
NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
18e JAARGANG 

Nr. 2 - (206). VOOR PHILATELIE BREDA. 
16 FEBR. 1939. 

SPECIALE AANBIEDING 
Gebruikt. Prachtexx. Nrs. volgens 

77. — 10 cent, karmijn 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
90 
91 
93 
94 
95 
96 
97 
98 

— 15 cent, olijf 
— 25 cent, lila 
— 30 cent, blauwzwart 
— 50 cent, groen 
— 1 gulden, sepia 
— 2>2 gulden, karmijnrose 
— 5 cent, groen 
— 5 cent, paars 
— 6 cent, geelbruin 
— 10 cent, lila 
— 10 cent, karmijn 
— 12 K cent, oranjerood 
— 15 cent, blauw 
— 20 cent, blauw 
— 20 cent, olijf 

100. — 35 cent, rood en zwart 
101. — 1% gulden, donkerlila 
102/108. — Jubileumserie, postfrisch 
117. — I2}i cent, oranje 
118. — 15 cent, blauw 
119. — 20 cent, blauwgrijs 
120. — 21 cent, bruin 
121. — 22 K cent, bruin 
122. — 25 cent, violet 
123. — 30 cent, groen 
124. — 35 cent, bruin 
135/138. — Heemstra 
139/142. — Groene Kruis 
Porten 24/27. — U}4 t /m 25 cent 
Idem 28. — 30 cent 
Idem 30. — 50 cent 
Idem 31. — 75 cent 
Ide m 32 — 1 gulden 

SURINAME. 
den Spec.-catalogus. 

ƒ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,12 
0,25 
0,15 
0,25 
0,30 
0,25 
4,50 
0,15 
0,08 
0,12 
0,20 
0,12 
0,35 
0,35 
0,35 
0,30 
0,65 
2,75 

27,50 
0,60 
0,20 
0,25 
0,50 
0,75 
0,30 
0,25 
0,40 
1,10 
2,50 
0,40 
0,30 
0,35 
0,55 
0,70 

PRACHTCOLLECTIES ALBANIË. 
50 verschillende ƒ 2,75 
150 verschillende - 2 1 , — 
PRACHTCOLLECTIE DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
25 verschillende ƒ 0,35 
50 verschillende - 0,90 
100 verschillende - 3,— 

— Orders boven ƒ 5,— franco, —^ij ^^i^ ^ 

Hekker's Postzegellianiel NV. 
Onder Directie van den Phil. Makelaar P. J. Hekker. 

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

J.K. RIETDIJK 
AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP 

LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

TEL. 11702O. POSTREKENING 117396. 

145e Postzegel veiling 
op 2 7 , 28 Februari, 1, 2 Maart 1939 

te 's-Gravenhage 

CAFÉ RICHE, 
Buitenhof 5 (hoek Passage) 

Deze belangrijke veiling bevat: 
Nederland en Keloniön, w.o. Nederland 9 cent 

zonder waardc-inschrift ! ! ! 
Vliegpost-eollectie der eeheele wereld, waarbij 

vele zeldzaamheden. 
Enropa, waarbij mooie collectie Malta. 
OTerzee, waarbij U.S.A. en Engelsche Koloniën. 
Restanten, waarbij vele verzamelingen. 

Vraagt toezending van den rijk geïUustreerden 
veiling-catalogus (gratis en franco). 

De 146e FOSTZEGELVEILING is reeds in 
bewerking. Inzendingen worden tOt 21 Februari 
tegemoetgezien. 
n r VRAAGT DE GUNSTIGE VEILINGCONDITIES! 
Op belangrijke inzendingen renteloos voorschot. 

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

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS — ROTTERDAM 



MAX P O O L , ?Aï?̂ «'̂ i'̂ l̂ .e,t*,! DEN HAAG. 
^~^^ ^-^ -*-^y Geve»t;éd sinJs 1918. ( P 0 8 T  8 C H K V B N I N G K N ) . 

M 

WEET ü WAT 
VERKOOP BU INSGHBIJVmS I S ? ? ? 
D i t is een nieu'nre mjze van verkoop van belangrijke col

lecties, u i t g e k a v e l d zooals bij veilingen geschiedt, w.o. 
talrijke rariteiten, betere loste zegels, series, enz. en waarbij 
op de door U Z E L F te bieden prijzen, géén v e r d e r e on

kosten berekend 'nrorden I 
Een P R E T T I G E en V O O R D E E L I G E 

wijze ter completeering Uwer verzameling. 

± half MAART 1939 

2* VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 
EENER BELANGRIJKE COLLECTIE 

POSTZEGELS 
Afdeelingen Nederland en Koloniën, Europa en Overzee. 
S M | ^ Vraagt reeds t h a n s de geïllustreerde kavelbeschrijving. 

Toezending, bij verschijnen, g r a t i s e n f r a n c o ! 

M 

■^l 

NEDERLAND. 
Toorop f 12,

A A I V C B B O D B N t 

Kind 1924 f 
dito, ongebr. i 
Kind 1925 f 
dito, ongebr. f 
Kind 1926 f 
dito, ongebr, f 
Roodc Kruis f 
Kind 1927 f 
dito,ongebr. f 
Olympiade f 
Kind 1928 f 
dito, ongebr. f 

2,J0 
2,90 
2,50 
i ' 7 ï 
4.S0 
5.JO 
S,50 
2,20 
4,50 

13.50 
2,50 
4,50 

Kind 1929 f 2,50 
dito, ongebr. f 4,50 
Rembrandt f ?,8o 
Kind 1930 f 3,2s 
Goudsche gl. f ö.jo 
A.N.V.V. f 8,io 
Kind 1931 i 7,Jo 

. . i 9 3 i ƒ 5 — 
dito, pngebr. f 6,— 
Zeeman f 4.75 
Kind Ï933 f 3.80 
dito, ongebr. f 5,50 
Kind 1934 f 4,— 

Prijzen per 10. 
f 5.50 dito, ongebr. 

Zomer 1935 t 
Kind 1935 f 
Zomer 1936 f 
Kind 1936 f 
Zomer 1937 f 
Kind 1937 f 
dito, ongebr. f 
Zomer 1938 f 
Kind 1938 f 
Luchtp.40,7J cf 
1I/2 G. luchtp. f 
Crisis f 
dito, ongebr. f 

Hongarije. 
3 X Rakoczy cpl. f 1,80 
3 X Pazmany cpl. f 1,80 
3 X Buda cpl. f 1.65 

10 X 3 w. Stephan f 0.10 
10 X 7 w. Stephan f 0,40 

3 X 14 w. Stephan cpl. f 1,25 
10 X 4 w. Debrecun f 0,60 

3 X 6 w. Debreczen cpl. f 2,40 
10 X 2 w. av. 35/6 f 0,24 
Denemarken 
10 X 6 IV. Andersen f o,$5 
10 X 5 w. Tavsen f 0,60 
10 X 4 w. Regeeringsjub. f 0,60 
10 X 15 öre Boerenb. f 0,10 
10 X 2 w. Thorvaldsen f 0,22 

5 X 3 w. Idem cpl. f o, jo 
Eng. Kroning per aerie 

Canada 
Complete serie 1 
Colonies compleet ( i 3 j ) 
België. 
10 X j w. Astrid rouw 

3 X 8 w. Idem cpl. 
10 X 5 w. Astrid m. Boud. 

3 X 8 w. Idem cpl. 
10 X y w. Boudewijn 
3 X 8 w. Idem cpl. 

ïo X 5 w. Charlotte 
3 X 8 w Idem cpl. 
3 X j w. Leop/vliegt 

" )eKclbere 

f 1,50 
f 2,20 
f 1.50 
f I 80 
f 1,50 

f i>3J 
f 1,95 
f 1,80 
f o,6j 
f 2,50 
f 1.75 
f 1,60 
f 0.55 

South Rhodesia 
New Foundland 
South Africa prn. 
S W. Africa prn. 
Papua 
Niue 
New Seal and 
New Guinea 
Nauru 
Marocco 
Cooks Islands 

f 1,50 
f 3 . 7 5 
f 1,45 
f 1,95 
f 0.30 
f 0,27 
f 0,27 
f 0,80 
f o.ïy 
f 0,10 
f 0,27 

loO/q korting op aanbiedingen 
loo/o korting op aanb. per 3, mits 
weid. België). Voor prijzen get 

10 X 3 w. Koekelberg 
2 X 7 w. Idem cpl 

10 X 2 w. Isaye 
2 X 4 w. Idem cpl. 

10 X 3 w. Luik 
3 X 20 w. Spoor Jubileum f 1,35 
2 X 23 w. Idem t /m yo fr. f 2.20 
10 X 3 w. Idem 171/2, 4 f 0,30 
S X 3 w. Idem 202-4 f 1,25 

Blokken 
België Isaye i st. f 1,20 
België Charleroi f 1,20 
België Borgerhout f i,20 
Luxemburg Dudclange f 0,90 
Danzig Daposta f o,yo 
Bratislava 3 st. f 0,60 

per 10, mits per 100 besteld. 
per 10 besteld {behalve compleet 

;denkzegels Frankrijk zie vorige adv. 

Vooruitbetaling op giro 86326 s.v.p. Porto extra. 

T E : K O O R G B V R A A G D : 
N e d a r l a n d : Olympiade'f i . i 5 , R. Kruis f 0,70, A.N.V.V f 0,70, 
Goudsche Glazen f 0.52, Zeeman f0 ,40, Kind 1924, 1928, 1929 f 0 , 2 1 , 
1927 f 0,18. '26 f0,36, '30 f0 ,26, '31 f 0,60, '32 f0,40, Toorop f 0,95, 
71 5 g. luchtp. f0,24 Niet genoemde soorten s.T.p eerst aanbieden. 
C u r a 9 a o : 300 j herd f 17,—; Jub.'23 f 19,—. S u r i n a m e : D O X 
compl. 13,50; Jub. '23 f 19,—. 

Steeds interesse voor betere zegels of losse waarden van 
Nederland, Europa, U.S.A., Canada, etc. 

Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 

Postzegelhandel M. S. Polak 
KAREL DU JARDINSTRAAT 12, AMSTERDAM. 

Telefoon 21336. Gemeente-giro P 753. 

SURINAME. 
1892. lYi et. gebr. f 3,— p. 100 
1892. 15 et. „ f 0,90 p . 10 

20 et. „ f 1,20 p. 10 
1911. Kroontjes serie met porten 

f 30,— 
1922. 3214 et. gebr. f 1,25 p.st. 
1922. 35 et. , f 0,70p.st. 
* oplage 9338 complete serses. 

TE KOOP GEVRAAGD 

1926. serie gebr. f 4,50 (sehaars)* 
1927. 22^4 „ f 0,90 
1931. Weid. serie echt gebr. op 

brief f 3,50 
1936. Volkskind gebr. f 0,65 
1938. Emancipatie s. gebr. f 0,40 
1938. Jub. Sur. en Cur. f 0,90. 

'-,."./ 
Surinaamsche zegels in elke hoeveelheid. 

POSTZEGELVEILING 
VERZAMELING Dr. T. te Z. 

Zegels van de belangrijkste 
Europeesche landen, waarbij 
zeer zeldzame, o.a. van l£al. 
gebieden, Tsjecho Slow^akije 
en een bijna volledige verza
meling van Turkije tot 1922. 

Vtiling: 23 Februari 1939, 's avonds 8.45 uur. 

Kijkdagen: 17—19 Februari 10—4 uur. 

INTERNATIONAAL ANTIQUARIAAT 
(IVIENNO HERTZBERGER) N.V. 

Keizersgacfit 610 - Tel.34107 - Amsterdam 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

GRATIS voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 31 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

18e Jaargang. Breda, 16 Februari 1939. Nr. 2 (206). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

m 

m 

a 

■ 

 17,S0 
 12,50 
 10,— 
 7,50 

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

. 

. 
a 

. 

5,50 
 4 3 0 
 4,— 
 3,— 

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

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappchjken en rcdactioneelcn aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Bnnk, Huikesteinscheweg 12, 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maunk (Geld.), 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven ij6, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtswcg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z ; buitenland sehe poststukken 
aan dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 98, *sGravenhage; afstempelingen aan J. P. Traan
berg, Brouwcrsplein 2sr, Haarlem; frankeermachines aan A van der Willigen, Beeklaan 454, 
'sGravenhage; luchtpost aan H L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

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

Tot het plaatsen van advertenticn, het bekomen van abonnement en afzonderlij'ke num
mers, het opnemen van verslagen van vergadermgen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. J. J Smeulders. Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 344900 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

Postkantoor ? 

V o o r t p e k k e r m o n urn e n t 

PRETORIA 
. 3 ■ 

I T«r her inner ing «»n de \ mr- m »«^ 
; l i l M € 5 A A l ' S l » A « V l 4 l J C « « VA« »E Ä JLf M . 

^fo^^a.^ A ^AM, il-A^J'M. Ü:W y i " j ijjj^ït ^ &j >(u^^'è''i4jyiükujJiJÉI 

DINGAANSVLUCHT. 
Men beweert, dat op 12 November 1938 ergens op een post

kantoor een ambtenaar met z'n handen over z'n ooren en een 
rood hoofd, gebogen zat over de dien morgen ontvangen „Dienst
orders" en dat die ambtenaar, toen men hem vroeg, waarin hij 
toch zoo verdjcpt was, verzuchtte „dat hij aan het werken was 
voor z'n Dmgaansvakexamen". 

Als het niet waar is, dan is het toch goed gevonden. Hoe men 
een brief mee kon geven met het vliegtuig Reiger, dat op 6 De
cember van Schiphol naar Pretoria zou vertrekken als sterk en 
sierlijk getuigenis der gevoelens van verwant en vriendschap van 
het Nederlandsche volk voor dat van ZuidAfrika; hoeveel geld 
men dan aan postzegels op zoo'n brief moest plakken, en op 
welke manieren en tegen welke kosten men hem dan verder kon 

laten gaan of terug kon laten komen; dat alles stond, evengoed 
als in de „Dienstorders", in de circulaires die voor deze zeer 
bijzondere gelegenheid onder het publiek waren verspreid. Maar 
het publiek kon de dissertatie, als het er een blik in geworpen 
had en ervan geschrokken was, verder ongelezen laten. Het had 
/ich maar eenvoudig tot de(n) man (vrouw) aan het loket te 
wenden om te vragen hoe het nu eigenlijk moest. Die ambtenaar 
moest het dan maar weten ! 

Nu, het werd geweten. Er is op de kantoren vakkundig ge
manipuleerd met de gevallen l a ) t.m. IV b). De vragers zijn, te
vreden en vol belangstelling, naar huis gegaan om hun brieven 
klaar te maken, of wat geld naar het postkantoor Amsterdam te 
sturen. Dit laatste deden verreweg de meesten. Het was dan ook 
wel verreweg het eenvoudigst. 

Vorige bijzondere postverzendingen met vliegtuigen — bv. 
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Amsterdam-Batavia-Sydnej op 28 Juni 1938 — hadden aangetoond 
hoezeer overal bij het publiek het verlangen aanwezig is om zich 
een philatelistische herinnering aan zulke gebeurtenissen te ver
schaffen. Voor de luchtvaart heeft iedereen belangstelling. 

Tevens was echter gebleken, dat de bijzondere bepalingen, die 
bij zulke, van den normalen gang der postzaken afwijkende ver
zendingen onvermijdelijk zijn en door de afzenders der stukken 
nageleefd moeten worden, een groot bezwaar vormden voor het 
voldoen aan dat verlangen. Een omslag met het eigen adres, en 
die in een anderen omslag doen, en daar een hoeveelheid antwoord
coupons bij, en dan het geval dichtmaken en frankeeren en er 
een adres en een opschrift op z e t t e n . . . . alleen de rasphilatelist 
brengt het er zonder kleerscheuren af. Velen begonnen er maar 
liever heelemaal niet aan, en bij hen, die het wèl deden, waren 
de vergissingen zoo talrijk als voor de hand ligt: te weinig ant
woordcoupons, deze in den verkeerden omslag, de adressen niet 
op de juiste plaatsen, enz. Bij de terugkomst van de brieven 
kwamen meteen de klachten los. 

Het middel om zooveel mogelijk gegadigden te kunnen laten 
meedoen, met een redelijke zekerheid, dat zij waar voor hun geld 
zouden krijgen, moest hierin liggen, dat hun eigen bemoeiing be
perkt bleef tot het zenden van het noodige geld. De postdienst 
kon dan zorgen voor brieven, op de juiste wijze ingericht en 
met een weliswaar uniforme, maar uit philatelistisch oogpunt toch 
aantrekkelijke frankeering. 

Bij de Dingaansdagvlucht is dit middel toegepast. En met door
slaand succes; want van het totaal van ruim 23000 stukken werden 
er ruim 14000 geheel door Amsterdam C S . gereedgemaakt. 

Het luchtrecht enkele reis was, zooals men weet, een gulden 
per 10 gram. Bij de Sydney-vlucht was het veel lager, nl. 25 cent 
per 5 gram: toch werden toen slechts 15000 stuks verzonden. Wij 
mogen gerust de gevolgtrekking maken, dat het postale succes 
Van de Dingaansdagvlucht zoo niet geheel dan toch voor het over-
groote deel te danken is aan het uit den weg ruimen van de 
moeilijkheid voor de zeer velen, die graag mee wilden doen, maar 
van deze zaken geen verstand hebben. Aan die zeer velen heeft 
P.T.T. daarmede dan een dienst bewezen. 

Ofschoon het de eerste maal was, dat de Nederlandsche post
dienst zijn bemiddeling voor het gereedmaken van philatelisten-
stukken verleende, kan men niet zeggen, dat hij zich er gemakke
lijk van af heeft gemaakt. Zouden vier verschillende frankeer-
bedragen voor gewone stukken, benevens vier voor aangeteekende 
stukken, op zichzelf al ruimschoots genoeg zijn geweest om de 
zaak ingewikkeld te maken, daar kwam nog de complicatie bij 
van de Zuid-Afrikaansche voortrekker-eeuwfeest-zegels met toe
slag, voor de omslagen die met de Reiger terug moesten komen. 

Het streven had voorgezeten, zooveel mogelijk tegemoet te 
komen aan de wenschen, welke reeds tevoren met betrekking tot 
deze vlucht uit philatelistenkringen waren vernomen. De op het 
geïmproviseerde „bureel Dingaansdagvlucht" te Amsterdam C S . 
binnenkomende aanvragen voegden daar nog een aantal wenschen 
bij. Met een vindingrijkheid, die op de met werk overladen Am
sterdammers een diepen, hoewel misschien niet verbeugenden in
druk maakte, stelden sommige aanvragers allerlei verzoeken samen 
betreffende combinaties van frankeerzegels en omzwervingen van 
de omslagen over den halven, zelfs over den heelen aardbol. Aan 
al die verlangens gevolg te geven was onmogelijk. Wat niet weg
neemt dat men het heeft gedaan, waar het, zonder al te groote 
bezwaren, kon gebeuren. 

Te Amsterdam C S . begon het Dingaansdagfeest op 21 N o 
vember, toen een ambtenaar werd belast met enkele aanvragen, 
die binnengekomen waren. Den volgenden dag bleek er nog een 
ambtenaar bij te moeten; den daarop volgenden dag nog 4, daar
na nog 1 0 . . . . Lawinen van postwissels, girostrooken, omslagen 
en antwoordcoupons rolden de deuren in, en om die machtig te 
worden, waren op 5 December 3 ploegen van tezamen bijna 40 
ambtenaren noodig. Toen het in den nacht van 5 op 6 December 
„laatste bus" was voor de Reiger, was aan alle aanvragen, die 
binnen den gestelden termijn waren ingekomen, gevolg gegeven 
en waren er zelfs nog een aantal behandeld, die eigenlijk te laat 
waren. Ondanks afwezigheid van ervaring en gebrek aan ruimte 
had men zich te Amsterdam C S . doeltreffend geweerd. 

De Reiger snelde naar het Zuidelijk Halfrond, zorgde voor 
gevulde dagbladkolommen zoo hier en daar, en keerde op zijn 
punt van uitgang terug op het tijdstip, dat voor zoo iets in een 

heel jaar het minst gelegen komt, nl. op Oudejaarsavond. Dan is 
et bij de post juist geen tijd voor bijzondere dingen; en die is er 
in het geheel niet, als dan de Nieuwjaarsdag nog op Zondag valt 
óók, zoodat de afwerking van de Nieuwjaarsdrukte een dag 
vertraagt. 

De post van de Reiger moest vóór aankomst worden gestempeld. 
Dit moest met de hand gebeuren, en in de ruimte die er voor op 
de omslagen was gereserveerd. Daarna moesten de stukken worden 
gesorteerd naar de plaatsen, waarheen ze moesten worden door
gezonden, dan voor elke plaats in aantal worden vermeld op 
een lijstje, en ten slotte in een omslag worden gepakt en gezonden 
aan het hoofd van den postdienst in elke plaats. 

Het spreekt vanzelf, dat men er op Oudejaar niet aan kon 
denken met dat werk te beginnen. Men heeft zich ertoe moeten 
bepalen, voor zoover mogelijk, de brieven die klaarblijkelijk niet 
met philatelistische oogmerken waren verzonden, uit de massa te 
zoeken en te doen bestellen. De rest moest wachten tot Maandag
morgen 2 Januari. Reeds vroeg is toen met de behandeling van 
de Dingaanspost begonnen; in den loop van den volgenden dag 
verlieten de laatste brieven Amsterdam CS. 

De eerste bemiddelingsactie van den postdienst bij het ver
schaffen van philatelistische souvenirs mag geheel geslaagd heeten. 
Misschien gebeurt het wel weer eens; maar het zal dan prettig zijn 
als de betrokken vogel op wat handzamer tijdstippen zal willen 
vertrekken en terugkeeren. Het geduld van de postverzenders, die 
natuurlijk graag zoo spoedig mogelijk den blik willen laten rusten 
op de aanwinst voor hun collectie, zal dan minder op de proef 
worden gesteld dan ditmaal onvermijdelijk is gebleken. 

(Met goedvinden der redactie overgenomen uit P.T.T.-Nieuws 
van 16 Januari 1939). 

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

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

ADEN. 
Frankeerzegels in diverse landschapteekeningen, alle liggend 

formaat, papier met het meervoudig watermerk in sierschrift: 
% anna, groen. 
%, anna, bruin. 

1 anna, lichtblauw. 
\]A annas, rood. 
2 annas, sepia. 
2)4 annas, ultramarijn. 
3 annas, karmijn en sepia. 
8 annas, oranje. 
1 rupee, groen. 
2 rupees, rf^odpurper en d.bl'W 
5 ruees, olijf en bruin. 

10 rupees, violet en sepia. 
Zes verschillende teekeningen zijn voor deze zegels benut: 

Aidrus-moskee, kameelruiter, de haven, inlandsche zeilboot, Mu-
kalla en de verovering van Aden (1839). 

Hoewel een desbetreffend opschrift ontbreekt, houdt deze uit
gifte verband met he 100-jarig bestaan van Aden als Britsche 
kolonie. 

ARGENTINIË (November 1938). 
Het Bulletin Mensuel van de vorige maand meldt de volgende 

dienstopdrukken op frankeerzegels der koerseerende uitgifte. 
M.A.: 1 peso, sepia en blauw. 
M.H.: 1 centavo, geelbruin. 

20 centavos, ultramarijn. 
1 peso, sepia en blauw. 

M.I.: 20 centavos, ultramarijn. 
1 peso, sepia en blauw. (Yver tnr. 380). 
1 peso, sepia en blauw. 
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M.M.: 20 centavos, ultramarijn. 
1 peso, sepia en blauw. (Yvert nr. 380). 

M.O.P.: 1 peso, sepia en blauw. 
(De 20 centavos en 1 peso, waarachter geen nummers zijn 

vermeld, zijn nr. 373 resp. nr. 386 van den Yvert-catalogus). 
AUSTRALIË (December 1938). 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, Merinos-schaap: 

5 pence, lila. 
Papier met het meervoudig watermerk C of A en kroon. 
BRAZILIË. 
De eerste verjaardag van de nieuwe grondwet werd „gevierd" 

door de uitgifte van een blok van 10 zegels, elk in de waarde 
400 re s blauwgroen met het portret van den Staatspresident en 
in het midden het wapen der republiek. 

BRITSCH-NOORD-BORNEO. 

Fiankeerzegels in nieuwe teekeningen: 
1 cent, bruinrood en groen. (L). 
2 cents, groenblauw en lilarose. (S] 
3 cents, groen en blauwgrijs. (S). 
4 cents; lila en olijf. (S). 
6 cents, lilarose en blauw. (S). 
8 cents, rood. (L). 

10 cents^ groen en lila. (S). 
12 cents, ultramarijn en groen. (L). 
15 cents, bruinrood en groen. (S). 
20 cents, blauwgrijs en lilarose. (L). 
25 cents, bruin en groen. (L). 
50 cents, violet en bruin. (L). 

1 dollar, rose en bruin. (S). 
5 dollar, blauw en zwart. (L). 

Portzegels, alle volgens afbeelding: 
2 cents, bruin. 
4 cents, karmijn. 
6 cents, violet. 
8 cents, groen. 

10 cents, blauw. 

CHILI (December 1938). 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, geneeskrachtige bron: 

30 centavos, roselila. 
Papier met her watermerk wapen. 
CHINA. 
Frankeerzegels in het gewijzigd Sun-Yat-Sen type van de uit

gifte 1931-37: 
1 dollar, roodbruin en bruin. 
2 dollar, blauw en bruingeel. 
5 dollar, rood en groengrijs. 

Bij deze nieuwe uitgifte is de buste grooter dan bij de vorige, 
terwijl de zuilen, rechts en links van het medaljon, zijn vervangen 
door een zigzag teekening. 

COLLnVIBIA (December 1938). 
Van de uitgifte 1932, in plaatdruk, verschenen onderstaande 

waarden in steendruk, waarbij voor de 5 centavos bovendien een 
andere kleur werd gebezigd: 

2 centavos, karmijn. 
5 centavos, bruinzwart. 

10 centavos, geeloranje. 
20 centavos, blauw. 

De serie van 1932 werd gedrukt door Waterlow te Londen; 
de nieuwe door de Nationale drukkerij te Bogota. 

Den heer Preiss te Amsterdam dank voor bericht. 

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

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

DANZIG. 

ÉlMeÉAM 

In het December-nummer meldden wij 
de vier zegels, uitgegeven voor de Poolsche 
post te Danzig ter gelegenheid van de 20-
jarige onafhankelijkheid van Polen. 

Van Duitsche zijde is tegen het zegelbeeld, 
Poolsche kooplieden nabij de Kranpoort , 
bezwaar gemaakt, naar men zegt, wijl het 
Duitsche karakter van Danzig door deze 
teekening in het gedrang kwam. Wij dan
ken hieraan, alsmede aan het feit, dat 

I Danzig 125 jaar geleden weder een deel van 
Pruisen werd, de verschijning van onder
staande speciale zegels. Waarop tafereelen 
zijn weergegeven uit de geschiedenis dezer 
vrijstad. 

Te melden zijn: 
5 pfennig, groen. Historische Mei-ommegang uit het jaar 

1500. 
10 pfennig, bruinrood. Het sluiten van een neutraliteitsver

drag door de Vrijstad met Zweden in 1630. 
15 pfennig, blauwzwart. Vertrek der Fransche troepen in 

1814. 
25 pfennig, bruinlila. Nederlaag van koning Stephan Bathory 

van Polen bij Weichselmunde in 1577. 
De zegels zijn gedrukt op papier zonder watermerk. 
Van de koerseerende frankeerzegels verscheen op papier met het 

watermerk hakenkruis: 
8 pfennig, groengeel. 

ECUADOR. 
Toeslagzegel, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de 

internationale kankerbestrijding: 
5 op 6 centavos, geeloranje en karmijn. 

Overdrukt werd de 6 centavos der uitgifte 1930, Yvert nr. 288, 
die bovendien den opdruk kreeg: Campana / Cont ra / El Cancar. 

EGYPTE. 
Dienstzegels volgens afbeelding, de 50 millièmes in grooter 

formaat: 
1 millieme, oranje. 
2 millièmes, rood. 
3 millièmes, grijsgroen. 
4 millièmes, groengeel. 
5 millièmes, bruin. 

10 millièmes, lilarose. 
15 millièmes, lila. 
20 millièmes, blauw. 
50 millièmes, groen. 

Papier met het watermerk kroon en halve maan. 
ESTLAND. 

De in het vorige nummer aangekondigde 
viwmnpi weldadigheidszegels zijn verschenen: 

10 -|- 10 santi, groen. 
15 -f- 15 santi, rood. 
25 -j- 25 santi, blauwviolet. 
50 -f- 50 santi, bruinrood. 

Alle overdrukt met een grijs netwerk. 
Zij toonen achtereenvolgens de wapens 

der districten Wiljandimas, Pärnumaa, Tar-
tumaa en Harjumaa. 

De oplaagcijfers zijn 48000 resp. 32000, 
35000 en 32000 stuks. 

Dezelfde zegels zijn in de hierboven vermelde kleuren boven
dien verschenen in een afzonderlijk velletje; genoemde 4 waarden 
te samen. 

FRANKRIJK (Januari 1939). 
Toeslagzegel „pour sauver la race": 

90 c. -)- 30 c , blauwgroen. 
De extra-opbrengst komt ten goede aan de sociale voorzorg. 
Frankeerzegels in de daarachter vermelde teekeningen: 

45 centimes, groengeel. (Mercurius). 
70 centimes, roselila. (Mercurius). 
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1 franc 25 c , karmijn. (Vredestype). 
2 francs 25 c , blauw. (Cerestype van 1938). 
2 francs 50 c , groen. (Cerestype van 1938). 

Toeslagzegel voor het bouwfonds van een monument voor de 
burgerlijke slachtoffers te Lille tijdens den wereldoorlog: 

90 + 35 centimes, sepia. 

FINLAND. 
Roode Kruis zegels, gezicht op het 

slagveld van Solferino: 
50 + 5 penni, groen. 
I K m. + 15 p., sepia. 
2 m. + 20 p., karmijn. 
3K m. + 35 p., blauw. 

De oplaag bedraagt 400.000 series. 
In herinnering wordt gebracht, 

dat Jean Henri Dunant, de stichter 
van het internationale Roode Kruis, 
door de ellende, die hij aanschouwde 

op het slagveld van Solferino, geïnspireerd werd tot zijn geschrift: 
„Un souvenir de Solferino", dat het begin was tot een inter
nationale actie voor hulp aan oorlogsgewonden. 
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GILBERT EN ELLICEILANDEN. 
Frankeerzegels in diverse landschapteekeningen. 

watermerk in sierschrift: 

i*npiFi«Mnp««««npva 
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y^ p., 
1 p., 
I K p., 
2 p., 
2K p., 
3 p., 
5 p., 
6 p., 
1 sh.. 
2 sh., 
2 sh. 
5 sh., blauw en rood. 

meervoudig 

blauw. groen 
lila en groen, 
rood en zwart, 
zwart en bruinrood, 
olijf en zwart, 
ultramarijrf en zwart, 
bruin en ultramarijn, 
violet en olijf. 
blauwgroen en zwart. 
rd.oranje en ultramarijn. 
6 pi., groen en blauw. 

Alle gedrukt in liggend formaat. 

H A T A Y . 
Het overlijden van Kemal Ataturk werd herdacht door de uit

gifte van eenige rouwzegels, waartoe onderstaande zegels van 
Alexandrette (zegels van Syrië met opdruk Sandjak d'Alexan
drette) werden voorzien van een rouwrand en den datum 
10111938. 

Aldus zijn te melden: 
0 pi. 75, oranjerood. 
1 piastre, sepia. 

De oplaag bedraagt 6000 resp. 
6000 exemplaren. 

H O N G A R I J E . 
De hereeniging van eenige door TsjechoSlowakije afgestane 

gebieden bracht onderstaande toeslagserie: 
6 + 3 filler, groen. 

10 F 5 filler, olijf. 
2 0 + 1 0 filler, roodbruin. 
3 0 + 1 5 filler, groenblauw. 
40 + 20 filler, leiblauw. 

2 pi. 50, oranje. 
4 piastres, oranje. 

12 pi. 50, roodbruin. 
10.000, 50.000, 50.000 

De zegels, alle gedrukt in het weerge
geven staand formaat, toonen achtereen
volgens: symbool van NoordHonganje, het 
kasteel van Munkacs, legent Horthy rijdt 
over de brug van Komarom, geïllumineerde 
kathedraal van Kassa en jonge meisjes, de 
soldaten met bloemen tooiend. 

De extraopbrengst is bestemd voor de 
beweging „Hongarije voor de Hongaren". 

De oplaag bedraagt 100.000 exemplaren; 
van de 10 + 5 en 20 + 10 filler elk 
200.000 stuks. 

IRAK. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening: 

1 fils, violet. 
Hetzelfde verscheen bovendien met den koerseerenden, twee

taligen dienstopdruk. 

IRAN (December 1938). 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, doch zonder 

Franschen tekst onderaan: 
3 rial, violetbruin. 
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JAPAN. 
Propagandaserie voor het 

toerisme: 
2 s., geelbruin. (S). 
4 s., groen. (S). 

10 s., karmijn. (L). 
20 s., donkerblauw. (L). 

De zegels geven verschil
lende fraaie landschappen te 
zien. ZIJ verschenen boven
dien op een afzonderlijk vel
letje met den tekst: Pare Na

tional de Nikko. Voor dit velletje, voorzien van een specialen 
omslag, betaalt men 5o sen, dus 14 sen extra. 

De zegelbeelden stellen voor: 
2 sen: den vulkaan Nantai, gezien vanaf het meer Chuzenji. 

4 sen: de Kegonwaterval. 
10 sen: de heilige brug Shinkyo. 
20 sen: den vulkaan Hiuchidake. 
Frankeerzegels in teekeningen van vorige uitgiften, papier met 

het watermerk kettinglijn: 
6 sen, rood. (Yomeipoort). 
7 sen, roodoranje. (Uitgifte 1913, 5 s.). 
8 sen, olijf. (Fujiberg). 
5 yen, groen. (Uitgifte 1925, keizerin). 

LETLAND. 
Pakketpostzegel in de koerseerende teekening, papier met het 

watermerk hakenkruis: 
5 santi, karmijn. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Het Bulletin Mensuel van Januari j.1. meldt den vertikalen op

druk Correo ' Espanol / Tanger op onderstaande frankeerzegels 
van Spanje der uitgiften 193138: 

5 centimes, bruin. 40 centimos, rood. 
10 centimos, groen . 45 centimos, karmijn. 
15 centimos, groengrijs. 50 centimos, blauw. 
20 centimos, violet. 60 cefltimos, blauw. 
25 centimos, lila. 2 pesetas, blauwgrijs. 
30 centimos, rood. 4 pesetas, roselila. 

De opdrukken zijn in rood aangebracht; in zwart op de 25, 30, 
40, 45 c. en 4 p. 

Genoemd blad meldt nog, dat de oplaag zeer beperkt is en 
dat de opdrukken werden aangebracht telkens op blokken van 
100 stuks. Waar de vellen uit 200 zegels bestaan, zijn door deze 
werkwijze têtebéche exemplaren ontstaan. 
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MEXICO. 

l i ■■••■mil l 
•;C0RK05-MEX1C0 In nevenstaande teekening, een vergroote 

majariamug, verscheen het frankeerzegel: 
1 centavo, blauw. 

De opbrengst dient voor de bestrijding van 
de malaria. 

MONACO. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening: 

90 centimes, violet. 
MORVI. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de verschijning van de 

vier frankeerwaarden der uitgifte 1934, in de nieuwe tanding 11. 
NOORWEGEN. 
De drie waarden der koerseerende toeristenserie, 15, 20 en 

30 öre, verschenen in ongewijzigde kleuren en teekeningen, doch 
op papier zonder watermerk. 

PANAMA. 

iPiPpnEiiii 

feMU* k*MÉ 

De vreugde daar te lande over het 150jarig bestaan der Noord
Amerikaansche grondwet is klaarblijkelijk zóó groot, dat deze 
zich moest uiten in de uitgifte van een serie frankeer en lucht
postzegels. 

Aldus zijn te melden, frankeerzegels: 
1 centeslmo, groen, gri)S, ultramarijn en rood. 
2 centesimos, rood, grijs en ultramarijn. 
5 centesimos, blauw, grijs, ultramarijn en rood. 

12 centesimos, olijf, grijs, ultramarijn en rood. 
15 centesimos, donkerblauw, grijs, ultramarijn ên rood. 

Luchtpostzegels: 
7 centesimos, grijs, ultramarijn en rood. 
8 centesimos, blauw, grijs, ultramarijn en rood. 

15 centesimos, bruinrood, grijs, ultramarijn en rood. 
50 centesimos, oranje, grijs, ultramarijn en rood. 

1 balbao, zwart, grijs, ultramarijn en rood. 
PERAK (Janu.iri 1939). 
Frankeerzegel in de koerseerende' teekening, papier met het 

meervoudig watermerk: 
2 cents, groen. 

PERU. 
Ter gelegenheid van het 8e PanAmerikaansch congres ver

schenen: 

M***Mi*M M ^ 

Frankeerzegels: 
10 centavos, grijsgroen. 
15 centavos, donkergrijs, rood, goud en blauw. 

1 sole, bruinolijf. 
Luchtpostzegels: 

25 centavos, ultramarijn. 
1 sole 50 c , bruinlila. 
2 soles, zwart. 

POLEN. 

n v w w w i w r i 
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Aanvullende waarden der serie portzegels 
in de n'euwe cijferteekening: 

15, 20, 25, 30, 50 groszy en 1 zloty. 
Alle gedrukt in donkergroen. 

PORTUGAL. 

inm»i i i» imin»»i) i>wt»; 

Portvrijdomzegels voor het 
Roode Kruis, geen waardeaan
duiding: 

Bruinrood. (Gomez). 
Groen. (Palmeirun). 
Zwart. (De Sousa Pinto). 
Blauw. (Baldy). 

RUSLAND. 

HÜIH 
Propagandaserie voor de sport, ver

schillende teekeningen: 
5 k., rood. (Zwemmer). 

10 k., zwart. (Discuswerper). 
15 k., sepia. (Tennis). 
20 k., groengeel. (Motorrijder). 
30 k., lila. (Skilooper). 
40 k., groen. (Hardloopers). 
50 k., blauw. (Voetballers). 
80 k., donkerblauw. (Lichaams

oefening), 
Alle zegels gedrukt in staand formaat. 

immn, nmin;^ n yi 

SPANJE (December 1938). 
Frankeerzegel in het cijfertype, grijs, dik, gevezeld papier: 

5 centimos, bruin. 
In gewijzigde teekening, volgens afbeel

ding, verschenen de frankeerzegels met het 
portret van koningin Isabella: 

30 centimos, rood. 
40 centimos, violet. 

1 peseta, blauw. 
De nieuwe teekening onderscheidt zich 

van de oude o. a. doordat het woord Cor
reos thans onder Espana is geplaatst. 

In de teekening der overeenkomstige 
uitgifte van 1938, portret van Ferdinand 
den Katholieke, verscheen het frankeer
zegel: 

25 centimos, roodbruin. 
In de teekening vrouw met vrijheidsmuts het frankeerzegel: 

60 centimos, blauw. 
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TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Ter herinnering aan het verleende zelfbestuur — binnen het 

algemeen staatsverband — aan Slowakije, verscheen de 10 kronen 
blauw (gezicht op Bratislava) met den rooden opdruk „Otvorente 
slovenského snemu 18-1-39" en de waarde 300 heller. 

URUGUAY. 
Pakketpostzegel in de koerseerende teekening: 

1 peso, roodbruin. 

VENEZUELA. 
Luchpostzegels in nieuwe teekeningen, alle 

in het weergegeven staand formaat: 
20 centimos, sepia. 
30 centimes, violet. 
45 centimos, donkerblauw. 
50 centimos, ultramarijn. 
70 centimos, karmijn. 
90 centimos, roodoranje. 

1.35 bolivares, grijsblauw. 
1.40 bolivares, grijsblauw. 
2.25 bolivares, lichtgroen. 

Drie teekeningen werden voor deze serie benut: ruiterstandbeeld 
van generaal Sucre; een deel van het monument op het slagveld 
van Carabobo, 'waar de Spanjaarden in 1821 werden verslagen 
door Bolivar; het middenstuk van hetzelfde monument. 

In de landschapteekening van 1930 verschenen nog de lucht
postzegels: 

15 centimos, blauw. 
25 centimos, bruin. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels: 

24 cents, grijs. (Harrison). 
25 cents, roselila. (Mc. Kinley). 

ZUID-WEST-AFRIKA. 
De in het vorige nummer onder Zuid-Afrika vermelde Voor

trekkers-zegels zijn mede verschenen met dén opdruk S.W.A. 
in zwart. 

Te melden zijn: 
'A + 'A, 1 + \, l'A + 1'A en 3 + 3 pence. 
Voorts 1 en 1K pence. 

ZWITSERLAND. 
Propaganda-zegels voor de 

nationale tentoonstelling, welke 
dezen zomer te Zurich wordt 
gehouden: 

10 rappen, violetgrijs en 
vermiljoen. 

