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J. K. RIETDIJK 
AANKOOP VEILINGEN - VERKOOP 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

TEL. 11702O. POSTREKENING 117396. 

Speciale Zomeraanbieding^ 
NEDERLAND. 

1927. 7J^ c , 3-gaats roltanding, postfrisch . ƒ 20,— 
ALBANIË. 

1925. Vliegp., 5 q. - 3 fr., nr. 1-7, cpl. f (fr. 99) - 1,75 
BULGARIJE. 

1916. 3 op 1 c , nr. 108, postfrisch, fr, 40 . - 0,50 
1916. Idem, licht gest., fr. 75 (volle garantie 

voor echtheid !) . . . . . - 0,75 
ENGELSCHE KOLONIEN. 

1937. Kroningszegels van Engeland, Kroon-
koloniën en Dominions, geheel cpl., post
frisch, 202 waarden . . . . -22,50 

1937. Kroningszegels alleen van de Dominions, 
cpl., postfrisch, 67 waarden . . . - 13,50 

OOSTENRIJK. 
1934. Kleederdrachten, 1 gr. - 5 sch. (nrs. 441-

458, 482, 483), postfrisch . . . - 7,— 
1925. Vliegpost, 10 sch., nr. 31, postfrisch . - 5,— 
1935. Id., 5 gr. - 10 sch., nr. 32-46, cpl. postfr. - 1 1 , — 
1935. Port, 1 gr. - 10 sch., nr. 155-170, cpl., 

postfrisch . . . . , . - 10,— 

SPECIAAL-CATALOGUS NEDERLAND EN KOLONIEN 
ƒ 1,35 (franco). 

WfF" De September-veiling is reeds in bewerking. 
Tot 1 Augustus bestaat gelegenheid tot bijvoeging. 

J. K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, 

Sterk concurreerende aanbieding 
Gelegenheidsvelletjes. 

ALBANIË 1937 
Idem 1938. Koningshuwelijk 
DANZIG. Daposta 1937, paar 
PARIJS. Pexip 1937 
POLEN 1937. 3 verschillende blokken . 
Idem 1938. 2 blokken, getand en ongetand 
SAN MARINO 1938. 2 blokken . 

. ƒ 0,75 

. - 0,80 

. - 0,80 

. - 1,90 

. - 2,50 
- 2,75 

. - 0,90 

22,50 1 

18,-

ZELDZAME JAPAN-BLOKKEN 
1934. Vliegpostzegïltentoon'telling, op'aag 15000 vel 

met speciaal stempel ! - 5,75 
1934. Roode Kruis, 4 blokken, elk van 20 zegels, 

volgens Senfs blokkencatalogus RM. 500,— 
postfrisch, compleet 

1935. Bezoek van den keizer van Mandsjoekwo aan 
Japan, 4 blokken van 20 zegels, Senf RM. 
395,—, postfrisch, compleet . . . . 

Wm- VRAAGT ONZE UITERST LAGE PRIJZEN VAN | 
ALLE ANDERE GELEGENHEIDSBLOKKEN ! j 

GEREED VOOR V E R Z E N D I N G : Boekjes met prima 1 
kwaliteit Fransche, Engelsche, Spaansche en Portugeesche M 
Koloniën, gebruikt en ongebruikt, geprijsd van lü—2 et. = 
per frank. Op die lage basis leveren wij echter niet volgens M 
mancolijst. = 

HEKKER'S 
Postzegelhandel N.V. | 

Onder Directie van den PhII. Makelaar P. J. Hekker. = 

Rokin 40, Amsterdam, C , | 
Telefoon 33324. Giro 21278. | 

DEN HAAG. 
(448) 

lllllltlllllllllllllllllllllflIlllllllllllllllllllllllllllllHillllllllllllllllllll: 
N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 

Inkoop, Verkoep, Publieke Veilingen, Taxatie. M 
(456) I 



1 MAX P O O L ?ASlJ.VĴ -̂ l̂ .e,t*: DEN HAAG. 
1 ^ -*-*- -^^.^ M.^^ Gevestiéd sinds 1918. ( P O S T - S O H E V E N I N G E N ) . 
1 WEET U WAT 

SPECIALE A A N B I E D I N G E N zijn? ? ? ? 
1 D i t zijn l>elanérijke collecties van Ned . en Kol., Europa en 
1 Ove rzee , bevat tende talrijke rariteiten, betere losse zegels 
1 en series, u i ts lu i tend in p r i m a kwaliteit , uitgekaveld, zooals 
1 op veilingen gescbiedt, d]o c k tegen Z E E R BILLIJKE 

N E T T O - P R I J Z E N . 
1 ä H ^ Regelmatige toezending d e z e r geïllustreerde catalogi, 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
WF- ± Hal f A U G U S T U S a.s. verschi jnt . 

SPECIALE AANBIEDING No. 17 (AUGUSTUS), 
bevat tende een pracbtige, in r u i m 600 kavels, gedetailleerde 
collectie N E D E R L A N b en K O L . , E U R O P A en O V E R 
Z E E , tegen l e e r billijke netto-prijzen. V r a a g t tbans reeds den 
geïl lustreerden catalogus a an ! Toezending gratis en franco! 
D e P R E T T I G S T E en V O O R D E E L I G S T E 

1 wijze ter completeering U w e r verzamel ing! (441) 

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

NED.-INDIË. 
L. d. Heils'36 

Prijzen 
Kind 1931 

1932 
Zeeman 
Kind 1933 
Crisis, 2 w. 
Kind 1934 
Zomer 1935 
Kind 1935 
Zomer 1936 
Kind 1936 
Zomer 1937 
Luchtp. 40, 75 c. 
Kind 1937 
Zomer 1937 

per 100 f 15,-

f5,25 
Jamboree 
Asib 

SPECIALE AANBIEDING BLOKKEN. 
BELGIË Isaya 10 f 13,50 DUITSCHL. Br. Band 10 f 3,75 
LUXEMBURG Dudelange lo f 9,75 Daposta 10 f 8,— 
C.S.R. Bratislava 10 f 2,jo Hitler III of IV 10 i i . j o 

^fF" Als het totaalbedrag van < de bestelling boven 
ƒ 10,—• is, worden ook 5 series geleverd. 

Porto extra. Vooruitbetaling s.v.p. 

X E KOOP GEVRAAGD: 
N e d e r l a n d : Jubileum '23 2 c. f o . i j per 100, 5 c. f 0,80 per 100, 
7I/2 c. f 0,30 per ïoo, 10 c. f 0,08 per 100, Olympiade i i . io , 
R. Kruis f 0,65, A.N.V.V. f o,6j, Goudsche Giaztn f 0,48, Zeeman 
f 0,37, Rembrandt f 0,32, Kind '24, '25, '28, '29 f 0,21, '27 f o , i 8 , 
'26 f 0,36, *30 f 0,24, '31 f 0,55, '32 f 0,40, '34 f 0,30, Toorop f0,90, 
Zomer '35 f 0,20, 6 c. Crisis f 0,08, 7I 2 g- luchtp. f0,24, 3^ c. 10,03, 
40 c. f 0,08, 7 j c. f 0,10, Driehoeken 6 c. f 0,75 per 100, 12V2 c* 
f 0,10, Willem de Zwijger 1̂ /2 c. f 0,40 per 100, 5 c. f 0,90 per 100, 
6 c. f 0,35 per 100, 12I/2 c. f 0,07. 
Curasao 6 c. f o,3j per 100, 12^2 c- f o^oy, luchtv v. f 0,09, Jam
boree 1I/2 c. f 0,35 per 100, 6 c. f 0,20 per 100, 12I/2 c. ä f 0,04. 
N e d . - l n d i ë : luchtpost 7V2 gW. f i,—, 20 c. f 0,08, 40 c. f 0,15, 
150 c. f 0,10, 50/r jc f 0,08. C u r a 9 a o : 300 j . herd f 17,—; Jub . 
'23 f 19,—. S u r i n a m e : D O X compl. 12,50; Jub. '23 f 19,—. 
B e l g i ë : ongebruikt Roode Kruis f 38,—. Helm f 10,—, örva l i 
f 3,—. Weldadigheid '28 f i , jo , '29 f 1,75, '30 f 1,50, '31 f 3,50, 
'32 f 4, jo, '33 f 8,25, *34(f 4, jo, Antwerpen blok f 2,50, B.I.T. f 0,80, 
Leopold blok f 2,25, Mercier f 21 ,—, (St. L'Alleud f 18,jo), Infant, f 3,75, 
Piccard f 0,60, Orval II f 15,—, Invaliden f 2,—, Siteb f 2,—. 

^ ^ Steeds interesse voor belangrijke partijen en ,^Ê 

►
^^ heele verzamelingen Nederland en Koloniën, ^ J 

Oostenrijk, Luxemburg, enz., enz. "^^ 
DIVERSEN: Eng Jubilee 1% d. ƒ0 ,06 ; U.S.A. gebr. 
of ongebr. (volle gom) (kantzegels halven prijs) pr. 
kwaliteit, alles boven fr. 2,— Yvert tegen behoor
lijken prijs, 

H. DREYFUSS, (309) 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 

Prettig zaken doen? 
DAN NAAR 

EDERZEEL, 
N.Z. Voorburgwal 172, Telefoon 41472] 

A M S T E R D A M , C. <̂  ■' 

Handelaars-Aanbieding. 
Pincetten: 

Ia. kwaliteit, 
zeer billijk! 

Nr. 1. Pincetten, 12 c.M. lang, vervaardigd uit fijn elastisch staal 

Nr. 

goed vernikkeld en nauwkeurig sluitend. 12 stuks / 2 , 0 ï 
100 stuks ƒ 17,-

2. Pincetten, 12 c.M. lang, van het fijnste elastisch staal, naû l̂  
keurig sluitend, van binnen en van buiten goed vernili 
Ia. kwaliteit. 12 stuks ƒ 2 , 2 5 ; 100 stuks ƒ 2 1 , — . 

Nr. 3. 9 c.M.-pincette van het fijnste elastisch staal, goed ve rn i | 
keld, fijne kwaliteit. Met spitse, ronde of vierkante punte 
12 stuks ƒ 1,10; 100 stuks ƒ 8,—. 

Ia. vergulde pincetten. Pincetten als Nr. 2, Ia. verguld. 12 
ƒ 4,60. 

Nieuwigheid ! Gegarandeerd roestvrij ! 
Ia. kwaliteit, 12 c.M. 

12 stuks ƒ4,60. 
„FAVORIET" — De goede hechtstrookjes, Ia. kwaliteit. Do(| 

zichtig, dun, gemakkelijk afweekbaar ! 
Nr . 13. Grootte 13 : 19 m.M. 100 zakjes ƒ 6,—; 1000 zakjes ƒ 54,-| 

Alle andere grootten tegen billijken prijs leverbaar ! 
„FAVORIET" Jeugd-albums : 

voor 3125 postzegels, houtvrij wit papier, rijk geïUustreel 
10 stuks ƒ4,50. 

IKP" Prijzen in Nederlandsche munt. Porto extra. Kassa voord 
Vraagt onze uitvoerige prijslijst van alle benoodigdheden (Nr. 19 j 

gratis alleen aan handelaren. 

J. Rosenberg, Postztgels-
Export, Berlijn W. 31 

Hohenstaufenstrasse 50. Postscheckkonto Berlijn 76252. 
Lid van binnen- en buitenlandsche vereenigingen. 

H E T SPECIAAL-HUIS VOOR DEN HANDELAAR ! (9 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

Gratis voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 29 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 31 TENTOONSTELLINGEN. 

17e Jaargang. Breda, 16 Juli 1938. Nr. 7 (199) 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 , - 17^0 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 
n u m m e r s , 10, 20 , 30 7o reduct ie . 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën, zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van posczegelkundïgen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Bnnk, Hulkesteinscheweg 12, 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven ij6, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 57, Amsterdam, Z ; buitenlandsche poststukken 
aan dr. E. A. M. Speïjer, Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P, Traan-
berg. Brouwersplein z^r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Becklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuljsstraat 35, Nijmegen 

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

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

L. C. A. SMEULDERS f 

Juist voor het ter perse gaan van dit nummer bereikt ons het ontstellend bericht, dat Ludovicus 
Cornelis Arnoldus Smeulders op 8 dezer in den ouderdom van 68 jaar is overleden. 

Wat velen vreesden is dus helaas bewaarheid; Smeulders, onze volijverige administrateur, is van ons 
heengegaan. Het is niet gemakkelijk te zeggen welk groot verlies het Maandblad door dit heengaan 
lijdt; evenmin zijn de verdiensten te benaderen, die Smeulders voor de Nederlandsche philatelie in 
het algemeen had. 

In het volgend nummer komen wij op dit heengaan en de verdiensten van den overledene uit
voerig terug. 

Moge Smeulders, die zoo velen aan zich verplicht heeft, in vrede rusten. 
v. B. 
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DE LUCHTLIJN NAAR INDIE. 

Aan den Directeur-Generaal der P.T.T., dr. ir. M. H. Damme, 
is de Generaal-Snijders-medaille toegekend, die ten deel valt aan 
hen, die in de afgeloopen drie jaren het belangrijkste werk hebben 
verricht op het gebied van de luchtvaart. 

In deze onderscheiding moge de heer Damme de uitdrukking 
zien van groote waardeermg, die zeer velen in den lande hem toe
dragen voor zijn baanbrekend werk op het gebied der luchtpost
verbinding met Nederlandsch-Oost-Indië. 

Bescheiden begonnen, heeft deze verbinding zich in den loop 
van slechts enkele jaren ontwikkeld tot een verkeersmiddel, dat 
met de regelmaat van een uurwerk zijn taak verricht. Aan den 
grooten moreeien en materieelen steun van het Staatsbedrijf der 
P.T.T. .waarvan de heer Damme de leider is, danken wij deze 
grootsche luchtpostverbinding, die opnieuw bewijst, dat ook een 
klem land in staat is tot het verrichten van groote daden. 

Wanneer men den ontwikkelingsgang van de luchtverbindine 
Nederland — Oost-Indië nagaat, vraagt men zich telkens weer af, 
hoe het mogelijk is, dat in slechts luttele jaren hier iets tot stand 
kwam, dat onze bewondering en begeestering ten volle verdient. 
Ook met voile erkenning van de groote verdiensten en de toe
wijding van hen, die met de dagelijksche uitvoering van dezen 
iuchtdienst zijn belast, ontkomt men niet aan de overtuiging, dat 
zonder de stuwende kracht van den heer Damme men niet zou 
zijn, waar men thans is. 

7 October 1919 werd de K.L.M, opgericht, in welk jaar reeds 
de plannen werden beraamd voor het bevliegen van de Indië-route, 
In genoemde maand loofde de Nea.-Indische regeering een prijs 
uit van ƒ 10.000 voor den Nederlandschen vlieger, die vóór 
1 September 1920 binnen 14 dagen den tocht door de lucht van 
Nederland naar Java zou volbrengen. Van particuliere zijde werd 
het bedrag verhoogd tot ƒ 50.000, terwijl later de Nederlandsche 
regeering er nog ƒ 18.000 aan toevoegde. 

Hoewel de belangstelling, vooral in militaire luchtvaartkringen, 
groot was, kwam door verschillende omstandigheden het plan zelfs 
niet tot een begin van uitvoering en dat in weerwil van het feit, 
dat de uiterste termijn, waarbinnen de vlucht moest worden vol
bracht, verschoven werd tot 1 Augustus 1921. 

Hadden in de oorlogsjaren de vliegtuigfabrikanten hun aandacht 
slechts geschonken aan het militaire vliegwezen, de sterke toe
neming van het burgerlijk luchtverkeer in de daarop volgende 
jaren had gemaakt, dat zij zich meer en meer gingen toeleggen 
om te kunnen voldoen aan de eischen, die dit laatste stelde. Deze 
ontwikkeling bracht het verkeersvliegtuig, waaraan in vooraan
staande plaats de naam Fokker is verbonden. Het verkeersvliegtuig 
voldeed aan de eischen, te stellen voor een tocht naar Indië; de 
oude plannen werden weder opgenomen en het gevolg was, dat 
in 1923 werd opgericht het „Comité Vliegtocht Nederland-Indië", 
onder voorzitterschap van den generaal b. d. C. J. Snijders. 

Groote moeilijkheden waren te overwinnen, zoowel geldelijk als 
die van het materieel. Ten langen leste werd de H-NACC, een 
nieuw type Fokker F VVII, uitgekozen en gereed gemaakt voor 
de vlucht. 

De gelegenheid tot het verzenden van post werd opengesteld 
tegen betaling van een luchtrecht van ƒ 10,—■ per briefkaart en 
ƒ 10,— per 20 gram voor de overige stukken. 281 poststukken 
werden vervoerd; het luchtrecht, tot een totaal bedrag van 
ƒ 2850,—, kwam ten voordeele van het comité. 

Op 1 October 1924, te 8.45 uur, dus thans bijna 14 jaren 
geleden, ging de F VII van Schiphol de lucht in voor den grooten 
tocht naar Tropisch Nederland. 

Na een ernstig motordefect bij Philippopel werd op 2 November 
opnieuw gestart; den 21 en dier maand werd Medan bereikt, den 
24en Batavia. De afstand Amsterdam-Batavia was afgelegd in 127 
vlieguren. 

Deze thans reeds historische tocht leverde talrijke gegevens op, 
die van het grootste gewicht waren voor de verdere proefnemingen. 
Naar buiten viel er, wat de verbinding met Indië betreft, niet 
veel bijzonders voor, behalve dan de enkele vluchten, die van 
1924 tot 1927 gehouden werden om een versnelde overkomst der 
post te verkrijgen met Marseille, terwijl ook de luchtroute Amster
dam-Basel voor hetzelfde doel werd gevlogen (aansluiting der mail 
te Genua). 

Toch zaten de K.L.M, en het Comité Vliegtocht Nederland-Indië 
niet stil. In 1927 vloog Van Lear Black als eerste passagier naar 
Indië onder het veilig geleide van de piloten Geysendorfer en 
Schölte. Hoewel met deze vlucht geen post werd vervoerd, leverde 
zij toch voor den verderen grondigen uitbouw der verbinding 
belangrijke resultaten op. 

