
NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
18e JAARGANG 
Nr. 12 - (216). VOOR PHILATELIE 

97e Postzegelveiling 
op 18-21 December te Amsterdam. 
Belangrijke afdeeling Nederland en Kolo

niën, met zeldzame oude brieven en 
proefdrukken. 

Zeldzame zegels van Oud-Duitsche Staten, 
de voormalige Duitsche Koloniën, U.S.A., 
Zwitsersche Kantonaalzegels, enz. enz. 

Catalogus gratis voor serieuze gegadigden. 
Voor FEBRUARI-VEILING 
kan tot 28 D e c e m b e r goed 
materiaal worden ingezonden. 

Zooeven verschenen 
en bij' ons verkrijgbaar 

„Het Postzegelboek" 
door J. D. van Brink 
met een voorwoord van 
Dr. Ir. M. H. Damme, 

een p r a c h t w e r k , 
ruim 300 pagina's met vele afbeeldingen. 
Ingenaaid f 2,25, gebonden in pracht
band f 2,90 plus 20 cent porto. 
HEKKER's POSTZEGELHANDEL N.V. 
Onder Directie van den Philatelistisch Makelaar ?. J. Hekker 

Rokin40, Amstardam-C. Talef. 33324. Giro 21278. 
Inkoop, — Verkoop, — Publieke Veilingen, — Taxatie. 

Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen ! 

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

TEL. 11702O. POSTREKENING 117396. 

Nederland 
en 

Koloniën 
Europa 

1 9 ^ Hiervan hebben wij een groot aantal 
boekjes gereed. 

Prima kwaliteit 
en 

Matige prijzen. 
Van elk Europaland een apar t boekje. 
Geeft U eens op van welk land wij U 
(zonder eenige verplichting Uwerzijds) 
een boekje kunnen zenden. 
Wij hebben ± 1 5 0 deelnemers aan onze 
zichtzehdingen; waarom zou het dan ook 
niet voor U van interesse zijn? 

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

N.v. DRUKKERIJ BORGHOUTS — ROTTERDAM 



JTliermede bericht ik, dat ik sedert 1 
1 cember 1939 niet meer aan de N.V. 

tiaanse & Boekema's Postzegelhandel 
verbonden, doch 

De-
Bas -
ben 

thans weder voor eigen 1 
rekening zaken doe. 
Voorloopig adres: 

(1 

ROELF BOEKEMA 1 
POSTZEGELS 

Meent 85. ROTTERDAH-G. | 

H. D^lgEYFySS 
Z U I D E I N D E 3 8 2 

LANDSMEER 

s L 011 s ir 
GiPËEirEIOlK ONOELPOG. 

OPGAAF BESCHIKBARE 

Z E G E L S V E R Z O C H T . 

Wij koopen alle soorten 
Verzamelingen. 

Schrijft ons nog heden! 
H A G A & H A R P E N A U 

AMSTERDAM 
Geleenstraat 44 - Telef. 91182. 

' «p^ ' v « w ^ p ^ p ^ p ^ 

i 

Voor een goed verzorgde Z I C H T Z E N D I N G 
tegen lage prijzen is het adres 

W.M. F. SUTHERLAND 
POSTZEGELHANDEL, 

(Diverse zegels uit Oct./Nov. ALBR. THAERLAAN 49, 
aanbieding zijn nog voorradig). UTRECHT. 
„HET POSTZEGELBOEK" met voorwoord van 
Dr. Ir. Damme, juist verschenen. Ingen, f 2,25 
geb. f 2,90. Een prachtwerk tegen minimum prijs. 
Rijk geïllustreerd. Een door ieder verzamelaar 
begeerd KERSTCADEAU! Toezending na storting 
op postrekening No. 179934. 

t ^ 
Adresverandering! 

De Amsterdamsche Postzegelhandel 
voorheen St. Luciensteeg 2 2 
is verhuisd (voorloopig) naar 

RIJNSTRAAT 159 (bovenhuis), Amsterdam-Z. 
Telefoon 9 7 2 5 9 . 

Postadres: Postbus 8 7 9 , Amsterdam. 

Voortaan zulloRfWij ons SPECIAAL belasten met den 

aankoop van verzamelingen. 
Wij koopen A L L E S ongeacht Land of 
Aarddeel tot de grootste objecten of 
partijen, lots en oude archieven, uitsluitend 
ä contant. — Wij zijn vlugge keepers! 

Schrijft ons en wij zijn direct bij U! 

Serie DO X op brief tijdelijk f 25.~ 
Serie Kroontjes met de porten tijdelijk f 35.-

Aangezien er van de laatste series 
veel vervalschingen voorkomen, 
wordt elk door ons geleverde serie 
van ons garantiestempel voorzien. 

M. S. POLAK, 
P O S T Z E G E L H A N D E L . 

Karel du Jardinstraat 12 - Amsterdam. 
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INHOUDSOPGAVE JAARGANG 1939. Nrs. 1-12 (205-216) . 
Amsterdamsche Ver. De Philatelist, 1234jarig 

bestaan: 137. 
Baden nr. 1721: 235. 
Beieren nr. 1: 194. 
Beroemde zeevaarders en ontdekkingsreizigers: 

36, 129. 
Bescherming van verzamelaars en handelaren: 

42, 68, 133, 155, 244, 263. 
Boekwerken: 19, 42, 85, 100, 108, 121, 133, 

154, 182, 203, 219, 243, 262. 
V. Brink, J. D., In memoriam: 73. 
Brunswijk nr. 5 en 5a: 61. 
Brunswijk nr. 6 en 6a: 83. 
Buitenlandsche namen: 195. 
Bulgarije: 39, 63, 126, 170. 
Costerusmedaille: Oct. IV. 
Cura9ao, de portzegels van — sinds 1914: 185. 
Dag van den postzegel (Nederland): 225. 
Dag van den postzegel in Frankrijk: 86. 
Dingaansvlucht: 25. 
Dunant, Henri : 244. 
Finland, De zegels van — van 18561911: 13, 

37. 
Florence Nightingale: 178. 
Gatsonides, H. Y.: 150. 
Geen postzegels, doch fantasieproducten: 179. 
Griekenland, De zegels met den grooten Mer

curhiskop: 131, 152. 
Het jaar dat heenging: 1. 
Hoofdredacteur, onze nieuwe: 89. 
Ingezonden stukken: 263. 
Irene, geboortedag van prinses: 157. 
K. u. K. Feldpost en Militärpost Bosnië

Herzegowina: 105. 
Kerstvertelling, een oude: 259. 
LeondeRaay medaille: Apr. I. 
Letland, de jubileumzegels: 44. 
Letland, de postzegels van: 236, 257. 
Litauen, de nieuwe zegels van: 62, 169. 
Luchtpost: 9, 35, 59, 104, 125, 148, 167, 234. 
Luxemburg, de 100jarige onafhankelijkheid 

van: 113. 
Maandblad, Ons: 249. 
Nationale ruildag: 243, 263. 

Nederland en Overzeesche Gewesten. 

Nederland. 

Afstempelingen: 9, 58, 102, 123, 147, 168, 
192, 216, 232, 256. 

Afwijkingen: 32, 54, 80, 100. 
Buiten gebruikstelling: 6, 230. 
Etsingnummers: 5, 54, 80, 100, 121, 144, 

165, 212, 230, 253. 
Frankeermachines: 34, 58, 81, 103, 124, 148, 

167, 193, 218, 234, 257. 
■'; Jubileumuitgifte: 6. 

?*•■ Kinderzegels: 31, 229, 253. 
Lijst geldige zegels: 32. 
Luchtpost: 9, 59, 104, 125, 148. 
Nieuwe tanding: 253. 
Nieuwe zegels: 5, 6, 79, 230, 253. 
Nieuwe zegels op komst? ; 31, 32. 
Offsetplaatnummers: 6, 54, 80, 100, 144, 

165, 212, 230, 253. 
Oplaagletters: 5, 54, 80, 100, 144, 165, 212, 

230, 253. 
Portvrijstelling militairen: 100, 253. 
Portvrijstelling krijgsgevangenen: 253. 
Portwijziging: 79, 230. 
Poststukken: 7, 58, 80, 122, 145, 214, 231, 

255. 

Postzegelboekjes: 121, 243. 
Spoorwegzegels: 54, 121, 165, 191. 
Urk zonder zegels: 6. 
Veiling Hekker: 254. 
Veltelnummers; 121, 144. 
Veldpost: 147, 216, 232. 
Wat in 1938 verscheen: 6. 
Willibrordzegels: 120, 144, 191. 
Zomerzegels: 31, 80, 99, 212. 

Curasao. 

Frankeermachines: 82. 
Luchtpost: 35, 59. 
Nieuwe zegels: 121, 213, 230. 
Oplaagcijfers: 166, 213, 230. 
Poststukken: 122. 
Wilbur Wright zegel: 56. 

NederlandschIndië. 
Aanmaak zegels: 230. 
Afstempelingen: 9, 58, 123. 
Afwijkingen: 32. 
Frankeermachines: 35, 124, 168, 218. 
Luchtpost: 10, 148, 165. 
Luchtpostzegels: 230. 
Luchtvaartjubileumzegels: 6. 
Nieuwe zegels: 32, 55, 121, 191, 212, 213, 

254. 
Oplaagcijfers: 6, 55, 165, 213. 
Poststukken: 7, 33, 255. 
Specimen zegels: 80, 213. 
Verkoop aan verzamelaars: 56. 
Vervalschingen: 145. 
Weldadigheidszegels: 191, 230, 254. 

Suriname. 
Afwijkingen: 100. 
Luchtposttarief: 33. 
Nieuwe zegels: 56, 121, 213. 
Oplaagcijfers: 80, 191, 213. 
Portret op weldadigheidszegels 1931: 204. 
Poststukken: 101. 

Nederlandsch autopostkantoor: 195. 

Ned. Bond v. Ver. v. Postzegelverzamelaars. 
Begrooting: Sept. IX. 
Bondsvoorzitter, de aftredende: Sept. I. 
Bondsvoorzitter, de nieuwe: Sept. III. 
Informatiebureau: Jan. II, Febr. I, Mrt. III, 

Apr. I, Juni II, Juli III, Aug. I, Oct. V, 
Nov. I, Dec. XVI. 

Keuringsdienst: Juni II, Juli III, Aug. I, Oct. 
V. 

Mevr. M. J. van HeerdtKolff: Oct. IV. 
Philatelistendag: Apr. I, Mei I, Juni I, Juli I, 

Aug. I, Sept. VI, Oct. I. 
Vergaderingen: Mrt. I, Mei I, Juni I, Sept. 

V. 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
Aangesloten vereenigingcn: Jan. I, Mrt. I, 

Sept. I. 
Bekroningen: Jan. I. 
Belangrijke mededeeling: Dec. I. 
Maandblad, Ons: 249. 
Raad van Beheer: Jan. I, Febr. I, Aug. I. 

Nederlandsch Postmuseum: 6, 32, 205, 262. 
Nederlandsche postzegels: 158. 

Nieuwe uitgiften, oplaagcijfers, enz. *) 

Aden: 26, P. 33, 78. 
Afghanistan: 30, 137, 187, 249. 
Albanië: 114, 118, 137, 143, 187, 212, 225, 

249. 
Alexandrette: 78. 
Algiers: 2, 75, 78, 114, 143, 158, 187, 208. 

252. 
Andorra (Fransche kantoren): 158, 225. 
Andorra (Spaarlsche kantoren): 2, 137. 
Angola: 75, 251. 
Argentinië: 5, 26, 50, 53, 93, 137, P. 192, 

212, 229, 249. 
Australië: 27, 53, 93, 98, 118, 164. 
Barbados: 98, 158. 
Barwanir 158. 
Basutoland: 93. 
België: 5, P. 7, 30, 53, 75, 78, 93, 98, 

P. 101, 114, P. 122, 138, 143, P. 146, 158, 
P. 166, P. 192, 208, 250. 

BelgischCongo: 5, 159. 
Bhopal: 114. 
Bohemen en Moravië: 187, 208, 250. 
Bolivia: 50, 143, 209. 
Brazilië: 5, 27, 75, 114, 138, 143, 159, 226, 

229, 250. 
BritschGuyana: P. 33, P. 123. 
BritschIndië: 30, P. 58, 139, 160, 250, P. 255. 
BritschNoordBorneo: 27, 77. 
Bulgarije: 2, 53, 93, 114, P. 123, 143, 159, 

187, 225, 252, P. 255. 
Burma: 159. 
Cameroun: 99, 115, 138, 160. 
Canada: 5, 30, P. 33, 75, 98, 114, 138, 209. 
Ceylon: P. 231. 
Chamba: 2, P. 58, 76, 138. 
Chili: 27, 50, 76, 94, 98, 114, 187, 209. 252. 
China: 27, 78, 115, 139, 188, 250. 
Cochin: 94, 115, 209. 
Columbia: 27, 30, 50, 76, 94, 98, 139, 188. 
CostaRica: 98, 143, 212, 252. 
Cuba: 2, 159, 164, 229, 250, 252. 
Dahomey: 2, 95, 115, 160. 
Danzig: 27, 50, 94, 115, 139, 159, P. 166, 

209. 
Denemarken: 115, 190, P. 215, 229, 250. 
Dominikaansche republiek: 53, 94, 115, 159, 

212, 226, 250. 
Duitsche Post in Polen: 252. 
Duitschland: 2, P. 7, 30, P. 33, 50, 53, P. 80, 

94, P. 101, 115, 118, P. 123, 139, P. 146, 
159, P. 16&, 188, P. 192, 209, P. 215, 
226, P. 231, 250, P. 255. 

Ecuador: 27, 30, 76, 94, 139, 159, 188, 226. 
Egypte: 2, P. 7, 27, 50, 94, 98, P. 102, P. 123, 

P. 166, P. 231, 250, P. 255. 
Estland: 5, 27, 78, 94, 115, P. 123, 139, 

164, 226. 
Finland: 28, 53, 76, 164, 212. 
Frankrijk: 2, P. 7, 27, 30, 50, 53, 76, 78, 94, 

98, 115, 118, P. 123, 139, 143, 160, P. 166, 
188, 190, P. 192, P. 215, P. 231, 252. 

FranschGuinea: 95, 115, 160. 
FranschGi^ana: 2, 115, 160. 
FranschIndië: 115, 160. 
Fransche Koloniën: 53, 95, 98, 115, 119, 

143, 160. 
FranschMiddenAfrika: 2, 115, 160. 
FranschOceanië: 115, 141, 160. > 
FranschSomali: 115, 160. ' , 

*) De afkorting" P. beteekëflt pöstäfüjiken. , 



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 Vcrcenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 34 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

18e Jaargang. Breda, 16 December 1939. Nr . 12 (216). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

I/l pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 . - 1730 1/9 . - 5,50 
1/3 . - 12,50 1/12 . - .4,50 
1/4 . - 10,— 1/16 , - 4 — 
1/6 . - 7,50 1/18 , - 3,— 
Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën, zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzei,elkundiiien, wetenschappelijken en redactioncelen aard, poststuk
ken van Ned. en Kol. benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, 
W. G Zwolle, Oranje Nassauiaan 37, Telefoon 93728, Amsterdam, Z.; al wat Nederland 
en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), mr. G. W. A. de Veer, Park 
van Nieuwenl.o\en 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachts-

wep 7, Rotterdam (poruegels); buitenlandsche poststukken aan dr. E . A . M . Speijer, 
Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan j . P Traanberg, Brouwersplein ajr, 
Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Tesselschadestraat 22, Amsterdam-
West; luchtpost aan ir. H L. S. Adama. Hugo de Grootlaan l, Dordrecht. 

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het verkrijgen van abonnementen en afzonderUjke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. J. J. Smeulders, Wilhelminapark 128. te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 344900 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

ONS MAANDBLAD. 
Nu met ingang van 1 Januari a.s. ons Maandblad het eenigste 

Maandblad in ons land is, dat door verzamelaars wordt uit
gegeven, lijkt het mij gewcnscht zeer in het kort de geschiedenis 
van ons blad na te gaan. 

De oprichters van ons blad zijn de vereenigingen Breda, Hol-
landia en U.Ph.V., die tot 1912 als hun orgaan hadden „De 
Nederlandsche Philatelist", uitgegeven oorspronkelijk door den 
heer Donath, later door de firma Yaar & Co. 

Vanaf 1912 gaven deze 3 vereenigingen voor eigen rekening uit 
„Het Philatelistisch Maandblad". Spoedig tjamen meerdere ver
eenigingen dit blad als hun orgaan aan, <ss*arbij als eersten ge
noemd mogen worden ,,De Globe" en „Rotterdam". Reeds een 
jaar later besloot de H.P.V., die sinds 1897 als eigen orgaan had 
„Het Postzegelblad", dit te doen samensmelten met „Het Phila-
telisti.'-ch Maandblad" en werd op 1 Januari 1913 mede-eigenaresse 
(het zijn er nu dus 4). 

Januari 1922 was wederom een belangrijke datum, want toen 
kwam de fusie tot stand tusschen „Het Philatelistisch Maandblad" 
en het „Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde". Dit laatste 
blad was sinds 1884 het eigendom van de Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegelverzamelaars. De Nederlandsche Vereeniging 
had den wensch tot fusie te kennen gegeven, zoodat vanaf 1922 
de beide bladen verschenen onder den nieuwen tegenwoordigen 
naam „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie". De Neder
landsche Vereeniging was hierdoor mede-eigenaresse geworden van 
het Maandblad (het zijn er nu dus 5). Steeds meer vereenigingen 
namen ons Had als orgaan aan, zoodat vanaf Maart 1928 zoowel 
aan Philatelica als aan de kleinere vereenigingen een adviseerende 
stem In den Raad van Beheer van het Maandblad werd toegekend. 
In 1931 werd Philatelica mede-eigenaresse, doordat deze ver-
een'g'ng zich toen inkocht (er zijn er nu dus 6). 

En nu de laatste stap, die we met ingang van 1 Januari 1940 
doen. Dan zal ons blad heeten: „Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie", waarin opgenomen De Philatelist. De heer K. A. 
Heymans Jr., de eigenaar van het sinds 1926 bestaande maandblad 
„De Philatelist", had eenigen tijd geleden de wensch te kennen 
gegeven zijn blad aan ons te willen verkoopen, welke koop nu 
tot stand is gekomen. Het eerste gevolg h'crvan is, dat er nu 
eenheid is bereikt, daar de vereenigmgen, die ,,De Philatelist" 
als hun orgaan hadden aangenomen, zich nu bij ons hebben aan
gesloten. De Rotrerdamsche Philatelisten Vereeniging heeft zich, 
evenals destijds Philatelica, ingekocht, zoodat cns blad nu het 
eigendom is van 7 vereenigingen en verder het eenigste orgaan 
dat in ons land door verzamelaars wordt uitgegeven. 

Tenslotte heeft deze fusie nog een zeer belangrijk gevolg, n 1. dat 
de heer P. C. Korteweg, die jarenlang als hoofdredacteur aan „De 
Philatelist" verbonden was, nu als vaste medewerker bij ons Maand
blad komt. Zijn artikelen zullen nu regelmatig vanaf het a.s. 
Januari-nummer door ons blad worden opgenomen, hetgeen onge
twijfeld een zeer belangrijke aanwinst mag heeten. Reeds nu roepen 
wij den heer Korteweg een van harte welkom toe. W. G. Z. 

NieuWe 
Uit^fiften 

20 
25 
40 
45 
50 
60 
75 

80 

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

AFGHANISTAN. 
In teekeningen, die veel overeenkomst vertoonen met die van 

de uitgifte 1931-1932, behalve de afghani-waarden (die nieuwe 
afbeeldingen van den emir hebben), verschenen 12 nieuwe frankeer-
zegels. Het opschrift luidt nu „Postes Afghanistan" in plaats van 
„Postes Afghanes". Tevens 'een nieuw dienstzegel. 

Frankeerzegels: 
15 p., smaragdgroen, paleis Darullamans. 

p., donkerpurper, paleis Darullamans. 
p., rood, kazerne en arsenaal in Kabul. 
p., grijs, kazerne en arsenaal in Kabul. 
p., karmijn, onafhankelijkheidsmonument in Kabul. 
p., oranjebruin, onafhankelijkheidsmonument in Kabul. 
p., violet, onafhankelijkheidsmonumervt in Kabul. 
p., ultramarijn, links onafhankelijkheidsmonument, rechts 
afbeelding van den emir. 
p., bruin, als de 75 p. 

1 afgh., lila, afbeelding van den emir. 
2 afgh., karmijn, afbeelding van den emir. 
3 afgh., blauw, afbeelding van den emir. 

Dienstzegel: 
45 p., rood, het wapen. . 

ALBANIË. 

Wij geven hierbij de afbeelding der op blz. 
225 gemelde zegels van 5 en 65 qind, daar deze 
zooals later bleek in een nieuw type, n.1. 
koning Victor Emanuel III en profil, zijn uit
gevoerd. 

ARGENTINIË. 

In verband met het eerste Pan-Amerikaansche congres van volks
woningen werd een bijzonder frankeerzegel van 5 cent. uitgegeven, 
waarop een jonge familie naar haar nieuwe woning kijkt. 

5 centavos, blauwgroen. 
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BELGIË. 
Voor speciaal-verzamelaars van dit land is het van belang te 

weten, dat de vracht voor pakketten aan militairen van 2 Sep
tember af was vastgesteld op 3 fr., zonder rekening te houden 
met het gewicht. In afwachting, dat zegels van dat bedrag ver
krijgbaar waren (het op blz. 208 gemelde zegel) werden hiervoor 
gehalveerde zegels van 6 fr. gebruikt. Volgens voorschrift moesten 
deze zegels in de hoogte worden doorgesneden. Daar het 3 fr. zegel 
reeds na eenige dagen verscheen, zullen er betrekkelijk weinig 
gehalveerde 6 fr. zegels zijn gebruikt. 

Op 1 December verscheen de jaarlijksche 
weldadigheidssene, waarvan de toeslag ten 
goede komt aan de bestrijding der t.b.c. De 
8 waarden vertoonen bekende Belgische 
kerktorens en wel achtereenvolgens die van 
Brugge, Thuin, Lier, Bergen, Veurne, Na
men, Aalst en Doornik. 

10 c. -|- 5 c , olijf. 
30 c. -|- 5 c , bruinrood. 
40 c. -|- 5 c , roodviolet. 
75 c. 4- 5 c , grijsbruin. 

1 fr. -(- 25 c , rood. 
1 fr. 75 -I- 25 c , blauw. 
2 fr. 5 0 - 1 - 2 fr. 50, bruin. 
5 fr. -f- 5 fr., violet. 

BOHEMEN EN MORA VIE. 

I^ww^^^ww 
' E^MMIBEBËGEüa 

Aanvullende waarde in het defini
tieve type, n.1. de 3 kr. met een af
beelding der bekende Bat'a schoen-
fabrieken te Zlin. 

3 kr., violet. 

BRAZILIË 
Ter herinnering aan de deelname aan de New Yorker tentoon

stelling werden op 14 October j.1. 4 frankeerzegels uitgegeven. Zij 
werden zoowel te Rio de Janeiro als te New York verkocht, de 
oplage is 5 millioen series. De zegels geven achtereenvolgens de 
volgende afbeeldingen: George Washington, keizer Pedro II, presi
dent Cleveland en het vrijheidsbeeld, dat door de Vereenigde 
Staten aan Brazilië is geschonken en dat zich te Rio de Janeiro 
bevindt. 

400 r., oranje. 1200 r., karmijn. 
800 r., donkergroen. 1600 r., donkerblauw. 

BRITSCH-INDIE. 
Aanvullende waarde dienstzegels, nog met den ouden opdruk 

„Service". 
10 rs., rood en dof violet. 

CHINA. 
In het gewijzigde Sun Yat Sen type verschenen 2 aanvullende 

waarden. 
2 c , olijfgroen. 

10 doli., donkergroen en violet. 

CUBA. 

10 c , lichtgroen. 

Ter gelegenheid van de eerste 
raketproeven in Latijnsch-
Amerika werden 200.000 stuks 
van het 10 c. luchtpostzegel dei 
uitgifte 1931-1932 in een licht
groene kleur gedrukt en voorzien 
van den 4-regeligen zwarten op
druk „Experimento del / Cohete 
/ Postal / Ano de 1939". De 
proef werd ook hier een totale 
mislukking, de raket kwam op 
korten afstand weer op den grond. 

DENEMARKEN 

P*V«Vfff*l 

l l l l l l l l 

De roode kruis zegels verschenen op 11 
November j.1. Zij geven de afbeelding van 
koningin Alexandra. 

10 -|- 5 öre, violet en rood. 
1 5 - 1 - 5 öre, rood. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Een nieuw luchtpostzegel 
in driehoekformaat is ver
schenen. 

10 c , groen. 

Zooals wel begrepen zal 
zijn, werden de op blz. 226 
onder het hoofd „Domi
nica" gemelde zegels uit
gegeven door de Domini-
kaansche republiek. 

DUITSCHLAND. 

Daar verleden maand de kleur 
van het 10 pf. courantenzegel nog 
niet bekend wa«, melden wij nu, dat 
deze in bruin is uitgevoerd. 

EGYPTE. 

rmmmimtm 

I P O S T E S D E O Y P T E I 

M i t t i i 

Een nieuw frankeerzegel met de beel
tenis van koning Faroek I in uniform 
is verschenen. 

50 piaster, zwartgroen, middenstuk 
bruin. 

GROOT-BRIT ANNIE. 
Op 30 October werd. een 10 sh. zegel met de beeltenis van 

koning George VI verkrijgbaar gesteld. 
10 sh., blauw. 

HAITI. 
Toeslagzegels uitgegeven ten bate van de bouw van een stadion 

te Port-au-Prince. 
Frankeerzegel: 

10 c. -f 10 c , karmijn. 
Luchtpostzegels: 

60 c. -|- 40 c , violet. 
1 g. 25 -t- 60 c , grijszwart. 

Bovendien hebben deze zegels de kleuren blauw en ruod van de 
landsvlag, alsmede de kleuren van de Olympische vlag, n.1. blauv.', 
geel, zwart, groen en rood. 
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IFNI. 
De Spaansche weldadigheidszegels van 1938 verkregen den op

druk „Ifni". Dit is een landsnaam, die voor het eerst in onze 
albums zal voorkomen. Het is een klein gebied, selchts 60 km. lang 
bij 30 km. breed. Het maakt deel uit van Spaansch-Marokko en 
ligt ten Zuiden van Agadir. 

Frankeerzegels: Luchtpostzegels: 
5 c , karmijnrood. 1 p., violet. 

10 c , groengeel. 2 p., oranje. 
30 c , blauwgroen. 
50 c , bruinkarmijn. 

ITALIAANSCH-SOMALILAND. 
Het hieronder bij Italië gemelde 5 c. postpakketzegel verkreeg 

den rooden opdruk „Somalia Italiana". 
Postpakketzegel: 

5 c , bruin. 
ITALIË. 
De 5 en 10 c. der postpakketzegels verschenen in het type der 

uitgifte 1927. 
Postpakketzegels: 

5 c , bruin. 
10 c , blauw. 

JAPAN. 
Op 21 September verscheen de hoogste waarde 10 en met een 

afbeelding van een tak van een bloeiende Japansche pruimenboom. 
De pruimebloesem is het symbool van de Japansche vrouw. 

10 en (yen), bruinviolet. 
Op 16 October verscheen als aanvullende waarde een 7 sen, 

waarop een afbeelding van de Diamanten bergen in Korea. 
7 sen. 

JOEGO-SLAVIE. 

Van de op biz. 229 gemelde frankeer
zegels met een nieuwe afbeelding van koning 
Peter II verschenen op 27 October de 
eerste zegels. 

1.50 d., rood. 
4 d., ultramarijn. 
6 d., lichtblauw. 

KAAP JUBY. 
De Spaansche weldadigheidszegels van 1938 verkregen den op

druk „Cabo Juby". 
Frankeerzegels: Luchtpostzegels: 

5 c , karmijnrood. 1 p., violet. 
10 c , groengeel. 2 p., oranje. 
30 c , blauwgroen. 
50 c , bruinkarmijn. 

KANAAL-ZONE (PANAMA). 
De Amerikaansche zegels van 14 en 114 cent uit de presidenten

serie (dus met de afbeelding resp. van Franklin en Martha 
Washington) werden zwart 2-regelig overdrukt met „Canal Zone". 

i4 cent, oranje. 
I K cent, bruin. 

LUNDY EILAND. 
Het is 10 jaar geleden, dat mr. M. C. Harman, de eigenaar van 

het Lundy-eiland in het kanaal van Bristol zijn eigen zegels in 
omloop bracht. Zij moesten worden gebruikt op de stukken, die 
door hem in zijn motorboot naar het vasteland werden gebracht 
en wel naast de gewone Engelsche zegels. De Engelsche posterijen 
hebben er nooit een aanmerking op gemaakt, zoodat het zuivere 
locale zegels zijn. Om het 10-jarige bestaan dezer uitgifte te her
denken, werden 5.000 series in rood overdrukt met „1929-1939". 

Opdrukzegels: 6 puffin, violet. 
^2 puffin, rood. ' 9 puffin, bruin. 

1 puffin, blauw. 12 puffin, groen. 

Bovendien verschenen op 1 November als aanvullende waarden 
in een oplage van elk 100.000 stuks: 

2 puffin, blauwzwart. 
3 puffin, zwart. 
4 puffin, roodbruin. 

LUXEMBURG. 

mmmm 
De op blz. 229 uitvoerig beschreven 

serie „Caritas"-zegels is op 1 December 
verschenen. 

10 c. -+- 5 c , roodbruin. 
35 c. -)- 10 c , groen. 
70 c. -f 20 c', zwart. 

1 fr. -|- 25 c , rose. 
1.25 fr. -f- 75 c , donkerbruin. 
1.75 fr. -I- 1.50 fr., blauw. 

MANDSJOEKWO. 
De „spoorweg-herinneringszegels" (zie blz. 164) zijn op 28 

October verschenen. 
2 fen, oranje en zwart, spoorwegkaart. 
4 fen, blauw en indigo, „Azië expres". 

MAROKKO (SPAANSCHE KANTOREN). 
De luchtpost weldadigheidszegels van Spanje van 1938 verkregen 

den opdruk „Tanger". 
Luchtpostzegels: 

1 p., violet. 
2 p., oranje. 

Zij verkregen eveneens den opdruk „Zona Protectorado". 
Luchtpostzegels: 

1 p., violet. 
2 p., oranje. 

PHILIPPIJNEN. 
Op 15 November verschenen twee series, elk van 3 zegels in de 

waarden 2, 6 en 12 c , ter herinnering aan den 4en verjaardag van 
de nationale onafhankelijkheid. De eene serie geeft een afbeelding 
van een triomfboog, als symbool van de Amerikaansche en Philip-
pijnsche vriendschap. De andere serie geeft een afbeelding van het 
Madacanan paleis. 

PORTUGEESCHE KOLONIËN. 
De vloed van herinneringszegels aan de wereldtentoonstelling te 

New York houdt blijkbaar niet op. Van elk der 8 Portugeesche 
koloniën kreeg het 5 c. (of daarmede overeenkomende waarde) 
luchtpostzegel den opdruk „Esposicao / International / de / Nova 
York / 1939-1940" benevens de beide symbolen der tentoonstelling. 
Deze opdruk is in zwart, behalve bij Portugeesch-Indië, waarbij 
deze in groen is aangebracht. 

Luchtpostzegels: 
ANGOLA, 5 aug., roodbruin. 
KAAP VERDISCHE EILANDEN, 5 esc, roodbruin. 
PORTUGEESCH-GUINEA, 5 esc, roodbruin. 
MACAO, 50 avos, roodbruin. 
MOZAMBIQUE, 5 esc, roodbruin. 
PORTUGEESCH-INDIE, 43^ tan, ultramarijn. 
ST. THOMAS EN PRINCIPE, 5 esc, roodbruin. 
TIMOR, 50 avos, roodbruin. 

De oplage moet van elke waarde slechts 2.000 stuks bedragen ! ! 

RUSLAND. 
De beide op blz. 190 gemelde Lenin-zegels zijn verschenen, t. w. 

gedrukt op wit papier zonder watermerk. 
3 r., donkergroen. 
5 r., bruin. ' • 

SLOWAKIJE. 
Een weldadigheidszegel, waarvan de toeslag ten goede komt 

aan het kind, met de beeltenis van president dr. Tiso, verscheen 
op 6 November. 
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2.50 + 2.50 k., blauw. 
Aanvullende waarde in de koerseerende serie, n.1. een 50 h., 

die de afbeelding van een militair weergeeft. 
50 h., donker olijfgroen. 

SPAANSCHGUINEA. 
De Spaansche weldadigheidszegels van 1938 verkregen den op

druk „Guinea". 
Frankeerzegels: Luchtpostzegels: 

5 c , karmijnrood. 1 p., violet. 
10 c , groengeel. 2 p., oranje. 
30 c , blauwgroen. 
50 c , bruinkarmijn. 

SPANJE. 
Aanvullende waarden in het type generaal Franco met wapen. 

30 c , karmijn. 4 p., rose. 
50 c , blauwgrijs. 10 p., bruin. 

2 p., bruinolijf. 
TRAVANCORE. 
De 27e verjaardag van den maharadja, Bala Rama Varma, op 

9 November was aanleiding tot de uitgifte van een nieuwe serie 
van 7 frankeerzegels. Op de 1 chuckram zien wij het Ashtamudi
meer met het paleis op den achtergrond; de I K , 2 en 3 ch. ver
toonen een portret van den maharadja; op de 4 ch. is de Sree 
Podmanabha Swami tempel afgebeeld; op de 7 ch. zien wij 
de Comorin kaap met links de beeltenis van den maharadja en 
op de 14 ch. het Pachipara waterreservoir met op den achter
grond de berg Range en links de beeltenis van den maharadja. 

1 ch., dofgroen. 4 ch., terracotta. 
ly, ch., donkerrood. 7 ch., hemelsblauw. 
2 ch., oranjerood. 14 ch., lichtgroen. 
3 ch., kastanjebruin. 

De lage waarden van 6 en 12 cash blijven dezelfde afbeelding 
houden als die der uitgifte 1937, alleen de 12 cash verschijnt in 
veranderde kleur. 

12 cash, violet. 
TUNIS. 
Provisorische uitgifte, n.1. een roode opdruk van 25 c. op 65 c. 

(Yvert 181a). 
Opdrukzegel: 

25 c. op 65 c , blauw. 
De opening van de spoorlijn Ankara

Erzeroem was aanleiding tot de uitgifte 
van 4 verschillende herinneringszegels in 
een oplage van 35.000 series. 

3 kur., roodoranje. 
6 kur., bruin. 
7i4 kur., rose. 

1 2 ^ kur., blauw. 
Drie van de 8 waarden, waaruit de serie 

zal bestaan, die zal worden uitgegeven 
naar aanleiding van den sterfdag van Ata
turk, verschenen op 10 November. 

2% kur., groen, het huis van Ata
turk te Ankara. 

6 kur., bruin, portret van Ataturk 
in 1920. 

12)4 kur., blauw, een van de laatste 
portretten van Ataturk. 

URUGUAY. 
Aanvullende waarde postpakketzegels. 

30 cts., lichtviolet. 
VENEZUELA. 
Een serie met de afbeelding van dr. Cristobal Mendoza, een van 

de onderteekenaars van de onafhankelijkheidsverklaring, staande 
naast een tafel bij een 0{»n raam, waardoor men in de verte 
bergen ziet, werd op 14 October uitgegeven. 

5 c , donkergroen. 37K c., donkerblauw. 
10 c , karmijn. 50 c , olijfgroen. 
15 c , donkerviolet. 1 bol., donkerbruin. 
25 c , ultramarijn. 

TURKIJE. 

C'TüüKiTtPflSrAUIIlO 

É É * i * M M l « * M M 

ZUIDAFRIKA. 
Op 21 Augustus j.1. werd een nieuw 10 sh. frankeerzegel in 

gebruik genomen met de afbeelding van Groot Constantia, een 
van de oudste HoUandsche nederzettingen, met een omranding 
van druivetrossen, waarvoor het district bekend is. 

ZWEDEN. 
Drie aanvullende waarden werden op 20 November uitgegeven 

in het type „drie kronen". 
85 öre, donkerblauwgroen. 
1.15 kr., bruinrood. 
1.45 kr., lichtgroen. 

ZWITSERLAND. 

■•vMwvvwwnn 

y^/^ 
HELVETIA + r. 

De op blz. 212 beschreven serie „Pro 
Juventute" is op 1 December verschenen. 
Op de 20 rp. is evenwel geen Ob, maar 
een Nidwalderin weergegeven. 

5 4 5 r., groen. 
10 i 5 r., violet. 
20 4 5 r., oranjerood. 
30 I 10 r., blauw. 

W. G. Z. 

|eVer>Vaclitcn 
IjiieuiVe IJit^ifteii 

Oplaa^ciifers,eaj.| 

ALGIERS. 
Op komst is een serie van 4 zegels ten bate van de vrouwen 

en kinderen der gemobiliseerden. Zij geven de afbeelding van een 
Franschen en een inlandschen soldaat, die elkaar de hand drukken. 
De totale waarde der serie zal ongeveer 20 frank bedragen. 

BULGARIJE. 
Nog in December is men van plan een serie van 11 luchtpost

zegels uit te geven met een totale waarde van 315 levas. De op
lage moet 50.000 series bedragen. 

CHILI. 
Een $ 10.— zegel zal de in koers zijnde serie completeeren. 
Er zullen 2 weldadigheidszegels verschijnen ter herinnering aan 

de bezetting van het Paascheiland, n.1. een 80 c. | 2.20 p. en 
een 3.60 + 6.40 p. 

COSTA RICA. 
De op blz. 212 gemelde herinneringszegels zullen niet worden 

uitgegeven, omdat het bedoelde congres is uitgesteld. 
CUBA. 
Er is sprake van een serie, die den lOOen geboortedag zal her

denken van generaal Callixto Garcia Iniguez, geboren in Cuba 
in 1839, overleden te "Washington in 1898. Hij was, met de gene
raals Maximo Gomez en Maceo een der helden van den onaf
hankelijkheidsoorlog en voerde het bevel over de Cubaansche 
troepen in de laatste veldslagen van Santiago. 