20 rappen^ karmijn en 
vermiljoen. 

30 rappen, blauw en 
vermiljoen. 

De zegels zijn voorzien van den tekst in Fransch, Duitsch of 
Italiaansch, zoodat de complete serie uit negen waarden bestaat. 

De 10 rappen toont een groep, die de producten van haar 
arbeid naar de tentoonstelling brengt. De 20 rappen geeft een 
voorstelling van den geest van het Zwitsersche volk: een groep 
vacantiegangers en een herder, luisterende naar een dichter. Op de 
30 rappen, gedrukt in iets grooter formaat — evenals de beide 
andere liggend — is de Piz Roseg met de Tschirva-gletscher 
weergegeven. Het geeft Zwitserland als berg- en toeristenland weer. 

De teekeningen van de 10 en 20 rappen zijn afkomstig van 
Karl Bickel te Wallenstadtberg. Deze werden gedrukt op wit 
papier zonder watermerk. De 30 rappen is het werk van den 
kunstschilder Vicor Surbek te Bern. Het zegel is gedrukt op wit, 
licht gestreept papier met blauwe en roode vezels. Eveneens geen 
watermerk. 

De verkoop is op 1 dezer begonnen en duurt voorloopig on
bepaald voort. 

V. B. 
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AFGHANISTAN. 
Hier verschenen twee etiketten, in vorm en uitvoering geli|k 

aan postzegels en in de waarden 10 pools groen en 15 pools 
blauwgrijs. Op eerstgenoemde is een hospitaal, op de tweede het 
echtpaar Curie afgebeeld. De opbrengst is bestemd voor de 
kankerbestrijding. Whitfield King & Co. te Ipswich meldt even
wel, zulks op grond van een informatie van haar agent te Kabul, 
dat dit geen postzegels zijn, hoewel de verkoop der etiketten van 
overheidswege plaats vond in de week van 22 tot 28 December j.1. 

BELGIË. 
Ter gelegenheid van den 75en verjaardag van de stichting van 

het Roode Kruis verschijnt op 1 April a.s. een toeslagserie ten 
bate van genoemde instelling. Zij zal bestaan uit de waarden 
10 -f 5, 30 -I- 5, 40 -f 5, 75 -1- 5 centimes, 1 fr. + 25 c , 
1 fr. 75 f 25c.,2fr. 50 -|- 2 fr. 50 en 5 fr. + 5 fr. 

De zegels zullen o. a. toonen het portret van Henri Dunant, 
den stichter van het Roode Kruis, den koning en wijlen de 
koningin met hun kinderen, enz. 

BRITSCH-INDIE. 
Dienstzegels zijn in bewerking, waarvoor een speciale teekening 

zal worden benut. De tot dusverre gebruikelijke opdruk Service 
op frankeerzegels gaat dus tot het verleden behooren. 

CANADA. 
Ten vervolge op het medegedeelde in het vorige nummer be

treffende de speciale serie, ter gelegenheid van het a.s. bezoek 
van het Engelsche koningspaar, kunnen wij thans berichten, dat 
deze zal bestaan uit de waarden 1 cent groen, 2 cent bruin en 
3 cent rood. Zij zullen achtereenvolgens toonen het portret van 
de kroonprinses, het nationale oorlogsgedenkteeken en het 
koninklijk echtpaar. 

COLUMBIA. 
Hier verschijnen eenige toeslagzegels, waarvan het gebruik ver

plichtend is naast de gewone frankeering. De opbrengst komt ten 
goede aan het fonds tot stichting en onderhoud van p.t.t.-
gebouwen. 

DUITSCHLAND. 
Ter gelegenheid van de internationale automobiel-tentoonstelling 

die van 17 Februari tot 5 Maart a.s. te Berlijn wordt gehouden, 
verschijnen drie toeslagzegels: 6 -f- 4, 12 -f- 8 en 25 -f 10 pfennig. 
Hierop worden achtereenvolgens afgebeeld de eerste Benz- en 
Daimler-auto's uit de jaren 1885 en 1886; wedstrijdwagens van 
1938; de volksauto Kraft durch Freude. 

Op vertoon van een entreekaart ad 1 mark voor deze tentoon
stelling kan men twee series koopen. 

De extra-opbrengst komt ten goede aan het cultuurfonds van 
den Führer. 

ECUADOR. 
De binnenkort in Bolivia te houden Olympische spelen zijn 

vooi Ecuador gereede aanleiding een sjieciale sportserie uit te 
geven in de waarden 2, 10, 50 centavos, 1 en 2 sucres, alsmede 
van luchtpostzegels in de waarden 5, 10, 50 centavos, 1 en 5 
sucres. 

FRANKRIJK. 
De te waterlating van den nieuwen kruiser Clemenceau, welke 

kortgeleden plaats vond, zal bovendien nog worden vastgelegd in 
een speciaal zegel, waarop het schip is afgebeeld naast den 
„Tijger" zelf. 

Maison Fischer te Parijs meldt ons, dat alle luchtpostzegels 
voor den verkoop zijn ingetrokken. 

Het frankeerzegel in het zaaistertype, 35 centimes groen, is uit
verkocht en wordt niet verder gedrukt. Het is vervangen door 
de 45 centimes, type Mercurius (port voor een buitenlandsch 
drukwerk). 

Binnenkort is de frankeerwaarde 1 franc 40 c. te verwachten. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILTNGEN. 
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GUATEMALA 
Van de in het vorige nummer vermelde tentoonstellingszegels 

iverden de volgende aantallen gedrukt 
1, 2 en 3 centavos elk 400 000, 4 en 5 centavos elk 300 000, 

10 centavos 250 000 
Van het speciale velletje bedraagt de oplaag 150 000 stuks. 

HATAY 
Een serie van negen frankeer- en drie portzegels is binnenkort te 

verwachten 2ij verschijnt ter herinnering aan de eerste zitting 
van het parlement der nieuwe republiek (2 September 1938). 

JOEGOSLAVIË. 
Na de menschen van „het spoor", krijgen thans de postambte-

naren een beurt Een lerie m de waarden 50 paras, 1, 1K> 2 en 
4 dinars, met scènes uit het postbedrijf, is op komst, zij wordt 
verkocht tegen dubbelen prijs en de extra-opbrengst komt ten 
goede aan het postpersoneel. 

LIBERIA 
De luchtpostzegels der uitgifte 1936 zijn op 1 Januari j.1 in

getrokken 
MALTA 
De geldigheid voor frankeering der zegels met de beeltenis van 

koningin Victoria en die van koning Edward VII is op 1 De
cember j.1 opgehouden 

NIEUW-ZEELAND 
Het 100-jarig bestaan als Britsche kolonie, dat binnenkort ge

vierd wordt, brengt een speciale serie frankeerzegels van 
12 waarden. 

Het luchtpostzegel van 1 penny is van 1 Januari j 1 niet langer 
verkrijgbaar gesteld. Het wordt aan het verkeer onttrokken 

Dit laatste geldt eveneens voor de 3 en 6 pence, waarvan de 
aanwezige voorraad echter eerst zal worden uitverkocht 

POLEN 
Gibbons' Stamp Monthly van deze maand geeft de oplaagcijfers 

der onafhankelijkheidsserie, beschreven in het December-nummer. 
In milhoenen bedragen deze- 5 groszy 90, 10 g. 35, 15 g. 60, 

20 g. 7, 25 g. 90, 30 g 8, 45 g. 3, 50 g 5, 55 g 15, 75 g 1, 
1 zloty 1, 2 z. >̂  en 3 z Y^ 

TSJECHO-SLOWAKIJE 
Naar verluidt zullen voor Slowakije eigen frankeerzegels ver

schijnen, met o a het portret van Hlmka en dat van den 
dichter Stur 

Het bericht lijkt ons nog al onwaarschijnlijk, zoodat wij het 
onder voorbehoud doorgeven. 

TURKIJE 
Ook dit land zal het 150-jarig bestaan der Noord-Amerikaansche 

grondwet vieren door de uitgifte van een speciale serie in de 
waarden lyi, 3, 6, 7 ^ , 8 en 12K kurus. Zij zullen o m. de por
tretten brengen van Roosevelt en Kemal Ataturk. 

Voorts zijn nieuwe zegels in bewerking genomen ter ver
vanging van die met de buste van den overleden Staatspresident 

VEREFNIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA 
Op 18 dezer verschijnt het speciale frankeerzegel, 3 cents, met 

een afbeelding van de Gouden Poort der New Yorksche tentoon
stelling. 

In April resp. Augustus d a v. verschijnt, in dezelfde waarde, 
een hennneringszegel, 150e herdenkingsdag van de verkiezing van 
Washington als president, resp het 25-jarig bestaan van het 
Panama-kanaal 

ZWEDEN. 
In den loop dezer maand verschijnen twee frankeerzegels, 

waarden 5 en 25 ore, met het portret van Per Henrik Ling, den 
vader der Zweedsche gymnastiek, wiens honderdste sterfdag 
wordt herdacht 

Het 200-jarig bestaan der „academie voor wetenschappen", dat 
in Juni a.s zal worden gevierd, brengt de speciale frankeerzegels 
10 en 30 ore (portret Linnaeus) en 15 en 5o ore (Berzelius) 

V. B. 

Nederland en 
Overzecsclie 
Gewesten 

NEDERLAND. 
Een nieuwe serie frankeerzegels op komst ! 
Uit de Memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over de 

begrooting der P.T T (verslag van 1 Februari)-
„Met betrekking tot den wensch, dat spoedig nieuwe postzegels 

in omloop zullen worden gebracht, kan de minister, zonder te 
treden in een critische beschouwing als in het voorloopig verslag 
gegeven, mededeelen, dat het huidige z g koninginnetype binnen 
afzienbaren tijd zal worden vervangen, daar in beginsel reeds is 
besloten een nieuwe uitgifte tot stand te brengen met gebruik
making van een nieuwe beeltenis van het Hoofd van den Staat." 

WIJ hopen van harte dat niet alleen het koninginnetype, maar 
ook de teekening van de lagere waarden bij die gelegenheid ver
anderd zal worden 

De Kinderzegels. 
Een persbericht van 28 Januari geeft ons de voorloopige op

laagcijfers van de laatste serie kinderzegels. 
I K + I K cent: 2 176.156, 
3 - 1 - 2 cent: 1.120 299, 
4 +2 cent. 1058 572, 
5 - 1 - 3 cent. 2 531785, 

12K + 3K cent- 840 237. 
De postzegels hebben ruim ƒ181 500 boven de frankeerwaarde 

opgebracht, dat is ruim ƒ 5000,— meer dan verleden jaar 
De opbrengst der prentbriefkaarten is te ramen op ƒ 45.000,—, 

eveneens ƒ 5000 — meer dan het vorige jaar Verder zijn er nog de 
extra-opbrengst van de verschillende kinderzegel-prijsvragen en 
de beide postzegeltentoonstellingen, waardoor de totale opbrengst 
van de geheele actie ongeveer ƒ 246.000,— zal bedragen Het 
vorig jaar kon ƒ 206 520,— worden uitgekeerd. 

Tot onze verbazing bemerkten wij, dat de oplaagcijfers van de 
serie van het vorig jaar met bekend gegeven waren, wij hadden ze 
ter vergelijking aan het bovenstaande willen toevoegen. Het Pers
bureau P T T was zoo vriendelijk, ons de gevraagde opgaaf te 
verstrekken, de cijfers volgen hier. 

Kinderzegels 1937. 
IM + IK cent 2 047.983, 
3 +2 cent. 905.268, 
4 -f- 2 cent. 1057 635, 
5 4 - 3 cent 2 583.665, 

12K + 3K cent 825 268 
Een totaal van 7 419.819 zegels, tegen 7 727 049 zegels van de 

laatste serie 
De aantallen in Amsterdam verkochte zegels zijn voor de vijf 

waarden respectievelijk 281866, 237.155, 160 923, 283 259 en 
177 127, netto-opbrengst ƒ26.886,76, dus ƒ1500 minder dan ver
leden jaar. Voor de andere groote steden hebben wij geen opgaven 
gezien 

Een interessante plaatfout wordt ons door de fjrma Hekker 
gemeld bij de IK cent komt op zegel 55 een zeer duidelijke 
„accent grave" voor op de R van Nederland Dit foutje is alleen 
te vinden op de vellen met etsmgnummer 636, terwijl de vellen 
met nummer 638 deze fout met meer vertoonen, wel kan men 
nog flauw zien, dat het accent weggeretoucheerd is. 

De Zomerzegels 1939. 
De kinderzegels zijn nog maar nauwelijks van de loketten ver

dwenen of onze aandacht wordt al gevraagd voor de zomerzegels 
van dit jaar De serie van 1939 zal uit dezelfde waarden met de
zelfde toeslagen bestaan als vorige keeren ( IK + 1K> 3 -|- 2, 
4 -f- 2, 5 -I- 3 en 12K + 3K cent), de zegels zullen de portretten 
vertoonen van. Nicolaas Beets, Mathijs Mans, Anton Mauve, Peter 
Stuyvesant en Gerard van Swieten. Welke de juiste verdeeling van 
de portretten over de verschillende postzegels zal zijn, is nog niet 
met zekerheid vastgesteld 

De zegels zullen verkrijgbaar zijn van 1 Mei tot 1 Juli a s. 

J . K. R I E T D I J K . — ZICHTZENDINÜKN. 
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Van de opbrengst is de eene helft bestemd ter tegemoetkoming 
in den tegenwoordigen nood der cultureele werkers; van de andere 
helft komt 50 "/o ten goede aan de t.b.c.-bestrijding, 30 "/o aan het 
werk van de A.V.O. (arbeid voor onvolwaardigen) en 20 "lo aan de 
kankerbestrijding. 

Nieuwe tanding 7J4 cent Olympiade 1928. 
In De Philatelist van 4 Februari wordt de late ontdekking be

kend gemaakt van de 734 cent Olympiade met tanding 12 : 12K-
Totnutoe was alleen tanding 12 : 12 bekend. 

Exemplaren zijn gevonden met afstempelingen uit verschillende 
plaatsen van de maanden Juni en Juli 1928. 

De lezers kunnen dus onder hun doubletten aan het zoeken 
gaan, waarbij er aan gedacht moet worden, dat de reeds bekende 
tanding 12 hier en daar tot 12K neigt. 

Lijst geldige postzegels. 
Van het „Overzicht van de postzegels, welke nog voor fran

keering geldig zijn" is een nieuwe uitgave verschenen. 
Exemplaren van dit „Overzicht" zijn na voorafgaande aanvraag 

voor belangstellenden kosteloos op de postkantoren verkrijgbaar. 

Uit het Voorloopig Verslag over de P.T.T.-begrooting. 
In het voorloopig verslag van de Eerste Kamer over de be

grooting van het Staatsbedrijf der P.T.T. werd de wensch geuit, 
dat spoedig fraaiere postzegels in omloop zullen worden gebracht. 
De thans gebruikte zijn indertijd door een kunstenaar ontworpen, 
doch diens begaafdheid lag blijkbaar niet op dit gebied. Onze post
zegels zijn bekend als vrijwel de leelijkste der wereld (? ? — Red.). 
Zij vormen een permanente propaganda tegen den smaak en de 
kunstnijverheid van Nederland. 

Enkele leden laakten het, dat sommige van de in gebruik zijnde 
postzegels, naar zij zeiden, zijn versierd met Joodsche symbolen. 

Tentoonstelling in het Nederlandsch Postmuseum. 
In het Postmuseum te 's-Gravenhage is thans tentoongesteld een 

reeks ontwerpen van portretzegels. 
Een groot contrast vormt deze expositie met de vorige, die de 

zegels „voor het kind" tot onderwerp had. Deze laatsten weer
spiegelen door hun verscheidenheid van motieven en methoden 
van uitvoering al het bonte, dat de wereldproductie van zegels 
heden ten dage kenmerkt. 

Bij de zomerzegels, die in de laatste jaren de rijen der portret-
zegels zijn komen uitbreiden, is het geheel anders. Reeds de een
heid van onderwerp maakt het den beschouwer lichter, zijn stand
punt te bepalen en dit geeft al dadelijk een gevoel van rust. 

Boeiend is het, de verschillende oplossingen na te gaan bij het 
plaatsen van de portretkop in het kleine zegelvlak, bij het af
wegen van lichte en donkere partijen en het aanbrengen der op
schriften. Verscheidene schetsen zijn aanwezig van een Roode Kruis 
postzegel (1927\ waarbij de verdeeling van het vlak allereerst de 
aandacht heeft gehad en vervolgens de kop is ontwikkeld. Geheel 
in tegenstelling daartoe staan de ontwerpen voor de eerste zomer-
postzegels (1935), die vooraf gegaan worden door eenige magistrale 
studies in zeer groot formaat. Hier duidt nog niets op de latere 
kleine gravure. Hoe de eenheid wordt bewaard tusschen de ont
werpen, die bestemd zijn voor eenzelfde uitgifte, toonen ons 
eenige bladen, die voorafgegaan worden door schema's van één 
hand (Willem van Konijnenburg). 

De uitvoering in plaatdruk vormt een element te meer dat tot 
vergelijking noodt. Voor velen heeft het gegraveerde zegel door 
zijn spel van aanzwellende en uitloopende lijnen meer kracht dan 
het rotogravurezegel met zijn gemakkelijk vloeiende overgangen 
van licht en donker. Het graveeren, als oud en eerbiedwaardig 
kunstambacht, spreekt meer tot ons dan een modern mechanisch 
procédé. Van het ontstaan van zulk een gravure geeft de tentoon
stelling een indruk door eenige merkwaardige stukken: afdrukken 
op vodjes papier, door den kunstenaar zelf, tijdens de bewerking, 
getrokken. 

Voor Philatelisten en voor kunstliefhebbers beiden is er dus 
veel, waarmede zij hun kennis kunnen verrijken. 

De tentoonstelling blijft te bezichtigen tot begin April, eiken 
werkdag van 10-16 uur. Het museum is gevestigd Kortenaer-
kade 11, Den Haag. 

mifmn^mwwmw 
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NED.-INDIE. 
De 334 cent en 1 gulden port verschenen. 

In Januari zijn de portzegels van 334 cent 
en 1 gulden eindelijk uitgekomen; het zegel 
van 3K cent beelden wij hierbij af. Het is 
weer een nieuwe waarde in de onuitputtelijke 
porzegelreeks. 

In tegenstelling tot wat men zou verwacht 
hebben, hebben de beide nieuwe zegels de oude 
kamtanding 1234 : 1234, terwijl toch voor 
Nederland, Curasao en Suriname al geruimen 
lijd de nieuwe tanding voor nieuwe oplagen 
wordt gebruikt. De zegels zijn gedrukt op 
papier zonder watermerk, boekdruk, vellen van 
200 met oplaagletters A en telnummers. 

De 334 cent is in de oude teekening met kettingrand (type I); 
voor zoover wij aan de enkele exemplaren in ons bezit konden zien 
is de druk in éénmaal geschied, dus niet met losse waarde
aanduiding. 

Het zegel van 1 gulden hebben wij nog niet ontvangen; be
schrijving volgt dus later. 

Frankeerzegels 5 en 20 cent op watermerkpapier ! 
Het hoofdbestuur van den Indischen P.T.T.-dienst deelde aan 

de dagbladen het volgende mede: 
„De Indische frankeerzegels zullen voortaan op papier met een 

watermerk, bestaande uit kleine cirkels, worden gedrukt. Reeds 
zijn op dit papier aangemaakt de frankeerzegels van 5 cent, 20 cent, 
ƒ 2,— en ƒ 5,—. Van deze waarden zijn de frankeerzegels van 
5 cent reeds op alle postkantor enverkrijgbaar, doch die van 20 
cent, ƒ 2,— en ƒ 5,— slechts op de postkantoren, welke voor den 
verkoop van postwaarden aan verzamelaars zijn aangewezen. Met 
de verkrijgbaarstelling van laatstbedoelde frankeerzegels op de 
overige kantoren zal worden gewacht, tot de op die kantoren 
aanwezige voorraden frankeerzegels, welke in verband met de 
op 1 October 1937 ingevoerde tariefswijziging t. z. t. voor buiten-
omloopstelling in aanmerking komen, geheel dan wel grootendeels 
zullen zijn opgeruimd." 

De 5 cent, die wij ontvingen, heeft het watermerk horizontaal 
Volgens het Postzegelblad voor Indië van 1 Januari werd reeds in 
November een zending van de 5 cent op watermerkpapier ont
vangen en gedisrtibueerd (het zegel hoort dus nog in de lijst 
„Wat in 1938 verschenen is" in het vorig nummer); het nieuwe 
zegel heeft het etsingnummer L of R 134. 

20 cent Jubileum 1923 met ongetande zijrand. 
De heer L. A. D. van Oyen, Den 

Haag, toonde ons bijgaand jubileum
zegel van 20 cent 1923, gebruikt, met 
een minstens 7 mm. breeden ongetanden 
hnkerzijrand. Wij hebben hier onge
twijfeld te maken met een nog niet 
beschreven variëteit, ongetande linker-
\ elrand, waarvan dit zegel, gezien het 
gestempeld-zijn, misschien wel het eenig 
bewaard gebleven exemplaar is. 

De velranden waren bij deze serie niet 
volledig gegomd; dit zal wel de reden 
zijn dat de afzender de rand in kwestie 
heeft afgescheurd, voor hij het zegel op 
de brief plakte. 

Zware stempeling. 
Enkele malen bereiken ons klachten over zware afstempeling; 

deze maand zond een lezer ons een brief uit Indië, gefrankeerd 

NEDER Uiml 
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met een serie Missie-zegels en voorzien van het bijschrift in 
rooden inkt: Licht afstempelen s.v.p. De zegels droegen eenige 
malen een zwaar en vlekkerig stempel N.E.W.-trein (Nacht-expres, 
West), zoodat zij voor de verzameling volkomen ongeschikt ge
worden waren, ondanks het gedane verzoek. 

SURINAME. 
Verhooging luchtposttarief. 
De administrateur van financiën te Paramaribo maakt bekend, 

dat het luchtrecht voor poststukken van Suriname naar Europa 
(plaatsen in) per Pan American Aairways Inc. tot Natal of Recife 
(Brazilië) en verder per Air France via Parijs of per Deutsche 
Lufthansa via Frankfort am Main, aanvangende 1 Februari 1939 
zal bedragen 75 cent per 5 gram of gedeelte van 5 gram. 

Dit bericht is een verrassing, aldus „De West", maar een on
aangename verrassing. Terwijl ieder reikhalzend uitzag naar ver
laging van het zeer drukkend tarief, blijkt nu, dat het porto nog 
met vijf cent verhoogd is. Want bij het luchtrecht komt nog 
het gewone recht. Een brief naar Nederland, die nu JlVi cent 
kost per vijf gram, kost dus voortaan 82 J4 cent. 

Aldus een bericht in het Alg. Hbl. — Zal dit misschien tot de 
uitgifte van een luchtpostzegel van 75 cent leiden ? 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN FEBRUARI 1899). 
Argentinië. 
De Heer Boutin ontving een paar Nieuwjaarsenveloppen, met 

bijstaanden stempel. Zij zijn aan de binnenzijde versierd met cheru
bijntjes in een ovaal of in een cirkel, waaronder ,,1° Enero de 
1899", terwijl links, naast ovaal of cirkel, te lezen staat:„Republica 
Argentina" — „Feliz Ano Nuevo !" (Gelukkig Nieuw Jaar !), een 
en ander in rose, blauw, violet of groen. Daar de beide alle
gorische voorstellingen èn in ovaal èn in cirkel, en deze weder 
in 4 kleuren zijn gedrukt, bestaan er 32 verscheidenheden ! 

(En toch is men eerst in de laatste jaren (Paraguay en Japan) op 
de gedachte gekomen, speciale postzegels voor dit doel uit te 
geven ! — Redactie '39). 

Frankrijk. 
Wederverschijning van Type I. — Type I van het nog in ge

bruik zijnde 10 c.-zegel, zwart op lila, dat nog voor 'n paar 
maanden op de postzegelbeurs gekocht werd voor 50 fr. door den 
Heer Astruc, is nu plotseling verschenen op de laatst uitgegeven 
vellen. 

Over deze verschijning zijn minstens tien okshoofden Perry-
inkt verbruikt, die gelukkig niet tot eene provocatie aanleiding 
gaven, als indertijd het type IV, Bordeaux, van Victor Robert. 

Na taüooze pogingen gelooft eindelijk Maury de toedracht te 
kennen. Wij zullen deze ontvouwing beperken tot de vermelding, 
dat op elk vel van 300 zegels 200 typen I en 100 typen II gevonden 
worden en dat de Heer Marconnet in „E. T." verklaart, dat de 
beide typen I niet geheel en al dezelfde zijn, hoewel dezelfde oude 
matrijzen gebezigd werden. Er had hier en daar een bijgriffeling 
plaats. 

— Na afdruk ontvangen wij van onzen vriend Géo het ver
rassend bericht, dat de beide vurige verdedigers van hunne per
soonlijke overtuiging, in zake de quaestie van het type I, tóch 
geduelleerd hebben. Het verrast ons te meer, omdat de Heer 
Arthur Maury hiervan geen gewag maakt in zijn laatst verschenen 
nummer. 

De Heer Maury gevoelde zich beleedigd over de wijze waarop 
zijn tegenstander, in „Echo de la Timbrologie" hem repliceerde en 
zond dien Heer, Marconnet, op 19 December zijne getuigen. 

Op 21 December had het duel op de pistool plaats. Dr. Legrand 
van Neuilly en Dr. Crépieux-Jumin van Rouaan, beiden niet 
minder eminente philatelisten dan geneeskundigen, vergezelden de 
Heeren. 

De Heer Marconnet werd bij het tweede schot in de lies ge
wond en viel neder. — De kogel is verwijderd, de toestand be
vredigend; de vriendschapsband tusschen de vijanden bevestigd. 

Naar aanleiding van deze zaak heeft het parket een onderzoek 
gelast. B. 

J. K. R I E T D I J K . 

NED.-INDIE. 
P.- en T.-order nr. )56 van 18 November 1938 meldt omtrent 

de verkrijgbaarstelling van de speciale briefkaarten van 12/4 cent, 
waarvan een eerste voorraad aan de kantoren werd verstrekt, dat 
deze bestemd zijn om in het luchtpostverkeer naar Nederland per 
K.L.M, te worden gebezigd. Hoewel zij op de adreszijde de aan
wijzing „Luchtdienst Bandoeng-Amsterdam" dragen en zij daarom 
steeds per luchtpost moeten worden verzonden — dus ook indien 
zij niet van een blauw luchtpoststrookje zijn voorzien — is in de 
aan de pers toegezonden bekendmaking opgenomen, dat voor dezt-
briefkaarten het gebruik van het luchtpoststrookje gehandhaafd 

" blijft. Gemeend wordt, dat zulks voorloopig, ter voorkoming van 
foutieve verzending, noodig is. 

BUITENLAND. 
ADEN. 
Aden gaf een kaart van Yn anna, bruin, uit met den kop van 

George VI. 

BRITSCH-GUYANA. 
Dit gebied bracht ons twee nieuwe poststukken, eveneens met 

den huldigen koning, n.1. een kaart van 1 cent, groen, en een 
enveloppe voor aangeteekende stukken van 6 cents, blauw, in het 
formaat G (240 bij 105 mm.). 

CANADA. 
Naar de Berliner Ganzsachen Sammler Verein ons meldt, blijken 

in dit gebied een aantal poststukken met de afbeelding van den 
hertog van Windsor, of liever koning Edward VIII, zooals hij, in 
de periode van zijn kortstondige regeering heette, uitgegeven te 
zijn. Evenals met de postzegels van Edward VIII het geval is, 
heeft men hier met een afgesloten en zeer beperkt gebied te doen. 
In totaal, wanneer wij de verschillende formaten als afzonderlijke 
nummers beschouwen, komen wij tot 13 nummers, n.1.: 

8 kaarten. Ten eerste een kaart van 1 cent, groen, in 3 varië
teiten: A (met Engelschen tekst), B (met Engelschen en Franschcn 
tekst) en C (zonder tekst). Ten tweede een bruine 2 cents kaart, 
eveneens in A, B en C. Ten derde de kaart met betaald antwoord 
van 1 cent + 1 cent, groen, in A en B. 

4 enveloppen, één van 1 cent, groen, in 2 formaten: F (165 bij 
93 mm.) en G (240 bij 105 mm.); één van 2 cents, bruin, in for
maat F; één van 3 cents, rood, eveneens in formaat F. 

1 adresbandje van 1 cent, groen, op gekleurd papier in for
maat C (125 bij 270 mm.). 

DUITSCHLAND. 
Van de kaart, uitgegeven ter gelegenheid van de stemming in 

het Sudetengebied, die wij in het Januari-nummer reeds meldden, 
volgt hier de beschrijving. Het zegelbeeld vertoont den rijks-
adelaar met hakenkruis. De achterzijde van de kaart laat een kaart 
in reliëfdruk van de Sudetengau zien, met in het midden de 
ontvangst van Hitler in dit gebied. De kaart van 6 pfennig werd 
met 19 pfennig toeslag ten bate van het cultuurfonds verkocht. 

Als reclame voor het carnaval in Keulen werd een kaart van 
6 pfennig verkocht; als zegelindruk het wapen van Keulen, ge
kroond door een narrenkap. De rugzijde van de kaart geeft een 
gekleurde afbeelding met als onderschrift: Karnevalstreiben auf 
dem Wallraffs-Platz in Köln. Toeslag 9 pfennig. 

LUXEMBURG. 
Het feit, dat het 600 jaar geleden was, dat de staf Differdange 

(Differdingen) een vrijheidsbrief van gravin Ermesinde ontving, 
werd herdacht met 4 nieuwe kaarten. Aan de beide koerseerende 
series werden n.1. 2 kaarten van deze stad toegevoegd. Deze beide 
kaarten dragen respectievelijk de volgende onderschriften: Differ
dange - Vieux Chateau en Differdange - Coin du Pare. 

ZTCHTZENDINGEN. 
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HONGARIJE. 
De briefkaart met betaald antwoord van 10 + 10 filler donker

groen op gekleurd karton, verscheen met gewijzigden tekst. De 
tekst luidt nu: Levelezölap Valaszlappal. 

H O N G K O N G . 
Hongkong gaf een enveloppe van 15 cents, rood, uit met den 

kop van George VI. 
POLEN. 
Het groote aantal nieuwe briefkaarten werd nog uitgebreid met 

enkele aanvullingen van de koerseerende jubileumserie. Er ver
schenen een 25 gr. violet, een 30 gr. rood en een 30 + 30 gr. 
rood, alle drie op gekleurd karton en zonder afbeeldingen. Boven-
die de 30 gr. rood met illustraties. Evenals bij de 15 groszy, die 
wij in het vorig nummer vermeldden, bestaan er niet minder dan 
60 verschillende afbeeldingen. 

POOLSCHE POST IN DAN2IG. 
Voor dezen postdienst, die nog steeds bestaat, verscheen een 

nieuwe kaart van 15 gr., bruinlila op gekleurd karton, met een 
definitieve teekening, die een scène in Danzig voorstelt. 

PORTUGAL. 
Portugal gaf een nieuwe felicitatiekaart van 25 c. blauw uit. 

Volgens de mededeelingen van de Berlijnsche vereeniging stelt de 
kaart de vlucht uit Egypte voor. Dit lijkt ons hoogst onwaar
schijnlijk. Hoewel wij de kaart niet zagen, nemen wij aan, dat de 
vlucht naar Egypte van de Heilige Familie bedoeld zal zijn. Wij 
zien n.I. geen enkele reden voor Portugal om de uittocht uit 
Egypte te vermelden. 

Kan een van onze lezers ons deze kaart toonen ? 
SIERRA LEONE. 
In deze Engelsche kolonie verscheen een briefkaart van 1 % p., 

rood, met als zegelindruk den kop van koning George VI. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 158 IV. Begin December vermeldde een nieuwe reclame 
Lnks: H E T WERELD- / MERK SEDERT / 1828. 

Machine 286 VI. Sedert eenigen tijd stempelt deze machine met 
grooter waardecijfers: model C4xk; zonder tekst links. 

Machine 439 II. Door de overname van de Spaarne-Bank werd 
het afzenderscliché van deze machine eenige maanden geleden 
gewijzigd tot : NEDFRLANDSCHE / HANDEL / MAAT
SCHAPPIJ / N.V. 

Machine 466 III. Naam boven en onder de stervormige figuur 
vervielen, overigens als bij type II. 

Machine 489 VI. Reeds in Mei stempelde deze machine ook 
zonder reclame links. 

Machine 597 II. De stempelcapaciteit werd vergroot; thans 
model C4xg. 

Machine 618 II. In navolging van de machines van „De Neder
landen van 1845" werd in deze machine links van den datum
stempel een groot jaartal 1838 opgenomen (omstreeks November 
1938). 

Machine 630 V. Sinds begin November links de afbeelding van 
een vhnder met bijschrift: V R A A G T . . . . / JORIPA / DE O N 
KREUKBARE ZIJDE. 

Machine 707 II. Ook hier werd de capaciteit uitgebreid: model 
C4xg. 

Machine 731 II. Sinds October staat links van den datum-
, stempel: VERZEKERINGEN / OP ELK GEBIED. 

Machine 756. Model C4xg, in gebruik sedert October. Tusschen 
de stempels: HETTEMA ZONEN / LEEUWARDEN / (HOL
LAND). 

Machine 799 I-III. Deze machine stempelde aanvankelijk (Dec. 
1937) zonder tekst links met oud datumstempel Breda, daarna 

(omstreeks Febr. 1938) met nieuw datumstempel en reclame „Aller 
Oogen" en thans sedert December met nieuw afzenderscliché 
tusschen de stempels: KWATTA / CHOCOLADE / EN / 
CACAO. 

Machine 835. Model C4xg, in gebruik sinds Augustus bij de 
Ass. Mij. „De Nederlanden van 1845" te 's-Gravenhage. Tusschen 
de stempels: 1845, links: ALLE VERZEKERINGEN. 

Machine 836. Model C4xg, in gebruik sedert Augustus. Tusschen 
de stempels: INCASSO-BANK N.V. / AMSTERDAM. 

Machine 855. Model C3xg, sinds Augustus in gebruik bij het 
Hollandsch Bloembollenhuis te Lisse. Tusschen de stempels een 
zwaan, waaroverheen: HOBAHO. 

Machine 858. Model C4xg, sinds September in gebruik te 
Eindhoven. Tusschen de stempels: ABEX / TONGELRESCHE-
STRAAT 81. 

Machine 862. Model C3xg, sedert Augustus in gebru-'k te Gro
ningen. Tusschen de stempels de omtrek van een auto, weer
gegeven door een enkele lijn en hierin: N.V. E.N.N.A.M. v/h / 
D. BAKKER / BUICK- & CHEVROLET DEALER. 

Machine 863. Model C3xg, in gebruik sedert Augustus. Tusschen 
de stempels: R.K. VEILING / BREDA / FRUIT, GROENTEN, 
EIEREN. 

Machine 868. Model C3xg, in gebruik sinds September te 
's-Qravenhage. Tusschen de stempels: Onderlinge / Levensver
zekering Mij. / „'s-Gravenhage". 

Machine 869. Model C3xg, sinds September in gebruik bij de 
N.V. Huygen & Wessel te Amersfoort. Tusschen de stempels: 
H / & / W (in omlijsting) / NIJVERHEIDSTRAAT. 

Machine 870. Model C3xg, sedert September in gebruik te 
Amsterdam. Tusschen de stempels: N.V. CONFECTIEFABRIEK / 
EN / JAPONNENFABRIEK / DE G R O O T & Co. / HEEREN
G R A C H T 50-52. 

Machine 871. Model C3xg, in gebruik sedert September te 
Amsterdam. Tusschen de stempels: N.V. Handel- / Maatschappij / 
Gestetner. 

Machine 872. Model C3xg, sedert September in gebruik bij de 
N.V. Wollenstoffenfabrieken Thomas de Beer, Tilburg. Tusschen 
de stempels: THB / WILHELMINAPARK 6. 

Machine 873. Model C3xg, in gebruik sinds September. Tusschen 
de stempels: DE REPRODUCTIE / COMPAGNIE N.V. / R O T 
TERDAM / CLICHE'S / FOTO-LITHO'S. 

Machine 874. Model C3xg, in gebruik sedert September te 
Vaassen. Tusschen de stempels: IJZERGIETERIJ / VULCANUS. 

Machine 876. Model C4xg, sinds September in gebruik te 
's-Gravenhage. Tusschen de stempels hetzelfde cliché als 'n 
machine 535 (Artillerie-Inrichtingen\ 

Machine 878. Model C3xg, sedert September in gebruik te 
Boxtel. Tusschen de stempels een ongeveer ovalen band met m-
schrift: KATOEN LINNEN / VAN DER EERDEN / TRICO-
TAGE. 

Machine 886. Model C3xg, sedert September in gebruik te Til
burg. Tusschen de stempels twee in elkaar grijpende tandraderen 
met opschrift: MACHINFABRIEK / AUG. BIERENS / & 
ZONEN. 

Hasler. 
Machine H 545 III. Een n'euwe reclame links vermeldt: Op elk 

gebied: Vertalingen / in- & uit alle / Europeesche talen (ook: 
beëdigde). 

Machine H 616 III. Sedert eenigen tijd is deze machine ver
plaatst naar Leiden; tusschen de stempels staat nu: POSTBUS / 
2 / LEIDEN. 

Machine H 624 II. In deze machine werd weer het kleine 
cliché met firmanaam en Kantoorinstallaties, bekend van machine 
501, geplaatst. 

Machine 629 II. Hierin werd opgenomen het cliché, dat in 
machine 624 aanvankelijk geplaatst was: „Frankeert met de 
Hasler", enz. 

Machines H 631-632. Deze werden in het December-nummer 
abusievelijk vermengd: de eerste is in gebruik bij de N.V. Maand
blad Succes te 's-Gravenhage; de laatste niet te 's-Gravenhage, 
doch te Venlo. 

Machine H 636 II-III. Afdrukken van begin October bevatten 
links de reclame: MELK / MAAKT / STERK en MELK / 
DE DRANK / DIE VOEDT. 

Machine H 647. Model H4hx, sinds 8 December in gebruik te 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Amsterdam. Links van den datumstempel een soort tandrad, waar
in I / HV en eronder: N.V. INTERNATIONALE / HANDELS-
VEREENIGING. 

Machine H 648. Model H3hxx, sinds 23 December in gebruik 
te 's-Gravenhage. Links van den datumstempel: MELK-
CONTRÓLE-BUREAU / „DEN HAAG". 

Machine H 650. Model H4hx, sinds 5 Januari in gebruik bij de 
Levensverzekeringmij. „Arnhem" e Arnhem. Links een lijnver-
siering, aansluitende bij den datumstempel, waarin: N.V. LVM / 
ARNHEM. 

Komusina. 
Machine K 172 IV. Stempelt reeds eenigen tijd zonder firma

naam onder de stempels. 
Neopost. 

Machine N 269. Sinds begin November (of eerder ?) in gebruik 
bij de N.V. Leko te Utrecht. Links: LEKO + handelsmerk en: 
Stofzuigers / Strijkijzers / Zoemers / Rijwiellampen / Autoruit-
verwarmers. Tot nog toe werden bekend de waarden 5 en 10 cent. 

Wie meldt machine N 268 ? ? 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 81. Oud model stempel, in gebruik te Semarang. Onder 
den waardestempel V.E.D.A., tusschen de stempels tabaksplant en 
V.E.D.A., benevens Javaansche tekst. 

Machne 82. Oud model, in gebruik bij de A.N.I.E.M. te Soera-
baja. Tusschen de stempels een mannetje, samengesteld uit de 
letters K.W.U., met een electrische stekker; eronder: Meer Profijt 
door Electricieit. 

Machine 84. Nieuw model, in gebruik te Batavia. Tusschen de 
stempels: Dunlop & Kolf f / Makelaars. 

Machine 85 I-III. Model CAi xob. Tusschen de stempels ster 
met inschrift: G.B.S. / Import / Export, en omschrift: G. Bhe-
roomall Sons - Soerabaya. Bij type II dubbelen cirkel, waarin; 
Alarm / afb. Oostersche huizen en een groote bel, en omschrift: 
G. Bheroomall Sons - Import - Export. Type III tenslotte ver
toont een enkele ster, waarin: G. Bheroomall / Sons / Import / 
- Export. 

Machine 86. Nieuw model. Tusschen de stempels een boortoren, 
waarnaast: B.P.M. / (schelp) / BALIKPAPAN. 

Mach-'ne 88. Nieuw model, in gebruik re Soerabaja. Tusschen de 
stempels: Dunlop & Kolf f / Makelaars. 

Machine 91. Oud model, in gebruik te Batavia. Onder den 
waardestempel: HAVOIDU. 

Machine 92. Nieuw model, in gebruik te Batavia C. Tusschen 
de stempels de afbeelding van een schoen in dubbelen cirkel, 
waarboven: Draagt / Bata. 

CURACAO. 
De K.L.M, poogt haar luchtnet steeds meer uit te breiden. Aan

vankelijk vinden er zoo nu en dan proefvluchten plaats. Hier in 
Nederland hoort men daar maar \veinig van. 