Dan stijgt op 1 October 1927, dus precies drie jaar later dan 
waarop de historische tocht van het driemanschap Van "Weerden 
Poelman, Van der Hoop en Van den Broeke plaats vond, de „Post
duif" van Schiphol op om opnieuw onze nationale kleuren te 
brengen aan den evenaar. Met deze vlucht werd voor het eerst 
gelegenheid geboden ook op den terugtocht correspondentie te 
verzenden. Het luchtrecht bedroeg ƒ 2,50 per briefkaart en ƒ 10 
per 20 gram voor de overige stukken. Vanuit ons land werden 
vervoerd 2092 brieven en briefkaarten, in omgekeerde richting 
4642 stuks. De heenreis duurde 9 dagen (1-10 Dctober), de terug
reis 10 (17-28 October). 

Een dergelijk schitterend resultaat was in hooge mate bemoe
digend voor hen, die met warmte en volle overtuiging ijverden 1 
voor het tot stand komen van een regelmatige luchtverbinding. 

Welken grooten moreeien en materieelen steun de K.L.M, ook 
in de toen afgeloopen jaren van verschillende zijden mag hebben I 
ondervonden, toch is de veronderstelling niet gewaagd, dat zij [ 
zonder den krachtdadigen bijstand van de Nederlandsche posterijen I 
niet zou zijn geweest waar zij toen was. Het is ongetwijfeld t o t | 
haar groot voordeel geweest — en dit geldt ook thans nog 
dat aan het hoofd van den Nedeilandschen postdienst een man l 
stond, die haar over zeer moeilijke jaren heeft heen geholpen. 

In October 1927, om van het aandeel, dat de Nederlandsche pos t i 
in de vluchten van Van Weerden Poelman c.s. en Koppen had,I 
te zwijgen, verscheen, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaani 
der Koninklijke Nederlandsche Verteniging voor Luchtvaart van i 
de hand van ir. Damme in het tijdschrift „Het Vliegveld" een 
artikel, dat verdient gereleveerd te worden en dat tot slot had: 

„— de feiten toonen aan, dat een luchtpostdienst over een 
grooten afstand alleszins reden van bestaan heeft en door zijn snel-l 
heid gestadig aan populariteit wint. Zoo zal ook de luchtdienstj 
op Indië, eenmaal ingevoerd, zelf zijn beste pleitbezorger kunner] 
zijn. 

Moge spoedig de tijd aanbreken, dat met vereende krachten varj 
regeering, postadministraties en alle belanghebbenden de lucht l 
postverbinding met Indië werkelijkheid zal zijn geworden." 

Dit, de lezer moge zich zulks wel realiseeren, werd nog geed 
11 jaren geleden geschreven. Hoezeer zijn deze voorspeIlend| 
woorden juist gebleken ! 

De geslaagde tocht van de Postduif vormde een stimulans vool 
verdere proefvluchten, welke in 1928 op uitgebreider schaal werdef 
hervat. 

Op 11 December van dit jaar werd voor het eerst een zoogd 
naamde Kerstvlucht gehouden. 

Tengevolge van de aanvankelijk minder tegemoetkomende hoti 
ding van Engelsche zijde inzake het mede-gebruik van vliegvelden 
vond in het volgend jaar de eerste postvlucht naar Indië eerJ 
plaats op 12 September; een week later ging het volgende vlieg 
tuig en daarna vertrok, tot 28 December, elke 14 dagen een to« 
stel van Schiphol naar Batavia. Ingaande 3 October 1927 wen 
het luchtrecht, voor stukken tot 10 gram, gebracht van 75 
40 cent. 

Wederom rezen van Engelsche zijde bezwaren inzake het gl 
bruik van vliegvelden in Britsch-Indië, zoodat de dienst ondel 
broken moest worden tot September 1930. Op den 25en dier maarT 
kon de 14-daagsche dienst, waarvan men een jaar tevoren ei 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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voorproefje had gehad, weder worden hervat en vertrokken de 
toestellen regelmatig eiken Donderdag om de 14 dagen van 
Schiphol. 

Op 2 April 1931 trad een nieuwe verlaging van het luchtrecht 
in werking (30 cent voor brieven tot 5 gram). 

Posterijen noch K.L.M, zaten echter stil; op 29 September 1931 
vond op Schiphol, in tegenwoordigheid van H. M. de Koningin, 
de plechtige opening plaats van den wekelijkschen dienst. 

De woelige tijd, waarin de hedendaagsche generatie leeft, laat 
evenwel weinig of geen tijd tot rust; steeds sneller is het devies. 
Met ingang van 12 Juni 1935 werd de wekelijksche luchtdienst 
Amsterdam-Bandoeng omgezet in een halfwekelijkschen. De Stilen 
postvogels vertrokken des Woensdags en des Zaterdags te onge
veer 6 uur van Schiphol. Om de luchtpostcorrespondentie met de 
kleinst-mogelijke vertraging bij de geadresseerden af te leveren, 
werd met ingang van 1 Augustus van hetzelfde jaar de moge
lijkheid van extra-bestelling opengesteld, waarbij de stukken in 
Ned.-Indië worden opgenomen in een extra-luchtpostbestelling, 
en hier te lande worden behandeld als expresse-stukken. 

En thans ? Van 2 October 1937 af legt het K.L.M.-vliegtuig, 
beladen met duizenden brieven, driemaal per week de luchtroute 
naar tropisch Nederland af. Het luchtvervoer is geworden tot den 
normalen verzendingswegl; de mailstoomer volvoert een aan
vullende taak. 

In een van zijn essays heeft de bekende Engelsche historicus 
Macauly de uitspraak gedaan, dat geen uitvinding of ontdekking, 
behalve de boekdrukkunst, zooveel bijdraagt tot het bevorderen 
der beschaving als die, welke een verkorting der afstanden ver
oorzaakt. Men behoeft maar om zich heen te zien om de waarheid 
dezer stelling te erkennen. Welnu, wanneer ooit sprake was van 
een verkorting van afstanden, dan is zulks hier het geval. Har t 
grondige dank zijn wij allen verschuldigd aan de mannen, die 
met ruimen blik en groote voortvarendheid hebben medegewerkt 
— en zulks nog dagelijks doen — aan het nader bij elkander 
brengen van de twee belangrijkste deelen van Groot-Nederland ! 

Dat de verdiensten, die de heer Damme zich op dit gebied heeft 
verworven werden erkend door de aanbieding van de Generaal-
Snijders-medaille, zal door een ieder ongetwijfeld met voldoening 
zijn vernomen, niet in het minst door de postzegelverzamelaars, die 
zich min of meer één voelen met het Staatsbedrijf der P.T.T. 

Moge het den leider van dit bedrijf gegeven zijn deze onder
scheiding nog jaren in goede gezondheid te dragen en moge hij 

1 in haar de kracht vinden om op den ingeslagen weg voort te 
Igaan: het nader tot elkander brengen van moederland en over-
Izeesch gewest. 

v. B. 

^ M iJJitgifter 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 

tenzij het tegendeel is aangegeven. L =: liggend; S = sta.ind 
formaat. 

AFGHANISTAN. 

Kleurverandering bij fr-uikcerzeg( 1 
der koerseerende uitgifte: 

43 pools, rood. 
De 5(. verjaardag van d- r-geeri g 

var. Jeu tegenwoordigen emir, Moham
med Zc'hir Shah, bracht h;-\. specul" 
ze;>el, volgens aibeflding: 

5G pools, blau» en o.uui. 
H'-L werd getand -.n ur>=,i ï?nd uit

gegeven, 

ANGOLA. 
Waarde-opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1932-33: 

0.15 cent. op 80 c , lichtgroen. 

ASCENSION (Juni 1938). 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels: 

2 pence, oranje. 
1 shilling, donkerbruin. 
2 sh. 6 p., karmijn. 
5 shilling, bruin. 

10 shilling, lila. 

AUSTRALIË. 

miÉiiiÉiiÉtÉ 

Frankeerzegel volgens afbeelding: 
1% pence bruinlila. 

BARWANI. 
Frankeerzegel met het portret van den vorst: 

1 anna, bruin. 
BELGIË. 
Dienstzegels, opdruk gevleugeld wiel in rood, op onderstaande 

frankeerzegels: 
10 centimes, olijf. (Yvert nr. 420). 
70 centimes, bruin. (Yvert nr. 427). 

BHOPAL. 
Dienstzegels, opdruk Service op tot op heden niet uitgegeven 

frankeerzegels: 
8 anans, lila en blauw. 
1 rupee, blauw en lila. 

BOLIVIA (Juni 1938). 
Frankeerzegels in diverse nieuwe teekeningen: 

2 c , bruinoranje. 
10 c , lichtrood. 
15 c , groen. 
30 c , geel. 
45 c , rose. 
60 c , violet. 
75 c , blauwgrijs. 

1 b., bruin. 
2 b., grijsbruin. 

Portzegels in nieuwe teekeningen: 
5 c , rood. 

10 c , groen. 
30 c , blauw. 

ammmÊm 

i n iiiiiii-ii 11111 
BRAZILIË. 

mmmmmm^ 
Het 100-jarig bestaan van 

het nationaal archief bracht 
het frankeerzegel: 

400 r., bruin. 
Het toont het archief

gebouw. 

k^hMÉMMMkM 

BULGARIJE (Juni 1938). 
Verdere waarden der propaganda-serie: 

4 lewa, bruin. (Druiventros). 
4 lewa, roselila. (Druiventros). 

14 lewa, bruin. (Tabak). 
14 lewa, roodbruin. (Tabak). 

Ter gelegenheid van den eersten verjaardag van kroonprins 
Simon verschenen de frankeerzegels: 
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1 lewa, groen. 
2 lewa, rose. 
4 lewa, roodoranje. 
7 lewa, blauw. 

14 lewa, bruin. 
Alle waarden zijn gedrukt in hei afgebeelde formaat; de serie 

vertoont drie verschillende portretten van het jarige prinsje. 
BUNDI. 
Dienstzegels, opdruk Bundi / Service op frankeerzegels der koer-

seerende uitgifte: 
214 annas, geel. 

12 annas, olijf. 
CANADA. 

Frankeerzegels in diverse teekeningen: 
10 cents, rose. (S). 
20 cents, bruin. (L). 
50 cents, groen. (L). 

1 dollar, violet. (L). 
Luchtpostzegel: 

6 cents, blauw. (L). 
Expressezegel: 

20 cents, karmijn. (L). 
CHILI. 
Luchtpostzegel in de koerseerende landschapteekening, papier 

met het watermerk wapenschild: 
40 centavos, grijsblauw. 

COOK-EILANDEN. 
Frankeerzegels in landschapteekeningen, papier met het water

merk N Z en ster: 
1 shilling, violet en zwart. 
2 shilling, bruinrood en zwart. 
3 shilling, groen en blauw. 

CUBA. 
Ter herinnering aan het feit, dat 25 jaren geleden de vlucht 

Key West-Havanna plaats vond, uitgevoerd door den vlieger Do
mingo Rosillo, verscheen het luchtpostzegel der uitgifte 1927: 

5 centavos, oranje, 
met den opdruk 1913 1938 Rosillo Key West-Habana. 

50.000 exemplaren werden hiervan gedrukt, welke in zeer kor
ten tijd uitverkocht waren. 

DANZIG. 
Frankeerzegel in de koerseerende wapenteekening: 

10 pfennig, zeegroen. 

DENEMARKEN. 

Het in het Mei-nummer aangekondigde 
herdenkingszegel — 150e verjaardag van de 
boerenbevrijding — is verschenen: 

15 öre, rood. 
Van 17 tot 26 Juni j.1. werd voor deze 

gelegenheid tevens een landbouwtentoon-
stelling te Kopenhagen gehouden. 

Opdruk Postfaerge op onderstaand fran
keerzegel: 

10 öre, bruin. (Yvert nr. 213a). 

DUITSCHLAND. Het zesde sportfeest, dat van 24 tot 31 
dezer te Breslau wordt gehouden, bracht 
de speciale frankeerzegels: 

3 pfennig, sepia. 
6 pfennig, groen. 

12 pfennig, rood. 
15 pfennig, bruinlila. 

Achtereenvolgens stellen de zegelbeelden 
voor: het Dom-eiland (het oudste gedeelte 
van Breslau), het Hermann Göring-stadion, 
het stadhuis van Breslau en de Eeuwhal. 

Het papier toont het watermerk haken
kruis. De teekeningen zijn van den graveur 
Georg Fritz. 

Ter gelegenheid van de herdenking van den lOOen geboortedag 
van graaf Zeppelin verschenen de frankeerzegels: 

25 pfennig. 
50 pfennig. 

Op eerstgenoemde waarde is graaf Zeppelin afgebeeld in den 
gondel van zijn eerste luchtschip; de tweede toont den gondel van 
het nieuwste luchtschip LZ 130. 

In het volgend nummer brengen wij de afbeeldingen. 
ESTLAND. 

ü' 1 
M « 

5ST1POSTI 

m\ 
Het in het vorige nummer aangekondigde „geleerden-blok" iJ 

thans verschenen in de waarden: 
5 sentu, groen. 

10 sentu, bruin. 
15 sentu, rood. 
25 sentu, ultramarijn. 

Het werd voorzien van den tekst „Opetatud Eesti Seks". D l 
zegels zijn in dezelfde uitvoering ook los verkrijgbaar. De 5 eJ 
25 sentu dragen de beeltenis van dr. Faehlmann, de overige d i | 
van dr. Kreutzwald. 

De zegels verschenen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaaJ 
der geleerden-vereeniging. 

FINLAND. 

n 

• 

« 

.1 

^ 

Aan de vestiging der Zweedscli 
kolonie aan de Delaware-rivier (zij 
onaer Zweden, April-nummer, b l i 
65), werkten ook Einsehe zeeliedej 
mede Ter herinnering aan dez 
meoewerking verscheen het special] 
frankeerzegel: 

3K markka, bruinzwart. 
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FRANKRIJK. 
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Frankeerzegels in diverse 
teekeningen: 

1 fr. 75, blauw. 
3 francs, bruinrood. 

50 francs, blauw. 
Eerstgenoemde waarde geeft een verheerlijking weer van den 

Franschen wijn; op de 3 francs is afgebeeld het paleis der pausen 
te Avignon, terwijl de 50 francs het portret brengt van Clement 
Ader, een der pioniers op luchtvaartgebied. 

GRIEKENLAND. 
Portzegel der uitgifte 19131924, voorzien van blauwen op

druk en waarde, en waarvan de opbrengst dient ter voorziening 
in de sociale nooden: 

50 lepta op 5 lepta, groen. 
GROOTLIBANON (Juni 1938> 
Frankeerzegel in landschapteekening, liggend formaat: 

15 piastres, groen. 
Waardeopdruk in rood op frankeerzegel der uitgifte 193035: 

6 piastres op 7.50 piastres, blauw. 
H O N G K O N G (Juni 1938). 
Frankeerzegels in de nieuwe teekening: 

1 cent, bruin. 
5 cents, groen. 
2 dollar, oranjerood en groen. 
5 dollar, bruinviolet en rood. 

10 dollar, groen en violet. 
INDOCHINA. 

mmmmmmmmmm 

UÉAiÉÉÉAÉM 

Ter gelegenheid van de vol
tooiing van den TransIndo
Chineeschen spoorweg ver
schenen: 

Frankeerzegels: 
5 c , karmijn. 
6 c , sepia. 

18 c , lichtblauw. 
Luchtpostzegel: 

37 c , roodranje. 
Alle volgens afbeelding. 

Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 
4 cents, groen. 
7 cents, grijs. 
8 cents, bruinrood. 

18 cents, blauw. 
22 cents, groen. 

Portzegels in de koerseerende teekening, waardeopdruk in 
art: 

1/5, 3, 5 en 14 cents, alle rose op geel. 

LUXEMBURG. 
De in he tvorige nummer aangekondigde St. Willebrorduszegels 

jn verschenen in de waarden; 
35 ) 10 centimes, donkergroen. 
70 f 10 centimes, grijsbruin. 

1 fr. 25 | 25 c , karmijn. 

UDCeCPDOURG i 

I M É A * 

1 fr. 75 | 50 c , grijsgroen. 
3 frs. + 2 frs., bruinlila. 
5 frs. | 5 frs., grijsviolet. 

Achtereenvolgens zijn op de zegels weergegeven: St. Wille
brordus, naar een oude schilderij; het stadhuis van Echternach; 
paviljoen in het stadspark van Echternach; miniatuur van St. 
Willebrordus; de basiliek en de bekende springprocessie. 

Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar het vorige 
nummer. 

MONACO (Juni 1938). 
Frankeerzegel in de koerseerende wapenteekening: 

1 centime, bruinlila. 
NIEUWE HEBRIDEN. 

99ww99mmßt999mmmnm9 mmmnmvwmmmm^fm 

Frankeerzegels in de afgebeelde landschapteekeningen, met 
Franschen of Engelschen tekst: 

5 centimes, groen. 
10 centimes, oranjerood. 
15 centimes, violet. 
20 centimes, rose. 
25 centimes, bruin. 
30 centimes, blauw. 

40 centimes, olijf. 
50 centimes, bruinlila. 

1 franc, rood op groen. 
2 francs, blauw op groen. 
5 francs, rood op geel. 

10 francs, violet op blauw. 
De waarde is uitgedrukt in goudfrancs; het papier toont als 

watermerk deelen der letters R. F. 
De zegels met Engelschen tekst zijn gedrukt op papier zonder 

watermerk. 
Firma Keiser & Zn. te 'sGrav,'ihage dank voor toezending. 

NIEUWZEELAND. 
DienstzegeL, opdruk Official op koerseerende frankeerzegels met 

het meervoudig watermerk ster. 
3 pence, bruin. 
9 pence, grijs en rood. ^ 

NIUE. 
Frankeerzegels in de landschapteekeningen als voor de Cook

eilanden, doch met den tekst Niue Cook Islands: 
1 shilling, violet en zwart. 
2 shilling, roodbruin en zwart 
3 shilling, groen en blauw. 

Watermerk als vermeld onder Cookeilanden. 