DUITSCHE POST IN POLEN. 
Zijn voor dit gebied bijzondere opdrukzegels aangemaakt ? Het 

„Handelsblad" van 5 December geeft de afbeelding van een 
Hindenburgzegel, hetgeen bovenaan voorzien is van den opdruk 
„24 Groschen 24" en onderaan 2regelig „Deutsche Post / Osten". 

FRANKRIJK. 
Daar de tarieven verhoogd zullen worden (vermoedelijk in

gaande 1 Januari) zijn nieuwe frankeerzegels noodig. Zoo zal b.v. 
het port voor een binnenlandsche brief van 90 c. op 1 fr. 
worden gebracht. 

JAPAN. 
Naar aanleiding van het 75jarig bestaan van het Roode Kruis 

zullen ook hier herinneringszegels worden uitgegeven. 
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LIECHTENSTEIN. 
Een nieuw 3 fr. zegel is in voorbereiding. 
MONACO. 
In Januari zal een serie van 15 waarden ten bate van het 

Roode Kruis worden uitgegeven. Het zullen de zegels van de in 
omloop zijnde serie zijn (type monumenten), doch in gewijzigde 
kleuren en voorzien van de noodige opdrukken. De frankeer
waarde der serie zal fr. 46.95 en de toeslag 23 fr. bedragen. 

NIEUWZEELAND. 
Hoewel het consulaat eerst had medegedeeld, dat de weldadig

heidszegels voor de bevordering der gezondheid op 2 October j.1. 
zouden verschijnen (wij meldden ze daarom ook op blz. 228), wordt 
nu medegedeeld, dat door de oorlogstoestand de uitgifte is ver
traagd en eerst tegen Kerstmis kan worden tegemoetgezien. 

RUSLAND. 
Twee series frankeerzegels gewijd aan beroemde mannen zijn 

in de maak. 
1. Een serie naar aanleiding van de 125e geboortedag van den 

Russischen dichter Micail Jurjevitsch Lermontov, geboren 3 Oc
tober 1814 te Moscou en in een duel gedood op 15 Juli 1841 te 
Pjatigorsk (Kaukasus). Het zijn: 

15 kop., donkerblauw en bruin, Lermontov in het uniform van 
het lijfgarde huzarenregiment 1837; 

30 kop., donkergroen en zwart, L. in het uniform van het 
NisjiniNowgorod dragonderregiment 1838; 

45 kop., donkerblauw en rood, L. in het uniform van het 
Tenginer regiment 1841. 

2. Een serie naar aanleiding van den 50en sterfdag van den 
Russischen geleerde en criticus Nikolai Gawrilowitsch Tscherny
schewski, geboren 12 Juli 1828 te Saratow en aldaar gestorven 
17 October 1889. De zegels geven een beeltenis van den geleerde 
naar een fotografische opname uit het jaar 1888. De serie bestaat 
uit: 15 kop., lichtgroen; 30 kop., violet en 60 kop., blauwgroen. 

SPANJE. 
In het type generaal Franco met wapen zal binnenkort nog als 

aanvullingswaarde een 60 c. verschijnen. 
Een toeslagserie, zoowel frankeer als luchtpostzegels, zal worden 

uitgegeven ten bate van de wederopbouw van de kerk van Notre 
Dame du Pilar. 

TRAVANCORE. 
Voor dienstgebruik zullen de nieuwe zegels worden overdrukt 

met het woord „Service" in plaats van zooals tot nu toe „On S. S." 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Er is sprake van een officieele uitgifte van Kerstzegels in de 

waarden van 2 en 3 cents. 

ZWITSERLAND. 
Van de dienstzegels 1939 (zie blz. 118) werden verkocht: 
met den opdruk S.D.N.: 3 fr. 8000, 5 fr. 12.500 en 10 fr. 

9.000 stuks; 
met den opdruk B.I.T.: 3 fr. 7.800, 5 fr. 11.300 en 10 fr. 

8.000 stuks. 
Het niet verkochte deel werd vernietigd. 

W. G. Z 

Nederland 
en 

Overzecsche 
Gewesleïi 

NEDERLAND. 
De Kinderzegels 1939. 
Op 1 December zijn de kinderzegels verschenen; de aankondiging 

geschiedde bij Dienstorder H. 598 van 8 November. 
De zegels, waarvan in het vorige nummer de afbeelding werd 

opgenomen, zien er aardig uit. Verschenen zijn: 

I K  ( 1 /4 cent zwart, etsingnummer 675, 
2/4 f 2% cent olijfgroen, etsingnummer 674, 
3 | 3 cent roodbruin, etsingnummer 676, 
5 f 3 cent donkergroen, etsingnummer 677, 

12 >2 + 334 cent blauw, etsingnummer 678. 
Kamtanding 14H : 133^. Vellen van 100 op papier met water

merk cirkeltjes horizontaal. Om het geheele vel een dubbele lijn, 
op de zijranden telnummers, op den bovenrand het .etsingnummer. 

Nieuwe tanding 7 en 1234 cent port. 
Dr. ir. J. van den Berge meldt ons het verschijnen van de 7 C N T 

port met tanding 1334 : 123^. 
De heer Veen zendt ons het portzegel van 1234 cent met de 

nieuwe tanding 1334 : 123^. De oplaagletter is I. 

Nieuwe postzegels. 
Dfc Telegraaf van 14 November bevatte het volgende berichtje: 
„Naar wij vernemen, is een geheel nieuwe serie postzegels in 

voorbereiding van waarden boven 3 cent met de beeltenis van 
H. M. de Koningin, naar een meer kort geleden vervaardigde 
beeltenis. Het is evenwel nog niet bekend wanneer deze serie zal 
worden uitgegeven." 

In een van de eerste nummers van dit jaar berichtten wij al 
van het voornemen om nieuwe zegels uit te geven. Het schijnt 
dus wel dat er nu toch aan gewerkt wordt. 

Nieuwe oplaagletters. 
30 cent U; 50 cent R; 60 cent J. 

Nieuwe etsingnummers. 
5 cent Y: R 669. 

30 cent U: 668. 
50 cent R: 653. 
60 cent J: 660. 

Nieuwe offset plaatnummers. 
134 cent H : 393. 
2 cent U: 392. 
3 cent S: 399. 

Portvrije verzending van stukken aan en van krijgsgevangenen. 
Dienstorder H. 614 van 15 November meldt: 
1. Krachtens de bepalingen van het op 27 Juli 1929 te Geneve 

gesloten Verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen 
en die, voorkomende in het Algemeen Postverdrag, zijn brieven 
en andere stukken, afkomstig van en bestemd voor krijgsgevangenen, 
vrijgesteld van alle postale heffingen. 

2. Genoemde vrijstelling geldt eveneens ten behoeve van de 
Bureaux van inlichtingen nopens krijsgevangenen, ingesteld door de 
oorlogvoerende Staten en eventueel door de neutrale landen. 

3. In verband hiermede kunnen de vorengenoemde zendingen, 
afkomstig van en bestemd voor de bedoelde Bureaux van inlich
tingen en van en voor de krijgsgevangenen — waaronder ook zijn 
te verstaan de in een onzijdig land geïnterneerden —■ in het inter
nationaal verkeer vrij van alle porten en rechten worden vervoerd. 

5. De zendingen (derhalve ook de postpakketten) bestemd voor 
de in Nederland geïnterneerden en voor het hier te lande op
gerichte Bureau van inlichtingen moeten naar 'sGravenhage 
worden gezonden, ter uitreiking aldaar aan den „Dienst der inter
neering", Wassenaarscheweg 6. 

Die, welke van de geïnterneerden hier te lande afkomstig zijn, 
zullen voorzien zijn van de aanwijzing: 

Portvrij 
Franc de Port 

Militaires étrangers internes dans les PaysBas. 

SintNicolaas en Kerstpakketten voor militairen. 
Van 27 tot 30 November bestond de gelegenheid, aan onder de 

wapenen zijnde militairen beneden den rang van officier, voor 
zoover deze postpakketten door tusschenkomst van de Veldpost 
worden uitgereikt, St. Nicolaaspakketten te verzenden tegen de 
helft van het gewone port. Deze pakketten zouden dan eerst op 
of omstreeks 5 December worden uitgereikt. Het adres op de 
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adreskaart en op het pakket moest voorzien zijn van twee elkaar 
snijdende lijnen in inkt. (Dienstorder H. 602 van 8 November). 

En Dienstorder H. 648 van 29 November bericht: 
1. De regeling, welke met betrekking tot St. Nicolaas-pakketten 

ten behoeve van onder de wapenen zijnde militairen beneden den 
rang van officier is getroffen, zal ook gelden voor Kerst-post
pakketten, bestemd voor bedoelde militairen, met dien verstande, 
dat de postpakketten ter post moeten worden bezorgd in het tijd
vak van 18-20 December. 

2. Het adres van deze Kerst-pakketten en de bijbehoorende 
adreskaarten behooren door de afzenders eveneens te worden 
voorzien van twee elkaar schuin snijdende lijnen in inkt. 

• 97e Veiling-Hekker. 
Met een enkel woord willen wij de aandacht vestigen op enkele 

groote zeldzaamheden in de 97e veiling-Hekker (18-21 December). 
Bij de prachtige blokken en strips van de oudste emissies Neder
land bevinden zich o. a. een postfrisch blok van 10 van de 10 cent 
1867 type II in tanding 10>2 : 10, en een unieke strip van 4 
van de 20 cent type II in deze tanding. Ook de beroemde 25 cent 
type II tanding 14 : 14 is aanwezig. Een merkwaardig stuk is een 
15 cent port 1874 van Indië, postfrisch met volle gom, en on-
getand, nog nooit beschreven. Van de 2J4 cent port 1882 van Indié 
is een postfrisch ongetand paar met velranden (waarop stempeltje 
PZ) aanwezig, zie blz. 154 handelaarscatalogus. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
De Weldadigheidszegels 1939. 
Van de nieuwe Indische weldadigheidszegels ten bate van het 

Sociaal Bureau te Batavia werden in het vorig nummer de afbeel
dingen opgenomen; de zegels zijn op 1 December verschenen, in 
de volgende waarden en kleuren: 

2 -|- 1 cent violet, 
3 /^ -j- 1}4 cent groen, 
7% -f- 2/4 cent kastanjebruin, 

10 -{- 2'A cent roserood (Europeesche verpleegster), 
10 -\- lyi cent roserood (Inlandsche verpleegster), 
20 -f- 5 cent blauw. 

De zegels vermelden onderaan het zegelbeeld niet de toeslag, 
wel de geldigheidsduur. 

"Weer eens een nieuwe tandingmachine ! De waarden in staand 
formaat hebben kamtanding 1134 : 13, die in liggend formaat 
hebben kamtanding 13 : 1 1 ^ . Vellen van 100 zegels, papier met 
watermerk cirkeltjes, bij de staande waarden (2 en JY^ cent) 
liggend, bij de liggende waarden {i%, 10, 10 en 20 cent) staand. 
Als randdruk een dubbele lijn rondom het vel, op de zljranden 
telnummers; merkwaardigerwijze geen etsingnummers. 

De beide teekeningen van de 10 cent zijn aldus over het vel 
verdeeld, dat niet alleen horizontaal, maar ook verticaal beide 
teekeningen afwisselen. Het eerste zegel van de eerste rij vertoont 
de Europeesche verpleegster, het tweede zegel de Inlandsche, enz. 
De tweede horizontale rij begint met de Inlandsche verpleegster. 

De 60, 80 cent en 1 gld. met watermerk. 
Begin November verschenen aan de Nederlandsche verzame

laarsloketten drie nieuwe waarden van de koerseerende Indische 
serie met watermerk: 

60 cent, oplaag C, etsingnummer 148, 
80 cent, oplaag F, etsingnummer 151, 

1 gld., opjaag D, etsingnummer . . . . 
De tanding van alle drie is, als vroeger, 12J4 : 12>^. 
Nu er al ernstige plannen schijnen te zijn om voor deze zegels 

een nieuwe teekening in te voeren,bestaat de kans dat aan deze 
drie waarden geen lang leven beschoren zal zijn. 

De beeren Veen en Julius dank voor de melding. 
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VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN DECEMBER 1899). 
Nederland. 
Van den heer C. Kersten te Haarlem ontving ik een schrijven, 

naar aanleiding van het bericht in November, dat de 1 Gld. in 
vellen van 50 zijn uitgegeven, waarvan het volgende een uit
treksel is: „De zegels in vellen van 50 wijken wel degelijk af 
van die in vellen van 25. Ik vond de volgende verschillen: 
„ 1 " is kleiner en dunner geworden en 't woord „GULDEN" vetter. 
Andere wijzigingen heb.ik niet gevonden. Tevens kan ik U mede-
deelen, dat de vellen van 50 reeds begin October aan enkele, zoo 
niet aan alle kantoren verstrekt zijn". 

Na ontvangst van zijn schrijven, haastte ik mij naar het post
kantoor, om even een 1 Gld.-zegel van de vellen van 50 te halen. 
't Zij dat men mij in October toch een exemplaar van de vellen 
van 25 gaf, ondanks mijn stellig verzoek er mij één van die van 50 
te geven, 't zij dat er bij de vellen van 50 t w e e typen in 't 
waardecijfer te vinden zijn, wat ik nu ontving vertoonde de ver
schillen door den heer Kersten genoemd. Het cijfer is werkelijk 
kleiner en dunner, en het woord „GULDEN" is een weinig vetter 
gedrukt. 

Koloniën. 
De Heer M. Z. Booleman was de eerste, die mij het bericht uit 

Duitschland bracht, dat de.nieuwe zegels voor onze Koloniën zullen 
bestaan uit overdrukte Nederlandsche zegels. 

De „Deutsche Briefm. Zeitung" geeft nu in het nummer van 
20 November reeds eene afbeelding van dien overdruk, met eene 
opgave van de verschillende waarden daarvoor gebezigd. Is het 
niet treurig, dat deze nieuwsberichten ons over Duitschland moeten 
bereiken, waar dit orgaan van de Koninklijk erkende Nederlandsche 
Vereeniging van de desbetreffende autoriteiten geen berichten 
daarover kan verkrijgen ? Als aan het Bureau der Wereldpost-
vereeniging te Bern de nieuwe zegels worden gezonden, — mis
schien wel te gelijk met de eerste zending naar de verschillende 
Koloniën, — en dat nieuws dus wereldkundig wordt gemaakt, 
welke bezwaren zouden er dan kunnen worden gemaakt, tegelijker
tijd, ten behoeve van dit orgaan, hiervan mededeellng te doen ? 

Het lijdt geen twijfel dat de exemplaren door den Heer Ph. 
Kosack aan de Redactie van genoemd blad vertoond, herkomstig 
zijn van het Bureau te Bern. Hoe .het mogelijk is, dat zij nu reeds 
in handen van een handelaar konden komen, is ons onbegrijpelijk, 
't Is mogelijk, dat het nog lang zal duren voor die zegels zullen 
worden uitgegeven, althans indien men de voorraden oude zegels 
eerst wil opruimen. De 12J4 ets.-zegels van Ned. Indië, Koningin, 
die eerst aan enkele kantoren zijn verstrekt, zijn weer gevolgd door 
die met de beeltenis van den Koning ! Bijna de geheele druk 
is dus nog in handen van de administratie ! ! 

Volgens de „D. Br. Zeit." zijn overdrukt in het z w a r t , met 
de waarde gelijk aan de oorspronkelijke en den naam der Kolonie, 
zooals hieronder aangegeven, voor: 

Nederl. Indië: de 10, 1 2 ^ , 15, 20, 25, 50 et. en 2.50 Gld. 
Suriname: de 50 ct., 1 Gld. en 2.50 Gld. 
Curasao: de 25 ets. De 2.50 Gld. maakt hier eene exceptie; deze 

waarde zou den opdruk „1.50" hebben ontvangen ? 

Iets over afstempelingen. 
. . . . D e afstempelingen hebten ook hare zeldzaamheden! Som

migen zijn soms even moeilijk te verkrijgen, als eenige postzegels. 
De puntafstempelingen: 155, 159 en 147, benevens de afstempe
lingen van de spoorwegpostkantoren Nos. 404 en 401 etc. (nummers 
van Schreuders), maken volgens mijne bescheiden meening, daarop 
aanspraak. De afstempeling „'s-Gravenhage-station" en Baarn-
Soestdijk treft men evenmin dagelijks aan. 

Dat onze postadministratie ook een open oog heeft voor de 
vrouwenbeweging, bleek uit de in dienststelling, op de Tentoon
stelling van vrouwenarbeid te Scheveningen, van een hulppost
kantoor, met een speciaal daarvoor vervaardigden stempel 
S c h e v e n i n g e n 2. Het kantoor werd bestuurd door eene 
dame. Het is te hopen, dat de stempel zijn geld heeft opgebracht, 
en de administratie de verzamelaars nog dikwijls zoo'n buiten
kansje zal doen deelachtig worden ! B. 
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'oststukkea. 

NEDERLAND. 
Een krantenbericht deelt het volgende mede omtrent te ver

wachten bijzondere briefkaarten voor het algemeen steuncomité: 
Gedurende een door den minister van binnenlandsche zaken 

te bepalen tijdvak zullen van rijkswege ten bate van het Algemeen 
Steuncomité 1939 bijzondere briefkaarten verkrijgbaar worden 
gesteld. 

Deze briefkaarten zullen worden uitgegeven in de frankeer-
waarden van 2, 3 en 7% cent. Zij zullen worden verkocht met 
een toeslag van onderscheidenlijk 5, 5 en 7% cent per kaart boven 
de frankeerwaarde. 

De kaarten zullen dezelfde zegelafdrukken dragen als die, welke 
op de gewone briefkaarten voorkomen. 

De opbrengst van deze briefkaarten zal, na aftrek van de 
frankeerwaarde, de kosten van aanmaak en andere bijzondere kosten 
uit de uitgifte voortvloeiende, ter beschikking gesteld worden 
van het Algemeen Steuncomité 1939. 

Verder onzen dank aan den heer Van der Leeuw voor de 
volgende mededeelingen: 

Postblad model 1937. 
Er kwam vermoedelijk reeds in Juli 1939 of eerder een nieuwe 

uitgifte van dit postblad met ingedrukt zegel 5 cent groen, doch 
nu van dunner en tegen het licht doorzichtig karton, zonder het 
zwarte tusschenvel van de vroegere uitgiften. Door het weglaten 
van dit zwarte tusschenvel werd het vroeger uit 3 lagen be
staande karton nu slechts 2 lagen dik, dus dunner en doorzichtiger. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Postblad model 1-1-1936. 
Er blijkt een nieuwe uitgifte verschenen te zijn van dit postblad 

met ingestempeld zegelbeeld 7'A cent violet. Ik ontving zulk een 
poststuk, afgestempeld Tjimahi 1-7-1939, dat geheel gelijk is aan 
het jongste der 3 bestaande soorten, doch nu met 3 gestyleerde 
duifjes (PTT), welke tot heden alléén voorkwamen op de beide 
formulieren z o n d e r ingedrukt zegelbeeld (zie Maandblad 
Maart 1938). 

Er bestaan dus nu 4 soorten mét ingedrukt zegelbeeld (1936, 
1936, 1937, 1939) en 2 soorten zónder ingedrukt zegelbeeld (1937, 
1937). 

BUITENLAND. 
BRITSCH-INDIE. 
Britsch-Indië gaf twee nieuwe kaarten van 9 pies uit. Daar deze 

melding uit Duitschland komt, waar men op het oogenblik geen 
post uit Britsch-Indië onder de oogen zal krijgen, zijn ons nadere 
bijzonderheden onbekend. 

Deze mededeeling willen wij aangrijpen om de lezers van het 
Maandblad met klem te verzoeken, nog meer dan anders mede te 
werken om onze rubriek up to date te houden, daar de mede
deelingen uit het buitenland door de oorlogstoestand steeds 
schaarscher worden ! 

BULGARIJE. 
Hier verscheen een nieuwe 1 lew briefkaart. De kleur is bruin 

op wit, het zegelbeeld vertoont den koning naar links op gladden 
achtergrond. De kaart heeft een scheidingslijn, 5 adreslijnen en 
2 regels voor afzender-vermelding. 

DUITSCHLAND. 
De kaart voor de "winterhulp is verschenen. Wellicht verschijnt 

er nog een tweede emissie, daar deze uitdrukkelijk voor het 
„Kriegswinterhilfswerk" bedoeld is. De reeds verschenen kaart is 
bruin op gekleurd karton en heeft een frankeerwaarde van 
6 pfennig en een toeslag van 4 pfennig. Rechts op de voorzijde 

bevindt zich de waarde-aanduiding, die wel iets doet denken in 
uitvoering aan de cijfers op de nummers 146 en 147 van Duitsch
land, maar veel grooter. Links staat de afbeelding van een van 
de 6 volgende Duitschers: Heinrich I (876-936), Ulrich von Hutten 
(1488-1523), Martin Luther (1485-1546), Friedrich der Grosse 
(1712-1786), Von Bismarck (1815-1898), Carl Peters (1856-1918). 

EGYPTE. 
In aansluiting op de nieuwe enveloppe, die wij reeds meldden, 

blijken nog de volgende poststukken verschenen te zijn, alle met 
den kop van den huldigen koning: een kaart van 3 milliemes bruin, 
een kaart van 13 milliemes rood en een courantenbandje van 
1 millième roodoranje. Alle bovengenoemde poststukken zijn op 
gekleurd papier gedrukt. 

LIECHTENSTEIN. 
Naast de nieuwe 10 rappen kaart verscheen nu ook de brief

kaart met antwoord betaald i 10 -|- 10 rappen in dezelfde 
uitvoering. 

POLEN. 
De op blz. 232 gemelde serie briefkaarten bestaat uit 32 stuks. 

Zij zijn rechts gemerkt P.P.T.T. (V-1939) 6.400.000 - S. V. -1 
(t.m. 32). Volgens de dateering waren de kaarten dus reeds 
in Mei verkrijgbaar. In den rechter bovenhoek de afdruk van 
het zegel, uitgegeven ter herinnering aan de 25-jarige her
denking van Pilsoedski's legionnairen ter waarde van 15 groszy. 
Bovenaan in het midden de woorden ,,Kartka Pocztowa", in den 
linker bovenhoek de Poolsche adelaar omringd door laurier-
takken en er onder XXV, 1914, 1939, 6 Sierpnia. Dit geheel in 
een grijze druk. In een hiervan afwijkende tint, n.1. meer blauw
grijs, bevindt zich op het overblijvende linkerdeel een der 32 ver
schillende afbeeldingen. De er onder staande tekst is uitsluitend in 
het Poolsch. Zij zijn achtereenvolgens: 

1. Pierwszy patrol ulanski - Sierpin 1914. 
2. Komendant J. Pilsudski ze sztabem w Kielcach - Sierpin 1914. 
3. Kompania Luculska 2 p.p. L. P. w Worochcie - listopad 1914. 
4. Placowka 2 p.p. L. P. w Zielonej (w Karpatach) - Listopad 

1914. 
5. Komendant J. Pilsudski na inspekcji V Batalionu L. P. w 

okopach nad Nida - Marzee 1915. 
6. Komendant J. Pilsudski z oficerami sztabu przed kwatera 

1 p.p. L. P. w Turze Dolnym nad Nida - Kwiecien 1915. 
7. Komendant J. Pilsudski i szef sztabu pplk. K. Sosnkowski 

w Grudzynach nad Nida - Kwiecien 1915. 
8. Rtm. Belina-Prazmowski z oficerami przed Kwatera w 

Zagaju - Kwiecien 1915. 
9. Przeprowa przez Nide pod Borzykowem - Maj 1915. 

10. Ulani Beliny na patrolu - Maj 1915. 
11. Artyleria I Brygady L. P. w marszu - Maj 1915. 
12. W okopach pod Konarami - Czerwiec 1915. 
13. Przeprawa I Brygady L. P. przez Wisle pod Annopolem 

Lipiec 1915. 
14. Zaklad sanitarny I Brygady L. P. pod Urzedowem - Lipiec 

1915. 
15. Komendant J. Pilsudski ze sztabem obserwuje bitwe pod 

Jastkowem - Lipiec 1915. 
16. Przybycie warszawskiego batalionu P. O. W. do Kopytowa 

na Wolyniu - Sierpien 1915. 
17. Przy ognisku na Wolyniu - Wrzesien 1915. 
18. Komendant J. Pilsudski w okopach rezerwowych pod 

Kobczami na Wolyniu - Pozdziernik 1915. 
19. Tabor na postoju pod Wolczeckiem na Wolyniu - Listopad 

1915. 
20. Oboz w lesie na Wolyniu - Listopad 1915. 
21. Komendant J. Pilsudski w rozmowie z pik. Zielinskim na 

swiecie czwartakow pod Optowa - Maj 1916. 
22. Komendant J. Pilsudski i ks. biskup Bandurski w Lasku 

Polskim - Czerwiec 1916. 
23. Szef sztabu I Brygady L. P. pik. Kazimierz Sosnkowski, 

Piaseczno (Wolyn) - Sierpien 1916. 
24. Komendant 1 p.p. L. P. pik. Edward Smigly-Rydz, Sitowicze 

(Wolyn) - Wrzesien 1916. 
25. Centrala telefoniszna w Legionowie --Lipiec 1916. 
26. Ulan nad grobem Kolegi na Wolyniu - Rok 1916. 
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27. Komendant J. Pilsudski podczas przegladu okopow VI 
Batalionu L. P. pod Kostiuchnowka - Czerwiec 1916. 

28. Okopy ryglowe 6 p.p. L. P. pod Optowa - Czerwiec 1916. 
29. Wejscie I Brygady L. P. do Czeremoszna po odwrocie z nad 

Styru - Lipiec 1916. 
30. Komendant J. Pilsudski dekornje legionistow odznaka „Za 

Wierna Sluzbe" - Kolonia Dubniaki na Wolyniu - Sierpien 1916. 
31. Komendant J. Pilsudski na cwiczeniach P. O. W. w Zielonce 

pod Warszawa - Rok 1917. 
32. Batalion P. O. "W. na cwiczeniach w Zielonce pod "Wars-

zawa - Rok 1917. 

SLOWAKIJE. 
Reeds eenigen tijd geleden verschenen hier eigen poststukken, 

die in druk, type en papiersoort volkomen gelijken op de vroegere 
Tsjechische uitgiften. Ook is de papiertoeslag blijven bestaan, die 
nu 10 h. bedraagt. 

De definitieve serie draagt het beeld van Hlinka, zooals wij dat 
ook van de postzegels kennen. Gemeld zijn tot dusverre: een brief
kaart van 50 h. grijsgroen, een briefkaart met betaald antwoord 
van 50 + 50 h., een briefkaart van 1.20 k. bruinolijf en dezelfde 
met betaald antwoord van 1.20 + 1.20 k., en een herinnerings-
kaart met het Stefanik-monument van 50 h. grijsgroen. De enkel
voudige kaarten voor het internationale verkeer dragen links boven 
de kleine illustraties, zooals wij die ook van de vroegere Tsjechische 
kaarten kennen. Alle poststukken verschenen op gekleurd karton. 

/ cliilóeiil 
m 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. nr. 46 van 

25 October 1939 bevatten o. a.: 
Met ingang van 1 November 1939 wordt het postkantoor te 

N e d e r - H a r d i i ^ x v e l d vervangen door een ongeclassificeerd 
hulppostkantoor en wordt gevestigd het postagentschap A m e r s-
f o o r t - O u d e S o e s t e r w e g . 

Nr . 47 van 1 November 1939: 
Op 13 November 1939 wordt te Amsterdam gevestigd het bij

postkantoor annex districts-bestelkantoor A m s t e r d a m -
Z u i d 2. (In den typenraderstempel staat Zuid II). 

Nr. 49 van 15 November 1939: 
Met ingang van 1 December 1939 wordt gevestigd het post

agentschap A r n h e m - Z u i d . 
Nr. 50 van 22 November 1939: 
Den 20en November 1939 werd gevestigd het postagentschap 

V u g h t T a a l s t r ^ a t . 
A m s t e r d a m C.S., ' s - G r a v e n h a g e en R o t t e r 

d a m stempelden in November met een reclamestempel voor 
Nederlandsch Fabrikaat. 

<}=CIDit ^ ^M>^ contrölemerk ^ - ^ E/\JX^. 
waarborgt j^ ' '~^ 'V — 
NederlandJcK :ĝ 28 XI18^ 
Fabrikaatm-J/» 1939 mï: 

Sedert 1 December wordt weder gestempeld met de tekst: 
KOOPT T H A N S DE / POSTZEGEL / VOOR HET KIND 

f^'^^KOOP THANS DE 

VOOR HET KIND 

in de machines te A m s t e r d a m C. S. en ' s - G r a v e n 
h a g e , terwijl A r n h e m S t a t i o n , R o t t e r d a m en 
U t r e c h t S t a t i o n nog de oude omlijste 4-regelige tekst 
bezigen: KOOPT THANS / WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS 
/ VOOR HET KIND. 

In den morgen van 5 November j.1. stond in de dagteekening-
stempel van M a u r i k 5.XII.40.8; de postambtenaar herstelde 
deze fout echter door met inkt van de 12 een 11 en van de 40 
39 te maken. 

De stempels Veldpost 2 resp. 9 met ster en Expeditie A, dus 
alle zonder ,,kantoor", van het tegenwoordige typenradermodel, 
hopen wij binnenkort af te beelden. 

OORLOGSVARIA. 
DUITSCHLAND. 
Aanvankelijk was de censuur hier niet streng doorgevoerd en 

werd slechts een gedeelte der buitenlandche post, na opening, 
gesloten met het bekende verticaal getande etiket in zwartdruk: 
Zur / Devisenüberwachung / zollamtlich / geöffnet. 

Sedert 22 November j.1. is dit echter gewijzigd; bijna alle 
brieven die wij ontvingen uit Duitschland, inclusief de Oostmark, 
waren na opening gesloten met een wit strookje, zwart overdrukt 
Geprüft, waarnaast rechts in een cirkel de adelaar met een om
kranst hakenkruis en omschrift: Oberkommando der Wehrmacht. 

Gspcüfl 

Uit K o b l e n z 2 zagen wij den stempel: Denk immer / 
daran / Feind hört mit !, uit B e r l i n N.W. 7, D a n z i g 5 
en D a r m s t a d t 2: Jeder Dienst am / Vaterland / stählt 
unsere Kraft. 

Uit P 0,1 e n een enkelring-
stempel met een stadsgezicht er 
omschrift: AMTSANTRITT DES 
GENERALGOUVERNEURS • 
KRAKAU -7-11-1939, uit S o s 
n o w i e c een omi jnd stempel 
in violetten inkt Schoppinitz 
(Oberschles.) b, in v'oleitcn inkt: 
Bp 5 Breslau-Lodz / Zug . . . 
am • . . . . , dus een noodhulp-
treinstempel; verder in een cirkel 
boven een posthooin- MURO-
WANA / GOSLIN, zonder 
datum. 
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BELANGRIJKE MEDEDEELING. 
Met ingang van 1 Januari 1940 zal het Tijdschrift 

voor Postzegelverzamelaars 
„DE PHILATELIST" 

ophouden te bestaan. Vanaf dien datum zal genoemd 
blad worden opgenomen in het „Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie", dat alsdan den naam zal dragen: 

„NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
V O O R P H I L A T E L I E , 

W A A R I N O P G E N O M E N D E P H I L A T E L I S T " . 

De hoofdredacteur van „De Philatelist", de heer 
P. C. Korteweg, wordt vanaf 1 Januari 1940 als vaste 
medewerker aan ons blad verbonden. 

AAN DE ABONNE'S. 
Met ingang van het Januari-nummer zal de abonnementsprijs 

voor het VOLLEDIGE blad als voorheen ƒ 5.— bedragen (buiten
land ƒ 6.—), terwijl de uitgave ZONDER vereenigingsnieuws tegen 
ƒ 3.— per jaar (buitenland ƒ 4.—) zal worden geleverd. 

Zij, die met ingang van het Januari-nummer het blad ZONDER 
vereenigingsnieuws wenschen te ontvangen, gelieven dit vóór 
1 Januari 1940 aan de administratie, Wilhelminapark 128, Breda, 
te willen berichten, onder gelijktijdige overschrijving van het 
bedrag ad ƒ 3 . — (buitenland ƒ4,—) op postrekening 344900 ten 
name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie te Breda. 

Zij, die het blad MET vereenigingsnieuws wenschen, gelieven 
ƒ 5.— (buitenland ƒ 6.—) te gireeren op bovenstaande post
rekening. 

VERZOEK. 

Aan beeren redactieleden en medewerkers wordt verzocht hun 
gespecificeerde nota's, wegens voorgeschoten porti over het jaar 
1939, vóór 5 Januari 1940 te willen inzenden aan de administratie, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

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

Op den Hen November, een mooien herfstdag, werd Lucas van 
Es'cn ten grave gedragen en waren talriji^e leden van de Neder
landsche Vereeniging op den doodcnakker aanwezig om hun voor-
zjtter de laatste eer te bewijzen. Een opkomst, die begrijpelijk was, 
daar Van Essen steeds voor de belangen onzer vereeniging, doch ook 
voor die van de leden persoonlijk, was opgekomen en altijd met 
raad en advies had gediend. Vooral de leden van zijn afdeeling 
Gooi en Eemlatid, welke afdeeling hij zoo groot had gemaakt, 
zullen zijn voorlichting noode missen. In de aula van de begraaf
plaats „Zorgvliet" te Amsterdam werden namens het bestuur en 
de leden van de Nederlandsche Vereeniging de verdiensten van 
den overledene herdacht door den vice-voorzitter, waarna de heer 
de Bas sprak namens het bestuur van den Bond, waarin de heer 
Van Essen ook eenige jaren zitting heeft gehad, en namens den 
Raad van Beheer van ons Maandblad. Vervolgens sprak het oudste 
lid in jaren van de afdeeling Gooi en Eemland, de heer Heineken, 
die dank zegde voor al hetgeen voor deze afdeeling was gedaan, 
terwijl hij er op wees hoe een goede verstandhouding en samen
werking door het optreden van den overledene steeds was ver
kregen. Nadat de aanwezigen als laatste groet bloemen hadden 
gestrooid op het graf en de zoon, mede namens zijn moeder, had 
dank gezegd voor de talrijke blijken van sympathie, werd de 
begraafplaats verlaten en waren allen onder den indruk van het 

heengaan van een goed lid en goeden vriend van onze vereeniging, 
die niet gemakkelijk te vervangen zal blijken. 

Apeldoorn, November 1939. 
H . J. BOEKEN JZN. 

' Aanmeldingen. 
A. E. Sitsen, Vredelaan 52, Laren (N.-H.), giro 338525, tel. 3631. 

(Lid „Hollandia"). (V. en L.). 
W. D. F. Schas, 's-Gravelandscheweg 117, Hilversum. 
Ch. van Hecking Colenbrander, Laan van Meerdervoort 235, Den 

Haag. (V. en L.). 
mevr. J. M. E. de Stoppelaar Blijdesteijn-Brand, Graadt van Roggen-

straat 18, Nijmegen. 
P. Piers, Valkenburgerweg l i c , Katwijk a. d. Rijn. (V.). 
W. de Laat, Vooruitgangstraat 25, Haarlem. (V.). 
ir. A. A. Boon, Jacob Obrechtstraaat 13, Amsterdam Z., tel. 

94648. (V. en L.). 
L. de Rooij, Nieuwstraat 34, Boskoop. (V.). 

Overgeschreven lidmaatschap. 
E.-lid. L. van Essen op: 855. mevr. H. van Essen-Hillen. 

Adresveranderingen. 
667. J. C. Schreuder, Merkusstraat 7, Soerabaja (Java). 
810. J. S. G. Loncke, Van Merlenstraat 89, Den Haag. 
300. H. C. Berkhoff, Laanderstraat 15, Heerlen. 
595. P. C. Korteweg, Van Doornincklaan 2, Bennebroek. 
452. J. W. Schachtschabel, Kennemerlaan 49, IJmuiden. 
968. D. J. B. Pieck, Stadhouderslaan 108, Soest. 
291. mej. C. A. M. van Dongen, Vondelstraat 197, Den Haag. 
403. mevr wed. H. Janssen-Perwitz, Prins Hendrikplein 3, Apel

doorn. 
195. B. ter Brugge, Obrechtstraat 181, Den Haag. 

17. Eric Smith, Toldino Cernobbio (Como). 
243. H. Stikkel, Rijksstraatweg 58, Limmen (N.-H.). 
377. W. de Geest, adres onbekend. 
297. C. Kat, adres onbekend. 
262. M. J. Gijswijt, Hotel Dinkeloord, Denekamp, giro 246361. 

Bedankt (ingaande 1 Januari 1940). 
393. L. K. C. Röpcke. 777. K. J. Blok van Laer. 
299. P. D. Petersen. 533. mevr. F. J. Bernhard. 
742. P. J. de Prieester. 810. mej. M. Koekman. 

77. D. Ederzeel. 343. E. Kaufmann. 
772. W. H . Reterink. 409. F. G. Hassels. 
340. A. J. Weyburg. 70. J. van de Valk. 

82. J. de Lange. 187. ir. J. W. de Roever Jr. 
151. J. E. Nelissen. 458. M. J. Louws. 
48. A. Bakker. 46. mevr. M. Cloeck-de Jong. 

439. H. P. A. van Trierum. 300. H. C. Berkhoff. 
585. C. M. Schneiders. 479. mr. J. J. W. Eekhout. 
227. J. Kooij. 64. mevr. J. Joustra-Verwey. 
303. ir. K. H. R. Hoijer. 271. W. Vergien. 
216. mr. A. Maclaine Pont. 240. W. D. Tuinman. 
620. A. M. V. Hekking. 165. K. P. Manus. 
635. ir. W. ten Hove. 232. N. van Oosterzee. 
208. A. van der Plaats. 245. H. A. van Son. 
108. W. Steinbuch. 619. A. L Otto. 
922. G. Meijer. 508. Ch." Th. Wilson. 
572. J. Meertens. 804. mej. B. A. M. Korthals. 
631. B. H . de Vries. 
400. mej. A. A. M. van Bloemen Waanders. 
446. J. J. van Leeuwen Boonkamp. 
759. mevr. E. van Rappard-van Hardenbroek. 