Zoo vond in October 1938 een proefvlucht plaats naar Trinidad 
en Barbados, waarbij post vervoerd werd. Field vermeldt, dat van 
Barbados naar Curajao 73 poststukken meevlogen. 

De heer Van der Wart te Amsterdam berichtte van een brief, 
welke op 28 Augustus 1938 van Paramaribo naar Curajao ver
zonden werd en het volgende bijzondere stempel heeft: 

Paramaribo — Curacao 
Per K.L.M. Vliegtuig „Meeuw" 

28 Augustus 1938. 
Deze brief werd denzelfden dag te Curajao ontvangen blijkens 

het aankomststempel aan de achterzijde. 
In het Sep:ember-nummer werd reeds een brief vermeld, welke 

per K.L.M, van Curacao naar de Vereenigde Staten vloog. Ge
noemde heer heeft een soortgelijken brief, waarvan het bijzondere 
stempel niet zwart, maar violet is. 

BUITENLAND. 
Polen; opening der luchtlijn naar Kaunas. 
Door de hervatting der handelsbetrekkingen tusschen Polen en 

Litauen in 1938, welke sedert den wereldoorlog — tengevolge van 
de Wilna-kwestie — onderbroken waren, werd naast de heropening 
van spoor- en straatwegen tusschen de beide landen, ook lucht
verkeer begonnen. 

Op 15 Juli 1938 vloog het eerste postvliegtuig van Warschau 
via Wilna naar Kaunas. Alle poststukken kregen een bijzonder 
violet poststempel en het aankomststempel van Kaunas aan de 
achterzijde. In Warschau werd het bijzondere stempel naast de 
zegels gezet; in Wilna echter over de zegels heen, terwijl men het 
gewone datumstempel: „Wilno 2 Lot" ernaast plaatste. 

De terugvlucht vond 16 Juli plaats. Slechts 40 poststukken 
werden uit Kaunas medegenomen. Deze kregen het bijzondere 
violette stempel aan de achterzijde. Het is gelijk aan dat, afgedrukt 
op de voorzijde, behalve dat het „16 VII 1938 Kowno-Warszawa" 
vermeldt. Ook het stempel van Wilna geeft dezelfde afbeelding. 

H. A. 

WENKEN EN WETENSWAARDIGHEDEN 
VOOR DEN VERZAMELAAR. 

X. 

De drukmethode, (Vervolg). 
In het vorige artikel hebben wij gezien hoe het moeder-cliché 

of de „oorspronkelijke" wordt vervaardigd. Met behulp hiervan 
wordt dan de drukplaat opgebouwd, hetgeen in het kort als volgt 
geschiedt. 

Afdrukken worden gemaakt in gips of papier, welke afdrukken 
matrijzen worden genoemd en die volgegoten worden met een 
metaal van bijzondere samenstelling. Deze afgietsels noemt men 
stereo's of stypen en zij worden in het benoodigd aantal samen
gevoegd tot een drukvorm. 

Het geheele systeem heet stereotypie, doch het wordt bij de 
zegelfabricage niet zoo veelvuldig meer toegepast als vroeger. 

Een andere werkwijze om van de oorspronkelijke het benoodigd 
aantal afdrukken te maken, wordt galvanoplastie genoemd. Van 
het moeder-cliché maakt men een afdruk in was, welke in een 
galvanisch bad wordt gehangen. Door het bad wordt een elec
trische stroom gevoerd, waardoor fijne deeltjes van een daarin op
gehangen stuk koper zich op het wasmodel afzetten, waardoor 
een zuivere copie van de oorspronkelijke wordt verkregen. Deze 
ccpie, patrijs genoemd, wordt op een houten of metalen voet 
gemonteerd en de galvano is gereed. Op deze wijze kan men 
galvano's vervaardigen tot het benoodigde aantal. 

Bij de h'ervoren uiteengezette werkwijzen diende een zoogenaamd 
lijncliché tot grondslag. Men noemt dit aldus, wijl het is ver
vaardigd naar een teekening, samengesteld uit lijnen en lijntjes. 

Hier doet zich evenwel het bezwaar gelden, dat een drukvorm, 
samengesteld uit lijncliché's, de vloeiende overgangen mist van 
licht naar donker, waardoor een groot deel van het beoogde 
effect niet te verwezenlijken is. (Een sprekend voorbeeld van 
deze overgangen biedt de foto). Om dit effect ook bij een post
zegelbeeld te verkrijgen, maakt men gebruik van een zoogenaamd 
rastercliché, ook wel genoemd autotypie. Hierbij zijn alle deelen 
van het beeld opgebouwd uit punten; groot en dicht op elkaar 
staand in de donkere, klein en uiteenliggend bij de lichtere deelen. 
Daartusschen vindt men alle overgangen. 

Het rastercliché wordt gemaakt door in de camera de gevoelige 
plaat af te schermen met een tweede glazen plaat, waarin een groot 
aantal zeer kleine openingen is aangebracht. Naar gelang van de 
lichte of donkere partijen van het te fo'"Ografeeren beeld, valt 
meer licht door de plaat met gaatjes, waardoor de gewenschte 
nuances ontstaan. 

Bij de autotypie bestaat dus de verkregen afbeelding uit groote 
en k iene punten. De verdere bewerking van de oorspronkelijke 
is dezelfde als hierboven vermeld voor het lijncliché. 

.1. K. R I E T D I J K . — ZICHTZENDINGEN. 
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De boekdruk vindt plaats onder sterken druk van de machine. 
Het beeld wordt, overdreven voorgesteld, als het ware in het 
papier geperst, met als gevolg, dat zegels, naar dit procédé ver
vaardigd, op de achterzijde oneffen aanvoelen. Sterker spreekt 
dit laatste bij zegels, die later van een opdruk werden voorzien 
naar het boekdrukprocédé, b.v. opdrukken van Danzig. Bij deze 
zijn duidelijk kleine verhevenheden op de achterzijde waar te 
nemen, hetgeen vaak een aanknoopingspunt is om tot echt of 
onecht te besluiten. 

De sterke druk van de machine kan men bij boekdrukzegels 
ook wel eens waarnemen aan zoompjes of randjes langs de lijnen 
en onderdeelen van het zegelbeeld, welke ontstaan zijn door uit
vloeiing van den inkt. 

Een weinig meer toegepaste methode van hoogdruk is de relief-
druk, welke geschiedt met behulp van twee stempels. In den 
eenen stempel staat het te reproduceeren beeld verdiept, in den 
anderen in relief. Het vlakke oppervlak van het verdiepte beeld 
wordt geïnkt; na een druk op beide stempels staat dan het witte 
beeld in relief op een gekleurden achergrond. Dergelijke zegels 
treft men o. a. aan bij de eerste uitgiften van Portugal. 

Gebruikt men geen inkt, dan spreekt men van blinddruk. 
Bij den reliëfdruk heeft het papier zeer veel te lijden, vandaar, 

dat b.v. bij de Portugeesche zegels het in relief gedrukte midden
stuk gemakkelijk loslaat van de rest van het zegel. Het procédé 
wordt dan ook weinig meer toegepast. 

Een tegenhanger tot den hoogdruk is de diepdruk, waarbij de 
partijen a, die bij het reproduceeren een afdruk moeten geven in 
de diepte liggen, de partijen b, die ongekleurd moeten blijven, 
aan de oppervlakte van den drukvorm. 

Bij dit systeem wordt de drukplaat overvloedig geïnkt, zoodat 
de partijen a geheel volloopen. Daarna wordt het plaat-oppervlak 
zeer zorgvuldig van inkt ontdaan en kan men gaan drukken. Men 
heeft slechts te zorgen, dat het papier — Wederom eenigszins over
dreven gezegd — in de partijen a Wordt gedreven om den inkt 
op te nemen. 

Bij de diepdruk-zegels ziet of voelt men dus verhevenheden op 
de voorzijde, inzinkingen of verdiepingen op de achterzijde. 

Bij den diepdruk vindt de plaatdruk de meeste toepassing. Hier
bij begint men weder met het positieve copie van het te reprodu
ceeren beeld op een koperen plaatje, precies zooals bij den boek
druk werd uiteengezet. Waar men evenwel bij den plaatdruk een 
cliché in de diepte moet hebben, is de verdere bewerking van de 
positieve copie geheel anders. Thans toch worden de lijnen dezer 
copie verdiept door invretende zuren, waarbij evenwel het omrin
gende koper niet mag worden aangetast. Ook wordt het beeld 
wel eens geheel uit de hand in het plaatje gegraveerd. 

Van de aldus ontstane oorspronkelijke wordt langs galvanischen 
weg een zoogenaamde contra vervaardigd, waaruit de matrijs 
wordt samengesteld en uiteindelijk de drukplaat. 

Een ander systeem om de drukplaat te vervaardigen is het 
volgende. De positieve copie wordt aangebracht op een plaatje 
van zacht staal, dat vervolgens gehard wordt. Dit wordt weer af
gedrukt in een rolletje van hetzelfde zachte staal, vervolgens ge
hard en daarna onder sterken druk geperst in de drukplaat van 
zacht staal. Deze plaat wordt ten slotte gehard en is dan voor den 
druk gereed. 

Het rolletje kan men net zoo vaak in de plaat afdrukken als 
men exemplaren per vel noodig heeft. 

Het spreekt van zelf, dat dit afdrukken of inpersen in de plaat 
een zeer nauwkeurig werk is, wijl men rekening moet houden met 
de juiste plaatsing, de onderlinge afstanden der zegels en de later 
aan te brengen perforatie. 

Thans neemt de machine dit werk over, doch vroeger geschiedde 
het inpersen uit de hand. Het gevolg hiervan was, dat o. a. de 
randlijnen niet steeds op de gewenschte diepte werden ingeperst, 
welke onnauwkeurigheden dan later uit de hand werden bij
gestoken. Hierdoor ontstonden de diverse karakteristieken der 
verschillende drukplaten, een bron van onderzoek en genot voor 
den specialist. 

De plaadruk geschiedt van koperen of stalen platen, somtijds 
ook .van zinken. In de philatelie noemt men deze methode in het 
algemeen koper- of staaldruk. 

Een ander veelvuldig toegepast systeem bij den diepdruk is de 
rotogravure, ook wel foto- of heliogravure genoemd. Het berust 

op de lichtgevoeligheid van chroomgelatine en de gang van zaken 
is in het kort als volgt. 

Van de te reproduceeren teekening, welke op groote schaal is 
vervaardigd, vervaardigt men langs fotografischen weg een even
eens groot negatief. Met behulp van een speciale camera maakt 
men op een gevoelige plaat van dit negatief evenzoovele positieveii 
als men wenscht, op de ware zegelgrootte. Men heeft dus een 
verzamelpositief, dat er uitziet als het later af te leveren vel. 
Van dit positief wordt op pigmentpapier en met behulp van een 
gelatinelaag een afdruk gemaakt, welke wordt overgebracht op 
een koperen plaat of rol. Hierop staat dus het beeld in den vorm 
van een relief in gelatine. De rol wordt vervolgens met bijtende 
zuren aeëtst, waarbij de gelatinelaag verdwijnt en het beeld zich 
in het koper verdiept. 

Bij dit procédé moet men zeer dunnen inkt gebruiken, die snel 
opdroogt. Het gevaar bestaat dus, dat in de partijen a geen vol
doende hoeveelheid achterblijft. Men brengt daartoe bij het etsen 
op den drukcylinder een fijn raster aan, waardoor de inkt, bij 
het schoonmaken van het plaatvlak, op zijn plaats in de partijen a 
blijft. 

Dit raster toont zich als een zeer fijn rletwerk van lijntjes of 
onregelmatige figuurtjes. 

(Wordt vervolgd). v. B. 

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

V. 
Fernando de Magellanes. 

Magellanes stamde uit een Portugeesch adelijk geslacht. Als 
jongeman maakte hij deel uit van de expedities van d'Almeida en 
d'Albuquerque {— 1505) naar Indië. De Portugeesche regeering 
was nl. nog steeds bezig haar gezag in Indië te vestigen. De hou
ding van den Samorin van Calicut bleef vijandig en nu moest hij 
door een gewapend optreden tot rede gebracht worden. Tijdens 
den berucnten zeeslag van Cananor, waarin Lorenzo d'Almeida 
de vloot van den Samorin versloeg, werd Magellanes gewond 
In 1511 wist hij zich zeer te onderscheiden bij den aanval op 
Malakka onder commando van d'Albuquerque. Ten gevolge van 
een meeningsverschil met dezen moest hij in 1512 zijn ontslag 
nemen, waarop hij zich te Lissabon vestigde. Om voorloopig zijn 
lust tot reizen te beteugelen, zette hij zich tot het bestudeeren van 
de resultaten van vroegere ontdekkingsreizen en van de aardrijks
kunde in het algemeen. Hij kwam tot de slotsom, dat de Moluk-
ken, deze veel begeerde rijke eilanden, beter langs de westelijke, 
dan langs de oostelijk route te bereiken moesten zijn. Nu was 
het zaak de belangstelling van vooraanstaande personen op te 
wekken voor deze plannen. Door verschillende oorzaken W*s 
Magellanes in ongenade gevallen bij den toenmaligen Portugeeschen 
koning; hieraan was d'Albuquerque niet vreemd. Magellanes be
sloot nu zijn plannen voor te leggen aan Karel van Oostenrijk 
(den lateren Karel V). 

Begin 1518 toonde hij aan dezen vorst, benevens aan diens raads
lieden aan de hand van een aardbol, welken zeeweg hij van plan 
was te bevaren. Dat de aarde rond was, begon men langzamerhand 
te gelooven, doch er was daaromtrent nog niets bewezen. Karel 
hechtte geloof aan de uiteenzettingen van Magellanes en zegde 
geldelijken steun toe aan de expeditie. Bij het „Verdrag betreffende 
de ontdekking van de Specerijeilanden" werden Magellanes en 
diens medewerker Faleiro tot bevelhebbers van de vloot benoemd 
en hun 1/20 toegezegd van de winst, die de handel op de door 
Spanje te bezetten eilanden op zou leveren. Eindelijk, na veel 
tegenwerking en moeilijkheden lag de vloot, bestaande uit vijf 
schepen, bemand met 234 koppen, gereed. Magellanes voerde het 
bevel over de „Trinidad". Aan het vertrek ging een plechtigheid 
vooraf, waarbij Magellanes den eed op den standaard van het 
Oostenrijksche vorstenhuis aflegde en hierbij zwoer zijn vorst 
eerlijk en trouw te dienen. De vloot zeilde op 20 September 1519 
weg uit Sevilla. 

De geheele reis te volgen zou te omstandig worden. Magellanes 
zette aanvankelijk koers in westelijke richting, daarna, zoodra 
het vasteland in zicht kwam in zuidwestelijke richting. Daar de 
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RAAD VAN BEHEER. 
Voorjaarsvergadering van den Raad van Beheer van het Neder-

landsch Maandblad voor Philatelie op Zondag 5 Maart 1939, 
te 11.00 uur v.m., in zaal 9 van hotel „Terminus", 's-Gravenhage. 

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 Thoolen). 

Verkrijgbaarstelling van postzegels in het buitenland. 
FRANSCH-MIDDEN AFRIKA. — Aanvragen om zegels moe

ten gericht worden aan den „Receveur principal des P.T.T. k 
Brazzaville", vergezeld van het bedrag der nominale waarde, ver
meerderd met de portokosten voor een aangeteekende zending. 
Aan verzoeken om welwillendheidsafstempelingen kan niet vol
daan worden. 

CAMEROUN (FRANSCH). — De aanvragen moeten gericht 
zijn aan den „Receveur principal des Postes a Douala". Overigens 
als boven. 

DAHOMEY. — De aanvragen om zegels moeten aangeteekend 
toegezonden worden aan M. Ie Receveur principal des Postes du 
Dahomey, a Porto-Novo. Deze zegels zijn ook verkrijgbaar aan 
l'Agence comptable des timbres-poste k Paris. 

FRANSCH-GUYANA. — Het bedrag van de waarde der zegels 
+ de retourkosten per aangeteekenden brief moet per postwissel 
worden toegezonden. Gestempelde zegels worden niet geleverd. 
Aanvragen moeten geadesseerd worden aan den Chef du Service 
des Postes de la Guyane franfaise et du Territoire de 1'Inini ä 
Cayenne en wel per aangeteekenden brief. 

INDOCHINE. — Aanvragen moeten gericht worden aan den 
Receveur principal des Postes a Hanoi, en vergezeld gaan van het 
nominale bedrag + de kosten voor aangeteekende retourzending. 

LEVANT FRANCAISE (SYRIË ET LIBAN). — Bestellingen 
van zegels moeten geadresseerd worden als volgt: a. voor de zegels 
van Syrië aan M. Ie Receveur principal des Postes k Damas; 
b. voor de zegels van Liban aan M. Ie Receveur principal des 
Postes ä Beyrouth. 

MADAGASCAR. — Bestellingen, vergezeld van het bedrag der 
nominale waarde -l- de kosten der retourzending, moeten gericht 
worden tot 1'Administration des Postes. De zegels worden niet 
van een welwillendheidsafstempeling voorzien. 

MAROKKO (MET UITZONDERING VAN H E T SPAANSCH 
GEBIED). — Koerseerende zegels kunnen aangevraagd worden bij 
den Receveur principal des Postes a Rabat. De aanvragen moeten 
vergezeld gaan van het nominale bedrag -f- de retourporto voor 
aangeteekenden brief. Deze zegels kunnen ook besteld worden a la 
Recette principale des Postes de la Seine, Rue du Louvre, ä Paris. 

NIGERIE. — Aanvragen om zegels aan den Receveur principal 
des P.T.T. a Niamey. Verder als boven. Geen welwillendheids
afstempelingen. 

SENEGAL. — Bestellingen bij M. Ie Receveur principal des 
Postes du Senegal et de la Mauritanië ä Saint-Louis (Senegal). Het 
geld moet per postwissel worden toegezonden. (Verder als bi| 
Madagascar). 

SOMALIKUST (FRANSCH). — Bestellingen bij: la Direction 
des Postes de la Cote franjaise des Somalis. Verder als boven. 

T O G O (FRANSCH). — Aanvragen moeten geadresseerd wor
den aan M. Ie Chef du Service des Postes du Territoire du Togo 
a Lomé. Verder als bij Madagascar. 

Aan deze rubriek in de vorige Maandbladen ontbraken nog de 
opgaven van Polen, die mij van bevriende zijde werden gezonden: 

POLEN. — Te Warschau I kan men zich wenden tot het 
Bureau des Postes, Section Philatélique. Daar kan men ook een 
lijst verkrijgen van „vroegere" zegels tegen door hen vastgestelde 
prijzen. Bestellingen van koerseerende zegels moeten vergezeld 
gaan van het nominale bedrag + retourporto. Het bedrag kan per 
postwissel worden toegezonden. J. A. K. 

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

Nieuwe leden. 
3. W. van Egmond, Julianastraat 59, Boskoop. (V.). 

16. H. J. Grootendorst, Burg. Colijnstraat 233, Boskoop. (V.). 
22. D. Oenstra Jr., Burglaan 37, Apeldoorn. (V.). 
26. C. A. Trijssenaar, „Huize Batavier", Straalmanstraat 5, Nij

megen. (L.). 
40. D. G. G. Margadant, Cabeljaustraat E 2, Alkmaar. (V.). 
54. Th. A. Koremans, Cheribon (Java). 
85. mevr. A. Soutendam, Andongweg 6, Semarang (Java). 
87. ir. D. H. Vrugtman, Baneanstraat 42, Soerabaja (Java). 
96. Ph. Boon, p/a B P.M., Tjepoe (Java). 

113. dr. H. Meijer, p/a B.P.M., Tjepoe (Java). 
136. P. J. W. Zegger, p/a B.P.M., Tjepoe (Java). 
137. H. W. Rachenberger, Van Heusdestraat 23 C, Rotterdam W. 

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

(V. en L.). 
182. H. M. Claassen, Reguliersgracht 17, Amsterdam C. (V.). 
202. L. van Gelder, Lage der A 25, Groningen. (V. en L.). 
210. mej. E. van der Wiel, Cheribon (Java). 

Aanmeldingen. 
A. Welter, lepenlaan 51, Bussum. (V.). 
mevr. J. Hazenberg, Riouwstraat 56, Bandoeng (Java). 
ir. H. W. O. de Bruijn, p/a B.P.M., Pangkalan Brandan (S.O.K.). 
J. G. van Es, Hooigracht 67, Leiden. (V. en L.). 
J. Poortman, Kaiserstraat 38, Leiden. (V. en L.). 
A. van Wulfften-Palthe, Grootestraat 148, Almelo. (V.). 
W. Vergien, Weisserweg 14 II, Danzig-Langfuhr. 
mej. M. Ch. Schmidt, Curafaostraat 55, Amsterdam W. (V.). 
mej. EUy Bom, 's-Graveland. (V.). 
J. Blaak, Grooteweg Noord, Magelang (Java). 
P. J. Togneri, Beauvert, St. Cyr sur Loire (France). 
J. C. Bongers, Burg. Colijnstraat 87, Boskoop. (V.). 
mevr. M. Hogerland-Maarschalk, Marterstraat 102, Nijmegen. (V.). 
A. A. H. J. Crielaers, Berg en Dalscheweg 39, Nijmegen. (V. en L.). 

Bedankt (ingaande 1 Januari 1939). 
305. A. J. C. Tijdgat. 740. mevr. Van Galen Last. 
212. A. G. Walraven. 462. H. Teunissen. 
679. H. W. Reinking. 

Afgevoerd. 
758. C. H. Muylaert. 330. H. Stoffers. 

Overleden. 
682. mevr. J. Blokker. 

Adresveranderingen. 
950. J. Ph. van de Water, c/o Borsumij, Box Centraal 36, Osaka 

(Japan). 
149. C. Stork, Mekenzie Bridge, Ore (U.S.A.). 
171. G. Ferguson, p/a H. Huisman, leplaan 82, Den Haag. 
802. F. H. Schoevaart, Glantangan, Djember (Java). 
160. G. J. Staverman, Tosariweg 24, Batavia, C. 
855. H. J. Knijp Jr., Beukelsdijk 156a, Rotterdam W. 
634. J. W. Hamers, Haagweg 142, Rijswijk (Z.-H.). 
691. K. W. Coppoolse, Julianadorp 33a, Curasao. 
457. drs. H. J. Manschet, p/a Javasche Bank, Batavia (Java). 
412. F. G. Bes, vertrokken naar Indië, nader adres onbekend. 
624. P. H. Mooij, Ruychrocklaan 96, Den Haag. 

83. J. P. Lienesch, Kennemersingel 3, Alkmaar. 
280. G. Slotboom, Balik Papan (Borneo). 
786. L. Brugman, Huygenslaan 11, Arnhem. 
779. H. G. Winter, Pension Van Rhijn, Bandoeng. 
512. H. Mouthaan, Kasteelstraat, Koepang (Timor). 
896. mevr. E. C. Smits-Gilissen, Hertstraat 25, Nijmegen. 

Mededeeling aan de afdeelingsbesturen. 
De afdeelingsbesturen worden herinnerd aan het inzenden van 

het jaarverslag en een afschrift van hun ledenlijst bij den secre
taris der vereeniging vóór 1 Maart. Afdeelingen, welke haar ver
plichtingen in art. 31 laatste alinea van het huishoudelijk regie-
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ment voorgeschreven niet nakomen, verhezen hun recht op retri
butie voor het jaar. 

MEDEDEELINGEN AFDEELING VERKOOP. 
Speciaal gevraagd worden: 
1. Boekjes met zegels voor de KEURSECTIE. 
2. OUD-EUROPA (voor Indie). 
3. BELGISCHE PRECANCELS. 
4. NIEUWSTE UITGIFTEN. 
5. BRIEVEN MET VOORPHILATELISTISCHE STEMPELS. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Alkmaar. — Vergadering van 20 Januari 1939 in hotel „De 

Nagtegaal". Na opening dezer vergadering wenscht de voorzitter 
alle leden met hun gezin een gelukkig nieuwjaar toe. Hierna wor
den de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd, 
waarna het jaarverslag volgt, dat met een dankwoord van den 
voorzitter beantwoord wordt Aan de orde is de rekening en ver
antwoording van den penningmeester. Bij monde van den heer 
H van Lieshout wordt namens de kascommissie verslag uit
gebracht en met een woord van dank wordt den heer G. Schoone-
wil decharge verleend. De begrooting wordt hierna goedgekeurd. 
Het bestuursvoorstel, het bestuur in het vervolg uit 5 leden te 
doen bestaan, "wordt door de vergadering overgenomen De voor
zitter deelt mede dat hij met meer voor een functie in aanmerking 
wenscht te komen 1 ot voorzitter wordt gekozen de heer H. 
Stikkel, terwijl de beeren G. Schoonewil, Jac. Boom en C Winder 
worden herkozen en de heer H. van Lieshout zijn entree m het 
bestuur zal maken De heer J. Tesselaar brengt een woord van 
dank namens de afdeeling aan het scheidende bestuur. De heer 
J Lienesch brengt een woord van dank aan den heer dr. N. 
Louis voor de voorzitterstaak die hij heeft vervuld. De voorzitter 
dank hierna de vergadering, waarna de gebruikelijke verloting 
gehouden wordt. J. B 

Amsterdam. — Jaarverslag 1938. Het spijt den samensteller Van 
dit jaarverslag, het laatste, dat hij voor de afdeeling zal maken, 
dat hij niet een aanwas, doch een kleine teruggang van het aantal 
leden moet vermelden Het jaar begon met 36 leden en 1 eerelid, 
het eindigde met 34 leden. Wij verloren ons eerelid, den heer 
Goosen, door overlijden; 4 Jeden bedankten, 2 nieuwe leden traden 
toe. Mag deze \ermindering in ledental tot teleurstelling stemmen, 
als een ernstig symptoom behoeft zulks gelukkig met te worden 
beschouwd, daar uit het bezoek der vergaderingen blijkt, dat de 
afdeeling springlevend is De 10 vergaderingen werden door 191 
leden bezocht, dus gemiddeld door 19 leden, hetgeen hetzelfde 
aantal is, dat in 1937 werd bereikt en hetgeen sedert vele jaren 
met was voorgekomen Een ander record werd geboekt in de 
Apnl-vergadermg van dit verslagjaar, waar 27 personen aanwezig 
waren Elf causerieën en collectie-bezichtigingen hebben de verga
deringen aantrekkelijk gemaakt; de heer Van Essen nam de meeste 
voor zijn rekening, n.1. Rusland en Russische Levant, Finland, Ver. 
Staten van N.-Amerika en Servië, waarbij nog causerieën over 
„Een blok" en „Hoe moet de kwaliteit van mijn zegels zijn ?". 
De voorzitter sprak over „Uit de oude doos", de heer Borel, eere
lid van de Ned. Vereeniging, hield als gast een causerie, getiteld; 
„Een eigenwijze manier van verzamelen", de heer Wittkamper 
hield zijn eerste en zeer toegejuichte causerie met het onderwerp: 
„Tentoonstellingservaringen in het buitenland" en de heer Van 
der Mey „last but not least" sloot de rij door op het einde van 
het jaar zijn collectie Rusland en Rood en Wit Spanje te laten 
bezichtigen en deze door causerieën op te luisteren Hartelijk dank 
ZIJ hier gebracht aan al deze leden, die zich door het getroosten 
van zooveel moeite verdienstelijk jegens de afdeeling hebben ge
maakt. Van verschillende leden ontving het bestuur schenkingen 
voor de verloting, waarbij de heer Hochheimer bijzonder uitblonk. 
Tijdens de vergaderingen werden nog 2 concoursen voor het 
mooiste zegel gehouden en vond een verloting voor de feesikas 
plaats. Een bijzondere vermelding verdienen onderscheidingen, die 
een paar \ooraanstaande philatelisten in onze afdeeling verwierven 
n 1 de „De Raay"-medaille werd aan den heer Van Essen toe
gekend, de heer Wittkamper behaalde gouden en verguld zilveren 
medailles te Praag en te Bremen Op de algemeene vergadering der 
Ned. Vereeniging m October werd de afdeeling wegens ongesteld
heid van haar voorzitter door den vice-voorzitter, den heer 
Keiser, vertegenwoordigd. De samenstelling van het bestuur onder

ging voor het eerst sedert eenige jaren een wijziging. De heer 
Van Kooten, die zeer vele jaren 2e secretaris was, trad af en gal 
zoodoende gelegenheid het bestuur te verjongen en op te fleuren. 
Mejuffrouw A. Pellen trad in zijn plaats. Tot slot dient te worden 
vermeld, dat in de laatste vergadering van dit jaar de samen
steller van dit verslag als secretaris aftrad, doch dat nog geen 
vervanger werd gevonden. In verband met sommgie uitlatingen 
over de moeilijkheid van die vervanging en de mogelijke slechte 
gevolgen van dit aftreden voor de afdeeling, wil ondergeteekende 
zijn volste vertrouwen in de bloei van de afdeeling Amsterdam 
uitspreken. In vele zakelijke vereenigingen is de secretaris een on
misbaar en belangrijk persoon, daar hij de drijfkracht van den 
gang van zaken is; in een liefhebberijvereeniging van postzegel
verzamelaars is echter alleen het enthousiasme van de philatelisten 
belangrijk en onmisbaar. Daar in de laatste jaren deze vereeniging 
getoond heeft vele van zulke menschen onder haar leden te tellen 
en bovendien een voorzitter bezit, die aan bijzondere philatelis-
iische kennis een groote stuwkracht paart, zal, mits de leden het
zelfde enthousiasme en dezelfde liefde voor de philatelie blijven 
betoonen, de bloei van de afdeeling verzekerd zijn. W. F. G. H. 

Verslag der vergadering van 18 Januari 1939. Bij afwezigheid 
van den voorzitter opent de vice-voorzitter de vergadering. No
tulen en jaarverslag, nog door den heer Härtung gemaakt, worden 
goedgekeurd. De penningmeester legt rekening en verantwoording 
af, die door de kascommissie in orde wordt bevonden. Verkiezing 
Ie voorzitter en Ie secretaris is het volgende punt van de agenda. 
De heer Schroder wordt met algemeene stemmen als Ie voorzitter 
herkozen. Daar de heer Härtung niet te bewegen is zijn functie, 
die hij 43^ jaar vol humor heeft bekleed, langer waar te nemen, 
wordt hij als Ie secretaris opgevolgd door den 2en secretaris; de 
heer G. H . van der Mey wordt 2e secretaris Vervolgens is aan 
de orde een causerie door den heer L. van EsEsen over nr. 1 van 
Spanje en door den heer Van der Mei over Le traite de Versailles. 
Nadat de voorzitter beide beeren bedankt heeft voor de moeite 
die ZIJ zich gegeven hebben, volgt de verloting en rondvraag. De 
heer Ruiter, als sectiehoofd, verzoekt om vlotte doorzending der 
ruilboekjes, wat door de aanwezigen wordt beloofd, waarna de 
voorzitter de vergadering sluit. A. M P. 

's-Gravenhage. — Vergader ng van 19 Januari 1939 Na een 
kort woord van welkom in het nieuwe jaar is het woord aan den 
secretaris voor het uitbrengen van het jaarverslag. „Bij het uit
brengen van du jaarverslag wil ik allei eerst herdenken de ons 
ontvallen leden, de beeren Gratama en Cramer, telden trouwe 
bezoekers onzer vergaderingen, wier nagedachtenis zeker nog lang 
in onze herinnering zal blijven voortleven Door de toetredmg van 
eenige andere leden bleef het aantal leden der afdeeling constant, 
n 1. 25. De vergaderingen hadden geregeld plaats in het café 
Baulig en waren, hoewel de opkomst nog al te wenschen overliet, 
even gezellig als de vorige jaren Een poging om ook in Juni nog 
te vergaderen had weinig succes door geringe opkomst Bijna op 
elke vergadering was door een der leden iets ter bezichtiging uit 
zijn collecties meegenomen. Zoo mochten wij van mr Bonn zijn 
gespecialiseerde collectie België zien, evenals de zegels van het 
na-oorlogsche Oostenrijk; de heer Cramer toonde ons eenige 
Engelsche kolomen en de vovUedige jubileums- en kroningszegels 
daarvan met vele plaatfoutvarieteiten, terwijl de heer Van Harder
wijk ons eenige Europa-landen uit zijn collectie liet zien. De heer 
Ferf hield een kleine voordracht ter inleiding van zijn gespeciali
seerde verzameling N -W -Pacific Islands en demonstreerde even
eens zijn vrijwel complete ongebruikte collecties Noorwegen, 
Zweden en Oostenrijk, dit laatste slechts tot 1919 Dat ook het 
ingetreden vereenigingsjaar er een van veel philatelistisch genot 
moge zijn, is de wencsh waarmede ik dit jaarverslag beëindig." 
Na goedkeuring van het jaarverslag brengt de penningmeester het 
financieel verslag uit, waaruit blijkt dat de financieele toestand, 
ondanks het vrijgevige verlotingsprincipe, zeer goed is te noemen. 
De beeren Bonn en Jorissen, uitgenoodigd de administratie te con
troleeren, constateerden dat alles m orde is, zoodar d. penning
meester onder dankzegging wordt gedechargeerd. Bij de daarop 
volgende bestuursverkiezing wordt het oude bestuur bij acclamatie 
herkozen Na de gebruikelijke verloting laat de heer Ferf zijn 
collecties Baden, Beieren en Wurtemberg zien. Deze complete col
lecties van oude bekende landen, voor een groot gedeelte on
gebruikt en opgezet op blanco bladen met inachtneming van 
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kleurvanaties en watermerken, mogen zich zeer in de appreciatie 
der aanwezigen verheugen en maakt de voorzitter zich de tolk van 
allen, als hij den heer Ferf dank zegt voor het aan hen bereide 
philatelistische genot Nadat de heer Van Strijen heeft toegezegd 
den volgenden keer zijn gespecialiseerde collectie IJsland te zullen 
medebrengen, sluit de voorzitter de vergadering F 

Leiden — De penningmeester, de heer W J O E Schmeltz, 
verhuist 1 Maart a s naar Fagelstraat 43, Leiden 

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

Verslag der vergadering van 30 Januari 1^3''. 
Aanwezig 67 leden en 2 introduce's De voorzitter, de heer Cra-

merus, opent de vergadering en heet speciaal de introduce's, de 
heren Bolle en Luyten welkom, waarna hij de leden een voor
spoedig jaar wenst en de bestuursleden dankt voor het werk dat 
ZIJ in het verlopen jaar in het belang van de vereniging verzet 
hebben De notulen van de December-vergadering worden onder 
dankzegging aan den 2en secretaris voor de redactie goedgekeurd, 
terwijl de candidaat-leden met algemene stemmen als lid worden 
aangenomen De beeren Adams en Tannenbaum worden als lid 
welkom geheten Ingekomen is een boekje „United States Com
memoration Notes" van ons lid Sidney Lake, en enige veiling-
catalogi van de firma's Bastiaanse en Harmer 

De aftredende bestuursleden, de heren Broeders als adnrmi 
strateur, dr Gommers als vice-voorzitter en Molenaar als hoofd 
sectie BE worden, op voorstel van den heer Martin, bij acclamatie 
herkozen, zijnde bij het secretariaat geen tegencandidaten in
gekomen Daarna brengen Ie secretaris, leider der jeugdafdeling en 
administrateur hun jaarverslagen uit, gevolgd door rekening en 
verantwoording van den penningmeester, welke in ontvangsten en 
uitgaven tot een bedrag van ƒ 3867 63 wordt vastgesteld Een 
commissie, bestaande uit de heren Felix en Hagedoorn, heeft de 
boeken nagez en en accoord bevonden en stelt voor den penning
meester te dechargeren, waartoe besloten wordt De voorzitter 
dankt ook be de heren voor hun werkzaamheden De heer Vriens 
dankt het bestuur voor de prompte en onverplichte uitbetaling 
van gelden van verduisterde zegels uit de rondzending Na een 
korte pauze, waarin de verloting gereed gemaakt wordt, volgt de 
rondvraag De heer Janssens vraagt of er al iets bekend is om
trent de ongebruikte postpakket verrekenzegels door de firma 
Keiser aangeboden De voorzitter deelt mede, dat op de eerst
volgende Bondsbestuursvergadering daaromtrent navraag zal wor 
den gedaan en dat hem is verteld, dat er een heel vel van deze 
ongebruikte zegels m de handel is. De secretaris zegt daarop den 
voorzitter dank voor de sublieme leiding, welke van hem m het 
verlopen jaar is uitgegaan, waarna de heer Westland het bestuur 
dank zegt voor zijn werkzaamheden gedurende 1938 Ten slotte 
wordt overgegaan tot de verloting Enige der voornaamste prijzen 
mogen hier volgen Nederland nr 3, 6, Koningin lY^ en 5 gld, 
10 gld, Jub 1923 IVi en 5 gld ongebr en gebr, Port 50 c / l gld 
Ned Indie Koning n 2'A gld, Jub 234 gld (2 X), 5 gld, Java 
ZYi gld ongebr, Buiten Bezit 2K gld ongebr. Dienst 2/4 gld 
met opdr D en Dienst, Brandkast compleet, Curasao Koning 
Zy. gld, 1903 VA en IA gld, Koning 1^/2 50 gld. Luchtpost 
50 c , 1 gld en 2 gld opdrukken, 10 c opdrukken (2 X), 2 80 gld , 
Suriname Kon ng 1 gld , Koningin 2)4 gld. Koning 50 c op 
1 gld, 10 c op 15 c (geschonken door de firma Keiser & Zoon 
te 's Gravenhage), België nr 1 en 2, Postjub compl , 10, 20, 50 
en 100 frs ingebr, D P in België 6 fr 25 c , Beieren 1911 10 
en 20 R M , Engeland Pond Postcongres en vele andere hoog
waardige zegels 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den 
voorzitter gesloten J C G v d B 

Verslag van de toestand van de Postzegelvereniging „Breda" 
over het verenigingsjaar 1938. 

Dit 45e jaarverslag van de Postzegelvereniging „Breda", waarin 
u enkele „droge" cijfers en mededelingen zullen worden gedaan, 
kan ik met het verheugende bericht aanvangen dat ons ledental 
met 25 is toegenomen Op 1 Januari telde onze vereniging 408, 
op 31 December 433 leden In 1938 traden 66 nieuwe leden toe. 

33 leden bedankten voor het lidmaatschap, 2 werden er geroyeerd, 
terwijl WIJ helaas 6 leden wegens overlijden moesten afschrijven 
WIJ hadden het verlies te betreuren van ons erelid, oud-secretaris 
en administrateur van het Maandblad, den heer L O A Smeulders, 
die zovele verdiensten voor onze vereniging gehad heeft, alsmede 
onze trouwe vergaderingbezoekende leden, de heren Tonnet en 
Wittgen en den heer P W Waller, voorzitter van het Post-
museum Het aantal aspirant-leden bedraagt 6 

De maandelijkse ledenvergaderingen hadden geregeld plaats, ter
wijl het bestuur 13 maal vergaderde Mocht ik de laatste jaren een 
toenemend vergaderingbezoek constateren, ook het verlopen jaar 
was dit bezoek weer groter dan ooit tevoren Gemiddeld bezochten 
53 leden (vorig jaar 46) de vergaderingen De Mei vergadering 
sloeg — naar ik meen — met een bezoek van 64 leden alle records 
Dit is wel in de voornaamste plaats te danken aan het geregelde 
bezoek van vele leden uit Antwerpen, Tilburg en andere plaatsen, 
zelfs uit Eindhoven en Utrecht Hun opoffering aan tijd en geld 
om maandelijks deze reizen te maken, wordt dan ook ten zeerste 
gewaardeerd en kan als voorbeeld aangehaald worden voor vele 
Bredase leden 

Het wordt langzamerhand vervelend het te moeten mededelen, 
doch de opbrengst van ons rondzendverkeer wilde weer niet 
achter blijven bij het vergaderingbezoek Sla jij een record, ik ook 
De penningmeester kon aan het einde van het jaar niet minder 
dan ƒ 996 73 (vorig jaar ƒ 755 28) in het credit van zijn rekening 
boeken Realiseert u zich dat goed ' Dat betekent een omzet in 
zegels van ƒ 9967 30 Voor vele verenigingen een bedrag om ja
loers op te worden Dit fraaie resultaat is behalve aan de inzenders 
van mooie boekjes en de kopers, voor een groot deel te danken 
aan het onvermoeide werken van onzen administrateur en zijn 
onderdanen, de sectiehoofden 

De verlotingscommissie bestond uit de heren Cramerus, Mole
naar en ondergetekende De verloting in Januari evenals de 
maandelijkse vergadering-verlotingen waren van zeer goede kwali
teit en ik geloof wel dat de leden hierover tevreden zullen zijn 
geweest 

Als vertegenwoordigers van de Bondsvergadering woonden deze 
vergadering bij de heren Van den Berg, Broeders, dr Gommers, 
Molenaar, t' Sas en Wig^ers Bij dit punt aangekomen zijnde, 
wordt het tijd m uw hennering terug te roepen de feesten ter 
gelegenheid van het 45-jarig bestaan onzer vereniging in Sep
tember, waarbij wij als gastvrouwe optraden voor de philatelisten, 
die de 29e Philatelistendagen bijwoonden Naar ons van verschil
lende zijden verzekerd werd, kan onze vereniging met voldoening 
op deze feesten terugzien De gehouden tentoonstelling, waarvoor 
de heer Molenaar zich in het bijzonder verdienstelijk heeft ge
maakt, was een succes Wij hadden ook succes bij het hoofdbestuur 
der P T T Op ons verzoek de zegels van het regeringsjubileum van 
H M de Kon ng n reeds op onze tentoonstelling beschikbaar te 
stellen werd goedgunstig beschikt Op de oprichtingsdatum 21 
November hadden wij een zeer goed geslaagd souper Er zijn reeds 
stemmen opgegaan dit telken jare te herhalen Ter gelegenheid van 
ons jubileum werden de heren Hekking, Broeders, Maingay, Cos-
terus en Boks tot erelid benoemd Onze vereniging telt thans 
11 ereleden 

In de Raad van Beheer van het Maandblad hadden zitting de 
heren Cramerus en Smeulders, met als plaatsvervangend lid de 
heer dr Gommers, terwijl na het overlijden van den heer 
Smeulders, waar dr Gommers verhinderd was, de heer Wiggers 
onze vereniging vertegenwoordigde 

In het bestuur kwam geen wijziging voor 
De jeugdafdeling floreerde als immer, terwijl de kwaliteit van 

de leden steeds beter wordt En zegeltjes als dat jonge volkje 
gebruiken kan ' U voelt het al, een opwekking om nog eens wat 
doubletten voor de jeugd te schenken mag in dit verslag met ont
breken Ik gaf daarbij zelf het goede voorbeeld, wie v o l g t ' De 
jeugdleiders, die zelf hun hele voorraad reeds weggeschonken 
hebben, zullen u even dankbaar zijn als de jeugd zelf 
Op 9 October werd de dag van de postzegel gevierd door het 
houden van een kleine tentoonstelling. Ik heb hierbij nog te 
memoreren de terugkeer van onzen oud jeugdleider, op wiens 
initiatief de jeugdafdeling werd opgericht, den heer ir Hagedoorn 
Dat hij met open armen is ontvangen behoef ik eigenlijk met te 
vermelden Een woord van dank aan deze opofferende mensen 
voor hun niet altijd op de juiste waarde geschatte arbeid 

J . K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGKN. 
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Rekening en verantwoording der Postzegelvereniging „Breda" over 1938. 