NOORWEGEN. 
Frankeerzegels in het Noordkaaptype van 1930 ,doch in kleiner 

formaat: 
20 öre, bruinrood. 
30 öre, donkerblauw. 
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PHILIPPIJNEN. 
Dienstzegel, opdruk O.B. op het frankeeriegel der uitgifte 1936: 

20 centavos, geelgroen. 

LIUISA B U C t l R E y T I L O R 

Propaganda-zegel volgens afbeelding voor de Bucarester tentoon
stelling: 

6 + 1 lei, lilarose. 
Frankeerzegels met toeslag, ter gelegenheid van de achtjarige 

herdenking van de troonsbestijging van koning Karel II: 
25 + 25 bani, zwart. (Dimitri Cantemir). 
50 + 50 bani, bruinrood. (Maiia Doamma). 

1 + 1 leu, donkerviolet. (Mircea Cel Mare). 
2 + 2 lei, geelgroen. (Brancoveanu Constantin). 
3 + 2 lei, roselila. (Stefan Cel Mare). 
4 + 2 lei, rood. (Cuza Voda). 
6 + 2 lei, bruinlila. (Mihii Viteazul). 
7 lei 50, ultramarijn. (Koningin Elisabeth). 

10 lei, lichtblauw. (Koning Karel II). 
16 lei, donkergroen. (Koning Ferdinand I). 
20 lei, vermiljoen. (Koning Karel I). 

De zegels geven de portretten weer van verschillende vorsten 
van het Rumeensche koningshuis; de toeslag komt ten goede aan 
verschillende jeugdorganisaties. 

mmmmmm 

wm 

MIÉlÉÉÉÉaÉÉMÉMÉII 

lil: 
ÄSBUü 

l l lMi 
ROBIÄNIA 

IMÉMMI 

Het eeuwfeest van de geboorte van den schilder Nicolas Gri-
gorescu (1838-1907) bracht de speciale frankeerzegels: 

1 + 1 lei, blauw. 6 + 1 lei, roodbruin. 
2 + 1 lei, groen. 1 0 + 1 lei, blauw. 
4 + 1 lei, oranjerood. 

Op -de hoogste waarde is de schilder afgebeeld, op de overige 
eenige van zijn werken. 

RUSLAND. 

9*«l fmmmm 

: < ^ ^ ^ : ^ M É M M M 

De in het vorige nummer aangekondigde zegels, ter gelegen
heid van de invoering der nieuwe grondwet, zijn verschenen, 
weergevende de wapens der diverse republieken: 

20 kopeken, bruinviolet. 20 kopeken, bruingeel. 
20 kopeken, lila. 20 kopeken, bruinoranje. 
20 kopeken, blauw. 20 kopeken, rood. 
20 kopeken, lichtblauw. 20 kopeken, rose. 
20 kopeken, blauwgroen. 20 kopeken, karmijn. 
20 kopeken, groengeel. 
40 kopeken, steenrood. (Staatswapen der U.S.S.R.). 

SPANJE. 

mmtmmtmtmm \;m^x 

MMÉMÉ 

M * M I 

I M É A M É M M É * 

Weldadigheidszegels ten bate van de weezen van P.T.T.-
personeel: 

Frankeerzegels: 
5 centimes, rood. 30 centimos, blauwgroen. 

10 centimos, groen. 50 centimos, bruinrood. 
Luchtpostzegels: 

1 peseta, violet. 
2 pesetas, oranje. 

Op de frankeerzegels zijn weergegeven: de Maagd Maria, resp. 
een bereden koerier uit de 15e eeuw, een diligence uit de 18e 
eeuw en het vervoer der post per trein. De luchtpostzegels toonen I 
een modern vliegtuig en het postvervoer per luchtschip. 

Frankeerzegels met het portret van Ferdinand den Katholieken-
15 centimos, groen. 25 centimos, rood. ' 
20 centimos, violet. 30 centimos, karmijn. 

Met den rooden opdruk Correo Aereo zijn in dezelfde teekeningl 
te melden de luchtpostzegels. 

50 centimos, grijsblauw. 
1 peseta, blauw. 

r») 

Frankeerzegels in diverse teekeningen: 
5 centimos, lichtbruin. 
5 centimos, donkerbruin. 

20 centimos, violet. 
40 centimos, karmijn. 
45 centimos, rood. 

De twee eerstgenoemde in het cijfertype, de beide andere ia 
de afgebeelde teekening. 

(Men zie verder het afzonderlijke artikel over Spaansche uit l 
giften elders in dit blad). 

SYRIË (Juni 1938). 
Waarde-opdrukken in rood of z^ art op frankeerzegels der uid 

gifte 1930-36: 
O p. 50 op 1 pi. 50, groen. 
2 piastres op 7 pi. 50, blauw. 

10 piastres op 50 pi., sepia. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 127 

TSJECHO-SLOWAKIJE (Juni 1938). 

w ' 

i 

'• 

Ter gelegenheid van het 10e Sokol-
congres, dat de vorige maand te Praag 
gehouden werd, verschenen de frankeer-
zegels: 

50 heller, groen. 
1 kroon, wijnrood. 
2 kronen, blauwgrijs. 

Zij geven het portret van H. Fugner. 
een der oprichters der Sokol-vereeniging. 

URUGUAY. 
Pakketpostzegels in nieuwe teekening, mailstoomer: 

10 centesimos, rood. 50 centesimos, groen. 
20 centesimos, blauw. 

Luchtpostzegel, afbeelding van de waterwerken aan de Rio 
Negro: 

62 centesimos, blauwgroen. 
VATICAANSCHE STAD. 

Luchtpostzegels in diverse 
teekeningen, alle in het 

afgebeelde formaat: 

25 centesimi, bruinlila. 1 lire, violet. 
50 centesimi, groen. 2 lire, ultramarijn. 
75 centesimi, karmijn. 5 lire, donkergroen. 
80 centesimi, blauw. 10 lire, lila. 

De 25 centesimi en 1 lire gevin het standbeeld weer van St. 
'ieter, de 50 c. en 2 lire het St._ Pieterplein en een duif met olijf

tak, de 75 c. en 5 lire den profeet Elias, ten hemel stijgend op 
Jen vuurwagen, de 80 c. en 10 lire den hemelvaart der Heilige 
laagd. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels, waarvan de 

|erstelingen werden vermeld in het vorige nummer: 
Ĵ  c , roodoranje. (Franklin). 2 c , roselila. (J. Adams). 

ZWEDEN. 
Wij geven hierbij de afbeelding van de in 

het vorige nummer vermelde frankeerzegels, 
uitgegeven ter gelegenheid van den 80en ver-
jardag van den koning. 

Voor de nieuwe lezers zij gereleveerd, dat 
de serie bestaat uit: 

5 öre, groen. 
15 öre, bruinrood. 
30 öre, blauw. 

Alle tweezijdig getand. De 5 en 15 öre wer
den bovendien vierzijdig getand uitgegeven. 

[ZWITSERLAND. 
Propaganda-zegel voor de na

tionale feesten: 
10 -f- 10 r., viole"; op geel. 
De teekening geef< de TM-

kapel aan het Vierwpudstedcn-
meer weer. 

Piopganda-iuchtpostzegef op
druk Pro Aero 1938 en WAarde 
j p luchtpostzegel der uitgifte 
1923-23: 

/D r., op 50 r., gnjsgroen en 
rood. 

uitsluitend gestempeld te verkrijgen. v. B. 
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BECHUANALAND. 
Alle zegels met de beeltenis van koning George V zijn op 31 

Maart j .l . buiten verkoop gesteld. 

CHILI. 
Vijftig jaren geleden werd het Paasch-eiland tot Chileensch 

bezit verklaard, welke gebeurtenis thans herdacht zal worden door 
de uitgifte van twee toeslagzegels, 80 centavos -|- 2 pesos 20 en 
3 pesos 60 -f- 6 pesos 40. Op eerstgenoemde zullen worden af
gebeeld commandant Policarpo Toro, die, met het schip Abtao, 
bezit nam van het eiland. Op de tweede waarde vindt men het 
portret van den missionaris Eyraud. 

De toeslag is bestemd voor verbetering van de toestanden op 
het Paasch-eiland. 

DUITSCHLAND. 
Op 20 dezer wordt een nieuw „Braune Band-zegel" verkrijg

baar gesteld in de frankeerwaarde 42 pfennig (verkoopprijs 
1 m. 50 \ ter gelegenheid van de op 31 Juli a.s. te houden 
paardenrennen te München-Riem. 

De teekening, afkomstig van professor Richard Klein, toont 
een amazone met lauwerkrans. 

Ingaande 30 Juni j.l . zijn buiten omloop gesteld: het Bruine lint-
blok met den rooden opdruk 1 August 1937 en de weldadigheids-
zegels der uitgifte 1937-38. 

FRANKRIJK. 
De vervanging van het koerseerend vredestype, waarover wij 

berichtten in het Mei-nummer, werd van meerdere ziiden tegen
gesproken. Toch handhaaft Maison Fischer te Parijs deze mede-
deeling. De mogelijkheid bestaat evenwel, dat niet een gemoderni
seerde zaaister, doch een fraaie Mercurius-kop op de nieuwe zegels 
zal prijken. 

In voorbereiding is een toeslagzegel met de portretten van wijlen 
het echtpaar Curie, en waarvan de extra-opbrengst ten goede komt 
aan de kankerbestrijding. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
Aan het Parijsche postkantoor voor de Fransche koloniale uit

giften zal de 1 centime nog slechts afzonderlijk verkrijgbaar zijn 
tot de voorraden zijn uitgeput. 

De geringe waarde dekt de kosten van aanmaak niet. 

IERLAND. 
Binnenkort verschijnen twee zegels in de waarden 2 en 3 pence, 

ter herinnering aan het feit, dat een eeuw geleden pater Mathew 
zijn kruistocht begon tegen het drankmisbruik. 

IRAN. 
Het Bulletin Mensuel meldt, dat er plannen bestaan tot het 

uitgeven van nieuwe frankeerzegels, waarop de Fransche tekst 
niet meer zal voorkomen. 

LIECHTENSTEIN. 
Naar verluidt verschijnt einde dezer maand ,ter gelegenheid van 

de postzegeltentoonstelling te Vaduz, een blok van vier zegels, 
elk in de waarde 50 rappen en weergevende het portret van den 
componist Rheinberger. 

LITAUEN. 
Ter gelegenheid van de a.s. Olympische spelen verschijnt een 

serie van vijf frankeerzegels. 
PANAMA. 
De 150e verjaardag der Noord-Amerikaansche grondwet zal, al 

is het dan wat laat, „gevierd" worden door de uitgifte van twee 
speciale series. Voor de frankeerzegels zullen de waarden zijn: 
i4, 1, 2, 5, 12, 25, 50 centesimos en 1 balboa; voor de lucht
postzegels: 1, 2, 7, 8, 15, 30, 50 centesimos en 1 balboa. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



128 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

PAPUA. 
De luchtpostzegels, in de waarden 3, 6 pence en 1 shilling, zijn 

buiten omloop gesteld; zij worden niet verder aangemaakt. 
Hetzelfde staat te gebeuren met de dienstzegels, perforatie O. S. 

SPANJE. 
Het jongste Bulletin Mensuel deelt de volgende interessante bij

zonderheden mede. 
Waar overland geen verbinding meer bestaat tusschen Valencia 

en Barcelona, heeft de republikeinsche regeering besloten de post 
te verzenden met onderzeebooten, waarvoor speciale zegels worden 
uitgegeven in de waarden 1, 2, 4, 6, 10 en 15 pesetas. 

Volgens hetzelfde blad komt een einde aan de diverse lucht
postzegels der Canarische eilanden. Het contract voor dit lucht
vervoer met de Lufthansa is verstreken en wordt niet meer 
vernieuwd. Vliegtuigen van de maatschappij Iberia zullen voortaan 
des Maandags en Donderdags het traject bevliegen: Gando (Cana
rische Eilanden), Kaap Juby, Ifni, Larache en Sevilla. 

Vermoedelijk zal deze wijziging wel de noodige (of onnoodige) 
luchtpostzegels met zich brengen. 

TSJECHO-SLOWAKJIE. 
Ter gelegenheid van de binnenkort te Pilsen en Kosice te houden 

tentoonstellingen verschijnen twee speciale zegels, elk in de waarde 
50 heller. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
De heer Abma te Grand Aapids meldt ons, dat binnenkort drie 

speciale zegels te verwachten zijn en wel ter herinnering aan de 
stichting der Zweedsche kolonie aan de Delaware, het 150-jan'g 
bestaan der grondwet en de opening van het Northwest Territory. 

v. S. 

NEDERLAND. 
Het nieuwe zegel voor bijzondere vluchten. 
Naast het bekende driehoekszegel van 30 cent is er een nieuw 

zegel uitsluitend voor bijzondere vluchten aangemaakt in de waarde 
van 12>^ cent. 

Het ontwerp is van den grafischen kunstenaar Aart van Dobben-
burgh, voorstellende een zich in de vlucht oriënteerende kraai, 
de vogel die om zijn uitnemende vlieg-eigenschappen, waarin 
sterkte aan koenheid zich paren, bekend is. 

De uitvoering is geschied in rotogravure, in de kleuren blauw-
grijsbruin; de afmetingen zijn 28 X 39K mm. (dus een ongewoon 
groot formaat)_ 

Dit zegel zal voor het eerst worden gebezigd voor de fran
keering van stukken, te verzenden met de vlucht van het K.L.M.-
vliegtuig tegen het einde van het jaar naar Zuid-Afrika, ter ge
legenheid van de herdenking van Dingaansdag. (Persbericht en 
Dienstorder H 366 van 15 Juni). 

Omtrent de verkrijgbaarstelling op de kantoren zullen t. z. t. 
nadere berichten volgen. Het zegel zal waarschijnlijk eerst tegen 
het einde van het jaar verkrijgbaar zijn_ 

Een portzegel van 8 cent. 
Aangemaakt is een portzegel van 8 cent, dat binnenkort ver

krijgbaar zal worden gesteld. De aankondiging geschiedde bij 
Dienstorder H 400 van 29 Juni. 

Het is blijkbaar noodig voor de heffing van port op onge
frankeerde briefkaarten (2 maal 4 cent). 

Het aantal mogelijke waarden van de portzegels onder 12>2 cent 
heeft bijna zijn maximum bereikt ! Er bestaan nu: %, 1, I K , 2>2, 
3, 4, 4K, 5, 5H, 6, 634, 7, 7%, 8, 9, 10, 11, 12, 1234 en van 
Suriname nog 2 cent. 

Afwijkingen. 
De heer Ijs. Luttik te Velsen deelt ons mede, thans opdruk-

zegels van 40 op 30 cent te bezitten met vier verschillende plaatsen, 
waarop een gekleurde rechthoekige vlek te zien is, en wel links 
boven, links onder, rechts boven en rechts onder. Dit zijn voor
beelden van „gerezen wit", plaatsen waar een gedeelte van het 
„opvulsel" van den opdrukvorm door de zuiging tijdens het 
drukken wat omhoog gekomen is en daardoor mede inkt heeft 
aangenomen, 

Postmuseum. 
Nog tot eind Juli duurt de tentoonstelling, welke reeds in het 

teeken staat van het a.s. regeeringsjubileum van H . M. de Koningin. 
Deze tentoonstelling omvat de zegels uit de eerste regeerings-
periode, onder de verzamelaars algemeen bekend als: „portret van 
de Koningin met hangend haar". 

De oudste proef hiervoor is een afdruk in zwart van een hout
snede, waarop het hoofd naar links is gewend, waarbij aansluiten 
in boekdruk portretproeven in blauw en zwart van ontwerpen, 
gemaakt door H. Raeder naar een foto van Kameke, met het 
hoofd naar rechts gewend. Deze ontwerpen werden op zegels van 
5 et. der uitgifte 1872 geplakt en aldus goedgekeurd. Geheel 
nieuwe ontwerpen met een weinig geslaagde beeltenis en een groot 
Nederlandsch wapen, zoowel in staand als liggend formaat, en ge
drukt in zwart, blauw en bruin, zijn niet voor verdere proeven 
in aanmerking gekomen. De oorsprong van deze ontwerpen is thans 
onbekend. Een om zijn eenvoud zeer aantrekkelijk ontwerp (1894) 
van jhr. Van Riemsdijk, directeur van het Rijksmuseum, waarmee 
deze zijn tijd feitelijk ver vooruit was, werd eveneens afgekeurd. 

Als kleurproeven voor de nieuwe 3 cts.-waarde zijn ongetande 
velletjes van 50 stuks in 11 verschillende kleuren aanwezig, waar
onder verschillende tinten oranje. 

In Maart 1891 werden proeven genomen of langs chemischen 
weg de kleur van het 5 et. zegel 1872 gewijzigd kon worden in 
de zandkleur der 50 et. waarde. Blijkens een aanteekening hierbij 
hadden de beeren Enschedé den posterijen opmerkzaam gemaakt 
op deze mogelijkheid met behulp van verdund zwavelzuur en 
citroenzuur_ Verschillende proeven toonden aan, dat een indom
peling van 10 minuten in citroenzuur de kleur der 5 et. blauw 
deed overgaan in die der 50 et. Andere fraude, n.1. het afwasschen 
der stempels, trachtte men ook reeds te voorkomen. De bekende 
proeven op geelachtig papier van de 5 en 20 ets. zegels, die in 
October 1893 op aanwijzing van professor Gunning te Amsterdam 
vervaardigd werden, hangen er in vellen van 150 stuks, terwijl 
ook de firma Enschedé een speciaal geprepareerd papier, waarop 
een getand vel 5 ets. zegelsgedrukt, leverde. Ongetande proef-
vellen bedrukt met 200 zegels van 25 cent waren in een 1 °/o 
tannine-oplossing gedrenkt. 

Ook in andere richtmg werd gezocht en wel om de tot dusver 
gebruikte drukinkt van plantaardigen oorsprong te vervangen 
door een soort metaalverf. De Gebr, Jänecke & Fr. Schneemann 
re Hannover leverden twaalf verschillende kleuren, waarin een 
getand vel der 5 ets. zegels in April 1894 werd afgedrukt en hier
uit ontstonden met eenige nuance-wijzigingen de verschillerde 
waarden in z.g. tweede kleur. 