Afgevoerd. 
307. J. Blaak. 

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

genoodigd hun contributie 1940 (ƒ5.—) vóór 1 Februari a.s. te 
voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag be
schikt worden. Den leden in Ned.-Indië wordt beleefd verzochc 
hun contributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger, ir. J. P. J. 
van Ewijk, Sirandaweg 14, Semarang, of aan hun respectievelijke 
sectiehoofden. 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGELVEILINGEN 
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Selon les Statuts, les membres sont priés de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1940 (ƒ 5,—) avant Ie Ier février. Au de la 
de cette date on disposera i leurs frais. 

Members are kindly reminded, according to the rules, that their 
subscription for 1940 (ƒ 5,—) has to be paid before the 1st of 
February. After that date, extra expenses for correspondence are 
for their account. 

Die Mitglieder werden, den Bestimmungen des Reglements ent
sprechend, höflichst ersucht, ihren Jahresbeitrag für 1940 (ƒ 5,—) 
vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. Nach 
diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
P. WITTKäMPER JR., 

Gironummer 33805. Graaf Florislaan 58, Bussum. 

Afdeeling Amsterdam. 
Kort verslag der vergadering van 15 November 1939. Na de 

opening der vergadering herdenkt de voorzitter in warme be
woordingen het verscheiden van den algemeen bekenden en ge-
achten heer Van Essen, waarna eenige oogenblikken stilte volgen. 
Vervolgens deelt de heer Keiser mede, dat het plan geopperd is, 
een propaganda-ten toonstelling te houden van 16-26 December a.s. 
voor jeugdige verzamelaars. De notulen, die door den heer Van der 
Mey zoo uitstekend waren samengesteld, worden goedgekeurd. 
Punt 4 is de uitgestelde bespreking van mr. "Wolff de Beer van de 
derde veiling der Ferrari-zegels, die vol enthousiasme door de 
aanwezigen gevolgd wordt. Hierna volgt de bezichtiging afstem
peling zegels van Nederland en Koloniën van den heer Van der 
Zee, die met verschillende soorten uitroepen wordt begroet. De 
heer Keiser dankt de beide beeren hartelijk voor de moeite en 
zorg, die zij aan bespreking en opstelling hebben besteed. Bij de 
rondvraag krijgt de heer Van Leer het woord. Hij deelt mede, 
dat het plan bestaat op Woensdag- en Zaterdagmiddag een post-
zegelbeurs in Krasnapolsky te houden. De heer Keiser voegt hier 
aan toe, dat, mocht iemand zich hiervoor daadwerkelijk interes
seeren, deze zich met den heer Beuts, Corn, van der Linden-
straat 22, in verbinding kan stellen. Na de toezegging van jhr. 
J. M. von Schmidt auf Altenstadt ontvangen te hebben voor 
bezichtiging Rusland op de volgende vergadering, sluit de voor
zitter deze geanimeerde vergadering. P. 

Afdeeling Gooi en Eemland. 
Vergadering gehouden op Dinsdag 14 November 1939. De zetel 

van den voorzitter wordt ingenomen door den heer D. Heineken, 
die de vele aanwezige leden als volgt toespreekt: Op verzoek van 
het bestuur neem ik als oudste lid van de afdeeling hedenavond de 
voorzitterszetel in; ik heb gemeend aan dit verzoek gevolg te 
moeten geven. Het is evenwel met weemoed, dat ik dit doe, om*-
dat ik op het oogenblik de plaats inneem van hem, die is heen
gegaan .;n dien wij o zoo graag nog jaren als voorzitter hadden 
behouden, want hoewel niemand op deze wereld onmisbaar is, toch 
zullen wij in de toekomst beseffen, wat wij verloren hebben. Van 
Essen was niet alleen een voorzitter van onze vereeniging, maar 
ook een vriend van ons in den waren zin des woords en hij werd 
door alle leden zonder uitzondering hoogelijk gewaardeerd. Zijn 
joviale leiding, zijn innemende persoonlijkheid, hij, die steeds 
tegenover ons allen bereid was om op postzegelgebied voorlichting 
en hulp te bieden, hem zullen we niet licht vergeten. Het is onge
looflijk wat hij voor onze vereeniging over had; nooit zag hij tegen 
moeite op, steeds was hij bereid van zijn groote kunde ons te 
laten profiteeren en genieten, steeds was hij de eerste, om een 
voorbeeld te geven in offervaardigheid op elk gebied en met een 
glunderheid zonder weerga, hoor ik hem tegen deze of gene 
zeggen: ,,Ik heb wat voor je meegebracht, dat je nog ontbreekt" 
— en dat was dan steeds iets heel bijzonders, ofschoon hij het 
liet voorkomen als iets heel gewoons. Het zou mij te ver voeren, 
om alles te herdenken wat Van Essen voor zijn leden en voor 
de vereeniging gedaan heeft, maar dat weet ik zeker, dat wat 
hij deed, hij dat deed met geheel zijn hart. Het deed mij daarom 
goed, dat zooveel leden blijk gaven van hun belangstelling bij de 
begrafenis, hiermede getuigenis afleggend hoezeer Van Essen ge
waardeerd werd. Ik hoop van harte, dat de geest, die hij in onze 
vereeniging aangekweekt heeft, bestendigd moge worden en wij 
kunnen zijn nagedachtenis niet beter eeren dan door daarvoor te 

zorgen. En nu zou ik u willen verzoeken, u van uw zetel te 
verheffen, om in eenige oogenblikken van stilte hem te herdenken, 
die van ons heenging. 

Nadat de heer Burgdorffer namens de aanwezigen den heer 
Heineken dank had gezegd voor het leiden dezer vergadering, 
volgde sluiting. B. 

Afdeeling Haarlem. 
Uit het verslag der vergadering van 13 November 1939. — Nadat 

de voorzitter de aanwezige 16 leden welkom heeft geheetcn, ver
heffen allen zich van hun zetels om staande zijn herdenkingsrede 
aan te hooren: „Op 8 November j.l . is na een kortstondig ziek
bed te Hilversum overleden de voorzitter van onze vereeniging 
en lid onzer afdeeling, de heer Lucas van Essen, in den ouderdom 
van 69 jaar. Wij allen hebben met den heer Van Essen vele malen 
hier in onze vergaderingen om deze groene tafel gezeten, genietend 
van zijn aangenaam gezelschap, maar bovenal leerend van zijn uit
gebreide en diepe kennis van datgene, wat ons lief is en wat ons 
hier samenbrengt, de philatelie. Uit zijn vele, in de puntjes ver
zorgde collecties bracht hij telken male wat mede om ons te laten 
zien niet alleen, maar met onuitputtelijk geduld uitleggend wat 
belangrijk was, waarom, en de geschiedenis daarvan in extenso 
verhalend. Veel hebben wij niet alleen met de vereeniging, voor 
welke hij zoo veel mocht tot stand brengen, in hem verloren, 
maar vooral de philatelie kan noode zulke mannen missen. Op ons 
allen rust de plicht — dat zijn wij aan den overledene verschuldigd 
om van onze dankbaarheid jegens hem te getuigen — door onze 
uiterste beste te doen den weg te volgen, dien hij ons gewezen 
heeft. Niemand van de aanwezigen in de algemeene vergadering 
op 22 October j.l . te Amsterdam heeft vermoed, dat, toen de heer 
Van Essen zeide de volgende vergadering niet meer te zullen presi-
deeren, hij binnen een maand zou zijn heengegaan. Hij is in het 
harnas gestorven. Ik ben overtuigd van uw aller medeleven met 
de familie Van Essen. De afdeeling Haarlem heeft woorden van 
rouwbeklag gezonden. Lucas van Essen ruste in vrede." 

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

Verslag der vergadering van 27 November 1939. 
Aanwezig zijn 52 leden als de voorzitter, de heer Cramerus, de 

vergadering opent. Hij verwelkomt speciaal de heren De Leeuw 
en Schroder, die voor de eerste maal de vergadering bijwonen. Met 
droefheid doet hij mededeling van het overlijden van den heer 
Van Essen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging. Hij zegt 
het niet prettig te vinden, dat wij lang onkundig bleven van dit 
overlijden, daar daarvan geen kennisgeving is ingekomen. Hij ver
zoekt den leden een ogenblik staande de nagedachtenis van den 
overledene te herdenken, waaraan gaarne wordt voldaan. 

De notulen van de October-vergadering worden goedgekeurd en 
medegedeeld, dat de heer Vriens een zegel voor de verloting en 
de heer Van Rijswijk zegels voor de jeugd-afdeling hebben ge
schonken, waarvoor hartelijk dank ! Van den heer Brocx hebben 
wij enige gevaarlijke vervalsingen van Belgische zegels (Albert -I 
met strook) ontvangen. De ballotage heeft tot uitslag, dat 4 
candidaat-leden als lid worden aangenomen. Ingekomen is een 
schrijven van ons lid J. P. Smit te Voorschoten, die een vel van 
50 zegels Nederland speciaal-catalogus nr. 78 aanbiedt tegen de 
prijs van ƒ 4.—, waarvoor echter geen liefhebbers te vinden zijn. 
Besloten wordt, de Januari-verloting weer op de oude, beproefde 
wijze te doen plaatsvinden en in de verlotingscommissie te her
benoemen de heren Cramerus, Molenaar en ondergetekende. Mede
gedeeld wordt voorts, dat in verband met het Kerstfeest de vol
gende vergadering niet op 25, doch op 18 December zal plaats 
vinden. Van de vereniging Matador is een mededeling ingekomen 
over een nieuw gekozen bestuur. Na pauze, verloting en rond
vraag wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. J. v. d. B. 

Rondzendingen. 
De administrateur der rondzendingen, de heer J. Broeders, 

Oranjesingel 14, Breda, zal gaarne boekjes met zegels voor de 
afdeling Nederland en Koloniën ontvangen, daar hij hieraan 
gebrek heeft. 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 
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Bekendmaking. 
Den leden in Breda en aangrenzende gemeenten wordt bij deze 

kennis gegeven, dat in de vergadering van 18 December a.s. gele-
kenheid zal bestaan tot voldoening der contributie ad ƒ 4.— 
voor het verenigingsjaar 1940. Aan de leden, niet aanwezig op die 
vergadering en de leden buiten Breda, wordt verzocht hun contri
butie aan den penningmeester, den heer J. W. Wiggers, Minister 
Nelissenstraat 26, Breda, over te maken vóór 1 Februari 1940, 
door overschrijving of storting op zijn postrekening 69326. Mocht 
hieraan niet worden voldaan, dan zal over de contributie, verhoogd 
met ƒ 0.25 voor incassokosten, per kwitantie worden beschikt. 
Na ontvangst van de contributie zal t. z. t. het bewijs van lid
maatschap, gelijk met het zegel uit de Januari-verloting worden 
toegezonden. 

Nieuwe leden. 
3. (E.). H. W. A. D. Z. Fisher, Roemer Visscherweg 20, Ban

doeng (Java). 
98. (E.). J. Marijnissen, Nieuwe Prinsenkade 4, Breda. 

136. (-). H. van der Meulen, Zuidersingel 43, Assen, giro 64324. 
317. (S.E.Z.NK.). J. B. A. Völker, Huize St. Joseph, IJsselstein. 

Candidaat-lid. 
J. Terwijn, handelsagent, Valkenierslaan 203, Ginneken. (Eigen 

aangifte). 
J. de Wilde, Poststraat 131, Prinsenhage. (Voorgedragen door 

A. Luyten, Breda). 
Bedankt als lid (per 1 Januari 1940). 

71. J. T. Beukers, Tilburg. 
147. R. A. M. E. Gommers, Ginneken. 
195. J. P. Jordens, Antwerpen. 
279. N. A. Malcorps, Middelburg. 
351. mevr. M. J. Matzen-Fleddérus, 's-Gravenhage. 
231. C. W. van Rooijen, IJsselstein. 
133. J. F. van Strijen, 's-Gravenhage. 
273. Ph. Walravens, Antwerpen. 
501. A. van Zanten, Emmen. 
350. L. Biesterbosch, Apeldoorn. 
109. J. Krauweel, Haarlem. 
384. J. W. de Roever Jr., Veldpost. 
369. O. Deggeller, Heemstede. 
220. J. de Mink, Arnhem. 

Bedankt als jeugdlid. 
2. mej. Nell Hooydonk, Breda. 

Adreswijzigingen. 
210. A. van den Hoek, thans Tuinstraat 13, Eindhoven. 
372. Eric Smith, thans Toldino, Cernobbio (Como). 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 18 December 1939, des avonds 

8 uur, in café „Moderne", Breda. (DUS NIET 25 DECEMBER !). 
Bijeenkomst (iaarieest) van de club „Ginneken" op Zaterdag 

13 Januari 1940, des avonds 6 uur, in hotel „Dennenoord", 
Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 7 Januari 1940, des morgens 103^ 
uur, in „Moderne", Breda. 

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

Verslag der jaarvergadering van 28 November 1939. 
Aanwezig 79 leden. De voorzitter opent te 8.30 uur deze jaar

vergadering en heet alle leden welkom, in het bijzonder de beeren 
Hofstede en Van Zoest, resp. nieuw lid en candidaat-lid. Met 
eenige gevoelvolle woorden herdenkt de heer De Beer vervolgens 
het overlijden van den heer Van Essen, waarbij hij doet uitkomen, 
dat deze niet alleen een groot philatelist is geweest, maar ook altijd 
klaar stond om hulp te verkenen, waar dit noodig was. Staande 
herdacht de vergadering in alle stilte zijn heengaan. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. Het 
„Postzegelboek", geschreven door wijlen den heer Van Brink, 

circuleert onder de leden. „HoUandia" heeft een exemplaar voor 
de bibliotheek aangeschaft. De jaarverslagen van den secretaris, 
penningmeester, hoofd van de afdeeling verkoop en den biblio
thecaris worden vervolgens goedgekeurd, waarbij de voorzitter 
deze bestuursleden hartelijk dank zegt voor het vele werk voor 
„HoUandia" verricht. Hij constateerde, dat onze vereeniging nog 
immer bloeiende is. Bij monde van den heer Honnefeller brengt 
de kascommissie rapport uit. Geconstateerd werd, dat alles in orde 
genoemd kan worden. Bij de bestuursverkiezing worden de beeren 
Van den Hurk en Van Kooten bij acclamatie herkozen. Bij de 
stemming voor een derde lid verwerft de heer Roodenburg 48, 
de heer Poulie 21 stemmen, zoodat de heer Roodenburg tot 
bestuurslid werd verkozen. De drie candidaat-leden worden met 
algemeene stemmen tot lid aangenomen. De verkiezing voor de af
vaardiging naar den Raad van Beheer en den Bond wordt tot 
een volgende vergadering uitgesteld. De heer Zwolle wekt de 
leden op de tentoonstelling ten bate van den verkoop der kinder
postzegels, welke van 16-26 December a.s. in het Stedehik Museum 
wordt gehouden, te bezoeken. „HoUandia" zal hiervoor \ a n / 25.— 
tot ƒ 50.— bijdragen, al naar behoefte. De heer Poulie dan'.t als 
voorzitter der A.P.S. voor deze toezegging De heer Helmholt 
verzoekt het bestuur op het volgende jaarboekje een meer juist 
jaartal te willen vermelden. Het volgende zal als jaarboekje 
1939-1940 verschijnen. De heer Carsch bedankt onder enthousiast 
applaus onzen voorzitter voor zijn eminente leiding der verga
deringen en spreekt den wensch uit, dat deze nog veii jaren als 
voorzitter wil aanblijven. 

In zake de in oprichting zijnde postzegelbeurs deelt de voor
zitter mede, dat het bestuur in principe heeft besloten aar. deze 
stichting zijn steun te verleenen en geeft tevens nog eenige toe
lichting omtrent het doel en de werkwijze van de stichting. Ver
schillende leden stellen nog vragen, welke door den promotor, den 
heer Beuth worden beantwoord. Tevens wekt deze de leden op 
den Nationalen Ruildag te bezoeken, welke zal gehouden worden 
op 26 December a.s. in Krasnapolsky. O. a. zal daar een phila-
telistenloket aanwezig zijn. De vergadering gaat er mede accoord, 
dat „HoUandia" tot op zijn hoogst voor ƒ 100.— zal deelnemen 
in het stichtingskapitaal. 

Na veiling van 19 kavels volgt de algemeene verloting. Hiervoor 
worden in den vervolge 30 prijzen beschikbaar gesteld. De prijs
winnaars zijn: nrs. 101, 232, 168, 46, 234, 275, 108, 252, 50, 96, 
4, 142, 230, 20, 113, 59, 243, 196, 293, 229, 149. 278. 192. 289. 
298, 92, 138, 344, 217, 81. Niets meer aan de orde zijnde, sluit 
de voorzitter te ongeveer 11 uur deze zeer geanimeerde 
vergadering. R. S. 

Aangenomen als lid. 
C. J. van Zoest, Gerard Doustraat 160 II, Amsterdam Z. 
J. A. Vorstman, Saxen Weimarlaan 54, Amsterdam Z. 
J. J. Muller Massis, Keizersgracht 561, Amsterdam C. 

Adresveranderingen. 
L. G. Tempel, Hillegomstraat 24 II, Amsterdam W. 
C. H. Brabander, Amstelveenscheweg 948, Amsterdam Z. 
P. van Liere, Archimedesplantsoen 11b, Amsterdam O. 
B. Hofstede, Zuider Amstellaan 227, Amsterdam Z. 

Bedankt als lid. 
H. Uittenboogaard, Noorder Amstellaan, Amsterdam. 
Joh. Sluyter, Amstelkade, Amsterdam. 
L. van Essen, Hilversum. (Overleden). 
W. P. Costerus Pzn., Lingerzijde, Edam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 12 December 1939, des avonds 

8 uur, in café De Boer, Leidscheplein, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Dinsdag 19 December 1939, des avonds 

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

Wegens de feestdagen zal de ledenvergadering vervroegd worden 
en plaats hebben op DINSDAG 19 DECEMBER 1939. 

StxankeeK 9*jfülaieÜótiójch ! ! 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secietans H G VAN DE WESTERINGH, Willem de Zwijger-

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht) 

H. F. J. KAUB. 

Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, de leden in kennis 
te stellen met het op 30 November ontvangen bericht van over
lijden van ons medelid en oud-penningmeester H F J Kaub. 

Verslag der vergadering van 28 November 1939. 
Als de voorzitter te half negen de vergadering opent, zijn 47 

leden, candidaat leden en introduce's aanwezig Na het openings
woord van den voorzitter, waarin o a de heer Van Essen, in 
leven bestuurslid van de Nederlandsche Vereeniging, werd her
dacht, worden de notulen zonder aanmerking goedgekeurd. Na 
lezing der ingekomen en uitgegane stukken doet de voorzitter 
mededeeling Tan een plan van de beeren Tholen en Deenik om 
de landenwedstrijden van tijd tot tijd af te wisselen met een vorm 
van hersengymnastiek, speciaal op philatelistisch gebied In het 
bestuur zijn stemmen opgegaan, om den wisselbeker voor de 
landenwedstrijden af te schaffen en hiervoor in de plaats post-
zegelprijzen beschikbaar te stellen Hiertegen wordt door de aan
wezigen gegn bezwaar gemaakt 

Vervolgens brengt de directeur van den verkoophandel, de heer 
Tholen, zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt, dat 285 boekjes werden 
ingezonden tegen 365 in het jaar 1937-1938 De totale verkoop 
bedroeg ƒ 1359 — Op de klacht van het te langen tijd in omloop 
zijn der boekjes wordt geantwoord, dat boekjes met goede kwali
teit zegels tegen niet te hooge prijzen snel leeggekocht worden, 
en spoedig aan inzenders kunnen worden afgerekend Nogmaals 
wordt aangedrongen op het inzenden van boekjes, vooral Neder 
land en Kolomen 

Zes nieuwe leden worden na ballotage als lid geïnstalleerd 
De jaarlijksche groote verloting zonder nieten, met prijzen van 

ƒ O 40 tot ƒ 4 —, verloopt vervolgens zeer tot genoegen der 
leden, evenals de zeer uitgebreide veiling, waarbij voor meerdere 
stukken goede prijzen werden geboden Te circa kwart voor elf 
wordt deze druk bezochte vergadering gesloten y. d 'W 

Nieuwe leden. 
L Aardening, Koekoekstraat 48 bis, Ut iecht (E) 
G R R Jagers, Ambachtstraat 11, Utrecht 
H P. van Oorschot, Rob Schumannstraat 31, Utrecht (E) 
H L Rincker, LauriUardlaan 21, Bilthoven 
N M de Vos, Prof Pullelaan 7, Utrecht (E) 
H van Vliet, Thorbeckelaan 99, Utrecht (E ) 

Overleden. 
H F J Kaub, Utrecht 

Adreswijzigingen. 
Ene Smith, Cernobbio (Como), Toldino 
dr J D Kater, Maliesingel 68, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadermg op Vrijdag 15 December a.s., des avonds 

8 uur, in Restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 19 December a.s., des avonds 

8.30 uur, m Hoel des Pays Bas, Janskerkhof, Utrecht . (Van 7.30 
tot 8.30 uur ruilen). 

Agenda 1 Opening 2 Notulen 3 Ingekomen stukken 4 Ver
slag penningmeester en begrooting. 5 „Philatelistische hersen
gymnastiek" 6 Rondvraag 7 Veiling 8 Sluiting 

Bijeenkomsten jeugdclub Zaterdagen 30 December, 13 en 27 
Januari a.s., van 2J4-4 uur, in het gebouw van de U.C.J.M.V., 
Domplein 25, Utrecht. 

l©®[pli laa^^ïs^ij^ll 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te *s-Gravenhage. 
Secretaris A STARINK JR , Olijfstraat 40, 's Gravenhage. 

Verslag der vergadering van 23 November 1939. 
Onze voorzitter is gelukkig weer op zijn post en opent de ver

gadering met een woord van welkom,waarna de notulen door den 
secretaris worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd en 
gearresteerd Bij de ingekomen stukken is een schrijven van een 
onzer damesleden, waarin de aandacht wordt gevestigd op den in 
Amsterdam te houden z g Nationalen Ruildag en gevraagd wordt, 
of er in onze vereeniging soms liefhebbers zouden te vinden zijn, 
die met haar dezen ruildag eens zouden willen bijwonen Niemand 
geeft zich echter op , klaarblijkelijk wil men eerst eens d; kat 
uit den boom zien De voorzitter roert dan een zaak aan en 
vraagt deze te beschouwen als gedaan m comité generaal. Daarna 
IS de hoofdschotel van den avond aan de beurt, n 1 de verkie
zingen van alle functionarissen, die wij in de vereeniging bezitten, 
maar klaarblijkelijk is men over de tegenwoordige nog al tevreden, 
tenminste bij acclamatie worden allen herkozen, terwijl m de 
plaats van den heer Van Griethuyzen, die zich niet herkiesbaar 
heeft gesteld, gekozen wordt, eveneens bij acclamatie en met duide
lijke instemming van alle leden, de heer I F Milborn, die, tot 
ons aller vreugde, deze benoeming tot commissaris aanneemt De 
begrooting van onzen alleszins deskundigen penningmeester gaat 
er eveneens in als koek en de verloting natuurlijk ook A S Jr 

Overleden. 
H . F van 't Haaff, Zierikzee 

Bedank als lid. 
J Waisvisz, Rijswijk 
B A de Lange, Den Haag 
H A Dijkerman, Den Haag 
E Dulfer, Wassenaar 
H J Coster, Bussum 
E A Loeb, Scheveningen 
B R CoUings Polak, Den Haag 
H P. van Willigen, Vlaardingen 

Adreswijzigingen. 
W Jager Gerlings, thans Schouwweg 43, Wassenaar 
douariere jhr F Dommer van Poldeisveldt, thans Eversweg 4, 

Nijmegen, Beek en Eik 
C H L Croes, thans Passerstraat 40, Depok (Java . 
Ene Smith, thans Toldino Cernobbio, Como 

Contributie. 
De aandacht der leden wordt er op gevestigd, dat de contributie 

over het a s jaar op de vergadering van deze maand kan worden 
voldaan, terwijl onze penningmeester zich gaarne houdt aanbevolen 
deze van hen, die de vergadering niet bezoeken, te mogen ont
vangen op zijn girorekening 173835 ten name penningmeester 
H P V . 

Boekjes. 
Onze directeur van den verkoophandel, de heer E K Boisse-

vain, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar, houdt zich beleefd aan
bevolen voor de inzending van boekjes, onverschillig vin welkt 
landen Onze verkoophandel kan momenteel heel wat j^oiuiken 
en WIJ doen deswege een dringend Leroep op on^" leden. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 21 December 1939, des avonds 8 uur, 

in cafe Boschlust, Den Haag. 

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

Verslag der vergadering van 22 November 1939. 
Aanwezig 108 leden De voorzitter, de heer C J Reyerse, opent 

met de vermelding van ontvangst der voorwaarden van den open
baren verkoop van zegels te Paramaribo, mede ontvangen het jaar
verslag der vereeniging „Op Hoop van Zegels" Zegels voor de 
verloting zijn geschonken door de beeren C Broekhuizen, 
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Braakenburg, Lorang, Lit en Melsert; voor het falsificatenalbum 
door de heeren Melserc en Schelling. 

Na goedkeuring der notulen heeft de ledenverkiezing plaats, 
waarbij die van een candidaatlid wordt aangehouden. Hierna 
geeft de heer Wemmers een toelichting hoe hij er toe kwam zijn 
zegels biografisch op te zetten; een deel heeft hij heden tentoon 
gesteld. De met veel moeie verkregen bijzonderheden en de keurige 
uitvoering verdienen alle waardeering en bezichtiging. Hierna 
zijn ter rondgang aanwezig een album (met slot) en een Stamp 
Collector Magazine van 1864. Voor de verlotingscommissie voor 
1940 worden door de vergadering gekozen de heeren Dolleman, 
Lorang en Reyerse. Met zijn philatelistisch naamraadspel aan de 
hand van een tiental zegels op kaarten heeft de heer Wemmers 
een buitengewoon succes. Behalve dat de voorzitter hem dank 
brengt voor zijn tentoonstelling en voor deze nieuwigheid, verzoekt 
hij hem onder applaus dringend nogmaals op zoodanige wijze voor 
den dag te komen. De heer Wemmers neemt dit in welwillend 
beraad. 

Bij de verloting van 18 prijzen treft de heer P. Hertog den 
len prijs. Na de veiling wordt aan de rondvraag deelgenomen door 
de heeren Kirchner, Wemmers en Smulders. Ter sprake komt 
het afweeken van gompapiertjes op ongebruikte zegels. Aanbevolen 
wordt de beeldzijde van den zegel te leggen op een vochtige zeem 
of vochtig filtreerpapier; het gompapiertje, mits van niet al te 
slechte kwaliteit, kruit er dan vanzelf af. Ook bereikt een ander 
het zelfde resultaat door een druppel jenever op het gompapiertje 
te laten vallen. Ook werd gewezen op de wijze van uitgifte van 
2 zegels van 10 c. weldadigheid Ned.Indië. Eén van de twee had 
best kunnen vervallen. J. N. H. v. R. 

Mededeelingen. 
Den 2en Kerstdag zal in Amsterdam een Nationale Ruildag 

worden gehouden. Zie elders in dit blad. Wij wekken onze leden 
op, daaraan deel te nemen. 

^ ^ :< 
Men wordt dringend verzocht het zichzelf en ons niet lastig 

te maken met te late bedankjes. 
■J; .J! ;s 

Dringend wordt verzocht vóór 1 Januari 1940 de contributie 
te voldoen aan den penningmeester, den heer A. F. Wiederhold, 
Lubeckstraat 76, postrekening 315284, Den Haag. 

De contributie bedraagt ƒ2 .50 voor Den Haag en omgeving; 
ƒ 2 . — voor overig Nederland; ƒ2.50 voor buiten Nederland. 

De nieuwe jaargang 1940 van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie wordt bij niet voldoen n i e t toegezonden. 

Nieuwe leden. 
84. C. van de Weetringh, Hoogstraat 33, Leerdam. 

549. mevr. H. de Munnik-Ellmer, Rhenenstraat 114, Den Haag. 
604. E. K. Boissevain, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar. 
674. D. Hendriks, Malakkastraat 105, Den Haag. 
793. L. van der Laan, Westzeedijk 24, Rotterdam. 
885. D. S. Staal, Middenstraat 36, Den Haag. 
927. W. Saalberg, Postbus 176, Den Haag. 
947. J. Klaascn, Nassaustraat 2, Utrecht. (Afd. Utrecht). 

1101. Prosper Sevestre, Bezuidenhout 149a, Den Haag. 

Verbetering. 
1376. K. de Vries, staat Den Haag, moet zijn Wassenaar. 
1197. J. F. Noppen, Veerallee A 15a, Zwolle, heeft niet bedankt. 

Candidaat-leden. 
mej. Nel M. van Splunder, Grachtweg 508c, Zierikzee. (Voorgesteld 

door A. F. Wiederhold). 
D. van Eek, Johan de Wittstraat 5, Leiden. (Voorgesteld door 

W. van Deventer). 
A. Tulner, Bosboomstraat 26, Huizum bij Leeuwarden. (Voorge

steld door R. Rodenburg). 
A. Ch. P. Hommerich, Molenaarstraat 31, Den Haag. (Eigen aan

gifte). 
H. W. Wijnen, Diezerstraat 74a, Zwolle. (Afd, Zwolle). 
M. Mesritz, Gevers Deynootweg 70, Scheveningen. (Voorgesteld 

door C. Broekhuizen). 
Th. E. Slot, Beetslaan 14, Rijswijk (Z.-H.). (Voorgesteld door 

Th. Jonkman). 

mevr. E, J. H. Oosterwijk-Deinum, „Villa Meta", Hat tem (Gld.). 
dr. C. L. A. Grove, R.K. Ziekenhuis, Lage Nieuwstraat, Den Haag. 

(Voorgesteld door F. H. Daudt). 
dr. A. van Zanten, Wilh. straat 44, Emmen. (Eigen aangifte). 
N. S. Zondervan, Van 't Hoffstraat 28a, Leiden. (Eigen aangifte). 
A. B. Samuels-de Wilde, Staf 4 G. B. Peeldivisie. (Voorgesteld door 

W. Doesburg). 
J. van 't Laar, Assenstraat 45, Deventer. (Voorgesteld door W. 

Walrecht). 
L. J. GroencHdaal, Wouwermanstraat 70, Den Haag. (Voorge

steld door H . J. Blei). 
C. Knijf, Jansoniusstraat 59, Den Haag. (Voorgesteld door H. J. 

Blei). 
E. Heusinkveld, Rusthoflaan 9, De Lier. (Eigen aangifte). 
E. J. Blankenberg, Van Kinsbergenstraat 32, Den Haag. (Voor

gesteld door D. M. Dekker). 
mej. M. H. Pieters, Pieter Bothstraat 38, Den Haag. (Voorgesteld 

door D. Th. van der Schalie). 
H. A. van Son, Buys Ballotstraat 7, Den Haag. (Eigen aangifte), 
mej. C. J. G. Jacobs, Enkstraat 33, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
G. H. F. Meijer, Veenweg 87,Deventer. (Afd. Deventer). 
F. H . Ruyven, Menstraat 6, Deventer. (Afd. Deventer), 
mr. J. van Gelein Vitringa, Montfoortlaan 66, Den Haag. 
J. L. Scheerens, Vreeswijkstraat 333, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. Willems). 
A. Teillers, Akeleistraat 95, Den Haag. (Voorgesteld door D. C. 

Staal). 
Eug. Krieger, Steenweg 6a, Roermond. 
P. Zimmerman, Molenweg 10, Roermond. (Voorgesteld door H. 

Rücker). 
D. Walop, De Savornin Lohmanlaan 104b, Rotterdam. (Voorge

steld door A. Goudswaard). 
dr. E. J. A. H. Verzijl, Breedestraat 1, Maastricht. (Voorgesteld 

door Jos. Maussen). 
P. J. C. de Waardt, Heysterbachstraat 8, Dordrecht. (Afd. Dord

recht). (Oud-lid). 
j.1. J. de Korte, Voorstraat, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
J. L. Fijn van Draat, Laan van Leeuwenstein 26, Voorburg. (Voor

gesteld door C. J. Reyerse\ 
A. J. Pijl, Hanenburglaan 37, Den Haag. (Voorgesteld door W. 

Klomp). 
J. C. Tap, Hertogplein 5, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 
M. C. F. de Bont, Daguerrestraat 56, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. Lorang). 
Bedankt tegen einde 1939. 

139. D. H. Langevoord, Den Haag. 
274. J. F. Stofregen, Scheveningen. 
147. L. Meinesz, Voorburg. 
203. A. J. Piket, Den Haag. 

1293. L. J. Schreurs, Rotterdam. 
1103. H. M. Wilkes, Schiedam. 
607. mr. A. J. Sormani, Leiden. 
444. N. van den Heuvel, Den Haag. 
835. W. H. Vogelenzang, IJmuiden. 
275. P. Dekker, Hilversum. 
7/2. A. hl. van Suylekom, Rotterdam. 
759. Fl. A. Mertens, Rotterdam. 
385. O. Bolkenbaas, Rotterdam. 
231. C. Jansen, Maarn. 

1054. mevr. A. Khan Wisbrun, Rijswijk. 
971. mej. B. Helvensteyn, Voorburg. 
717. B. van Dijk Soerewijn, Souburg. 
417. mevr. J. W. Hartman, Gorinchem. 

1151. mej. J. J. M. Schoonemeyer, Amsterdam. 
1060. D. Douwes, Den Haag. 
218. J. J. Deggeller, Den Haag. 
590. B. W. Kruisselbrink, Winterswijk. 

1010. J. H. Nijland, Winterswijk. 
1012. J. Dikkers, Winterswijk. 
1013. H. Bekkers, Winterswijk. 
1014. L. B. Bouman, Winterswijk. 
1196. H. T. Pascal Souren, Zwolle. 

804. C. de Bondt, Zwolle. 
1178. W. Mees, Deventer. 
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1186. Th. Philipsen Prahm, Deventer. 
1208. J. P. Vorst, Deventer. 

855. A. de Jong, Den Haag. 
247. C. M. Puijck, Den Haag. 

55. A. van der Plaats, Roosendaal. (Afd. Tilburg). 
637. mevr. Beusekamp-Barnes, Voorburg. 
348. Chr. Bartholomeus, Dordrecht. 
861. mej. W. van Rietschoten, Dordrecht. 

1286. C. F. Vos, Dordrecht. 
j . 8. H . W. Kalis, Dordrecht. 
j . 5. E. B. van Gelder, Dordrecht. 
1253. P. Mohren, Roermond. 
1240. J. M. Raab, Roermond . 
1242. J. Klaarenbeek, Roermond. 
1249. Hub. Cox, Roermond. 
1244. Ant. Deckers, Roermond. 
712. L. van Amerongen, Den Haag. 
562. Jos. Mathijsen, Tilburg. 

Adresveranderingen. 
1209. J. van der Vecht, Slametpark 10, Malang (N.-L). 
1087. M. B. Lansink, Molendijk 98, Oud-Beierland. (Mil. dienst). 
422. W. Steinbuch, Statenlaan 80, Den Haag. 
859. J. Suiker, Corn, de Wittstraat 58, Dordrecht. 

1275. mej. M. Marinus, Gedempte Oude Gracht 45a, Haarlem. 
654. W. Muusse, Haanplein 8, Den Haag. 
238. mej. C. A. M. van Dongen, Vondelstraat 197, Den Haag. 
598. L. W. E. baron van der Feltz, Bussumergrindweg 4a, Hilver

sum. 
18. Eric Smith, Toldino, Cernobbio (Como). 

614. ir. H. L. S. Adama, Hugo de Grootlaan 1, Dordrecht. 
975. C. E. Ligtvoet, Julianastraat 25, Eindhoven. 

1338. W. J. Monnier, Hazebroekstraat 12, Den Haag. 
1323. M. Trouw, Reeuwijk. , 
1212. M. Kasse Zegel, Zwolschestraat 435, Scheveningen. 
426. F. "W. C. Schotel, Oranjelaan 37 rood, Dordrecht. 
790. A. Dado, Brigade Kon. Marechaussee, Aanwas 20, Ossen-

drecht. 
R. Miedsma, mil. verpl.. Stads- en Academisch Ziekenhuis, 
Catharynesingel 109, Utrecht. 

256. ir. G. A. de Mol, Indramajoeweg 7, Batavia C. 
Afdeeling Deventer. 

Verslag der vergadering van 24 November 1939. Om 8.15 uur 
opent de voorzitter de vergadering, welke door 14 leden en 2 
candidaat-leden is bezocht, en heet allen hartelijk welkom. Hierna 
volgt ballotage van de beeren G. H. F. Meijer, Veenweg 87, Deven
ter, en F. Ha Ruyven, Menstraat 6, Deventer. Beide beeren worden 
met algemeene stemmen als lid aangenomen, te rekenen vanaf 
1 Januari 1940. Daarna heeft een geanimeerde verloting plaats, 
waarna de heer Spanier verschillende mededeelingen, de nieuwtjes-
dienst betreffende, doet, en de nieuwtjes uitreikt. Vervolgens 
wordt een kascommissie benoemd, waarin de beeren Felëus en 
Witteveen zitting nemen en op de eerstvolgende vergadering ver
slag zullen uitbrengen, terwijl de heer Meijer dan een causerie 
zal houden over bijzondere postvluchten. Hierna sluit de voorzitter 
de vergadering. 