O n t v a n g s t e n . 
1. Contributie (410 — 7 leden) 
2. Contributie en entree van in 1938 aan te 

nemen nieuwe leden 
3. 10''/o van het verkochte „rondzendingen" 
4. Fonds viering 45-jarig jubileum (van 

spaarbank) 
5. Bijdrage Ned. Bond van Ver. van Postz. 

verz. voor Tent. en Philatenlistendag 
6. Onvoorzien 
7. Terugbetaling boek Vellinga 
8. Tentoonstellingsmateriaalfonds 

B e z i t t i n g e n . : 
Reservefonds incl. 

gekweekte rente 
Rente jubileumfonds 
Vorderingen 
Boek Vellinga 

ƒ 873.36 
79.54 

- 120.88 
- 25.— 

ƒ 1098.78 

Begroot. 
ƒ1612.-

- 100.— 
- 650.— 

- 800.— 

- 150.— 
- 188.— 

Werkelijk. 
ƒ 1504.— 

- 192.— 
- 996.73 

- 800.— 

- 150.— 
- 99.90 
- 25.— 
- 100.— 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

ƒ3500.— ƒ3867.63 
Accoord bevonden, 28_ Januari 1939. 

De controle-commissie: 
N . A. FELIX, C. F. J. HAGEDOORN. 

U i t g a v e n . 
Kosten van het verenigingsorgaan na af
trek opbr. abonnem. en advertentiën 
Lidmaatschap Ned. Bond v. Vereen, v. 
Postz.verzamelaars (410 X ƒ 0,35) 
Vrijwillige bijdrage aan idem 
Drukwerken, portefeuilles, enz. 
Portokosten en bureaubehoeften secret. 
Idem administrateur 
Idem penningmeester 
Idem sectiehoofden 
Onkosten bibliothecaris 
Zaalhuur 
Jeugdafdeling 
Kosten 11 maandelijkse verlotingen 
Kosten jaarlijkse algemene verloting 
Assurantiepremie 
Bijdrage reservefonds 
Aanschaffing bibliotheek 
Propaganda 
Aanschaffing tentoonstellingsmateriaal 
Viering 45-jarig jubileum 
Onvoorzien 
Voordelig saldo 

Breda, 31 December 1938. 

Begroot. Werkelijk. 

ƒ 800.— ƒ 543.68 

- 143.50 
- 20.50 
- 200.— 
- 100.— 
- 50.— 
- 10.— 
- 200.— 
- 5.— 
- 35.— 
- 25.— 
- 55.— 
- 475.— 
- 20.— 
- 75.— 
- 10.— 
- 25.— 
- 50.— 
-1150.— 
- 51.— 

- 153.65 
- 21.95 
- 98.29 
- 86.08 
- 65.64 

7.95 
- 185.61 

- 32!60 
- 25.— 
- 55.— 
- 475.— 
- 19.10 
- 100.— 

- 39.30 
- 50.— 
- 1784.72 
- 111.84 
- 12.22 

ƒ3500.— ƒ3867.63 

J. W. WIGGERS, penningmeester. 

In Mei hielden wij onze vergadering, waar zoals boven op
gemerkt, 64 leden aanwezig waren, te Tilburg, waar een drietal 
lezingen werden gehouden. In het verlopen jaar werden door den 
heer J. M. van den Berg drie en door de heren dr. Gommers, 
Wiggers en Boks ieder één causerie gehouden, hetgeen de aan
trekkelijkheid onzer vergaderingen zeer verhoogde. 

Ik eindig dit verslag met de hoop uit te spreken, dat de ver
eniging een even gunstig jaar moge tegemoetgaan als 1938 er 
een was, en dank te zeggen aan mijn medebestuurderen voor de 
niet genoeg te prijzen medewerking in het afgelopen jaar onder
vonden. J. C. G. V. d. B. 

Verslag over 1938 Van den administrateur der rondzendingen. 
Flierbij heb ik het genoegen, evenals vorige jaren, een kort 

overzicht te geven over het rondzendingverkeer in het afgelopen 
jaar. 

Van inzenders ontving ik 1362 boekjes, terwijl ik met inzenders 
afrekende 1046 boekjes met een totaal verkoopbedrag van 
ƒ8621.95, alzo ook ditmaal een stijging en wel van circa ƒ 1150.—. 

In de verschillende secties werden ter circulatie gegeven, res
pectievelijk terugontvangen: sectie NK 21 en 19; sectie BE 20 
en 19; sectie Breda I 14 en 12; sectie Breda II 13 en 13; sectie A 
21 en 16; sectie B 31 en 31 en sectie Den Fiaag 18 en 16; zooals 
bekend werden de secties A en B, omdat deze te groot werden, 
begin 1938 gesplitst. 

De faude, waarvan in mijn vorig verslag sprake was, werd in 
den loop van dit jaar behandeld en eindigde met veroordeling 
van betrokkene. Deze heeft toegezegd de schade aan de ver
eniging te vergoeden en heeft het bestuur besloten, hoewel on
verplicht, direct geheel met inzenders af te rekenen en eventuele 
schade voor rekening der vereniging te nemen. 

Bij dezen mijn dank aan heren sectiehoofden voor het vele 
werk door hen verricht en voor de vlotte afwerking der zendingen. 

In het algemeen werken deelnemers mede aan de geregelde loop 
der rondzendingen door vlugge doorzending; in enkele gevallen 
laat dit echter toch nog te wensen over en daarom herhaal ik mijn 
reeds vroeger gedaan verzoek, n.l. zend de rondzendingen binnen 
de reglementair vastgestelde tijd door en reken het gekochte direct 
af; u bespaart heren sectiehoofden, die alles toch belangloos doen, 
onnodige en vaak minder aangename correspondentie. 

Ten slotte tot deelnemers aan de rondzendingen het verzoek 
hun nummerstempeltjes te gebruiken en niet de vakjes der af
genomen zegels te paraferen. Is uw nummerstempeltje in het on
gerede geraakt, vraag dan bij het secretariaat een nieuw aan. 

Goede boekjes, in het bijzonder van Nederland en Koloniën en 
van Europa, zijn mij steeds welkom. J. B. 

Verslag van de jeugdafdeling. 

Er ligt op mij de plicht een klein jaarlijks verslag uit te brengen 
over onze jeugdvereniging in 1938. De bijeenkomsten hadden ge
regeld plaats de eerste Zondag der maand in „Modern". Zij 
waren over het algemeen steeds, de ene keer meer, de andere 
minder, goed bezocht. Soms stond het bezoek wel in verband met 
het mooie weer, dat tot uitgaan of sportoefeningen uitnodigde. 
Wel moet gezegd worden, dat seeds de vaste kern van omstreeks 
vijf en zestig leden aanwezig was. 

De leiders waren steeds present om leiding te geven en de 
jongelui met raad en daad bij te staan. 

Een grote aanwinst hebben wij opgedaan door het zich weder
om in Breda vestigen van den heer Hagedoorn, die door zijn op
gewekte aanspraken bij de jeugd een zeer geziene persoonlijkheid 
IS. De overige leden, de heren Hekking, Molenaar, Soutendam en 
Wiggers, leiden de jeugd in goede banen. Een nieuw reglement 
werd ontworpen en toegepast Verschillende opdrachten op het 
gebied van postzegels werden tegen extra-prijzen uitgeschreven en 
tot voldoening uitgevoerd. 

De postzegeldag werd 9 October gehouden onder leiding van den 
heer Cramerus. Hier werden aan de jeugd een gedeelte der ver
zamelingen van de heren Van den Berg en Wiggers tentoon
gesteld, wat bij de jeugd zeer insloeg en algemene bewondering 
verwekte. 

Ziehier in 't kort een klein verslag der jeugdafdeling „Breda". 
Willen wij het bezoek drukker en drukker maken, het ledental 
uitbreiden, dan moet ik hier nogmaals een beroep doen op de 
leden der moedervereniging, hun doubletten eens na te zien en 
aan de jeugd af te staan. Want zoals overal elders: pas d'argent, 
pas de Suisses; zoo is het ook met 'de jeugdafdeling, en met 
kleinigheden is men hier al gauw tevreden op de vergaderingen. 

dr. G. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Candidaat-leden. 
H. Borkent, fabrikant. Koppellaan 6, Apeldoorn. (Voorgedragen 

door mr. E. J. van den Berg te Apeldoorn), 
ir. P. Th. Cox, Van Gilselaan 24, Roosendaal. (Voorgedragen door 

A. van den Hoek te Schijf). 
Nieuwe leden. 

233. (S.E.NK.). J. E. Adams, Drie Hoefijzerstraat 16, Breda. 
28. (E.). J. M. Breukel, Embong Trenggoelie 26, Soerabaja. 

369. (S.E.Z."i. Otto Deggeller, Van Oostzanenlaan 19, Heemstede. 
196. (S.E.Z.BE.NK.). C. J. J. van Dongen, Oranjeplein 67, Don

gen, giro 264954. 
378. (S.Z.). J. C. P. Kats, Frederikspark 12, Haarlem. 

51. S.Z.NK.). Paul Kohier, Zulsterstraat 250, Eindhoven. 
387. (S.E.Z.). A. J. Segeren, Raadhuisstraat 8, Ginneken, giro 

265019. 
14. (E.). W. Tannenbaum, Nassaulaan 58, Ginneken. 

Overleden. 
425. H. Th. Derex, Hansweert. 

Bedankt als lid. 
134. B. J. Hansen, Curajao. 

Adreswijzigingen. 
50C. J. M. van den Berg, thans Molengrachtschestraat 89, Breda. 

69. J. A. Martens, thans Zijlweg 107, Haarlem. 
130. M. N. van der Steele, thans Schoolstraat 14, Renkum. 
114. A. G. Walraven, thans Petuniaplein 3, 's-Gravenhage. 
277. J- L. Henkes, thans Postbus 9, Breda. 
247. P. Dekker, thans Prins Hendrikstraat 60, Axel. 
356. J. J. Jonker, thans Boschdijk 457, Eindhoven. 
375. Ph. Maas, thans Baltrumschestraat, Groenlo. 

1. A. M. F. L. Povel, thans Brediusweg 88, Naarden. 
288. A. J. Verhagen, thans Kampementslaan F 9, Magelang. 

Bekendmakingen. 
Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, 

wordt .verzocht hun contributie over 1939 a ƒ 4,— aan den pen
ningmeester, den heer J. W. Wiggers, Min. Nelissenstraat 26, 
Breda, over te maken vóór 1 Maart a.s. door overschrijving of 
storting op zijn postrekening 69326. Mocht hieraan niet worden 
voldaan, dan zal over de contributie, verhoogd met ƒ 0,25 incasso
kosten, per kwitantie worden beschikt. Na ontvangst van de 
contributie zal het bewijs van lidmaatschap, gelijk met het zegel 
uit de verloting, worden toegezonden. 

ff >:- j ^ 

De vereniging beschikt over een keurige sectie Buiten-Europa. 
Leden, die deze zendingen wensen te ontvangen, wordt aangeraden 
zich op te geven aan het sectiehoofd J. Molenaar, Resedastraat 4, 
Breda. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 27 Februari 1939, des avonds 

8 uur, in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 23 Februari 1939, des 

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

1939, des avonds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 5 Maart 1939, des morgens 10 >< 

uur, in „Moderne", Breda. 

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

Verslag der vergadering van 28 Januari 1939. 
Aanwezig 81 leden en 2 introducé's, wat een recordbezoek be-

teekent. Te 8K uur opent de voorzitter de vergadering en memo
reert de prachtige postzegeltentoonstelling, die in December in 
het Stedelijk Museum gehouden werd. De notulen der vorige ver
gadering worden goedgekeurd. Naar aanleiding van twee inge
komen stukken over ,,first day covers" vraagt de heer Zwolle, 
of het wel wenschelijk is, dat de uitgifte van dergelijk particulier 
maakwerk bevorderd moet worden. Na eenige discussie wordt 
besloten bovengenoemd schrijven aan den Bond door te zenden, 

daar niet elke vereeniging afzonderlijk zich voor het uitgeven 
van de bewuste enveloppen kan interesseeren. De propagandistische 
postzegeltentoonstelling in Amstelveen gaat door. Ze zal op een 
Dinsdag- of "Woensdagavond in de tweede helft van Februari ge
houden worden. Bij de ballotage werden onderstaande 7 candidaat-
leden alle aangenomen. Op de vraag van den voorzitter, of er ook 
leden zijn, die t. z. t. etiketten „licht afstempelen", welke de Bond 
zal laten maken, wenschen aan te schaffen, meldden zich 12 lief
hebbers aan. Volgende landenwedstrijd: Luxemburg tot 1914 
(zonder de dienstzegels). Na een veiling van 20 kavels werd de 
vergadering te lOX uur gesloten. 

Aangenomen als lid. 
A. Blaauw, Groningen. ir. W. H . J. Hol , Amstelveen. 
H. J. Spittuler, Amsterdam. R. Oehring, Amsterdam. 
B. J. van Helden, Amsterdam. A. van der Flier, Amsterdam. 
K. E. van Zwanenburg, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Voor den landenwedstijd komen in aanmerking de zegels van 

Luxemburg tot 1914 (zonder de dienstzegels). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 20 Februari 1939, des avonds 

8.30 uur, in café „De Boer", Leidscheplein, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 Februari 1939, des avonds 

8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 31 Januari 1939. 
Aanwezig 35 leden. De vice-voorzitter verontschuldigt de af

wezigheid van den voorzitter en den secretaris; .vervolgens wenscht 
hij de leden een voorspoedig 1939. Bericht van verhindering is 
ingekomen van de beeren Tholen, Kaub, De Klerk en Van der 
Horst. De notulen van de December-vergadering worden on
gewijzigd goedgekeurd. 

Ingekomen is een aanbieding van den heer S. T- Sluis te Am
sterdam van zegels der bijzondere uitgiften uit de laatste jaren, 
geplakt op daarvoor speciaal ontworpen couverten en voorzien 
van de afstempeling van den eersten dag van uitgifte (z.g. first 
day covers). De leden worden nogmaals opmerkzaam gemaakt op 
de mededeeling, voorkomende in het Januari-nummer. 

Ter vergader'ng circuleeren: 1. Dingaansbrieven van den heer 
Van de Westeringh en den heer Wigman. 2. Kinderzegels mer 
foutjes van den heer Wigman. 3. Nieuwe Hongaren van den heer 
Cortenbach. 4. Een tin-can-mail brief van den heer Van Doorn, 
waarbij deze de volgende uiteenzetting geeft. 

— „De getoonde enveloppe was gezonden op 6 Juli uit Sydney, 
ging van daar per stoomboot naar Niuafoou, een eiland van de 
Tonga-groep nabij de Vriendschaps-ellanden. Dit eiland is om
geven door rotsen, zoodat het schip zoowat 2 mijl uit de kust 
ankert. De post voor het eiland wordt in een bus gesoldeerd en 
overboord gegooid. De inlanders, die zich met een kano in de 
nabijheid van het schip bevinden, visschen de bussen op en brengen 
ze naar het eiland Daar maakt de postdirecteur de bus open, 
frankeert de brieven, signeert ze en plaatst er het stempel „blikken 
bus post" in verschillende talen op, o. a. in het Nederlandsch. 
De brieven gaan weer in een bus en wanneer de boot na een 
maand weer aankomt, gaat de kano met de bussen weer op weg 
naar de boot, indien althans de zee niet te onstuimig is. De 
bussen worden weer overboord gegooid en door de bemanning 
van de boot met netten opgehaald; de bussen worden geopend en 
de brieven worden verder getransporteerd. 

Is het weer te onstuimig en kunnen de kanto's het schip niet 
bereiken, dan wordt de volgende boot afgewacht. 

De door mij bedoelde brief werd half Januari ontvangen en is 
dus circa 6 maanden onderweg geweest. 

Voorheen zwommen de inboorlingen met de bussen van en 
naar het eiland, doch een haai maakte een eind aan deze wijze 
van expeditie." — 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Voor den landenwedstrijd zijn 2 inzendingen van de heeren 
Hirsch en De Bruyn; de commissie beoordeelt deze beide gelijk
waardig. Bij de rondvraag verzoekt de heer Van Doorn voor 
den heer Tulleken in Canada zegels voor een liefdadig doel. Een 
geanimeerde veiling en verloting besluiten deze eerste vergadering 
in 1939. J. H. N. 

Adreswijziging. 
W. M. E. Smitshuysen wordt Buys Ballotstraat 3 bis, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 24 Februari 1939, des avonds te 

8.00 uur, in Restaurant Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 Februari 1939, des avonds te 

8.30 uur, in Hotel des PaysBas, Janskerkhof, Utrecht. (Van 7.30 
tct 8.30 uur ruilen). 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4. Eventueele ballotage. 5. Landenwedstrijd: Jubileum en weldadig
heidszegels onzer overzeesche gewesten. 6. Rondvraag. 7. Veiling. 
8. Verloting. 9. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Zaterdag 25 Februari en 11 Maart 1939, telkens van 23^4 uur, 

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

Haagsche PhilatelistenVereeniging, te 'sGravenhage. 
Secretaris: A. STARINK Jr., Columbusstraat 7, 'sGravenhage. 

Verslag der vergadering van 26 Januari 1939. 
De voorzitter opent deze vergadering, de eerste van het nieuwe 

jaar, met een hartelijk welkom en beste wenschen voor de leden 
en hun gezinnen en werpt een terugblik op het voor onze ver
eeniging zoo gunstig verloopen jaar 1938. Verschillende onzer 
leden boekten, ook in het buitenland, verdiende successen op ten
toonstellingen; wij onderhielden goede vriendschap met de andere 
vereenigingen, in het bijzonder met „Philatelica", en hij hoopt dat 
dit ook in het komende jaar zoo zou blijven. 

De notulen worden dan voorgelezen en zonder op of aan
merkingen goedgekeurd. Naar aanleiding dier notulen en het 
daarin besprokene inzake onze rondzendingen, geeft de voorzitter, 
die de vorige vergadering niet heeft bijgewoond, nog als zijn 
meening te kennen, dat niet alleen de leden moeten zorgen dat 
de prijzen in de boekjes niet te hoog worden, maar ook dat de 
directeur der rondzendingen materiaal genoeg heeft. Zonder te 
willen zeggen dat dit mankeert, meent hij toch te moeten opmerken 
dat méér boekjes voor de rondzendingen een dringende noodzake
lijkheid begint te worden. Laten wij ons niet laten weerhotiden 
door de te groote drukte voor den directeur, dien wij niet genoeg 
op waarde kunnen stellen; wordt het hem te druk dan kunnen 
wij nog den uitweg trachten te vinden door secties in te stellen. 
Bovendien kunnen de leden thans reeds medewerken aan de rond
zendingen door een vlotte doorzending. Hokt zoo i doorzending 
bij slechts enkele leden, dan is dat voldoende om het geheel op 
sterke wijze te beinfluenceeren, en medewerking der leden 's iets 
waarop het bestuur, en bovenal de directeur der rondzendingen, 
toch zeker wel zal mogen rekenen. 

De candidaatleden, behalve een waarvan de geëischte stukken 
nog niet zijn binnengekomen, zijn door de commissie van ballotage 
als toelaatbaar verklaard, waarmede zij dus tot lid zijn aangenomen. 

Een der damesleden maakt dan aanhangig de wederinstelling der 
vroeger gehouden groote verlotingen en stelt voor, dat alle leden 
hun doubletten eens nagaan en zien wat ze daarvan wdcn missen, 
teneinde het bestuur het houden van zoo'n verloting gemakkelijker 
te maken. De voorzitter zegt, dat het bestuur zeer gaarne de ver
loting b.v. in de maand April zal houden, indien er voldoend; 
steun van de leden binnen zou komen, waaraan hij trouwens niet 
twijfelt. Hij wekt daarom de leden op het goede voorbeeld van 
mevrouw Matzen te volgen en hoopt dat aan het door haar geuite 
verlangen zal worden voldaan. 

Nog zij gememoreerd dat de voorzitter met hartelijke woorden 
onzen commissaris, den heer P. S. van ' t Haaff, namens onze ver
eeniging heeft dank gezegd voor de vele moeiten en zorg die hij 
heeft besteed aan het welslagen van de gehouden tentoonstelling 
ter propaganda der kinderzegels, waarvan het welslagen stellig 
voor een groot deel aan hem is te wijten. A. S. Jr. 

Nieuw lid. 
F. Weinreb, Hasseltschestraat 70, Scheveningen. 

Bedankt als lid. 
M. J. F. Hulswit. 
G. W. J. van Apeldoorn. 
J. H. van Leent. 
ir. J. Parrée. 

Adresveranderingen. 
W. H. M. Rose wordt Loosduinscheweg 1143, Den Haag. 
S. Leopold wordt Raadhuislaan 40, Schiebroek. 
.mevr. J. HuizingBoels wordt Ribuslaan 5, Apeldoorn, 
mr. D. P. M. Gratama wordt Hobbemakade 98/2, Amsterdam Z. 

Contributie 1939. 
Beleefd verzoek deze te willen gireeren op postrekening 173835 

len name van: Penningmeester Haagsche Philatelisten Vereeniging, 
Ooievaarlaan 10, Den Haag. 

Boekjes. 
Beleefd verzoek om inzending, alléén van leden, aan de.n direc

teur van den verkoophandel, den heer E. K. Boissevain, Groot 
Hoefijzerlaan 24, Wassenaar, bij wien blanco boekjes ad ƒ 0,05 
per stuk verkrijgbaar zijn. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 Februari 1939. RUILAVOND. 

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1939. 
Aanwezig 125 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reyerse, opent 

de vergadering met een woord van welkom op deze eerste bijeen
komst in het nieuwe jaar en doet mededeeling van het overlijden 
van den heer H. T. Derex, secretaris van de afdeel'ng Goes. Vele 
jaren had hij zitting in het bestuur van deze afdeeling; een trouw 
medewerker is van ons heengegaan. 

De voorzitter leest hierna voor een brief van een verpleegde m 
een sanatorium te Hilversum met dankbetuiging voor de toe
gezonden zegels; het verslag van de jaarvergadering van de af
deeling Venlo; een bericht van het Nederlandsch Postmuseum 
over de tentoonstelling van weldadigheidspostzegels voor het kind 
in het museum; een mededeeling van het beursbestuur over een 
te houden tentoonstelling op 1 Maart a.s. van een collectie zegels 
met aanhangsels van den heer Zwijnenberg te Rotterdam. Verder 
maakt de voorzitter bekend dat de beursbladen bij het beurs
bestuur verkrijgbaar zijn. Het beursbezoek gaat in stijgende lijn. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de heren Melsert, 
Van den Houven, Broekhuyzen, Luyendijk en een onbekende. Oe 
voorzitter deelt hierna nog het een en ander mede over ^ijn 
bezoek aan de afdeeling Utrecht. De notulen worden onveranderd 
goedgekeurd, met dank aan den secretaris, die door ziekte af
wezig is. Ter circulatie gaat een brief van de Dingaans-
vlucht van den heer Van Broekhuyzen. Van verschillende leden 
worden klachten vernomen. Brieven die niet teruggekomen zijn, 
door de post gevouwen brieven en weer andere waarop men niet 
de juiste zegels heeft geplakt en daardoor te veel betaald is. De 
heer Mahler zegt in verband hiermede, dat hij goede ervaringen 
heeft opgedaan. Verder gaat ter circulatie een enveloppe met 
Indische zegels in Rotterdam gepost en daar afgestempeld, een 
„tin can mail" brief van een lid uit Enschede. De heer Kirchner 
leest een brief voor van den heer Banse, waarin deze mededeeling 
doet van het niet terugontvangen van 4 brieven naar Saigon met 
de „Air France" verzonden. 

De candidaat-leden worden aangenomen. Bij de verloting krijgt 
de heer Wiederhold den len prijs. Hierna veiling. Bij de rond
vraag verlangt niemand het woord en sluit de voorzitter de 
vergadering. J. H. v. d. V. 

Mededeeling. 
De jaarvergadering en ook de groote verloting hebben plaats 

Woensdag 22 Maart a.s. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Begrooting 1939. 
Contributies 
Entrée's 
Opbrengst veilingen 
Comm. rondzend. 
Interest 
Opbr. blanco boekjes 

ƒ 2600.— 
- 180.— 
- 50.— 
- 650.— 
- 160.— 
- 60.— 

ƒ 3700— 

Kost enMaandblad (na 
aftr. advertenenties) ƒ 2000.— 

Zaalh. en kosten verg. - 120.— 
Verlotingen - 500.— 
Onkosten - 450.— 
Drukwerk, bureau-

en kantoorbeh. - 125.— 
Assurantie - 45.— 
Reiskos'^eii - 60.— 
Voordeelig saldo - 400.— 

ƒ 3700— 

Nieuwe leden. 
1227. M. C. Kraayenbrink, Loolaan 24, Doetinchem. 
1228. E. L. van Swieten, Bentinckstraat 13, Den Haag. 
1229. E. A. van Dam. Oude Gracht 107 bis, Utrecht. (Afd. 

Utrecht). 
1230. Th. P. G. Jansen, Amsterdamschestraatweg 461b, Zuilen 

(Post Utrecht). (Afd. Utrecht). 
1231. H. van Maarseveen, Gerard Doustraat 26, Utrecht. (Afd. 

Utrecht). 
1232. J. S. van der Meer, Dodt van Flensburglaan 173, Utrecht. 

(Afd. Utrecht). 
1233. T. Rommerts, Croeselaan 223 bis, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
1234. E. Zürcher, Busken Huetstraat 5, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
1235. I. Boom, p.a. Oostdorperweg 178, Wassenaar. 
1236. J. C. Milhaly, 2e Jan Steenstraat 14 II, Amsterdam. 
1237. H. J. W. Quirie, Gouverneurlaan 438, Den Haag. 
1238. W. Monnier, Alb. Thijmstraat 136, Den Haag. 

Candidaat-leden. 

M. F. J. B. Verstraate, Schuttevaerkade 13, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
A. Langstraat, Ie Staringstraat 5, Spangen, Rotterdam. (Eigen 

aangifte). 
M. H. J. Kamp, Sparweg 18, Hengelo (O.). (Voorgesteld door 

E. Pool). 
C. R. Weytingh, Meezenlaan 6, Den Haag .(Eigen aangifte'. 
F. H. Wischhoff, Schietbaanstraat 14, Den Haag. (Oud-lid). 
J. Guyt, Volkerakstraat 50, Den Haag. (Oud-lid). 
Luc. Willink, Dr. Blookerstraat 9, Voorburg. (Voorgesteld door 

A. Gregoire). 
mr. F. A. van Oosterwijk Bruijn, Trompenbergerweg 7, Hil

versum. (Voorgesteld door mevr. M. de Bruijn). 
P. J. C. Achilles, Hofwijckplein 66, Den Haag. (Eigen aangifte). 
A. W. Kloosterman, Schrikslaan 15, Soestdljk. (Voorgesteld door 

P. H. van'Rossum). 
D. H. Langevoord, Van de Weteringelaan 234, Voorburg. (Voor

gesteld door P. L. Rademaker). 
A. den Engelse, Jufferstraat 6, Zeist. (Voorgesteld door W. van 

den Dorpe). 
G. Holstege, Broekslootkade 135, Rijswijk (Z.-H.). (Voorgesteld 

door IJ. S. Kramer). 
C. Polman, Geleenstraat 11 huls, Amsterdam Z. (Eigen aangifte) 
A. Wildschut, Pijlslaan 104, Haarlem. (Voorgesteld door D. O. 

Kirchner). 
J. Engberts, Oudemansstraat 28, Den Haag. (Voorgesteld door 

D. O. Kirchner). 
C. Jansen, A 72, Maarn bij Doorn. (Voorgesteld door J. W. H. 

Kemper). 
F. van de Meerendonk, Lijsterlaan 22, Hlllegersberg, Rotterdam !N. 

(Voorgesteld door J. H. van Waarde). 
Jac Oosterwijk, Wateringhestraat 12b, Rotterdam V/. (^'onrge-

seld door J. H. van Waarde\ 
F. Veerman, Carpentierstraat 161, Den Haag. (Voorgesteld door 

C. J. Reyerse\ 
H. Vermeij, Westdu'nweg 46b, Scheveningen. (Voor_.,csteld door 

N. Doorschot). 
Th. P. P. van Embden, Koninginnegracht 109 Den Haag. (Voor

gesteld door A. J. de Mare). 
P. de Leeuw, Van Woudestraat 19, Voorburg. (Voorgesteld door 

B. Mesller en A. J. de Mare). 
A. Parqui, Nassaulaan 12, Wassenaar. (Oud-lid >. 

P. Alberda, Voltastraat 15, Amersfoort. (Vooip.cstcld door C. J. 
Reyerse). 

O. Bolkenbaas, Messchertstraat 32a, Rotterdam ('V'jorgeiteld door 
C. J. Reyerse). 

F. de Ligt, Schalkburgerstraat 374, Den Haag. (Voorgeseld door 
L. van der Blom). t 

J. H. Tellings, Obrechtstraat 138, Den Haag. (Voorgesteld door 
Van Dalen Gilhuys). 

F. W. C. Schotel, Laning 328 j , Spljkenisse. (Oud-lid). (Voorge
steld door H. Teunisse). 

B. J. J. ter Meulen, Rijksstraatweg J 407, Twello. (Afd. Deventer,. 
A. J. Lunenberg, KI. Overstraat 24, Deventer. (Afd. Deventer). 
drs. F. H. H. Nijhof, Keizerstraat 19, Deventer. (Afd. Deventer). 
J. W. T. Pannekoek, Brinkgreverweg 77, Deventer. (. Deventer). 
W. Spanier, Korte Bisschopstraat 14, Deventer. (Afd. Deventer). 
W. Fonteijn, Noordbinnensingel 13, Venlo. (Afd. Venlo). 
F. Murk, Oude Haven, Zlerlkzee. (Afd. Goes), 
dr. W. J. L. de Groof, Kruiningen. (Afd. Goes). 
C. Peetoom, Goudenregenstraat 222, Den Haag. (Voorgesteld door 

C. Keuzenkamp). 
H. van Eijl, J. van der Heijdenstraat 17, Den Haag. (Voorgesteld 

door Mesller en De Mare). 
M. J. W. Regensburg, Rijswijk 18 pav., Batavia C. (Voorgesteld 

door B. Timmerman). 
J. M. van der Bijl, adj.-dlr. Verz. Mij., Westerlookade 15, Voor

burg. (Voorgesteld door J. J. Gerstel en L. A. Hagers). 
W. Muusse, Sportlaan 169, Den Haag. (Eigen aangifte). 
L. A. D. van Oyen, Kamillestraat 8, Den Haag. (Voorgesteld door 

N . G. Harmse). 
W. Goinga, not. stud., Ferwerd (Fr.). (Eigen aangifte). 
S. Wijmenga, Klimopstraat 105, Den Haag. (Voorgesteld door 

B. Mesller). 
H. de Hen, Heljsterbachstraat 2, Dordrecht. (Oud-lid). (Afd. 

Dordrecht), 
mevr. A. M. Huisman-Rljkens, Reeweg 185 A zwart, Dordrecht, 

(Afd. Dordrecht), 
mej. A. Boer, C 427, Sliedrecht. (Afd. Dordrecht). 
L. de Munnik, Hoogstraat 4, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
F. Wehrmeyer, Nieuwe Binnenweg 338b, Rotterdam. (Eigen aan

gifte). 
Rudolf Rosenthal, Vllerboomstraat 297, Den Haag. 
J. Velleman, Nieuwstraat 5, Hengelo (O.). (Voorgesteld door E. 

Pool). 
H. D. W. van der Hoek, Hoefbladlaan 56, Den Haag. (Voorgesteld 

door A. Mondt). 
C. Borstlap, Rotterdamscheweg 125a, Delft. (Voorgesteld door 

L. Stamm). 
C. de Groot, Poortlandlaan 1, Delft. (Voorgesteld door L. Stamm). 
G. HuUeman, Tollensstraat 35, Hengelo. (Voorgesteld door 

E. Pool). 
J. Voerman, Sijzenlaan 11, Den Haag. (Voorgesteld door mr. 

J. H. van Peursem). 
A. de Kremer, Vermeerstraat 11, Delft. (Voorgesteld door H. L. 

Huyser). 
Bedankt. 

733. H. I. Hoks, Den Haag. 
867. D. kijkée, Delft. 

Geroyeerd. 
74. E. Sperk, Zwolle. 

Afgevoerd. 
124. M. H. G. J. de Graaf, Den Haag. 

1188. P. de Mos, Langnekstraat 82, Den Haag. 
Overleden. 

577. H. Th. Derex, Goes. 
In hem verliest de afd. Goes haar humanen loyalen secre
taris. Hij was een groot philatelist. Zijn verzameling was 
een lust voor het oog. Niet velen waren zoo gelukkig, alles 
te mogen bewonderen. 

684. R. Bunlng, Wassenaar. 
Verbeteringen. 

163. A. J. Uijlen, Herman Heljermanslaan 6, Eindhoven. 
1208. W. Keer, wordt jeugdlid W. Keer. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Adresveranderingen. 
101. H. Cats, Eise Eisingastraat 8, Franeker. 

1075. D. Kramer, Dorpstraat 61, Zuid-Scharwoude. 
145. W. G. Ph. van der Heijden, Johan de Wittstraat 25, Leiden. 

1156. G. C. ^^. van Mastwijk, Amalia van Solmsstraat 139, Den 
Haag. 

671. "W. de Boer, Smallekant 28, St. Anna Parochie (Fr.). 
288. Jac. Lijbers, Vreeswijkstraat 290, Den Haag. 

1002. S. H. Kets de Vries, Schievenstraat 43b, Rotterdam N . 
647. J. L. G. van Duijn, Berkelschelaan 92b, Rotterdam N. 

1074. G. J. Daniels, Oudemansstraat 420, Den Haag. 
441. Jac. Lijbers, Heliotroopstraat 53, Den Haag. 
216. Th. J. Ila^evoort, Dorpsweg 55, Maartensdijk (U.). 
985. mr. P. E. Barbas, Willem de Zwijgerlaan 113, Den Haag. 

1134. mevr. A. Vahrenkamp, "Willem van Outhoornstraat 48a, 
Den Haag. 

582. Ph. Sebus, Toulonschelaan 39 rd., Dordrecht. 
930 L. T. van der Blom, Den Haag ? ? ? 

1068. H P. Arbouw, Ceramstraat . . ?, Dordrecht. 
4. A. van der Willigen, Heerengracht 375, Amsterdam. 

11. ir. K. de Munter, Jacob Catsstraat 64, Voorburg. 
1137. dr. W. D. Verduyn, Tegelscheweg 72, Venlo. 
1127. Joh. Alphenaar, Westduinweg 53, Scheveningen. 
710. H. van Brummen, Van Galenstraat 29, Zwolle. 

J. J. Robijn, Dumortierlaan 18, Knokke a. Zee (België). 
Afdeeling Deventer. 

Op de ledenvergadering van 6 Januari 1939 in hotel Duym 
waren 15 leden en 2 introducé's aanwezig. De voorzitter spra.c den 
nieuwjaarswensch uit en heette in het bijzonder de infodiicé's 
welkom. De penningmeester gaf een beschouwing over den 
nieuwtjesdienst, waarvoor de meesten zich opgaven. Diverse 
nieuwtjes werden uitgereikt, waarna een geanimeerde verloting 
volgde. Eenige beeren gaven zich als lid op. Aan het slot werd 
vastgesteld, dat op Vrijdag 3 Februari de heer N. van Gelder een 
causi.ic zal houden over het onderwerp. ,iToo verzamelt men 
postzegels ?" 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van 25 Januari 1939. Aanwezig 38 leden en 

1 introducé. In zijn openingswoord wenscht de voorzitter allen 
een gelukkig nieuwjaar en deelt mede, dat 2 personen zich voor 
het lidmaatschap hebben aangemeld. Uit het jaarverslag van den 
secretaris blijkt, dat de toestand van de afdeeling in alle opzichten 
gunstig is, ook financieel, zooals uit het ^erslag van den penning
meester blijkt. Beide functionarissen worden door den voorzitter 
bedankt voor hun werk, waarmede de vergadering met applaus 
instemt. De voorzitter wekt de leden op, om ruilmateriaal ter ver
gadering mede te brengen en af en toe ook hun verzameling. 
Wegens drukke werkzaamheden en in verband met zijn voor
genomen huwelijk treedt de heer Van der Hum af als secretaris. 
Namens de vergadering dankt de heer Van der Mark hem voor 
het vele werk voor de vereeniging verricht. In zijn plaats wordt 
benoemd de heer J. Huisman. Na de gebruikelijke veiling en ver
loting wordt de vergadering gesloten. v. d. H . 

Afdeeling Nijmegen. 
De afdeeling hield 24 Januari 1939 onder voorzitterschap van 

den heer De Waal haar jaarvergadering. De waarnemend secre
taris gaf een beknopt jaarverslag en las het verslag van den pen
ningmeester voor. Na de bestuursverkiezing is het bestuur als 
volgt samengesteld: voorzitter: F. J. de Waal, vice-voorzitter: mr. 
P. D. M. Lern, secretaris: B. C. Th. Spierenburgh, penningmeester
sectiehoofd: J. H. A. Castelijn, commissaris-veilingmeester: A. J. 
de Bekker. Gehouden werd de groote verloting zonder nieten; de 
heer Castelyn trof den len prijs. Aan het eind wees de secretaris 
er op dat in Januari 1940 de afdeeling haar eerste lustrum hoopt 
te vieren. Het bestuur zal deze aangelegenheid nader bezien. 

Afdeeling Utrecht. 
Op Donderdag 19 Januari 1939 werd in hotel Kagenaar een 

propaganda-avond gehouden met als spreker den heer C. J. 
Reyerse, algemeen voorzitter. Aanwezig waren ruim 30 personen 
en de plaatselijke pers. Na een welkomstwoord deelde de voor
zitter mede, dat op den len Dinsdag van elke maand een ruil-
avond zal worden gehouden. Daarna verleende de voorzitter het 

woord aan den heer Reyerse, die daarop een interessante causerie 
hield over de postzegels van Brazilië. In de pauze was gelegenheid 
de prachtige collectie Braziliaansche zegels van den heer Reyerse 
te bezichtigen. Na de pauze behandelde de algemeen voorzitter 
op welke wijze men staal-, koper-, boek- en steendruk der zegels 
onderscheiden kan. De voorzitter dankte den heer Reyerse namens 
alle aanwezigen in hartelijke bewoordingen voor dezen leerzamen 
avond. Volgde de verloting, waarvoor prijzen geschonken waren 
door de beeren Reyerse, Timmer en Noordhoff. Twee introducé's 
hadden zich intusschen als candidaat-lid opgegeven. Met een kort 
woord van propaganda wekte de voorritter de aanwezigen op 
zich bij „Philatelica" aan te sluiten. Na een dankwoord aan den 
heer Reyerse, leden, introducé's en pers, werd deze zeer ge
animeerde avond te circa half elf gesloten. Vele personen bleven 
echter nog om te ruilen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7 Vi uur, vergadering op Woensdag 

22 Februari 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: J. Huisman, 
Mathijs Balenstraat 17, 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: ), 
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: me'. B. H. J. 
Klaassen, Bellamystraat 8bis, Utrecht), eiken 3en Donderdag der 
maand, 8K uur n.m., in hotel Kagenaar, Stationsplein 6, Utrecht. 
(Van 8-8>^ uur ruilen). Ruilavond eiken len Dinsdag der maand. 