Voor de groot-formaat zegels werden proefvellen van 25 stuk 
ongetand van de ƒ 2,50 in 8 verschillende kleuren vervaardigd e 
bovendien één getand velletje van dezelfde waarde in de gekoze 
kleur der 50 cent. 

Van de zegels in de z.g. eerste kleur zijn velfragmenten me 
den bekenden opdruk SPECIMEN te bezichtigen, terwijl de tweed 
kleur vertegenwoordigd is door groote blokstukken en de waarde 
in groot formaat (50 c. - 5 gld.) door complete vellen vai 
50 stuks_ 

Tenslotte zijn uit de verzameling-Waller de gebruikte zegel 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 129 

tentoongesteld, waarbij vooral de aandacht trekken de foutdruk 
5 et. oranje, afgestempeld Amsterdam 1 Aug. 95, een gehalveerde 
3 cent en eenige zegels van ƒ 2,50 tweede kleur, welke aan één 
zijde getand zijn i2!4 in plaats van 11 of U K . Gezien de ver
schillende afstempeling en hun dateering (Arasterdam, 's-Graven-
hage, Groningen, 1896-98) zouden wij de mogelijkheid van ver-
valsching voor deze eigenaardige afwijkingen niet geheel willen 
uitsluiten ! A. v. d. W 

NED.-INDIE. 
De luchtpost-Jubileumzegels. 
In de eerste plaats moeten wij een fout herstellen: de beide 

waarden, die ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de 
geregelde luchtvaart in Indië zullen verschijnen, zijn niet 12/4 en 
15, maar 17% en 20 cent; op beide komt een toeslag van 5 cent 
De tarieven van 17% en 20 cent zijn die voor de luchtpostbrieven 
van enkelvoudig gewicht in het binnenlandsch verkeer resp. naar 
Nederland, 

De jubileumsdatum, de dag van invoering van de geregelde 
luchtdiensten, is 1 November; de zegels zullen zooals gemeld ver
krijgbaar zijn van 15 tot en met 31 October. Even kort als de 
termijn van verkrijgbaarstelling is de geldigheidsduur; deze eindigt 
op 30 November 1938. 

De netto-opbrengst van den toeslag komt ten bate van de 
Kon. Ned.-Indische Vereeniging voor Luchtvaart. 

Opbrengst ASIB-zegels. 
De opbrengst van den toeslag op de Asib-zegels is thans defini

tief vastgesteld en bedraagt voor de in Indië verkochte zegels 
ƒ 23.146,44}^ en voor de in Nederland verkochte ƒ3.544,84, 
samen alzoo ƒ 26.691,28J^_ 

Nieuwe waarden op watermerkpapier ? 
Naar het Postzegelblad voor Tndië mededeelt, zullen de twee 

verwachte nieuwe hooge waarden van 2 en 5 gulden gedrukt 
worden op papier met watermerk 

Of dit ook voor de andere waarden van deze serie zal worden 
ingevoerd, zullen we moeten afwachten. 

Postzegel van 12J4 cent blijft bestaan. 
Thans is definitief besloten om de postzegels van 12'A cent 

te behouden; er is eenigen tijd sprake van intrekking geweest. Ze 
worden nog gebruikt voor sommige postwissel-tarieven (b.v. het 
recht van f 1,12% voor postwissels van ƒ100 tot ƒ200) . 

De verlaging van de tarieven blijkt zeer bevorderlijk te zijn 
geweest voor het postvervoer; het aantal verzonden brieven, post-

laden en briefkaarten was in 1937 veel grooter dan in 1936. 
Daarbij is echter het aantal brieven procentsgewijs iets achter-

itgegaan; er wordt nu meer gebruik gemaakt van postbladen en 
riefkaarten, hoofdzakelijk de laatste. 

De jubiieumzegels. 
De zegels, uit te geven voor het regeeringsjubileum, zullen ver-

ocht worden van 30 Augustus tot en met 15 October a.s. (2, 10, 
5 en 20 c ) . Voor de frankeering blijven ze geldig tot en met 
1 December 1939. 

Geldigheidsduur Missiezegels. 
De zegels ten bate van het Centraal Missiebureau, waarvan de 

erkoopstermijn is van 1 December tot en met 9 Januari a.s., 
uilen geldig zijn tot en met 30 September 1939_ 

De 10 cent-opdrukken. 
In het April-nummer deelden wij op gezag van een doorgaans 

oed-ingelichten correspondent mede, dat door een ambtenaar eenige 
ellen misdruk van de opdrukken 10 op 30 en 10 op 32J4 cent 
ntvreemd zouden zijn, en wel kopstaande opdrukken. 

Gaarne plaatsen wij een van het hoofdbestuur van den Indischen 
.T.T.-dienst ontvangen rectificatie, waarvan de voornaamste zin
eden als volgt luiden: 
„Het vervaardigen van de opdrukken bij het Reproductiebedrijf 
n den Topografischen Dienst te Batavia heeft plaats gehad onder 
middellijk toezicht van een commissie van hoogere P.T.T.-
btenaren, die a l l e misdrukken heeft afgekeurd en haar taak 

voorts zoo serieus heeft opgevat, dat ontvreemding daarvan niet 
onopgemerkt had kunnen blijven. 

Bedoelde misdrukken worden g e h e e l c o m p l e e t in ver
zegelde bewaring gehouden in het Magazijn der Post- en Zegel
waarden te Bandoeng, teneinde na bekomen machtiging der re
geering te worden vernietigd." 

SURINAME. 
De emancipatie-herdenkingszegels. 
Bij de aankondiging in het vorig nummer is een fout blijven 

staan: de toeslag van het 2% cent zegel bedraagt niet 2% cent, 
maar 2 cent. Wij danken de Controle te Haarlem en eenige lezers 
voor hun opmerking. 

Voorts is de 2% cent niet in rotogravure gedrukt, zooals eerst 
werd medegedeeld, maar in offset. De drie andere waarden zijn 
in rotogravure. 

De 2% cent vertoont „een opstijgende vogel, zijn verbroken 
boeien achterlatend, symbool van herkregen vrijheid". 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 
VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JULI 1898). 

Nederland. 
In „Petit Bleu" van 3 Juli j.1, treffen wij een verslag aan van 

de 8e Jaarlijksche Vergadering der „Federation des Philatélistes 
Belges", gehouden te Brugge, waaraan wij het volgende curieuse 
geval ontleenen: 

„Ben talrijk groepje, onder geleide van het Bestuur der „Société 
brugeoise", begaf zich (na afloop der vergadering) naar het kleine 
HoUandsche stadje Sluis, alwaar, in zijne philatelistische hoedanig
heid, — quand même, —het eerste bezoek werd gebracht aan het 
Postkantoor; men hoopte daar oude HoUandsche portzegels te ont
dekken. De verwachtingen werden bekroond ! De reizigers waren 
zoo gelukkig, in dit kantoor, met beperkt debiet, nog op te sporen: 
4 stukken van vellen van het portzegel 12}^ cent, 1881/87, — waar
in zich het zeldzame type IV bevond, dat, ongebruikt, door de 
Duitsche catalogussen op 225 Mark wordt geschat, — en genoeg
zaam andere portzegels van alle waarden, waaronder de 4 typen, 
in ongelijke evenredigheden, aanwezig waren." 

Mauritius. — Post Office vondst. 
Te Port Louis werd voor eenigen tijd een 1 Penny, blauw, der 

Ie, meer bekend onder den naam „Post Office"-uitgifte, gevonden 
en, als 18e exemplaar dezer waarde, druk besproken. Men kon 
toen in de verschillende bladen lezen, dat dit exemplaar verkocht 
was voor £ 1500 = ƒ 18000. 

Aan „T. P." schreef men nu dat het bedoelde zegel in April 
aan den Heer Peckitt te Londen verkocht is voor £ 600 = ƒ 7200, 
wat nog al een klein verschil maakt, en velen bezitters, waar
schijnlijk minder aangenaam zal wezen ! 

Hawaï, 
„L. P.", gevolgd door verschillende Redactiën van andere bladen, 

spreekt over „inlijving van deze Eilandengroep bij de V. S. van 
Amerika". 

Hiervan is geen sprake en zal waarschijnlijk wel niet spoedig 
sprake zijn. Indien de tegenwoordige oorlog de Regeering niet 
dwingt tot annexatie, iets wat door de omstandigheden wel eens 
in het belang der Staten zou moeten geschieden, zal Amerika wel 
de voorstellen tot inlijving aanhooren, maar daaraan geen gevolg 
geven, wordt van hoogst officiëele zijde ons verzekerd. 

In elk geval is de bewering van het Engelsche blad een weinigje 
al te veel voorbarig. 

Ontwerpen en Proeven van Nederland, door J. B, Moens, Brussel. 
Vrij vertaald door Jonkh. van Kinschot, Domburg. 
(In dit nummer wordt een begin gemaakt met de beroemde 

eerste en lange jaren eenige studie van onze proeven en ontwerpen. 
Deze leent zich niet voor een korte samenvatting. Het origineel 
was verschenen in het „Festschrift der Berliner Philatelisten Club", 
uitgegeven te Berlijn in Januari 1898). 
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bststukkeïL 

NEDERLAND. 
De opdruk-briefkaart 2 op 3 cent is ook bekend geworden op 

de 3 cents briefkaart met slechts één afzenderslijn. 
Van de opdruk-briefkaart 4 op 5 cent bestaat een misdruk, 

waarbij de opdruk niet op de voor?ijde voorkomt, doch zeer 
flauw op de achterzijde der kaart. 

BUITENLAND. 
BAHAMA ISLANDS 
Hier verscheen een kaart van \% d. bruin, met den kop v n 

den tegenwoordigen koning. 
BELGIË. 
Sinds het laatste nummer van den vorigen jaargang schreven wij 

niets over de reclamekaarten voor de werklooze kantoorbedienden. 
Nr. 277 was de laatste, die wij vermeldden. In hoeverre het 

echter nog juist is over kaarten voor de werklooze kantoorbedien
den te spreken, weten wij niet. Bij de laatste 50 kaarten kwam 
dit zinnetje nog slecht; op enkele exemplaren voor. Ook bij de 
nu voor ons liggende nieuwe nummers zoeken wij het tevergeefs. 

Wij kunnen melden: 
278. Reclame van „Le coke de Tertre, 100 Vo Beige. (Zie nr. 244). 

Publibel en nummer in rood, klein, links onderaan. 
290. Compagnie d'Assurances-vie „Les Pays-Bas" Amsterdam 

1870. Hiervan ontvingen wij twee verschillende kleuren, een groene 
en een blauwe. Publibel en nummer in de kleur van de reclame, 
tamelijk groot, rechts onderaan. Dezelfde reclame met Neder-
landschen tekst bestaat hoogstwaarschijnlijk ook, maar wij zagen 
haar nog niet. 

De hoogere nummers blijken als reclame voor het vreemde
lingenverkeer benut te worden, echter niet van staatswege. Zoo 
zagen wij: 

300. Visitez les Grottes de Han, Ia plus grande curiosité de 
1'univers. Kleur bruingroen; publibel en nummer in dezelfde kleur, 
klein, links onderaan. 

302. Gent, 's Gravensteen (tweetalig). Publibel en nummer don
kergroen, evenals het cliché, tamelijk klein, links onderaan. 

Zooals den lezers wel duidelijk zal zijn, vertoont onze opgave 
nog groote gapingen. Mogen wij weer op aller medewerking rekenen 
om onze kennis uit te breiden ? 

BERMUDA. 
Met den kop van koning George VI kwamen twee nieuwe 

adresbanden uit, K penny bruin en i4 penny groen. 
BRITSCH-GUYANA. 
Britsch-Guyana gaf drie poststukken met de afbeelding van 

George VI als zegelbeeld uit, n.L: 
een enveloppe a 2 cents grijs, een voor aangeteekende brieven 

k 4 cents zwart en een adresbandje k 1 cent groen. 
BULGARIJE. 
Hier verrijkte men ons met een serie geïllustreerde kaarten. De 

zegelindruk vertoont tsaar Boris naar links. Waarde 1 lew. Af
beeldingen kennen wij nog niet. Wel meldt de Berliner Ganz
sachen Sammler Verein, dat de serie in verschillende kleuren is 
uitgegeven. Tot dusverre bestaan er blauwe en lila kaarten. 

DUITSCHLAND. 
Van de series geïllustreerde briefkaarten a 6 pf. bruin, kop van 

Hindenburg, verschenen er wederom 6; met ieder, zooals gewoon
lijk, 9 verschillende kaarten. 

Serie 105: 1. Wächtersbach; 2. Hanau; 3. Bernburg; 4. Bad 
Orb; 5. Bad Orb (andere voorstelling); 6. Remagen; 7. Längen-
argen; 8. Nonnweiler; 9. Nohfeiden. 

Serie 107: 1. Burghausen; 2. Enkenbach; 3. Halle; 4. Bodendorf; 
5. Bad Münster am Stein; 6. Hardenburg; 7. Ludwigsburg; 8. Pots
dam; 9. Jastrow. 

Serie 108: 1. Miltenberg; 2. Königswinter; 3. Königswinter; 

4. Hilbringen; 5. St. Ingbert; 6. Altenahr; 7. Uerzig; 8. Hernes-
keil; 9. Schömberg. 

Serie 109: 1. Weimar; 2. Weimar, 3. Arnstadt; 4. Wachsenberg; 
5. Gera; 6. Finsterbergen; 7. Kyffhäuser-Denkmal; 8. Friedrichs-
roda; 9. Langensalza. 

Serie 110: 1. Halberstadt; 2. Halberstadt; 3. Halberstadt (1, 2 
en 3 verschillende voorstellingen); 4. Butzbach; 5. Essen; 6. Tan
germünde; 7. Elgersburg; 8. Stolpen; 9. Salzelmen. 

Serie 112: 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Heidelberg; 7. Wildgrund; 8. Wup
pertal; 9. Altheide. 

Voor het Oostenrijksche plebisciet verscheen een geïllustreerde 
kaart, met als zegelindruk de bekende plebiscietzegel, 6 pfennig, 
groen. De prijs schijnt 15 pfennig te hebben bedragen. 

Bovendien meldde Berlijn ons 36 (!) nieuwe privé-poststukken. 
FRANKRIJK. 
In het Mei-nummer deelden wij mede, dat er in Frankrijk een 

serie postbladen verschenen was, waarvan wij nr. 8 uitvoerig 
beschreven. 

Volgens den heer Waker Beckhaus zijn er 10 verschillende post
bladen, die zoowel zwart als bruin bestaan. Zoo eenvoudig is het 
probleem echter niet. Er zijn twee series, ieder van 5 verschilende 
postbladen. De eerste serie, die bij ,,Les editions d'art Yvon - Paris" 
gedrukt is (de naam bevindt zich op de eerste bladzijde aan den 
rechterkant), vertoont volgens ons inzicht een iets mooiere letter 
dan de tweede serie, die door Desfossées verzorgd werd. Beide 
series bestaan in het bruin en in- het zwart. 

Van de eerste serie zagen wij nr. 2, nr. 3 en nr. 5. 
Nr. 2 vertoont de foto's: Malmaison (Seine-et-Oise), Le Palais, 

facade ouest: Soissons CAisne). A.bbaye de Saint-Jan-des-Vignes; 
Chantilly (Oise), le Chateau, facade ouest. 

Nr. 3 toont ons: Mantes (Seine-et-Oise\ la Cathédrale (XITe-
XlIIe s."); Pierrefonds (Oise), le Chateau, fajade nord-ouest; Fon-
tainebleau (Seine-et-Marnel, le Palais, Cour des Adieux. 

Nr. 5: Melun CSeine-et-Marne\ les Rives de 1'Almont; Com-
piègne (Oise\ l'Hotel de Ville (XVIe s.); Versailles (Seine-et-Oise\ 
Facade du Palais. 

Van de tweede serie zagen wij, behalve de reeds vroeger be
schreven nr. 8, slechts nr. 6. Deze nr. 6 is tevens het eenige blad, 
dat wij tot dusverre in het zwart ontvingen. De zwarte emissie, op 
srijswit papier, is ons inziens veel minder mooi dan de bruine. 
Zü vertoont de volgende foto's: Horlose astronomique de Beau-
vais (OiseV Les bords de la Seine, a Poissy (Seine-et-Oise'l; La 
Seine, a Vétheuil (Seine-et-Oise). 

GRENADA. 
Grenada gaf 2 enveloppen met de beeltenis van koning George 

uit, n.1. een van 1 penny, violet en een van 1J4 penny, rood. 
HONGKONG. 
Hier verscheen een kaart »̂ an 2 cents grijs, evenee is met den 

kop van George VI. 
KENYA. 
Het postgebied van Britsch-Oost-Afrika (Keny.i, Ugandi en 

Tanganjika) gaf 2 poststukken mei den nieuwen koning uit: een 
briefkaart a 15 cents rood en een enveloppe a 20 cents oranje. 

LITAUEN. 
Ook hier verscheen een serie geïllustreerde kaarten. Het ziin 

kaarten voor het buitenlandsch verkeer ä 35 centu donkerrood op 
wit karton. 8 verschillende afbeeldingen zijn bekend: La coline des 
croix; Bristonas; Kaunas (3 verschillende kaarten), Nemunas b/ 
Birstonu; Saukenai; Pazaislis. 

MEXICO. 
De koerseerende briefkaart, 4 c. rood op gekleurd karton, ver

scheen met kleineren zegelindruk. 
NYASSALAND. 
4 nieuwe poststukken zijn hier te me^den, alle met koning 

George. Het zijn: een briefkaart van 1 penny rood en een enve
loppe voor aangeteekende stukken a 4 pence blauw. De laatste 
echter in drie verschillende formaten. 

POLEN. 
De Poolsche post gaf twee nieuwe kaarten uit, een 15 gr 

blauwgroen op gekleurd karton en een 30 gr. lilabruin op wit 
karton. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



N E D E R L A N D S e n MAANDBL AD V O O R PHILATELIE 16 JULI 1938. 

De leden van den Raad van Beheer geven met diep 
leedwezen kennis van hec overlijden van hun medelid en 
administrateur van het Maandblad, den heer 

L. C. A. SMEULDERS, 
ZIJ gedenken met groote waardeering het omvangrijke werk 

dat de overledene vanaf de oprichting voor het Maandblad 
verricht heeft, zij betreuren het heengaan van een trouw 
vriend, wiens nagedachtenis bij hen in de aangenaamste her
innering zal blijven voortleven. 