Afdeeling Dordrecht. 
Verslag der vergadering van 29 November 1939. Aanwezig 42 

leden. De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk 
welkom en wel in het bijzonder het lid van het hoofdbestuui den 
heer Kirchner, wiens aanwezigheid op deze feestelijke jairv.jcga-
dering op hoogen prijs wordt gesteld. Alvorens tot het feitelijke 
doel van dezen avond, de leden een gezellig en vroolijk samenzijn 
te verschaffen, te geraken, worden als nieuwe leden .langenoracn 
de beeren P. J. C. de Waardt en J. de Korte. De notulen van de 
vorige vergadering worden als zijnde „te droge kost" niet gelezen, 
zoodat hierna de leden kans gegeven wordt hun geluk te be
proeven met sjoelbak, rad van avontuur, pijpengooien enz., waar
aan verscheidene mooie prijzen, postzegels, zijn verbonden. Ook 
mogen de aanwezigen uit een extra rondzending gratis voor een 
kwartje zegels kiezen. Dat een en ander zeer in de smaak is' 
gevallen, behoeft niet te worden verzekerd. Eén der leden had 
bij het binnenkomen een brief in de gang gevonden en daar hij 
den schrijver, blijkbaar een vrijgezel, niet had kunnen ontdekken. 

deed hij voorlezing van het betreffende epistel, hetwelk in af
schrift hieronder volgt, indien er tenminse voor dezen keer zoo
veel ruimte van het Maandblad aan onze afdeeling afgestaan kan 
worden. In Dordrecht is de schrijver niet gevonden; wellicht in 
een andere plaats „ergens in Nederland". De verloting bracht vele 
mooie prijzen, zoodat een ieder voldaan huiswaarts is gekeerd. 

Afschrift. 
Geachte mejuffrouw. 

Vergeef me, ik kan het niet langer voor me houden en moet 
het u bekennen, dat gij mij liever zijt dan het leven, ja, dan mijn 
bijna complete verzameling Europa. Trouwens al had ik alles, 
zonder uw tegenwoordigheid is iedere collectie incompleet, waarde
loos ! 

Voor het blauw van uw oogen bloost Frankrijk nr. 179, Algiers 
nr. 39 verbleekt naast het goudbruin van uw gekrulde lokken. 
Als de leeuw van het De Klerk-zegel nr. 107 zijn manen daarmede 
vergelijkt, verhuist hij naar den gomkant. En dan uw tong ! Rood, 
meer dan Frankrijk nr. 160. En vooral als ge dan die violette japon 
draagt, Portugal nr. 211, met de gouden biesjes als van dien opdruk 
van Italië vliegpost nr. 84, 10 lire Servizio di Stato, dan klopt 
mijn hart met sneller slagen. 

Ik heb vele gaaf-getande exemplaren in mijn verzameling, maar 
zoo iets hemels puntgaafs als uw glimlach mij toont, ontbreekt 
mij. Op een veiling zou men u dan ook aanduiden met RRR, 
prachtexemplaar, Kabinettstück, first quality, postfrisch ! 

Ja, inderdaad, postfrisch. Geen ander heeft nog met een bruine 
tabakskus — België 218 — uw maagdelijk bedauwde wangen be-
zwadderd en bestempeld. Laat dat maar aan mij over ! Ik hoef u 
heusch niet eerst een dag te laten weeken. Dat risico neem ik. 
En ik twijfel geen oogenblik of uw keerzijde vertoont geen enkele 
dunne plek, al kan ik u niet tegen de lamp bekijken: dat ver
trouw ik. 

En op uw wangen geen spoor van een niet-officieele perforatie, 
noch van een vouwtje ! Heerlijk glad ! Zeker geen last van de 
pokken gehad ? 

En dan die tweevoudige opdruk ! Op uw lippen twee sierlijke 
bogen van karmijn Egypte nr. 48, viw nagels karmijnrood als 
Duitschland nr. 244. Heerlijk ! Eenig ! Mr. Brun krijgt U niet 
te keuren. 

U begrijpt het al. Laat ons een paar worden, maar niet tête-
bêche. We passen bij elkaar, zooals een zeldzaam vliegzegel bij de 
enveloppe. Ook onze jaren passen ! Uw emissiejaar schat ik op 
1920, uw dienaar is in koers sedert 1915. Ik ben van een gezond 
en sterk geslacht. Mijn vader en moeder zijn tegelijk met Enge
land nrs. 67-73 op de markt gebracht, en nog altijd gave en uit
muntend geconserveerde exemplaren zonder bruine plekken, al 
vertoont m'n vader een rond hoekje (nauw merkbaar) en mist 
moeder één tandje (onzichtbaar gerepareerd). 

Maak mij den gelukkigsten aller stervelingen. Geef mij uw ja
woord. Postzegel voor antwoord ingesloten. Mijn inkomen is ruim 
voldoende voor twee en meer. Eerst een heel aardig cijfertje en 
dan vijf nullen, alles in fr. frs. nominaal. 

En ik waarborg u en mij een kinderserie — echtheid gegaran
deerd, desverlangd met certificaat en miniatuurcontrolestempel op 
den achterkant — waar de heer Damme met de heele Neder-
landsche posterijen niet aan kan tippen. 

Qualiteit boven quantiteit ! 
In uiterste spannmg, uw trouwe, 

P.S. Gelieve philatelistisch te frankeeren. 
Voor afschrift. Ir. C. G. van Buuren. 

Afdeeling Nijmegen. 
Verslag der vergadering van 24 October 1939. De voorzitter, 

de heer De Waal, opent de vergadering te ruim half negen en heet 
de aanwezigen, een dame en achttien beeren, welkom. De notulen 
der vorige vergadering worden voorgelezen, onveranderd goed
gekeurd en vervolgens gearresteerd. De van den heer Kirchner, 
directeur van het rondzendverkeer onzer vereeniging, ontvangen 
circulaire met aanbieding voor meerdere levering van het door de 
afdeeling reeds via den heer Reyerse betrokken zegel Curasao 
nr. 28, wordt hierna voorgelezen. De secretaris deelt mede, in het 
Maandblad van October te hebben gelezen dat de heer Reyerse 
deze zegels thans ook heeft aangeboden aan de vereeniging „Breda", 
doch tegen lageren prijs (ƒ 2.60) dan door onze leden moest 
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worden betaald Deze mededeehng veroorzaakt nogal eenige 
beweging onder de vergaderden Den secretaris wordt verzocht 
zich terzake tot den heer Reyerse te wenden Deze zal aan dit 
verzoek natuurlijk voldoen, doch neemt zich tevens voor over deze 
aangelegenheid ook aan ons eerelid, den heer Veen, te schrijven 
Na de pauze rondvraag met als eerste punt de voorgestelde ver 
huizing van vergader gelegenheid Het wordt een vrij langdurig 
debat, waarbij blijkt dat verschillende leden overhellen tot de 
eerlijke meening van den heer W Jansen, met tot slot, dat dit punt 
zonder stemming als afgedaan wordt beschouwd De heer Van der 
Sloot heeft met toestemming van den heer J F J Janssen tijde 
lijk den nieuwtjesdienst overgenomen en vraagt het woord voor 
enkele mededeelingen dezen dienst betreffende Gegadigden zoo
wel voor abonnementsdienst als anderszins zullen zich opnieuw b j 
genoemden heer opgeven De maandelijksche prijs, een 11 et post-
pakker-verrekenzegel, wordt gewonnen door den heer Peeters De 
hierna tot slot gehouden veiling bleek wemig aantrekkingskracht 
te bezitten Volgde sluiting te plm 11 uur. 

Afdeeling Tilburg. 
Verslag der vergadering van 9 November 1939. Om 8 15 uur 

opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen wel
kom De notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd 
Daarna wordt overgegaan tot behandeling van de ingekomen 
stukken Den leden wordt m overweging gegeven, nu en dan iets 
van hun verzameling ter bezichtiging mede te brengen Door 
enkele leden wordt aangedrongen op het maken van meerdere 
propaganda tegen den aanvang van het nieuwe vereenigingsjaar 
1940, teneinde het ledental zoo mogelijk uit te breiden Daarna had 
de tweemaandelijksche verloting plaats. Het officieele gedeelte der 
vergadering wordt hiermede gesloten en allen blijven nog geruimen 
tijd bij elkaar voor ruil en koop A C 

Afdeeling Utrecht. 
Vergadering op Donderdag 16 November 1939 m het gebouw 

van de U C J M V , Utrecht Aanwezig zijn 22 leden Om 8.45 uur 
opent de voorzitter de vergadering De notulen worden goedge 
keurd en de ingekomen stukken behandeld De voorzitter deelt 
mede, dat op de jaarvergadering in Januari volgens rooster zullen 
aftreden de heer Kruissink (penningmeester) en de heer Nicolai 
(commissaris) Overgegaan wordt tot het vormen van een kas 
controlecommissie. Benoemd worden de heeren Oesterman en 
Boelen, reser\ e de heer Zürcher Vervolgens wordt een vaste 
beoordeelingscommissie samengesteld, waartoe gekozen worden-
mevrouw G W Enklaar-van der Pol, de heeren H Gerritsen, 
H T van der Woude, L A van Dam, P. A J Veen, H Oester-
man en L Kolijn De voorzitter doet nogmaals een beroep op de 
leden, de ruilavonden te bezoeken De voorzitter dankt den heer 
Van Dam voor de tentoonstelling op dezen avond van een gedeelte 
vaji /ijn welverzorgde en kostbare verzameling Suriname en 
Curasao, hoofdzakelijk bestaande uit ongebruikte blokken. 
(Applaus). Gezien de voorzitter om particuliere redenen m de pauze 
vertrekt, presideert de heer Nicolai na de pauze De veiling wordt 
gevolgd door de gebruikelijke verloting, waarvoor prijzen zijn 
van de heeren Timmer, Kolijn en Kruissink De vergadering wordt 
om 10 25 uur gesloten 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering zal plaats vinden op Donderdag 18 Januari 

1940 Van de periodiek aftredende bestuursleden, de heeren Kruis-
sink (penningmeester) en Nicolai (commissaris) is de heer Kruis 
sink niet herkiesbaar, terwijl de heer Nicolai zich weer beschikbaar 
heeft gesteld voor een bestuursfunctie Candidaatstellingen worden 
vóór 1 Januari 1940 bij de secretaresse ingewacht, alsmede even-
tueele punten voor de agenda De agenda zal per circulaire bekend 
gemaakt worden 

Afdeeling Zwolle. 
Vergadering van 17 November 1939. Aanwezig 20 leden en 

1 gast De voorzitter heet allen welkom, in het bijzonder mej 
Jakobs, die reeds bij den aanvang der vergadering zich als lid het 
inschrijven Onder doodsche stilte wordt hierna vlijtig aan de uit 
werking van een 10-taI vragen gearbeid Deze vormen tezamen 
een prijsvraag, waarvoor door het bestuur prijsjes zijn beschikbaar 
gesteld De uitslag zal m de vergadering van 15 December 1939 
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worden medegedeeld In verband met verzoeken van enkele be 
ginnende verzamelaars zullen een of meer cursus.avonden worden 
georganiseerd, de eerste te houden in December Datum en plaats 
worden per convocatie bekend gemaakt, in ieder geval zal du 
met op een Vrijdag zijn De heer Van Noppen deelt mede lid te 
willen blijven Verschillende collecties en bijzonderheden zijn ter 
bezichtiging aanwezig. Kaarten van den dag van den postzegel 
worden besteld Na geanimeerde ruil wordt de vergadering gesloten 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7>i uur, ledenvergadering te 8 uur, op 

Woensdag 27 December 1939, Nieuwstraat 28, Den Haag. 
1 Opening 2 Mededeelingen 3 Notulen 4 Ledenverkiezing 

5 Tentoonstelling van Nieuw-Guinea en Papoea door den heer 
J Dmgemanse 6 Verloting 7 Veiling. 8 Philatelistisch naam-
raadspel 9 Rondvraag en sluiting 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: J. Huisman, 
Mathijs Balenstraat 17, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
ma.md, in het Oranjehotel, Joh. de Wittstraat, Dordrecht; extra
avond voor ruilen, ^;eilen, enz. van September t.m. April, op den 
tweeden Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Deventer (secretaris: T. van Heuvel, 
Brinkgreverweg 29, Deventer), den laatsten Vrijdag der Maand in 
hotel „Duym", Keizerstraat, behalve in Juli en Augustus. 

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: mej. B. H. J 
Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht), eiken 3en Donderdag der 
maand, S'/, uur n.m., in het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25 
Utrecht (van 8-8M uur ruilen) Ruilavond eiken len Woensdag 
der maand. 

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. T. van der Zwan 
Van Galenstraat 94, ZwoIIel, 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 29 November 1939. 
Aanwezig zijn 32 leden en 1 gast, die allen door den voorzitter, 

dr H C Valkema Blouw, hartelijk worden verwelkomd Daar 
eeen bijzondere mededeelingen omtrent de vereeniging zi]n te 
doen, wordt aanstonds overgegaan tot lezing der notulen, die on 
veranderd worden vastgesteld 

Hierna wijdt de voorzitter eenige gevoelvolle woorden aan de 
nagedachtenis van den heer Van Essen, in wien de verzamelaars
wereld een philatelist van den ouden stempel verliest Door eenige 
oogenblikken van stilte betuigt de vergadering haar instemming 
met zun woorden 

Spreker schenkt vervolgens aandacht aan het verschimen van 
het boek van wijlen den heer Van Brink Naar zijn meening heeft 
het boek voor Philatelisten groote waarde niet alleen omdat het 
voor den gemiddelden verzamelaar een schat van wetenswaardig
heden bezit, doch ook omdat het voor vergevorderden zeer in
teressante lectuur IS. De heeren ir Hamelberg en dr ir Wessel 
hebben albums en zegels geschonken aan de jeucdgroep waarvoor 
de voorzitter hen namens de vereeniging hartelijk dank betuigt, 
onder het uitspreken voorts van de hoop, dar dir goede voorbeeld 
door meerdere leden zal worden gevolgd De voorzitter vestigt 
de aandacht der aanwezigen op een aanbieding van de Brusselsche 
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firma „G. & T.", meer in het bijzonder in verband met enkele 
eigenaardigheden in de bij evengenoemde aanbieding behoorende 
fotografische afbeeldingen. 

De vergadering besluit den heer De Mink als lid van „De 
Globe" toe te laten. 

In verband met een desbetreffende vraag van den heer '^yessel, 
zet de voorzitter in het kort uiteen, dat aan een eventueel op
treden tegen vervalschingen vrij groote, hoewel waarschijnlijk niet 
onoverkomelijke, moeilijkheden zijn verbonden. 

Na sluiting van het officieele gedeelte worden enkele mooie 
zegels verloot en blijven de aanwezigen nog geruimen tijd bijeen. 

B. M. B. 
Nieuw lid. 

65. J. de Mink, Hoornestraat 23, Arnhem. 
Bedankt. 

35. L. Bisterbosch, Apeldoorn. 
Adreswijziging. 

12. J. R. Metzlar, thans Brinklaan 145, Bussum. 
Veiling. 

Na afloop van het officieele gedeelte der ve"gadering van 27 
December a.s. zal wederom een veiling worden gehouden. In

zendingen hiervoor zoo mogelijk uiterlijk 26 December aan den 
heer C. Raadsveld, Velperbuitensingel 13, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 27 December 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 14 November 1939. 
Aanwezig 24 leden. Een zeer goede opkomst. De voorzitter 

opent na het gebruikelijke kwartier de vergadering, heet de aan
wezigen welkom, speciaal ons nieuwe lid, den heer R. A. van de 

■Pi_j Poll, dien hij installeert met de wens, dat hij in onze club moge 
vinden wat hij zoekt, daarbij de hoop uitsprekende, dat hij een 
trouw bezoeker zal worden. Dan wordt een enkel ingekomen stuk 
behandeld;', de notulen worden gelezen en ongewijzigd goed
gekeurd. Vervolgens is het de heer Jorissen, die ons den avond 
hoopt goed te maken met het laten rondgaan van zijn collectie 
port en vliegzegels van Bulgarije, een land, dat wij van hem reeds 
zo goed op andere avonden hebben gezien, wat de zegels betreft. 
Voor de beschrijving verwees de heer Jorissen naar het artikel 
hierover in het Augustusnummer van het Maandblad. De vele 
bladen, die een duidelijk overzicht gaven van deze interessante 
materie, deden menige bewondering bij de toeschouwers ontstaan, 
waarna de voorzitter namens de vergadering de dank der aan
wezigen vertolkte. Hij wenste den heer Jorissen geluk met dit 
succes en nog vele uren van genot bij deze speciale verzameling. 
Hierna hadden de verlotingen plaats, terwijl nog enkele zegels 
verloot werden ten bate van de kas. De agenda vermeldde verder 
nog voorstellen van de leden voor de jaarvergadering. Geen der 
aanwezigen had echter iets; ook de rondvraag leverde geen verder 
nieuws op, en daarna sloot de voorzitter, na de vergadering nog 
opgewekt te hebben, zegels voor de te houden tombola aan den 
secretaris te zenden, deze geanimeerde vergadering. L. W. I. 

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

Verslag der vergadering van 24 November 1939. 
Opening 20.15 uur. De bibliothecaris presideert. De notulen 

van de vorige samenkomst worden vastgesteld. De waarnemend
voorzitter deelt mede, dat de agenda der volgende bijeenkomst 
o. a. zal bevatten de punten: prijsvraag en postzegelshow; de 
secretaris — deze punten nader toelichtend — maakt bekend, dat 
hij sinds plm. 2 jaar een aantal philatelistische vragen heeft op
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gesteld en dat het bestuur besloot deze als prijsvragen aan vol
gende ledenvergaderingen voor te leggen, wanneer de vergadering 
daarmede instemt; enkele prijzen voor 'de beste beantwoording 
zullen beschikbaar gesteld worden. Voorts is het de bedoeling, 
dat met het punt postzegelshow alle aanwezigen, die in een los
bladig album verzamelen, 1 tot 3 vellen postzegels ter bezichtiging 
stellen. Nadat vervolgens de wnd.voorzitter in herinnering heeft 
gebracht het verscheiden van den heer L. van Essen, te wiens na
gedachtenis hij eenige woorden spreekt, en de vergaderden her
innert aan de mogelijkheid van verkrijging der Zwitsersche Pro 
Juventut,e zegels door bemiddeling van mevrouw Buhse, maakt de 
secretaris bekend, bericht te hebben ontvangen, naar aanleiding 
van zijn betreffend schrijven, van den directeur van het post
kantoor te Haarlem, waarin deze zijn toestemming meldt voor 
bezichtiging door leden van „Op Hoop van Zegels" van de 
Transormasorteermachine in het stationspostgebouw; als datum 
hiervoor bepaalt de vergadering, naar aanleiding van dit bericht. 
Zaterdag 9 December a.s.; de belangstellenden geven zich aan den 
secretaris op. 

Alsdan schorst de wnd. voorzitter de vergadering, teneinde de 
collectie Nederlandsche Overzeesche Bezittingen van den heer 
J. de Graaf te bezichtigen. Tijdens deze schorsing verschijnt de 
voorzitter, de heer Robbers, ter vergadering; na korten tijd, 
waarin hij o. a. de vergadering even toespreekt, vertrekt hij weer, 
om zich nog denzelfden avond in zijn garnizoen te kunnen melden. 
De heer De Graaf verwerft met zijn geëxposeerde verzameling den 
dank van den fd.voorzitter en applaus tier vergadering. 

Van de rondvraag is o. m. het gevolg, dat voortaan — indien 
mogelijk — de vergadering voorafgegaan zal worden door gelegen
heid tot onderling ruilen gedurende K of 1 uur, en dat — zoo 
mogelijk — de a.s. bijeenkomst eerder zal plaatshebhen dan 
gebruikelijk. De heer Rumpff, die ter vorige vergadering met den 
secretaris toevallig sprak over vragen voor een prijsvraag, heeft 
er thans reeds een aantal medegenomen, waarmede de bijeen
gekomenen zich onledig houden; bij de beoordeeling fungeeren de 
wnd.voorzitter en de penningmeester als jury. 

Met de veiling en de gebruikelijke verloting wordt deze samen
komst beëindigd; sluiting volgt te 23.15 uur. In totaal waren 
40 personen aanwezig. H. W. 

Ingeschreven als lid. 
154. A. G. Hazelaar, Hofmeijerstraat 32, Haarlem. 
36. A. Verhagen, Voorhelmstraat 50, Haarlem. 

174. E. Kaufmann, Stadionweg 190, Amsterdam Z. 
Bedankt als lid. 

78. jhr. mr. C. L. van Lennep. 
Adresverandering. 

44. C. de Graaff, tijdelijk p.a. mevr. wed. Wille, Hoogeweg 19 
boven, Amsterdam O. 

Candidaatleden. 
H. J. Dankmeijer, Bloemveldlaan 69, Haarlem. (Voorgesteld door 

W. H. J. van den Eynde). 
L. J. J. B. Aarnink, Pepijnstraat 9, Haarlem. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op WOENSDAG 20 DECEMBER 

1939 (dus NIET op den laatsten Vrijdag der maand), te 20 uur, 
in sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 bij de Zijlbrug, Haarlem. 

Agendapunten o. a.: gelegenheid tot onderling ruilen, prijsvraag 
en postzegelshow (zie vorenstaand verslag), alsmede (zoo mogelijk) 
veiling, waa'voor kavels uiterlijk Zondag 17 December 1939 in 
het bezit moeten zijn van den heer M. Rumpff, Duinoordstraat 13, 
Haarlem. 

PhilateliattnVereeniging „Groningen", te Groningen. 
Waarn. secretaris: A. F. J. DE VOS, Floresplein 18, Groningen. 

Verslag der vergadering van 27 November 1939. 
Aanwezig 28 leden. De 2e voorzitter, de heer K. A. Cley, opent 

de vergadering met een woord van welkom, in het bijzonder tot 
de heren dr. Wachters en Van Dam, die van harte gefeliciteerd 
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worden met hun herstel. Verder wenst hij onzen voorzitter, den 
heer Kielman, die door ziekte verhinderd is, spoedige beterschap 
toe. Van harte welkom geheten worden de heren J. T. Cley, die 
vanavond voor het eerst als gast aanwezig is, en Lagro, welke 
laatste aardige zegels voor de verloting beschikbaar stelde. De 
voorzitter dankt den heer Lagro voor deze attentie. 

De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en on
veranderd vastgesteld. Bij de ingekomen stukken bevindt zich een 
schrijven van den heer Rietdijk, die zich niet langer beschikbaar 
kan stellen als keurmeester voor de vereeniglng wegens vertrek 
naar het buitenland. Aan de leden wordt verzocht mede eens te 
willen uitzien naar een plaatsvervanger. 

De voorzitter komt met de klacht, dat in de laatste tijd op de 
vergaderingen weinig zegels ter tafel komen; hij verzoekt de ver
gadering enige voorstellen hieromtrent. De heer Fried zou gaarne 
onderlinge ruiling willen zien. De heer Van Dijk zou gaarne willen, 
dat de leden opgaven wat door ieder verzameld wordt, waarna de 
heer Fried voorstelt een lijst hiervan te maken. Aan elk der leden 
kan dan van die lijst een afschrift verstrekt worden. Dit voorstel 
vindt algemene instemming. Door ieder der aanwezige leden wordt 
daarna een lijstje ingeleverd. In verband hiermede zal de secre
taris gaarne van de niet aanwezige leden ook een dergelijke opgave 
ontvangen met de vermelding erbij of gestempeld, ongestempeld 
dan wel briefstukken worden verzameld. Het plan kan dan nader 
uitgewerkt worden. 

De heer dr. Wachters krijgt hierna het woord om zijn dank 
uit te spreken voor de belangstelling bij zijn ziekte ondervonden 
en voor de bloemen, die hij namens de vereniging bij zijn thuis
komst als gelukwens mocht ontvangen. 

Hierna volgt de verloting van enige mooie zegels en een veiling 
van enige kavels zegels. Het officiële gedeelte der vergadering is 
hiermede afgelopen. Te ongeveer half elf volgt dan sluiting. 

Bedankt per 1 Januari 1940. 
6. A. L. Scholtens Jr., Groote Markt 44, Groningen. 

28. A. Sundermeyer, Lage der A la, Groningen. 
35. A. Wittermans, Petrus Campersingel 173a, Groningen. 
51. F. J. Tempel Jr., Lomanstraat 14 boven, Amsterdam Z. 

119. J. Stoppelman, Korreweg 139a, Groningen. 
172. F. J. Tempel, Berlijn. 
34. C. B. van den Berg, Westersingel 18, Groningen. 

Candidaat-leden. 
D. de Groot, Ubbo Emmiussingel 79, Groningen. (Voorgesteld 

door S. S. Ongering). 
J. T. Cley, Helperbrink Ib, Groningen. (Voorgesteld door K. A. 

Cley). 
Adreswijziging. 

103. P. C. W. Jongebreur, thans Laan van Meerdervoort 726, 
Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 18 December 1939, des avonds 8.15 uur, 

in café-restaurant „Suisse", Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 27 November 1939. 
De voorzitter opent de vergadering en het doet hem genoegen 

28 leden welkom te kunnen heeten. Na voorlezing van de notulen 
merkt de heer Verzijl op, dat het niet de bedoeling is de nieuwig
heden van Duitschland te laten vervallen, doch dat hij zal trachten 
deze den leden wèl te bezorgen, zooals dit o. a. thans al het 
geval is. Hierna worden de notulen goedgekeurd. 

Bij de ingekomea stukken is een brief van de postzegelvereeni-
ging „Roermond", waarbij gevraagd wordt om lotjes te koppen 
ter bestrijding van de onkosten, verbonden aan haar eerste 
propaganda-tentoonstelling, te houden op 16-18 December a.s. 
Besloten wordt een boekje van 25 lotjes te bestellen. Een uit 
Zeist ontvangen kettingbrief voor philatelisten — op welke 
brieven ook in het Maandblad van November j.l . reeds gewezen 

werd — wordt ter zijde gelegd onder opmerking van den voor
zitter om op zulke brieven niet in te gaan. 

Vervolgens worden voor de commissie van de jaarverloting 
aangewezen de heeren De Beer en Loontjens en voor de kas-
commissie de heeren Janssen en Banens. Deze heeren nemen de 
benoeming aan. Hierna deelt de voorzitter mede, dat met Januari 
a.s. aan de beurt van aftreden zijn de voorzitter en de secretaris. 
Op een voorstel van den heer Otten en met goedvinden van de 
vergadering wordt de jaarvergadering gehouden op 29 Januari a.s., 
de beurs op 12 Februari en de daarop volgende vergadering op 
26 Februari. Hierbij wordt nog medegedeeld, dat boekjes met 
zegels, bestemd voor de jaarverloting, tijdig kunnen worden in
gezonden aan het adres van mejuffrouw L. Maussen, Nieuw
straat 22, Maastricht. 

De heer Van de Ven dankt de gevers, die hem op zijn verzoek 
zegels hebben toegezonden, bestemd voor de door Broeder Lucas 
opgerichte jeugd-philatelistenclub van Huize St. Jozef te Heer. 
Broeder Lucas zegt ten zeerste hiermede verrast te zijn, appre
cieert het initiatief van den heer Van de Ven en dankt namens 
zijn jongens allen die zegels geschonken hebben. 

De heer Verzijl stelt voor, het zoo juist verschenen Postzegel-
boek, door wijlen den heer J. D. van Brink samengesteld, voor onze 
bibliotheek aan te koopen. De vergadering kan zich hiermede 
accoord verklaren. 

Teneinde het falsificatenalbum van onze vereeniging, met welks 
rangschikking de heeren Ot to en Verzijl bezig zijn, zooveel moge
lijk te kunnen completeeren, vragen genoemde heeren of er leden 
zijn, die hun Maandblad voor dat doel ter beschikking zouden 
willen stellen om hieruit de beschrijving met afbeeldingen van 
zegels te kunnen knippen, welke op falsificaten betrekking 
hebben. 

Het officieele gedeelte wordt hiermede gesloten en overgegaan 
wordt tot de gratis-verloting en het gezelschapsspel, waarbij de 
heer Vrijdal enkele mooie series zegels cadeau geeft. J. H . 

Bedankt per 1 Januari 1940. 
31. A. A. M. Stols, Maastricht. 
40. W. de Plönnies, Maastricht. 
81. H. Smeets, Villa Nerum, Valkenburg. 

Mededeeling. 
Beleefd wordt er aan herinnerd, de contributie van 1940 

vóór de jaarvergadering te voldoen, teneinde onnoodige admini
stratiekosten te vermijden. Overschrijving zou kunnen geschieden 
op de postrekening van onze vereeniging, nr. 30447. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 18 December 1939, vergadering; 
Maandag 8 Januari 1940, beurs; 
Maandag 29 Januari 1940, JAARVERGADERING met verlo

ting zonder nieten; 
telkens des avonds 8 uur in de bovenzaal van Taverne Rutten, 

Vrijthof 50, Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: L. M. F. RUDER, Lombokstraat, tel. 177, Den Helder. 

Verslag der vergadering van 22 November 1939. 
De voorzitter opent te ruim half negen met een woord van 

welkom de vergadering. Van het bestuur zijn met kennisgeving 
afwezig de heren Brouwer, Kreijger en Labour. Als gast wordt 
deze vergadering bijgewoond door den heer J. Molenaar. Als lid 
wordt geballoteerd en aangenomen de heer Hiddes, terwijl de heer 
Engelkamp als oud-lid zonder ballotage weer in onze ledenkring 
wordt opgenomen. De notulen worden gelezen en goedgekeurd. 
De ingekomen stukken melden drie bedankjes en een ketting
brief uit Zeist. Naar aanleiding van deze brief wil de voorzitter er 
bij de leden nogmaals op aandringen nooit op dergelijke brieven 
in te gaan. 

Volgt vaststelling contributie. Reeds in principe was in het 
begin van dit jaar besloten de contributie vast te stellen op 50 cent 
per maand, ingaande 1 Januari 1940. Het voorstel werd zonder 
discussie aangenomen. In verband hiermee zullen de volgende maand 
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aan de vergadering voorstellen worden voorgelegd inzake het 
bedanken als lid en het overgaan van gewoon lid tot buitenlid. 
De voorzitter wekt allen op de volgende vergadering niet te ver
zuimen. Aan de orde is het aanstellen van een nieuw sectie-hoofd, 
wegens het bedanken van den heer Broeke. Niemand der aan
wezigen stelt zich beschikbaar, zodat den heer Broeke verzocht 
wordt het nog tot de volgende vergadering te willen waarnemen. 
De voorzitter doet nog enige mededelingen inzake de fusie tussen 
Maandblad en De Philatelist. Verder deelt hij nog 'mede, dat het 
bestuur besloten heeft een sprekerslijst aan te vragen en zo moge
lijk in het nieuwe jaar een vergadering met een spreker te houden 
over een philatelistisch onderwerp, dat de meeste leden interesseert. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Loudon, of het bestuur er ook 
aan gedacht heeft, gemobiliseerde philatelisten op de vergadering 
uit te nodigen, zoals dat in andere plaatsen ook gebeurt. Het 
bestuur heeft er niet aan gedacht, maar zal er voor zorg dragen, 
dat het alsnog geschiedt. Hierna volgt nog de maandverloting en 
sluiting. 

Nieuw lid. 
J. Engelkamp, Waalstraat 14, Amsterdam. 

Nieuw lid per 1 December 1939. 
A. H. Hiddes, Ooievaarstraat 87, Den Helder. 

Candidaat-lid. 
J. Malenaar, Van Galenstraat 6, Den Helder. 

Bedankt per 1 Januari 1940. 
G. H . F. Meijer, Veenweg 87, Deventer, 
jhr. F. de Koek, Hr. Ms. Wachtschip, Vlissingen. 

Vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 19 Decem

ber 1939, des avonds 8 uur, in café „Postbrug", Koningsplein, 
Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 27 November 1939. 
De vice-voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen 

worden voorgelezen en goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken 
bevinden zich het jaarboekje van de vereeniging „Op Hoop van 
Zegels" te Haarlem, alsmede de nieuwe catalogus Nederland en 
Koloniën van de firma Mebus. Verder een schrijven van de post
zegelvereeniging „Roermond", waarin zij mededeelt het plan te 
hebben van 16-18 December een propagandatentoonstelling te 
houden. Van de door haar uit te geven lootjes zullen wij een 
aantal zien te plaatsen. Eenige leden zijn van plan de tentoon
stelling te bezoeken, zoo mogelijk gezamenlijk. 

Onderstaande candidaat-Ieden worden met algemeene stemmen 
als lid aangenomen en geïnstalleerd. De heer Trieschnigg toont 
een uitknipsel uit De Maasbode, voorstellende de beè'ediging als 
rcserve-eerste-luitenant van onzen voorzitter. Wij zullen hem 
onze gelukwenschen aanbieden. 

Na de maandverloting wordt de vergadering gesloten. 
Nieuwe leden. 

P. Eijdems, Kantstraat 58, Waubach. 
H. Schunken, Oost Groenstraat 115, Waubach. 

Candidaat-lid. 
H . C. Berkhoff, Laanderstraat 15, Heerlen. 

Vergadering. 
In verband met de Kerstdagen heeft de volgende vergadering 

plaats op Dinsdag 19 December 1939, des avonds 8 uur, in Hotel 
du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

BEZOEKT DEN „NATIONALEN RUILDAG" OP 
TWEEDEN KERSTDAG IN „KRASNAPOLSKY" 

TE AMSTERDAM. 
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Nieuwe Philatelisten-Vereeniging' te Groningen. 
Secretaris: J. H. FRERKS, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Verslag der vergadering van 23 November 1939. 
De voorzitter heet de aanwezigen, waaronder de heer Schut als 

introducé, hartelijk welkom. Ingekomen is een aanvraag van 
iemand uit Overijsel voor het lidmaatschap. Hij wordt verwezen 
naar de club „Zwolle", secretaris de heer W. J. van der Zwan, 
aangezien onze vereeniging, speciaal met het oog op een vlot en 
controleerbaar rondzendingsverkeer, uitsluitend leden uit Groningen 
en omstreken wenscht. 

Er wordt besloten de nog resteerende Curafao-opdrukken te 
bestemmen voor hoofdprijzen in de jaarverloting. 

Voor de algemeene jaarverloting 1939, welke zal gehouden 
worden op 28 December a.s., worden de beeren Beukema en Meyer 
uitgenoodigd de noodige kavels bijeen te brengen. 

Na gehouden maandverloting en bezichtiging van tal van zegels 
volgt sluiting. J. H. F. 

Mededeeling. 
De commissaris van het rondzendingsverkeer, de heer C. Meyer, 

Mr. Moddermanlaan 11, Groningen, verzoekt inzending van 
boekjes, zoo mogelijk Nederland en Koloniën en Europa. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 

28 December 1939, des 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 29 November 1939. 
Te 8 uur opent de voorzitter, de heer Jos. Engelen, de ver

gadering en wenscht alle aanwezigen, in het bijzonder de ge-
noodigden, hartelijk welkom. Hij vestigt de aandacht op een oud 
spreekwoord „Rust Roest"; ook in dezen tijd beteekent rust 
stilstand en stilstand is achteruitgang. Hij stelt zich gaarne ter 
beschikking van al de leden van onze vereeniging, wil hen met 
raad en daad ter zijde staan in alle voorkomende aangelegenheden 
betreffende onze gemeenschappelijke liefhebberij, de philatelie. 

De notulen van de vorige vergadering, gehouden 18 October 
1939, worden op verzoek van den voorzitter door den secretaris 
voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. 

De ingekomen stukken worden besproken en afgehandeld. De 
voorzitter houdt daarna zijn eerste causerie over de philatelie in 
de afgeloopen maand en behandelt achtereenvolgens de onder
werpen: Yvert-catalogus, uitgiften Nederland en Ned.-Indië, spoor
wegzegels België, Bohemen en Moravië en Luxemburg. 

Daarna komt de algemeene verloting aan de beurt, eerst voor 
de aanwezige leden van de vereeniging, daarna voor alle aan
wezigen; twee verlotingen dus. De zegels voor deze verlotingen 
zijn geschonken door den voorzitter. Andermaal is de heer 
F. Dellaert te Sas van Gent de gelukkige winnaar van den mooisten 
prijs. Tal van leden geven zich op voor de nieuwe uitgiften van 
Ned.-Indië, België, Luxemburg en Zwitserland. 

Te ongeveer 11 uur sluit de voorzitter de gezellige vergadering. 
H. A. L. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op Donder

dag 21 December 1939, des avonds 8 uur, in hotel De Arend, 
Terneuzen. 

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

Verslag der vergadering van 19 November 1939. 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom, speciaal de hier als 

gasten aanwezige juniores en den heer Ottevanger, die een lezing 
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zal houden, en geeft hierna het woord aan den heer Ottevanger, 
die spreekt over de zegels van Rusland. 

Een hartelijk applaus bedankt den spreker voor zijn interessante 
lezing. De voorzitter brengt de waardeering van de aanwezigen 
onder woorden. Hierna gaan de juniores naar huis en begint de 
eigenlijke vergadering. 

De notulen worden voorgelezen, de ingekomen stukken voor 
kennisgeving aangenomen, de gewone verloting gehouden. Daarna 
volgt de rondvraag. De heer Rosenbaum wijst op de a.s. groote 
nationale rulldag in Amsterdam. De heer Ottevanger komt nog 
even terug op het beveiligen van postzegels in oorlogstijd. De heer 
Rosenbaum wijst hem op de handelaarsoplossing om de kostbaarste 
zegels in „ruilboekjes" te plakken en deze steeds bij zich te 
dragen. De heer Visser heeft het speciaal-album van België, dat 
in het Maandblad wordt aangekondigd, bij zich en wil dit 
gaarne aan belangstellenden ter inzage geven. De heer Van 
Meerendonk bedankt uit naam van de juniores voor de uir-
noodiging, die het hen mogelijk maakte, deze lezing bij te wonen. 
De heer Van Dijk wijst op een thans verschijnend philatelistiscb 
handboek en vraagt, of dat niet iets is voor onze vereeniging om 
het zich nu geleidelijk aan te schaffen. Ook informeert hij nog, 
hoe het staat met de boekenkast, die wij in „Central" ter beschik
king zouden krijgen voor de bibliotheek van de vereeniging. Hem 
wordt medegedeeld, dat de heer Rademaker geen kast ter be
schikking heeft, zoodat de vereeniging zelf een kast zou moeten 
koopen, wat bezwaren met zich medebrengt. 

De voorzitter sluit de vergadering met een dankwoord voo- de 
groote opkomst. J. M K. 

Bedankt als lid (per 31 December 1939> 
G. J. Berkelmans, Oisterwijk. 
G. A. Faber, 's-Hertogenbosch. 
A. G. Duyn, 's-Hertogenbosch. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: R. URLINGS, Past. Vonckenstraat 26, Geleen. 