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

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

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

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1939. 
Aanwezig 26 leden. De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk 

welkom, in het bijzonder ir. Van Santen, die voor de eerste maal 
een vergadering van „De Globe" bezoekt. Vervolgens worden de 
notulen gelezen en goedgekeurd. 

Onder de ingekomen stukken bevinden zich een tweetal 
noviteiten op philatelistisch gebied, van welke de verkoop 
bij inschrijving van den heer Pool aanleiding geeft tot het maken 
van enkele opmerkingen. Van dr. Borel zijn een aantal zegels 
ontvangen ter verloting onder de aanwezigen, voor welke aardige 
attentie de vergadering gezamenlijk dank brengt. Vervolgens 
brengt de voorzitter verslag uit van de op 17 Januari 1.1. gehouden 
bestuursvergadering, in welke vergadering o. m. de leesportefeuille 
een punt van bespreking uitmaakte. 

De vergadering besluit met algemeene stemmen de beeren Bree-
baart en Fassen als lid der vereeniging toe te laten. 

Nadat van de rondvraag slechts één lid gebruik heeft gemaakt, 
sluit de voorzitter het officieele gedeelte der vergadering. Hierna 
wordt nog een niet op het programma staande veiling gehouden, 
die een betrekkelijk gunstige resultaat heeft. B. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Nieuwe leden. 
26 dr L C Breebaart, Zijpendaalscheweg Ib, Arnhem. 
30 X Fassen, Boetzelaersburcht, 's-Heerenberg 

Rectificatie opgave vorig Maandblad. 
Hoewel het oorspronkelijk in de bedoeling lag dat de waar

nemend penningmeester het gironummer van den heer Heiden-
reich zou behouden, blijkt dit thans niet mogelijk te zijn. Het 
giro-nummer van den waarnemend penningmeester luidt 42841. 

Leesportefeuille. 
De leesportefeuille is uitgebreid, zoodat deze thans een achttal 

van de voornaamste philatelistische bladen uit diverse landen 
bevat Deelnemers (die in Arnhem moeten wonen) kunnen zich 
opge-vcn aan den heer A. te Winkel, Pontanuslaan 98, Arnhem 
De portefeuille is een tweewekelijksche en mag gedurende ten 
hoogste \ ijf dagen worden gehouden Kosten nihil 

Veiling. 
N? afloop der vergadering van 22 Februari a s zal een veiling 

worden gehouden Inzendingen uiterlijk 21 Februari aan den heer 
C Raadsveld, Burgemeester Weertsstraat 12, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op "Woensdag 22 Februari 1939, des avonds 

8 uur, in „National", Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secr L W IMMINK, Rozenburglaan 92, tel 53808, Rotterdam. 

Verslag der vergadering van 10 Januari 1939. 
Aanwezig 23 leden, een goede opkomst dus De voorzitter opent 

de vergadering, heet de nieuwe leden welkom en verzoekt, na een 
enkel ingekomen stuk te hebben behandeld, waaronder een geluk
wens van den erevoorzitter bij de eerste vergadering in het nieuwe 
jaar, den secretaris de notulen te lezen. Deze doet zulks en ze 
worden ongewijzigd goedgekeurd 

Dan laat de heer Funhoff zijn collectie inflatiezegels van Duits
land Zien, en geeft daarbij de volgende uiteenzetting 

— „Inflatietijd noemt men het tijdvak van 1919 tot 1923. Terwijl 
de waardevermindering der Duitse mark in de eerste tijd nog 
langzaam gmg, veranderde dit in 1923 en de dollarkoers steeg van 
50 mk op 6 Mei 1920 tot op 11.175 mk op 15 Januari 1923, 
5 millioen mk op 23 Augustus 1923, 12 milliard mk op 19 Oc
tober 1923, 630 milliard mk op 11 November 1923 en 4 billioen 
200 milliard mk op 25 November 1923 

De posttarieven werden met steeds kortere tusschenruimte ver
hoogd Het porto van een brief binnen Duitschland bedroeg op 
1 Januari 1922 2 mk , op 1 Juli 1923 300 mk , op 1 September 1923 
75 000 mk , op 1 October 1923 2 millioen mk , op 5 November 
1923 1 milliard mk., op 20 November 1923 20 milliard mk., 
op 1 December 1923 100 milliard mk oftewel 10 rpf 

Terwijl tot Augustus 1923 de portoverhogingen steeds gepaard 
gingen met nieuwe uitgiften in wisselende zegeltypen, was dit 
vanaf die datum niet meer mogelijk, daar de tijd ontbrak om 
nieuwe zegels te ontwerpen en drukplaten aan te maken De rijks-
drukkerij, die door de enorme aanmaak van bankpapier en post
zegels met werk overstelpt was, ging ertoe over restanten van 
vroegere, voor de frankering onbuikbaar geworden postzegels van 
een nieuwe waarde opdruk te voorzien Later, toen de voorraden 
aan oude zegels uitgeput waren, ging zij ertoe over van oude 
drukplaten in nieuwe kleuren zegels te drukken en deze dan 
van een waarde-opdruk te voorzien 

De Weltpostverein te Bern maakte echter bezwaar tegen deze 
uitgiften, omdat de opdruk de waarde niet volledig in cijfers, 
doch gedeeltelijk in telwoorden (Tausend, Milhoenen) weergaf 
Nu ging men ertoe over nieuwe zegels te maken, die in twee
voudige druk vervaardigd werden De ondergrond van deze zegels 
bestond uit een rosettekening, waarop de waarde-aanduiding in 
een tweede druk werd aangebracht, zodat de drukplaten voor de 
ondergrond voor iedere waarde gebruikt konden worden Tijdens 
een staking m de njksdrukkerij gmg men echter voor korte tijd 
nog eens ertoe over, de lage waarden dezer uitgifte van een 
opdruk te voorzien 

De druk dezer zegels geschiedde deels in plaatdruk, deels in 
walsdruk, respectievelijk werden de opdrukzegels in plaat- op 
plaatdruk, plaat- op walsdruk of wals- op walsdruk vervaard'gd. 
Aan de zegels is meestal geen verschil te zien, wel echter aan de 
velranden en m mijn verzameling boven-, beneden-, linker- en 
rechterzijranden komt dan ook de drukwijze duidelijk tot uit
drukking 

Bij den plaatdruk vindt men op den bovenrand de „Reihenwert-
zahlen" (waardeteller), die de waarde van een verticale rij van 
10 zegels aangeven. Op de benedenrand vindt men de „Reihen-
zaehler" (rijenteller), die in cijfers van 1-10 de plaats der zegelrij 
aangeeft. Buitendien is er op de benedenrand een schutbalk in de 
vorm van verticale streepjes of horizontale balken De linkerrand 
draagt de „Summierungszahlen" (optelcijfers), die den ambtenaar 
aan het loket ter verrekening van de verkochte zegels dienen en 
op de rechterrand bevindt zich een reclame in verschillende schrift
soorten, die tot bescherming van de drukplaat diende Verder 
treft men op de velrand het drukoidernummer („Hausauftrag-
nummer"), waarmede door de njksdrukkerij iedere drukorder werd 
aangeduid Bovendien vindt men plaatnummers, drukkerstekens 
en soms de aanduiding „Anlage", die den drukker aangaf, waar 
de vellen bij de tweede bewerking of bij de perforatie in de 
machine aangelegd moesten worden 

BIJ de walsdruk heeft boven- en benedenrand een aantal korte of 
lange strepen, terwijl op linker- en rechterzijrand meestal groeps-
paarnummers voorkomen, die van 1-11 genummerd zijn en ter 
controle dienen Buitendien vindt men hier het vel-telnummer 
Drukordernummer, rijenteller, optelcijfers, reclamelijsten en druk
kerstekens komen bij de walsdruk niet voor 

Doordat de njksdrukkerij bij de steeds stijgende portotarieven 
de benodigde zegels niet bijtijds kon aanmaken en distribueren, 
was er bij de postkantoren dikwijls een tekort aan postzegels en 
werd daarom vanaf 25 Augustus 1923 toegestaan postzendingen 
met baargeld te verrekenen De postambtenaren schreven in de 
eerste tijd met de hand op de zendingen, dat het porto voldaan 
was. Later werden hiervoor stempels in verschillende vormen en 
tekst aangemaakt en in enkele gevallen werden ook gedrukte 
etiketjes hiervoor gebruikt 

Vanaf 25 tot 30 November 1923 werden aan de postkantoren 
alle zegels tegen de viervoudige waarde verkocht en ter frankering 
aangenomen " — 

Aan de hand van de verzameling van den heer Funhoff wordt 
een en ander bekeken en de voorzitter dankt hem na afloop voor 
de mooie wijze, waarop hij deze materie heeft gedemonstreerd 

Hierna heeft de gewone verloting en de extra-verloting plaats 
BIJ de rondvraag wordt besloten, dat de heer Jonssen een volgende 
maal zijn collectie Engelse kolomen zal laten zien. Verder niets 
aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering L W I 

Voorgesteld als lid. 
H Carp, Vijverlaan 94, Rotterdam (Voorgesteld door B Mees) 

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

Verslag der vergadering van 27 Januari 1939. 
Wijl de voorzitter bericht van verhindering had gezonden, 

wordt deze bijeenkomst geleid door den bibliothecaris, die om 
20 15 uur de vergadering opent Nadat de secretaris de notulen der 
voorgaande samenkomst heeft bekendgemaakt en deze zijn ge 
arresteerd, maakt hij de ingekomen stukken bekend De waar 
nemend voorzitter meldt alsdan, dat secretaris en penning
meester mede namens O H V. Z aanwezig waren bij de receptie 
des beeren Pfaff bij diens afscheid als directeur van het post
kantoor te Haarlem wegens bereiken van den pensioengerechtigden 
leeftijd, waarna de secretaris de aandacht vestigt op het feit dat 
hij met genoegen opgaven ontvangt van personen die een of meer 
vergaderingen willen opluisteren en hem dit nog met meldden. 

Voor de algemeene verloting zijn weer een 15 tal prijzen be
schikbaar, voor zoover den winnaars met ter vergadering uit
gereikt zullen deze door het secretariaat in Februari worden 
toegezonden 

BIJ de rondvraag, waarvan eenige aanwezigen gebruikmaken, 

J . K. R I E T D I J K . — ZICHTZENDIxNC.EN. 
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wordt o. m. de aandacht gevestigd op het falsificatenalbum van 
„Op Hoop van Zegels" (waarvoor schenkingen met genoegen te-
gemoetgezien worden !). Na een geanimeerde veiling en dito ver
loting onder de aanwezigen sluit de waarnemend voorzitter om 
ongeveer 23 uur deze vergadering. H. W. 

Adresveranderingen. 
85. P. Beukers, thans Joh. de Breukstraat 25, Haarlem. 
63. F. J. van der Kolk, thans Van den Endelaan 51, Hillegom. 
46. A. M. T. P. Wittenaar, "Wagenweg 156, Haarlem. (Met ingang 

van 1 Maart 1939). 
Ingeschreven als lid. 

179. R. van Thienen, Van Oosten de Bruynstraat 133, Haarlem. 
168. P. S. Hana, Oude Groenmarkt 9, Haarlem. 
173. H. F. Schendstok, Brederodelaan 86, Bloemendaal. 
130. J. .van der Veldt, Gen. Bothastraat 19, Haarlem. 
158. Th. J. Rozenheek, Schagchelstraat 6, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
H. A. van de Water, Amsterdamschevaart 112, Haarlem. (Voor

gesteld door J. J. Zwanenburg). 
H. A. Hoogerbeets, Heerensingel 121, Haarlem. (Voorgesteld door 

O. Snoeks). 
H. ten Brink, Dolfijnstraat 9, Haarlem. (Voorgesteld door H. 

van der Hoeff). 
Bedankt als lid per 1 Maart 1939. 

26. D. C. Zijp. 91. J. H. J. de Rochemont. 
49. W. Levin. 114. J. B. Jonkman. 
74. L. Braakensiek. 247. J. Marsman. 

Verzoek. 
De leden worden verzocht hun contributie over het vereeni-

gingsjaar, loopende van 1 Maart 1939 tot ultimo Februari 1940, 
ten bedrage van ƒ 3.35 te voldoen aan den penningmeester, den 
heer P. H. S. Mos, Kleverparkweg 81, Haarlem, of over te schrijven 
of te storten op postrekening nr. 245576 ten name van; ,,Penning
meester van de Ned. Phil. Ver. „Op Hoop van Zegels" te Haar
lem" (bij gireering s.v.p. niet den naam Mos vermelden !). • 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 24 Februari 1939 in de 

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

De agenda vermeldt o. a.: veiling; inzendingen te sturen vóór 
Dinsdag 21 Februari 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 23 Januari 1939. 
Aanwezig 36 personen. De voorzitter, de heer Kielman, opent 

deze eerste vergadering in 1939 met het uitspreken van zijn beste 
wensen voor de vereniging zowel als voor de leden persoonlijk. Na 
een woord van welkom staat de voorzitter enige ogenblikken stil 
bij het afgelopen jaar. Vervolgens worden de notulen van de 
vorige vergadering gelezen en onveranderd vastgesteld. De in
gekomen stukken worden behandeld. Er bevinden zich geen bij, 
die aanleiding tot bijzondere opmerkingen geven. Dan volgt het 
jaarverslag van den secretaris. Hieruit wordt vernomen, dat het 
ledental van de vereniging gelijk bleef. De commissaris van het 
rondzendverkeer constateerde in zijn verslag een gelijk aantal 
boekjes als in het vorige verslagjaar, een belangrijke stijging in de 
kwaliteit van de ingekomen zegels en een geringe afname in de 
verkoop. De penningmeester geeft vervolgens een overzicht van 
de inkomsten en uitgaven. De voorzitter zegt de drie functio
narissen hartelijk dank voor de samenstelling van deze verslagen, 
waarbij hij nog opmerkt, dat de heer Ongering deze avond voor 
de 10e maal achtereen een verslag van de kas uitbrengt en der
halve nu 10 jaar penningmeester is. Spreker wil met zijn officieel 
dankwoord wachten totdat straks de decharge kan worden ver
leend, maar verklapt, dat de heer Ongering in verband met zijn 
jubileum de verloting van deze avond, waarin zeer fraaie prijzen, 
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geheel uit eigen zak bekostigde. Als kasnazieners worden dan 
benoemd de heren Hoeksema en Nienhuis, die zich meteen aan 
hun taak zetten. De verloting wordt gehouden. 

Na de pauze is de bestuursverkiezing aan de orde. Volgens 
rooster treden af de heer Kielman, voorzitter, en de heer Jonker, 
2e secretaris. Daar uit de vergadering geen tegencandidaten worden 
gesteld, stelt de heer S. Brouwer voor de aftredenden bij acclamatie 
her te benoemen. De aanwezigen gaan hiermede onder applaus 
accoord. In de bestuursvacature ontstaan door het bedanken van 
den heer Van der Warf werd door het bestuur de heer dr. Van 
der Spek candidaat gesteld. Deze wordt dan met algemene stem
men gekozen. De voorzitter zegt dank voor zijn herbenoeming en 
richt dan enige woorden tot den heer Van der "Warf. Het bestuur 
ziet hem slechts node gaan, maar het heeft toch gemeend zijn 
besluit te moeten eerbiedigen; hem wordt dank gebracht voor het 
vele, dat hij in verschillende functies voor de vereniging heeft 
gedaan. Dit woord van dank wordt door de vergadering nog 
met een hartelijk applaus onderstreept. De heer Van der "Warf 
zegt dank voor de prettige samenwerking, die er steeds is geweest 
en voor het in hem gestelde vertrouwen. 

De heer Nienhuis brengt daarop namens de kasnazieners verslag 
uit van hun bevindingen. Hij deelt mede, dat alles in volmaakte 
orde is bevonden en stelt daarom voor den penningmeester de
charge te verlenen. Hiertoe wordt besloten. De voorzitter richt 
zich dan tot den heer Ongering waarbij hij hem dank zegt en hem 
gelukwenst met zijn jubileum. Namens de vergadering wordt den 
jubilaris een bloemstuk aangeboden, waarvoor deze op zijn beurt 
dankt. 

Bij de ballotage wordt het candidaat-lid, de heer Van der Meulen 
met algemene stemmen als lid aangenomen. Na rondvraag volgt 
dan sluiting. A. C. S. 

Nieuw lid. 
23. J. van der Meulen, Heereweg 126, Groningen. 

Candidaat-Ieden. 
S. van den Akker, dierenarts, Troelstralaan 23 B, Groningen. 
Van Dijk, onderwijzer, Paterswolde. 

Afgevoerd. 
J. Drijver, Hoorn. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 27 Februari 1939, des avonds 

8.15 uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 

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

Verslag der jaarvergadering van 23 Januari 1939. 
Aanwezig 46 leden. De opkomst was dit keer buiten verwach

ting en het doet den voorziter dan ook genoegen zoo'n talrijke 
jaarvergadering te kunnen openen; hij wenscht allen een voor
spoedig nieuwjaar toe en verzoekt den secretaris de notulen voor 
te lezen. Deze worden na lezing aangenomen. De voorzitter feli
citeert namens de vereeniging dr. Van Krieken met zijn be
noeming tot officier van gezondheid Ie klasse. 

Hierna brengt de secretaris verslag uit over het 17e vereenigings-
jaar 1938, waarbij hij vooral wijst op de zeer prettige stemming, 
die zich steeds op de bijeenkomsten bij de leden onderling ken
merkt. Verder deelde de secretaris o. m. mede, dat bij den aan
vang van dit jaar het ledental 102 bedroeg. Vervolgens wordt een 
door de kascommissie, de beeren Van Rijen en Janssen, verstrekt 
rapport voorgelezen, waarin de commissie op waardeerende wijze 
het werk prijst, waarop mej. Maussen de boeken over 1938 heeft 
bijgehouden en deze door haar in orde heeft bevonden. In dit 
rapport worden o. a. de volgende zinsneden aangehaald: „Ten
einde de werkzaamheden van mej. Maussen niet onnoodig te ver-
grooten, zouden wij een vriendelijk verzoek willen richten tot de 
leden. Het is ons n.1. gebleken, dat niet alle leden de bedragen van 
gekochte zegel'i uit de rondzendingen nauwkeurig vermelden op 
de staten. Het gaat in den regel slechts om kleine verschillen, doch 
het bezorgt mej. Maussen veel meer werk door dubbele controles, 
correspondentie, enz. Laten daarom allen er voor zorgen, dat de 
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bedragen van gekochte zegels in de toekomst nauwkeurig ingevuld 
worden." Het rapport van deze beide beeren vermeldt een batig 
kassaldo, hetwelk in contanten en tegoed bij den postcheque- en 
girodienst aanwezig is. 

De voorzitter dankt allen die het hunne hebben bijgedragen in 
het belang van de vereeniging en hoopt, dat door samenwerking 
met de leden de groei en bloei van „Zuid-Limburg" verzekerd is. 
De heer Otten, vice-voorziter, die aan de beurt van aftreden is, 
wordt bij acclamatie herkozen. De heer Otten dankt voor het in 
hem gestelde vertrouwen. De heer Loontjes schenkt de vereeniging 
een door hem keurig vervaardigd bord voor het uitstallen der 
prijzen bij de verlotingen. "Wij danken hem. 

De heer Oyen wordt bij stemming tot lid aangenomen en door 
den voorzitter geïnstalleerd. De groote jaarlijksche verloting zon
der nVten heeft thans plaats. Er zijn bijzonder mooie prijzen dnor 
de i-erlotingscommissie, mevrouw Hermans, mej. Maussen en den 
heer Jacobs, uitgezocht. Met spanning wacht ieder zijn prijs af, 
hetgeen zeer begrijpelijk is. Hierna volgt nog het gezelschapsspel 
en is het vrij laat geworden toen ieder voldaan huiswaarts keerde. 

J. H. 
Nieuw lid. 

52. W. F. Oyen, Thorbecke-plantsoen 2, Maastricht. 
Bedankt als lid. 

Fr. Barion, Valkenburg. 
C. L G. Heijmel, Maastricht. 
Joh. H. Lint, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag;6 Maart 1939, beurs; 
Maandag 20 Maart 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 24 Januari 1939. 
Aanwezig 25 leden. De voorzitter opent met een gelukwensch 

voor 1939 deze eerste vergadering van het jaar. Speciaal richt hij 
het woord tot de beeren Mainzer en Agema, twee candidaten, 
welke zich door den gehouden ruil-avond hebben opgegeven. 
Beiden worden geballoteerd en als lid aangenomen. 

De notulen worden gelezen en goedgekeurd. De ingekomen 
stukken zijn niet belangrijk, zoodat direct overgegaan wordt tot 
het lezen der verslagen van secretaris, penningmeester en admini
strateur over 1938. Bemerkingen worden er niet gemaakt. 

Het bestuur heeft zich beraden om de contributie te verlagen, 
doch dit zal niet voor 1940 gebeuren, daar er enkele bezwaren 
zijn Het volgende punt is het benoemen cener controle-commissie 
en het benoemen van een commissie voor het taxeeren van een 
verzameling van een der leden, die deze van de hand wil doen. 
Voor de controle-commissie geven zich op de beeren Tra Kranen 
en Kalwij, die tevens met den heer Terbruggen, die er zich voor 
opgeeft, en de twee bestuursleden de commissie vormt voor het 
nagaan der verzameling. Wat de ruilavonden betreft, er zullen er 
zes gehouden worden en wel gedurende de drie eerste en de drie 
laatste maanden van het jaar, dus niet in de zomermaanden. De 
data worden bekend gemaakt op de ledenvergadering en door 
m'ddel van een advertentie in de Heldersche Courant. Voor 
d'engene, die het 100e lid aanbrengt, heeft het bestuur besloten 
een mooie premie beschikbaar te stellen. 

Het volgende punt is de bestuursverkiezing wegens periodiek 
aftreden van secretaris, bibliothecaris en administrateur. Zij stellen 
zich herkiesbaar, terwijl onder de aanwezigen niemand is die zich 
voor zoo'n functie opgeeft. Het bestuur blijft alzoo ongewijzigd. 

Bij de rondvraag meende de heer Alderliefste, dat reeds een 
premie voor het aanbrengen van het 100e lid vastgesteld was, doch 
dit is niet zoo. Ook meent hij dat weinig reclame voor de feest-
kas gemaakt wordt. Indien hij iets vroeger ter vergadering was 
geweest, had hij het bedrag vernomen dat ervoor uitgetrokken is. 
De heer Bood vraagt reeds nu de contributie te verlagen, daar dit 
het winnen van nieuwe leden ten goede zal komen, doch het kan 
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nu niet meer veranderd worden. Met ingang van 1940 wordt hier
mede begonnen. De heer Kalwij verzoekt aan het Maandblad te 
willen schrijven de nieuw uitgekomen of nog uit te komen zegels 
vlugger te willen opnemen, doch daar dit blad éénmaal per maand 
verschijnt, kan dit waarschijnlijk niet vlugger gebeuren. 

Hierna een veiling en maandverloting, waarna de vergadering 
onder dankzegging door den voorzitter wordt gesloten. M. H. H. 

Nieuwe leden per 1 Februari 1939. 
dr. W. Mainzer, Keizerstraat 122, Den Helder. 
S. A. Agema, Hector Treubstraat 58, Den Helder. 

Bedankt per 1 Februari 1939. 
mevr. S. van Erkel-Hanbury, Den Helder. 
A. de Wit, Den Helder. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 28 

Februari 1939, in de bovenzaal van café „Postbrug", Koningsplein, 
Den Helder. 

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

Nieuw lid. 
H. Mous, St. Joseph Ziekenhuis, Heerlen. 

Bedankt. 
P. Evderus, Waubach. 
M. Berben, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 Februari 1939, des avonds 8 uur, 

in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

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

Candidaat-lid. 
dr. R. Hering, Ubbo Emmiussingel 19, Groningen. (Voorgesteld 

door C. W. Kuitert). 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op Donder
dag 23 Februari 1939, 's avonds 8.30 uur, in café „De Pool", Groote 
Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 19 Januari 1939. 
Aanwezig 16 leden. Te 8 uur opent de voorzitter de verga

dering met een woord van welkom tot de aanwezige leden, in 
het bijzonder tot den heer J. Smalle, voor het eerst op onze ver
gadering aanwezig. De notulen van de vorige vergadering, ge
houden 22 December 1938, worden door den secretaris voor
gelezen en goedgekeurd. 

In de General Anzeiger für Philatelie, Mecklenburg, komt een 
aanbieding voor van een postzegelhandelaar te Antwerpen be
treffende 3 nieuwe strafportzegels van België en wel de 3 koer-
seerende postzegels: 10 Centimen olijfbruin, 10 Centimen brons en 
20 Centimen blauw (gehalveerd) op brief, gekeurd, gebruikt op 
2 November 1938 als strafportzegels en overdrukt met de letter 
„T". Volgens den heer A. Dubrulle is het inderdaad voorgekomen 
op 2 November 1938, dat de voorraad strafportzegels opgebruikt 
was en dat de 10 Centimen olijfbruin is overdrukt met , ,T". Van 
de 2 overige aangegeven zegels is tot dusver officieel niets bekend. 

De directeur van het rondzendingsverkeer vestigt andermaal de 
aandacht van de leden op de rondzendingen. Verzoeke beleefd de 
rondzendingen uiterlijk 3 dagen na ontvangst te willen doorgeven. 

Afgetreden als bestuurslid de heer C. J. 't Gilde. In de vacature 
I Werd gekozen de heer H. B. van Dooren. Genoemde heer dankte 
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de leden voor het in hem gestelde vertrouwen en verklaarde zijn 
benoeming te aanvaarden. H. A. L. 

Vergadering. 
Volgende vergadering 23 Februari 1939, te 7.30 uur, in het 

Hotel der Nederlanden, Terneuzen. 

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

Verslag der vergadering van 18 Januari 1939. 
De voorzitter opent te 8.45 uur de vergadering. Den leden, 

alsmede mej. E. J. Alsbach, introducée, en de candidaat-leden, de 
beeren A. Warnan, Zalt-Bommel, en Jos. P. M. Appel, Vught, 
wordt een welkom toegeroepen. Tevens wenscht de voorzitter de 
aanwezigen een alleszin.'. voorspoedig 1939 toe. Als genoodigde is 
nog aanwezig de heer Saav uit Boedapest, die desgewenscht bereid 
is zegels van Hongarije tegen nominale waarde te verstrekken. 

Als candidaar-handelaarlid werd ingeschreven de heer L. Kent-
gens, Hengelo. In verband met de plaatsgevonden bestuursuitbrei-
ding maakt de voorzitter de nieuwe bestuursformatie bekend. 
Als voorzitter fungeert Jac. Roelands, als vice-voorzitter mr. 
H. M. F. Kersemaekers, tevens bibliothecaris en leider afdeeling 
clearing, als secretaris P. M. J. Heeren, als penningmeester ir. I. L. 
Kleinjan, als Ie commissaris (adj.-secretaresse) mej. J. M. Kempees. 
als 2e commissaris (leider afdeeling aankoop) L. W. Labordus, als 
directeur afdeeling verkoop A. J. Berendsen. Spreker hoopt, dat 
de nieuw gekozen bestuursleden hun beste krachten aan de ver-
eeniging zullen wi;den. 

De voorgelezen notulen worden onveranderd vastgesteld, ter
wijl de ingekomen stukken voor kennisgeving worden aangenomen 

Na de gebruikelijke gratis-verloting maakt de heer mr. H. M. F. 
Kersemaekers van de rondvraag gebruik, om de leden erop attent 
te maken, dat vanwege de afdeeling clearing thans bonboekjes 
a ƒ0,10 per stuk verkrijgbaar zijn, en deze afdeeling dus in 
werking kan treden. Hierna volgt sluiting van het officieele ge
deelte der bijeenkomst. P. H. 

Nieuw lid. 
A. Warnan, Stationsweg, Zalt-Bommel. 

Candidaat-leden. 
Jos. P. M. Appel, Huize Berkenheuvel, Vught. (Voorgedragen 

door A. W. C. Smeets, Vught). 
mej. E. J. Alsbach, Eikenlaan 2, Vught. (Eigen aangifte). 

Candidaat-handelaarlid. 
L. Kentgens, Kievitstraat 30, Hengelo. (Eigen aangifte). 

Mededeeling. 
De penningmeester verzoekt den leden, die hun contributie over 

1939 (ƒ 4,80) ineens wenschen te betalen, dit te willen doen vóór 
1 Maait a.s., bij voorkeur door storting of overschrijving op giro 
223179 ten name van: Penningmeester 's-Hertogenbossche Ver-
eeniging van Postzegelverzamelaars, 's-Hertogenbosch. 

Jaarvergadering. 
De jaarvergadering wordt gehouden op Zondag 26 Februari a.s. 

- in hotel Central, Markt 51, 's-Hertogenbosch, te 3 uur n.m. Con
vocatie wordt tegelijk met jaarbeekje 1939 aan de leden toe
gezonden. 

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

Verslag der vergadering van 23 Januari 1939. 
Circa half negen opent de voorzitter de vergadering en heet 

allen hartelijk welkom; in het bijzonder den heer C. M. Signer, 
die als introducé hedenavond voor het eerst in ons midden is 

Alvorens de vergadering verder te leiden wenscht de voorzitter 
namens het bestuur alle leden een voorspoedig 1939 toe. Vervol
gens worden de notulen voorgelezen en goedgekeurd. Enkele 
brieven worden ter afdoening in handen van den secretaris gesteld. 

Er is ook binnengekomen een schrijven van den heer Wittkämpfer, 
die zich bereid verklaarde gaarne t. z. t. eens wat van zijn ver
zameling te laten zien. De voorzitter wijst er op, dat wanneer dit 
eventueel mocht gebeuren wij iets te zien krijgen wat nog maar 
weinigen onzer eerder zagen. De voorzitter verwacht dan evenals 
heden avond een flinke opkomst en stelt de vergadering voor dan 
op ruime schaal introductie toe te staan, waarmede de vergadering 
accoord gaat. 

Hierna volgt het jaarverslag van den penningmeester, waaruit 
blijkt, dat de vereeniging financieel gezond is. De kas heeft na 
aftrek van alle betalingen een batig saldo van ƒ53 ,51 ; het jubi
leumfonds ter viering van ons 5-jarig bestaan heeft een saldo 
van ƒ 26,47, terwijl ook nog ƒ 5,— aanwezig is, welke een begin 
vormt van het fonds ter verkrijging van een koninklijke goed
keuring op onze statuten. Het jaarverslag van den secretaris bevat 
in het kort de gebeurtenissen van het afgeloopen jaar. De aftre
dende beeren Schouten, Langenberg en Palsgraaf worden met al-
gemeene stemmen als bestuursleden herkozen. Er wordt een com
missie gevormd voor controleering van de boeken van penning
meester en administrateur, bestaande uit de beeren Reparon en 
Polling Jr. De portefeuilles voor de rondzending zullen vervangen 
worden door tasschen, daar zij kapot zijn. 

Het bestuur deelt voorts mede, dat elk lid, dat een nieuw lid 
aanbrengt, met een fraai zegel naar keuze zal worden beloond. Het 
voorstel van den heer Palsgraaf om nieuwe zegels van naburige 
landen tegen den kostenden prijs (nominaal) te verkrijgen blijkt 
practisch niet uitvoerbaar te zijn, zoodat hier voorloopig niets 
van kan komen. Zegels van Nederland en Koloniën daarentegen 
kunnen steeds bij den secretaris worden opgegeven. Hierna volgt 
de gebruikelijke verloting en sluiting. D. P. 

Nieuw lid. 
C. M. Signer, Roerdompstraat 119, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering 27 Februari 1939 in „Het Schaakbord", Kleiweg, 

Gouda. 

Ned. Ver. van Luchtp.verz. „De Vliegende Hollander". 
Secretariaat Stijnbui|sstraat 35, Nijmegen. 

De verloting. 
Olie leden en ook verschillende nieuwe leden namen deel aan 

onze verloting-zonder-nieten. De hoofdprijs was een poststuk van 
de eerste K.L.M.-postvlucht van Nederland naar Nederlandsch-
Indië met speciale afstempeling. De gelukkige winnaar hiervan 
was de heer Kieboom te Rotterdam. Ook de andere prijzen vielen 
echter zeer in den smaak, getuigen de talrijke bedankjes welke 
binnenkwamen. Geen wonder trouwens: het waren o. a. stukken 
van het luchtschip „Los Angeles", welke van New-York in 1925 
reeds over den Atlantischen Oceaan naar de Bermuda-eilanden 
vervoerd waren en vliegbrieven van een eerste postvlucht van de 
Vereenigde Staten naar Cuba (van elk talrijke exemplaren), terwijl 
eenige — niet algemeen voorkomende — poststukken met Neder-
landsche luchtvaartpoststempels de minst gelukkige winnaars toch 
nog een blijde verrassing brachten. 

Correspondentie. 
Daar de secretaris het komende voorjaar veel uitstedig zal zijn, 

verzoeken wij de leden dringende correspondentie aan de linker
voorzijde der enveloppe van het woord „ d r i n g e n d " t» voor
zien en deze als voor het buitenland bestemd te frankeeren (phlla-
telistisch s.v.p.). Deze wordt dan nagezonden. De minder urgente 
correspondentie zal zoo nu en dan eenigen tijd moeten blijven 
wachten. Wij vertrouwen gaarne, dat men dat niet zoo erg zal 
vinden. J. P. 

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

Verslag der vergadering van 3 Februari 1939. 
Aanwezig 26 leden. Notulen en jaarverslag penningmeester 

worden goedgekeurd. Ondanks de extra uitgaven, welke in 1938 
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moesten geschieden, is er nog een batig saldo van ƒ 22,— In het 
reservefonds werd ƒ 70,— gestort. Tot lid werden aangenomen de 
heeren J Nijzink en B W Fontein Voor de veiling waren ruim 
20 kavels aanwezig De nieuw ingestelde verloting bleek een 
groot succes te zijn De loten waren spoedig geplaatst Voor deze 
verloting waren 3 goede zegels van Nederland aangekocht v H 

Verkort jaarverslag van den penningmeester over 1938. 
Inkomsten Uitgaven. 

Contributies ƒ 169 25 Zaalhuur ƒ 27 50 
Winst op postz, enz. -146 67 Porto - 34 39 

Drukwerk en diversen - 67 24 
Verloting - 74 92 
Maandblad - 89 79 
Saldo - 22 08 

ƒ315 92 ƒ315 92 
In 1938 werd voor ƒ 1509 84 aan postzegels verkocht 

Nieuwe leden, 
J Nijzmk, Groen van Prinstererlaan 15, Amersfoort. 
B W Fontein, Utrechtscheweg 151, Amersfoort 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op Vrijdag 3 Maart 1939, des avonds te 

8 uur, in „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1939. 
De voorzitter opent om 8 15 uur de vergadering en constateert 

tot zijn leedwezen dat slechts 10 leden aanwezig zijn Juist omdat 
de heer Traanberg dezen avond weer een causerie zal houden, 
had hij een grootere opkomst verwacht De balanstijd met het 
daaraan verbonden overwerk zal hieraan wel schuldig z m. De 
notulen, hierna voorgelezen, worden ongewijzigd goedgekeurd 
Lenige ingekomen stukken worden tot de volgende vergadering 
aangehouden Bij monde van den directeur der rondzending wordt 
den leden nog eens verzocht de boekjes met langer dan 3 dagen 
in hun bezit te houden, slechts dan is een spoedige verrekening 
mogelijk De heer Traanberg vangt vervolgens met zijn causerie 
aan, deze keer heeft hij zijn verzameling af Stempelingen Cura9ao 
en Suriname medegebracht Wederom begint de heer Traanberg 
met een kort historisch overzicht te geven over onze overzeesche 
gewesten Allereerst van Cuiajao en daarna van Suriname laat 
spreker bnefstukken onder de leden circuleeren Vooral de zeer 
oude stukken trekken de aandacht, elk oud brief stuk heeft zijn 
eigen geschiedenis Vervolgens krijgen wij zeer vele verschillende 
bootafstempelingen te zien De stempels zijn alle zeer duidelijk 
te lezen, doch ons, als postzegelverzamelaars, gaat dikwijls bij het 
zien van vette stempels dwars door het zegelbeeld een zucht van 
verlichting door het lichaam, als we aan onze eigen verzameling 
meest licht gestempelde zegels denken Voor den heer Traanberg 
IS het echter een kostbaar bezit en hij wijst ons op dikwijls zeld
zame stempels, van welke misschien velen van ons het bestaan 
met eens kenden Wij hebben de philatelic nu eens van een andere 
zijde bekeken en zeer zeker is onze kennis door deze causerie 
weer verrijkt Wederom danken wij aan den heer Traanberg een 
leerzamen avond 

Om 10 30 uur volgt sluiting W. M 
Nieuw lid. 

J J Herrebrugh, p a Narcissenstraat 36, Santpoort D 

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

Verslag der vergadering van 11 Januari 1939. 
De voorzitter opent te ruim 8 uur de vergadering en heet de 

aanwezige 14 leden en 2 candidaat leden welkom, wenscht hun 
een voorspoedig jaar, ook voor hun gezinnen Na voorlezing der 

notulen en na afloop der afrekening wordt nogmaals de ver
loting ter sprake gebracht, welker verdere bespreking tot de 
volgende vergadering wordt aangehouden 

Na geringen postzegelhandel wordt om 10 K uur de vergadering 
gesloten K W. B. 

Nieuw lid. 
J Ph Wegenwijs, Langstraat 90, Wassenaar 

Candidaat-leden. 
J W Snelderwaard, Schulpplein 13, Wassenaar (Eigen aangifte) 
H N W. Hirschland, Meyboomlaan 3, Wassenaar (Voorgesteld 

door F van der Mark) 
F J Pot, Laan van Nieuw Oosteinde 308, Voorburg (Voorgesteld 

door mr A C M. J Bomers) 

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

Aanwezig waren 69 leden alsmede eenige mtroducé's. Na de 
opening door den voorzitter krijgt het eerst de secretaris gelegen
heid tot voorlezing van de notulen der vergadering van 3 Januari 
1939, welke door de vergadering onveranderd worden goedge
keurd Vervolgens wordt overgegaan tot het aannemen van 
nieuwe leden, de 2 candidaat-leden worden beide als lid aange
nomen, waarna mededeeling wordt gedaan van de aanmelding 
van 8 nieuwe candidaat-leden Hierna wordt door de diverse 
functionarissen het jaarverslag over 1938 uitgebracht. De Ie secre
taris geeft eerst een overzicht^ waaruit blijkt dat de vereeniging 
zich gestadig uitbreidt, waarna de 2e secretaris-bibliiothecaris een 
overzicht geeft van den stand van zaken betreffende de biblio
theek Hierna volgt het verslag van den penningmeester, hetwelk 
aangeeft dat de financieele toestand van de vereeniging kern
gezond IS. Tevens leest de penningmeester voor het verslag van 
den commissaris van het rondzendingsverkeer, den heer M van 
Driel, die helaas door ziekte verhinderd is de vergadering bij te 
wonen Ook dit verslag heeft een zeer opgewekten toon, aangezien 
de verkoop uit de rondzendingen mee niet minder dan 50 Vo is 
oegenomen Alle verslagen oogstten een dankbaar applaus van de 
vergadering Tenslotte brengt de controle-commissie, bestaande 
uit de heeren P Veerman en Th L Stegenga, biJ monde \ an den 
heer Slegenga verslag uit van de controle van de administraties 
van den penningmeeser, veilingmeester en commissaris van het 
rondzendingsverkeer Medegedeeld wordt, dat de betreffende ad-
m nistraties keurig zijn beheerd en geheel in orde bevonden en 
worden de genoemde functionarissen onder applaus van de ver
gadering gedechargeerd Vervolgens komt uit de vergadering het 
voorstel om den heer Van Driel een schrijven te zenden, waarin 
hem namens de vergadering een spoedig herstel wordt toege-
wenscht Spontaan wordt besloten dit schrijven vergezeld te doen 
gaan van een bloemengeschenk. 