W. G. DE BAS. 
J. D. VAN BRINK. 
dr. P. H VAN GITTERT 
J. C. CRAMERUS. 
J. J. DEGGELLER. 
A S. DOORMAN. 
L. VAN ESSEN 
P. S. VAN 'T HAAFF. 
J. A. KASTEIN. 
K. E. KoNIG. 
J. N. H VAN REST. 
C. J REIJERSE 
J. P TRAANBERG 
dr H C VALKEMA BLOUW. 
W G. ZWOLLE 

LOUIS SMEULDERS, 
oud-secretaris en eerelid van de Postzegelvereeniging „Breda", 

eerelid van de Utrechtsche Philatelisten Vereeniging, 
eerelid van de Haagsche Philatelisten Vereeniging, 

admmistrateur en lid van den Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 

door den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars begiftigd met de Waller-medaille, 

t 8 Juli 1938. 
Smeulders overleden ! 
Als een donderslag bij helderen hemel zal dit droeve 

bericht tot de Nederland^che philatelie doordringen Zij, 
die hem niet persoonlijk k=nden, kenden hem toch bij name 
als de bescheiden, maar sterke figuur, die ons Maandblad 
op eminente wijze beheerde en tot grooten bloei deed komen. 

Ik wil Smeulders hier eeren als de onvolprezen oud-secre-
taris en mede-oprichter van de Postzegelvereeniging „Breda", 
waarvan hij vanaf de oprichting ruim 32 achtereenvolgende 
jaren het secretariaat voerde Zonder aan de verdiensten 
van den toenmaligen voorzitter Spitzen iets af te doen, 
moet gezegd worden, dat Smrulders de man is geweest, die 
de Postzegelvereeniging „Breda" heeft groot gemaakt 
Immer heeft hij met on 'erflauwde belangstelling voor 
„Breda" gewerkt en gestreden als zulks noodig was. De 
plaats, die „Breda" heden inneemt onder de philatelisten-
vereenigingen dankt zij voor een belangrijk deel aan hem 
Hoe jammer dat hij het 45-jarig bestaan der vereeniging 
niet meer heeft mogen beleven. 

De Nederlandsche philatelic en meer in het bijzonder het 
philatelistisch vereenigingsleven verliest in hem zijn trouwsten 
voorvechter, zijn heengran zal nog jaren gevoeld worden 

Innig nemen wij deel in de groote smart van zijn echt-
genoote en zijn beide kinderen, die een voorbeeldig en liefde
vol huisvader ten grave zien dalen. Moge het hun een troost 
zijn, dat zijn leven niet alleen zijn gezin, maar ook aan 
zoo velen daarbuiten van onbetwistbaar nut is geweest. 

MIJ persoonlijk treft het diep m 't hart, mijn nobelen, 
besten vriend Smeulders te verliezen, die mij zooveel lange 
jaren zijn onbekrompen vriendschap schonk 

De Postzegelvereeniging „Breda" zal de nagedachtenis van 
haren oud-secretaris in hoog^ eere houden, zijn vele vrienden 
zullen hem nooit vergeten Hij en zijn werk leven voort. 

Requiescat in pace 
J C CRAMERUS, 

voorzitter der Postzegelvereeniging „Breda". 

AAN HEEREN VEREENIGINGS-SECRETARISSEN, 
ADVERTEERDERS, ENZ. 

In verband met het overlijden van den heer L. C. A. Smeulders, 
administrateur van het Maandblad, wordt verzocht alle verslagen, 
correspondentie, betalingen, enz., voorloopig nog aan het oude adres. 
Wilhelminapark 128, Breda, te richten. 

Het Dagelijksch Bestuur van den Raad van Beheer: 
J. C. CRAMERUS, voorzitter. 
W. G. DE BAS, secretaris. 
J D. VAN BRINK, 

hoofdredacteur. 

H E T MAANDBLAD BEKROOND. 

Op de Internationale Postzegeltentoonstelling te Praag, de „Praga 
1938", gehouden van 26 Juni tot 4 Juli 1938, werd aan het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" een zilveren medaille 
toegekend. 

Het Maandblad is thans op 31 Nationale en Internationale 
Tentoonstellingen (in alle werelddeelen) bekroond. 

Breda, 5 Juli 1938. 

BELEEFD VERZOEK. 

Heeren secretarissen der aangesloten vereenigingen, alsmede die 
harer afdeeiingen, worden, b i j h e r h a l i n g , vriendelijk verzocht 
— met het oog op het winnen van plaatsruimte ten behoeve van 
het philatelistische gedeelte — de vergaderingsverslagen a a n m e r-
k e l i j k i n t e k o r t e n . 

DE RAAD VAN BEHEER. 

AAN VELEN. 
Van adresveranderingen en dergelijke, welke ons n ä d e n 

n e g e n d e n bereiken, kan voor het in d i é maand te ver
schijnen nummer g é é n n o t a meer worden genomen. 

DE ADMINISTRATIE 

HERHAALD VERZOEK. 

Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden er 
nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij v ó ó r d e n 5 e n 
v a n d e m a a n d aan de administratie toe te zenden en toch 
NIET DEN UITERSTEN TERMIJN VAN INZENDING AF TE 
W A C H T E N . Al wat na den 5en ontvangen wordt, zal in den 
regel tot het v o l g e n d e n u m m e r bewaard moeten blijven. 
(In b ij z o n d e r e gevallen kan door adverteerders van dezen 
inzendingstermijn worden afgeweken). 

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
DE ADMINISTRATIE 

BERICHT AAN HEEREN CORRECTORS. 

De aandacht van beeren correctors wordt erop gevestigd, dat, 
in verband met de technische verzorging van het blad, de hun 
ter correctie gezonden drukproeven uiterlijk den lOen der maand 
weder ter drukkerij moeten zijn terugontvangen. 

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

DENK AAN H E T P O R T O ! 

De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige inlich
tingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onderwerpen van 
den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe alleen dan een 
antwoord te zenden, wanneer het retour-porto is bijgevoegd. 

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

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



16 JULI 1938 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE n 
PHILATELISTEN-LOKETTEN. 

Ten postkantore te Winterswijk zal, bij wijze van proef, een 
loket voor den verkoop van postwaarden aan verzamelaars worden 
opengesteld, te beginnen op 16 Juli a s Dagen en uren van open
stelling zijn in onderstaande lijst opgenomen 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Breda: voorlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft. 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur 
Dordrecht. 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven' len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé. 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand l'A—4 uur 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen' 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem 2en en 4en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen. 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond. 2en Zaterdag der maand 4—5 uur 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hilversum. 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hoorn . 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leiden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur 
Maastricht, len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg. 3en Zaterdag der maand 2>i—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 234—4 uur. 
Winterswijk 3en Zaterdag der m.iand 2—4 uur. 
Zaandam. 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Zwolle. 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

PROGRAMMA 
VAN DEN 

NEGEN EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

EN VAN DE FEESTELIJKHEDEN TER GELEGENHEID VAN 
H E T 45-JARIG BESTAAN DER POSTZEGEL VEREENIGING 
„BREDA" TE BREDA OP 26, 27 EN 28 AUGUSTUS 1938. 

V r i j d a g 26 A u g u s t u s 1938. 
16 00 uur. Bestuursvergadering van den Bond in den niet-rooken 

foyer van de Sociëteit „Concordia", Van Coothplein 
19 30 uur Reunie en begroeting der deelnemers aan de Phila-

telistendagen in Café „Moderne", Veemarktstraat, bi| 
de Groote Markt 

20 00 uur. Ontvangst der Philatelisten door het Dagelijksch Be
stuur der gemeente Breda ten stadhuize, Groote Markt 

21 00 uur Feestvergadenng, aangebeden aan de besturen en af
gevaardigden van alle Philatelistenvereenigingen, ver
dere genoodigden en de leden der Postzegelvereenigmg 
„Breda", ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan, in de 
groote koffiekamer van de Sociëteit „Concordia", Van 
Coothplein 
Gedurende deze feestvergadenng bestaat gelegenheid 
de jubileerende Vereeniging te complimenteeren 
Optreden van den wereldberoemden goochelaar Larette 
Gelegenheid tot dansen 

Z a t e r d a g 27 A u g u s t u s 1938. 
9 30 uur Kapittelvergadering in de kleine koffiekamer van de 

Sociëteit „Concordia", Van Coothplein 
10 00 uur Officieele opening van den Negen en twintigsten Ne-

derlandschen Philatehstendag door den voorzitter van 

den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars, in de groote koffiekamer van de 
Sociëteit „Concordia", Van Coothplein. 

Onmiddellijk daarna opening der Postzegeltentoonstel
ling in de groote koffiekamer van „Concordia" door 
den voorzitter van het Tentoonstellingscomité. 

10 30 uur Bondsvergadering in de groote koffiekamer van de 
Sociëteit „Concordia", Van Coothplein. 

13 00 uur Gemeenschappelijke lunch in de bovenzaal van Café 
„Moderne", Veemarktstraat 
Hierna gelegenheid tot bezichtiging van de tentoon
stelling 

18 00 uur Reunie in de waranda en den tuin van de Sociëteit 
Concordia", Van Coothplein 

19 30 uur Feestmaaltijd in de grooti. koffiekamer van de Sociëteit 
„Concordia", Van Coothplein 

± 20 30 u Uitreiking der plaqueti^n aan de exposanten 
Na afloop gezellig samenzijn Dancing 
Leden der vereeniging, die niet aan den feestmaaltijd 
hebben deelgenomen, zullen hierbij zeer welkom zijn 

Z o n d a g 28 A u g u s t u s 1938. 
10 00 uur Excursie met autobussen naar Oisterwijk, aangeboden 

door de Postzegelverteniging „Breda". Vertrek van 
het Kasteelplein bij de Groote Markt, te Breda. 

13 30 uur Brabantsche Koffietafel in Hotel „Bosch en Ven" te | 
Oisterwijk. 

17 00 uur Sluiting der Tentoonstelling 
i | ^ ~ Zie aanmeldingsbiljet voor deelname op pagina XVI in dit 
nummer 

NEGEN EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING | 
VAN DEN NEDERLANDSCHEN BOND VAN VEREENI
GINGEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, op Zaterdag 2 7 | 
Augustus 1938, des voormiddags te 10>j uur, in de groote koffie
kamer van de Sociëteit „Concordia", Van Coothplein, te Breda.| 
(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de leden der aan
gesloten vereenigingen). 

A g e n d a . 
1 Opening 
2 Uitreiking der Waller-medaille 
3 Toekenning der Costerus-mediiUe. 
4 Notulen van den Acht en twintigsten Nederlandschen Phila-| 

telistendag 
5 Jaarverslag van den eersten secretaris 
6 Jaarverslag van den penningmeester 
7 Jaarverslag van het hoofd van den keuringsdienst. 
8 Jaarverslag van den beheerder van het informatiebureau. 
9 Vaststelling der begrooting 1938-1939 

10 Verslag van den afgevaardigde der F I P . 
11 Benoeming van een commissie tot het vinden van wegen to l 

uitbreiding van den Bond. 
12 Bondsinsigne 
13 Viering van den „dag van den postzegel" op 9 October. 
14 Verzekering van postzegelverzamelingen 
15 VaststelLng van de plaats, waar in 1939 de Dertigste Nederj 

landsche Philatehstendag gehouden zal worden. 
16 Rondvraag. 
17 Sluiting 
N B De vertegenwoordigers worden herinnerd aan art 29 van he 
huishoudelijk reglement, luidende Wanneer een vertegenwoordigd 
verhinderd is een algem.eene vergadering bij te wonen, kan hij zijl 
stem aan een mede-vertegenwoordiger van zijn vereeniging ovef 
dragen en moet hiervan vóór de vergadering aan den 2en secra 
tans schriftelijk kennisgeven 

lllllll 

VERZAMELAARS. ZENDT IN OP Dl 
A.S. TENTOONSTELLING TE BRED. 

J . K. RfETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Verslag van de Bondsbestuursvergadering op Zondag 12 Juni 1938, 
cm 11.00 uur, ten huize van den tweede-secretaris, Lepelenburg 

3 bis, te Utrecht. 
Opening om 11 30 uur Afwezig wegens verblijf buitenslands de 

heer J. C Cramerus De tweede-secretaris heet het Bondsbestuui 
welkom te zijnen huize De behandeling van de notulen der ver
gadering van 5 Februari 1938 wordt uitgesteld tot de volgende 
Boiidsbestuursvergadermg_ 

Afgedane stukken van 11 februari — 10 Juni 1938. 
De Bondsstatuten zijn bij K B van 24 Januari 1938, nr 5, goed

gekeurd. Afdrukken van deze statuten zijn aan de vereenigingen 
toegezonden (rondschrijven dd 9 Maart 1938)_ 

Van het aanbod van den Koninklijken Belgischen Bond om tegen 
kostprijs aan te schaffen het blok voor het oprichten van een 
monument voor wijlen Z. M Koning Albert I aan den IJser is 
dankbaar gebruik gemaakt (rondschrijven van 1 Februari 1938). 

De opening van de Baltische tentoonstelling m „Pulchri Studio" 
te 's-Gravenhage, werd door verochillende leden van het Bonds-
bestuur bijgewoond 

Een verslag over de jeugdvereenigingen der bij den Bond aan
gesloten vereenigingen is aan de F l.P toegezonden. 

Bij den tweede-secretaris kwamen vele aanvragen binnen, om 
inlichtingen betreffende de door het Hoofdbestuur der P.T.T. ver
strekte gegevens omtrent verkrijgbaarstelling van postzegels in ver
schillende landen Deze aanvragen behooren gericht te worden tot 
het Bondssecretariaat (zie Maandblad van 16 Maart 1938, blz II, 
li_ kolom, regel 24 v o ), dus aan den eerste-secretaris, den heer 
W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. In volgorde 
van ontvangst van deze verzoeken werd hieraan voldaan Daar 
van bedoelde gegevens slechts één exemplaar aanwezig is, dat door 
sommige belangstellenden ongewenscht lang onder hun berusting 
werd gehouden, ondervond de toezending vertraging Het Bonds-
bestuur zal overleg plegen met d e i administrateur van het Maand
blad, om deze gegevens — bij gedeelten — m het administratief 
gedeelte van genoemd orgaan te doen afdrukken. 

Als honorarium voor een bijdrage aan de Katholieke Encyclo-
paedie werd een bedrag ontvangen van ƒ 2,73, hetwelk in de 
Bondskas is gestort_ 

Op een vraag van het Nederlandsch Postmuseum omtrent het 
aantal postzegelverzamelaars in ons land werd dit op minstens 
10 000 geschat 

Op een verzoek van den Bond, om het zegel van 30 cent, tan
ding 13>2 12M, met opdruk „Cour Permanente" enz afzonder
lijk verkrijgbaar te stellen, heeft het Hoofdbestuur der P.T T 
gunstig beschikt_ 

De directeur van het Postmuseum heeft op een verzoek om dit 
museum open te stellen op een of meer avonden of b v op Zon
dagmorgen medegedeeld, dat zulks met mogelijk is, omdat over 
geen voldoende personeel wordt beschikt. 

Tot het Hoofdbestuur der P T T is het verzoek gericht, om 
de zegels voor terugzending van speciale vluchten van Ned.-T.ndie 
naar Nederland met op de achterzijde, doch op de voorzijde der 
briefomslagen te mogen plakken (Nog geen antwoord ontvangen) 

Aan het Hoofdbestuur der P T T . is verzocht om bij bijzondere 
retourvluchten het aankomststempel in Nederland op de voorzijde 
der briefomslagen te doen plaatsen (Nog geen antwoord ont-
vangen)_ 

Tot het Prinselijk Paar werd een telegram van gelukwensch ge
richt ter gelegenheid van de geboorte van H K H Prinses Beatrix 

De Bond zond geen afgevaardigde naar het Pmkstercongres van 
den Franschen Bond te Metz. 

De heer de Bas stelt voor, de convocaties der Bondsbestuurs
vergaderingen, die in den regel een opgave bevatten van door het 
pageliiksch bestuur over een zeker tijdperk afgedane stukken en 
getroffen handelingen, voor zooverre deze van belang zijn voor 
UUe Bondsleden, voortaan in het Maandblad te doen atdrukket 
Eulks zal nader met den administrateur van het MaanJhLid worücn 
pverwogen_ 

I Te behandelen stukken 
I Het Bondsbestuur besluit de Waller-medaiUe 1938 toe te kennen 

aan de beide Bondskeurmeesters, den beeren dr. L. Frenkel en 
S H Th Keiser. 