Mededeeling. 
Daar op 26 November l.I. de ledenvergadering geen doorgang 

gevonden heeft, was het onmogelijk mededeeling te doen, dat de 
eerstvolgende ledenvergadering gehouden wordt 24 December a.s. 
Dus niet op den laatsten Zondag van December (oudejaarsdag), 
maar op Zondag daags vóór Kerstmis. 

Leden, gelieve met dezen datum rekening te houden. Het 
bestuur rekent op een flinke opkomst. 

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

Verslag der vergadering van 17 November 1939. 

Door afwezigheid van onzen voorzitter werd deze vergadering 
geleid door den 2en voorzitter, den heer Dekker. Nadat deze alle 
aanwezigen hartelijk welkom heeft geheeten, opende hij te ruim 
kwart over acht de vergadering. In verband met de afwezigheid 
van den voorzitter konden de op de agenda geplaatste punten 
niet in behandeling genomen worden. Besloten werd, deze tot een 
volgende officiëele vergadering uit te stellen. De penningmeester
directeur van de rondzending verklaarde zich bereid, desgewenscht 
de nieuw uitgekomen zegels voor de leden aan te koopen. Voor 
zoover het de Nederlandsche en Nederlandsche koloniale zegels 
betreft, zal dit zonder bijkomende kosten tegen nominaal ge
schieden. De aankoop van andere dan de genoemde zegels zal met 
een geringe kostenverhooging gepaard gaan. Verschillende leden 
gaven zich hiervoor op. De namen van deze leden, alsmede de 
door hen gewenschte zegels, werden genoteerd. 

Aangezien niemand het woord verlangde, werd het officiëele 
gedeelte gesloten en kreeg de heer Dekker de gelegenheid voor 
het houden van een lezing over zijn op één na volledige ver
zameling van Bulgarije. De heer Dekker memoreerde in chrono
logische volgorde de verschillende uitgiften en liet tegelijkertijd 
de betrekkelijke albumbladen onder de leden circuleeren. De lezing 

werd buitengewoon op prijs gesteld en spreker verwierf na afloop 
voor zijn duidelijke uiteenzetting en prachtige verzameling een 
hartelijk applaus. Aangezien stemmen opgingen om de lezing in 
bezit te hebben, verklaarde de heer Dekker zich bereid, deze te 
typen. Het bestuur zal zorgdragen voor vermenigvuldiging en 
elk der leden een exemplaar aanbieden. Hierna ruiling e. d. Eens 
te meer bleek, dat de wegblijvers weder ongelijk hadden. G. d. H . 

Bedankt. 
Ys. Luttik, Smidt van Gelderstraat 52, Velsen N. 

Nieuw lid. 
F. J. van der Winden, Romerkerkweg 12, Beverwijk. 

Adresverandering. 
H . Brons Jr., thans De Munck Keizerkade 21, Zuilen, Post Utrecht. 

Vergadering. 
Op 15 December 1939 de gebruikelijke ruilavond, terwijl op 

Vrijdag 29 December a.s. onze voorzitter, de heer Doevendans, 
een gedocumenteerde lezing zal houden over het drukken van 
postzegels. ALLER OPKOMST GEWENSCHT. 

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

Verslag der vergadering van 15 November 1939. 
Om 8 uur opent de voorzitter de vergadering en he?t allen 

hartelijk welkom, in het bijzonder den heer W. G. Zwolle, als
mede het bestuur van de vereeniging „Boskoop" en ©enige intro-
ducé's. De voorzitter deelt de vergadering mede, dat is overleden 
de heer L. van Essen, een der knapste philatellsten hier ie lande. 
Gedurende een'ge momenten verheffen alle leden zich va i hun 
zetels om den heer Van Essen te herdenken. 

Na voorlezing der notulen, welke worden goedgekeurd, is het 
woord aan den heer Zwolle. Genoemde heer deelt de vergadering 
mede, dat hij hedenavond zijn collectie „luchtpostzegels" ter 
bezichtiging heeft medegebracht, welke zegels in 8 albums zijn 
ondergebracht. Van de 8 albums blijft er één onder berusting 
van den heer Zwolle, terwijl de leden twee aan twee naast ge
noemden heer plaats nemen, daar de heer Zwolle alzoo in de 
gelegenheid is, omtrent dit album het een en ander toe te lichten. 
Wat wij te zien krijgen, is niet gering. De opstelling der zegels, 
welke alle postfrisch zijn, de vermelding van de oplage der zesels 
en de uitlegging, welke de heer Zwolle ons doet, laten geen twijfel 
over, dat hier een ras-philatelist aan het woord is, waarvan wij 
zeker nog heel wat kunnen leeren. De vele malen bekroonde 
collectie is dan ook een lust om te zien. Als de tijd is aangebroken, 
rlflt de heer Zwolle moet vertrekken, zijn nog niet alle albums 
doorgekeken; het is daarom, dat onze voorzitter namens alle aan
wezigen de hoop uitspreekt, dat onze gast ter gelegener tijd de 
vereeniging „Gouda" nog eens met een bezoek zal vereeren. terwijl 
mr. Loeff namens het bestuur van de vereeniging ,,Boskoop" hoopt, 
dat dit bezoek dan zal plaatsvinden in Boskoop, waar dan de 
leden van de vereeniging „Gouda" bij voorbaat zijn uitgenoodigd. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 
Candidaat-lid. 

H. J. Boer, Koningin Wilhelminaweg 290, Gouda. 
Adreswijziging. 

B. J. N. Akkersdijk, thans Gouwe 152-154, Gouda. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 18 December 1939. 

Schaubek-A[bum 1939. 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus 1939, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedkoop. 
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Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort. 
Secretaris: C. SMIT, Van Lenneplaan 6, tel. 6764, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 24 November 1939. 
Om ruim acht uur opent de voorzitter de vergadering, die 

enige tijd later toch nog 15 bezoekers telde. Na de lezing van de 
notulen en de ingekomen stukken werd een bespreking gehouden 
over het voorstel om de bijeenkomsten van Vrijdagavond over te 
brengen naar een andere avond, daar een aantal leden steeds die 
avond verhinderd zijn om te komen. Het slot der discussies was 
het besluit om de vergadering te verplaatsen naar de laatste 
"Woensdagavond van de maand. In December van dit jaar even
wel op de voorlaatste, nl. Woensdag 20 December. 

Daarna vermeldde de secretaris de goede oplossing van de prijs
vraag. De inzending van den heer E. L. Ruitenberg verwierf de 

Ter veiling waren slechts een paar kavels aanwezig, die een 
koper vonden. Om negen uur sloot de voorzitter het officiële 
deel van de bijeenkomst. C. S. 

Bedankt (per 31 December 1939). 
H. Bokking, Langestraat 80a, Amersfoort. 
E. Arlar, Havik 26, Amersfoort. 
J. H. van Haaren, Lombokstraat 29, Den Helder. 
J. H. Houtman, Koninginneweg 259, Amsterdam Z. 
G. van Hoften, Pieter Bothstraat 30, Den Haag. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 20 December 1939, des avonds 

8 uur, in hotel „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 14 November 1939. 

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

Verslag der vergadering van 8 November 1939. 
Aanwezig 19 leden. Om 8% uur roept de voorzitter de leden 

een welkom toe op dezen vierden verjaardag van de club en hoopt, 
dat zij, straks huiswaarts kerende, tevreden kunnen zijn met de 
door hen getrokken loten, waarvoor de commissie postzegels heeft 
aangekocht. 

Nadat de notulen zijn voorgelezen en onveranderd aangenomen, 
wordt de binnengekomen corrrepondentie behandeld en afgedaan. 

Bij de verkiezing van een nieuw bestuur werden de oude functio
narissen op hun plaatsen gehandhaafd. In de commissie voor de 
controle der boeken werd de heer Smabers gekozen in de plaats 
van den heer Fogteloo, die wegens ziekte verhinderd is, zijn 
betrekking langer waar te nemen. 

Daarna werd overgegaan tot verloting der postzegels. Na geringe 
postzegelhandel werd om lOK uur de vergadering door den voor
zitter gesloten. K. W. B. 

Bedankt. 
N. L. J. Muller, Santhorstlaan 7, Wassenaar. 
G. J. W. Weekhout, Haven 3, Wassenaar. 

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

Verslag der vergadering van 7 November 1939. 
Aanwezig zijn 76 leden en eenige introducees. Nadat de Voor

zitter de vergadering heeft welkom geheeten, spreekt deze zijn 
voldoening er over uit, dat de vergaderingsavonden steeds zoo 
goed worden bezocht en wenscht hij, dat zulks ook het geval 
zoude zijn op de z.g. „ruilavonden" eiken 3en Woensdag der maand. 
Deze wensch van den voorzitter is oorzaak van een zeer geani
meerd debat over het onderwerp „ruilen". Nadat diverse leden 
hun meening hierover hebben geuit, wordt besloten tot het 
stichten van een z.g. „ruilkring", waarvoor opgave tot deelname 
dan aan den secretaris dient te geschieden. Deze „ruilkring" zal dan 
eveneens eiken 3en Woensdagavond van de maand bijeenkomen. 
Hierna krijgt de secretaris gelegenheid tot voorlezing van de 
notulen der vergadering d.d. 3 October 1939, welke onveranderd 
worden goedgekeurd. Een voorstel aan de vergadering om in den 
vervolge het lezen van de notulen achterwege te laten en naar 
het Maandblad, waarin het verslag der betreffende vergadering is 
opgenomen, te verwijzen, en dit verslag, gelijk zijnde aan de no
tulen, al dan niet goed te keuren, wordt, met het grootste ge
noegen, door de vergadering met algemeene stemmen aangenomen. 
Vervolgens wordt overgegaan tot het aannemen van nieuwe leden; 
de 3 candidaat-leden worden allen als lid aangenomen, waarna 
mededeeling volgt van de aanmelding van 5 nieuwe candidaat-
leden. Na behandeling van de ingekomen stukken deelt de voor
zitter mede, dat de eerstvolgende vergadering niet zal worden 
gehouden op Dinsdag 5 December (St. Nicolaas), doch op Maan
dag 4 December, terwijl hij tevens aan de vergadering bekend 
maakt, dat de jaarlijksche gezellige avond op Woensdag 20 
December zal worden gehouden en de leden hierover nog een 
circulaire zal bereiken. Nadat de voorzitter de leden heeft op
gewekt eens een korte causerie betreffende hun verzameling te 
willen houden, wordt na het houden van de prijsvraag, verloting 
en veiling, de vergadering gesloten. 

Verslag der vergadering van 4 December 1939. 
Hoewel Sint Nicolais en Zwarte Piet ook de leden zeer in beslag 

heeft genomen, werd de vergadering toch nog door 52 leden be
zocht. De notulen der vergadering van 7 November 1939 worden 
niet voorgelezen, aangezien de publicatie thans in het Maand
blad geschiedt. Na behandeling van de ingekomen stukken wordt 
overgegaan tot het aannemen van nieuwe leden; de vijf candidaat-
leden worden alle als lid aangenomen. Hierna volgt mededeeling 
van de aanmelding van zes nieuwe candidaat-leden. Nadat de 
voorzitter mededeeling heeft gedaan van het houden van een 

Aanwezig waren 17 leden en eenige belangstellenden. Op dezen 
avond werd de reeds aangekondigde onderlinge wedstrijd voor 
de leden gehouden. Wij kunnen niet anders zeggen, dan dat deze 
„krachtmeting" uitstekend geslaagd is. Zooals bekend, konden de 
deelnemers 1 tot 3 volgens hen mooiste bladen uit hun verzame
ling inzenden. Tot 8.45 uur was gelegenheid de bladen op tafeltjes 
uit te stallen. Toen op dit tijdstip de 13 deelnemers gereed waren, 
konden wij pas zien voor welke moeilijke taak de jury, die bestond 
uit de beeren Traanberg en Enschedé, zou staan. Erkend dient te 
worden, dat alle inzenders hun uiterste best gedaan hadden met 
een selectie uit hun verzameling te voorschijn te komen. Een in
zending met gespecialiseerd Oud-België trok wel bijzonder de aan
dacht; verder waren er o. a. nog inzendingen met de landen 
Perzië, België, Frankrijk, Hongarije, Oostenrijk en Nederland en 
Koloniën. Om 9 uur verlieten alle leden het vergaderlokaal, om 
de jury gelegenheid te geven het ingekomen materiaal onder de 
loupe te nemen. In een daarnaast gelegen vertrek werd intusschen 
het officiëele gedeelte afgehandeld. Om 9.30 uur kwam het bericht 
dat de jury gereed was gekomen en allen vertrokken weer naar 
het vertrouwde vergaderlokaal. Toen allen hadden plaatsgenomen, 
nam de heer Traanberg het woord. In een korte, inleidende speech, 
zei spr., mét den heer Enschedé, door de groote verscheidenheid 
van inzendingen voor een moeilijke opgave te hebben gestaan. 
Spreker hoopte, dat ale inzenders met de hun toegewezen prijs 
tevreden zouden zijn en ging daarna tot uitreiking daarvan over. 
Het wekte geen verwondering, dat de inzending Oud-België den 
len prijs verwierf. De heer Mulder, die de gelukkige was, kreeg 
een extra pluimpje voor deze mooie collectie te incasseeren. 
Niet alleen deze heer, doch elke deelnemer kreeg op zijn beurt 
een waardeerend woord over zijn zegels. Wat kan een serieus 
verzamelaar méér verlangen ? En het voornaamste was ook, dat 
allen hun werk bekroond zagen door het ontvangen van een 
prijs. Bij monde van den secretaris werden de beeren Traanberg 
en Enschedé voor hun moeite dank gebracht. Hierna werd het 
gezelschapspel weer te voorschijn gehaald met als hoofdprijs de 
hoogste waarde van de De Ruijter-porten. 

Om 11 uur werd deze gezellige avond gesloten. W. M. 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 
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nationalen ruildag op 2en Kerstdag in „Krasnapolsky", volgt een 
geanimeerde discussie over de vraag van een eventueele deelname 
door onze vereeniging in de op te richten postzegelbeurs, waartoe 
een comité pogingen aanwendt. Besloten wordt eerst een schrif
telijke uiteenzetting van het comité af te wachten en daarna de 
zaak verder te bezien. Na rondvraag, verloting en veiling wordt 
de vergadering gesloten. 

Prijsvraag van 7 November 1939. 
Deze luidde: „Op hoeveel zegels van Nederland komt voor de 

beeltenis van koning Willem III ?" Juiste antwoord: 27 stuks. 
Prijsvraag van 4 December 1939. 

Welken datum draagt de massaafstempeling der tuberculose
zegels van Nederland ? 

Er waren 19 goede oplossers. Na loting wint de heer J. C. 
Mihali den prijs, welke door hem weder ter beschikking van de 
feestkas wordt gesteld. 

Nieuwe leden. 
286. dr. M. F. Oppenheim, Zuider Amstellaan 43 II, Amsterdam Z. 
287. J. J. Walker, Geuzcnkade 83 III, Amsterdam W. 

15. M. F. Leipoldt, Van Woustraat 5 hs., Amsterdam Z. 
26. J. M. Irik, Helmholtzstraat 20, Amsterdam O. 
35. A. Krattinger, Amstelkade 162 III, Amsterdam Z. 

Bedankt per 31 December 1939. 
185. H. W. Nelis. 
187. Jacq. Beek. 
195. W. Saalberg. 
216. H. C. Wesselius. 
218. G. J. Schimmel. 
234. D. de Vries. 
235. A. Visser. 
242. J. A. Dekker. 
251. W. Bockhop. 

8. W. M. F. Sutherland. 
16. P. J. Boonstra. 
64. P. J. Barnouw. 
89. A. van Rood. 
97. J. C. Bijl. 

105. J. Swaluw. 
147. P. Stelling. 
153. H. J. Mars. 
157. P. J. M. Leeuwenberg. 
172. W. F. Woutman. 

Adresveranderingen. 
67. M. Kupfermann, thans Rijnstraat 159, Amsterdam Z. 

235. A. Visser, thans Reinier Vinkeleskade 34 III, Amsterdam Z. 
252. L. Ponse, thans p.a. 7 J Alberda, Banstraat 57, Amsterdam Z. 

CandidaatIeden. 
Joh. Driessen, gemeenteambtenaar. Stadionweg 189 I, Amster

dam Z. (Voorgesteld door H. Fritz). 
B. C. de Wolf, commies Ned. Spoorwegen, Edisonstraat 43, 

Amersfoort. (Voorgesteld door J. Sopar). 

B. van Mechelen Jr., kantoorbediende. Kijkduinstraat 82 huis, 
Amsterdam W. (Voorgesteld door M. van Driel). 

H. J. G. van Oijen, gemeenteambtenaar, Argonautenstraat 42 III, 
Amsterdam Z. (Voorgesteld door W. Snoeyenbos). 

mej. A. M. Gockel, arts, le Constantijn Huygensstraat III, Amster
dam W. (Voorgesteld door F. W. van der Wart Jr.). 

A. van der Nat, kleermaker, Hartenstraat 19 I, Amsterdam C. 
(Voorgesteld door W. Snoeyenbos). 

Ruilkring. 
Opgave tot deelname wordt gaarne tegemoet gezien. Eerste 

samenkomst op Woensdag 17 Januari 1940 in „De Roode Leeuw", 
Damrak, Amsterdam. 

Opgegeven voor den ruilkring. 
36. F. W. van der Wart Jr. 209. E. van Pelt. 

210. N. J. Slemmer. 281. L. van Os. 
221. E. J. J. Hartman. 170. L. van Buuren. 
166. M. Raadsveld.  125. H. F. de Miranda. 
Eerste samenkomst ruilkring Woensdag 17 Januari 1940. 

Attentie. 
In verband met den jaarlijkschen gezelligen avond op 20 De

cember 1939, vervalt de voor dien datum vastgestelde ruilavond. 

Rondzendingsverkeer. 
Namens de commissaris van het rondzendingsverkeer wordt er 

nogmaals op attent gemaakt, dat voor de rondzendingen slechts 
gebruik mag worden gemaakt van door de vereeniging uitgegeven 
boekjes. Deze boekjes zijn verkrijgbaar tegen den prijs van 4 cent 
per stuk. In den vervolge zullen boekjes, niet door de vereeniging 
uitgegeven, moeten worden geweigerd. 

Verloting 12 Kjarig bestaan. 
De prijzen kunnen, tegen afgifte van het lot, in ontvangst 

worden genomen ten huize van den secretaris, Olympiaweg 55 hs., 
Amsterdam Z. De trekkingslijst staat vermeld in het Maandblad 
van 16 November 1939. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdag 2 Januari 1940, in „De 

Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

Ruilavond. 
Ruilavond Woensdag 17 Januari 1940, eveneens in „De Roode 

Leeuw". Samenkomst van den „ruilkring". 
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Britsche Koloniën. 
rifei 

Ik detailleer een bijzonder fraaie collectie van de Britsche 
Koloniën; al deze zegels zijn van prima kwaliteit. 

Eerste klasse collecties worden U op zicht toegezonden 
als volgt: 

Klasse 1. — EERSTE UITGIFTEN, een derde catalogusprijs; condities netto. 
Klasse 2. — EDUARD EN GEORGEUITGIFTEN in postf risschen staat, 
veelal tegen 50 "/o catalogusprijs. 

Klasse 3.   EDUARD EN GEORGEUITGIFTEN, prachtig gebruikt, veel

al tegen 50 "/o catalogusprijs. 

10 Vo korting voor contante betaling wordt verleend op de zegels van klasse 2 en 3 bij vermelding van dit blad. 

J l—) I [ 3 r ^ 6 West Hill Road, 

. H D I l x I ) , London, S. W. 18, Engeland. 
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Phil.-Club „Siantar", te Pematang Siantar (Sum. O. K.). 
Secretaris: 'W. J. HOFSTe, Ond. Pagar Djawa, Pematang Siantar. 

Verslag der vergadering van 2 November 1939. 
Aanwezig 20 personen. De voorzitter opent te 8.30 uur n.m. de 

vergadering en heet allen welkom, speciaal den heer Goedel, die 
voor het eerst aanwezig is. 

Nadat de secretaris voorlezing heeft gedaan van de notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd, volgt afhandeling van 
eenige ingekomen stukken en doet de voorzitter eenige phila
telistische mededeelingen. Nogmaals zal worden getracht een 
veiling te arrangeeren. 

Bij de philatelistische prijsvraag wint de heer Van Dam den 
len prijs en bij de kwartjesloterij is de heer Skeet de gelukkige 
Ie prijs winnaar. Om circa half elf volgt sluiting der vergadering. 

W. J. H. 
Adresverandering. 

J. D. Kuipers, thans Onderneming Dolok Ilir, p.k. Serbalawan 
(Sum. Oostkust). 

Postzegelvereeniging „Semarang", te Semarang (Java). 
Secretaris: J. P. C. DANNER, Juliana Bernhardlaan 12, Semarang. 

Verslag der vergadering van 15 November 1939 
in hotel-pension Wilhelmina. 

De voorzitter opent te 7.30 uur n.m. de vergadering. Blijkbaar 
als gevolg van de oproeping voor deze vergadering middels een 
advertentie, is de opkomst grooter dan te voren, terwijl ook eenige 
belangstellenden aanwezig zijn. De notulen der vorige vergadering 
worden goedgekeurd, waarna de gebruikelijke verloting plaats 
vindt. Voor verkoop wordt ditmaal slechts weinig aangeboden, 
door ruiling gaan evenwel enkele aardige stukken van hand tot 
hand. 

Uit de vergadering gaan enkele stemmen op om voor de ver
lotingen wat meer Europa-materiaal beschikbaar te stellen; daar
voor in aanmerking komende zegels zijn evenwel niet steeds 
verkrijgbaar. 

Nadat de eerstvolgende vergadering is vastgesteld op Zondag
ochtend 17 December 1939, sluit de voorzitter te 9.20 uur de 
vergadering. J. P. C. D. 

Overleden. 
M. van der Beek, Poerwokerto. 

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

Verslag der vergadering van 2 November 1939. 
Aanwezig zijn 52 leden en 6 introducé's. De voorzitter, de heer 

Quartel, opent de vergadering en heet allen welkom, in het bij
zonder de beeren De Hoog uit Amersfoort, Bellnfante uit Huizen, 
Las van Bennenkom uit Hilversum en ITsebrand uit Bussum, die 
voor het eerst de vergadering bijwonen. Ook mevrouw Boonen en 
de beeren introducé's worden als aanstaande leden welkom ge-
heeten. De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen 
en goedgekeurd, waarna de voorzitter eenige punten bespreekt, 
welke voorgesteld zijn in de bestuursvergadering van 16 October jl. 

Aangenomen wordt door de vergadering het aanschaffen van 
stempeltjes ten behoeve van de rondzendingen. Verder gaande, 
dankt de voorzitter den heer Donker Curtius, die een groot 
bedrag aan zegels beschikbaar heeft gesteld voor de ruim 1000 
circulaires, welke aan de leerlingen van de hoogste klasse van 
diverse scholen zijn afgeleverd. De overige bestuursleden deelen in 
dezen dank mede, daar zij tijd en materiaal beschikbaar stelden- om 
deze actie te doen slagen. Als volgend punt wordt besproken op 
welke manier het a.s. jaarfeest zal worden gehouden. Met al-
gemeene stemmen wordt besloten, wanneer de tijdsomstandigheden 
niet veranderen, evenals het vorige jaar een gezelligen avond te 
organiseeren. 

Na nog eenige punten van huishoudelijken aard behandeld te 
hebben, wordt overgegaan tot de maandelijksche verloting. De 
veiling, welke o. a. 86 kavels bevatte, bracht het noodige werk 
mede. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter daarop 
de vergadering, waarna de leden nog geruimen tijd bijeen blijven 
voor onderlinge ruil en koop hunner zegels. P. F. v. D. 

Nieuwe leden. 
84. S. Belinfante, Visserstraat 30, Huizen. 
85. G. W. IJsebrand Jr., Laan van Suchtelen van de Haere 37, 

Bussum. 
86. J. Dekker, Nassaupark 13, Bussum. 
87. K. Las van Bennekom, Kapelstraat 14-16, Hilversum. 
92. P. Blom, Eslaan 3, Bussum. 
93. P. H . Diener, Slangenweg 32,' Laren. 

Candidaat-leden. 
mevr. Boonen, Kerkstraat 32, Bussum. (Voorgesteld door A. H. 

Boonen). 
M. Lammens, Kerkstraat 32, Bussum. (Voorgesteld door A. H. 

Boonen). 
J. Hendriks, Naarderstraat 58, Huizen. (Voorgesteld door B. 

Brunt). 
B. A. Vos, Kruislaan 30, Bussum. (Eigen aangifte). 
H. S. Brand, Meulenwiekenlaan 7, Bussum. (Eigen aangifte). 
M. Lubsen, Flevolaan 10, Naarden. (Voorgesteld door J. H. D. 

Donker Curtius). 
Bedankt. 

mevr. A. Oosterink, Naarden. 
Bestuursverkiezing. 

Volgens art. 7 van ons reglement treden af de beeren P. F. 
van Doorn (secretaris), J. P. Harms (commissaris van de rond-
zending) en J. H. D. Donker Curtius (commissaris veilingmeester), 
welke beeren zich wederom herkiesbaar stellen. Eventueele can-
didaten kunnen zich opgeven aan den secretaris vóór 4 Januari 
1940. 

Mededeeling. 
De aandacht wordt er op gevestigd, dat de verzending der 

rondzendingen, welke verzonden worden per post, steeds aan-
geteekend moet geschieden, en dan liefst te frankeeren met zegels 
van philatelistische waarde, hetgeen sommige leden reeds doen. 

Postzegelvereeniging „Brunssum-Hoensbroek". 
Secretaris: P. VAN DER SCHEER, Hommerterweg 33, 

Amstenrade (Post Treebeek). 

Candidaat-lid. 
G. van der Linden, A-B-C-straat 27, Treebeek. 

Bedankt. 
F. Sleegers, Bodemplein 24, Rumpen. 

Mededeeling. 
Leden, die ten achter zijn met contributie e. d., worden 

beleefd verzocht, deze zoo spoedig mogelijk aan te zuiveren. Bij 
in gebreke blijven zal over deze gelden, met verhooging van even
tueele onkosten, worden beschikt. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op 16 December 1939, des avonds 

8 uur, in „Juliana", Hoensbroek. 

Ver. van Postz.verz. Hilversum en Omstreken V.P.H.O. 
Secretariaat: Primulastraat 1, Hilversum. 

Verslag der vergadering van 16 November 1939. 

Te ruim half negen opent de voorzitter deze matig bezochte 
vergadering op de gebruikelijke wijze. De notulen der vorige 
vergadering worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en 
gearresteerd. Geen ingekomen stukken aanwezig zijnde, doet de 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 
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voorzitter de mededeelingen vermeld m het vorige Maandblad 
H I J voegt hieraan toe, dat er door eenige bestuursleden prijzen 
zijn beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van nieuwe leden 
en wel een serie roode kruis zegels van België 1939, hiervoor 
dient echter een minimum van 3 aangebrachte leden te worden 
gesteld De heer A Klarenbeek acht het niet juist, dat dit mmi 
mum verlangd wordt en toont zulks met voorbeelden aan. De 
voorzitter zegt deze zaak nog nader in het bestuur te zullen 
bespreken, waarop mededeelingen erover in het volgende Maand
blad zullen volgen Het bestuur stelt voor van nieuwe leden een 
entreegeld van 50 cent te heffen en het reglement dienovereen
komstig te wijzigen, hetgeen wordt goedgekeurd Het reglement 
zal nu zeer spoedig aan de leden worden uitgereikt Bij punt 5 
— hoe bevorderen wjj het vergaderingbezoek — wordt uitvoerig 
van gedachten gewisseld Op voorstel van sommige leden zullen 
we dit punt tot de volgende vergadering aanhouden Intusschen 
kunnen we ons nog eens beraden, welke stappen gedaan dienen te 
worden F en dienovereenkomstig schriftelijk voorstel van den heer 
Ten Kate wordt intusschen reeds aangenomen en zal den leden 
spoedig worden medegedeeld per referendum Niets meer aan de 
orde zijnde en na bij de rondvraag sommige vragenstellers tot 
hun genoegen beantwoord te hebben, sluit de voorzitter te half 
tien de vergadering, waarna een 20-tal kavels ter veiling worden 
gebracht 

Mededeelingen. 
I — Veihng-bijeenkomst op Donderdag 21 December 1939 in 

onze gewone zaal van de O L.B Convocaties worden niet ver
zonden, dus is dit de eenige kennisgeving Leden, het bestuur 
rekent op uw opkomst Een der bestuursleden zal zijn verza
meling Duitschland hier tentoonstellen, zoodat er ook eens wat 
te zien zal zijn 

II — Inzendingen voor deze veiling kunnen nog worden in 
gewacht bij den secretaris Eenige mooie kavels zijn reeds binnen, 
doch meerdere worden nog verwacht 

III — De deelnemers aan de rondzending worden dringend ver
zocht, voor zoover noodig, de rondzendingen accurater te be
handelen Er komen steeds verschillen voor van enkele centen, die 
den leider zeer veel last veroorzaken Vult ledige vakjes met inkt 
in (paraaf en bondsnummer s v p ) 

iV — ZIJ, die hun contributie per maand betalen, worden er 
aan herinnerd, dat het lidmaatschap over een vol boekjaar loopt 
en de contributie bij vooruitbetaling moet geschieden 

V — Ledenwervingsactie ' De beschikbaar gestelde serie roode 
kruis j[939 van België wordt verdiend door diengene, die minstens 
3 leden aanbrengt Zoo er meerdere leden zijn, die dit aantal 
hebben bereikt, zal er geloot worden, waarbij de(n) minder 
gelukkige(n) in ieder geval een troostprijs ontvangt Verder zijn 
er mooie prijzen beschikbaar gesteld voor ieder, die een of meer 
nieuwe leden aanbrengt De prijzen zijn Zaterdags op de beurs 
zichtbaar opgehangen 

Bedankt. 
C Vlam, Hermelijnlaan 67, Hilversum 

Adresverandenngen. 
mevr Else Dormitzer, thans Hooge Naarderweg 24, Hilversum 
H L J Kessen, thans Oranjeweg 92, Kortenhoef 

S.H.E.L.L. Philatelisten Vereeniging, te Amsterdam. 
Secretariaat Badhuisweg 3, Amsterdam N 

Nieuwe leden. 
H Harmsen, Wustelaan 54, Santpoort (N - H ) 
M A Frees, Palmdwarsstraat 19 h s , Amsterdam C 
M A Douglas, Van Tuyllaan 29, Velsen 

Bedankt. 
H Brouwer, Amsterdam W S Reitsma, Amsterdam 
W R Stern, Amsterdam H J Lovis, Amsterdam 
C Wesseling, Bussum. 

Adresverandermg. 
J Misdorp, thans Zoeklichtafdeelmg, Stelling Helder, Veldpost 8 

J. K. RIETDIJK — 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats vinden op Donderdag 

21 December 1939, des avonds 8 uur, in de Lunchroom der 
B.P.M., Amsterdam. 

Philatelistenclub „Eindhoven", te Eindhoven. 
Secretaris J T H M SMELT, Primulastraat 25, Eindhoven 

Verslag der propagandavergadering van 8 November 1939. 
Om 8 30 uur opende de voorzitter de vergadering, bestaande uit 

5 bestuursleden, 34 gewone leden, 2 candidaat-leden en 10 belang
stellenden HIJ heette allen welkom, speciaal het dameslid uit Polen 
en de vrouwelijke candidate In kernachtige woorden memoreerde 
de voorzitter het beoefenen der philatelie, gepaard aan de gezellig
heid op de maandelijksche vergaderingen. Dank zij de hulp aan 
etalages, etaleur, electrische verlichting met schijnwerpers van ons 
lid den heer Th Welp, kon een kleine, doch keurige, tentoon
stelling worden georganiseerd 

De notulen der vorige vergadering werden voorgelezen en goed
gekeurd BIJ de ingekomen stukken waren berichten van ver
hindering, adreswijziging, nemen van ontslag en een overlijdens
bericht van net lid W P Walraven, welk laatste staande werd aan
gehoord Een brief uit Den Haag over aangeboden postzegels van 
Curasao werd voorgelezen. 

Hierop volgde beurtelings een Amerikaansche loterij en een 
gewone veiling van postzegels, waardoor een goede stemming 
werd bereikt De voorzitter dankte den heer P Steensma voor 
de goede leiding van loterij en veiling 

De secretaris gaf een korte opsomming van "het tentoongestelde 
1 8 bladen met de eerste uitgiften der Nederlandsch-Indische 

briefkaarten, 
2 6 bladen met gebruikte postzegels van Polen, 
3 3 bladen met luchtpostbrieven, 
4 6 bladen met ongebruikte Roode Kruis zegels, 
5 6 bladen met gebruikte zegels van China, 
6 12 bladen met Nederlandsche portzegels op brieven (van 

elke uitgifte vanaf 1870 tot heden eenige vertegenwoordigers), 
7 6 bladen met ongebruikte zegels van België, 
8 14 bladen met Nederlandsche machinestempels op geheele 

brieven van 1901 tot 1913, 
9 26 bladen met Nederlandsche postzegels der twee eerste uit

giften op brieven, 
10 een keuze van boekwerken, brochures, tijdschriften en cata

logi uit de vereemgingsbibliotheek, met het falsificatenalbum. 
Hierop volgde de pauze van een half uur, waarin het tentoon

gestelde werd bezichtigd, kennis werd aangeknoopt en vernieuwd, 
postzegels werden verhandeld en inlichtingen werden ingewonnen 

Na de pauze volgde een loterij van 51 fraaie prijzen aan post
zegels en series onder alle aanwezigen 

Thans hield de heer Maertens, lid der propaganda-commissie, 
een warme opwekking om zich als lid op te geven en somde 
de vele en groote voordeden van onze club op Onder veel applaus 
gaven 3 aanwezigen zich als lid op en vermeldde de secretaris de 
reeds ingekomen schriftelijke opgave van 2 candidaten 

TE KOOP GEVRAAGD 
Zegels van Europa en 

Nederlandsche Koloniën tot 1890, 
in uitsluitend prima exemplaren. 

Zendt mij de zegels, welke U heeft. Afrekening p.o. 

#J . G. MILLAARD(Fa.J.VOET). 
Handelaar in klassieke zegels Europa en Ned Kol. 
tot 1890. — Beeedigd Philatelistisch Makelaar. 

H o v e n l e p s w e g 18 - T I E L . 
Telefoon 2951. Giro 229209. 

) 

POSTZEGELVEILINGEN 
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Bij de rondvraag bepleitten enkele leden de wcnschelijkheid van 
een specialen ruilavond. Dit zal worden onderzocht. Vastgesteld 
werd, dat de eerstvolgende vergadering gehouden zal worden op 
Woensdag 6 December a.s. Om elf uur werd de goed geslaagde 
vergadering gesloten. J. Th. M. S. 

Nieuwe leden, 
mevr. C. SnoekVerdonk, Pauwlaan 28, Eindhoven 
jhr. D. J. H. N. den Beer Poortugael, Pauwlaan 10, Eindhoven. 

Overleden. 
'W. P. Walraven, Raiffeisenstraat 7, Eindhoven. 

Adreswijzigingen. 
A. van Dam, thans Frederica van Pruisenweg 28, Eindhoven, 
mevr. A. CustersKooken, thans Don Boscostraat 11, Eindhoven. 

Bedankt als lid. 
P. J. de Roode, Eindhoven. 
P. Vermeeren, Eindhoven. 

Candidaatleden. 
A. C. Hurkmans, Elisabethlaan 23, Eindhoven. (Voorgesteld door 

F. Vos en A. Walop). 
J. Mellema, Willemstraat 30, Eindhoven. (Voorgesteld door H. J. 

van Baaren en H. Thaels Sr.). 
E. D. Brinckman, Hendrik de Keyserplein 50, Eindhoven. (Voor

gesteld door H. J. van Baaren en mevr. A. CustersKocken). 
H. J. M. van Mens, Dommelstraat 21, Eindhoven. (Voorgesteld 

door ir. A. van Velzen en J. Th. M. Smelt). 
J. A. Th. Dielis, St. Rochusstraat 4, Eindhoven. (Voorgesteld door 

ir. A. van Velzen en J. Th. M. Smelt). 
Volgende bijeenkomsten. 

Ruilavond 18 December 1939, des avonds 8 uur, in Hotel du 
Commerce, Eindhoven. 

Vergadering 3 Januari 1940, des avonds 8 uur, in Hotel du 
Commerce, Eindhoven. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Bondsini orm atiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

verstrekt (s.v.p. postzegel voor antwoord insluiten). 
J. Bijlsma, onderwijzer, Dordtschelaan 159a, Rotterdam, 
mevr. Wittert van Hoogland, Mechelschestraat 16, Scheveningen 
dr. B. H. van Limburg Brouwer, Rochester (U.S.A.). 
R. Goldberg, Rue de Venise 67, Brussel. 
Fa. C. Rootlieb & Co., Fluweelenburgwal 23, Den Haag. 
Aug. van der Velde, vroeger Rustenburgerstraat, Amsterdam; thans 

vertrokken naar Bentheim (Duitschland). 
De beheerder, 

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

NIEUWE UITGIFTEN. 
BELGIË, serie Beffrois, weldadigheid frs. 21.60 
FRANKRIJK, 90 c. blauw, opdruk F 4.— 
BOHEMENMORAVIE, 17 waarden, compleet 37.50 
SLOWAKIJE, Tisso 2.50 + 2.50 weldadigheid 4.— 
— 2 + 5 kronen 5.65 
— Luchtpost, 6 waarden, compleet 9.— 
BULGARIJE, luchtpost, 13 waarden, compleet 77.50 
MONACO, roode kruis, 15 waarden (Januari 1940) 55.50 
LUXEMBURG, blok Caritas 15.— 
ZWEDEN, 85115, 145 öre, nieuw 27.— 
ZWITSERLAND, Pro Juventute, 4 waarden '7 — 
LIECHTENSTEIN, 2 en 3 fr. Poste 37.50 

3^P" Prijzen in Belgische francs. 
Porto extra. Betaling bij bestelling. Postrekening Brussel 329.172. 