Hierna komt aan de orde het punt „bestuursverkiezmg" Regle
mentair treden af de heeren K. E König (voorzitter), J A Tybout 
(2e secretaris), W W Helmholt (vice-voorzitter) en J A Mik 
(veilingmeester), welke heeren zich allen herkiesbaar hadden ge
steld Genoemde heeren worden allen bij acclamatie onder applaus 
van de vergadering herkozen Nadat de voorzitter nog eenige 
mdeedeelingen heeft gedaan betreffende de viering van het a s. 
12/'s-jarig bestaan, alsmede eenige philatelistische bijzonderheden 
onder de aandacht van de vergadering heeft gebracht, wordt de 
vergadering, nadat nog een kleine veiling ten bate van de feest-
kas IS gehouden, gesloten 

Nieuwe leden. 
158 J H van der Laan, Linnaeusparkweg 89, Amsterdam O 
161 W C Monz, M. H Trompstraat 9 III, Amsterdam W 

Candidaat-leden. 
John Goede, Brederodestraat 46, Amsterdam W (Eigen aangifte) 
G P W Thonus J r , kantoorbediende. Haarlemmermeerstraat 

108 hs , Amsterdam C (Voorgesteld door M van Driel) 
E J. E WiUebrands, timmerman, Curajaostraat 5 h s , Amster

dam W (Voorgesteld door M van Driel) 
A van der Willigen, Heerengracht 375, Amsterdam C. (Eigen 

aangifte) 
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H C Oskam, ambtenaar P W , Keizersgracht 607, Amsterdam C 
(Voorgesteld door J van Klaveren) 

mej Jose E Cats, bankemployé, Zomerluststraat 9, Haarlem 
(Eigen aangifte). 

J Snoep, Amsterdamscheweg 473, Amstelveen, Post Amsterdam Z 
(Voorgesteld door W A Smitz) 

A J Overweg, bedrijfsleider, Ferdinand Bolstraat 107, Amster
dam Z (Voorgesteld door Th Potter) 

Adrssverandering. 
104 A C Walter, thans Sparrenlaan 17, Driebergen bij Zeist 

Afgevoerd (wegens vertrek naar h»t buitsnland). 
212. W Schulz 

Rectificatie. 
205 G B Stengs, Haarlemmerdijk 12 II, moet zijn P B Stengs 

Fonds* 12J<J-jarig bastaan. 
Saldo 3 Januari 1939 f 106 33 
Schenking mevrouw B 2 50 
Opbrengst veiling schenkingen mevrouw B en de beeren 

Th Princee en N A Zilver - 3 15 
Diversen - 7 30 

ƒ 1 1 9 2 8 
Stort uw bijdrage op de gemeente girorekening der vereeniging 

P 3017 BIJ voorbaat vriendelijk dank ' 
Etiketten „Licht afstempelen s.v.p. - Philatehstisch 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 cent per 100 stuks Toezending volgt na over
making van het verschuldigde + porti op de postrekening van 
den secretaris 282721 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdag 7 Maart 1939 in „De Roede 

Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
Ruilavond 

Ruilavond Woensdag 15 Maart 1939, eveneens in „De Roode 
Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

Bestuursvergadering. 
Bestuursvergadering Woensdag 15 Maart 1939, na afloop van 

den ruilavond. 

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

Verslag der vergadering van 19 Januari 1939. 
Ditmaal waren slechts 13 personen aanwezig, 6 leden gaven 

bericht van verhindering De notulen van de vorige vergadering 
werden ongewijzigd goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken 
bevindt zich een schrijven van de Philatelistenclub Zuid Sumatra 
inzake de wenschelijkheid om te komen tot oprichting van een 
bond van Indische philatelistenclubs Waar wij het nut hiervan 
met inzien, zullen wij ons bij een eventueel op te richten bond 
voorloopig niet aansluiten Eenige couverts van de „Saigon-
retourvlucht" worden daarna verloot onder (ook niet-aanwezige) 
deelnemers aan den specialen enveloppendienst Waar wij nog 
over een onvoldoend aantal stukken beschikken, moest hier het 
lot beslissen 

Verder wordt besloten aan de a s jaarvergadering een kleine 
„feestmakanan" te verbinden Na de gebruikelijke verlotingen 
sluiting der bijeenkomst W J H 

Adresveranderingen. 
A A M Luvmes, thans Poste restante, Meulaboh (Atjeh) 
J £ Callenfels, thans Ond Laras, P k Serbalawan ( S O K ) . 

Nieuw lid. 
mevr D de Jongh-Mulder, Ond Dolok Sinoembah, Postkantoor 

Perlanaan ( S O K ) 

Postzegelvereeniging „Semarang", te Semarang (Java). 
Secretaris J P C Danner, Juliana Bernhardlaan 12, Semarang 

Verslag der vergadering van 8 Januari 1939 
in hotel-pension „Wilh»lmina". 

Aanwezig zijn 15 leden en 1 introducé. De voorzitter opent 
om 10 30 uur de vergadering, waarna de notulen der December-
vergadering na voorlezing worden goedgekeurd en gearresteerd 
Onder de ingekomen stukken is een offerte van een Nederlandsche 
postzegelhandel betreffende door dezen ontworpen en in den 
handel gebrachte „first day covers" Voor zoodanige stukken met 
Nederlandsche zegels bestaat geen belangstelling, vermits de leden 
die daarop eenigen prijs stellen veelal familie of ruilrelaties in het 
moederland hebben, die voor dergelijke stukken — postaal af
gestempeld — zorgen 

De (gratis'' verloting der jaarprijzen heeft een zeer geanimeerd 
verloop Het nieuwe systeem, waarbij de aanwezigen uit een door 
loting aangewezen groep een ,keuze" mogen doen, blijkt zeer 
te voldoen 

BIJ de bestuursverkiezing wordt het zittende bestuur bij accla 
matie herkozen. Voor het jaar 1939 bestaat dit mitsdien uit de 
beeren ir J P J van Ewijk, voorzitter, F H Hartog, penning
meester tevens rondzend-commissaris, J. P C Danner, secretaris 

Voor de verkooping, waarbij eenige fraaie blokken en zegels 
worden aangeboden, bestaat veel belangstelling, eeji en ander ging 
tegen bevredigende prijzen van de hand Omtrent het onderwerp 
voor de te houden expositie komt men niet tot een resultaat, 
een en ander wordt thans aan het bestuur overgelaten, dat m 
Februari a s met een uitgewerkt voorstel zal komen 

BIJ de rondvraag wordt de aandacht gevestigd op z g „last day 
covers", t w poststukken, die na de laatste buslichting van den 
dag waarop uit koers te nemen zegels nog in de stadsbussen worden 
bezorgd en die alsnog geldig gefrankeerd worden verklaard, hoewel 
ZIJ bij de afstempeling den datum zullen ontvangen van den eersten 
dag waarop zij feitelijk ongeldig zijn Een nieuw object voor ver
zamelaars van poststukken 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 
12 40 uur gesloten J P C D. 

Adresveranderingen. 
H Angenent, thans Karangtempel 14, Semarang 
H van Leeuwen, thans p a Rad o-vereeniging Midden Java, 

Doewet, Semarang 

Nederl. Philat. Vereen. „De Verzamelaar", te Bussum. 
Secretaris P F VAN DOORN, Fahrenheitstraat 20, Amersfoort 

Verslag der vergadering van 5 Januari 1939. 
Te 8 15 uur opent de voorzitter de druk bezochte vergadering 

met een allen hartelijk welkom in het nieuwe jaar, en wenscht 
hen allen een voorspoedig 1939 toe Ter sprake wordt gebracht 
het toetreden van onze vereeniging tot het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie en de daaraan verbonden gevolgen Zooals 
reeds verwacht werd door het bestuur, bleek ieder lid gaarne 
tegen een kleine verhooging der contributie dit blad maandelijks 
in zijn bezit te willen hebben De notulen van de vorige maand 
worden daarna door den secretaris voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken is een brief van onzen 
veilingmeester B de Jong, zeer tot zijn spijt en zeker ook tot 
die der vereeniging, is hij genoodzaakt zijn bestuursfunctie ter 
beschikking te moeten stellen, daar hij zijn domicilie in België 
moet gaan zoeken Door den voorzitter wordt den heer De Jong 
dank gebracht voor het vele werk en de prettige samenwerking 
tijdens zijn korte bestuursperiode Een warm applaus viel den 
scheldenden commissaris ten deel Dat het den heer De Jong met 
zijn gezin goed zal gaan, is dan ook onze wensch, wij hopen nog 
een goed buitenlid aan hem te mogen hebben 

Van de rondvraag maakt de heer Aveling gebruik, die ons 
tegelijkertijd eenige philatelistische stukken van de vlucht van 
de Reiger laat zien en er met over te spreken is dat deze door 
de P T T zoo onbehoorlijk worden afgeleverd. Deze couverts 
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hebben toch een philatelistische waarde, moeten dus ook als zoo
danig behandeld worden. Na nog eenige mededeelingen van huis-
houdelijken aard en over het a.s. jaarfeest volgde de maandelijksche 
verloting. 

Het officieele gedeelte werd gesloten en afrekening van gelden 
was toen aan de orde met het nieuwe jaar. Eenige introducé's 
gaven zich 'op als candidaat-lid, waarna om ongeveer 11 uur de 
voorzitter de vergadering sloot. P. F. v. D. 

Candidaat-Ieden. 
G. H. ter Wal, Heidelaan 7, Bussum. (Voorgesteld door G. J. 

Breijer). 
J. A. Kluit, Zwarteweg 62, Naarden. (Voorgesteld door J. H. D. 

Donker Curtius). 
P. B. du Crocq, Kromme Englaan 2, Bussum. (Voorgesteld door 

G. J. Herenberg). 
J. van Praag, Burg. 's Jacoblaan 45, Bussum. (Voorgesteld door 

W. A. J. Goeting). 
M. Kardoes, Zuider Amstellaan 113 2e, Amsterdam Z. (Eigen 

aangifte). 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
W. de Koning, Bussum. 

Mededeelingen. 
De leden worden verzocht hun contributie en gelden van rond-

zendingen, welke op de vergadering worden afgerekend, zooveel 
mogelijk te voldoen tusschen kwart voor acht en kwart over acht. 

Wanneer wij daar allen aan medewerken bestaat de mogelijkheid, 
dat zoowel penningmeester als commissaris der rondzendingen ook 
wat aan hun avond hebben. 

Bestuursverkiezing. 
Volgens de reglementen treden 2 Maart 1939 af de beeren F. F. 

Quartel (voorzitter) en G. J. Eerenberg (penningmeester), welke 
beeren zich weer herkiesbaar stellen. In de plaats van commissaris 
veilingmeester, welke door het vertrek van den heer De Jong 
vacant gekomen is, moet ook worden voorzien. 

Eventueele candidaten kunnen zich opgeven aan den secretaris. 

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

Verslag der vergadering van 1 Februari 1939. 
Om 8.15 uur opende de voorzitter de vergadering, nadat vanaf 

7.30 uur de kavels voor de veiling ter bezichtiging waren gesteld. 
Aanwezig waren 7 bestuursleden, 32 leden en 1 belangstellende. 
De notulen der vorige vergadering werden voorgelezen en goed
gekeurd. 

Het bestuur deelt mede, dat met de propagandacommissie een 
schema was opgemaakt voor een groote propagandavergadering, 
toegankelijk voor niet-leden-verzamelaars, in Maart. 

De bestuursfuncties zijn volgens besluit van de laatste bestuurs
vergadering ongewijzigd gebleven. De heer Thaels Sr. brengt na
mens de kascommissie verslag uit over de boekhouding, rekeningen 
en kas van den penningmeester over 1938. Alles was in orde 
bevonden. 

De veiling, die nu gehouden werd onder leiding van den heer 
P. J. Stecnsma, notaris, had een groot succes. Van de 104 kavels 
bleven er slechts een tiental onverkocht; de overige brachten 
ƒ 135,— op. 

Na de pauze van een half uur, waarbij heel veel in postzegels 
werd verhandeld, volgde de loterij waarvoor 6 prijzen ter waarde 
van ƒ 7,50 waren beschikbaar gesteld. Bij de rondvraag verzocht 
de heer Maertens (lid der propagandacommissie) om adressen van 
verzamelaars-niet-leden, alsmede van inzending van postzegel-
prijzen voor de Maart-vergadering. De heer Wolterbeek vroeg om 
postzegels te schenken voor de jeugdclub. Te half twaalf werd 
de vergadering gesloten. J. S. 

Nieuwe leden. 
H. J. Harskamp, Berenstraat 17, Eindhoven. 
B. Kerssemakers, Willem van Hornestraat 20, Eindhoven. 

Vergadering. 
Groote propagandavergadering op Woensdag 8 Maart 1939, 

des avonds 8.15 uur, in Hotel du Commerce, Eindhoven. 
Toegankelijk voor alle verzamelaars (ook niet-leden). Bezichti

ging van diverse collecties. Groote loterij en prijsvraag onder alle 
aanwezigen. 

S.H.E.L.L. Philatelisten Vereeniging, te Amsterdam. 
Secr.: dr. ir. J. VAN DEN BERGE, Badhuisweg 3, Amsterdam'N. 

Nieuwe leden. 
H. J. Loois, Nachtegaalstraat 2 hs., Amsterdam N. 
G. J. Oudmayer, Padangstraat 24, Baarn. 
H. Schwier, Lutmastraat 182, Amsterdam Z. 
N. W. Smit, Zeeburgerdijk 74 hs., Amsterdam O. 
C. W. Vermeulen, Amstelveenscheweg 73, Amsterdam. 

Vergadering. 
Den leden wordt bekend gemaakt, dat de eerstvolgende ver

gadering zal worden gehouden op Vrijdag 3 Maart 1939, te 
20 uur, in de lunchroom der B.P.M., Amsterdam. 

ADVERTEMTIËN.| 

SAARLAND (Sargebiet), ^ij, die nog geen postzegelverza-
■isi>Ba^iia^_-a_>BBi^.^^^^^^__ meling van dit land hebben kunnen 
aanleggen en de groote internationale verzamelaars, die op zoek zijn 
naar zeldzame bekende en onbekende exemplaren, hebben er belang bij 
hun adres te zenden aan Mile. Hélène Hellia, 22, rue de la Culture, 
a Tournai (Belgique), die op alle brieven zal antwoorden. (33) 

Ontvangt U reeds onze maandeliiksche 

SPECIALE AANBIEDINGEN 
Deze maand zeer belangrijke aanbieding Europa-zegels, 
waaronder zeldzame, tegen onze bekende zeer voordeelige prijzen! 

X. DAUDT, POSTZEGELHANDEL 
ZEUGESTRAAT 6 2 — GOUDA 

PRIJSLIJST NEDERLIillD EN KOL. 1039 
met 850 prijsverbeteringen en aanvullingen. 

Verschijnt einde Februari. 

Prijs f 0,25 in postzegels of op giro 17369. 

J. L. VAN DIETEN 
POSTZEGELHANDEL N.V. 

4 4 . 4 5 Delftschevaart, Rotterdam-G. 
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Voor N I E U W I G H E D E I M is sederr 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! ! ! 

VRAAGT TOEZENDING VAN ONZE 
JUIST VERSCHENEN 

FEBRUARLAANBIEDING. 

Froede Catalogi (1030] zoojuisi verschenen. 
De „FroedeCatalogi" blijven steeds up to date 
daar bij de Wereld en Europauitgaven geheel 
kosteloos per jaar 10 supplementen geleverd 
worden, die U volledig inlichten over alle nieuwe 
uitgaven en belangrijke prijsveranderingen. 

De juiste netto-handelsprijzen 
hebben de FroedeCatalogi overal bemind gemaakt 
en zijn heden ten dage de beste raadgevers bij 
inkoop, ruil en verkoop 
De volgende uitgaven zijn vesschenen : 
G e h e e l e W e r e l d ongeveer 1200 blad
zijden dik, met alphabet en levering van 10 suppl. 

f 2 , 7 5 en f 0 . 2 0 porto. 
E u P O p a ongeveer 500 bladzijden dik, met 
levering van ÏO suppl. 

f 1,60 en f 0,15 porto. 
D u i t s c h l a n d 12S bladzijden dik, belang
rijk uitgebreider en verbeterd 

f 0,60 en f 0 ,03 porto. 
L u c h t p o s t 100 bladzijden dik, de eemge 
regelmatig verschijnende catalogus in dit genre. 

f O , 6 0 en f 0 , 0 3 por to . 
4 HANDELAREN GENIETEN RABAT. 
Te verkrijgen in iedere postzegel of boekhandel 
of anders direct bij den vertegenwoordiger voor 
handelaren of verzamelaars: 

Postzegelhandel A.J.deWit 
Amsterdam, Zuid. 

T e l e f o o n 9 3 4 8 9 . 
Koninginneweg 175, 
P o s t g i p o 2 2 4 5 5 3 , 

HANS FROEDE, UITGEVERIJ, DÜSSELDORF 66. 
Postrekening: Den Haag 211591. 

Van Seventer's Postzegelhandel 
Keizerstraat hoek Visschersdgk, RotterdamC. 
Het beste adres voor aan- en verkoop. 
Levert volgens mancolijst. Alleen prima kwaliteit. 
V e r R o o p t o a s l s : 

Europa 2J4 ä 3 et. per Yvertfranc 
Overzee I74 ^ 2J^ et. per Yvert franc 
Ned. en Kol. basis HandelarenCat. met 20 a 2 5 % korting 
Typen en tandingen met plm. 4 0 % korting. 

Verder alle philatelistische benoodigdheden. 

Postzeneijiandei p . Hoogerdijk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAfi. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

HOLLAND-AANBIEDING. 

1864, 
1867, 
1872, 
1872, 
1872, 
1891, 

Koning, compleet 
Koning, compleet 
Koning, 7K cent 
Koning, 22 >̂  cent 
Koning, l'A gld. 

NEDERLAND. 

. > • 
, , 

■ • • 

. > 
• 

Koningin (hangend hanr), 22>^ cent 
192437, Kinderzegels, 14 series, compleet . 
1927, 
1928, 
1930, 
1934, 
1934, 
1936, 
1937, 
1870, 
1870, 

1936, 
1937, 
1911, 

Roode Kruis . 
Olympiade, ongebruikt 
Rembrandt 
Crisis 
Koningin Emma 
Zomerzegels 
Zomerzegels 
Portzegel, 5 cent 
Portzegel, 10 cent 

Leger des Heils 
Asib 
Dienstzegels, gehec 

. 
, 
, , 
, 

• . • 
• 

NED.INDIE. 

1 compleet, ongebruikt 
P O R T O EXTRA. 

Aantal. 
3 
6 
1 
1 
1 
1 

55 
5 
8 
3 
2 
1 
4 
4 
1 
1 

5 
5 

28 

Prijs. 
/ 6 , 

10,— 
 0,30 
 1,75 
 5,— 
 0,40 
 5 . 
 0,90 
 1,50 
 0 45 
 0,20 
 0,05 
 0,30 
 0,2C 
 0,70 
 0,40 

ƒ 0,70 
- 0,60 
- 12,50 

POSTZEGELVEILING 
6y 7 en 8 Maart a.s. 
te Ams te rdam in Hotel „ P o l e n " . 

ZEER BELANGRIJKE A F D E E L I N G 

ENGELSCHE KOLONIËN 
Catalogus op aanvrage GRATIS verkrijgbaar. 

Inzendingen, uitsluitend van betere kwaliteit 
zegels, voor volgende veilingen (April en Mei) 
zien wij gaarne tegemoet. 

Postzegelhandel Com. Hseck 
2e Gonst. Huygensstraat 65, - Amsterdam, W. 
Telefoon 84234 Postgiro 181158 
Om technische redenen hebben wij onze eerste veiling een week 
uitgesteld en vindt deze dus plaats op 6, 7 en 8 Maart 1939. 
Kijkdagen: 4, 5 en 6 Maart a.s. in Hotel „Polen", Rokin, Amsterdam. 
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bemanning vermoeid raakte, de levensmiddelen schaarsch werden 
en het voortdurend stormde, besloot Magellanes eind Maart 1520 
in de wijde baai St. Julian (Zuid-Amerika) voor anker te gaan 
om een gunstiger jaargetijde af te wachten. Het Was zijn plan de 
bemanning te laten landen en eenigen tijd in hutten te huisvesten. 
Dit bevel ontketende een muiterij, welke op touw gezet was door 
den kapitein van het schip „Victoria", Mendoza genaamd en door 
diens ondergeschikten. Mendoza werd ter dood gebracht en de 
andere aanstichters op een eenzame plek aan wal gezet en aan 
hun lot overgelaten. De overige bemanning werd onder strenge 
bewaking aali het Werk gezet om de schepen te herstellen. Eind 
Augustus was alles gereed en werden de artkers gelicht. Eind 
October zeilde men een zeestraat van onafzienbare uitgestrektheid 
binnen. Magellanes was overtuigd op den goeden weg te zijn, doch 
de bemanning op zijn schepen was er huiverig van, de reis nog 
verder voort te zetten. Magellanes zond twee van zijn schepen 
vooruit om te onderzoeken of deze zeestraat een uitgang had naar 
de open zee, doch dit leverde niets op. Na verschillende mislukte 
pogingen werd eindelijk een doorvaart gevonden. Deze doorvaart 
is de z.g. Straat van Magellanes, welke den zeevaarder de toegang 
tot de Stille Zuidzee opende. Onbeschrijfelijk was de vreugde, 
welke er aan boord van de schepen heerschte bij deze ontdekking. 

Gedurende ongeveer drie weken zeilde Magellanes langs de 
Westkust van Zuid-Amerika, begunstigd door prachfe weer. Half 
December ziet men voor het laatst land en laat hij de stevens 
naar het N.W. wenden. Nu begint een tocht, zooals er misschien 
nooit een tweede ondernomen is, wat betreft onbe'<endhe'd mer 
het doel en de te voleen zeeroute, gepaard aan een vermetelheid 
en eigenlijk ook roekeloosheid, waarover men de handen in elkaar 
slaat. 

Meer dan de helft van den omtrek der aarde werd op deze reis 
afgelegd. Het drinkwater werd ondrinkbaar, de levensmiddelen 
raakten op en bedierven, de manschappen stierven aan scheurbuik, 
doch Macellanes zeilde door. Langs de Marshall-eilanden bereikte 
men eindeliik de Philipoiinen, waar het anker geworpen werd op 
het eiland Samor op 17 Maart 1521. (October 1519 was men uit 
Spanje vertrokken"). De vaart om de west naar Azië was volbracht. 

Het vertrouwen, dat Karel V aan Magellanes schonk, bleek hem 
waardig, doch hij zou niet rusten, alvorens de Molukken bereikt 
waren. Na levensmiddelen te hebben ingenomen, benevens drink
water en eenige hoognoodige reparaties verricht te hebben, werd 
de reis voortgezet. De volgende ankernlaats was het eiland Cebu 
aan den in'ïang van de Snlu Zee Na indrukwekkend wapenvertoon 
van de zijde van Magellanes besloot de vorst van dit eiland den 
eed van trouw aan Karel V af te leggen. Tegenover Cebu lag het 
eiland Mactiin, dat onder heerschappij van den vorst van Cebu 
stond. Magellanes dacht, dat hij ook op dit eiland op een goede 
ontvangst zou kunnen rekenen en hij landde in gezelschap van 
den vorst van Cebu. De ontvangst was echter vi'iandlg en het 
opperhoofd van Mactan weigerde de Spaansrhe heerschappij te 
erkennen. Magellanes besloot hierop het opperhoofd door geweld 
te dwingen tot onderwerping Met nog geen zestlf man ging hij 
tot den aanval over, doch hij besefte al spoedig het roekelooze 
van deze daad, toen het bleek, dat er ongeveer 1000 man gereed 
stonden om den aanval af te slaan. In dit gevecht werd Magellanes 
doodeliik gewond, terwül met hem een veertiental leden van 
zijn bemanning sneuvelde. De anderen redden zich door in de 
booten te springen en zich zoo snel mogeliik van de plek H ŝ 
onheils te verwilderden. Kort daarop liet de vorst van Cebu, die 
het nog steeds deed voorkomen alsof hij de vriend der blanken 
was, aan een door hem aangerichten feestmaaltijd nog vijfentwintig 
Spanjaarden, benevens Serrano, Magellanes' opvolper. vermoorden. 
De overlevenden besloten de reis naar de Molukken voort te 
zetten. Het schip „Concepcion" werd achtergelaten bij gebrek 
aan manschappen en nu zeilde men verder langs Borneo, Brunei 
en de Soenda-Eilanden naar de Molukken, waar op Tidore het 

anker werd geworpen. (Begin October 1521). Het doel was bereikt, 
de keizerlijke standaard werd onder geschutsvuur geheschen. 

Twee maanden bleef men te Tidore, doch toen men alles voor 
de terugreis in gereedheid ging brengen bleek het, dat het schip 
„Trmidad" niet meeer zeewaardig was Juan Sebastian del Cano 
nam nu het bevel over het schip „Victoria" op zich. Eind Decem
ber 1521 vertrok dit schip om langs de toenmaals kortste route 
(via de Kaap de Goede Hoop) naar het vaderland terug te keeren. 
Op 8 September 1522 werd aan het havenhoofd van Sevilla het 
anker geworpen na een driejarige afwezigheid. Het schip was een 
wrak, de manschappen (18 brachten er het leven af) waren tot 
skeletten vermagerd, doch hun viel de eer te beurt de eersten te 
zijn, die een reis rond de wereld gemaakt hadden, waarmede tevens 
was bewezen, dat de aarde rond is. 

Naar schatting werden op deze reis ruim 42.000 zeemijlen, d. i. 
67.200 km. afgelegd. 

Het portret van Magellanes komt voor op het zegel van de 
Philippijnen, 1906, 6 c. De landing van Magellanes op de Philip-
pijnen komt voor op het zegel van de Philippijnen van 1934, 16 c 

("Wordt vervolgd). 
* * * 

Ten einde te voldoen aan veler verlangen heeft de schrijfster 
van deze interessante studie besloten een beperkt aantal afdrukken 
van het volledig artikel — met de illustraties — beschikbaar te 
stellen tegen den prijs van 25 cent (franco). 

Het bedrag kan in ongebruikte Nederlandsche postzegels worden 
gezonden aan de schrijfster, mevrouw M. J. van Heerdt-Kolff, 
Eemnesserweg 91, Baarn. 

Wij vertrouwen, dat velen van dit te waardeeren aanbod ge
bruik zullen maken. 

DE ZEGELS VAN FINLAND VAN 1856 TOT 1911 
door L. VAN ESSEN. 

II. 
Zoo werd dan besloten tot een nieuwe uitgifte, mede in ver 

band met het nieuwe posttarief van 1875. 
De teekening zal ik u maar niet beschrijven; deze is m. i. vol

doende bekend, daar zij tot 1891 dienst deed. Zij was hef werk 
van de ,,Litografiska Tryckeribolaget"; de plaat werd gegraveerd 
door W. Brandstake en de drukker was de firma H. H. Thiele 
uit Kopenhagen, die ook de Deensche zegels vervaardigde. Waar
schijnlijk was dit een proeforder om te laten zien, hoe deze firma 
zegels kon drukken, daar er slechts een geringe hoeveelheid van 
vervaardigd werd (12500 stuks). De waarde was 32 penni, getand 
14 : 'ii'4 met de tandingmachine in gebruik bij de Deensche firma. 
U vindt dit zegel gecatalogiseerd onder nr. 20a van den Yvert-
catalogus. De platen werden na den druk teruggezonden naar 
Finland, waarna de landsdrukkerij te Helsingfors zich met de 
verdere voorziening belastte. Druk in vellen van 100 stuks, 10 rijen 
van 10. 

Het is zeer waarschijnlijk, dat de platen voor deze en de twee 
volgende uitgiften waren samengesteld uit afzonderlijke blokken, 
elk van 1 stuk, en dat 100 van deze blokken werden vereenigd 
tot een volledige plaat, samengesteld uit twee deelen van 50 
n o X 5), een tusschenruimte tusschen deze deelen openlatende. 
Het geheel werd dan in een frame geklemd, zorgvuldig aan de 
hoeken en aan de zijkanten met schroeven vastgezet en zoo ont
stond dan de drukplaat. Dus blijkt hieruit, dat voor elk zegel 
een afzonderliike cliché of gravure bestond, dat op dezelfde wijze 
was vervaardigd als de zoogenaamde houtsneden van Kaap de 
Goede Hoop. 

De blokjes waren niet alle gelijk van grootte, zoodat er kleine 
tusschenruimten ontstonden, met op de vellen weer kleine lijntjes, 
iaat ik ze scheidingslijnen noemen, die duidelijk op de zegels zijn 
waar te nemen. Exemplaren werden ook gevonden, die zeer vet 
gedrukt zijn; aan de eene zijde meer dan aan de andere. Dit 
vindt zijn oorzaak in het feit, dat de platen niet geheel zuiver 
vlak waren. 

De zegels, behalve nr. 20a hiervoren vermeld, werden oor
spronkelijk getand 11 door middel van een lijntandingmachine, 
die in 1875 gekocht was. Deze was echter zeer aan slijtage onder
hevig, zoodat er exemplaren ontstonden met zeer ruwe tanding. 
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Vijf waarden werden uitgegeven op 1 Juli 1875 en wel de 2, 5, 
8, 20 en 32 penni, op 16 Januari 1877 de 1 mark, de 25 penni 
in Mei 1879 en ten slotte de 10 penni op 1 September 1881 De 
8 en 32 penni werden in 1879 ingetrokken, doordat een ander 
posttanef werd ingevoerd waardoor deze waarden overbodig 
werden 

Van de diverse waarden zijn doorschijnende exemplaren in olie-
achtigen druk bekend De 20 penni bestaat ongetand, vertikaal of 
horizontaal. 

In het begm van het jaar 1880 begonnen sommige platen 
teekenen van slijtage te vertoonen, in het bijzonder die van de 
5 en 20 penni, waardoor exemplaren ontstonden waarbij de dunne 
l uitenlijn geheel verdwenen is In 1881 werden de 5 en 25 penni 
gedrukt met zeer vluchtige inkten Het zegel van 5 penni in 
'uiver gele kleur is wel waard om er uw aandacht op te vestigen, 
het is in zijn soort zeldzaam Ten slotte rog de mededeeling, dat 
de 8 en 32 penni m 1893 herdrukt werden, getand 12M> een goed 
kenmerk om deze herdrukken van de origineele te onderscheiden 

Van 1881 af werd een nieuwe drukkerij belast met het ver
vaardigen van de zegels, n 1 de Kartasigillata Tryckeriet Zij wer
den getand 12J4, waarvoor een nieuwe lijntandingmachine m 
gebruik was genomen Daar het personeel van deze drukkerij niet 
zeer geschoold was, komen verschillende variaties in de zegels 
voor, b v werd de plaat niet goed in elkaar gezet (ziehier een 
bewijs dat deze uit losse cliche's bestond) Van de 5, 10 en 20 penni 
ontstonden daardoor tête beche exemplaren, een vergissing die nu 
wel blijkt haar geld op te brengen, ik verwijs hiervoor naar de 
catalogi Door de ongeschooldheid van het drukkerijpersoneel 
komen zeer veel onregelmatigheden op de zegels voor, o. a 
vlekken bij het woord Suomi, enz Deze alle op te noemen, 
zou te ver voeren, het is een studie op zichzelf De 5 en 25 penni 
werden in 1893 weder met vluchtigen inkt gedrukt, waardoor de 
kleur van de 25 penni van karmijnrood veranderde in roseachtig 
Trouwens, wie daarvan een studie wil maken komt tot de con 
clusie, dat er nog veel meer verschillen zijn 

De verandering van de tandmgmachine is oorzaak, dat er ver
schillende samengestelde tandingen ontstonden, men treft in deze 
uitgifte tandmg 11 12)4 of 123^ 11 Sommige waarden zijn 
aan drie zijden getand 11 en aan de vierde 12K, dubbele tandingen 
zijn volstrekt met zeldzaam Ook daaraan kunnen specialisten dus 
hun hart ophalen 

In 1884 trad Finland toe tot de Wereldpostvereemgmg, waar
door verschillende kleurwijzigingen, overeenkomstig de inter 
nationale postvoorschriften, noodzakelijk werden Op 1 Januari 
1885 verschenen de 5, 20, 25 penni en 1 mark in de nieuwe 
kleuren, op 1 Mei van dat jaar gevolgd door de 10 penni, en 
ten slotte werden op 1 November twee nieuwe waarden daaraan 
toegevoegd, n 1 de 5 en 10 mark Daar de drukplaten zeer be
gonnen af te slijten, is het wel waarschijnlijk, dat voor men de 
nieuwe zegels vervaardigde, deze platen werden nagezien Dit 
verklaart, waarom deze zegels een zoo groot aantal vlekken enz 
vertoonen Enkele daarvan wil ik noemen, b v t i j de 5 penni, in 
kleur afwisselend van geel- tot smaragdgroen, bestaat een af
wijking waarbij het cijfer 5 in den linker benedenhoek beschadigd 
IS en de ronde haal beneden geheel ontbreekt Bij de 10 penni, m 
kleuren wisselend tusschen karmijnrood en rose, zijn zeer veel 
vlekken ontstaan, in totaal wel 30 stuks De lange P van penni 
en een streep door dit woord zijn wel de voornaamste Dit is 
eveneens het geval met de 25 penni van dezelfde uitgifte Bij de 
20 penni, in de kleuren dieporanje tot lichtgeel, vind ik in mijn 
notities een witte vlek in het woood Suomi, die men later heeft 
getracht te verwijderen De letter S lijkt op sommige exemplaren 
op een 6 Ook bij de 25 penni, in de kleuren leiblauw tot ultra
marijn en grijsblauw met alle variaties daartusschen, zijn minstens 
evenveel foutjes te vinden, die alle vermeld worden in den cata 
logus van de Helsmgfors Philatelistenclub Scheidingslijnen als 
hierboven vermeld komen zeer veel voor, soms rechts, of links, 
boven en beneden De 1 mark verscheen in 3 tinten en toont 
geen fouten, evenmin de 5 en 20 mark, waarschijnlijk veroorzaakt 
door een veel minder gebruik 

De afstempelingen op deze uitgifte zijn onze aandacht wel 
waard. Het oudste is een langwerpig stemp«l in blauw en groen, 
vermeldende den naam van de stad en den datum Enkele steden, 
zooals Nystad en Kans, gebruikten dit type tot ongeveer 1885 
of 1886 Het stempel „FR KO" in een smal ovaal is niet zeldzaam. 

het IS klaarblijkelijk in 1884 verdwenen Daarvoor is in de plaats 
gekomen „FRANKO' voluit zonder omranding (zeldzaam) 
„ANK", met dag en maand, is te vinden op bijna alle waarden 
In mijn collectie bevindt zich een paar van de 20 penni waarop 
een stoomschip als stempel 

In 1863 kwam een klein enkellijnig rondstempel in gebruik, 
voorzien van maand en datum Het komt voor in blauw, groen, 
indigo en purper Kimito gebruikte bijna altijd het stempel in 
kleuren Sommige steden gebruikten dit type stempel zonder den 
datum, met alleen het stadsstempel met „18", het resteerende 
werd dan met inkt aangevuld 

Omstreeks 1875 kwam een nieuw stempel in gebruik, n l een 
rond dubbellijnig met plaats, datum en maand in de kleuren 
blauw, groen en purper Sommige steden gebruikten alleen het 
poststempel en vulden de dagteekening en het jaartal met inkt n, 
een nogal omslachtige wijze van vernietiging In 1889 gebruikte 
de stad Abo een ongeveer gelijk type, met den datum dwars door 
het midden Dit werd echter later vervangen door het Zweedsche 
type, voorzien van een buitenlijn van stippels, zooals u dit kunt 
vinden bij de Zweedsche zegels De plaats Tavastehus was blijk 
baar een andere stad die dit stempel gebruikte, dat in dienst bleef 
tot ongeveer 1894 

In 1888 of 1889 kwam een nieuw model in gebruik, het Ger-
maansche type, d i een dubbellijnig cirkelstempel met den datum 
dwars er doorheen tusschen twee dwarsstrepen Deze zijn ook 
gevonden met een gestippelde buitenlijn 

Voorts bestaan kurk stempels, doch het schijnt, dat deze voor 
1890 ophielden te bestaan, want men vindt ze zelden op de uit
gifte van 1889 Deze uitgifte met de stempels vormt al een ver
zamelobject dat zoo uitgebreid is, dat men zeer moeilijk aan de 
hand van deze gegevens een complete collectie kan opbouwen 

In October 1889 werd door het Russische gouvernement een 
opdracht uitgevaardigd, dat een nieuwe serie zegels moest worden 
uitgegeven, waarin zoowel de naam en de waarde aanduiding in 
het Russisch en het Finsch en Zweedsch moesten voorkomen De 
teekcning is ongeveer gelijk aan die der voorafgaande uitgifte, 
alleen komt er de naam van Finland in de drie genoemde talen 
op voor, alsmede de waarde aanduid ng beneden links en rechts de 
woorden „Pen" of „Mark" in dezelfde Hndstalen 

De plaat werd gegraveerd door W Brandstake, de zegels werden 
vervaardigd door de Kartsigillta Druckerei of de staatsdrukkerij, 
van platen gemaakt door H. H Thiele te Kopenhagen, tandmg 
12'-2 De 25 penni verscheen op 5 November 1889, de 2 5, 10 en 
20 penni op 1 Januari 1890 en de 1, 5 en 10 mark in Juni van 
het zelfde jaar 

De pinnen van de tandmgmachine, d e reeds van 1881 in 
gebruik waren, begonnen zeer stomp te worden waardoor de 
zegels bijzonder slecht getand zijn Deze bijzonderheid v ndt men 
in speciaalcatalogi vermeld Nieuwe pinnen werden in de mach ne 
aangebracht, doch deze waren iets dikker, waardoor zegels ont 
stonden met groote gaten Ook werd later wat dikker papier 
gebruikt, doch dit is zeer moeilijk te onderscheiden Enkele res
tanten van de 5 en 10 mark zijn wat waterig van kleur, iets dat 
niet veel voorkomt Een zeer interessante plaatfout komt voor 
bij de 2 penni grijs „ INLAND" m plaats van Finland 

Het Russische gouvernement ondervond zeer veel moe 1 jkheden 
met de Finsche administratie, dit was de aanleiding om alle 
privileges teniet te doen en Finland tot een Russische provincie 
te maken, dus eenvoudig in te lijven, wat geschiedde in 1891 
Er werd toen maar tegelijk een geheel nieuwe serie zegels ont 
worpen, waarvan het t}pe bijna gelijk is aan de zegels van Rus 
land die toen in koers waren, behoudens enkele welbekende kleine 
verander ngen (in hoofdzaak de kleine cirkeltjes aan beide zijden 
van onder tot boven, van groot tot klein uitloopend"' Deze 
werden gebruikt voor brieven bestemd raar Rusland, terwijl de 
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Fin^che zegels nog mochten gebruikt worden in het land zelf en 
voor correspondentie naar het buitenland Dit privilege bleef 
echter met lang van kracht, wat straks zal blijken Zooals van
zelf spreekt, kregen de zegels een Russische waarde-aanduiding, 
d. w z in kopeken en roebels Zij werden gedrukt op de keizer
lijke drukkerij te Petersburg op wit velijn papier, watermerk gol
vende Innen voorzien van een rij letters E.S G B., ongeveer op 
elke 8e of 9e rij van het vel Het papier was hetzelfde, dat ge
bruikt werd voor de zegels van Rusland Het aantal waarden was 
13 in totaal, zij verschenen op 14 Januari 1891 m de tanding 
14 143^ met uitzondering van de roebelwaarden, die getand 
waren li'A 

Het gebruik van deze zegels was zeer gering, daar over het 
algemeen de Einsehe nog gebruikt werden, die zooals gezegd nos; 
in kotrs bleven Er ontstond ook nog een groote zeldzaamh'- d, 
die e Helsingfors ontdekt werd, namelijk de 3M roebel ged ukt 
in de kleuren van de 7 roebel (oppassen voor de vele ver-
valschingen ') 

In 1894 werd de drukkerij KartasigiUata gereorganiseerd en ver
anderd in Finlands Stampelkontor, wat van toen af de naam 
van deze onderneming werd De drukkerij schafte zich een nieuwe 
tandmgmachine aan, en wel een kamtandingmachine (de eerste 
die in Finland gebruikt werd) met tanding 14 13 Nieuwe druk
persen werden aangeschaft, de 5, 10, 20 en 25 penni waren de 
eerste ,die in deze perofafe verschenen, en wellicht ook de 2 
penni, hoewel officieele Finsche catalogi deze niet vermelden 

Er bestaat nog een variëteit, namelijk de 10 penni FINIAND in 
plaats van Finland (nr. 78 van de plaat). 