Het Bondsbestuur beschikt gunstig op ten verzoek om gelde-
li|ken steun voor een door „Zuid-Limburg" op 23 en 24 Maart 
te Maastricht gehouden postzegeltentoonstelling. Voortaan zal 
voor dergelijke uitgaven een post op de begrooting worden uit-
getrokken_ 

De viering van den „dag van den postzegel" in 1938 wordt be
paald op 9 October (datum, waarop in 1874 de stichtingsakte der 
Union Génerale des Postes werd geteekend). De Bond zal 1500 
biiefkaarten van 2 cent doen bedrukken met een afbeelding van 
het gedenkteeken voor het wereldpostverkeer te Bern en deze op 
dien dag, tegen vergoeding, verkrijgbaar doen stellen 

De 's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
het t t inlichtingen ingewonnen omtrent aansluiting bij den Bond. 
Andermaal komt uitvoerig ter sprake de voorwaarde betreffend«" 
koninklijke goedkeuring van een vereeniging voor toetreding tot 
den Bond. Verschillende Bondsbestuur^leden achten deze voor
waarde overbodig en een ernstig beletsel voor gezonden groei 
van den Bond 

Uitvoerig wordt van gedachten gewisseld over het verzoek van 
„Phdatelica" tot het Hoofdbestuur der P T T . omtrent prentzijdige 
afstempeling van prentkaarten en het verzoek van genoemde ver
eeniging per rondschrijven aan verschillende vereenigingen om 
adhaesiebetuiging 

De bespreking van een polis voor verzekering van postzegel-
verzamelingen tegen brand en inbraak van het assurantiebedrijf 
Verdoorn moet, wegens tijdgebrek, tot een volgende Bondsbe
stuursvergadering worden uitgesteld 

Een Nederlandsch verzamelaar, die wilde exposeeren op een 
met internationale postzegeltentoonstelling in Duitschland, onder
vond moeilijkheden, doordien zijn verzameling aan de grens werd 
opgehouden. Hoewel dit bijzonder geval waarschijnlijk wel in orde 
zal komen, dient dit bezwaar — in het algemeen — nader onder 
de oogen te worden gezien 

Van verschillende zijden is de vraag gesteld, of een „voorver
gadering" van den Bond toegankelijk is voor belangstellende Bonds
leden, die met officieel naar bedoelde vergadering zijn afge
vaardigd Het Bondsbestuur is van oordeel, dat een dergelijke 
vergadering een huishoudelijk en vertrouwelijk karakter draagt en 
mitsdien alleen voor de officieele afgevaardigden der aangesloten 
vereenigingen toegankelijk is 

Sluiting om 13 00 uur. 
Utrecht, 3 Juh 1938. De tweede-secretaris, 

W. G. DE BAS. 

Bondsinformatiebureau. 
De heer Reinou Kingma te Apeldoorn verzoekt mij te waar

schuwen voor den heer 
dr. B. van Limburg Brouwer, 

mental hygiënist te Rochester, N Y , 128 Kansas Street Deze heer 
heeft ondanks herhaalde aanmaning zijn schuld van ƒ 60,— voor 
gekochte zegels, met vereffend In het algemeen belang moet dus 
ontraden worden met genoemden persoon in relatie te treden. 

De beheerder van het Bondsinformatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam, Z. 

Mededeeling. 
Het bureau van den keuringsdienst is in de maand Augustus 

gesloten. 
Het hoofd van den keuringsdienst, 

P. JORISSEN P C ZN., 
Groot Hertoginnelaan 64, Den Haag 

J . K. R I E T D I J K . — ZICHTZENDINGEN. 
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Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris C M DONCK, Sophialaan 39, Hilversum 

In memoriam 
P. W. MALLER. 

19 Juni j 1 overleed ons hooggeacht eerelid, de heer P W 
Waller Het schetsen van zijn groote verdiensten voor de phila-
tel e in het algemeen aan meer bevoegden overlatende, willen "/ij 
hier den grooten steun in herinnering brengen, welken de over 
ledene onze vereeniging verleende, zoowel door het schenken van 
medailles, als door zitting te nemen n jury's^ bij de gehouden 
ten'oonstellingen 

Bij de begrafenis was onze ver eniging vertegenwoordigd door 
de beeren Van Essen en Costeru' welke laatste zoowel namens 
de ISederlandsche Vereeniging als namens den Bond sprak 

In dankbare herinnering zal de Nederlandsche Vereenigmg 
Wijlen den heer Waller blijven gedenken 

DE SECRETARIS 
Nieuwe leden. 

808 T Aarsen, Julianastraat 20, Boskoop (V Ned en Kol) 
810 mej M Koekman, Centraal Ziekenhuis, Wilhelminalaan 11 

Alkmaar (V) 
811 dr B K Boom, Rozenlaan 25, Boskoop (V) 
812 H P Vermeulen Kedjahgan, Chenbon (Java) 
813 Ch P A M Luske Wilhelminaweg 2, Tjepoe (Java) (Oud-

hd) 
818 A M Timmermans, Bajeman 12, Magelang (Java) 

819 R Chevalier, IJsfabrieklaan, Magelang (Java) 
820 N Evertsz, Rantau Praoat CS O K ) 
823 F G M Ceulemans, Wingfoot Estate, Pangkalan Brandan 

( S O K ) 
824 mevr M Appelman, Kotta Tjane (Atjeh) 
828 M J J 'Kraft, Padang (S W K ) 
831 J C Dekker, Terandam 4, Padang (S W K ) 
833 dr R F A Gheijseiinck, c o B P M , Pangkalan Brandan 

(S.O K) 
834 mevr A E M Stigter de Vos tot Nederveen Cappel, Buiten-

zorg (Java) (Oud lid) 
835 Leo Biesterbosch, Stationstraat 93, Apeldoorn (V) (Oüd-

hd) 
836 W Luif, Merenstraat 47, Hoorn (V) 

Weder ingevoerd. 
6 C J H Rootlieb, Fluweelen Burgwal 7, Den Haag 

Aanmeldingen. 
Neuwij, Groeneweg 25, Zevenhuizen (Z - H ) (V) w 

mej G H Haitsma Mul er, Emmalaan 4, Utrecht 
L Monnier, Lijtweg 29, Bergen (N H ) (V en L ) 
W Thiele, Gr W de Oudelaan 33, Naarden 
A A Magendans, Cronjestraat 3, Arnhem (V) (Oud-lid) 

Overleden. 
E L P W Waller 

Adresveranderingen. 
46 mevr M Cloeck-de Jong, Sumatralaan 4a, Hilversum 

419 dr A F H Lobry van Troostenburg de Bruijn, Nic Maes-
straat 63 boven, Amsterdam Z 

800 P H Moeys, St Annastraat 400, Nijmegen 

B E G R O O T T N G 1 9 3 9. 

ONTVANGSTEN UITGAVEN 

Hoofdstuk 1 — L e d e n 
Art 1 Cornributien ƒ 4100,-

ƒ4100 — 
Hoofdstuk II — V e r k o o p 

Art 1 Winst . ƒ 200,— 
- 200-

Hoofdstuk III — D i v e r s e n 
Art 1. Advertentien Jaarboekje ƒ 10,-

„ 2 Verkochte Handboeken . - 10,-
„ 3 Toevallige baten . . - 20,-

Hoofdstuk I — A l g e m e e n e u i t g a v e n 
Art 1 Reis- en verblijfkosten bestuur ƒ 225,— 

„ 2 Lokaalhuur - 30,— 
„ 3 Porti, secretariaat en archief . - 400,— 
„ 4 Algemeene vergadering - 100,— 

Aldus vastgesteld 15 April 1938 
De voorzitter, 

L. VAN ESSEN 

4 0 , -

ƒ 4340,— 

De penningmeester, 
P WITTKaMPER 

Gezien, de financieele commissie, 
G H EBENS 
J O H LANGERAAP 

Toelichting begroeting 1939. 
O n t v a n g s t e n 
Hoofdstuk I, art_ 1, geraamd naar 820 leden 
Alle overige posten als ten vorigen jare 
U i t g a v e n 
Hoofdstuk IV, art 1, verminderd met ƒ 100,— 
Alle overige posten ondergingen bijna geen verandering, alleen 

werd de post Verloting met ƒ 100,— verhoogd in verband met 
het gunstige resultaat van 1937 

ƒ 755-
Hoofdstuk II — B i b l i o t h e e k 

Art 1 Onderhoud bibliotheek . ƒ 40,— 
2 Aankoop bibliotheek - 50,— 
3 Idem voor Java en Buitenbezit - 80,— 
4. Berging bibliotheek . - 120,— 
5 Asurantiepreraie . . . . - 5,90 
6 Leescirkel . . . . - 50,— 

345,90 
Hoofdstuk III — A f d e e l i n g e n 

Art 1 Retributie . . . ƒ 625,— 
625,— 

Hoofdstuk IV — T i j d s c h r i f t 
Art 1 Kosten van het vereenigingsorgaan 

na aftrek opbrengst abonne's enz ƒ 1500,— 
-1500,— 

Hoofdstuk V — D i v e r s e n 
Art 1 Jaarboekje . . . . ƒ 300,— 

„ 2 Propaganda . . . . - 100,— 
„ 3 Lidmaatschap Ned Bond . . - 350,— 
„ 4 Verloting . . - 250,— 

-1000,— 
Hoofdstuk VI — B u i t e n g e w o o n 

Art 1 Tentoonstellingsfonds . pr mem 
pr. mem 

Hoofdstuk VII — O n v o o r z i e n 
Art 1 Onvoorzien ƒ114,10 

114,1 
ƒ 4340, 
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277. E. Ch. de Haan, Huijgenslaan 41, Arnhem. 
132. mr. J. L. Bigot, Joh. Verhulststraat 53b, Amsterdam, Z. 
302. Ch. A. Guldenaar, Glintoeni;, Malang (Java). 
863. ir. K. L. van Geelen, Bureau S.S., Meester Cornells (Batavia, 

C.) (Java). 
322. W. L_ Davids, Sultansboulevard 32_ Djokjakarta (Java). 
344. J. P. Tesselaar, Huigbrouwerstraat 10, Alkmaar. 
326. P. J. Kloet, Kleine Oost 33, Hoorn. 

Mededeeling van het bestuur. 
In verband met den inhoud van art. 38 ad e van het huis

houdelijk reglement, wordt medegedeeld, dat dit jaar de voorzitter, 
de heer L. van Essen, en dp secretaris, de heer C. M. Donck, vol 
gens rooster aftreden. Beide beeren stellen zich herkiesbaar. Op
gaven van eventueel andere gewenschte candidaten worden vóór 
31 Augustus e.k_ bij den secretaris ingewacht. 

Verloting. 
O p de navolgende 

prijzen gevallen, welke 
5 30 36 52 55 

102 107 109 110 115 
191 199 207 210 211 
253 260 261 293 300 
385 394 397 403 409 
470 474 482 507 518 
620 621 630 632 633 
726 729 736 741 742 
816 821 826 841 860 

nummers 
aan 
58 
116 
212 
306 
421 
528 
636 
748 
870 

zijn bij de gehou den 
de wmnaars zijntoegezonden: 
59 
127 
219 
349 
422 
540 
646 
753 
886 

62 
138 
229 
354 
424 
545 
663 
762 
891 

78 
152 
231 
361 
429 
550 
670 
767 
954 

79 82 
159 160 
234 238 
363 367 
430 439 
563 583 
676 710 
776 778 
E.L. 1. 

83 
164 
241 
369 
440 
590 
715 
779 

vcrlc 

94 
168 
245 
376 
459 
615 
717 
792 

ting 

96 
175 
251 
384 
461 
618 
724 
807 

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

L. 
In 

C. A 

t 8 

memoriam 
SMEULDERS, 
Erelid, 
Juli 1938. 

Verslag der vergadering van 27 Juni 1938. 
De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en heet 

de 45 aanwezige leden, doch speciaal de heren Kaas uit Amster
dam, en Luijk, die na enige jaren afwezigheid weer in Breda is 
teruggekeerd, welkom. Onze Antwerpse leden zijn, in verband met 
hun bezoek aan Praag, afwezig. Hij herdenkt daarop het overlijden 
van ons lid, den heer P. W. Waller, en memoreert diens ver
dienste voor de philatelic en het postmuseum in het bijzonder. 
De notulen van de Mei-vergadering worden goedgekeurd en de 
2 candidaat-leden met algemene stemmen als lid aangenomen. 
Mededeling wordt gedaan, dat zegels voor de verloting zijn ge
schonken door de heren Van Amelsfoort, Cramerus en Van Riis-
wijk, en voor de jeugdafdeling door de heren Van Rijswijk en 
Smit. Het woord wordt daarop gegeven aan den heer Kaas, om 
zijn standpunt aan de leden bekend te maken in zake zijn „waar
schuwing" in de boekjes. Een vrij langdurige discussie volgt hierop, 
waarop besloten wordt in de boekjes een verwijzing naar art. 24 
van het huishoudelijk reglement te doen drukken. Dit artikel be
vat een verbod, zegels uit de boekjes door andere te vervangen. 
De heer Kaas gaat hiermede ten slotte accoord en zegt toe, dat 
hij zijn „waarschuwing", waaraan vele leden aanstoot namen, in 
den vervolge zal achterwege laten. Benoemd worden als vertegen
woordigers voor de algemene vergadering van den Bond de heren 
J. C. G. van den Berg, Broeders, Gommers, t' Sas, Smeulders en 
Wiggers. De voorzitter deelt mede, dat de heer Prins te Amers
foort, die fraude in de rondzendingen pleegde, door de Krijgsraad 
werd veroordeeld tot 3 maanden hechtenis voorwaardelijk met 
een proeftijd van een jaar. Verschillende zegels zijn door de politie 
in beslag genomen en voor het ontbrekende zal de heer Prins wor
den aangesproken. Besloten wordt een omissie te herstellen door 

1 benoeming in het ere-comité onzer te houden tentoonstelling van 
Ide heren dr. ir. Damme, directeur-reneraal der P.T.T., en Hekker, 
[voorzitter der Ned. Vereeniging van Postzegelhandelaren. De voor-
Izitter protesteert tegen het artikel in het Mei-nummer van het 
[Maandblad van de hand van den heer Reijerse. Hij heeft als 
Ivoorzitter van de Raad van Beheer van het Maandblad een 

schrijven gericht tot den heer Van Brink met verzoek hem mede 
te delen, welke redenen hem er toe gebracht hebben dit artikel 
op te nemen, terwijl toch de Raad van Beheer besloten heeft geen 
artikelen op te nemen, die beledigend of kwetsend zijn voor per
sonen of verenigingen of de goede toon in het Maandblad afbreuk 
doen, zijnde de hoofdredacteur verplicht in twijfelgevallen zich te 
verstaan met het dagelijks bestuur van de Raad van Beheer. Ver
volgens doet de voorziter mededelingen omtrent onze a.s. feesten. 
Het programma, zoals dit in dit nummer is afgedrukt, wordt door 
de vergadering, die geen op- of aanmerkingen heeft, goedgekeurd 
en vastgesteld. Besloten wordt voorts op Vrijdag 26 Augustus te 
14 uur een krans te leggen op het graf van onzen ere-voorziter, 
den heer Spitzen. Voor de bibliotheek is geschonken door den heer 
Mutsaers een brochure, „Die Briefmarken für Liechtenstein, Aus
gabe 1937/8 von A. Trommelt", welk zeer interessant werkje dank
baar wordt aanvaard. Daarna volgt de verloting en de rondvraag. 
De heer Martin vraagt, of het mogelijk zou zijn de advertenties 
op de binnen-bladzijden te drukken, zodat ze bij het inbinden ge
makkelijk verwijderd kunnen worden. De heer Janssens merkt op, 
dat juist de advertenties bij oude jaargangen zijn meeste belang
stelling trekken. Vermoed wordt, dat deze wijziging technisch niet 
mogelijk zal zijn, doch de voorzitter zegt toe op de vergadering 
van de Raad van Beheer hiernaar te informeren. De heer Stoop 
vraagt of er liefhebbers zijn voor het zegel van het Hof voor 
Internationale Justitie van 30 c. in de nieuwe tanding, opdat dit 
.zegel gezamenlijk kan worden besteld. De secretaris zal een 10-tal 
zegels laten komen. Dezelfde heer zou wensen, dat aan de ver
loting alleen deelnamen die leden, die op de vergadering aanwezig 
zijn en niet zij die vóór de verloting de vergadering reeds ver
lieten. De voorzitter voelt hiervoor weinig. De heer Stoop zou 
ten slotte gaarne zo nu en dan een koerslijst van de verschillende 
munten in het Maandblad afgedrukt zien, zoals ook vroeger wel 
geschiedde. De secretaris zal dit den hoofdredacteur verzoeken. 
Daarna wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Nieuwe leden. 

252. (S.E.NK.). F. P. I. van Brussel, Rijksstraatweg 10, Numans-
dorp,~8iro 119579 

255. (S.E.NK.). O. P. N. Clinge Doorenbos, Rijksstraatweg 13, 
Numansdorp, giro 151830. 

Candidaat-leden. 
C. F. Buis jr., Nw. Hollandstraat 35, Semarang (Java). (Eigen 

aangifteV 
A. M. V. Hekking, Baronielaan 143, Breda. (Voorgedragen door 

Ch. Hekking, Breda). 
Overleden. 

328. P. W. Waller, Overveen. 

Nummerwijziging. 
H. A. C. van der Waerden, Tilburg, wordt 244. 

Adreswijzigingen. 
142. J. F .van Abbe, thans Lissevenlaan 1, Aalst. 

81. A. H. Biermans, thans Teteringenstraat 12, Breda. 
55. E. Slik, thans Soestdijkscheweg 42 Noord, Bilthoven. 

342. S. F. Tillema, thans Meikeverstraat 13a, Rotterdam, O. 
Bekendmakingen. 

De administrateur der rondzendingen verzoekt om inzending 
van boekjes met zegels voor de afdeling Europa. 

g ^ Philatelisten, komt allen op 26, 27 en 28 Augustus a.s. 
naar Breda. Nationale Propaganda Tentoonstelling. Negen en 
twintigste Philatelistendag. Feesten ter gelegenheid van het 
45-jarig bestaan van de Postzegelvereniging „Breda". Aanmeldings
formulier in dit nummer op pagina XVI. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 25 Juli 1938, des avonds te 8 

uur, in café „Moderne", Breda. 
Commissievergadering op Dinsdag 19 Juli 1938, des avonds te 

8 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 11 Augus

tus 1938, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 7 Augustus 1938, des morgens 

te 11 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Vereen, van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secretaris: J A KASTEIN, Koninginneweg 192 h s , Amsterdam Z 

Verslag der vergadering van 25 Juni 1938. 
Te 8 30 uur opent de vice-voorzitter de door 57 leden bijge

woonde vergadering en memoreert met enkele gevoelvolle woorden 
het heengaan van den heer "Waller, die zoo heel veel voor de phi
latelic heeft beteekend De heer Zilver is, na bespreking met de 
beeren Traanberg c s _ teruggekomen op zijn besluit tot bedanken 
Dezen beeren wordt door de vergadering dank gebracht voor hun 
bemoeiingen Na ballotage van een lid, dat met algemeene stemmen 
wordt aangenomen, krijgt dr Wijnhausen het woord, die mede-
deelingen doet over de December-tentoonstelling_ Een gedeelte van 
het Stedelijk Museum is hiervoor door burgemeester en wet
houders afgestaan, hetgeen nog nooit is voorgekomen Dr Wijn-
hausen wekt de leden op hun inzending voor deze tentoonstelling 
in orde te maken en daaraan alle krachten te wijden, opdat wij 
goed voor den dag komen Volgende landenwedstrijd in de Sep-
tember-vergadering Nederland, emissies tot en met Koningin met 
hangend haar, met gespecialiseerd Winnaars landenwedstrijd IJs
land de beeren Poulie en Bernhard Gedurende Juli en Augustus 
wordt de leesportefeuiUe, met het oog op de vacanties, met ver
zonden Na veiling van 10 kavels en verloting, sluiting te 10 uur 

R S 
Aangenomen als lid. 