I ^ O U I S L . E C O J U T E , 
BD. LAVELEYE 100, LUIK (BELGIË). (254) 

'■' ongebruikt. ° gebruikt. 
BELGIË 186667, 2 c. blauw, prachtex., Yv. 24 ° ƒ 4.— 
Idem 1869-78, 8 c. violet, prachtex., Yv. 29a ° - 3.25 
Idem 1919, Helm 5 franc carmin, postfrisch, Yv. 177 •'■  6.— 
Idem 1928, Orvalserie, postfrisch, Yv. 25866 *  4.75 
Idem 1929, Weldad. serie cpl., prachtex., Yv. 29398 °  3.40 
Idem 1931, Weldad. serie cpl., prachtex., Yv. 32632 °  5.50 
Idem 1936, Blokken Borgerhout en Charleroi, Bi. 56 "••  2.50 
DUITSCHLAND 1924, Nothilfe, cpl., postfr., Yv. 34447 '•'■  4.50 
Idem 1925, Nothilfe, cpl , postfrisch, Yv. 36870 '' - 0.95 
Idem 1926, Nothilfe, cpl., postfrisch, Yv. 39093 *  5.25 
Idem 1928, Nothilfe, cpl., postfrisch, Yv. 41620 *  3.50 
Idem 1930, Nothilfe, cpl , prachtex., Yv. 43134 °  3.— 
Idem 1931, Nothilfe, cpl , pstfr. of gebr., Yv. 43538 " ° - 5.50 
Idem 1930, 4 mark. Südamerikafahrt, prachtex., Yv. 39 °  10.— 
GRIEKENLAND 188688, 40 lepta violet, pr.ex., Yv. 61 °  2.75 
Idem 188999, 40 lepta, lila, prachtex., Yv. 84 °  3.50 
Idem 1900, Opdruk 5 d. op 40 1., prachtex., Yv. 117 °  4.— 
Idem 1900, Opdruk 1 d. op 40 1., prachtex., Yv. 135 °  4.— 
Idem 1906, Olympiadeserie, cpl., prachtex., Yv. 16578 °  7.50 
Idem 1911, Graves, 10 dr., prachtex., Yv. 193 °  3.— 
Idem 1935, Luchtpost, cpl., postfr., Z., Av. 2230 * - 4.— 
N O O R W E G E N 1855, 4 skill, blauw, breedr. pr.ex., Yv. 1 °  4.— 
Idem 1856, 2 skill geel, prachtex., Yv. 2 °  2.35 
Idem 1856, 3 skill grijs, prachtex., Yv. 3 °  1.55 
Idem 1930. Noordkaapserie, prachtex., Yv. 15153 °  1.25 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. — Levering tegen storting op 
giro 277730, postwissel of rembours. Zichtzending tegen referenties. 
^(F* Aanbiedingen als bovenstaande vindt U regelmatig in onze 
maandelijksche GELEGENHEIDSAANBIEDINGEN; ook vele 
goedkoopere, maar toch lastige zegels. — Vraagt toezending ! 

X DAUDT, Postzegelhandel, Gouda, Zeugestraat 62 
Mancolijscen worden gaarne tegemoet gezien. 

ABONNEERT U OP | 

J a üeyye Hiilatelipe lelge 
MAANDBLAD 

VAN DE 

Firma M BIERBEEK 
24 Rue du Midi, 
Brussel  België. 

LOSSE NUMMERS FRS. 2,— 

JAARABONNEMENT FRS. 10,— 

Proefnummer wordt op aanvraag gratis toegezonden. 

n 
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Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 

► 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 

Bijzondere aan 
7 

13 
15 
21 
22 
23 
24 
26 
32 
34 

34a 
37 

37a 
38 
49 
55 
56 
60 
61 
72 
73 
77 
80 
81 

81a 
82 
83 

5 c. 1867 
Yi c. 1869 

1 c. 1869 
10 c. 1872 
12K c. 1872 
15 c. 1872 
20 c. 1872 
25 c. 1872 

2 c. 1876 
3 c. 1891 
3 c. 1891 geel 

10 c. 1891 
10 c. donker 
W/i c. grijs 
3 c. oranje 

15 c. bruin 
VYi c. violet 
50 c. bronsgroen 

1 gld. groen 
3 c. tbc. 
5 c. tbc. 

V^-A c. 2 kl. 
40 c. 2 kl. 
50 c. 2 kl. 
60 c. 2 kl. 

2>$c. 1913 
3 c. 1913 

bieding Nederland 
p . 10 p . 100 

0,25 
0,30 
0.25 
0,08 
0,30 
0,25 
0,30 
0,35 
0,10 
0,10 
0.15 
0.10 
0.15 
0.30 
0.20 
0.35 
0.80 
0.20 
0.10 
0.15 
0.15 
0.20 
0.15 
0.12 
0.15 
0.30 
0.40 

2,25 
2,50 
2.— 
0,60 
2,50 
2,25 
2,50 
3,25 
0,90 
0,70 
1.25 
0.80 
1.25 

1.50 
2.75 

1.50 
0.70 
1.25 
1.25 
1.65 
1.25 
1.— 
1.25 
2.50 
3.50 

Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 

nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 

Uitsluitend 

84 
85 

104 
114 
115 
122 
123 
124 
125 
129 
141 
143 
151 
152 
153 

en 
5 

10 
ny. 
10 
10 
20 
25 
35 
50 
10 
9 

nVi 
60 

1 
5 

157/58 2 
177 1 2 ^ 
180 2234 

212a 
213 
222 
234 
250 
258 
277 
284 

prima 

21 
27% 
21 
70 

5 
80 

6 
6 

gros voor 
c. 1913 
c. 1913 
c. 1921 
op 5 c. 
op 121^ c. 
c. Jub. '23 
c. Jub. '23 
c. Jub. '23 
c. Jub. '23 
c. Dienstopd. 
c. z. w. 

c. z.w. 
c. violet 
gld. blauw 
gld. grijs 
en 10 c. 
c. rood 
c. 
c. 
c. 
c. opdruk 
c. 
c. W. d. Zw. 
c. 
c. Luchtv.fds 

c. Zomer '36 
kwaliteit. Porto steeds 

ruil, wederverkoop of beleggin 
p. lo p. roo 
0.30 2.50 
0.65 5.50 
0.50 4.— 
0.15 1.25 
0.20 1.75 
0.20 1.75 
0.20 1.75 
0.50 4.50 
0.30 2.50 
0.45 
0.30 
0.20 1.50 
0.20 1.50 
0.10 0.75 
0.80 7.— 
1.— 9.— 
0.25 2.— 
0.55 
0.22 1.75 
0.45 3.50 
0.40 3.25 
0.50 4.— 

0.20 1.50 
0.95 8.— 

. 1.10 9.— 
0.25 2.25 

Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 

nr. 287 12"^ 
nr. 297 6 
nr. 302 5 
nr. 305 3 
nr. 307 5 
nr. 313 3 
nr. 314 4 
nr. 315 5 
nr. 320 3 
nr. A3 60 c. 
nr. A9 36 c. 
Porto 28 1 

c. drieh. 
c. Vondel 
c. Fr. Hals 
c. Zomer '38 
c. Zomer '38 
c. Kind '38 
c. Kind '38 
c. Kind '38 
c. Zomer '39 
luchtpost 
luchtpost 

c. Ruyter 
Porto 29 1 >̂  c. Ruyter 
Porto 48 3 
Porto 53 7 

c. 
c. 

Porto 54 7'A c. 
Porto 59 25 
Porto 60 50 
Porto 63 7 
Porto 64a 9 
Porto 68 1 
Porto 74 5 
Porto 75 10 

c. 
c. 
c. dik 
c. 
gld. rood 
op 1 c. 
op 1 c. 

Porto 76 1234 op 5 c. 
A 4/5 40, 75 

Nieuwste Kind, 1 
extra. Alles gebruikt, uit 

c. luchtp. 
Dec. 1939 

gezonderd nr. 287. welke ongebr. 

9  ^ 
p . lO 
1.60 
0.20 
0.20 
0.20 
0.25 
0.20 
0.30 
0.20 
0.20 
0.30 
0.50 
0.40 
0.40 
0.50 
0.90 
0.70 
0.10 
0.40 
0.25 
0.25 
0.45 
0.20 
0.20 
0.45 
3.20 
1.85 

geleverd 

p. loo 
14.50 

1.75 
1.75 
1.75 
2.25 
1.75 
2.75 
1.75 
1.75 
2.75 
4.50 
3.50 
3.50 

0.60 
3.— 
2.— 
2.— 
3.75 
r.50 
1.50 
3.50 

2 9 — 
17.— 
wordt. 

fe koop gevraagd: Spoor en Willibrordzegels. Ik betaal voor de 5 ets f 0,45 per 100 
en voor de 12j^ ets Willibrord f 0,05 per stuk, voor de 12Jr̂  ets Spoor f 0,06 per stuk. 
Tevens belangrijke partijen engros onverschillig welk land, ik heb geen inkooplijsten. 

i . J. de Wit, Koninginneweg 175, AmsterdamZ.  Tel. 93489 - fiiro 224553. 
ÎIIIIIIIIIIIIMii Illlinilll llllllllllllllliiiMillllllllllllll ir Illlllllllllll Illllllllllll Illllllllllll^ 

Hierdoor deelen wij | 
onze geachte clientèle | 
mede, dat de Heer f 

R. BOEKEMA i 
sedert 1 December 1 
niet meer aan ons | 

I ■,̂: bedrijf verbonden is. | 
I De algeheele leiding berust thans bij | 
I den Heer | 

J A. G. BASTIAANSE Azn. [ 
1 Bastiaanse en Boekema's f 
I POSTZEGELHANDELN.V. j 

I Rotterdam, December 1939. ■ | 
^llllllllll Illlllllllllll" Illllllllll I llllllilllllllllllllllllllllilllllllllllMMIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIS^ 

..HPH 
IPIDJISILDJST 

1lf4® 
Franco per post 

M &^^ 
voor de nandel en vereenigingen 
IF M© Pm BOËUM IFÎ ÄÎ C®. 
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9 Nederland en Koloniën. 
VERSCHENEN: de nieuwe (5e) editie 1940 
van de HANDELAARSCATALOGUS, 216 
pagina's druk, geïllustreerd met ca. 500 cliché's. 

Prijs slechts 40 cent, 
franeo toegezonden in het geheele land 50 c. 

(Voor Indië 60 c.) (Uitsluitend bij vooruitbetaling). 
De meest uitgebreide Catalogus voor het minste geld! 

Onze nieuwe Prijslijst 1940 
(No. 24) is eveneens verschenen, 

en wordt U na ontvangst van 2 0 c e n t in on
gestempelde zegels of op giro 4262, franco toe
zonden. 

Onmisbaar voor iedere verzamelaar 
van Nederland en Koloniën! 

Postzegelhanilel G. KEISER & ZOON 
Passage 25-27 , Den Haag 
Giro 4 2 6 2 Teieffoon 112438 

Froedie Catalogi 1940 
Wereld . . . f 2,20 
Europa . . . f 1,40 
Luchtpost . . f 0,55 
Duitschland . . f 0,55 
— Porto altijd extra. — 
De groote nouveauté: 
Het Froede Album met uit
wisselbare bladen en losse 
daarbij behoorende zegelvakjes 
voor alle landen der wereld 
is zoojuist verschenen. 
Prospectus gratis. 
Overal verkrijg baar, anders 
bij den vertegenwoordiger: 

Ä. l ß i WDIT, 
Koninginneweg 175, Amsterdam-Zuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

[ É a voordeelige aaobiediop. 
PRIMA GEBRUIKTE COMPLETE SERIES. 

NEDERLAND 
WELDADIGHEID. 

Toorop 1923 ƒ1.10 
Kind 1924 - -0.25 
Kind 1925 -0.25 
Kind 1926 -0.50 
Kind 1927 -0.30 
Kind 1928 -0.30 
Kind 1929 -0.30 
Kind 1930 -0.35 
Kind 1931 -0.70 
Kind 1932 -0.50 
Kind 1933 -0.40 
Kind 1934 -0.45 
Kind 1935 -0.25 
Kind 1936 ■ -0.18 
Kind 1937 -0 .17 
Kind 1938 -0.17 
Kind 1939 -0.18 
Crisis 1934 -0.15 
Zeeman 1933 -0.45 
Salve Hospes - 0.75 
Rembrandt - 0.40 
'■' Roode Kruis - 1.— 
'" Olympiade - 1.50 
* Goudsche Glazen - 0.60 
Zomer 1935 -0.30 
Zomer 1936 -0.25 
Zomer 1937 -0.25 
Zomer 1938 - 0.20 
Zomer 1939 -0.20 

WELDADIGHEIDSSERIES 
IN AUTOMAATTANDING. 

Kind 
Kind 
Kind 
Kind 
Kind 
Kind 
Kind 

1926 
1927 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

ƒ1.10 
-0.45 
-0.40 
-0.50 
-0.75 
-0.60 
-0.60 

LUCHTPOSTSERIES. 

1921. 10, 15, 60 c. 
1928. 40, 75 c. 
1929. I K , 4}^, 7H 

JUBILEUM 1913. 

50 c. 
1 
2% 
5 
10 

gld. 
gld. 
gld. 
gld. 

-0.30 
-0.40 

gld. -1.85 

-0.85 
-0.75 
-2.50 
-2.25 

-16.— 

NED.-INDIE LUCHTPOST. 

1928. l eu i tg . opdr. ser. 10/12^ 
t.m. 1}^ gld. cpl. ongebr. -3 . '— 
1931. Java-Australië, 
1 gld. ongebr. - 1.75 
1931. 4% en 7 ^ gld. - 2.— 

Series met * zijn ook ongebruikt tegen deze prijzen 
leverbaar. Levering uitsluitend na ontvangst bedrag op 

giro 10849. Porto steeds extra. 

Deze extra aanbieding is slechts geldig 
tot uiterlijk 15 Januari 1940. Na dien wordt 
tegen deze prijzen BESLIST NIET MEER 
geleverd. Completeer N U uw verzameling ! 

Wij kunnen U zoowel gebruikt als ongebruikt van 
Nederland en Koloniën bijna alles direct leveren. — 
Bij persoonlijke aankoop in onze zaak verwijzen naai 
deze advertentie. Heeft U op uw doorreis een half uur 
tijd te Utrecht, bezoekt dan onze zaak, direct tegenover 
het station. — Het aangewezen adres voor zegels van 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 

Yvert-catalogus 1940: ƒ 3.90 plus 25 c. porto. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

H. C. CORRELJÉ 
Stationsplein 20 — UTRECHT — Telefoon 12782 

Beëedigd Makelaar. 
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Verzamelaars, 
Indien gij regelmatig postzegels koopt en mijn 
billijke offerten niet eerst raadpleegt, dan 
handelt gij in strijd met Vv^ eigen belang. 
Offerte December wordt op aanvraag gratis 
toegezonden OOK VAN NIEUWTJES. 
(Danzig Abschied compleet pfr. f 3,—, enz.). 

NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELBEURS 

P. o . B O X 111, D E N H A A G . 

Nederland. Zeer goedkocpe aanb. Jub. 1923 
Nos. 125, 126 en 128 Speciaal Catalogus. 
20 ct., 2j et, en jo et. per 100 stel f 4,2$ 
idem per 200 stel f 8,25; afzonderlijk jo et. 
per 300 exemplaren f j , 2 j . Zendingen franco. 
Papierviije, gave exempt. Prachtig ruilmateriaal 
Brieven onder no 239 admin, van dit blad 

P O S T Z Ï E G E L S 
twee aardige wereldcollecties elk in ï band 
te koop aangeboden Tevens Europaverza
meling in 2 banden. T H . J. MONTIJN, 
Huis te Hoornkade 47, Telefoon 119955. 

Rijswijk Z.H. (249) 

B o d g e v r a a g d o p : 600 series kinderzegels 
1938, 35 series zomerzegels 1938. 10 series 
zomerzegels 1939, 700 kinderzegels 1938 ad 
f 0,12'/^. Tevens bod gevraagd op kinder
zcgels 1939, aflevering Januari. 

Brieven M. LA GRO, Willemskade 40, 
Leeuwarden. (242) 

TE KOOP GEVRAAGD; 
Kinderzegels 1939, Spoorweij 5 en 12V2 c. 
Willibrordus 5 en 12V2 c. Roode kruis, G. 
glazen, Olympiade, A.N.V.V., Zeeman, Crisis, 
Luchtpost (ook losse waarden). Aanbiedingen 
schriftelijk ann J. C PEEN, 

Kwadijkerstraat 7, Nieuwendam. (232) 

uifgiften worden het vlugst en het 
goedkoopst geleverd door den 

GULDENSDIENST 
Lidmaatschap f 0,25 per jaar. 

November-oanbieding nog geldig. 
Vraagt toezending Kerstnummer aan: 

Rennie Haagsma, 
Pres. Steynplantsoen 3, Amsterdam-Oost. 
I H P o s t g i p o 3 3 6 5 5 9 H i 

Te koop gevraagd: 
a. collectie JoegoSlavië, gespecialiseerd 
b. collectie preeancels U.S.A. en Canada 

J. S. G. Loncke, (236) 
Van Merlenstraai 89, Den Haag. 

~SÜRINAME^ÜRACAÖr 
Te koop gevraagd door verzamelaar 
uitsluitend postfrissche seriën. 

Aanbiedingen onder no. 238 aan 
de Administratie van dit blad' 

U.S.A. oude emissies in pracht
exemplaren af te geven. 

Dollarbelegging. 
H. VRIENS, Troyentenhoflaan 57, 

Berchem—Antwerpen. (241) 

Heer, goed bekend met in en ver
koop van postzegels, ' t houden van 
veilingen enz. xoekt betrekking 
in deze branche. 
Br. onder no. 233 adm. v. d. blad. 

K I L O ' S 
British Colonials 
Canada 
GrootBritannië 
Ierland 

1 kilo f 5,50 
1 kilo f 4,50 
1 kilo f 2,25 
1 kilo f 2,75 

franco. 
Ehrmann, 

29 Cambridgestr. 
(Giro 'sGraven 

Londen S.W. 1 
ho9e3231.i<) (240) 

Te koop gevraagd oude boeken op elk 
gebied en in elke hoeveelheid: atlassen, bijbels, 
encyclopaedieën, plaatsbeschrijvingen, plaat
werken, gravures, opticaplaten, landkaarten. 

A. van Straten, magnetiseur. 
Laan van Ejk en Duinen 237, Den Haag. 

Giro 13560. Tel. 330617^ (235) 

Postzegels of verzameling te koop 
gevraagd van Ned. en Kol. of 
Europa, alsmede losse partijen. 

R. ROSENTHAL, (̂ 50) 
Vlierboomstraat 297, Den Haag. 

Kind 1939 licht gestempeld per 100 series 
f 15,50; per IC series f i,6c. 
Eenige lots joo groot formaat Eng. koloniën 
slechts f 5,50 per lot. 
400 Hongarije Stephan, prima kwal f i , jo 
jo versch. Gen. Franco Mi. Mk. 60,— f 2,— 
Nederland driehoek 6 e t , 25 verschillende 
plaatfouten met beschrijving f 3,—. 
Kent U onxe blanco albums? Ook voor 
Nederland en Koloniën ingericht. Mooie, 
sterke band, prima papier, met 250 losse 
landennamen nr 145 f 3, — . Schroefsluiting. 
Per 5 albums ineens f 12,50. Porto extra 
»The Globe«, Zaandom. Giro 118330. 

Z I C H T Z E Ï V D I I V C E I V 
aan verzamelaars en vereenigingen. 

speciaal 
België 

Frankrijk 
L iech 'ens te in 

Luxemburg 
(215) Zwi tser land 
Verzoeke opgave welke landen gewenscht. 

JEAIS VRI^IDAL. 

Rondzendverkeer ,,Crisis". 
Delfgaauwstraat 62b, — RotterdamN. 

Giro No. 152718. 
Franco zichtzendingen aan verzamelaars, clubs, 
vereenigingen. Billijke prijzen. Beginver
zameiaars speciale condities. 

Uitvoeren van mancolijsten. (234) 

1000 verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,35, uit mijn doubletten. 
Franco Nederland, Ned.Indië f 0,25 extra. 

D. von Ommen, Populierenloon, 
Epe. (Giro 132330). (243) 

VRAAG EN AANBOD. 

T e koop gevraagd afstcmpelingen op nrs. i , 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. i idem. 
W. Mooij, St. Annastraat 357, Nijmegen. 

Aangeboden: Danzig de 14 nieuwe opdrukken 
ä f 3,15 per complete serie en andere zegels. 
Gevr.: Danzig W.H W 1937 en Mfmelzegels. 
W Saalberg, Postbus 176, Den Haag,Giro45i24 

i l^:k> 

Een internationale geldbelegging, die spoedig in elk 
deel der wereld te gelde kan worden gemaakt . — 

Zeldzame Britsche koloniale zegels zijn een der 
veiligste internat ionale beleggingen en geven dus 
in hooge mate de zekerheid dat zij overal ter 
wereld te gelde kunnen ■ worden gemaakt . — 

Ik leg mij speciaal toe op de betere soorten en de 
zeldzamere Britsche koloniale zegels van alle uit 
giften en ik heb in mijn voorraad alleen postzegels 
in de fijnst mogelijke kwaliteit en tegen billijken 
prijs. 

ZICHTZENDINGEN worden op aanvraag naar 
alle deelen van de wereld gezonden. 
De goedkoopste handelaar ter wereld voor 

Britsclie Koloniale zeldzaamheden is: 

Frinton'on Sea, Essex (Engeland). 

postzegelhandel p. HoOflerdflk, 
MOIENSTBAAT 22, DEN HAt». 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993 
N E D E R L A N D . Aantal Prijs 

IS72. KONING, 7J4 et 1 ƒ0 .30 
1872. KONING, 2>^ gld 1 - 5.— 
1891/97. KONINGIN (hangend haar) 22K et. . . 1 -0.40 
1899. 2'A gld '. 1 -0 .12 
1913. JUBILEUM, 2>^ et. t.m. 2.1 et 7 - 0.80 
1919. 40 OP 30 en 60 OP 30 2 - 0 12 
1925. 5 GLD. DONKERGRIJS 1 -0.12 
1927. ROODE KRUIS 5 -0.90 
1930. REMBRANDT 3 -0.45 
193-t. CRISIS 2 - 0 20 
1934. KONINGIN EMMA 1 -0.05 
1936. ZOMERZEGELS 4 -0.30 
1937. ZOMERZEGELS 4 -0.20 
1938. ZOMERZEGELS 4 -0.20 
1938. KINDERZEGELS 5 -0.20 
1870. rORTZEGEL, 5 et 1 -0.70 
1870. PORTZEGEL, 10 et 1 -0.40 

NED.-INDIE. 
1915. ROODE KRUIS, ons^cbruikt 3 ƒ1.20 
1923. JUBILEUM, 5 et. t.ni. I gld 5 -0.40 
1932. LEGER DES HEILS 4 -0.70 
1933. CRISISWERK 4 -0.40 
1934. KONINGIN EMMA 1 -0.12 
1936. LEGER DES HEILS 5 -0.70 
1937. JAMBOREE 2 -0.30 
1937. ASIB 5 -0.60 
1938. CENTR. MISSIE 5 -0.60 

P O R T O EXTRA. 
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Bestuur der Domeinen. 

POSTZEiVEILmii. 
NMBpMt De Inspecteur der Domei-
1 ^ ^ ^ ^ nen te 's-Gravenhage zal op 

Viiiilag n Dec. 1939, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
's-GRAVENHAGE, 

bij inschrijving, veriioopen 

Frankeer- en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (237) 

UITKNSPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk b'"lang in: 

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

^ P o u r 3 0 0 / 5 0 0 ü m b r e s d e v o t r e © 
^ p a y s d o n n e m ê m e n o m b r e ei %j 
S) v a l e u r d ' l £ a l i e , C o l o n i e s , F i u m e , {R 
m Si. Marin ei Vatican. E 
G) A u s s i s u r m . l i s t e . © 
i A N G E L O Z Z I R , i 
i (253) P e d a s o ( A s c o l i ) I t a l i ë . © 

KERSTAANBIEDING. 
Weldadigheid 
Weldadigheid 
Weldadigheid 
Weldadigheid 
Weldadigheid 
Weldadigheid 
Weldadigheid 
Weldadigheid 
Weldadigheid 
Crisis, Emma 
Zeelieden 
A.N.V.V. 
Rembrandt 
Roode Kruis 
Olympiade 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Goudsche Glazen 
Luchtvaartfonds 
Zomer 1935 
Zomer 1936 
Zomer 1937 
150 verschillende Neder! 
200 verschillende Nederl 
100 verschillende Ned.-I 
150 verschillende Ned.-I 

PORTO EXTRA 

and 
and 
ndië 
ndië 

P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-

GIRO 

5 series 
5 series 
5 series 
5 series 
5 series 
5 series 
5 series 
5 series 
5 series 
5 series 
5 series 
5 series 
5 series 
1 serie 
5 series 
5 series 
5 series 
5 series 
5 series 
5 series 

40215. 
J O H N G O B D B , 

Brederodestr. 46, Amste 

ƒ1.15 
-1.30 
-1.20 
-1.75 
-3.25 
-2.10 
-2.10 
-1.80 
-1.10 
- 1.— 
-2.50 
- 4 . — 
-1.75 
-0.85 
-6.75 
-3.50 
-0.65 
-1.30 
-1.25 
-1.25 
- 2 . — 
-3.50 
-1.20 

3.50 

rdam, W. Tel 85496. 

KII^O'S 

TH. B.M. ENGELKAMP 
VBILINGEIV. A A N K O O P E N 
VERKOOF» V A N P O S T Z E G E L S 

L AIVGE POTEIV IVr 7 
DE:IM H A A O 
Voor veilingen kan steeds goed 
materiaal worden ingezonden; de 
zeer gunstige voorwaarden wor
den op aanvraag gaarne verstrekt. 

Uw bezit wordt door 
ons vakkundig behandeld. 

ttlveMinilitblail! 
■ i 

voor verzamelaars en handelaren. Origineele 
waar, rechtstreeks van de bron. 

DUITSCHLAND, kleine uitknipsels van pak-
ketkaarten, origineele waar. Meercndeel 20-100 
pf. Veel herinnerings-, Zeppelin- en dienstzegels 
1 K.G. (4000 ex.) ƒ1 .50; 5 K.G. ƒ6 .75. 
Uitknipsels van postwissels en pakketkaarten. 
Orig. waar. Monster 50 gr. ƒ 0 . 1 5 ; 10 K.G. 
(40000 ex.) ƒ 7.50. 
Missiezegels, nieuw, onuitgezochc, 1 K.G. (9000 
ex.) ƒ 1.80. 
DENEMARKEN 1936. Met Kr. 5.— en herin
neringszegels, y, K.G. ƒ 2.40; 1 K.G. (4200 ex.) 
f 4.75. 
ESTLAND, strooken t.m. Yv. 61, 111, 121, 
% K.G. ƒ3 .40 ; 3^ K.G. ƒ6 .40; 1 K.G. ƒ12.—. 
JOEGOSLAVIË, nieuwe missie, % K.G. ƒ2 .20; 
1 K.G. (8000 ex.) ƒ 4 . — . 
PORTUGAL, nieuwe missiezegels, zeer veel 
versch. % K.G. ƒ3 .50; 1 K.G. (7500 z.) ƒ6.80. 
ZWEDEN 1935, strooken v. pakketkaarten, 
zeer veel herinneringsuitg. 14 K.G. ƒ 3.10; 
1 K.G. ƒ 6 . — . 
TSJECHOSLOW., strooken. 1 K.G. ƒ3 .75 . 
'A K.G. V. elk dezer 9 srt. (2K K.G) ƒ 1 1 . — 
Frankrijk 1937, Pexip Blok - 1.40 
Duitschl. 1939, Berufswettk. 6 , 1 2 ^ - 0.50 
Beieren, Yv. 177-193, 17 w. - 1.10 
Idem, Yv. 196-215, 20 w. -0.85 
Idem, Dienst 6-11 of 12-15 -1.90 
Idem, idem 61-78 ■ -0.80 

Pakketporto ƒ0.40. Brieven ƒ0.15. 
Alleen rembours. (251) 

Karl Walter, Aschaffenbnrg, Dultschland. 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
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 zichtzendingen ter be

schikking. Ook naar Overzee 
M a n c o l i i s t e n worden verzocht — Referentiën! 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 
Gevestigd in 1890. 

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

A. BISKE, 
P O S T B U S 2 8 9 , B R U S S E L . 

(Lid I.P.H V. Brussel). 

AUI^ES P R I M A G E B R U I K T ! 
Alle Kinderzegels 1923 1938: i6 series, 6i waarden f 6,8o 
Kind 1939 i serie i8 cent lo series f i js 
Alle Kinderzegels in roltanding: 8 series, 31 waarden f 7,80 
PRIJSLIJST Nederlandsche Weldadigheids- en 

Gelegenheidszegels wordt op aanvraag gratis 
toegezonden. 

Levering na ontvangst van postwissel of storting 
op giro 224451. Porto steeiJs extra. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N Z. Voorhurcrwal .'il6, Amste rdam, C. 
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FINLAND. 
Brieven uit H e l s i n k i en K u o p i t o waren na opening 

gesloten met een wit etiket, zwart overdrukt in het Finsch en 
Zweedsch: Tarkastettu 20.10.39 ann. as. N : 0348 nojalla. Granskat 
i stöd av förordn. N : 0348 av 20.10.39. Hierover een omlijnd 
violet 4-regelig stempel met het zelfde 2-talige Inschrift. 

GROOT-BRITANNIE. 
Verschillende steden, o. a. H u i l , L o n d o n , S o u t h 

a m p t o n , hebben in de stempelmachine de 2-regelige slogan: 
G R O W MORE FOOD / DIG FOR VICTORY. 

Op een brief uit L i v e r p o o l , geopend door censor 1842, 
kwam nog een violet ovaal stempeltje voor: CENSORED C.C.S.B.; 
op een anderen brief uit deze stad een omlijnd 2-regelig stempel 
in groenen inkt: RELEASED BY / CENSOR. 

AUSTRALIË. 
Een brief, 22 September 1939 uit M e l b o u r n e verzonden, 

arriveerde 16 November te Arasterdam met een wit etiket, rood 
overdrukt: Opened by Censor, en een blauw omlijnd stempel: 
PASSED BY / CENSOR / V 30 . . . . 

BRITSCH-GUYANA. 
Ovaal violet stempel: PASSED BY CENSOR. 3 OCT. '39. 

Georgetown, British Guiana. 
GOUDKUST. 
Zeshoekig stempel, in het midden het nummer van den censor, 

bovenin: Passed by Censor, beneden: GOLD COAST. 
MALAYA. 
Zwart dubbelringstempel, in het midden een kroon en om-

schrift: Passed by Censor / Penang. 
N E W FOUNDLAND. 
Rood éénlijnig stempel: PASSED BY CENSOR. 
NIEW ZEELAND. 
Strookje bedrukt: Opened and passed by Censor in New Zealand, 

verder een enkelringstempel, in het midden 15 en omschrift: 
Passed by Censor, N.Z. 

EGYPTE. 
Violette dubbellijnige rechthoek, in het midden 12 en: Passed / 

by / Unit / Censor. 
Vriendelijker dan al deze oorlogsstempels doet aan: WORLD 

PEACE / T H R O U G H / WORLD TRADE, welke tekst wij aan
troffen in frankeermachine PB METER 56381 van de International 
Business Machines Corporation te N e w Y o r k . 

Onzen vriendelijken dank aan de beeren D. Bastenhof, dr. 
Benders, W. Hellinga, E. E. de Jong, P. Mos en W. G. Zwolle 
voor de medewerking. Beleefd aanbevelend, 

J. P. TRAANBERG. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 160 XXIV. Gebruikt momenteel een nieuwe combi
natie: tuschen de stempels cliché 10, links cliché 21. 

Machine 261 II. Stempels thans zonder afdruknummer. 
Machine 307 III. Stempelt thans zonder telnummer: C3Azxk, 

zonder tekst links. 
Machine 414 Ila-b. Van deze machine werd nog een aardige 

variëteit gemeld: in Juli 1933 blijkt het cliché: .,250.000 abonnés" 
enz. mét omlijsting te zijn gebruikt; in Januari 1934 ontbrak deze 
lijst ! 

Machine 416 IVa. Hiervan komen afdrukken voor, waarop de 
omlijsting van den datumstempel ontbreekt en alleen de datum 
dus afgedrukt is. 

Machine 752 II. In het afzenderscliché tusschen de stempels 
staan thans 4 plaatsnamen in plaats van 3: Delfzijl - Groningen / 
Amsterdam - Rotterdam. 

Machine 838 III. In het cliché links van den datumstempel 
werden de beide jaartallen vervangen door: Meer dan. 

Machine 958 I. Model C3xg, sinds Juli in gebruik bij P. Molenaar 
& Co.'s Meelfabriek N.V. te Westzaan. Voor cliché zie afbeelding. 

Machine 959 I. Model C3xg, sinds Juli in gebruik bij de N..V 
M. Duintjer & Zonen te Wildervank. Tusschen de stempels het
zelfde cliché als bij machine 265 II. 

Machine 960 I. Model C3xg, sedert Juli in gebruik bij de N.V. 
Machinefabriek Jaffa v.h. Smulders te Utrecht. Tusschen de 
stempels: : Jaffa : 

Machine 962 I. Model C3xg, sedert Juli in gebruik bij de Konink
lijke Vereenigde Tapijtfabrieken te Rotterdam. Tusschen de stem
pels een weefschietspoel met kroontje en: K.V.T. / OOSTZEE
DIJK 117 / NEDERLANDS FABRIKAAT. 

Machine 993 I. Model C4xg, sinds Juli in gebruik. Tusschen de 
stempels een zeer welgedane kip, waaroverheen: HENDRIX ' / 
PLUIMVEEVOEDERFABRIEK / BOXMEER. 

Hasler. 
Machine H 545 IV. Deze machine stempelt sedert eenigen tijd 

weer zonder tekst links met hetzelfde afzenderscliché tusschen de 
stempels als bij type III, d. w. z. uitsluitend met huisnummer 14 
in plaats van 14-16. 

Machine H 665 I. Model H3hxx, sinds 5 Juli in gebruik bij de 
N.V. Bank voor Onroerende Zaken te Amsterdam. Links uit
sluitend: SARPHATISTRAAT 35. 

Machine H 668 II-IITIV. In deze machine blijken links nog 
enkele andere clichés te worden gebruikt: type II: BESTEL / 
V R U C H T E N W I J N / VOOR DE / FEESTDAGEN; type III: 
NIEUWE / OOGST / JAM; type IV: VOORJAAR / GEEFT / 
TAMVERKOOP. (Al deze teksten staan in diagonale richting). 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

II. 
Letland nr. 2, 3 en 4. 

Alvorens over te gaan tot de beschrijving van bovengenoemde 
zegels, wil ik eerst een toelichting geven waarom de betreffende 
zegels in Libau en niet in Riga zijn gedrukt. 

Op 2 Januari 1919 werd Libau tengevolge van de bezetting van 
Riga door de Sovjet-troepen van de Letsche postdirectie af
gesneden. Sindsdien werd in het door de Russen bezet gehouden 
gedeelte van Letland gedeeltelijke vrijdom van port in-;e ^erd, 
zooals het in d'e dagen in de geheele Sovjet republiek het geval was. 

VoUed'gheidshalve geef ik onderstaand de vertaling van het 
betreffende dec-eet (afb. 17), hetwelk op 26 Februari 1919 door 
den verkeerscommissaris van Sovjet-Letland werd uitgevaardigd: 

Van het Letsche Verkeerscommissariaat. 
Aangezien de burgers nog op de post gewone brieven, voorz'en 

van postzegels, afgeven, wordt het volgende decreet van 24 N o 
vember 1918 van de Volkscommissarissen der Russiche Socia
listische Sovjet Republiek, gepubliceerd in de Sovjet-mededeelingen 
onder sub 257, in herinnering gebracht: 

Begrijpende, dat een drukkere correspondentie tusschen het 
proletariaat in de steden met de onvermogende bevolking op het 

J. K. RIETDIJK — POST2EGELVEILINCEN 
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platteland medewerkt tot een betere organisatie van de revo
lutionaire en socialistische krachten van Rusland, heeft de Raad 
van Volkscommissarissen besloten het postverkeer te vergemakke
lijken. Dientengevolge bepaalt de Raad van Volkscommissarissen: 

1. Vanaf 1 Januari 1919 wordt het gratis vervoer van brief
kaarten en brieven onder de 15 gram in de Sovjet Republiek 
ingevoerd. 

2. Gewone brieven zwaarder dan 15 gram en aangeteekende 
postzendingen, moeten op grond van de algemeene bepalingen 
tegen betaling voor het gewicht en de aanteekening worden 
verzonden. 

3 Gewone brieven en pakketten, welke door de Sovjet
autoriteiten zijn afgegeven, worden gratis vervoerd. 

Opmerking: In overeenstemming met de verklaring van het 
volkscommissariaat voor post en telegraaf, moeten gewone brieven 
of pakketten, alsmede andere dergelijke zendingen van de Sovjet
autoriteiten, door de post worden aangenomen onder inacht
neming van alle bepalingen aangaande gratis verzending. 

4. Gratis vervoer van briefkaarten en brieven heeft betrekking 
ook op de brieven die in SovjetRusland uit andere landen aan
komen. Ten einde verbetering in de bestaande post en telegraaf
overeenkomsten in te voeren, wordt aan het Commissariaat van 
Post en Telegraaf opgedragen de buitenlandsche staten uit te 
noodigen tot instelling van gratis vervoer van briefkaarten en 
brieven tot 15 gram, welke van of jiaar Sovjet Rusland zijn ge
adresseerd. Tegelijkertijd wordt aan het Commissariaat van Post 
en Telegraaf opgedragen door bemiddeling van het Commissariaat 
van Buitenlandsche Zaken aan alle buitenlandsche instanties mede
deeling te doen van hun recht om naar Sovjet Rusland brief
kaarten en gesloten brieven zonder postzegel te zenden. 