Nu komt het feit, dat ik reeds hierboven aanhaalde- het geheel 
stopzetten van het gebruik van Einsehe zegels en het alleen toe
staan van die m het Russische type, voorzien van de Einsehe 
geldswaarden Dit besluit werd genomen in 1899, ten einde den 
nog voorhanden zijnden voorraad oude zegels op te gebruiken 
werd bepaald, dat deze nog m koers konden blijven tot Augustus 
1900 voor brieven naar het buitenland en tot 1 Januari 1901 
voor binnenlandsch gebruik Toen deze zegels op 1 Augustus 1900 
officeel buiten koers werden gesteld, brak er een storm van 
verontwaardigmg los en als gevolg daarvan werd uitgegeven het 
zoogenaamde rouwzegel. Het droeg het wapen van Einland op 
een fond van zwart en rood en de woorden „Suomi" „Finland", 
de waarde ervan was 1 penni Deze zegels hadden geen frankeer-
waarde, maar werden alleen bijgeplakt op de Lrieven en wel zoo, 
dat ZIJ prijkten op de voorzijde en de frankeerzegels, die dus 
geldig waren, op de achterzijde, een methode die als protest
maatregel wel niet veel uitwerking zal hebben gehad, daar Rus
land zich toch bewust was van zijn macht 

Het Russische gouvernement gaf den wensch te kennen, dat de 
zegels zouden gedrukt worden bij de een of andere Finsche firma 
die daartoe m staat was, maar er ontstonden verschillende moeilijk
heden Een contract werd gemaakt met de firma Tilgmann & Co 
te Helsmgfors voor het maken van de platen, die echter moelijk-
heden had met haar fabrikaat De platen voor de waarde van 
5 penni ter grootte van 25 stuks werden geleverd aan Finlands 
Stampelkontor op 8 December 1900 en de aanmaak begon dan 
ook direct Na enkele proeven, die echter zeer slecht uitvielen, 
werden ten slotte vellen van 100 zegels afgedrukt, waarvan er m 
totaal 2500 verschenen Zeer vele van deze vellen, die uitermate 
slecht waren, werden terstond vern'etigd Het restant, ongeveer 
200.000 zegels, werd in het begin van 1901 in koers gebracht fn 
aan de postkantoren verkrijgbaar gesteld. Zij werden alle gedrukt 
in diep olijfgroen op gewoon velijn papier en getand 14 li'A 
Dit zegel IS tamelijk zeldzaam 

Bovengenoemde fitma vervaardigde ook nog de platen voor de 
waaide 25 penni Enkele van deze vellen werden vervaardigd door 
de Finsche bankbiljettendrukkenj, maar het resultaat was zoo 
bedroevend, dat de geheele voorraad verbrand werd 

Daar wel bleek, dat de firma Tilgmann geen succes had met het 
vervaardigen der platen, werd connectie gezocht met H Berthold 
te Berlijn, die beloofde dat hij de platen in het voorjaar zou af
leveren Intusschen was de behoefte aan zegels zeer groot en 
werd aan de firma Tilgmann opgedragen voorloopig een provi
sorische uitgifte te verzorgen door middel van lithografie Dien
overeenkomstig werden lithografische steenen vervaardigd voor 
de waarden 2, 5, 10, 20 penni en 1 mark, welke werden gedrukt 
op krijtpap er Finlands Stampelkontor belastte zich met de tan

ding, 14.14}<i, de datum van uitgifte was Januari 1901 De 
10 mark was weer vlakdruk op gewoon papier, vervaardigd door 
de firma Tilgmann, en getand 13)^ Slechts een kleine hoeveelheid 
was daarvan noodig en deze plaat was beter dan die van de 
andere waarden 

De platen, in Berlijn besteld, kwamen op tijd aan, maar daar 
de drukkerij genoeg werk had, werden de zegels voorloopig 
gedrukt van de lithografische platen, die zeer voldoende bleken, 
en werd het drukken van die uit Berlijn uitgesteld tot November 
of December. 

De eerste op de nieuwe platen gedrukte waarde, de 10 penni, 
verscheen in December 1901, de overige waarden in begin 1902. 
Het lijkt mij onnoodig, de verschillen van deze twee drukwijzen 
op te noemen, de Yvert-catalogus en ook andere geven voldoende 
weer waarin het verschil bestaat De 10 mark verscheen met vóór 
1903 De zegels werden gedrukt op wit velijn papier en getand 
14 - 14'A met uitzondering van de 10 mark, die zooals de vroegere 
13>2 getand was Zeer interessante plaatfouten of vlekken komen 
voor op de waarde 5 penni. 

In het jaar 1906 werd een nieuwe electrisch gedreven tanding-
machine in gebruik genomen met tanding 14, waarin de waarden 
5, 10 en 20 penni en 1 mark verschenen. Wel geeft de catalogus 
van Stanley Gibbons aan, dat ook de 2 penni in deze tanding 
verscheen, maar het schijnt dat nooit een exemplaar daarvan ge
vonden werd De Einsehe prijscouranten geven deze tanding dan 
ook met aan 

Wederom begonnen de platen van de 10 en 20 penni af te 
slijten en een nieuwe firma te Helsingfors, Lilius en Hertzberg, 
werd gevraagd nieuwe exemplaren voor deze waarden te ver
vaardigen Na enkele experimenten slaagde zij en werden deze 
zegels omstreeks 1908 in gebruik genomen Van toen af was de 
tanding voor deze waarden 14 14)4 en 14 • 14 

Daar de zegels van Rusland in een geheel andere teekemng 
verschenen, was het ook noodzakelijk dat die der Einsehe ver
anderd werd Deze verandering, die wat de Russische zegels be
treft in 1909 plaats vond, werd in het daarop volgende jaar door 
die der Finsche gevolgd Vijf waarden werden aldus uitgegeven, 
n 1 2, 5, 10, 20 en 40 penni, deze laatste in plaats van de 1 mark, 
die zeer weinig gevraagd werd De teekemng komt overeen met 
die der Russische, wederom vlakdruk op wit velijn papier en 
getand 14 14, de waarden 5, 10 en 20 penni verschenen ook 
getand 14 143^ Van de 10 penni werden drie platen ver
vaardigd, die door een geoefend oog te onderscheiden zijn door 
de afstanden tusschen de scheidingslijnen, iets wat m i. met zoo 
belangrijk is, doch volledigheidshalve vermeld dient te worden 

Nog iets over de z g rouwzegels, die in 1900 werden uitgegeven 
ter gelegenheid van het feit, dat Rusland aan Finland alle rechten 
ontnam Zij werden gretig gekocht, de opbrengst was bestemd 
voor de nationale scholen De vraag was zoo groot, dat door 
iemand te Abo op groote schaal vervalschingen werden gemaakt. 
Onmiddellijk nadat deze zegels onder de oogen kwamen van het 
Russische gouvernement, werden zij verboden en reeds na slechts 
drie dagen svas het uit met deze uitgifte 

BULGARIJE 
door P JORISSEN P CZN 

I 
Aan een tot mij gericht verzoek, aan de hand van mijn verza

mel ng over de zegels van dit land een en ander mede te deelen, 
wil ik gaarne voldoen. Mijn verzameling is opgezet volgens het 
groote handboek van Kohl, bewerkt door dr H Munk, benevens 
volgens andere bronnen Ik heb dus met de pretentie den lezers 
veel nieuws of eigen ontdekkingen te vertellen Een korte geschie
denis van land en volk moge voorafgaan. 
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Oorspronkelijk was Bulgarije een Turksche provincie Na het 
uitbreken van den opstand m Bosnië en Herzegowina in 1875 
ontstond ook in Bulgarije een dreigende gisting tegen het Turk-
sche bestuur Hierna brak de Russisch-Turksche oorlog uit, die 
een einüe nam met den vrede van San Stefano (3 Maart 1878), 
waaruit de stichting van een schatplichtig vorstendom Bulgarije 
ontstond, welks grenzen werden bepaald bij het congres van 
Berlijn van 13 Juli 1878, terwijl Oost-Roumelie een Turksche 
provincie zou blijven onder een Christen gouverneur 

Op 29 April 1879 werd prins Alexander van Battenburg tot 
vorst verkozen en door den sultan erkend, terwijl hij op 5 April 
1886 voor den tijd van 5 jaar tot gouverneur van Oost-Roumelie 
werd benoemd. Wegens voortdurende binnenlandsche onlusten 
deed hij op 21 Augustus 1886 afstand de regeering en trad een 
regentschap in 

Op 7 Juli 1887 werd prins Ferdinand van Coburg tot vorst 
gekozen, doch hij werd toen door geen der mogendheden, ook 
niet door Turkije, erkend Hij trad op 20 April 1892 in het huwe
lijk met Marie Louise van Parma De geboorte van een troon
opvolger (Bons) bracht echter veel bij tot bevestiging van zijn 
positie, vooral toen hij dezen liet aannemen als lid van de 
Grieksch Katholieke kerk op 14 Februari 1896 Op 14 Maart 1896 
werd Ferdinand door den sultan alsmede door de mogendheden 
erkend als vorst van Bulgarije en gouverneur /an Oost-Roumelie 
dat toen definitief met Bulgarije werd vereenigd 

Op 31 Januari 1899 overleed zijn echtgenoote Maria Louise van 
Parma, terwijl op 5 October 1908 zijn tweede huwelijk werd vol 
trokken met prinses Eleonora van Reuss-Kostsitz 

Op 30 September 1912 ontstond de eerste Balkan-oorlog tus-
schen Bulgar'je, vereenigd met Servië, Griekenland en Montenegro 
tegen Turkije, welke eindigde met het \erdrag van Londen op 
30 Mei 1913 

Hierbij moest Turkije afstand doen van al zijn Europeesche 
bezittingen ten westen van de lijn, getrokken van Midda aan de 
Zwarte Zee tot Enos in de Egeeische Zee, dus ook van Kreta 

Aangezien echter de verbondenen bij den len Balkan-oorlog 
niet tevreden waren met de grensverdeeling, ontstond 29 Juni 
1913 de twee Balkan-oorlog, welke eindigde met den vrede van 
Boekarest op 10 Augustus 1913, waarbij Bulgarije aan Roumenie 
een geheele provincie moest afstaan In 1914 nam Bulgarije deel 
<»an den wereldoorlog aan de zijde der centralen. Vorst (daarna 
tsaar) Ferdinand deed op 3 October 1918 afstand van den troon, 
ten behoeve van zijn oudsten zoon, die hem als tsaar Bons III 
opvolgde 

Bij het verdrag van NeuiUv, 27 November 1919, moest Bul
garije afstand doen van Thracie een een streep grond aan Servië 
BIJ het verdrag van Liusanne, 24 Juli 1923, kwam West-Thracie 
aan Griekenland, Oost Thracie aan Turkije 

De tegenwoordige grenzen van Bulgarije zijn ten noorden 
Roumenie met den Donau als grens, ten westen Jougo-Slavie, ten 
zuiden Turkije en ten oosten de Zwarte Zee Hoofdstad is Sofia. 

Op 4 November 1930 trad tsaar Bons III in het huwelijk met 
Johanna van Savoie, dochter van het Italiaansche koningspaar 
Uit dit huwelijk werd op 30 Januari 1933 een dochter geboren, 
die op 15 Januari d a v. orthodox werd gedoopt, onder de namen 
Maria Louise van Bulgarije, terwijl op 16 Juni 1937 een troon
opvolger geboren werd, genaamd pnn^ Simeon van Tirnovo 

Tot 1878 werden in Bulgarije, als zijnde een Turksche provincie, 
de Turksche postzegels gebruikt Nadat Bulgarije op het Ber 
lijnsche congres, 13 Juli 1878 als zelfstandige staat, (echter onder 
Turksche souvereiriteit) erkend was, schijnt men eerst tot aan de 
invoering van eigen zegels, binnenlandsche brieven tegen gereed 
geld gefrankeerd en de poststukken van franco-stempels te heb
ben voorzien Volgens Glasewald zou een dergelijke franco-stem
pel ook nog na de invoering der frankeerzegels zijn gebruikt 
Brieven voor het buitenland werden in het algemeen bij de Oos-
tennjksche, somtijds bij de Fransche postkantoren afgegeven, 

welke eerste ook nog na de onafhankelijkheidsverklaring bleven 
voortbestaan Onder de Oostennjksche postkantoren, gebruikte 
het bureau Routschuk, op grond van een besluit van 12 Febru 
an 1864, sedert 1 Juni 1864 de Oostennjksche postwaarden en we! 
de zegels voor LomLardije en Venetië (adelaar-type 1863 fijngetand 
en 1863/'64 grofgetand), van 1 Juni 1867 af de algemeene uitgifte 
voor de Oostennjksche levant In dezen lijd (1864) bestonden m 
Bulgarije de volgende Oostennjksche postkantoren te Routschuk 
tot 1884, te Sofia tot 1880, te Varna, alwaar een consulaatspost 
1 ureau en een Lloydspostbureau gevestigd waren, tot 1884, als 
mede te Widdm van 1868 tot 1880 

Van de btide Oostennjksche postkantoren, die gevestigd waren 
in het in 1886 niet Bulgarije vereenigde Oost-Roumelie, werd 
dat in Burgas reeds in 1880, dat in Philipopel eerst m 1889 )p 
.geheven Een Fransch postkantoor bestond (volgens Yvert) tot 
Augustus 1876 in Varna en had tot nummerstempel 4018 {kleine 
ciifers"' en later 5103 fgroote cijfers) 

Alle uitgiften tot 1889 werden in twcekleungen boekdruk m 
de Russische staatsdrukkerij te St. Petersburg vervaardigd (De 
kleuren zijn watergevoelig). De vellen van 100 zegels bestonden 
uit vier, door smalle witte tusschenruimten gescheiden groepen 
elk van 25 zegels, 5 maal 5 Het papier is horizontaal geribd en 
neett bovendien tot watermerk horizontale en paarsgewijze met 
de kammen tegen elkaar loopende golfhjnen Tusschen de twee 
op elkander toeloopende uiteinden der golflijnen bevindt zich, in 
een of twee rijen van het vel, in het midden van het daardoor 
ontstane ovaal, een 'etter De tusschen haakjes geplaatste data 
7i|n de inlandsche kalenderdagen 

1879 13 (1) Mci Type Bulgaarsche leeuw In de omranding 
bo\en Bulgaarsch post, onder waardeaauduidmg in centimes en 
franc, getand, boogvormig 14M X 15, waarden 5, 10, 25, 50 een 
iimes en 1 franc Vele kleurverschillen 

1881 22 (10) Juni Alsvoren, doch de waardeaanduiding in 
stotinki, wairden 3, 5, 10, 15, en 30 stotinki. Vele kleurver 
schillen BIJ deze uitgifte komt een foutdruk voor n 1 5 stotinki, 
zwart en geel, waarbij het reeds m geel gedrukte vel verkeerd 
onder den zwarten d n k is gelegd, zoodat men aan beide zijden 
van den zwarten leeuwenkop, twee witte beenen, en omgekeerd 
tusschen de beenen van den zwarten leeuw, een witten leeuwen-
kop ziet Ongebruikte stukken schijnen niet bekend te zijn, doch 
4 of 5 slechts gebruikt, met afstempeling vijfstralige ster in kring 
Dezelfde foutdruk komt voor bij de 3 stotinki oranje op geel der 
volgende uitgifte 

1882 27 (15) December Alsvoren, waarden 3, 5, 10, 25, 30 en 
50 stotinki Vele kleurverschillen Van de 5 stotinki groen op 
grijsgroen, bestaat een foutdruk rose op lilarose. Bij deze uitgifte 
komen dikwijls, wegens de dunne kleurstof die gebruikt werd, on 
bedrukte deelen op het zegel voor, terwijl er zegels voorkomen, 
die boven de opgerolde tongpunt van den leeuw, éen of twee 
punten m de kleur van den tweeden kleurdruk te zien geven Bij 
de zegels dit m twee kleuren gedrukt werden, komen door ver 
«chuiving van het cliché, ook witte omrandingen voor 

In 1884 en 1885 werden twee hulpuitgiften uitgegeven De eerste 
m boekdruk-opdruk, de tweede in steendruk-opdruk De boek
drukplaat (Ie uitgifte 1884) bestond uit 25 opdrukcliché's, zoodat 
daarmede een geheele /egelgroep van 25 stuks ineens kon worden 
overdrukt Toen einde 1884 deze hulpuitgifte was opgebruikt, en 
de te \ erwachten nieuwe zegeloplaag nog niet uit St Petersburg 
was aangekomen, moest een tweede hulpuitgifte (begin 1885) 
worden gemaakt en werden thans de boekdrukplaten, die slechts 
uit 25 cliche's bestonden vervangen door steendrukplaten, be 
staande uit 100 cliche's, waardoor tegelijk een geheel vel kon 
worden overdrukt Boekdruk- en steendrukcijfers hebben gelijke 
/orm en grootte De bij de boekdiukcijfers dikwijls voorkomende 
dubbele omranding berust hoofdzakelijk op de mdroging der 
drukkleur aan de cijferranden, v. aardoor openingen ontstonden, 
welke een tweede omranding noodig maakten De roode opdruk 
ken zijn door hun kleur (kersrood bij boekdruk, helrood bij ie 
steendruk) gemakkelijk te onderscheiden, evenals de kleuren der 
voor de opdrukken bestemde zegels Bovendien werd voor den 
boekdruk, om technische redenen, een dunne, bij den steendruk 
een vette kleur gebruikt, zoodat bij eerstgenoemde dikwijls de 
kleur aan de randen en in de omlijsting loopt, terwijl omgekeerd 
bij de steendrukcijfers, zonder omlijsting, deze juist en als met 
een schabion zijn opgeschilderd De steendrukopdrukken kwamen 
slechts in gering aantal m het verkeer 
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Van den zwarten, inplaats van rooden, opdruk der 5 op 30 
jtotinki uitgifte 1882 zouden slechts 40 stuks bekend zijn. 

1884. 13 (1) Mei Boekdruk: 3 op 10 stotinki (opdruk zwart); 
5 op 30 en 15 op 25 stotinki (opdruk kersrood). 

1885 (begin). Steendruk: 3 op 10 en 50 op 1 franc (opdruk 
zwart); 5 op 30 en 15 op 25 (opdruk helrood). 

Het geringe verbruik der steendrukopdrukuitgifte, laat zich 
vermoedelijk verklaren, doordat zeer spoedig na de invoering 
daarvan, de verwachte nieuwe uitgifte uit St. Petersburg aankwam. 

Van de hoegrootheid der oplaag van beide opdrukken is niets 
bekend. Zij werden 30 September 1888 buiten koers gesteld. 

(Wordt vervolgd). 

SPAANSCHE POSTZEGELS EN CENSUUR
STEMPELS 

door P. J. RITSEMA. 
Na mijn artikel over de Spaansche postzegels en censuurstempels 

opgenomen in het Maandblad van Juli 1938, kwamen meerdere 
brieven in mijn bezit, afgezonden uit het door de troepen van 
generaal Franco bezette deel van Spanje. 

Aangezien hierbij brieven en kaakten zijn, voorzien van post
zegels, toeslagzegels en censuurstempels, welke in mijn vorig 
artikel niet zijn genoemd, meen ik goed te doen hierover in een 
tweede artikel eenige gegevens te verstrekken 

Allereerst valt te melden een briefkaart, bestemd voor binnen
landsch gebruik. Deze briefkaart, op 97'38 verzonden uit Zara
gosa, vertoont in den rechterbovenhoek een in lila gedrukt zegel 
van 13 centimes. Het zegelbeeld stelt voor twee koningsfiguren, 
gedekt door de kroon. De figuren zijn met het gezicht naar 
elkander gekeerd. Tusschen deze, als buite weergegeven figuren, 
is het z.g. „krukkenkruis" aangebracht. In den linker bovenhoek 
bevindt zich, gedruk; in dezelfde kleur, het Spaansche wapen. 
Door toevoeging van een groen Ferdinand de Katholiekezegel 
van 15 centimes is de kaart voor buitenlandsch gebruik geschikt 
gemaakt. Het censuurstempel, vermeldende in 3 regels de woorden 
„5° Cuerpo de Ejercito, Censura Militär Zaragoza", is gevat in 
een langwerpig raampje, groot 2 X 5 cm. Als politieke reclame 
is op de adreszijde met een violet stempel de beeltenis van gene
raal Franco aangebracht, alsmede de woorden „Saludo a Franco" 
en „Arrila Espana". 

De in het Maandblad van Juli 1938 aangekondigde luchtpost
degels van 50 centimes grijsblauw en 1 peseta blauw ontving ik 
voor het eerst op een op 209'38 vanuit Palma de Mallorca ver
zonden luchtpostbrief. Het bleek mij echter dat de opdruk ,,Correo 
aereo" op deze zegels niet rood is, zooals in het Maandblad werd 
medegedeeld. De opdruk is op de 50 centimes in oranje en op 
de 1 peseta in karmijn aangebracht. Deze brief kwam reeds na 
9 dagen in mijn bezit. Ofschoon van een officleele instantie af
komstig, was op den brief een tweeregelig censuurstempel met 
de woorden „Censura Militär, Palma de Mallorca", zonder eenige 
versiering of omlijsting, aangebracht. 

Behalve van het vliegzegel was de brief van een toeslagzegel 
voorzien, weergevende de kathedraal van Palma de Mallorca. Het 
bleek mij dat dit, volgens den Michelcatalogus, speciale toeslag
zegel voer vliegpostbrieven, een kleurwijziging had ondergaan. 
Een in mijn bezit zijnde zelfde soort toeslagzegel afgestempeld 
? November 1937, is, evenals Michel vermeldt, in groenblauwe 
kleur uitgevoerd en getand. Het toeslagzegel op den brief van 
209'38 is echter ongetand en donkerblauw. 

Op een op 2212'38 in Vigo afgestempelden, 3112'38 uit 
Salamanca verzonden en alhier op 21'39 ontvangen luchtpost
brief, zijn naast de opgemelde luchtpostzegels twee toeslagzegels 
van Zaragoza bevestigd. Deze zegels, beide in de waarde 5 cen

times, stellen voor de kathedraal van Zaragoza, waarboven zich 
een vliegtuig bevindt. Aan de onderzijde van de zegels bevindt 
zich een medaillon, waarin de woorden „Pro Avion Zaragoza". 
Volgens Michel is deze teeslag bestemd voor de luchtverdediging. 
Deze zegels zijn, zooals gezegd, beide in de waarde 5 centimes. 
Echter is het eene getand en groen, het andere ongetand en rood. 
Michel vermeldt deze teeslagzegels eek als getand en ongetand, 
echter is in dezen catalogus het roede zegel van een andere 
beeltenis voorzien en in de waarde van 10 centimes. Of hier van 
een onregelmatigheid sprake is, dan wel van een nieuwe uitgifte, 
is mij niet bekend. 

Dat er eek wat de toeslagzegels betreft in de kleuren wijziging 
wordt gebracht, bleek mij uit het feit, dat het in Noordelijk 
Spanje (Oviëde) in gebruik zijnde toeslagzegel met Inschrift „Por 
la Patria" op een op l7'38 uit Vigo (NoordSpanje) verzonden 
brief werd aangetroffen in een geheel andere uitvoering dan die 
door mij aangetroffen op een op 159'38 uit diezelfde stad 
verzonden brief. 

Bij het eerste zegel is de waarde aangebracht in oranjekleurige 
cijfers, terwijl de punt zich vlak onder de C bevindt. De rand 
rechts boven is eveneens oranjekleurig. 

Bij het tweede zegel is de waarde in dunne roede cijfers aan
gebracht, terwijl de punt zich beneden op een lijn met de onder
zijde der cijfers bevindt. Ook de rand rechts beven is van oranje 
in rood veranderd. 

Tevens zij vermeld, dat van het eerste zegel nog een afwijking 
bestaat, n.l. met een drukkersteeken. 

Het zou te ver voeren om al de andere verschenen toeslag
zegels te beschrijven, afgezien of de redactie van het Maandblad 
daarvoor ruimte beschikbaar zou stellen. Wel meen ik nog te 
mogen vermelden een op de omstreeks de jaarwisseling ontvangen 
brieven voorkomende verplichte toeslagzegel, ten bate van de 
i.b.c.bestrijding. Het op dit zegel voorkomende kruis is rood, 
de lucht lichtblauw en wit en het onderste gedeelte zwart. 
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De in het Maandblad van December 1938 aangekondigde fran
keerzegels 25 cms. bruinrood, 30 cms. rood, 40 cms. violet en 
1 pst. blauw, voorstellende in gewijzigde teekening Isabella de 
Katholieke, ontving ik voor het eerst op brieven op 2212'38 
uit Vigo verzenden. Op deze brieven trof ik tevens aan een zegel 
voor speedbestelling (correspondencia urgente) voorstellend een 
vliegend paard. Dit zegel, rechthoekig en getand in de waarde 
van 30 centimes is denkerbruin en wijkt daardoor af van een
zelfde zegel, deer mij aangetroffen op een op l7'38 uit Vige 
verzonden brief, welk zegel licht bruin van kleur is. Dit zegel 
werd tot heden niet in het Maandblad vermeld. 

Teneinde eens na te gaan welke lotgevallen een naar Madrid 
gezonden brief zou hebben, en of deze van bijzondere stempels 
zou worden voorzien, zond ik ep 308'38 een aangeteekenden 
brief naar een gefingeerd adres in Madrid. Op 2811'38 ontving 
ik hem als onbestelbaar terug. Deze brief, welke door de censuur 
was geepend en met een strookje grauw papier gesloten, vertoont 
aan de voorzijde het stempel „Non reclame", en aan de achter
zijde een rond stempel met dubbelen rand, waartusschen de woor
den „Lista" en „Madrid". In den middelsten cirkel staat de datum 
13 September 1938. Of deze brief dus per vliegtuig dan wel per 
onderzeeboot van en naar de beide deelen van „regeerings"Spanje 
is gebracht blijkt niet. Twee zegels waren netjes van den brief 
geweekt. Uit den datum blijkt wel, dat de terugreis veel langer 
heeft geduurd dan de heenreis, tenzij de brief lang in Madrid is 
vastgehouden, waaromtrent een aanwijzing ontbreekt. 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissen
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Vraag. — Een mijner philatelistische kennissen toonde mij bij
gaand zegel van Finland, 5 p., blauw, dat hij niet kon thuisbren
gen. Ik heb er de in mijn bezit zijnde gegevens eens op nagezien, 
doch kan het evenmin ergens vermeld vinden. 

Antwoord. — IVt. i. gaat het hier om een chemische verkleu
ring van een groen zegel. Alle groene zegel», die met chromaat-
groen gedrukt zijn, veranderen bij behandeling met zuur in blauw, 
omdat de eene componente van het chromaatgroen, t.w. het 
chromaatgeel, in zuur oplost, terwijl de andere, het Berlijnsch 
blauw, onaangetast bhjft. U kunt dit gemakkelijk probeeren met 
het 2K cent cijfertype van Nederland, of welk ander groen zegel 
ook. Natuurlijk is het mogelijk, dat U ook een zegelsoort tegen
komt, die dit niet doet. Deze is dan niet met chromaatgroen, 
maar met een andere groene verf gedrukt. B. 

Vraag. — Ik bezit „Reiger"-enveloppen met paarsen en ook 
met rooden afdruk van het stempel van den Voortrekkerswagen: 
Nederland Zuid-Afrika, Amsterdam 6 Dec. 38, Eeuwfeest Dingaans-
dag. . . . . . . 

Kan iemand mij inlichten of de roode stempel veelvuldig voor
komt en of bedoeld stempel wellicht ook nog in andere kleuren 
werd afgedrukt? L. JANSSENS-LAANE, 

Spoorlaan 44, Tilburg. 

PRIJSLIJST 1939 NEDERLAND EN KOLONIEN VAN 
DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL, 

NOORDEINDE 196, DEN HAAG. PRIJS ƒ0,25. 
Wij ontvingen ter recensie de nieuwe, uitstekend uitgevoerde 

prijslijst van de H.P.H., met een 77 blz. lange catalogus van onze 
zegels en een aanhangsel van pakketten, albums, enz. De prijslijst, 
die de Yvert-nummering volgt, is uitstekend geïllustreerd, ver
meldt de typen der portzegels en enkele andere typenverschillen, 
en geeft van Nederland enkele tandingverschillen. De prijzen 
lijken ons zeer redelijk; wij raden belangstellenden zeer aan, de 
prijslijst te bestellen (giro 1101.04). B. 

Heinrich Köhler, Friedrichstrasse 166 I, Berlin W 8. — lOle 
Veiling 13-18 Februari 1939. 

Bastiaanse & Boekema's Postzegelhandel N.V., Weste Wagen
straat 34, Rotterdam. — Postzegelveilig 20-22 Februari 1939. 

H. R. Harmer, 131-137 New Bond Street, Londen W 1. — 
Veilingen 20 en 21, 17 en 28 Februari, 6 en 7, 13 en 14 Maart 1939. 

Internationaal Antiquariaat (Menno Hertzberger) N.V., Keizers
gracht 610, Amsterdam. — Veiling 23 Februari 1939, 8.45 uur. 

J. K. Rietdijk, Lange Poten 15a, Den Haag. — 145e Postzegel
veiling 27 en 28 Februari, 1 en 2 Maart 1939, Café Riche, Buiten
hof 5 hoek Passage, Den Haag. 

Postzegelhandel Ten Kate & Weeda, Gasthuismolensteeg 13, 
Amsterdam C. — 28e Veiling einde Februari 1939. 

Postzegelhandel Corn. Haeck, 2e Const. Huygensstraat 65, 
Amsterdam. — Postzegelveiling 6, 7 en 8 Maart 1939, Hotel 
„Polen", Amsterdam. 

H. van der Loo, Nieuwstraat 26, Rotterdam. — Postzegel
veiling Maart-April 1939. 

Ter bcsctierming 
Van Verzamelaars 

er Handelaren. „ 
Polen. 
De heer J. H. Frerks te Groningen meldt het volgende. 
Valsche blokken nr. 1. — Een mijner vrienden ontving vorige 

week een aangeteekenden brief uit Torun (Polen), welke aan de 
achterzijde was gefrankeerd met een Polen-blok nr. 1, terwijl in 
den brief zich nog eenzelfde ongebruikt blok bevond, vergezeld 
van een schrijven met verzoek voor deze 2 blokken ,,andere 
zegels" in ruil ie willen zenden. Het blok aan de achterzijde was 
behoorlijk afgestempeld. Groot was zijn verwondering toen ik 
hem verklaarde, dat zoowel het blok op den brief, als het on
gebruikte, door mij valsch werden bevonden ! Aangezien de brief 
er toch mee gefrankeerd was, kon hij het niet zoo maar ge'ooven. 

Wat was nu evenwel het geval ? Op de adreszijde van den brief 
was een vierkant stempeltje met de aanduiding „Taxe perjue" 
1 zit. 50 gr. afgedrukt. De frankeering was dus hierdoor betaald 
en hierin zit nu juist het geraffineerde van den opzet. Het valsche 
blok plakte de afzender op de achterzijde van den brief, die door 
den postambtenaar welwillend werd afgestempeld en de truc was 
klaar ! Hierdoor ontging de afzender natuurlijk het groote gevaar 
valsche frankeerzegels als echt te gebruiken. 

Voorts vermeldde hij in zijn schrijven ook geen catalogus-waarde 
van de 2 blokken, maar verzocht alleen andere zegels in ruil. 

Wij hebben daarop deze blokken vergeleken met een "echt 
exemplaar. Dit is kevirig gedrukt, staal- of kopergravure, terwijl 
het valsche gewone boekdruk was. 

Mijn vriend wil de valsche blokken als curiositeit vasthouden, 
terwijl ik hem adviseerde het geval liever aan de politie te Torun 
voor te leggen. 

Aangezien deze „philatelist" met zijn praktijken zeer zeker 
slachtofers zal maken, vinden wij het wel gewenscht dezen aanslag 
op de verzamelaars hierbij te signaleeren en hen voor dit gevaar 
te waarschuwen. 

DE HEER J. POULIE ONDERSCHEIDEN. 
De bekende verzamelaar van de zegels der Baltische staten, de 

heer J. Poulie te Amserdam, is benoemd tot ridder in de Drie-
Sterren-orde van Letland. 

Deze onderscheiding, waarmede wij genoemden heer geluk-
wenschen, houdt mede verband met het vele werk, dat hij ver
richt heeft op het gebied van de bestudeering der Letsche zegels 
en wat daarmede samenhangt. 

Zijn uitgebreide collectie van Letsche postzegels en afstempe
lingen, welke volgens de meening der specialisten in Letland tot 
de best beschrevene en meest uitgebreide op dit gebied behoort, 
heeft tot het verleenen van deze onderscheiding veel bijgedragen. 

EEN WELVERDIENDE ONDERSCHEIDING. 
Aan den heer W. G. Zwolle te Amsterdam is dezer dagen het 

kruis van verdienste van de Poolsche republiek uitgereikt. Dii als 
een tastbare waardeering voor het vele werk, dat genoemde heer 
zich getroost heeft bij de voorbereiding der Poolscbe tentoon
stelling te Amsterdam in 1937. 

Onze welgemeende en hartelijke gelukwenschen ! 

COUPE INTERNATIONALE D U PHILATELISTE. 
Uit de internationale tentoonstelling, in 1937 te Parijs gehouden, 

werd een blijvend „feestcomité" (Comité de 1'Art de^ Fêtes) 
geboren, dat ook zijn aandacht schenkt aan de philatelie. Deze 
philatelisti.sche commissie, waarin o. a. zitting heeft de heer Dole, 
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vice-president van de Federation Internationale de Miihtelie, heeft 
het statuut van een internationalen wisselbeker ofgeiu ' i r 

De wisselbeker svordt voor een laar uitgereikt en gaat daarna 
in andere handen over De prijswinnaar ontvangt bovendien, om 
te behouden, een gouden medaille Voor deelnemers aan den 
wedstrijd om den beker, wier inzendingen door de jury worden 
aanvaard, zijn verguld zilveren zilveren en bronzen medailles 
beschikbaar, alsmede diploma's De jury beslist welke inzendingen 
worden aangenomen ,die daarna worden geëxposeerd (dit jaar van 
10-15 Mei te Parijs) 

De kosten \an heen- en terugzending komen ten laste van de 
inzenders. Gedurende den tijd, dat de inzendmgen in het bezit zijn 
van de jury, zijn zij, tot een zeker maximum, gratis verzekerd 
tegen 1 rand en diefstal 

Met de douane-autonteiten wordt een doeltreffende regeling 
getroffen om moeilijkheden aan de grens te voorkomen 

Elke inzender draagt 50 francs in de algemeene kosten bij 
Dit jaar is het onderwerp van den wedstrijd de postale betrek

kingen tusschen Frankrijk en Amerika, tot uiting gebracht op 
de zegels Tekst en illustraties (zegels, documenten enz ) mogen een 
aantal van 20 bladen of cartons n et te boven gaan Elk blad of 
carton mag hoogstens 30 bij 36 cm groot zijn 

De jury neemt bij haar beslissingen de volgende factoren in 
aanmerking 

de propagandistische waarde, 
de zeldzaamheid der stukken, 
de documentaire waarde der toelichtingen of memorie, 
de goede opzet 
Verheugend is te constateeren, dat voor eerstgenoemden factor 

de grootste coefficient is vastgesteld (5 tegen 1% resp 1}<! en 1 
/oor de volgende). 

Het Comité de 1'Art des Fêtes is gevestigd 5 Rue Lauriston, 
Paris 16e, dat gaarne nadere inlichtingen en formulieren voor 
aanmelding verstrekt 

Eventueele inzendingen moeten uiterlijk 30 April a s aan dit 
adres zijn ontvangen 

WIJ besluiten deze mededeeling met het uitspreken van den 
wensch, dat ook Nederlandsche verzamelaars aan dezen inter 
nationalen wedstrijd zullen deelnemen en dat het hun moge 
gelukken tot de prijswinnaars te behooren De hoop, dat, bij het 
onderwerp van dit jaar, de wisselbeker in handen van een onzer 
landgenooten zal komen, zullen wij maar niet koesteren 

EEN FOUT, WELKE GAARNE HERSTELD WORDT. 
De Nederlandsche Rotogravure Maatschappij N V te Leiden 

maakt er ons op attent, dat in het gedenkboek Postzegelkunde en 
Postwezen op Llz 285 vermeld staat, dat het Zwitsersche Dunant 
zegel 11 gedrukt bij de firma Joh. Enschede en Zonen te Haarlem 

Dit is met juist, deze zegels werden gedrukt door boven 
genoemde N.V 

HET POST VERKEER IN HET LAND VAN OOM SAM. 
Onze trouwe correspondent, de heer Abma, die werkzaam is 

op het hoofdpostkantoor te Grand Rapids, deed ons in een van 
zijn laatste brieven eenige mededeelingen over het postverkeer 
aldaar gedurende de Kerstmisdrukte, waaruit blijkt, hoe groot 
deze IS Verwonderlijk is dit niet, want in de V S A bestaat de 
algemeene gewoonte elkander Kerstmiskaarten te sturen 

Grand Rapids is een stad van 175000 inwoners, toch was dit 
betrekkelijk klein aantal geen beletsel, dat op den druksten dag 
rond 600 000 poststukken werden verzonden 

In de week, eindigende met 24 December j 1 , bedroeg het to 
taal aantal te verzenden stukken meer dan IVi milhoen. 

Hoe geweldig moet het postverkeer in die dagen dan niet zijn 
jn wereldsteden als New York en Chicago ' 

EEN OUD-LANDGENOOT TE NEW ORLEANS BEKROOND 
Juister gezegd verkreeg diens verzameling een bekroning In 

October j 1 werd n 1 in bovengenoemde stad een postzegeltcntoon 
stelling gehouden, waarop de reeds genoemde heer Abma ui tkwim 
met zijn gespecialiseerde verzameling Nederland 1852 Hij was 
zoo gelukkig den tweeden prijs te verwer\en, niettegenstaande het 
feit, dat talrijke verzamelingen Nederland mededongen 

Aan den heer Abma onze hartelijke gelukwenschen 

J. K. RIETDIJK. -

Genoemde heer schri|ft ons nog, dat in de V S. de animo voor 
Nederlandsche zegels sterk groeiende is Er wordt in deze zegels 
veelvuldig gespecialiseerd en zij zijn zeer in trek De heer Abma 
verklaart dit „undoubtedly because this country has kept its 
philatelic house clean as compared with most other countries" 

Dank voor het aan Nederland uitgereikte compliment ' 

. DE LONDENSCHE POSTZEGELHANDELAARS-BEURS. 
Deze wordt dit jaar op 15, 16 en 17 Mei as gehouden, weder

om in het Holborn Restaurant, King's Hall 
De animo voor de vorige beurs — de elfde — was zoo groot, 

dat niet alle deelnemers volkomen konden worden bevredigd Op 
een sterke uitbreiding is thans gerekend door het beschikbaar 
stellen van meer plaatsruimte 

De kosten van een stand bedragen 40 shillings in totaal voor 
de genoemde drie dagen. 

Het secretariaat is gevestigd bij den heer A H Harns, 122 
Strand, London W C 2 

PRIJZEN VAN ZEGELS „GEDEELTELIJK ONGETAND" EN 
PAREN „MIDDEN ONGETAND", HIER EN IN DE V.S.A. 

Doel van dit stukje is den lezer eenig beeld te geven van de 
prijzen, die men hier en in de V S A betaalt voor bovenvermelde 
variëteiten van het land zijner inwoning 

Van Nederland zijn 23 verschillende zegels bekend, die aan één 
kant ongetand zijn, te weten de nrs (volgens den Speciaal-
Catalogus) 38, 50, 51, 52, 55, 57, 60, 61, 67, 69, 77, 90, 93, 94, 
96, 105, 122, 124, 125, 126, 127, 204 en 217. De prijzen varieeren 
van 15 tot maximaal 60 gulden per stuk, terwijl de aantallen, die 
van deze variëteiten bekend zijn, geschat kunnen worden op 
hoogstens 100 stuks voor de meest voorkomende soorten, zooals 
voor de nrs 55, 60 en 90, en op hoogstens 10 stuks voor de 
meest zeldzame nrs 38, 57, 61, 67, 93, 105 en 204 

Bij de V S A komen deze variëteiten regelmatig voor, omdat 
de buitenkanten der zegelvellen steeds worden afgesneden, waar
door zoogenaamde „kantzegels" ontstaan, die aan een of twee 
zijden ongetand zijn, doch steeds zonder velrand Deze kantzegels 
worden als minderwaardig beschouwd en zijn circa 50 % minder 
waard dan normaal aan 4 zijden geperforeerde zegels. 