I Schrijver, Sarphatistraat 18b, Amsterdam C (Voorgesteld door 
J Querido) 

Adresveranderingen. 
P J F van Leeuwen, Zuider Amstellaan 182 II, Amsterdam, Z 
A P J Nortier, Parkstraat 35, Utrecht 
P J H Kuijper van Harpen, Amalialaan 13, Baarn 

Candidaat-lid. 
J M Haasbeek, Raadhuisstraat 249, Alphen a d Rijn (Voor

gesteld door J H Belgraver) 
Nummeropgave. 

216 S J van den Berge 222 W S van der Zee 
217 F O Günther 320 J Verrijn Stuart 
219 H L van Perlstein 

Mededeeling. 
In de maanden Juli en Augustus worden geen vergaderingen 

gehouden. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht) 

In memoriam 
L. C A. SMEULDFRS, 
Eerehd der U. Ph. V., 

t 8 Juli 1938. 

Verslag der vergadering van 28 Juni 1938. 
Aanwezig 35 leden, afwezig met kennisgeving de beeren Deenik 

en Van Straten, de laatste wegens ziekte De voorzitter wenscht 
den heer Van Straten spoedige beterschap toe De notulen worden 
goedgekeurd, de voorzitter rectificeert naar aanleiding van een op
merking van den heer Noordhoff de zinsnede, waarin ge'^proken 
wordt van diens 2 jarige periode als bestuurslid, dit moet zijn 
bijna 3 jaar Op voorstel van het bestuur benoemt de vergadering 
bij acclamatie den heer Tholen tot sectiehoofd, de voorzitter in
stalleert laatstgenoemde terstond als zoodanig 

Als afgevaardigden der Bondsvergadering benoemt de vergade 
ring de beeren dr Van Gittert, Cortenbach en De Bruijn, rsserve 
den heer Harbrink Numan Ter vergadering circuleeren van den 
heer Tholen een jubileumserie Gustaaf V, afgestempeld op den dag 
van uitgifte, benevens ten Zwitsersche Pro Aero serie, van den heer 
de Bas de Praga-tentoonstellingsze^tls De heer Van Gittert schenkt 
een extra prijs voor de verloting Da voorzitter zal den heer direc
teur van het postkantoor verzoeken de leden in het nieuwe ver-
eenigingsjaar in de gelegenheid te stellen de transormamachine te 
bezichtigen 

Voor den landenwedstrijd is één inzending binnengekomen van 
den heer Baljet, deze verwerft een vrij hoog cijfer De voorzitter 
dankt de beeren, die de U Ph V vertegenwoordigden op de vóór
vergadering van den Bond Voor de veiling zijn weer vele kavels 
aanwezig, de veiling heeft een geanimeerd verloop J H N 

Mededeeling. 
Bij voldoende deelname ligt het in de bedoeling op Zaterdag 6 

Augustus a s een excursie te houden naar het Postmuseum in Den 
Haag, waar in verband met het 40-jarig regeeringsjubileum van 
H M de Koningin een bijzondere tentoonstelling wordt gehouden 
Vertrek te 9 uur van het Janskerkhof per autobus, kosten per 
persoon ƒ 1,50 Gegadigden worden verzocht zich met opgave van 
aantal zoo spoedig mogelijk aan te melden bij den heer F de Bruijn, 
Weerdsingel W Z 54, Utrecht 

Rectificatie. 
De excursie naar Breda vangt ook aan op het Janskerkhof, de 

terugweg is n i e t ovei Nijmegen en Arnhem, doch rechtstreeks 
Tentoonstelling Breda. 

Vrijdag morgen 26 Augustus gaat de heer Cortenbach naar 
Breda, om zijn verzameling naar de tentoonstelling te brengen 
Hij stelt zich gaarne beschikbaar ook voor andere leden hun in
zendingen mede te nemen Overleg rechtstreeks met den heer 
F Gortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht 

Bedankt, 
dr E Slijper B Macola J J van Deudekom 
S Noordhoff J W Repelius J J van der Muur 
A Kruissmk C G de Jager K I van Nimwegen 
G J Driessen J D van Brink J R van der Wall Bake 
J E Timmer A H van der Lee mevr Lebret-Tengbergen 
J ^ " De aandacht wordt gevestigd op art 23 van het reglement, 
waarin vermeld staat, dat bedanken moet geschieden vóór 
1 Augustus 

Vergaderingen. 
In Juli en Augustus geen vergaderingen en bijeenkomsten van 

de jeugdclub. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris A STARINK j r , Olijfstraat 40, 's-Gravenhage 

In memoriam 
L. C. A. SMEULDERS, 
Eerelid der H. P. V., 

t 8 Juh 1938. 

Verslag der vergadering van 23 Juni 1938. 
Er zijn, m weerwil van de dreigende vacantie, toch nog veel 

aanwezigen, als de voorziter deze vergadering opent, welke ge 
houden wordt in een andere zaal Hij hoopt, dat deze beter zal 
voldoen dan de voorgaande, maar zal gaarne het oordeel der laden 
vernemen, omdat deze vergadering slechts als een proef dien' De 
notulen der vorige vergadering worden dan voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd en gearresteerd, waarna de ingekomen 
stukken aan de orde zijn, waarbij aan schrijven van het Post 
museum, waarin de aandacht wordt gevestigd op de bijzondere ten
toonstelling in het museum van de eerste postzegels met de beel 
tenis van H M de Koningin 

De voorzitter memoreert dan het heengaan van den eminenten 
philatelist, den heer Waller, en herdenkt met enkele woorden, 
hetgeen hij voor onze philatelie, in het bijzonder voor het Post-
museum, heeft beteekend en besluit de vergadering aan het bestuur 
van dat museum de betu'ging van onze welgemeende deelneming 
m zijn verlies te doen toekomen 

Ook doet de voorzitter mededeeling, dat hij de laatste verga
dering van onze zustervereeniging „Philatelica" heeft bijgewoond, 
ten einde namens onze vereeniging een blijk van belangstelling te 
geven, nu deze vereeniging het unicum vierde van de inschrijving 
van haar 1000e lid Waar straks over de voorgehangen candidaten 
zal worden gestemd, deelt hij mede, dat de voorzitter van „Phila 
telica" zich heeft aangemeld als candidaat lid onzer vereeniging en 
stelt hij voor, in dit bijzondere ge\al, af te wijken van de voor
schriften en reeds staande deze vergadering den heer Reijerse ge
kozen te verklaren, waartoe, onder applaus, bij acclamatie wordt 
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overgegaan. De voorzitter hoopt, dat, door deze opname als lid 
van haar voorzitter, de vriendschapsbanden met „Philatelica" nog 
zullen worden versterkt. Applaus ! 

Een kleine veiling volgt, waarna de verloting en sluiting, nadat 
de voorzitter de aanwezigen nog een prettige vacantie heeft 
gewenscht. A. S. jr. 

Nieuwe leden. 
A. W. Brummer, Sonderdanckstraat 1, Den Haag. 
L. P. Bot, Olijfstraat 38; Den Haag. 
mej. E_ R. Loeb, Gentschestraat 78, Scheveningen. 
mevr. J. M. van Nievan Nie, Ruijchrocklaan 135, Den Haag. 
C. J. Reijerse, Prinses Mariestraat 34_ Den Haag. 
J. W. de la Rondelle, Meerhuizenplein 3 I, Amsterdam, Z_ 
W. Schilham, Van Slingelandtstraat 163, Den Haag. 

CandidaatIid. 
A. P. van "Willigen, Wagnerstraat 62, Vlaardingen. 

Adresverandering. 
Th. A_ W. Bolman wordt Molenstraat 23, Strijen. (Verbetering). 

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

vain, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar, zal gaarne boekjes voor 
de rondzending ontvangen; hoe meer hoe liever ! 

Vergadering. 
Vergaderingen worden gedurende de maanden Juli en Augustus 

niet gehouden. 

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

Verslag der vergadering van 22 Juni 1938. 
Aanwezig 83 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 

opent met een woord van welkom, in het bijzonder aan den heer 
J. J. Deggeller, eenige introducé's en een paar voor het eerst aan
wezigen. Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Schelling, Verhoeff, Van der Houven, Melsert, Conrads, Luijen
dijk. Van Meel; falsificaten door den heer Reijerse; voor de biblio
theek 5 jaargangen door den heer Melsert, 3 jaargangen door den 
heer Van Meel en den heer Milliard. 

De voorzitter deelt mede, dat met ingang van 1 Juli is opgericht 
de nieuwe afdeeling Winterswijk. Hij deelt verder het voornaamste 
mede van de bijzondere tentoonstelling in het Postmuseum_ 

De heer Deggeller feliciteert de vereeniging met ons duizendste 
lid, mede namens onze zustervereeniging de H.P.V. Hij memoreert 
onze vriendschappeltjke samenwerking gedurende jaren. De voor
zitter brengt hem dank voor zijn vriendelijke woorden en verwacht 
nog langdurige vriendschappelijke samenwerking. 

De notulen word enzonder aanmerkingen goedgekeurd. Nadat 
[ de heer Van der Houven een extra prijsje toezegde voor ons 
I nieuwe lid nr. 1001, worden de candidaten als lid aangenomen. Tef 
rondgang zijn aanwezig de nieuwe zegels (gelegenheidszegels) van 
Luxemburg, België en Frankrijk, alsmede een interessante valsche 
port van Ned.Indië. Bij de verloting wint de heer Dekker den 
len prijs_ Na de veiling namen de beeren Vos en Van Erp bij de 

I rondvraag het woord. Zij werden beantwoord door den voorzitter, 
I die daarna het officieele gedeelte sloot voor het ruiluur. 

J. N. H. V. R, 
Mededeeling. 

Beleefd dcoh dringend verzoek, bij adresverandering ook direct 
I mededeeling te doen aan het sectiehoofd, om zoo mogelijk nog 
Ite voorkomen, dat onderweg zijnde rondzendingen tevergeefs aan 
jhe t oude adres worden gestuurd, wat soms stagnatie en extra 
|kosten meebrengt. 

Nieuwe leden. 
11001. J. Cats, Zilverstraat 2, Franeker. 
11002. S. H, Kets de Vries, Davidsstraat 14d, Rotterdam, W. 
11003. M. C. J. Eijke, Hanenburglaan 165, Den Haag. 
11004. G. Winkel, Hadrianastraat 15, Voorburg (Z.H.). 
11005. H .J. Hanenbergh, Hoekwaterstraat 4, Voorburg (Z.H.). 
11006. P. A. de Riet, Ie Van den Boschstraat 74, Den Haag. 
■1007. J. E. Verbaarschot, Fred. Hendriklaan 246, Den Haag. 

1008. C. Pijl, Achterweg 20, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
1009. N. Luijkenaar, Ankeveenschestraat 10, Den Haag. 
1010. J. H. Nijland, Hilbelinkspad 7 II, Winterswijk. 
1011. H_ G.' Nijland, Morsestraat 11, Winterswijk. 
1012. J. Dikkers, Eelinkstraat 60, Winterswijk. 
1013. H .Bekkers, Steenhouwerspad 16, Winterswijk. 
1014. L. Bouman, Weurden 66, Winterswijk. 

Candidaatleden_ 
L. de Roo, Curaïaostraat 64 hs., Amsterdam, W.; tijdelijk adres 

tot 1 September a.s.: Jan Kroonsweg 58, Noordwijk a. Z. 
(Voorgesteld door R. O. H. Neugebauer) 

mej. A. Nanninga, Nieuwe Hilversumscheweg 28, Bussum. (Voor
gesteld door dr. F. G. de Wilde). 

T_ Kramer, Agrippinastraat 38, Voorburg (Z.H.). (Eigen aan
gifte). 

A. C. Hofman, wijnhandel. Adelaarstraat 69, Utrecht. (Voorgesteld 
door J. G. Nicolai'). 

B. J. van der Velde, Antonie Duijckstraat 21, Den Haag. (Voor
gesteld door M_ Thierry de Bije DoUemans). 

P. Karthaus, Ant. Duijckstraat 147, Den Haag. (Voorgesteld door 
A. Ruijter). 

G. J. van ' t Pad, agent K.P.M., Muntok (Banka)_ (Voorgesteld 
door A. E. Banse). 

S. J. Hollander, Riouwstraat 181 Den Haag (Voorgesteld door 
■ K. Babajef). 
me). N. van der Zwan, Appelstraat 51, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. Lorang). 
M. Rens, Westplantsoen 50, Delft. (Voorgesteld door P. Kuitens) 
J. Reuvers, Harstenhoekweg 151, Scheveningen. (Voorgesteld door 

P. Kuitens). 
jhr_ mr. A. F. C. de Casembroot, burgemeester, Westkapelle (Zee

land). (Voorgesteld door mr. L. A. S. J. baron van der Feltz). 
H. S. Oswald, Schritsen 37, Harlingen. (Voorgesteld door S. A 

Lindeman). 
Adresveranderingen. 

190. J_ C. Breur, Arnhemscheweg 60, Scheveningen. 
620. W. R. Rijnders, Tjikoraiweg 10, Malang (Java), 

mevr. J. Adriaans Santberg, Nijmegen ? 
491. mevr. dr. Joh. de BooijAlbers, Wassenaarscheweg 140, Flat

gebouw Arendsburg, Den Haag. 
210. K. M. den Hartog, Verlengde Oosterweg 24 Ia, Groningen. 
579. H. T H. Goossene, Java ? 
681. T. G. W. van Rheenen. Boulevard de Ruijter 36, Vlissingen. 
163. A. T Uijlen. N.V. Philips, Eindhoven. 
528. T. Dillo, Gebr. Van Eijkstraat 1, Tilburg. 

78. C. P. van Gemerden, Schiedamscheweg 237d, Rotterdam, W. 
Nieuwe afdeeling Winterswijk. 

Voorzitter: T. Nijland, Hilbelinkspad 7 II, Winterswijk; secre
taris: B. W. Kruisselbrink, Buskers K 2, Winterswijk; penning
meester: H. G. Nijland, Morsestraat 11, Winterswijk. 

De jonge afdeeling boekte direct een succes, n.1. openstelling van 
een philatelistenloket te Winterswijk met ingang van 16 Juli 1938. 
Begonnen is mede met het organiseeren van ruilavonden, die wel 
voldoen. 

Afdeeling Venlo. 
Kort verslag der vergadering van 14 Juni. Om 8K uur opent 

de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen hatelijk wel
kom. Aanwezig zijn 13 leden. De notulen der vorige vergadering 
worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. De voorzitter 
deelt vervolgens mede, dat op het oogenblik voor de a.s tentoon
stelling van verschillende inzenders reeds in totaal 284 vellen zijn 
toegezegd. Hij verzoekt de leden nogmaals hun medewerking te 
willen verleenen om deze tentoonstelling zoo goed mogelijk te doen 
slagen. Er wordt hierna een verloting gehouden van zegels, ge
schonken door een 7tal beeren. Twee Amerikaansche veilingen 
brengen ten bate van het tentoonstellingsfonds een bedrag op 
van ƒ3 ,50. E. H . 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering op 28 Juni 1938. Aanwezig 21 leden. De heet 

De Bekker, de nieuwe veilingmeester, vestigt de aandacht op de 
volgende bepalingen voor de toekomstige veilingen: Alle kavels, 
ook enkele exemplaren, moeten opgeplakt worden aangeboden. 
Vermeld dient te worden: serie al dan niet compleet, eventueele 
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gebreken, francswaarde Yvert of prijs Mebus voor wat betreft 
Nederland en Koloniën. Tijdens de veiling mogen voorts geen 
zegels meer worden bijgebracht. De vergadering gaat met deze 
wenschen accoord. Een korte pauze zal voortaan gehandhaafd 
blijven, waarin met den penningmeester kan worden afgerekend. 
De heer J. F. J. Jansen zal voortaan den nieuwtjesdienst verzorgen. 

C. V. S. 
Afdeeling Dordrecht, 

Ondanks den langzamerhand aangebroken z.g. „stillen tijd", 
was de vergadering van 29 Juni druk bezocht; 44 leden waren op 
deze bijeenkomst, welke zeer geanimeerd verliep, aanwezig. De 
heer C_ Pijl werd als lid aangenomen. Eenige leden hadden een 
gedeelte van hun verzameling medegebracht, om te laten bekijken, 
een voorbeeld, dat zeer zeker navolging verdient. De leden worden 
opgewekt om adressen van verzamelaars aan den secretaris op te 
geven ,die dan zullen worden bewerkt voor het lidmaatschap. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, vergadering op Woensdag 27 

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

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

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

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

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

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan. 
Van Galenstraat 94, Zwolle), den derden Vrijdag der maand, 
8 uur, in hotel Peters, Melkmarkt, Zwolle_ Bijeenkomst speciaal 
voor de jeugd in gebouw Speeltuinvereeniging „Assendorp", eiken 
3en Zaterdag, 3.15 uur n.m. 

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: C. J. M. van Steen-
sel, Groote Markt 1, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand in 
hotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. Postzegelbeurs in 
hotel „De Bonte Os", eiken 2en Zaterdag der maand, 3 uur. 

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". 

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

Verslag der vergadering van 29 Juni 1938. 
Aanwezig zijn 25 leden. Om kwart over acht opent de voor

zitter, dr. H. C. Valkema Blouw, de vergadering met een woord 
van welkom tot de aanwezigen, in het bijzonder tot het nieuwe 
lid, den heer J. T. A. Oostendorp, en voorts tot enkele z-eldzame 
bezoekers; vooral de aanwezigheid van den oud-voorzitter, den 
heer J. M. Pos, is zeer verheugend. In een korte rede herdenkt de 
voorzitter Prins Bernhard's verjaardag, welke dag aan beteekenis 
wint door het feit, dat de Prins dezen dag weer geheel hersteld 
kan vieren. 