Dit decreet moet met alle middelen als de pers, door verzending 
en verspreidifig van dit exemplaar, aanplakking op muren van 
straten en pleinen, onder het volk worden verspreid. 

fW^^^^'"^'''«" '«a^ïMWM'ii sffi»»^^sM^4«5J^ "WÄ"'«'»"^ s;*w&̂ ^ *ä'i 'mm^-m'n^^'i^mm^a''^^*^=^^^^J^ 

Pö fatiiiiin$ Sdtilifinfü Jiöiniffimti 
' ■ Ta ii tJiIfoRt wöl nobob uf pa[«a Bcei ïafirfdja« mefjttulcé ar tjaltmarjom, leef 

atgafibitMl« fcfoid)« Srcclwia« Sojiolifttftdä, 3e6«r<itin>äa ÏSabomiu "RctiuWifoiS Sautaa 
Sotnifam bcfretó no W18 gaba Z'i. noaiembra bceiiuS, Imfd) tjublyels 257. tiumura 

. ^abomju fi»öiumoë

(Scflatot, ïa plaii)a!ti taratflifc^anä« ftar)> pUfcIjtu jjroretarwtu un laiih itemaittiao 
fcf){mi ttipfina faiteö ftarn mnecm im tr tabcljï ))cc)jaliljbfig<] t>ee Sfrccmiia« rewolu,n>

naro(o3MlifttHo ftie^tu orgotnlcfdjana^, Sautu« Somifaru ^aboaic ütrob par toaiabiigu 
atoccglinat pafta fatiffini 0d>uü nolu^fä S^autaw Stoiiufaru 'i^aboire nalcmj 

1) 'Ko 101<1. gabo ptima jai »ara, «njcft «pobomiu <NcpubIifä pafta ïafirfdjii im 
ffefiglu BcMWu, nc fmagotu par 15 qraiuttm, bcfjnaffa« ful)ttfd)aiiu, 

2) '3Bccii(a!Jrid)a» »cfjt'ulc« fmagalaa par 15 gramccm iiii ccniiitm (apbro)d;mot') 
pa[ta (ulittjumi ful)tami uï i»i6pal)tiqccm ni>(a3i)uiticcni, ar pilnu tamalfu par fraarii uu 

• ^pbrofd>uvafd)anu; 

3) ïStcntofjrfdjaê Mi^ttuleS un patch, iuri teel nobott no Sßnboraju ccïlat)btn, 
Mtanti par brthiou 

' Vc(\t\)me- ^di SantaiS ■ pafta tclcgrafa .«lomifiruita pojfaibroiuma, KCCi» 
tnljrjc^aa loeb'luie» liB pafetl un <ili 6c|malfa£ lui'ba ml)ti ,imi no 
^abomju «ftoijbeni, pccHiniowi uf lafta, e r̂octjrojpf loifuiS prcelfd) 
bcfmalfaö futjlijmnccm ifbotoS noh,.jimtu^ 

4l %ima;fa« ottrafjtn un jitljatu mcljftufu Ji ()h)d)ana pa poitu ilp.atana an uf 
fudtimmeem, lun pecnaljl Pabomm «rceania iio aitani fernem. Scljf pal'afjmofdju ftaip

• tauliffu paftatclcqrofa (onB«i3f|u pa()r(abo((i)ana«, Santa» paftatctcgrafa «omifaruitam 
teel ufboi^^uiaymat a^rfcmju malfna cc»cit befmalfië at!!al)tu un Hcl;gtu »cljfflu, Iiljbf 
15 9«meem. fmagu, nofu^lifciianu, lutaa abrefelaa uf fc îm »alflim no ikbomin iircc

■f »ijoa m fllpafaf ïtbbf ar to ïauiaü paftatclcgrafa «omnariatam tcc( nfbota ai 
SlSrleetu Somctariaia tacpnccjibn, pafmot.lmfatn aöifcniiu'ftralbaiofiijara mattn par 
ffiuiu tcctüiu fnjtil at Srccanju »cen'latrrfeija« atftajtas un flejgto« meljftuie« bef poit

m<Htu nobolta Qé^ü beiret» ifplalajn« tautälir »ifccm lijbjetlftm, saur fcrcfl, tffurtot 
iin ifbalot Jijpafdjii« ttfcmplorii«, ifIccFot ptc fcenam, uf ce[am un [onfumeem 

'i'eBs 8. lanmari IW«» g. ,3if)«aÄ" 1. nuin puHijctd CalKt)a» ^ab "aiaïbibui. 
 bctrcta, augfd)c,am bciretam ir htumigê fpcfjtä an ßatmiiä. 

«igä, .?G. februari 1919 g.  J ^ l 

t'atntTiaö @atlffiucé Slomtfnra '^rciutau^. 
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Afb. 17. 

Na het op 8 Januari 1919 in het eerste nummer van de „Zihna" 
gepubliceerde decreet van de Letsche Sovjet Regeering, heeft het 
bovengenoemde decreet ook in Letland rechtsgeldigheid 
verkregen. 

Riga, 26 Februari 1919. 
De Verkeerscommissaris van Letland: Dreiiniiis. 
De Directeur van de P.T.T.: Krawees. 

Bovenstaand decreet werd uitgevaardigd door de Roode Letsche 
regeering en heeft slechts betrekking op de briefwisseling in het 
door de Rooden bezette deel van Letland en in het verkeer met 
de andere deelen van de Sovjetrepubliek 

In het deel van Letland, waar de "Witte Ulmanisregeering aan 
het bewind was, had het betreffende decreet vanzelfsprekend geen 
rechtsgeldigheid. Voorts wijst de benaming „Verkeerscommis
sariaat" op het roode tintje; immers bij de wettige regeering zou 
de benaming zijn geweest „Verkeersministerie". 

De Letsche postzegels waren dan ook slechts geldig in het witte 
gebied. In het overige deel gebruikte men de gewone Sovjet
Russische postzegels. 

In Libau was op 2 Januari een geringe voorraad van het eerste 
Letsche zegel. Deze voorraad werd spoedig opgebruikt en het 
postbestuur in het nog niet door de Sovjets bezette deel (bijna 
geheel Letland was door de Sovjets bezet, echter met uitzondering 
van de zuidwesthoek Libau en omgeving) moest zelf voor de zegels 
zorgen. De steendrukkerij van G. D. Meyer ontving opdracht 
naar het voorbeeld van het eerste Letsche zegel nieuwe zegels te 
drukken. Bovengenoemde steendrukker'j had echter geen voorraad 
van Duitsche stafkaarten, doch beschikte wel over een voorraad 
gelinieerd schrijfpapier. De 2e uitgifte van Letland werd dan ook 
op dit papier gedrukt. 

Deze 2e Letsche uitgifte onderscheidt zich, 
behalve wat betreft het papier, ook nog eenigs 
zins door de teekening. Immers het eersti. 
Letsche zegel vertoont links een takje met 3 
blaadjes, terwijl op het 'n Libau gedrukte zegel 
een takje met 4 llaadjes voorkomt. 

De nieuwe zegelt, werden uitgegeven in di. 
waarden 5, 10 en 15 kap. (afb. 18V De uitgifte 
geschiedde op 5 Februari 1919. De zegels zijn 
gedrukt in vellen van 400 stuks op g;'inieerd 
schrijfpapier. Deze vellen zijn samengesteld u' 
8 vakken van 50 zegels volgens afb. 19. De 
vellen werden daarna in vieren gedeeld. Aan de 
post kwamen slechts vellen van 2 vakken (zie 
schets, afb. 20). 

Afb. 18. 

Afb. 19. Afb. 20 
Oorspronkelijk werden bovengenoemde zegels ongetand verkocht. 

Het onderste en bovenste vak waren echter gescheiden door een 
perforatie 9% (afb. 21). Tengevolge hiervan vindt men dikwijls 
ongetande zegels, welke aan de boven of onderzijde zijn getand. 
Deze zegels zijn dus atKomstig van de 5e of 6e rij der aan de post 
verkochte vellen. 
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Afb. 2L «'f-Ä:t 

De oorspronkelijke oplage was getint: 
5 kap. bleekrood; 

10 kap. blauw; 
15 kap. groen. 

Op 11 Februari 1919 verscheen een tweede oplage, welke was 
getint: 

5 kap. rood; 
10 kap. donkerblauw; 
15 kap. donkergroen. 

Het grootste tintverschil 
vindt men bij de 15 kap. zegels. 

tusschen de eerste en laatste oplage 

imm MSe 

Afb. 22. 

Soms komen deze zegels voor op ongelinieerd of gedeeltelijk 
gelinieerd papier (afb. 22). Dit ongelmieerde resp. gedeeltelijk 
gelinieerde papier is afkomstig van de bovenste rij van de beide 
onderste kwartvellen van 100. 

Later werden de restanten der eerste en tweede oplage getand. 
Deze tanding is I I K , doch de scheiding tusschen boven- en 
benedenvak bleef 9%. Alle zegels met tanding 11J^ :1134 :9K :11K 
zijn dus van de 5e rij en de zegels 9% :11>^ :113^ : 1 1 ^ van de 
6e rij (afb. 23). 

Het perforeeren verliep niet vlot en het grootste gedeelte van 
de betreffende oplage bestaat uit ongetande zegels. Later hebben 
handelaren, welke hun voorraad getande zegels wilden aanvullen, 
deze zegels laten tanden. Tengevolge hiervan hebben zegels, welke 
boven, rechts, onder of links ongetand zijn, geen bijzondere waarde. 
Ook paren, waarvan de tanding tusschen 2 zegels is weggevallen, 
vormen geen bijzonderheid. In Libau echter verstond men blijkbaar 
de kunst van het tanden van postzegels slecht. De volgende serie, 
eveneens uitgegeven te Libau, is dan ook officieel slechts ongetand 
verschenen. Bij de beschrijving dezer uitgifte volgen nadere 
bijzonderheden hieromtrent. 

I • • • * • » « 

WWM ' IC 
Afb. 23. 

Voor zoover mij bekend, is het totaal der oplagen van 5 Februari 
en 11 Februari 1919: 

nr. 2: 260.000 stuks; 
nr. 3: 240.000 stuks; 
nr. 4: 300.000 stuks. 
Ondanks de grootere oplage is nr. 4 het zeldzaamste zegel van 

deze serie, omdat door het groote kleurverschil, dat tusschen de 
eerste en tweede oplage bestaat, veelal nr. 4 in beide tinten ook 
door „algemeen-verzamelaars" wordt verzameld. 

De zegels zijn slecht gegomd. De witte gom is ongelijkmatig 
en streperig. 

AH0P 
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Afb. 24. Afb, 25 

In het plaatsje Palanga zijn de zegels door middel van een 
radertje van een soort penperforatie (Durchstich) voorzien (afb. 
24 en 25). Op de kaart van het hedendaagsche Letland zult u 
tevergeefs naar Palanga zoeken. Bij een grenswijziging tusschen 
Letland en Litauen is Palanga aan Litauea toegewezen. 

Ook bij Letland nr. 2, 3 en 4 bestaan belangrijke en direct 
in het oog loopende plaatfouten. 

Omreden de 3e uitgifte, wat betreft de waarden 5, 10 en 15 kap., 
op denzelfden steen als de 2e uitgifte zijn gedrukt, lijkt het mij 
overzichtelijker de plaatfouten van de 2e uitgifte tegelijk met de 
plaatfouten van alle waarden der 3e uitgifte te beschrijven. 

EEN OUDE KERSTVERTELLING. 
(Door H. Ch. J. Roelofsz vertaald uit I.B.J. 1887). 

Den geheelen morgen had het geregend, maar tegen den middag 
daalde plotseling de thermometer en begon het te sneeuwen. 
Spoedig waren de nog onverkochte dennenboomen, op de kerst
markt uitgestald, met een wit kleed overdekt en tot groote vreugde 
van de jeugd bleef de sneeuw ook op straat liggen. Een troepje 
jongens ging aanstonds sneeuwballen gooien en het was een oor-
verdoovend lawaai op het anders zoo stille marktpleintje. 

Een grootere jongen van een jaar of 15 met een pak onder zijn 
arm komt naderbij en blijft een oogenblik staan als om zich te 
bedenken of hij ook aan het spel zou meedoen, doch hij loopt door 
en gaat de deur in van een huurkazerne. Na de kale gangen en 
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trappen te zijn gepasseerd, komt hij op de derde etage in een 
eenvoudige en zindelijke kamer, waar een vriendelijk uitziende 
vrouw voor het venster zit. 

Voor 10 jaar had de weduwe Brandauer haar man verloreii> 
die haar en haar eenigst kind, Karel, onverzorgd had achtergelaten. 
Om voor zich en haar zoontje in hun onderhoud te voorzien, gaf 
mevrouw Brandauer nu teeken- en pianolessen. Zoodra haar 
jongen de lagere school had afgeloopen, was hij bij een koopman 
in de leer gedaan en verdiende nu een klein weekloon. De arme 
weduwe was in den afgeloopen zomer zwaar ziek geweest en 
haar klein spaarpotje was tengevolge daarvan geheel leeg. Door
dat zij geen lessen meer had kunnen geven en zelfs leerlingen ver
loren had, had zij nu schulden. 

Het gezicht van de vrouw straalde van vreugde toen Kareltje 
de kamer binnenkwam, en zich op haar schoot zettend, vertelde 
hij opgewonden: „Moedertje, ik ben met mijn album naar Frits 
Feldberg geweest, die al mijn postzegels wilde koopen voor 
40 mark. Zijn vader is heel rijk en hij heeft ook veel geld in zijn 
spaarpot. Maar eerst wilde hij nog even aan zijn moeder vragen 
of het goed was en toen hij met zijn moeder terugkwam, stuurde 
zij mij weg en zei zulke nare dingen tegen mij, die ik niet zal 
herhalen. Maar pijn deed het. En ik wilde mijn album verkoopen 
om u een prettig Kerstfeest te bezorgen." Snikkend drukte hij zich 
vaster tegen zijn moeder aan, die ook begon te huilen èn om het 
roerend bewijs zijner liefde, wetend dat zijn postzegels zijn alles 
waren, èn om de hardheid van die mevrouw Feldberg. Maar de 
kleine man herstelt zich, pakt zijn album en zegt: „Ik ga naar 
Zeiler & Co., den postzegelhandel, die koopt mi;n album vast." 
Vóór zijn moeder hem kon tegenhouden, was Kareltje al de 
kamer uit. 

De vriedelijke oude heer Zeiler ontving hem heel aardig, bekeek 
alle zegels heel ernstig, prees zijn keurige wijze van opplakken, 
maar vertelde, dat de handelswaarde van zijn verzameling niet 
meer was dan 8 a 9 mark, die hij hem er graag voor wilde geven. 
Daar dacht Karel niet aan en de heer Zeiler, zich tot Karel aan
getrokken voelend, omdat hij zijn groote teleurstelling zoo 
dapper droeg, vertelde hem van zegels, die wel eens 2000 franken 
per stuk opbrachten. Hij schonk hem een postzegelblad, waarin 
die dure zegels stonden. 

Toen Karel weer bij zijn moeder kwam, vertelde hij enthousiast 
over die dure zegels en slaakte de verzuchting: „Och, had ik 
maar één zoo'n zegel, wat zouden wij dan een heerlijk kerstfeest 
hebben. Weet u wat, moedertje ? Ik ga naar Amerika. Daar ver
dien ik heel veel geld, dan stuur ik u dat over en u heeft geen 
zorgen meer." 

De goede vrouw liet een kreet van schrik hooren, maar her
stelde zich direct en zeide: „Mijn lieve jongen, jij bent het eenigste 
wat ik nog bezit. Als jij van mij weg zou gaan, dan zou ik dat 
niet overleven. Al stuurde jij mij een kist met goud uit Californië, 
dan zou ik daar niet zoo gelukkig mee zijn als met dat bewijs van 
je liefde, dat jij mij zoo juist gegeven hebt door je album voor 
mij te willen verkoopert." 

Naar haar cassette gaande, nam zij daar een pak brieven uit 
en gaf die aan haar jongen. „Lees dit maar eens aandachtig door. 
Dat zijn brieven van den jongsten broer mijner moeder, die dacht 
ook in Amerika geld te kunnen verdienen. Ik ga nu naar neef 
Bernhard en vragen, of die mij tijdelijk wil helpen." 

Karel nam de vergeelde brieven een voor een uit de enveloppen, 
die alle uit de jaren tusschen 1844 en 1847 gedateerd waren. Daar
uit kwam hij te weten, dat zijn oud-oom Gustav, na aan de andere 
zijde van den grooten vijver te zijn aangeland, in handen viel 
van een gewetenloozen landsman, die hem al zijn geld afhandig 
maakte. Daardoor verviel hij in de bitterste ellende, werd straat
veger en had dergelijke baantjes, om tenminste niet van honger 
om te komen. Daarom had hij in de eerste jaren ook maar niet 
geschreven en zijn eerste brief was gedateerd van 1844, toen hij 
een betrekking had gekregen op een expeditiekantoor als boek
houder. Van de eene betrekking ging hij naar een andere, maar 
hoewel het groote geluk hem niet ten deel werd, dreigde het 
spook van den honger toch gelukkig niet meer. Toevallig maakte 
hij kennis met een Engelschman, die op het sinds 1810 in Britsch 
bezit zijnde eiland Mauritius of Isle-de-France groote suiker
plantages bezat en in 1845 oom Gustav daarmede heen nam. 
Spoedig klom oom Gustav op en als zijn chef voor zakenreizen 

naar Amerika ging, beheerde hij het bedrijf. Nu scheen vrouwe 
Fortuna zich zijn lot aan te trekken en zijn geluk scheen zich te 
vervolmaken toen hij de liefde won van een mooie, jonge Engelsche 
dochter van den grootsten plantagebezitter van het eiland. De 
brief, waarin hij zijn verloving mededeelde, was op 10 October 
1847 te Port Louis gepost, en tevens zijn laatste. Onder de brieven 
welke Karel's moeder hem gegeven had, was er een van een 
Engelschman, waarin de jobstijding stond, dat oom Gustav op 
5 November 1847 door een neger was vermoord, die, na het 
woonhuis en de fabriek in brand gestoken en de geldkist ge
plunderd te hebben, in de bosschen van het binnenland was 
gevlucht. De dader was omgekocht door een rijken kleurling uit 
Port Louis, die verliefd was op oom Gustav's bruid. Zoo eindigde 
het tragische verhaal over den oud-oom, die ook gemeend had 
in den vreemde zijn geluk te kunnen vinden. 

Het lezen der brieven had Karel natuurlijk zeer opgewonden. 
Terwijl hij bezig was de brieven uit te zoeken oni ze weer in de 
enveloppen te stoppen, waarin ze verzonden waren, viel zijn oog 
op het postzegelblad, dat de heer Zeiler hem gegeven had en 
begon hij, nu met meer interesse dan de eerste keer, het artikel 
over die dure zegels te lezen. Plotseling werd hij bleek, toen rood, 
zijn handen beefden van opgewondenheid en zonder zich te be
denken nam hij het geheele pak, dat zijn moeder hem gegeven 
had, op en ging haastig de kamer uit. 

Zijn moeder verwonderde er zich eerst wel een beetje over, 
Karel bij haar thuiskomst niet te vinden, maar daar zij een kerst
boompje en versnaperingen had medegebracht, was het haar feite
lijk wel zoo aangenaam, dat haar jongen er nu niet was, om hem 
een des te grootere verrassing te kunnen bereiden met een 
brandend kerstboompje. Zij was heerlijk geslaagd. Niet alleen had 
zij een dame ontmoet, die haar gevraagd had haar dochtertje les 
te willen geven, had neef Bernhard haar het geld, waarom zij ver
zocht had, geleend, maar het heerlijkste van alles was, dat de 
goede neef haar zijn plan mededeelde, Karel in opleiding te nemen 
en hem later, daar hij kinderloos was, firmant van zijn fabriek 
te maken. 

Na het kerstboompje gearrangeerd te hebben, ging zij voor het 
venster staan en keek, in gelukkige overpeinzingen verzonken, 
naar de verlichte vensters, waarachter kerstboompjes brandden. 
Eindelijk hoorde zij Karel de trappen oprennen en vlug stak ook 
zij haar boompje aan. De deur vliegt open, haar jongen slaat zijn 
armen om haar heen en begint met haar een rondedans door de 
kamer. Nog nooit Is haar zoon zoo opgewonden geweest. „Jongen, 
ben je dol geworden ?" „Moedertje, het Kerstkindje is gekomen 
en oom Gustav heeft het gestuurd !" Zonder verder een woord te 
zeggen, haalt hij uit zijn zak een couvert en telt tot stomme 
verbazing zijner moeder 30 bankbiljetten van 100 mark op tafel. 
Daar zij niet goed meer wist of zij droomde of niet en geen 
woord kon uitbrengen, begon Karel, thans kalm geworden, haar 
met zijn uitlegging gerust te stellen. 

„Ik vertelde u toch van dat postzegelblad, dat de heer Zeiler 
mij vanmiddag gegeven heeft ? Daarin stond van die dure zegels 
van 1847, waarvoor een Parijsche handelaar wel 2000 franken per 
stuk had gegeven. Nu, zes van oom Gustav's brieven waren met 
zulke dure zegels beplakt. Toen ik de brieven gelezen had, keek 
ik het blad nog eens in en wilde mijn eigen oogen eerst niet 
gelooven, maar die zegels op oom's brieven moesten die dure zijn 
waarover in dat artikel werd geschreven. Ik ben toen met het 
geheele pak naar den heer Zeiler gerend, die alle exemplaren 
nauwkeurig heeft onderzocht en ze van mij heeft gekocht. Om 
te laten zien, dat ik u niet voor den gek houd, heeft u hier zijn 
ontvangbewijs, en die 3000 mark heeft hij mij direct uitbetaald !" 

Niet in staat een woord uit te brengen, sloeg zijn moeder haar 
arm om Karel's schouder en bracht hem naar het brandend kerst
boompje. Langzaam aan begon zij haar goede nieuws te vertellen. 

Toen Karel bekomen was van zijn verrassing over zijn toekomst
plannen, zei hij: „Moedertje, hier achter ligt timmerman Rings 
nog altijd op bed sinds zijn val van de ladder. Daar zal het een 
treurig kerstfeest zijn. Mag ik de kinderen de koeken, appels en 
noten brengen ? Ik kan van louter opwinding toch niets eten." 
„Doe dat, mijn jongen, en zeg aan vrouw Rings, dat ik straks 
ook nog een oogenblikje bij haar kom." 

Uit het raam kijkend, zag zij overal de kaarsjes der kerstboomen 
branden, onder op straat de gasvlammen der lantaarns en het 
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heldere licht, dat uit de winkels straalde, gaf alles zulk een schijn, 
dat zij aan die Kerstdagen uit haar kinderjaren dacht, toen zij nog 
geloofde, dat al die lichtjes door het Kerstkindje waren aan
gestoken, dat weer uit den hemel op aarde was neergedaald en 
in de hutten en paleizen zijn goede gaven uitdeelde. Toen de 
kinderen van den onderwijzer, die onder haar woonden, hun 
kerstlied inzetten, zong zij zachtjes mede: 

„Heil'ge Nacht, auf Engelsschwingen 
Nah'st du leise dich der Welt, 
Und die Glocken hör' ich klingen, 
Und die Fenster sind erhellt; 
Selbst die Hütte trieft von Segen, 
Und der Kindlein froher Dank 
Jaucht dem Himmelskind entgegen 
Und ihr Stammeln wird Gesang !" 

SPORT EN PADVINDERS OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

De eerste wedstrijden van de „Fédéraüon Internationale de Ski", 
afgekort F.I.S. genaamd, werden van 613 Februari 1933 in de 
buurt van Innsbruck in OOSTENRIJK gehouden. Bij deze gele
genhe'd gaven de Oostenrijksche posterijen vier zegels uit in de 
waarden van 12, 24, 30 en 50 groschen, welke voor het dubbele 
van de nominale waarde werden verkocht. De toeslag was bestemd 
voor liefdadige doeleinden. Vanaf 9 Januari 1933 waren de zegels 
(comjilete series) verkrijgbaar uitsluitend in de groote steden en 
in enkele wintersportplaatsen. Dit kenmerkte de serie wel sterk 
als <"cn „speciale" uitgifte en was oorzaak, dat zij aanvankelijk 
door ernstige verzamelaars als weinig verzamelwaardig werd aan
gezien Wanneer een staat postzegels, zelfs gelegenheidszegels uit
geeft, behooren deze zoowel in losse exemplaren als in series, aan 
alle postkantoren, bijkantoren, enz. ten verkoop verstrekt te 
worden. (Na de aansluiting bij Duitschland is deze serie sterk in 
prijs gestegen). 
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o p het 12 (f 12) gr. zegel zijn drie skiloopers bij een ! e
stijging afgebeeld. Op de 24 ( + 24) gr. en de 30 {+ 30) gr. zien 
wij eveneens skiloopers, terwijl op het 50 (f 50) gr. zegel een ski
looper tijdens de sprong is afgebeeld. Deze afbeeldingen en rand
versiering zijn afkomstig van foto's; de randversiering stelt ijs
bloemen en sneeuwvlokken voor, ontleend aan microfoto's. 

Dl ; egels waien voor het fj ankeeren geldig tot en met 31 
Maar; 1933. De oplage bedroeg 50.000 complete series. Zij werden 
gedrukt door de Weensche Staatsdrukkerij en zijn 123^ getand. 
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Op 21 en 22 Februari 1936 vonden 
wederom wedstrijden van de F.I.S. 
plaaf in de omgeving van Innsbruck. 
Vanaf 20 Februari waren de speciale 
zegels in verschillende groote Oosten
rijKsche steden verkrijgbaar, benevens 
te Innsbruck bij alle postkantoren. 
De .'■erie bestaat uit de volgende waar
den (welke voor het dubbele van de 
nominale waarde werden verkocht): 
12 (4 12) gr. (skilooper, die de slalom 
uitvoert), 24 (f 24) gr. (skilooper in 
den afdalingswedstrijd), 35 (| 35) gr. 
(skiloopster, die de slalom uitvoert), 
60 (| 60) gr. (Maria Theresiastraat in 
Innsbruck). De zegels waren verkrijg

baar rot 31 Maart 1933 en hidden frankeergeldigheid tot en met 
30 Ajjiil 1933. De oplage bedroeg 70000 complete series, benevens 
3000Ü zegels van 12 ( + 12) gr. en 15000 zegels van 24 (f 24) gr. 
De laatstgenoemde waarden waren uitsluitend te Innsbruck los 
verkrijgbaar. Druk en tanding zijn dezelfde als van de uitgifte 
van 1933. 

In 1938 vonden de vierde Midden
Amerikaansche sportfeesten plaats in de 

tg ' " ' rKjAJgg 1 f^publiek PANAMA, waarvoor reeds in 1937 
ï ï '^ii^fËUiEll '̂ ^n serie van vijf zegels werd uitgegeven ten 

behoeve van de luchtpost. Het Inschrift der 
zegels luidt: IV juegos deportivos ccntro 
americano. y del caribe, 1938. De waarden 
der zegeK zijn: 1 c. (basketball speler), 2 c. 
(baseball .peler), 7 c. (zwemmen), 8 c. 

■ ^ * ' . 7 ' ! ('■'oksen\ 15 c. (voetbal). Het watermerk 
j y . <; draagt 5;edeelten van den naam van den 
I I I drukker, n.I. Harrison & Sons London. De 

tanding is 14 : 15. 
Dezelfd, vijf zegels zijn tevens als velletje 

verschenen ter grootte van 140 X 140 mm. 
omgeven door een vergulden rand, waarop in 
het midden het wapen van de republiek 

Panama prijkt. Rondom de zegrls zijn de namen van de verschil
lende MiddenAmerikaansche staten in vergulde letters vermeld, 
benevens het Inschrift: Recuerdo de los IV juegos olimpicos centro ' 
amer'canos y del caribe. Valor B 10,35. 

(Wordt vervolgd). 

fl9 

mmm jv JUEGOS 
^ ^ D S P O R T t V O S , 

CENTRO A M E R CA N o s 

MÉMMÉMMÉMl 

UITSLAG ACHT EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
De sterren zijn ontleend aan: 

Bolivia 142144. 
Danzig 38. 
Hongarije (Temesvar) 2. 
Saargebied 50. 
Rusland 178. 
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Ecuador 127-133 (opdruk XIV). 
Italië (Fiume) port 15-19. 

De sterrenhoop aan: Brazilië (watermerk K). 
De komeet aan: Albanië 73-78. 
De wolken aan: Columbië (vliegpost) 2a. 
De kleine beer aan: Noorwegen 101-107. 
Prijswinnaars zijn: 

Dr. Th. van Aubel, Meerssen (L.). 
H . van Dorsser, 's-Gravenhage. 
L. J. van der Feyst, Gorinchem. 
H. A. Hoogervorst, Aalsmeer. 
G. F. Kirchhoff Jr., Amsterdam W. 
"W. Melis, Wassenaar. 
P. J. Rings, Semarang (N.-I.). 
P. J. Scholten, Eindhoven. 
Jac. P. Smit, Voorschoten. 
J. M. A. de Vries, Voorburg. 

Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H . VAN GITTERT. 

NEGEN EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
Aan welke zegels zijn de volgende woorden ontleend ? 

1. Amsterdam. 6. Zuidwest. 
2. Frederik Hendrik. 7. Brief. 
3. Houtwerk. 8. Jaarbeurs. 
4. Postvervoer. 9. Zondag. 
5. Inkomst. 10. Steuncomité. 

Een tiental prijzen in postzegels wordt uitgeloofd. 
Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd worden. 
Oplossingen vóór 15 Juni 1940 in te zenden aan dr. P. H. van 

Gittert, Mengelberglaan 71, Utrecht. Op de adreszijde vermelden: 
„29e prijsvraag". 

Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H . VAN GITTERT. 

T\oel^erIieiO ^WdsclirifteiiJ 
Catalogi, eng.; 

SPEGIAAL-GATALOGUS, 
OFFIGIEELE UITGAVE VAN DE NEDERLANDSGHE 

VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN. 
VIJFDE EDITIE, 1940. PRIJS ƒ0 .40. 

Eind November is de nieuwe druk verschenen van de Hande-
larencatalogus, ditmaal in groenen omslag en tegen een prijs die 
ver ligt beneden die van de vorige drukken, zoodat, gelijk het 
voorwoord ook zegt, het boekje thans binnen ieders bereik is. 

In het algemeen is de behandeling van de stof als vroeger. Een 
verbetering is de uitvoeriger behandeling van emissie 1864 Neder
land, die inderdaad wel wat meer belangstelling verdient. Verder 
is veranderd de catalogiseering van de cijfer-, scheepjes- en palm-
typen van de koloniën, alle waarden en kleuren zijn nu voor het 
betere overzicht samengevoegd, waardoor de zaak inderdaad veel 
eenvoudiger wordt. De nummering van de zegels is hierdoor ver
anderd. In een volgende druk zal ook zoo gehandeld worden met 
Nederland 1924-1939, welke serie dan ook wel tot het verleden 
zal behooren. 

Bij de rolzegels zijn ook opgenomen de 1% cent zwartgrijs, 
3 cent donkergroen, 5, 6 en 1234 oent uit automaten. Door kleur 
en formaat zijn de 134 en 3 cent wel van gewone vel-zegels te 
onderscheiden, maar aan losse exemplaren van de 5, 6 en 12)4 cent 
ziet men niets bijzonders, zoodat ze o. i. geen afzonderlijk nummer 
verdienen. Het beste zal zijn, deze zegels in paren te verzamelen 
(zooals de automaten ze leveren), maar dan met de grootere 
tusschenruimte tusschen elk elk 20e en Ie zegel. 

Het laatste nieuws is reeds opgenomen, zooals de Indische serie 
in nieuwe tanding 1234 : 1134- Vergeten zijn echter de 5 en 20 cent 
met watermerk en oude tanding 1134 : 123^. — Van Cura9ao en 

Suriname zijn de laatste aanwinsten van de portzegels met nieuwe 
tanding al opgenomen. 

Wat de prijzen betreft, bij Nederland geringe stijging hier en 
daar, ook weer bij sommige weldadigheids-uitgiften (Olympiade 
b.v. 2.75 op 3.50). De 5 cent nr. 1 is echter een kwartje gezakt; 
het meeste is gelijk gebleven. — Bij Ned.-Indië is practisch alles 
bij het oude gebleven. — Cura9ao en Suriname vertoonen talrijke 
prijsstijgingen bij de latere zegels, waarvan er talrijke vrij on
verwacht zijn ingetrokken, terwijl er nergens groote voorraden 
van blijken te bestaan. Dit geldt b.v. voor Curasao uitg. 1928, 
Koningin en schip (de Simon Bolivar !) en voor Suriname uitg. 
1927, gewijzigd jubileumtype. Van het laatste land zijn ook alle 
weldadigheidsseries gestegen in prijs (series 1929 en 1931 b.v. meer 
dan verdubbeld); de beruchte Do-X-serie werd ƒ 10 duurder. 

Een aanbeveling voor den catalogus is overbodig. De oplaag 
is driemaal zoo groot als vroeger, dus heel verzamelend Neder
land zal hem aanschaffen. B. 

Aan het bovenstaande heb ik alleen toe te voegen, dat het met 
mij zeer velen zal spijten, dat de belangrijke beschrijving der 
luchtpoststukken van Nederland en Koloniën ontbreekt. Wij geven 
de samenstellers van dezen werkelijk zeer belangrijken catalogus 
ernstig in overweging deze rubriek niet geheel te verwaarloozen 
en deze in de volgende editie wederom op te nemen. W. G. Z. 

„HET POSTZEGELBOEK." 
Midden November verscheen bij de HoUandia-drukkerij te Baarn 

het reeds lang verbeide werk van wijlen den heer Van Brink, 
getiteld „Het Postzegelboek". Het beslaat 315 bladzijden, is ver
deeld in 19 hoofdstukken en voorzien van 144 afbeeldingen. 

Deze handleiding, die door den schrijver opzettelijk zoo popu
lair mogelijk werd gehouden, is bestemd zoowel voor den be
ginnenden verzamelaar als voor hen, die meer systematisch willen 
gaan verzamelen. De hedendaagsche philatelic is zoo veel
omvattend geworden, dat het praktisch gesproken is uitgesloten, 
alle postzegels der geheele wereld te verzamelen, het aantal is 
te groot geworden. De financiëele eischen, die het completeeren 
van een dergelijke wereldverzameling met zich brengt, zijn zoo 
hoog geworden, dat men wel een keuze moet maken. Alvorens 
hier echter toe over te gaan, dient men vertrouwd te zijn met 
velerlei min of meer belangrijke zaken en het doel van den heer 
Van Brink met deze uitgave is geweest deze keuze te verge
makkelijken en den lezer daarbij tevens opmerkzaam te maken 
op verschillende bijzonderheden en de aantrekkelijke eigenschappen 
der philatelie. 

„Moge deze handleiding den gebruiker de voldoening schenken, 
die de schrijver er zoo gaarne van verwacht" zijn de woorden, 
waarmee de heer Van Brink zijn eigen voorwoord besluit. Wij 
sluiten ons hierbij geheel aan, er zeker van zijnde, dat het werk 
zijn weg bij vele philatelisten zal vinden. W. G. Z. 

MEBUS CATALOGUS. 
De firma Mebus te Amsterdam liet haar catalogus van Neder

land en Koloniën 1940 het licht zien. Evenals bij haar voorgangers 
zijn ook nu niet alleen de gewone nummers opgenomen, maar 
tevens de verschillende typen en speciaal de tandingen. Wij kunnen 
het werkje gunstig beoordeelen; de prijs van slechts een kwartje 
zal wel voor geen verzamelaar een bezwaar zijn, het aan te schaffen. 

Tertooïistellir^em 

^ 
POSTMUSEUM. 

Sinds midden November heeft het Postmuseum het tentoon
gestelde verwisseld. Een persbericht van de P.T.T. meldt hier
omtrent: 

In het Postmuseum te 's-Gravenhage is thans tentoongesteld 
„de geschiedenis van de luchtpostzegels van Nederland". 

Van de sinds 1921 uitgegeven zegels zijn ontwerpen en proeven 
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aanwezig. Aankondigingen en poststukken vestigen de aandacht 
op belangrijke vluchten. 

Uit de wereldverzameling van postzegels worden getoond Bul
garije, Griekenland, Hongarije, Joegoslavië, Roemenië en Turkije. 

De collectie der zegels van Nederland en Overzeesche Gewesten 
is steeds te raadplegen. 

De tentoonstelling is tot 15 Maart 1940 geopend. Het museum 
is gevestigd Kortenaerkade 11; het is eiken werkdag geopend 
van 1016 uur. Toegangsprijs 10 cent. 

PROPAGANDA TENTOONSTELLING TE AMSTERDAM. 
Evenals verleden jaar houdt de Amsterdamsche Postzegel Societ;!' 

in het Stedelijk Museum te Amsterdam een pro;;^iganda postzegel 
tentoonstelling ter bevordering van den verkoop der kinderzegols. 

Deze tentoonstelling is geopend van 16 tot en met 26 December 
en wel op werkdagen van 1017 en van 1922 uur, op Zondagen en 
len Kerstdag van 1317 uur, op 2en Kerstdag van 1317 en an 
1922 uur. 

Op de tentoonstelling is wederom een tijdelijk postkantoor, 
terwijl de aldaar geposte correspondentie voorzien zal worden van 
den afdruk van een bijzonderen stempel. Tevens is er een bijzonder 
strookje voor aangeteekende brieven. Zij, die verhir jerd yijn deze 
tentoonstelling te bezoeken en toch hut bijzondere stempel in hun 
bezit willen hebben, kunnen daarf: ; de hulp ini oepen van den 
heer W. G. Zwolle, Oianje Najoauiaan 37, Amsterdam Zuid. 

DE LONDEN^CHR TENTOONSTELLING 1940. 
Het besluit is geval.en. Zo'als tf.eds was verwacht gaat in ver

band met den ooilogst.;estand deze tentoonstelling niet door. 
H';t is nog niet bekend cl de in uitzicht gestelde herin.^rings
zegels wel of niet zullen \re'schijnen. 

POSTZiiGELBOEKJES. 
De vraag omtrent postzegelboekjes in het Noven 1 ernummer 

is blijkbaar niet goed begrepen. Hieronder wordt niet verstaan 
literatuur, r'ach de boekjes met postzegels, die men reeds jaren 
lang aan de postkantoren kan verkrijgen Hiervan zou ik gaarne 
een opgave hebben, speciaal van de oudere soorten. 