Anders staat het evenwel met de variëteiten, paren horizontaal 
of vertikaal midden ongetand (imperforated between) Daarvan 
zijn er in den loop der jaren in de V S A meerdere voor den dag 
gekomen Ik geef hierbij een aantal met nummers volgens den cata
logus Yvert & Tellier-Champion en met prijzen in dollars volgens 
den Amerikaanschen Scott catalogus, te weten nr. 52 % 1200,—, 
nr 55 -1500,—, nr 58 -250,—, nr 98 -450,—, nr 102 -275,— 
nr 133 - 1200,—, nr 158 - 600,—, nr 160 1500,—, nr 189 

350,—, nr 199 -60,—, nr 200 -65,—, nr 201 60,—, 
nr 213 -250,— 

De aantallen, die van deze variëteiten bestaan, zijn mij niet 
Lekend Men kan echter gevoeglijk aannemen, dat er van de meeste 
meerdere tientallen bestaan, omdat een vel gewoonlijk over alle 
rijen, hetzij vertikaal dan wel horizontaal, ongeperforeerd bleef 
Dat blijkt ook wel uit de laatste ontdekking op dit gebied, name
lijk bij de in Mei 1938 verschenen luchtpostzegels van 6 cent 
(Yvert nr. 24) In de postzegelrubriek van „The New York Sun" 
van 14 Januari 1939 lees ik, dat er aan een postkantoor te Brooklyn 
40 vellen zun geweest, horizontaal ongeperforeerd Deze vellen 
bevatten 10 njen van 5 zegels, zoodat elk vel dus 25 vertikale paren 
Levat „midden ongetand" en er in totaal dus 1000 van dergelijke 
paren bestaan Wanneer er van een Nederlandsch zegel zoo'n 
groot aantal variëteiten zouden voorkomen, dan zou de prijs ver
moedelijk met meer dan enkele guldens bedragen Want dergelijke 
variëteiten zijn ook bij Nederlandsche zegels bekend, n 1 bij de 
jubileumzegels vna 1923 van 5 en 10 cent Daarvan zijn enkele 
vellen gevonden, waarop slechts éen rij in het midden ongetand 
bleef, zoodat daarvan hoogstens enkele tientallen kunnen bestaan 
Ze zijn dus zeldzaam te noemen Toch zijn ze in den Speciaal-
catalogus slechts op resp ƒ 35,— en ƒ 30,— genoteerd. Maar 
Amerika is een groot land met vele kapitaalkrachtige speciaal-
verzamelaars Daar is een aantal van 1000 stuks geen bezwaar 
om een hoogen prijs te bedingen De hiervóór bedoelde 40 vellen 
zijn n 1. m handen gekomen van 4 New-Yorksche postzegelhande
laren, die ze in het nummer van 16 Januari 1939 van „Mekeel's 

ZICHTZENDINGEN. 
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Weekly Stamp News" aanbieden tegen | 100 per paar, midden 
ongetand, 1200 per blok van 4 zegels en $2500 per compleet 
vel ' Een dergelijk vel is in de annonce gereproduceerd Het is 
te verwachten, dat vele Amerikaansche verzamelaars van deze 
unieke gelegenheid om een dergelijk vel of een gedeelte daarvan 
in handen te krijgen, gebruik zullen maken 

Ook bij andere groote landen treft men hooge prijsnoteeringen 
aan voor dergelijke variëteiten, ik noem b v Rhodesia, Canada, 
Jamaica en meerdere andere Engelsche kolomen 

Uit het bovenstaande blijkt voldoende, dat de waarde van der 
gelijke afwijkingen met bepaald wordt door de zeldzaamheid, 
maar door de vraag Het is dan ook te verwachten, dat, wanneer 
de conjunctuur verder verbetert, er méér vraag zal komen van 
Nederlandsche verzamelaars naar dergelijke variëteiten en dan zal 
blijken, dat vele daarvan moeilijk of in het geheel niet te vinden 
zijn, zóodat prijsstijgingen niet zullen kunnen uitblijven 

P J. HEKKER 

DE JUBILEUMZEGELS VAN LETLAND. 
Balodis — Generaal Jams Balodis is geboren op 21 Februari 1881 

te Trikaten bij Wolmar In 1902 voltooide Jams Balodis zijn 
militaire studie te Wilna Als officier heeft hij deelgenomen aan 
den Russisch-Japanschen oorlog en later aan den wereldoorlog. 
Op 20 Februari 1915 kwam hij als Russisch krijgsgevangene naar 
Duitschland In December 1918 nam hij na zijn vrijlating dienst 
in het Witte Letsche leger. 

De jonge staat, welke op 18 November 1918 was uitgeroepen, 
had bekwame officieren meer dan noodig Immers er waren in 
die dagen twee Letsche regeeringen, t w. de Roode Letsche re 
geering onder het bewind van Stutschka, welke bijna geheel Let 
land met uitzondering van den zuidwesthoek, t w Libau en 
omgeving beheerschte, de Witte Letsche regeering onder 
leiding van dr Karlis Ulmanis, welke verblijf hield in Libau en 
omgeving 

De Witte Letsche regeering, welke inderti)d de onafhankelijk
heid had afgekondigd, had dus inmiddels van Riga naar Libau 
moeten wijken In Maart 1919 werd Jams Balodis bevorderd tot 
bataljons-commandant en leidde hij de veldslagen aan de Wenta 
en bij Saldus Nadien reorganiseerde hij het Letsche leger 

Toen dr Karlis Ulmanis, de eerste president van Letland, moest 
wijken voor de gewapende overmacht der Roode regeering en 
nadien tijdelijk verblijf hield in Estland, bleef Balodis op Letsch 
gebied onder de Niedra regeering. Hij erkende de nieuwe re
geering, opdat een revolutie kon worden vermeden Toen Ul
manis met steun der Entente een veldtocht tegen de Niedra-
regeenng organiseerde, moest deze regeering de wijk nemen naar 
Mitau. De Niedra-regeering deed toen een laatste poging het 
Ulmanis bewind ten val te brengen met steun van een leger met 
aan het hoofd generaal Bermondt Avaloff Dit leger werd echter 
door de troepen van Jams Balodis, die inmiddels tot opperbevel
hebber van het Witte leger was benoemd, teruggeslagen 

Herhaalde malen is generaal Jams Balodis minister van oorlog 
geweest In den nacht van 15 op 16 Mei 1934 nam hij, tezamen 
met den tegenwoordigen Staatspresident, dr Karlis Ulmanis, deel 
aan het oprichten van een autoritaire regeering Sindsdien is hij 
m de huidige regeering wederom minister van oorlog en nu tevens 
adjunct minister-president 

Een beeltenis van generaal Balodis komt voor op de 15 santimi 
weldadigheidsserie van Mei 1932 en op de 10 santimi herinnerings
serie van November 19388 

Ulmanis — Dr Karlis Ulmanis is geboren op 4 September 1877 
in een oude boerenhoeve, gelegen m de Russische provincie Kur
land, thans deel uitmakend van Letland. Hij bezocht de school 
te Mitau Na zijn schooltijd beijverde Ulmanis zich reeds voor de 
1 etsche onafhankelijkheid, opdat zijn vaderland bevrijd zou worden 
van de Russische onderdrukking. Immers in dit deel van het 
Russische keizerrijk kenden de bewoners nauwelijks persoonlijke 
vrijheid Tevens bracht hij eemgen tijd door in de Duitsche pro
vincie Oost-Pruisen, om zijn kennis van den landbouw verder 
te vervolmaken 

Reeds op jeugdigen leeftijd trad hij in Riga op den voorgrond 
door het houden van lezingen op agrarisch gebied Spoedig ver
liet hij toen wederom zijn geboorteland door naar Zwitserland te 
gaan, om daarna zijn studie voort te zetten te Leipzig, waar hij 
gedurende eemgen tijd de universiteit bezocht 

In het jaar 1905 braken in Rusland revoluties uit Ulmanis ge
loofde, dat toen de tijd was gekomen voor het zelfstandig maken 
van Letland Het bleek echter nog te vroeg te zijn en Ulmanis 
werd gearresteerd Evenals vele andere vnjheidshelden heeft dus 
ook Ulmanis eemgen tijd in de gevangenis doorgebracht 

Daarna verbleef hij eemgen tijd in Amerika Hier werkte hij 
als landarbeider, l ezocht toen de universiteit te Lincoln in 
Nebraska Gedurende den tijd, dien hij in Amerika doorbracht, 
verloor hij met het contact met zijn politieke vrienden in het 
vaderland, toen nog behoorend tot het Russische keizerrijk. Ten
gevolge van de in 1913 in Rusland afgekondigde amnestie werd 
aan Ulmanis wederom de mogelijkheid gegeven terug te keeren 
op Russisch gebied 

Nauwelijks had hij zijn geboorteland bereikt, of de wereld
oorlog brak uit Toen de vrede van Brest Litowsk in Maart 1918 
de Vijandelijkheden aan het Duitsche Oostfront beëindigde, werd 
wederom door Ulmanis gewerkt aan het verkrijgen der Letsche 
onafhankelijkheid Direct na de Bolsjewistische revolutie van 
October 1917 was reeds een Nationale Letsche Raad gevormd te 
Walk. Tegelijkertijd werd onder leiding van dr K Ulmanis te 
Riga ook een Letsche groep gevormd Deze twee organisaties ver-
eenigden zich om den Volksraad te vormen, die op 18 November 
1918 de onafhankelijkheid van den Letschen staat in het Nationaal 
Theater te Riga afkondigde Dr Karlis Ulmanis werd toen de 
eerste minister-president van den nieuwen staat, tot welks presi
dent werd gekozen Tsjakte 

De regeering van let land wisselde nidien dikwijls Ulmanis 
maakte, toen hij daarna als minister-president was afgetreden, nog 
vele malen deel uit van een ministerie. In Mei 1934 zou Ulmanis 
voor de vierde maal de positie van minister-president bekleeden. 

In den nacht van 15 op 16 Mei nam Karlis Ulmanis tezamen 
met Jams Balodis deel aan het oprichten der autoritaire regeering 
van Letland Dr Karlis Ulmanis bleef toen minister-president Op 
11 April 1936 werd Karlis Ulmanis echter geroepen om thans 
den hoogsten post van het land te bekleeden Hij werd toen 
president van de republiek, doch bleef gelijktijdig minister
president Deze functies zijn tot op heden m hem vereemgd 
gebleven 

Op 4 September 1937 vierde het Letsche volk den 60en verjaar
dag van zijn eminenten Staatspresident Op de gedenkzegels, uit
gegeven ter gelegenheid van dezen dag, komen voor de woorden 
„Tevzemes Balvai", hetgeen beteekent „Voor den vaderland-prijs" 
Deze prijs is een nationale stichting m den geest van den Nobel
prijs, echter alleen bestemd voor Letsche onderdanen De vader-
land-prijs dankt zijn ontstaan aan het initiatief van den president 

Dr Karlis Ulmanis is ongehuwd en heeft slechts eén doel voor 
oogen de belangen van Letland te dienen Hij is zeer populair en 
deze populariteit wordt met de jaren steeds grooter 

De beeltenis van dr. Karlis Ulmanis komt voor op de her
inneringszegels, uitgegeven in September 1937 en op de 20 san
timi van de herinnenngsserie van November 1938 P 

DE MAURITIUS-ZEGEL NR. 1. 
In Hamburg, bij de firma Mohrmann, is op een veiling de 

oranjeroode Mauritius-zegel nr. 1 (Post-Office) van 1847 verkocht 
Nadat de zegel op 30 000 mark werd ingezet, ging hij voor den 
prijs van 31000 mark + 10 °/o toeslag, dus tezamen voor 34100 
mark, in handen van den postzegelhandelaar Miehe te Hannover 
over, die hem voor een ongenoemden verzamelaar in Duitschland 
onder voorbehoud kocht. Voor den tamelijk zwaar gestempelden 
en eenigszins beschadigden zegel — hij is links boven en rechts 
onder gerepareerd — is de genoemde som een buitengewoon hooge 
prijs. De groote zeldzaamheid van dit exemplaar zal hier wel 
een rol gespeeld hebben Er zijn n 1. in de heele wereld slechts 
13 stuks van dezen Mauritius nr. 1 voorhanden 

ONDERSCHEIDINGEN DER ROYAL PHILATELIC SOCIETY. 
De door deze vereemging te verleenen philatelistische onder

scheidingen werden voor 1938 als volgt uitgereikt 
De Crawford-medaiUe aan Max Johl voor het vierde deel van 

diens standaardwerk over de zegels der V S van Noord-Amerika 
der 20e eeuw 

De Taplmg-medaille aan J. R W Purves voor diens stud e 
over de zegels der Fidji eilanden (1872-1902) 

De Tilleard-medaille aan N Waterhouse voor diens voordracl" 
over de zegels der V S. van Noord-Amerika der 19e eeuw 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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H E T EVANGELIE OP DEN POSTZEGEL. 

Opmerkzame verzamelaars kennen enkele zegels, waarop een 
bijbel te zien is Dat een citaat uit de Heilige Schrift zelf op 
postzegels te lezen is, zal zeker zeer zelden voorkomen In Tsjecho-
Slowakije verschenen in 1935 tijdens het katholieke congres her 
denkingszegels met een voorstelling van de beide heiligen St 
KyriUos en St Methodos Zij arbeidden in de 9e eeuw als apostel 
onder de Slaven en brachten den bijbel voor het eerst in hun taal 
over Op den ze<;el ziet men onder de beeltenis der heiligen een 
opengeslagen bijLelhandschrift, dat het begin van het evangelie 
van Johannes toont De teekenmg is zoo scherp uitgevoerd, dat 
men met behulp van een loupe duidelijk de bekende beginwoorden 
van dit evangelie lezen kan, die luiden „In den beginne was 
het woord, en het woord was bij God" J A K 

„PHILATELISTISCHE" LIMERICKS. 

Véde-Nieuws van de N V . J. L van Dieten's Postzege'handel 
Aan Januari j l bevat de volgende aaidige limericks over een 
. antal ontvangen opmerkelijke orders 

Men zond ons een briefkaart uit Assen 
„Ik wilde mijn man eens veirassen 
Zend mij van Cura9ao 
een stel portjes, maar blauw, 
want dat groen kleurt zoo slecht bij zijn dassen". 

'n Geschiedenisleeraar in Buren 
besloot na een studie van uren 
aan zijn erfoom dit jaar 
eens een mooi exemplaar 
Karel I, ongetand, te doen sturen 

Een luiaard uit Lunteren's dreven 
had op zijn bestelbon geschreven 
„Stuurt U mij s v p . 
een doos , plakkertjes" mee 
die geheel uit zichzelf blijven kleven" 

Het volgende ontvingen wij uit Nunspeet 
„Mijn zoon wil een album, maar compleet 
Zoo een gulden of acht 
inbegrepen de vracht, 
IS het beste, voor zoover ik het weet" 

Er was ook een dame in Laren, 
die wilde wel zegels gaan „sparen" 
ZIJ bestelde naïef 
„op oorspronkelijken brief 
een stel luchtpost van voor zestig jaren". 

Tot slot volgt een briefje uit Gieten 
,,Hebt u misdrukken van Alouieten ' 
Men gaf mij de raad 
als er zooiets bestaat 
IS het zeker te koop bij Van Dieten ' " 

VRAAG EN AANBOD. 
Te koop gevraagd afstempelingen op nrs i , 
2, 3 Nederland en op briefkaart no i idem 
W Mooij, St Annastraat 357, Nijmegen 

Gevraagd een partijtje buitenlandsche zegels 
(geen Ned) van kantoor- of bankcorrespon 
deutle Niet afgeweekt (2j) 
Henry Teunisse Dacostastraat 17, Dordrecht 

Te koop Duitschland Nothilfe 1926 f 4,7y, 
1927 f 2 — 1930 f 2 2 j , T931 f 4 25 
Wagner f 6 75 beroepen f 2 25 kleederdr 
f i ,3s, automobiel 1939 f o,so Chicagofahrt 
f 7 — OstrDpa f 3 90 winlerolympia f 0,30 
Eng Kol kroningsserie„compl (202) f 18,— 

Mr E J van den Berg Jachtlaan 92, 
Apeldoorn Postrekening 167245 

W ^ W W f ^ ' ^ S Voor verzamelaars en handelaren Origineele 
* " - * * ^ ^ - ' ^ ^ waar, rechtstreeks van de bron afkomstg. 
DUITSCHLAND, kleine uitknipsels van pakketkaarten, origineele 

waar Meerendeels 20 100 pf Veel hennnerings-, luchtpost- en 
dienstzegels 1 K G ƒ 2 . — , 5 K G ƒ 8 — 

FINLAND 1925 t/m 1930, ook Y & T 123, 138, strooken van 
pakketkaarten >̂  K G ƒ2 ,40 , 1 K G ƒ4,75 

NOORWEGEN, 1931 '33, met herinneringszegels van verschil
lende uitgiften. Luchtpost, enz Yi K G. ƒ2 ,40 , 1 K G . (4000 
ex) door de post gezegeld ƒ4,75 

DENEMARKEN, 1936, met veel herinneringszegels y, K G . 
ƒ 2 40, 1 K G (4200 tx ) door de post gezegeld ƒ 4 75. 
TOEGOSLAVIE, 1926-'30, strooken van pakketkaarten, M K G 

ƒ2 ,50 , 1 K G ƒ 5 , — 
DUITSCHLAND, mi,siezegels, nieuw, 1 K G (9000 ex.) f 1,80 
PORTUGAL, nieuwe missiezegels, ca 150 verschillende, M K G 

ƒ3 ,80 , 1 K G (7500 zegels) ƒ7 ,50 
JOEGOSLAVIË, nieuw, missie >< K G ƒ2 ,20 , 1 K G . (7500 

ex) ƒ 4 , -
ZWITSERLAND, nieuw, missie '/ K G f 1,50. 
K K.G VAN ELK DEZER 9 SOORTEN (2K K G ) ƒ9 ,85 
OOSTENRIJK, Yvert 460a t/m 465 ƒ6,40 
DANZIG, 25 verschillende ƒ 1,10 
FRANKRIJK, Pexip blok 1937 ƒ 1,50 
Porto ƒ0,60 Betaling op giro 's-Gravenhage 211831 of rembours. 

KARL WALTER, Aschaffenburg, Duitschland. 

ZEER SPECIALE AANBIEDING NED INDIE voor hand en 
verz m ruilconnecties Koers type Kon uitsl gebr. pr exx 
Ieder 10 stuks v 10, 12M, 15, 20, 25, 30, 40 en 50 c , 10 st 10/30 
en 10 st 10/32}^ c. Vervolgens 5 ser cpl jub 1938 Daarbij nog 
10 spec couverten Nederland in nat kleuren en m beeltenis van 
H M de Kon, voorz v cpl ser jub 1938 m spec stempel „Hout-
rust 27 Aug 1938" Prijs p cpl lot slechts ƒ 6 , — met 25 c voor 
porto en aanteekenen Per 3 lots ƒ17,50 franco ' Postgiro 118330 
Postzegelhandel „THE GLOBE", Czarinastraat 6, ZAANDAM. 

EERSTVOLGENDE VEILINGEN. 
?C EN 21 FEBRUARI: 

Etn zeer mooie Algemecne Verzameling en NEVIS, 
ST LUCIA en de VIRGINISCHE EILANDEN ge
specialiseerd 

27 EN 28 FEBRUARI: 
De verzameling van de BRITSCHE KOLONIEN van 
de 20e eeuw, bijeengebracht door den Graaf van Dam-
pierre, alsmede Groot-Britannie in volledige platen, 
ontwerpen, „specimen", enz 

6 EN 7 MAART: 
Een verzameling der geheele wereld, met inbegrip van 
een groot ? antal restanten 

13 EN 14 MAART-
Een buitengewoon fraaie verzameling LUCHTPOST, 
1 evattende Columbia nr 1 op brief, de Canarische 
Eilanden, ongetwijfeld de mooiste collectie die ooit 
op de markt is geweest, met ten prachtige keuze van 
gecatalogiseerde en niet gecatalogiseerde variëteiten, 
echt gevlogen brieven (vroege Europa vluchten), Zuid-
Amerikaansche foutdrukken, ZWITSERLAND Mei 
1914, Olten 50 c donkergroen en 50 c. geelgroen, 
postfrissche bloks van vier, alsook de zeldzame 10/15 c 
kopstaand, lie de France, tusschenruimte 8 mm , 
Fransch-Marokko, ongetand, Fransch-Guyana, semi-
officieele uitgiften, zeldzame Bolivia's, Dominicaansche 
Republiek, Nicaragua, Philippijnen, Uruguay, Vene
zuela, enz enz 

— Catalogus gaarne op aanvraag — 
— Correspondentie Engelsch, Fransch, Duitsch — 

H. R. HARMER, 
De le idende postzegel-auctionans van d e were ld 

Telefoon Mayfair 0218 Telegram-adres PhistamseUWasdo, London. 
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Al verzamelt U geen Engelsche Koloniën, het is toch een attractie om voor 

f 17,25 
te kunnen kopen de complete verzameling van 202 stuks, postfrisch van de 

Kroonkoloniën en Dominions 
Dat is dus een gemiddelde van 8V2 cent en zijn de zeldzame series Zuid-Rhodesia frs. 107,--
en New-Foundland supplement frs. 167,-- natuurlijk ook aanwezig. Bij storting van het bedrag 

op mijn girorekening volgt FRANCO toezending. 

J. KAAS, Postzegelhandei, Amsterdam, Z. 
Rijnstraat 8 0 Telefoon 2 0 3 8 5 Giro 160158 

Tegen PRIMA referentiën zichtzendingen, ook volgens mancolijst. 
Prijswaardige partijen of verzamelingen worden ä contant gekocht. 

G O ED K O O P E A A N B I E D I N G . 
Nr. 416. — 
Nr. 417. — 
Nr. 418. — 
Nr. 429. — 
Nr. 430. — 
Nr. 431. — 
Nr . 432. — 
Nr. 434. — 
Nr. 436. — 
Nr. 444-447. 
Nr. 448-449. 
Nr . 455a. — 
Nr . 456. — 
Nr. 457-459. 
Nr . 462-466. 
Nr. 468. — 
Nr. 469-470. 

RUSLAND 1928. 
3 roebel 
5 roebel 
10 roebel 
10 kopeken ongebruikt 
15 kopeken ongebruikt 
20 kopeken ongebruikt 
30 kopeken ongebruikt 
70 kopeken ongebruikt 
14 kopeken ongebruikt 
— 5-28 kopeken 
— 10 en 20 kopeken 
1 roebel gebruikt 

3 roebel gebruikt 
— 3-10 kopeken ongebruikt 
— 3-20 kopeken gebruikt 

50 kopeken gebruikt 
— 2 stuks ongebruikt 

ƒ0,30 
-0,60 
-0,90 
-0,06 
-0,10 
-0,12 
-0,20 
-0,40 
-0,10 
-2,40 
-0,75 
-0,10 
-0,30 
-0,40 
-0,40 
-0,45 
-2,40 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr . 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr . 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr . 

471-472. 
476-496. 
497-499. 
503. — 
509-513. 
514-518. 
519-520. 
521-522. 
555-564. 
573-576. 
577-579. 
580-582. 
583-588. 
590-595. 
596-603. 
604-607. 

— 2 stuks ongebruikt 
— 21 stuks gebruikt 
— 3 stuks gebruikt 

Gebruikt 
— 5-80 kopeken gebruikt 
— 5-35 kopeken gebruikt 
— 20 en 40 kopeken gebruikt 
— 10 en 15 kopeken gebruikt 
— Sportserie gebruikt 
— 3-20 kopeken gebruikt 
— 3-20 kopeken gebruikt 
— 2-40 kopeken gebruikt 
— 1-15 kopeken gebruikt 
— Pouchkine 
— Architecten 
— 10-80 kopeken 
— en diverse andere series. — 

Porto extra. 

-8,50 
-1,50 
-0,15 
-0,15 
- 5 , — 
-0,80 
-0,45 
-0,70 
-2,40 
-0,45 
-0,45 
-0,35 
-0,50 
-0,75 
-0,55 
-0,40 

IKIil̂ PÎ Dî  WAM Pi l^ IL®©'S [P®SÏÏIii©ilLIHIAIî PilL M,¥\ 
CEERSXE EIN O U D S T E P O S T Z E G E L M A G A Z U N VAN ROTTERDAM). 

NIEUWSTRAAT 2© CINGANG PORTIEK), ROTTERDAJW. TELEFOON 5 4 S 4 0 . OPGERICHT 1 8 9 S . 
P o s t ^ l r o 2 4 3 9 2 . B a n k r e k e n i n g R. JWees & Z o o n e n , R o t t e r d a m . 

Voor de a.s. veiling in Maart-April kan nog ingezonden worden. 
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TE KOOP GEVRAAGD : 
Nederland: Jub. '23 2 c. 0,12 p. 100, 5 c. 0,70 
p. 100, TYi c. 0,20 p. 100, 10 c. 0,06 p. 100, 
Jub. '38 I K c. 0,35 p. 100, 5 c. 0,15 p. 100, 
\2Yi c. 0,03 p. St., Jamboree W^ c. 0,30 p. 100, 
6 c. 0,20 p. 100, 123^ c. 0,03 p. st., W. de Zw. 
I K c. 0,40 p. 100, 5 c. 0,80 p. 100, 6 c. 0,35 
p. 100, 12K c. 0,07, Luchtp. 40 c. 0,10 p. st., 
75 c. 0,06 p. St., 36 c. 0,02 p. st., 7K g- 0,24 
p. St., 70 c. Ned. 0,02 p. St., Cur.-herd. '34 6 c. 
0,35 p. 100, 12K c. 0,07 p. St., Drieh. 6 c. 0,75 
p. 100, 12K c. 0,08 p. St., Vrede 12K c. 0,50 
p. 100, Crisis 1934 6 c. 0,08 p. st., div. Kind en 
Zomer t.m. '35 1,75 p. 100, Strafp. 0,40 p. 100 
(voor de 10 en 25 c. 0,20 p. 100). Ook partijen 
bundelgoed Ned. en buitenl., zelfs de goedk. 
soorten, alsmede kilo's v. Ned. Ik betaal de 
hoogste prijzen v. alle soorten cpl. 'sveld. Ned. 
Ik lever alles van Duitschland goedkoopst, 
b.v. LZ 129 50 en 75 pf. p . 100 ƒ 3 , — , Luft
hansa ƒ 1,25 p. 100, Breslau cpl. 4 w. ƒ 6 , — p. 
100, enz. Voor interessenten prijslijst op aanvr. 
Ned. te koop 80 c. ƒ 9 . — p. 100, I K g. luchtp. 
ƒ2.50 p. 10, 4K g. id. ƒ1,25 p. stuk, enz. 
A. J. de Wit, Koning.weg 175, Amsterdam-Z. 

NEDERLAND EN KOLOi«^iËN 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalogus. 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert. 

DUITSCHE KOLONIËN 
billijkste prijzen in gelijke verhouding. 

Steeds de mooiste en billijkste zichtzcndingen ter be
schikking. Ook naar Overzee. 

M a n c o l i f s t e n worden verzocht — Referentiën! 
W. WiNDRATH, Lugano (Zwitserland). 

Gevestigd in 1890. 

POSTZEGELVEILING 
te houden op 20, 21 en 22 Februari 1939 
in één der zalen van „Huize Stroomberg" 
Westnieuwland 12, Rotterdam, (t.o. Station Beurs). 

Onder den hamer komen: 

Een verzameling I V E D E R L A I V D EIV K O L O I V I E I V ; 
een verzameling E U R O P A , waaronder vele moderne series; 
een groote afd. Verzamel i t i ée^t i e n R e s t a n t e n . 

Geïll. catalogus wordt op aanvraag aan reflectanten toegezonden. 

Kijkdag te Breda: Zondag 19 Febr. in het Oranje-hotel, van 11 tot 3 uur. 

BASTIAANSE & BOEKEMA'S 
POSTZEGELHANDEL N.V. 

Weste Wagenstraat 3 4 - Rotterdam-C. 
Postrekening 308080 Telefoon 55344 

DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
DER BELGISCHE SPOORWEGEN 

brengt ter kennis van de handelaars en liefhebbers, dat zij 
tegen het einde van het eerste kwartaal van 1939 zal over
gaan tot een verkooping van post- en spoorwegzegels. — 
Deze zegels, op fragmenten, zullen te koop geboden worden 
per zakken van 5, 10, 25 en 50 K.G. 

1 — 

3. — 

YVERT: Colis postaux nr. 135-166; MICHEL: Eisen-
bahnpaketmarken nr. 136-170; SCOTT: Parcel post 
stamps nr. 1238-69, 1276-78. 
YVERT: Colis postaux nr. 170-177; MICHEL: Post
paketmarken nr. 3-10; SCOTT: nr. 1272-75, 1279, 
1280-82. 
YVERT: Colis postaux nr. 178-201; MICHEL: Eisen-
bahnpakecmarken nr. 171-194; SCOTT: nr. 1283-
1306. 
YVERT: Service, reeks nr. 1-23; MICHEL: Dienst
marken nr. 1-23; SCOTT: nr. 1401-1426. 
Partij postzegels uit alle landen. 
Belgische postzegels (gewone briefwisseling). 

Deze verkoop zal het voorwerp uitmaken van een bijzonder 
lastkohier. Dit laatste, alsmede alle nadere inlichtingen, 
zullen te gelegener tijd kunnen aangevraagd worden bij 

DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
DER BELGISCHE SPOORWEGEN 

DIRECTIE VAN HET MATERIEEL, BUREEL 26-2 
LEUVENSCHE WEG 21 — BRUSSEL 

(40 

- ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ " " " - ^ " - " - ^ " - ^ 
EEN MAANDELIJKSCH OVERZICHT VAN DE 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
Zeldzame oude en moderne postzegels; series 
zegels met reclame; restant-verzamelingen in alle 
kwaliteiten en in alle prijzen. Maandelijksche 
premies. Een complete nieuwtjes-dienst. 

Twintig jaren philatelistische praktijk hebben ons 
16.000 klanten aangebracht. Waarom U niet ? 
Correspondentie: Fransch, Nederlandsch, Engelsch, Duitsch. 

— Gratis toezending op aanvrage. — 

VAN BIERBEEK 
23 RUE DU MIDI, BRUSSEL. 

Lid van diverse Bonden en Vereenigingen. 

UITGEVER VAN DEN CATALOGUS PRINET 
België, Congo, Frankrijk, enz. 

(3 frs. in postzegels). 

Algemeen vertegenwoordiger van de Schaubek-albums. 

■2Hr Vraagt aan wie bij ons kochten, of zij tevreden waren ! 

p p ^ M > » » w W W W 0^^ w ^ww w 
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TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEGELS VAN NEDERLAND EN KOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDADIGHEIDS-

tü SERIES. - TEVENS VERZAMELINGEN. 
Aanbiedingen met uiterst verlangde prijzen aan 

B . D B W B B R D , 
ERNST CASIMIRLAAN 19, GRONINGEN 

ALLES PRIMA GEBRUIKT ! 
Alle Kinderzegels 1923/38, 

)6 series, 62 waarden ƒ6 ,83 
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 

Levering na ontvangst van postwissel of storting 
op giro 224451. Porto steeds extra. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgv/al 316, Amsterdam, C. 

K. SALOiVlOIV, 
Nieuw adres: A m s t e r d a m - Z , 

i V l e r v e d e p l e l n 1 3 , 
X e l e f o o n 9 6 9 3 0 

Speciaal I w i e c H t e n s t e i t i 
en alle moderne Europa-zegels. 

Liechtenstem, rouwzegel . . f 5.— 
luchtpost 1/16 . f 12,75 

30 versch. Liechtenstein . . f 0,35 
3 0 versch. idem per 100 ongel, f 18,— 

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

A. BISKE, 
POSTBUS 289 , BRUSSEL. 

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

KOOPT BIJ ONZE 
ADVERTEERDERS! 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

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

TE KOOP GEVRAAGD EN GROSPARTIJEN 
VAN NEDERLANDEN KOLONIËN, KILO'S. 

J. PRENT & Co., (6) 
SNEEUWKLOKJESSTRAAT 18 DEN HAAG. 

looo verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,3 j , uit mijn doubletten 
Franco Nederland, Ned-Indie f 0,25 extra 

D. van Ommenf PopulierenlaaHf 
Epe. (Giro 132330). (8) 

U i t g e b r e i d e c o l l e c t i e 
i ^ u e h t p o s t 

der geheele wereld, liefst ongebruikt (geen 
vliegbrieven) te koop gevraagd Uitv aanb 
met vermelduig van vraagprijs onder no i i 
adm Maandblad, Wilhelminapark 128, Breda 

Te k o o p g e v r a a g d 
Yvert 86/92, 127, 128, Toorop 154 6, alle 
weid series, Roode Kruis, Olympiade, Rembr , 
G Glazen, A N W , Zeeman, alle luchtpost 
Ook losse waarden L J . A. L u d e k e r , (30) 
Van O s t a d e s t r a a t 2 0 9 , A m s t e r d a m . 
V r a a g t m i j n E u r o p a n i e u w s 

The International Collectors' Club 
S e c r . K e r s t a n t v . d. B e r g e l a a n 3 5 , 

H i l l e g e r s b e r g . 
Leden in ca 100 versch landen Unieke 
ruilgelegenheid Vraagt gratis prospectus (19) 

Belongrijke 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 

S p e c i a a l - v e r z a m e l mg 
Nederland en Koloniën 

te koop gevraagd Uitsl groote, belangrijke 
collectie komt in aanmerking Uitv brieven 
met vraagprijs onder N o 9 aan de adm 
maandblad, Wilhelminapark 128, Breda 

a U L D E I V S D I E I V S T 
Leidster RENNIE HAAGSMA 

Pres Steynplantsoen 3, Amsterdam 
postgiro 3365J9 

Duitschland autotentoonstelling 3 w. f 0,45 
ld met tent stempel f 0 50 Zwitserland tent 
Zurich 3 versch series 9 w f 0,85 samen. 
Groenland ie off uitgifte, 7 w f 0,80, Vati-
caan oudheidscongres 6 w gebruikt f 0 ,35, 
IJsland geyserserie gebruikt t 0,55, Finland 
R Kruis 1938 f 0,40, Frankrijk Sauvez la 
Race groen f 0,07, enz (Prijzen excl porto) 
Vraagt proefnummer van „Het laatste nieuws", 
Abonnement slechts f 0,25 per jaar (31) 

Prachtverzameling aangeboden. 
Bntsche Kolomen frs 22 000 prijs f 275 — 
Verecnigde Staten frs 11 000 pnjs f 150,— 
Prima kwaliteit veel ongebruikt 
Mauritius nr 7 gebruikt, heeft speldeprik 
Bod gevraagd 
Ook genegen bovengenoemde zegels te ruilen 
tegen 1 exemplaar Saksen nr i mits onbe
rispelijk en op brief 
Jaargangen 1936 38 Stamplover, Stamp Col
lecting, American Phil en 1' Echo Prijs op 
aanvraag 
M. D. Postma, Spoorstraat 130, 

Leeuwarden. (j^) 

Voor pakketmakers buitenlandsch kilogoed 
vele soorten f 1,7? per kilo Buitenlandsche 
bundel 100 X 100 verschillende i 6 — 

„Kleine Postzegelbeurs", 
Zwaanshals 337a, Rotterdam 

(Giro H . Cohen 297^18) (26) 

W e l d a d i g h e i d . Saar 1933 f 12,—, 193J 
f I I ,S j Duitschland 1931 f 6,— Danzig 
1934 f 6 50, ook andere series dezer landen 
Memel 185—208 f 20,—, Curajao 109 f 0,80, 
i i o f i . io , Hongarije Liszt blok f 4 — 
S a a l b e r g , p o s t b u s 3 9 0 , A ' d a m . (24) 

N e d e r l a n d s c h e P o s t z e g e l b e u r s 
Stationsweg 76, Tel 114484 Den Haag 

Giro 120543 Porto extra (38) 
Duitschland, postfrisch. 
Padvindersene 543/4 f 0,19 
Weldadigheid 1936 582/90 f 1,10 
Olympiade 1935 ÏÏ9/61 f 0.35 
Olympiade 1936 565/72 f 1,10 
België postkoets postfrisch f 0,70 
Liechtenstein 25/39 postfrisch f o<ï2 
Duitsch'and Vhegpost 25 pr f 3,— 

Idem 26 pr f 4 — 
Ned Univ éeniz^l^ct pfr. f 0,20 

Idem 10 stel f 1,85 
Verz Thracie 51 ex frs. 435 f 4 — 

Te koop aangeboden: 
Frans Halsjes 4 et f 2 80 per 100 3 et en 
12V2 et f 8 — per 100 stel, Vierzijdige 
roltanding 27'/ , 40, 50 en 60 f 0,80 p stel, 
versterkte hoeken 21, 30 en 50 et f0,50 per 
stel Curajao 1I/2 et jubileum 1938 f*2,5o 
per 100 Suriname 2 et jubileum 1938 f 3,— 
per 100. 

J A. Hoekendijk Jr., 
Camplaan 36, Heemstede. 

Postgiro 223098. (32) 

Te verkoopen: (39) 

lichtbak „POSTZEGELS" 
voor postzegelwmkel. Te bevragen 
Salomon, Mervedeplem 13, A'dam. 

Te koop gevraagd: 
Verzameling Europa (gevorderd), Nederland 
en Kolonien, alsmede een van de Engelsche 
Kolomen Ook Nederland en Kolomen, als
mede duurdere exemplaren Eng en Kol los 
Brieven onder N o 36 bureau van dit blad 

Te koop gevraagd: 
Herdenkmgssene Cura9ao 1934, 
gebruikt. Brieven met prijsopgave 
onder No. 35 adm. van dit blad. 

Ruil g e z o c h t . Aan te biedenEuro-
pa en buiten Europa. Gevr. NederL, 
Duitschland en Kol. Zuid Afrika, 
Rusland en Russische randstaten. 
M. Boissevain, D. 50, Holten. (34) 

RUIL. 
Wie mij een serie zomerzegels Nederland 
toezendt, ontvangt 11$ gr kilowaar Duitschl 
met vele hooge waarden en herinn zegels 

Ramft ler , H a m b u r g 3 3 , 
Fuhlbut t l ers tr . 1 6 8 . (.29) 

Ts koop gevraoaol oude boeken 
op elk gebied en in elke hoeveelheid, zooals 
atlassen, bijbels, plaatsbeschrijvingen, prenten, 
landkaarten, enz 

*. van Straten, magnetiseur. 
Laan van Eik en Duinen 237, Tel. 330617, 

Den Haag. (23) 

M P ^ Tekst van deze annonces vóór den 5en in te zenden aan de Administratie. 



POSTZEGELHÄNDEL 
TENKATEaWEEDA 
G A S T H U I S M O L E N S T E E G 13  A M S T E R D A M  C . 
T E L E F O O N 32521  P O S T R E K E K E N I N G 245932 

ONZE 28' VEILING 
zal p laa t sv inden einde Februa r i 1939. 

Deze veiling bevat: E U R O P A en OVERZEE 
w.o. een zeer mooie afdeeling E N G E L S C H E 
KOLONIEN;! ! U I T G E B R . a AFDEELING 
RESTANTEN, w.o. zeer belangrijke restanten 

diverse Europalanden. 

De catalogus is voor serieuze 
gegadigden gratis verkrijgbaar. 

Voor onze 29e Veiling kan 
nu reeds worden ingezonden. 

äJiiiixiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii illllllH 

EUROPAALBUM 
EXCELSIOR, 
geheel compleet, 
i n 7 b a n d e n , , 
Prijs 45 Gulden. 

C A S 
Te betalen in 7 termijnen. 

■■'" Het enigste Nederlands fabrikaat. ""^B 

Album Nederland en Koloniën, 
geheel compleet, losbladig systeem, 

prijs 1 Gld.; 2,25; 4,—; 6,—; 7,50; 8.—. 

Internationaal Uitgeversbedröf, 
Spuistraat 84—86, AMSTERDAM. 

Telefoon 42164. 

1 ALLES PRACHTIG POSTFRISCH ! 
(De nummers verwijzen naar den catalogus Yvert 8c Tellier)'. 
BECHUANALAND: 

£5, nr. 22 ƒ77,40 
LAGOS: 

2/6, nr. 47 
^¥ft.Ai 5/0, nr. 48 
Pi^^^lTl) 10/0, nr. 49 
SIERRA LEONE: 

lyi d., paar, nr. 47 en 47b 
2% d., nr. 48b 

ZULULAND: 
Fiscaalzegels: 
51-, nr. 4 
9/-, nr. 5 
£ 1, nr. 6 
£S, nr. 7 

Mijn specialiteit: 

ƒ 19,35 
- 10,75 
- 68,80 

ƒ 19,35 
- 64,50 

ƒ 23,65 
- 25,80 
-30,10 
- 75,25 

Zeldzame BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle tijden. 
3 ^ Verzoeken om speciale lijsten zullen 
aandacht hebben ! 

mijn bijzondere 

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

TT. ALLrEIV, 
Frinton on sea, Essex (Engeland). 

51lllllilllHIIIIIIIIIIIII'IIIMllll 1111 i 1M rintfWlMMimi 111111 IIIIIIJIIIIF 

Amiliieding «in einige zeldzame zegels. 
*BELGIE 1925. Herdenking, nr 221-233, 13 stuks ƒ 4,75 
'BULGARIJE 1935. Voetbal, nrs. 252-257, 6 stuks -18,50 
DUITSCHLAND 1930 Z.-Am. vlucht 2 en 4 m. op brief -25 ,— 

-GIBRALTAR 1912-30. 10 shilling, nr. 88 - 5,50 
-GIBRALTAR 1912-30. . £ 1 . - . - , nr 89 - H,— 
"GIBRALTAR 1912-30. £ 1.-.-, nr 72 - 15,— 
■PAPUJ^ 1932. Compleet, nr. 8196, 16 stuks 22,— 
' R E U N I O N 1937. Luchtpost nr. 1, „Roland Garros"  14,50 
SAARGEBIED 1920. Cpl. serie „Sarre" op Beieren (1831) 75 ,— 
•SAARGEBIED 1934. „Volksabstimmung" nr. 116, 2427 16,50 

SAN MARINO 1928, Colis Postaux, nr 115, 15 stuks  8,50 
SLEESWIJK 1920. Ie Zone opdruk, cp l , nr. 2235  12,50 

*TRANSJORDANIE 193034. Cpl serie, nr. 148a161 22,50 

■■ Ongebruikt. — Prijzen zijn vrijblijvend. 

Postzegelhanilel G. -KEISER & ZOON 
Passage 25 -27 , Den Haag 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 

Hebt U reeds ons inliggend „Maandbericht" doorgezien ? 
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