LEZINGEN. 
Men vraagt mij den laatsten tijd wel eens om adressen van 

Philatelisten, die genegen zijn ergens een lezing te houden. Daar ik 
hiervan gean lijst heb, verzoek ik philatelisten, die voor de een 
of andere verteniging een lezing willen houden, zich aan mij te 
willen opgeven met vermelding van eventueel te vragen ver
goeding VOO/ reis en verblijfkosten. W. G. Z. 

NATIONALE RUILDAG. 
In aansluiting aan de oproep voor den Nationalen Postzegel

ruildag, welke 2e Kerstdag van 13 uur tot 17.30 uur gehouden 
wordt in „Krasnapolsky" te Amsterdam, deelt het comité het 
volgende mede: 

A. — Het officieele gedeelte duurt van 1416 uur, want gedu
rende dien tijd zal in de zaal, dank zij de medewerking van P.T.T., 
■̂ en philatelistisch loket opengesteld worden. 

B — Het entree bedraagt ƒ0 .25 per persoon (beneden 18 jaar 
ƒ0.10). Het gebruik van consumptie en vestiaire is niet verplicht. 

C — Elke 50e bezoeker ontvangt een philatelistische surprise. 
D. — Om het contact tusschen vraag en aanbod te vergemakke

lijken zullen er „hoeken" zijn voor: 

1. Nederland en Koloniën; 
2. West-, Midden- en Zuid-Europa; 
3. Rusland, Scandinavië, Oost-Europa; 
4 U.S.A., Canada en Zuid-Amerika; 
5. Afrika en Oriënt; 
6. Engclsch-., Fransche en Portugeesche Koloniën. 
Ê. — Wij wekken de besturen van de verschillende vereenigingen 

van postzegelverzamelaars op, excursies naar Amsterdam te orga-
ni 3eren. Op deze wijze ontstaat de mogelijkheid voor goedkooper 
sj.:-orwegvervoer op gezelschapsbiljetten. Het is ons bekend, dat in 
\ e schillende plaatsen deze organisatie reeds spontaan ter hand 
i genomen. 

F. — Alle stands voor handelaren zijn inmiddels bezet. Stand
houders worden verzocht om 1 uur aanwezig te zijn. 

G. — Gelegenheid zal bestaan deel te nemen aan een gemeen-
schappelijken maaltijd, bestaande uit: soep, vleesch, groente, aard
appelen en entremet ad ƒ 1.50 per persoon in Krasnapolsky, in een 
apart zaaltje, na afloop van den ruildag, en wel om 18.15 uur. 
Vroegtijdige aanmelding gewenscht bij den voorzitter Lod. S. 
Beuth, Corn, van der Lindenstraat 22 bov., Amsterdam Z. 

Helpt allen mede, dezen eersten Nationalen Ruildag te doen 
slagen. Zoekt alvast uw doubletten bij elkaar ! Maakt propa
ganda onder uw vrienden en kennissen en komt op den tweeden 
Kerstdag naar Am'^terdam in Krasnapolsky ! 

rf^^"^ Ter besctiermiTî  j | 
j Q H " ^ ê ^ Var Verzamelaars m 
m^^^^^^^ en Handelaren, ^p 

I lct in deze rubriek (Maandblad nr. 11 van 16 November j.l . , 
blz. 244) gesignaleerde geval van oplichting, naar aanleiding waar
van de verdachte veroordeeld is tot een gevangenisstraf van één 
maand (vonnis van 2 November 1939) geeft ons aanleiding om 
nog eens weer de aandacht te vestigen op den zich steeds uit-
breidenden zwendel in postzegels. 

Een deel van de verantwoordelijkheid voor het oplichten ligt 
bij de verzamelaars zelf. Zij toch geven de gelegenheid om die 
kwade practijken op zich te laten toepassen; door hun passieve 
houding geven zij de gelegenheid tot diefstal en de oplichters 
worden hoe langer hoe driester, omdat men hen, zij het dan niet 
opzettelijk, als het ware aanmoedigt. 

Soms vragen wij ons af of die philatelisten het feitelijk niet 
verdienen zoo beetgenomen te worden. Wij weten wel, dat de 
wereld bedrogen wil worden en dat bedriegen de moraal is op 
bijkans elk gebied, maar dan rust op ons de plicht onze leden 
in te hameren: „Vertrouwt niets en niemand meer, koopt alleen 
zegels van en ruilt alleen met hem, op wien- gij een volledig 
verhaal hebt." (Wij hopen in een volgend nummer hierop nader 
terug te komen). De ontzaggelijke zwendel, die zich hoe langer 
hoe meer uitbreidt, dient op de meest energieke wijze den kop 
ingedrukt te worden, wil de philatelic niet verdwijnen. 

Men moge deze regelen overdreven vinden, maar in elke af-
deeling of vereeniging zijn wel een of meer gevallen beker.d, dat 
verzamelaars, omdat zij bedrogen werden, het verzamelen vaarwel 
zegden. Dat is jammer, niet alleen voor deze bona fide leden zelf 
en die wij noode missen, maar ook voor hen, die alle decepties 
ten spijt, toch hun zegels trouwbtijven. 

Hoe vaak wordt niet beweerd, als iemand zich komt beklagen 
en men hem naar de justitie verwijst: „och, daar is toch niets 
aan te doen en dan die soesah", of: „het bedrag is maar honderd 
gulden, in vredesnaam zal ik de strop maar dragen", of: „als ik 
den oplichter veroordeeld krijg, dan heb ik mijn zegels nog niet 
terug en ben ik toch ook mijn geld kwijt", of: „die proceskosten 
heb ik er niet voor over", enz., enz. Maar u kent die bezwaren 
zelf ook wel. 

Hierboven is aangehaald, dat een oplichter voor een bedrag 
van eenige guldens, die hij nota hene nog terug betaald had, toch 
veroordeeld is geworden tot één maand gevangenisstraf. Waar 
blijven dus die klagers, die zelden, dat de justitie „er niets aan 
doet" ? Hier ging het nog wel om een veel kleiner bedrag dan 
die honderden guldens „strop", die men gelaten „neemt". Maar 
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als u geen aangifte doet, dan kan de justitie meestal ook niets 
doen. De fout ligt ook hier weer bij u zelf. 

Nu moet u niet de gevolgtrekking maken, dat de bedoeling van 
deze ontboezeming is tot een run op de justitie aan te sporen. 
Niets is minder waar. De strafrechter grijpe dan in, als staats-
of algemeene belangen en dan pas particuliere belangen er mede 
gemoeid zijn. Maar van ons philatelisten zelf behoort de actie uit 
te gaan om den zwendel den kop in te drukken en de oplichters 
geen gelegenheid te geven om ons te kunnen oplichten. 

H. CH. J. ROELOFSZ. 

ptiilateU^^ct^l^erlei 

ZEG HET MET LANDKAARTPOSTZEGELS ! 
Na de „landkaartpostzegel-conflicten" tusschen de Domini-

caansche Republiek en Haiti; tusschen Bolivia en Paraguay; 
tusschen Litauen en Polen; tusschen Nicaragua en Honduras; 
tusschen Canada en Duitschland; tusschen Colombia en Panama; 
tusschen Argentinië en Groot-Britannië, is er een nieuw conflict 
door de postzegels vereeuwigd. 
' Jn 1936 verscheen een postzegel van Guatemala, 5 centavos 

blauw en bruin, waarvan het middenstuk een landkaart van 
Guatemala en de omliggende gebieden in beeld bracht. In het 
noordoosten zien wij het „land" Belice, dat officieel bekend staat 
als Britsch Honduras. In 1859 werd de definitieve grens vast

gesteld, maar Guatemala deed nimmer „de iure" afstand van het 
gebied. Aangemoedigd door den gang van zaken in Europa, heeft 
Guatemala onlangs openlijk bekend gemaakt, dat het Belice terug-
eischt. Waar Engeland geen Finland is, en Guatemala niet door 
Stalin wordt bestuurd, zal de annexatie slechts op papier bestaan 
— al is dat papiertje dan ook geen „vodje papier" doch een post
zegel, nl. de nieuwe 5 centavos blauw en roodbruin. Op dit zegel 
ziet men nl. de grenzen van Guatemala sterk verschoven naar 
het noordoosten; het geheele gebied van Britsch Honduras is 
„ingelijfd", waardoor Guatemala een gebied erbij „kreeg" van 
21535 km^. met een bevolking van 49000 zielen, dus slechts 
ongeveer 2 per km^. 

Dit is de tweede Britsche kroonkolonie, welke wordt opgeëischt 
door een Latijnsch-Amerikaansche republiek; men bekijke maar 
eens de 1 peso-zegels van Argentinië, welke de „Islas Malvinas", 
ons beter bekend als Falkland-Eilanden, als Argentijnsch gebied 
aanduiden. Dit verhindert overigens niet, dat tusschen de Argen-
tijnsche Republiek en het United Kingdom zeer vriendschappelijke 
betrekkingen bestaan. Mr. J. H. v. P. 

DEFINITIES. 
De Evening Ledger Stamp Club te Philadelphia geeft de vol

gende diepzinnige definitie van de begrippen algemeen en speciaal 
verzamelaar: 

Een algemeen verzamelaar is iemand, die van veel zeer weinig 
weet, ijverig volhoudt om steeds minder en minder van meer en 
nog meer te weten, tot hij ten slotte van alles niets meer weet. 

De speciaalverzamelaar echter is hij, die van zeer weinig zeer 
veel weet, ook ijverig volhoudt om meer en meer van steeds 
minder en minder te weten, tot hij ten slotte alles van niets weet. 

G E V E S T I G D P S I N D S 1 8 8 6 
Oudste magazijn in geheel Nederland 
Vraagt gratis toezending Védé-Nieuws 
O U D S T E V E I L - I N G H O U O E R S ! 

J. L. VAN DIETEN 
4 4 - 4 5 DELFTSCHEVAART - ROTTERDAM 

Verzame l i ngen te koop gevraagd 

FIRMA TEN KATE 6c BORCHERS 
Gasthuismolensteeg 13, Amsterdam-C. 

Postrekening 24S932 Telefoon 32521 

A T T E N T I E ! 

Medio Januari houden wij onze zeer belangrijke 

34« VEILINC 
Hiervoor kan nog beter materiaal worden ingezonden 
De geïllustr. catalogus wordt op aanvraag gratis toegezonden 

BLANCO ALBUMS B I J Z O I V D B R E A A N B I E D I I V G ! ! ! 
G B H E B L I V E D E R L A I V D S C H F A B R I K A A T . 
Zelfs engros nooit voor zulk een prijs aangeboden. 

Het blanco album PHILEA-AUFDERHEIDE is een fraai, voornaam uitgevoerd blanco album, 
met tachtig bladen, prima houtvrij papier, met zwak geruiten onderdruk, lichtgrijs. De klem
band is uiterst sterk, geheel linnen, uiterst modern en elegant van uitvoering, met gouden bies. 
Om het bewijs te leveren dat men voor iets goeds en goedkoops niet op het buitenland is 
aangewezen, verkoopen wij deze albums belangrijk goedkooper dan -v, aarvoor het buitenland 
hier aan den handel levert. — "Wij hebben drie soorten, t. w.: 
PHILEA I, formaat 27 X 31 cm., het populaire, reeds jaren bekende album, inhoudende 
80 bladen prima papier, prijs ƒ 3.50. 
PHILEA II, formaat 27 X 31 cm., het populaire reeds jaren bekende album, inhoudende 
80 bladen ivoorcarton, prijs ƒ 4.—. 
Thans hebben wij aan deze soorten nog toegevoegd het: 
PHILEA LUXE ALBUM, formaat 30 X 33 cm , geheel linnen klemband, 80 bladen houtvrij 
cartonpapier, prijs ƒ 5 . — 
BLANCO BLADEN voor Philea I: 2 c„ Philea II: 3 c , Phüca Luxe: 4 c. 

HILVERSUM, Postbus 1, Giro 17C0, Tel. 4323 
AMSTERDAM, Gravenstr. 17, a/d N. Kerk. 

Telef. 47103. 
AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
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Kouang-Tchéou-Wan: 115, 160. 
Kuwait: 77, 95, 161. 
Leeward eilanden: 3. 
Letland: 3, 28, 116, 140, P. 215, 227. 
Liberia: 31. 
Liechtenstein: P. 8, 53, 77, 95, 99, 117, 140. 

253, P. 255. 
Litauen: 5, 51, 96, 140, 210, 227, 229. 
Lundy eiland: 117, 251. 
Luxemburg: P. 33, 79, 99, 117, 143, 190, 

210, 227, 229, 251. 
Lybië: 95. 
Macao: 3, 251. 
Madagascar: 4, P. 81, 115, 160. 
Malta: 31, P. 123. 
Mandsjoekwo: 164, 229, 251. 
Marokko (Fransche kantoren): 53, 76, 161. 
Marokko (Spaansche kantoren): 28, 51, 96, 

117, P. 166, 251. 
Martinique: 115, 160. 
Mauritanië: 95, 115, 160. 
Memel: 96. 
Mexico: 29, 119, 141, 212, 227, 229. 
Monaco: 29, 51, 53, 96, 119, 141, 143, 164, 

188, 253. 
Morvi: 29. 
Mozambique: 117, 161, 227, 229, 251. 
Nabha: 161, P. 166. 
Nepal: P. 146. 
New-Foundland: 99, 141, 162. 
Nicaragua: 51, 77, 96, 164. 
Nieuw-Caledonië: 4, 115, 160. 
Nieuw-Guinea: 79, 96, 188. 

Nieuw-Zeeland: 5, 31, 53, P. 58, 79, 99, 
141, 162, P. 166, 210, 228, 229, P. 232, 253. 

Niger: 4, 95, 115, 160. 
Noorwegen: 29, 52, 119, 143, 162. 
Panama: 29, 79, 162, 188, 210. 
Papua: 190, 228. 
Paraguay: 96, 162, 164, 189, 211, 228, 229. 
Patiala: 211. 
Perak: 4, 29, P. 102, 117, P. 232. 
Peru: 29. 
Philippinen: 77, P. 102, 141, 162, 189, P. 232. 

251. 
Polen: 4, P. 8, 29, 31, P. 34, 52, 77, 79, 119, 

P. 146, 162, P. 215, P. 232, P. 255. 
Portugal: P. 8, 29, P. 34, P. 81, P. 146, 

P. 166, 212, 229. 
Portugeesch Guinea: 251. 
Portugeesch Indie: 251. 
Portugeesche Koloniën: 143, 251. 
Reunion: 115, 160, 161. 
Rhodesië: 119. 
Rumenië: 53, 96, 99, 117, 141, P. 166, P. 215. 
Rusland: 4, 29, 52, 79, 97, 99, 117, 142; 165, 

189, 190, 211, P. 215, 228, 229, 251, 253. 
Salomons eilanden: 52. 
Salvador: 77, 79, 117, 228. 
Samoa: 144, 211, 228. 
Selangor: 229. 
Senegal: 95, 115, 160, 161. 
Seychellen: 119. 
Siam: 142, 162. 
Sierra Leone: P. 34, P. 147. 
Slowakije: 77, 97, 99, 119, 142, 144, 162, 

190, 211, 228, 251, P. 256. 
Spaansch Guinea: 77, 11)1. 
Spanje: 4, 29, 52, P. 58, 77, 79, 97, 117; 

119, 142, P. 147, 162, 211, 228, 252, 253. 
Syrië: 117, 144. 
St. Lucia: 5, P. 147. 
S. Marino: 117, 211. 
St. Pierre et Miquelon: 115, 160. 
St. Thomas en Principe: 97, 189, 251. 
Timor: 251. 
Togo: 4, 95, 99, 115, 160. 
Travancore: 229, 252, 253. 
Trinidad: 228. 
Tripolis: 79. 
Tsjecho-Slowakije: 4, 30, 31, 54, 78, 118, 

119, 144, 163. 
Tunis: 4, P. 81, 99, 118, 163, 252. 
Turkije: 5, 31, 52, 54, 163, 229, 252. 
Uruguay: 30, 52, 78, 118, 119, 163, 211, 252. 
Vaticaansche Stad: 52, 120, 142, 144. 
Venezuela: P. 8, 30, 97, 118, 163, 228, 252. 
Ver. Staten van Noord-Amerika: 4, 5, 30, 

31, 78, 79, 97, 118, 120, 142, 165, 190, 
211, 212, 228, 253. 

Wallis en Futuna: 4, 115, 160. 
Ymen: 142. 
Zuid-Afrika: 4, 52, 54, 98, 120, 163, 165, 

189, 211, 252. 
Zuid-West-Afrika: 30, 54, 164, 165. 
Zweden: 5, 31, 52, 78, 79, 120, 142, 211, 

252. 
Zwitserland: P. 8, 30, 99, 118, 143, 165, 

P. 166, 190, 212, P. 215, 252, 253. 

Philatector: 109, 183. 
Philatelie en postgeschiedenis: 49. 
Philatelistisch allerlei: 19, 42, 68, 86, 109, 134, 

182, 204, 224, 244, 264. 
Philatelistenloketten: Jan. II, Mei I, Juni I, 

Juli I. 
Posterijen te 's-Gravenhage: 1500-1750: 106, 

203. 
Postwezen te Groningen: 17. 
Postzegeltentoonstellingszegels: 174, 193. 
Prentkaartenverzamelaars: 8. 
Prijsvraag-: 84, 261. 
Rechtskarakter van den postzegel: 105. 
Siam, de opdrukken op de zegels van: 107. 
Spaansche postzegels en censuurstempels: 41. 
Spanje, enkele bijzonderheden over het 'eerste 

zegel van: 83. 
Speciale stempels en postzegels ter herinnering 

aan de bezetting van Tsjecho-Slowaaksch 
grondgebied door Hongarije in November 
1938: 16. 

Sport en padvinders: 153, 172, 218, 241, 261. 
Tentoonstellingen en cofigressen: 

Aalborg: 134. 
Amsterdam: 18. 
Antwerpen: 85, 182. 
Berlijn: 109. 
's-Gravenhage: 19. 
Hilversum: 155, 219. 
Liverpool: 109, 134. 
Londen: 85, 155, 241. 
Mondorf-les-Bains: 182. 
Montpellier: 109. 
München: 109. 
Museum Boymans: 85, 91. 
Parijs: 42, 155. 
Postmuseum: 262. 

Tentoonstellingsmateriaal van de Nederlandsche 
Vereeniging: 223. 

Union Postale Universelle, de zegels met op
schrift: 150. 

Vellinga, O, M,: 102. 
Vereenigde Staten van N.-Amerika, portret

zegels: 66, 178. 

Vereenigiïigen, verslagen enz. *) 

„Amersfoort" te Amersfoort: Jan., Febr., 
Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept, 
Oct., Nov., Dec. 

„Breda" te Breda: Jan., Febr., Mrt., Apr., 
Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., Nov., 
Dec. 

„Brunssum-Haensbrdek" te Brunssum: Apr., 
Mei, Juni, Oct., Nov., Dec. 

„Curafaosche Postz.ver." te Curafao: Sept. 
,,Eindhoven" te Eindhoven: Jan., Febr., 

Mrt,, Mei, Juli, Aug., Oct., Dec. 
„De Globe" te Arnhem: Jan., Febr., Mrt., 

Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

„Gouda" te Gouda: Jan., Febr., Mrt., Apr., 
Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., Nov., 
Dec. 

„Groningen" te Groningen: Jan., Febr., Mrt., 
Apr., Mef,' Juni, Juli, Aug., Oct., Nov., 
Dec. 

*) De verslagen of verkorte notulen zijn op
genomen onder het vereenigingsnieuws, blz. I 
e. V. van de achter elke vereeniging vermelde 
maanden. 

Onderscheidingen: 42, 44, 86, Apr. I, Juli ï, 
182. 

Ontwikkeling der luchtvaart in Ned.-Indië: 66, 
Oorlogsvaria: 216, 232, 256. 
Overzicht tijdschriftartikelen: 17, 82, 169. 
Paus Pius XI, overlijden van Z. H. : 61. 
Penvernietiging, zegels met: 239. 



„Haagsche Phil. Ver." te 's-Gravenhage: 
Jan., Febr., Mn . , Apr., Mei, Juni, Juli, 
Sept., Oct., Nov., Dec. 

„Heerlen" te Heerlen: Jan., Febr., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Oct., Nov., Dec. 

„Helder" te Den Helder: Jan., Febr., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

„'s-Hertogenbossche Ver. v. Postz.verz." te 
's-Hertogenbosch: Jan., Febr., Mrt., Apr., 
Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., Nov., 
Dec. 

„Hilversum en Omstreken" te Hilversum: 
Oct., Nov., Dec. 

„Hollandia" te Amsterdam: Jan., Febr., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

„IJmuiden en Omstreken" te Velsen: Jan., 
Mrt., Apr., Oct., Nov., Dec. 

„Ned. Ver. v. Postzegelverzamelaars" te Am
sterdam: Jan., Febr., Mrt., Apr., Mei, Juni, 
Juli, Aug., Sept., Oct., Nov., Dec. 

„Ned. Ver. v. Poststukkenverzamelaars" te 
Utrecht: Oct. 

„Nieuwe Phil. Ver." te Groningen: Febr., 
Mrt., Apr., Juni, Juli, Oct., Nov., Dec. 

„Op Hoop van Zegels" te Haarlem: Jan., 

Febr., Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., 
Sept., Oct., Nov., Dec. 

„Philatelica" te 's-Gravenhage: Jan., Febr., 
Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., 
Oct., Nov., Dec. 

„De Philatelist" te Amsterdam: Jan., Febr., 
Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., 
Oct., Nov., Dec. 

„De Philatelist" te Galeen: Jan., Apr., Mei, 
Juni, Juli, Aug., Oct., Nov., Dec. 

„Rotterdam" te Rotterdam: Jan., Febr., 
Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

„'Santpoort" te Santpoort: Jan., Febr., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

„Semarang" te Semarang: Jan., Febr., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Sept., Oct., Nov., 
Dec. 

„Shell" te Amsterdam: Febr., Mrt., Apr., 
Mei, Juni, Aug., Nov., Dec. 

„Siantar" te Pematang Siantar: Jan., Febr., 
Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., 
Oct., Dec. 

„Utrechtsche Phil. Ver." te Utrecht: Jan., 
Febr., Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., 
Sept., Oct., Nov., Dec. 

„De Verzamelaar" te Bussum: Jan., Febr., 
Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., 
Oct., Nov., Dec. 

„De Vliegende Hollander" te Nijmegen: 
Febr. 

„Wassenaar" te Wassenaar: Jan., Febr., 
Mrt., Apr., Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Dec. 

„Zeeuwsch-Vlaanderen" te Terneuzen: Jan., 
Febr., Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Sept., 
Oct., Nov., Dec. 

„Zuid-Limburg" te Maastricht: Jan., Febr., 
Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., 
Oct., Nov., Dec. 

Verkrijgbaarstelling postzegels in het buiten
land: Jan. II, Febr. I, Mrt. II, Apr. I, Mei II. 

Vervalschingen: 180. 
Vervoerwezen te land, te water en door de 

lucht: 199. 
Verzekering van kunstvoorwerpen: 65. 
Vóór 40 jaar: 7, 33, 57, 100, 121, 145, 191, 

213, 231, 254. 
Vragenbus: 19, 42, 68, 133, 243, 263. 
Waller-medaille: Juli I. 
Wenken en wetenswaardigheden voor den ver

zamelaar: 12, 35, 60. 
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DE „CAULOGUE SPECIAL" WILLIAME 
I l^iS ÏÏDIMIIBI^iS ©i liilL®D©(y)i iïï PEJ) C©l^©® i i lL©i ] 
I IS ONMISBAAR VOOR ALLE VERZAMELAARS. I 

Pracht band, duidelijk en ordelijk gepre
senteerd, talrijke onuitgegeven indicaties, 
vermelding van alle markante variëteiten, 
rationeeie indeeling, uitvoerige beschrij
ving van valsche of getrukeerde zegels. 
Verkoopprijs: frs. Beige 15,— 
Franco voor België frs. (7 ,50 
Voor het buitenland frs. 19,20 

De „Catalogue Special" Williame is voortdurend tot op den dag 
bijgehouden door zijn supplementen, welke verschijnen in de 
BULLETIN PHILATELIQUE WILLIAME 
en welke behalve de lijst en de beschrijving der nieuwe uit
giften, de wijdingen en herzieningen geven der noteeringen. 
Abonnementsprijs op de Bul le t in Phi latél ique Wil l iame 

Voor België frs. Beige iO,— 
Voor het buitenland frs. Beige 12,50 

Proefnummers gratis en franco op aanvraag. 

u . WIL^IWIAME:, 
I S mË PHD IMIDPD. Ü̂ HDSSiD. » BilL^BË. | 
I P O S T R E K E N I N G B R U S S E L 2 1 8 . 4 2 4 . (246) i 
llmiMiiiillllllllllllll iilllllllllllliiiiiiiiiinlIllllllllllliiiiiMiiiilllllllllilllliiiiimilIlllllllllllliiiMuiiilllllllllllllliiiiMiiillll^ Ê 



AANGENAME, PRETTIGE WERKKRING. 
BESTAANSMOGELIJKHEID 
Respect, goede bijverdiensten 

door den alleenverkoop van het beschermende gomstrookje 
„POSTFRISCH NR. 1". 

Kan door dame of heer van achter den schrijftafel worden bewerkt, 
zelfs van uit de kleinste plaats waar postverbinding aanwezig is. 

HET BESCHERMENDE GOMSTROOKJE „POST
FRISCH NR. 1" IS HET IDEALE STROOKJE VOOR 
DEN MEEST VERWENDEN VERZAMELAAR VAN 

POSTFRISSCHE ZEGELS. 

(Duitsch rijkspatent en buitenlandsche patenten zijn aangevraagd). 

Het is een geheel nieuw, reeds in strookjes-vorm gesneden 
strookje, dat aan de cischen van den meest scrupuleuzen 
verzamelaar voldoet. — Het kan zoo dikwijls men dit 
wenscht van den zegel worden verwijderd en weder aan
gehecht worden, zonder dat hierdoor de origineele gom 

ook maar in het minst beschadigd wordt. 
Zelfs de gevoelige gombarstjes worden niet beïnvloed. 

DE UITSTEKENDE HOEDANIGHEDEN 
VAN HET BESCHERMENDE GOM
STROOKJE „POSTFRISCH NR. 1"'KAN 
IN DE GEHEELE WERELD NAUWE

LIJKS ZIJN WEERGA VINDEN. 
Geen plakstrepen, geen opkrullen, geen springen, geen tuben. 

Geen lastig plakken aan de handen, pincet, schaar, enz. 
Eenvoudigste behandeling. 

Onmisbaar voor iederen verzamelaar van postfrissche zegels ! 

Vele prima attesten van deskundigen en verzamelaars. 
In Duitschland reeds met het grootste succes ingevoerd. 

Het alleenverkooprecht voor Nederland 
wordt aan belanghebbenden, die 

Duitsch correspondeeren, aangeboden. 
Monsters en voorwaarden zend ik aan belanghebbenden gratis 
gaarne toe. — Voor retourport verzoek ik een internationale 
antwoordcoupon bij te voegen, verkrijgbaar aan uw postkantoor. 

Zoolang ik geen overeenkomst met een alleenverkooper 
gemaakt heb, verkoop ik de strookjes rechtstreeks aan 

de verzamelaars. 
W^ Verzending alleen tegen rembours 
of vooruitbetaling op mijn postrekening. 

Prijs per pakket 1 R.M., resp. tegenwaarde 
in Nederlandsche guldens. 

Postzegels kunnen niet in betaling genomen worden. 

JOSEPH DE KESSELE, 
/ Garmisch-Partenkirchen 
Bahnhofstr. 84 — Postrekening München 45989. 

Telefoon 3050. 

H E T IS N U INTERESSANT POSTZEGELS T E KOOPEN. 

In de eerste dagen van den oorlog hebben wij onze meening 
bekend gemaakt, dat er geen reden was voor verontrusting 
in de postzegelmarkt, dat binnenkort zegels in waarde 
zouden stijgen. 

' De feiten hebben aangetoond, dat wij gelijk hadden. Week 
( na week zijn de prijzen der Bondstreet-veilingen bestendig 
( verbeterd. Inderdaad, Britsche Koloniën worden nu tegen 
, hoogere prijzen verkocht dan vóór den oorlog. 

Geen beter bewijs van de beleggingswaarde van postzegels 
zou verlangd kunnen worden, ook geen krachtiger aan
sporing om nu te koopen vóór de groote prijsstijging komt 
op de Bondstreet-postzegelveilmgen, de erkende beste 
wereldmarkt voor goede zegels. 
Ons veilingsprogramma is al compleet tot begin Februari 
met materiaal, van belang voor alle categorieën verzamelaars. 

V E I I v I N G P R O G R A M M A : 
2 J A N U A R I : Een waardevolle verzameling van Europa, uit 
Portugal ontvangen, uitmuntend in moderne postfrissche 
uitgiften; mede veel Britsch koloniaal materiaal, dat vele 
zeldzaamheden en goede restanten bevat. 

8 E N 9 JANUARI : Een mooie algemeene verzameling, be
vattende vele zeldzame zegels in enkele exemplaren en 
waardevolle verzamelingen en bloc, Groot-Britannië, vroege 
Mauritius, zeldzaamheden van Rhodesia, een mooie collectie 
van Zwitserland en U.S.A. en goede restanten. 

15 E N 16 JANUARI : De wereldberoemde Fabergé verzame
ling van de Russische Levant. 

22, 23 EN 24 JANUARI : Een belangrijke engros veiling, 
welke meer dan 1000 kavels omvat, met zeer vele zeld
zame series en zegels in partijen en veel ander fijn materiaal 
voor speciaal-verzamelaars en belangrijke posten voor han
delaars, die hun voorraden willen aanvullen. Buitengewoon 
mooi China en Siam. 

29 E N 30 JANUARI: Een mooie algemeene Britsche kolo
niale verzameling, bevattende vele zeldzaamheden en goede 
restanten. 

Indien U nog niet op onze cliëntenlijst staat, schrijf dan 
om een catalogus van deze veiling. 
Indien U er over denkt te verkoopen, vraag dan tevens 
om ons blad „Selling Stamps by Auction" «n ons 40 blad
zijden groot Jaarverslag. Alles gratis. 

POST V R O E G T I J D I G ! Brieven zijn herhaaldelijk onder
hevig aan ernstige vertraging. Verzend Uw biedingen en 
alle correspondentie betreffende veilingen vroeg, zoo moge
lijk per luchtpost. 

H . R . H A R i U B R , 
De voornaamste veilinghouder ter wereld, , 

meer dan 50 jaar gevestigd. 
Telegram-adres: Phisfamsei Wesdo, London. 

131-137 New Bond Street — London W.l. England. 

Telefoon: Mayfair 0218 (3 lijnen). 



HMBSTE UITGAVEN^ NIEUW! POPULAIRE UITGAVEN. 
K i BE EUROPd. ALBUBS 
Bestel No. 138, prima houtvrij papier f 9,— 

265 bladen, éénzijdig bedrukt, halflinnen band, met onzichtbare schroefsluiting. 

KA-BE BUITEN EUROPA ALBUDI (aansluitend op No. 138). 
Bestel No. 139, prima houtvrij papier f 9,40 

300 bladen, éénzijdig bedrukt, halfiinnen band, met onzichtbare schroefsluiting. 

NEDERLAND EN KOLONIËN ALBUMS 
Eenvoudige uitgave zonder afwijkingen (wel automaattanding). 
Inhoud 110 bladen. Halflinnen schroefband. 

No. 641H, middelsoort papier f 2,75 
No. 531H, prima houtvrij papier f 4,50 

„KA-BE" Nederland enjKoloniën albums zijn verkrijgbaar in 13 uitvoeringen, 
met en zonder typen. ,.— ^^Vraagt .uitvoerig], prospectus bij Uw leverancier. 

Fabriek van „Ka-Be" Albums en philatel. artikelen Volkhart, Barth & Go. 

Voordeeliga aanbieding. 
1 Prima kwaliteit. 

. NEDERLAND. 
1 1852. 5 c. blauw ƒ 1.50 
1 10 c. rood -0.90 
1 15 c. oranje -6.50 
1 1864. 5 c. blauw -0.40 
1 10 c. rood -0.25 
1 15 c. oranje - 5.— 

1867. 5 c. bruin - 1.50 
1 20 c. groen -0.95 
1 1896. 50 c. groen en bruin -0.40 
1 zwaar gest. - 0.25 

1899. 3 c. oranje •" -0,08 
1906. 1, 3 en 5 c. * -0.65 
1913. 2% gld. * ƒ3 .50 -2.25 

5 gld. * -6.50 -1.90 
10 gld. * - 15.— 

1923. 2% gld. * of ° - 5 . — 
5 gld. » -7.50 - 6 . — 

1927. Roode Kruis - 0.90 
1928. compleet -0.30 
1930. Rembrandt » -0.50 -0.35 

1 1928, Vierzijdige roltanding 
K , 1, \%, 2, 2%, 3, 4, 5. 

1 6, 7K violet en 7K rood. 
9, 10 en 12K c blauw, 

1 14 stuks gelegenheid -0.85 
1921. Luchtpost 3 st. -0.28 
1929. 1}^ gld. -0.30 

43^ gld. -1.75 
73^ gld. -0.35 

1894/1910 Portzegels (yVi c. -1.10 
20 c. - 0.35 

1906. Portzegels 3 c. op 1 

1907. De Ruyter Portz. 
K—25 c. 11 st. » of ° -2.20 

1912 Portz. 4 K , 5>^ en 7 c. 
3 stuks -0.30 
Intel neering gr. op brief -4.50 
Verrekenz. 11 op 22)4 -0.35 
idem 15 op 17% c. -1.60 

NEDERL. INDIE. 

1923. Jub. 5, 1 2 ^ , 20 en 
50 c. * - 1.05 
1 gld. * - 1.15 

■ 2% gld. * 3.50 
5 gld. ■"  7 . — 

1934. 1 tot 30 c. met beide 
10 c , 14 stuks 0.20 
2 op 10, 2 op 20, 2 op 
30 c , 3 stuks * 0.24 
Koningin Emma 123^ op 
IVi * 0.20 

1928. Ie Luchtp. 5 st. cp.*  3.40 
1931. id. 4K en 7K gld. 2.25 
1932. 50 c. op IVs gld. * 0.65 

idem ° 0.15 
1874. Portzegels 10 c. 12.50 

idem 15 c. 3.25 
idem, 20 c.  1.40 

1882, Idem 10 c. * 0.50 ° 0 .60 
idem 15 c. * 0.75 ° 0 .90 
idem 30 c. » 0.50 °  0 75 
idem 50 c. * 0.12 
idem 75 c. * 0.07 

CURACAO. 
gld. * of °  1 . 4 0 ' 1889/91 1—5 c. 5 st. •  0 . 6 5 ' 

25 op 30 c. *0.60 ° 0 .85 
1895. 2y2 op 10 c. * of ° 0.35 

2y, op 30 c. ° 0.35 
1901/02. 25 op 25 c. * 0.05 
1903. JVa c. *2 .20 °0.75 
1903. 15 c. ongest. zeldz. 0.65 
1915. 50 c. 0.15 

I K gld. 0.95 
1918. Noodh. 1 c. »0.70 °0.55 
1923. Jub. 5, TVi en 10 c.*0.45 
1928. 6 c. *  0 . 1 5 ° 0 .05 

7% c. *0 .12 ° 0 .12 
10 c. ^0 .18 ° 0 .10 
15 c. *  0.28 °  0.20 
20 c. *  0.40 ° - 0.24 
25 c. *0 .50 ° 0 .35 
27>^ c. *  0 . 7 0 
30 c. *0.55 ° 0 .30 
35 c. *0 .75 ° 0 .95 
6 op 7M c. *0 .10 °  0 . 1 0 

1934. 1°, 134, 2, 2K,5, 6 *  0 . 7 0 
10 c. * 0.45 
12)^ c. * 0.60 
15 c. * 0.65 
20 c. ■••  1.— °  1.30 
21 c. * 2.20 
25 c. * ■ 1.20 
30 c. * of ° ,  1.15 
50 c. * of ° 4 l 1.45 
IK gld. ^ ß  8 . 
2K gld. ^  8.— 

Speciaal goedkoope aanbieding. 
Kon. m. sluier (warden ingetr. . 
1936. 10 c. ° 0 .08 

12K c. ° 0.12 
15 c. ° 0.10 

25 c. ° 0.18 1 
30 c. ° 0.18 1 
50 c. ° 0.25 i 
IK gld. ° 1.25 
2K gld. ° 1.60 1 

1889. Portz. 12K c. * of °  25.— 1 
15 c. 3.50 1 
25 c. 20.— 1 
50 c.  5.— 1 

SURINAME. 1 
1890. 1 c. *0 .08 ° 0 .07 1 

2 c. *0.06 °0.06 1 
2K c. *  2 0 °0.15 1 

1892. 2% c. t. I »0 .05 ° 0 .05 j 
type I en II, p. *  0.75 1 

1900. 2K op 2K gld. * of ° 1 
2.— 1 

1907. 2K gld. *  7 . — ° . 7 . — 1 
1909. 5 c. doorst. * of ° 0.25 1 

5 c. getand *  0.30 1 
têtebêche, getand * 1.50 1 

1912. Nood K c. l icht l i la*0.06 1 
2K c. groen * 0.04 1 
5 c. bruin *  0.15 1 
12K c. blauw * 0.70 1 
K c. donkerlila   0.08 1 

1923. Jubilee 5,JO, 20 c. *0 .65 1 
1926. Nood 12K ÖR22K *  2 . — 1 

12K op 40 lila * ^  2 . — 1 
12K op 40 lila en zw. *0 .30 1 

1927/30. 21 c. * 0.65 1 
22K c. * 0.80 1 

1886. Portzegels 10 c. ° 9.50 1 
20 c. °  3 . — 1 

20 c. ° 0.15 25 c. ° 3.50 1 

Orders boven ƒ 10.— franco aangeteekend. De Speciaal-Catalogus van Nederland en Koloniën, officieele uitgave der Nederl. 1 
Vereeniging van Postzegelhandelaren is verschenen. Stort 50 ets. op onze postrekening 24392 en wij zenden U gaarne franco 1 
een exemplaar. Door groote drukte zal de veiling in Januari plaats hebben. 1 
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