Een schrijven van de Deensche Philatelisten-Unie vermeldt, dat 
ter gelegenheid van den lOen Deenschen Philatelistendag vellen van 
100 zegels zullen worden uitgegeven, welke zegels om den ander 
van een opdruk worden voorzien, terwijl de bedoeling is, dat de 
verzamelaars deze vellen in hun geheel koopen. In een uitvoerig 
en rijk gemotiveerd betoog neemt de voorzitter stelling tegen een 
dergelijken uitwas, welke philatelistisch op geen enkele wijze is 
te verantwoorden. 

Tot afgevaardigden naar de Bondsvergadering worden benoemd 
dr. H. C. Valkema Blouw en dr. H. W. Borel; tot plaatsvervangend 
afgevaardigden de beeren B. H. J. Lap en J. van Tongeren; tot 
leden der kascommissie de beeren A. N. Hamelberg en A. te 
Winkel. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Van Tongeren de aandacht der 
vergadering voor het feit, dat voor de a.s. Bredasche tentoonstel
ling luchtpoststukken niet voor inzending in aanmerking komen, 
hetgeen z. i. niet juist is, daar dergelijke stukken zeer zeker phila
telistische waarde hebben. Na langdurige discussie besluit de ver
gadering te stemmen over een voorstel om aan het bestuur van 
den Bond te verzoeken te willen bevorderen, dat voortaan der
gelijke eenzijdige uitzonderingen niet meer worden gemaakt. Daar 
de stemmen over het voorstel staken, wordt het aangehouden tot 
de volgende vergadering. De voorzitter sluit hierna het officieele 
gedeelte der vergadering, waarop een zeer geanimeerde veiling met 
gunstige resultaten volgt. B. H. B. 

Candidaat-leden. 
L. Baars, p.a. Hotel Baars, Smeepoortstraat 52, Harderwijk. (Voor

gesteld door C. Abas, Arnhem). 
H. Tennekes, Brederostraat 3, Arnhem. (Voorgesteld door A. 

Katz, Arnhem). 
Vergadering. 

Gedurende de maanden Juli en Augustus worden geen ver
gaderingen gehouden. 

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

Ingeschreven als lid. 
91. J. H. J. de Rochemont, Van Dalenlaan 15, Santpoort-Station. 

Adresveranderingen. 
44. C. de Graaff, thans Parkstraat 18, Haarlem. 

241. L. G. Janssen, thans Jacob Catsstraat 96, Voorburg. 
Voorgesteld als lid. 

E. M. Bakker, Schouwtjeslaan 90, Haarlem. (Voorgesteld door 
W. H. Hartman). 

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

Verslag der vergadering van 27 Juni 1938. 
Anwezig 33 leden. De voorzitter, de heer Kielman, opent te 

ruim half negen met een woord van welkom. Met genoegen wordt 
de voor deze maand zoo goede opkomst geconstateerd. De heer 
Meijer, die voor het eerst na diens ongeval weer aanwezig is, 
wordt gelukgewenscht met zijn herstel; verder memoreert de 
voorzitter nog het feit, dat de penningmeester, de heer S. S. 
Ongering, zijn 25-jarige echtvereeniging mocht herdenken. De 
notulen van de vorige vergadering worden gelezen en onveranderd 
goedgekeurd. De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot 
bijzondere bespreking. Medegedeeld wordt, dat de jeugdafdeeling 
in Mei haar laatste bijeenkomst heeft gehouden. In verband met 
de opgedane ervaringen stelt het bestuur voor de jeugdafdeeling 
op te heffen. Aldus wordt besloten. Dank wordt gebracht aan de 
beeren Jonker en C. Scholtens. die gedurende eenige jaren de lei
ding hebben gehad. Aan de leden wordt verder nog medegedeeld, 
dat een der leden eenige jaren geleden uit een zichtzendins van 
de firma Mebus een vrij kostbaar zegel had gekocht. Later bleek, 
bij onderzoek door een expert, d i t het zegel vrijwel waardeloos 
was, doch dat door een chemisch proces de kleur was veranderd. 
De heer Mebus, die op zijn verzoek het zegel op zicht kreeg, heeft 
verder niets van zich laten hooren, niettegenstaande herhaalde 
aanmaningen van het bestuur. De zaak zal nu aan de politie te 
Amsterdam in handen worden gegeven. 

Het candidaat-lid, de heer Broek, te Groningen, wordt als lid 
toegelaten. Een verloting van eenige aardige zegels wordt gehouden 
Nadat nog besloten is dit jaar in Juli wèl te vergaderen en in 
Augustus niet, volgt na de gebruikelijke rondvraag sluiting. 

A. C. S. 
Nieuw lid. 

96. J. G. Broek, Star Numanstraat 71b, Groningen. 
Candidaat-lid. 

G. Wiegertjes jr.. Hoofdstraat 98, Hoogezand. 
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Adresveranderingen. 
W. H. Baarschers, Appingedam, wordt Berkenweg 16, Doorn. 
G. F. Schut, Groningen, wordt Eendrachtskade 13a, Groningen 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 18 JULI 1938, des avonds te 

8.15 uur, in „Suisse", Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 27 Juni 1938. 
De onder-voorzitter opent de vergadering, waarbij hij het ge

noegen heeft 25 leden te kunnen welkom heeten. Hij deelt mede, 
dat de voorzitter, de commissaresse van de rondzending en de Ie 
commissaris tot hun spijt verhinderd zijn de vergadering bij te 
wonen. Hierna krijgt de secretaris de gelegenheid de notulen van 
de vorige vergadering voor te lezen, welke worden goedgekeurd. 
Veschillende ingekomen drukwerken circuleeren hierna. Vervol
gens wordt de heer Stols, voorgedragen door den heer Jacobs, met 
algemenee stemmen tot lid aangenomen. Nadat van de rondvraag 
geen gebruik is gemaakt, wordt de gratis-verloting gehouden, 
waarna het gebruikelijke spel. J. H . 

Nieuw lid. 
31. A. A. M. Stols, Groote Looierstraat 28, Maastricht. 

Geroyeerd. 
69. L. Maris, St. Bernardusstraat ' 'b, Maastricht. (Wegens niet 

betalen contributie) 
98. J. Lemmens, St. Hubertuslaan 45, Maastricht. (Wegens na her

haalde aanmaning niet betalen van gekochte zegels en con
tributie). 

Volgende bijeenkomsten. 
In de vacantiemaanden Juli en Augustus geen bijeenkomsten. 

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

Verslag der vergadering van 28 Juni 1938. 
De flink bezette vergadering — ruim 40 leden zijn aanwezig — 

wordt door den voorzitter met een welkom geopend, in het bij
zonder tot den heer Suermondt, voor het eerst als lid aanwezig, 
en verder tot de candidaten Smits en Rondel_ Ze worden met de 
niet verschenen beeren Battem en Van Duim geballoteerd en als 
lid aangenomen. De notulen der vorige vergadering worden ge
lezen en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken is o. a. het schrijven 
van den Bond over afgedane en te behandelen punten voor de 
vóórvergadering op 12 Juni. Onze vereeniging kon geen afge
vaardigde zenden en heeft aan den heer Polling een telegram ge
stuurd met verzoek onze vereeniging te willen vertegenwoordigen. 
Het feit wordt hierna herdacht van het overlijden van den heer 
Waller, doordat de leden zich een oogenblik van hun zetels ver

effen. De voorzitter schetst de groote verdiensten van den over-
edene voor de philatelic. Het verzoek wordt nogmaals gedaan, 
^at de leden aan den secretaris opgeven, welke landen door hen 
erzameld worden met het oog op den aankoop van zegels voor 
e October-verloting. De heer Pluim moet wegens vertrek naar 
ndië het penningmeesterschap neerleggen en is de heer Witte 
ereid het op zich te willen nemen, waarvoor een applausje ge-
even wordt. Tevens heeft de heer Pluim toegezegd het corres-
ondentschap in Indië op zich te willen nemen. 
Door het bestuur is zeer veel werk verricht met het verzorgen 

an brieven voor de eerste vlucht naar Sydney. Ongeveer 90 
rieven zijn klaargemaakt, terwijl de propaganda zeer goed is ge-
eest, daar 3 nieuwe leden zich hebben aangemeld. Van de rond-
raag maakt de heer Zwagerman gebruik. Hij vraagt of gedurende 
e jubileumweek hier ter stede een tentoonstelling gehouden kan 
orden, door b.v. aan winkeliers te vragen hun etalage voor dit 
oei af te staan. Hij zelf is bereid een etalage van zijn winkel 

or dit doel beschikbaar te stellen. De voorzitter dankt hem 
or de aanwijzing en zegt in de volgende bestuursvergadering hier-
er te zullen spreken. De heer Wezenbeek heeft in Amsterdam 

aan het adres, vermeld in het Maandblad, de Suriname-zegels 
„gebruikt" besteld, doch ze „ongebruikt" ontvangen. Na een 
veiling en de maandverloting wordt de vergadering onder dank
zegging gesloten. M. H. H. 

Nieuwe leden. 
J. A. Smits, Janzenstraat 4, Den Helder. 
H. J. Rondel, p.a. Lutzke, Violenstraat 103, Den Helder. 
J. Battem, Parallelweg 68, Den Helder. 
J. F. van Duim, Kazerne O. Z. Dienst, Den Helder. 
A. Ohr, Lombokstraat 13, Den Helder. 

Bedankt. 
W. Bakker, Loodsgracht 48, Den Helder. 

Adresveranderingen, 
L. Bood wordt Hertzogstraat 32, Den Helder. 
M. van der Sluijs wordt Frankenslag 107, 's-Gravenhage. 

Vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 26 Juli 

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

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

Verslag der vergadering van 27 Juni 1938. 
Als de voorzitter de vergadering opent, blijken nog velen te zijn 

opgekomen, ondanks het zomerweer. De notulen worden voor
gelezen en goedgekeurd. Enkele ingekomen stukken worden voor 
kennisgeving aangenomen. De heer Rennotte vraagt eenige in
lichtingen over de rondzendingen, welke verstrekt worden. De 
heer Verbeek vraagt, of de Nedeilandsche Bond niet de uitgifte 
van een boek betreffende valsche zegels kan bevorderen. De voor
zitter merkt op, dat wij niet zijn aangesloten bij den Bond, waar
op de vraag gesteld wordt, of mogelijk het Maandblad iets der
gelijks kan verzorgen. De secretaris meent, dat voor een boek
werk te weinig belangstelling zal zijn, gezien de bekende uitgave 
van Serrane. Het zou wel aanbeveling verdienen, als het Maand
blad over dit onderwerp meer publiceerde. Eenige leden deelen 
hun bevindingen nog mede. Vervolgens vindt de maandelijksche 
verloting en verdeeling van eenige nieuwe uitgiften plaats. Tot slot 
wenscht de voorzitter allen een plezierige vacantie. P. Sch. 

Adresverandering (ingaande 1 Augustus 1938). 
jhr. ir. C. van Holthe wordt Lingedijk B 223, Geldermalsen. 

Mededeeling. 
In de maanden Juli en Augustus worden geen bijeenkomsten 

gehouden. 

Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

Rectificatie. 
In het nummer van 16 Juni 1.1. komt als „Nieuw lid" voor: 

Odon Boussu, 15 Rue Marc Sequin, Paris. Dit moet zijn: Odon 
Rousie, 15 Rue Marc Séguin, Pans (18e). 

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

Mierlo-Hout bij Helmond. 

Verslag der vergadering van 27 Juni 1938. 
Aanwezig 15 leden, als de voorzitter het welkomstwoord uit

spreekt. In verband met de notulen wordt opgemerkt, dat de 
heer Van Schijndel niet zal kunnen optreden als lid van de ten
toonstellingscommissie wegens andere werkzaamheden. Bij de 
rondvraag plaatste de heer Brouwers enkele opmerkingen omtrent 
den verkoopkoers van zegels. Met betrekking tot de tentoonstel
ling te Breda wordt voorgesteld deze gezamenlijk te bezoeken, 
waartoe men zich kan opgeven bij den heer Domensino. Hierna 
vindt de verloting voor alle aanwezigen plaats, waarvoor, naast de 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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door de leden geschonken zegels, nog vele fraaie aankoopen van 
de vereeniging beschikbaar zijn. Tenslotte wordt het officieele ge
deelte onder dankzegging aan de aanwezigen gesloten. A. H. J. S. 

Belangrijk. 
Gedurende de maanden Juli en Augustus zullen geen leden

vergaderingen plaats vinden. 

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

Verslag der vergadering van 19 Juni 1938. 
De voorzitter opent te 3.30 uur de laatste vergadering in het 

seizoen en heet allen welkom, in het bijzonder den heer Cramerus 
uit Breda, die dezen middag mededeelingen zal doen over het doel 
en de werkwijze van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars. Na medegedeeld te hebben, dat inmid
dels wederom 4 candidaat-leden werden ingeschreven, heet de 
voorzitter het candidaat-lid, den heer Raaijmakers, welkom, als
mede het lid den heer W. Mulder, die met zijn dochter voor de 
eerste maal een vergadering bijwoont. Het welkom wordt tevens 
toegeroepen aan mevrouw Van der Eerde uit Boxtel en mejuffrouw 
Boelaerts, Den Bosch, beiden als introducée's aanwezig. De voor
gelezen notulen worden onveranderd vastgesteld. Bij de ingekomen 
stukken bevinden zich de van den Ned. Bond ontvangen mede
deelingen betreffende de mogelijkheid om nieuwe uitgiften te be
trekken van de landen België, Duitschland, Zwitserland en Luxem
burg. Als mededeeling van het bestuur wordt ter kennis van de 
aanwezigen gebracht, dat op Woensdag 20 Juli een speciale ruil-
avond zal worden belegd. Op voorstel van het bestuur der af-
deeling junioren is als leider benoemd de heer W. A. de Bodt. De 
voorzitter vraagt de aanwezigen adressen te willen opgeven van 
verzamelaars(sters), niet-leden der vereeniging. 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan den heer Cramerus 
die op duidelijke en uitvoerige wijze het doel en de werkwijze van 
den Ned. Bond uiteenzet. Spreker wijst op het vele wat reeds 
door samenwerking tot stand is gekomen en vertrouwt, dat ook 
onze vereeniging zal kunnen besluiten tot den Bond toe te treden 
De voorzitter dankt namens allen voor hetgeen de heer Crameru> 
heeft uiteengezet en zegt toe, dat het al dan niet toetreden tot 
den Bond op de eerstvolgende bestuursvergadering een punt van 
ernstige overweging zal uitmaken, waarna de ledenvergadering uit
eindelijk zal moeten beslissen. 

Dank zij den heer Cramerus, die een vijftal prijzen voor de 
gratis verloting beschikbaar stelt, komen 14 personen voor een 
prijs in aanmerking. Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt 
door den heer Ottevanger, die wijst op de geringe toename van 
den inhoud van het falsificatenalbum. Hij spoort allen, die in het 
bezit zijn van vervalschingen enz. aan, deze aan de vereeniging 
af te staan. De heer Rosenbaum wijst op den nieuw te verschijnen 
Yvert-catalogus en beveelt gezamenlijke bestelling, zoo mogelijk 
met de Postzegelvereeniging „Breda", aan. Op de convocatie voor 
den specialen ruilavond zal een betreffende mededeeling worden 
opgenomen. Mejuffrouw Kempees deelt mede, dat met medewer
king van den heer De Bodt en den secretaris een twintigtal enve
loppen met de proefvlucht naar Australië konden worden mede
gezonden. Doordat de mogelijkheid hiertoe eerst op den len 
Pinksterdag bekend werd, ging een en ander echter met vele moei
lijkheden gepaard. Van de door mejuffrouw Kempees aangeboden 
gelegenheid, om ook met de eerstvlucht brieven te verzenden, 
wordt door verschillende personen dankbaar gebruik gemaakt. 

De heer Domensino vraagt nog de mogelijkheid te overwegen, 
om gezamenlijk de tentoonstelling te Breda te bezoeken. Betref
fende dit punt hoopt het bestuur nog nadere mededeelingen te 
doen. De heer Cramerus noodigt allen uit naar Breda te komen, 
waar veel te zien en te leeren zal zijn. 

Niets meer aan de orde zijnde, volgt sluiting der vergadering, 
waarna de aangekondigde veiling bij opbod wordt gehouden. P. H. 

Nieuwe leden. 
G. H. J. M. Raaijmakers, Taaistraat 156, Vught. 
R. H. J. Lamers, "Willem van Oranjelaan 25, Den Bosch, 
jhr. mr. F. J. C. M. van Rijckevorsel, Grootgrinsel, Den Düngen. 

Afgevoerd als handelaar-lid. 
H. Marsé, Robert Schuniannstraat 22, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
M. Adelmeijer, Willem van Oranjelaan 4, Den Bosch. (Voorge

dragen door A. G. Duijn). 
H. Marsé, Robert Schumannstraat 22, Utrecht. (Eigen aangifte). 

Adreswijzigingen. 
M. Cappel, thans Van Noremborghstraat 32, Den Bosch. 
E. P. A. van Dijk, thans p.a. G. Vlek, Akerstraat 84, Heerlen. 

Ruilavond. 
Speciale ruilavond op Woensdag 20 Juli 1938, in hotel Central, 

Markt 51, 's-Hertogenbosch. Opening der zaal te 7'A uur. 

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

Verslag der vergadering van 27 Juni 1938. 
Circa half negen opent de voorzitter de vergadering en heet 

alle aanwezigen welkom, in het bijzonder den heer P. Jorissen, 
uit Den Haag, die heden avond als gast in ons midden vertoeft. 
De voorzitter doet ons mededeeling van het overlijden van 
den bekenden Nederlandschen philatelist Waller, die o. m. als 
een der grootste verzamelaars in ons land bekend stond en stichter 
was van het huidige Nederlandsche Postmuseum. Gedurende eenige 
oogenblikken gedenken de leden staande den overleden pionier 
der philatelie. Hierna wordt overgegaan tot voorlezing der notulen, 
welke worden goedgekeurd, waarna de ingekomen stukken worden 
behandeld. Enkele brieven worden voor afdoening in handen ge
steld van den secretaris. Betreffende het philatelistenloket is van 
den directeur-generaal der P.T.T. nog geen bericht ontvangen. 
Het voorstel van het bestuur om een excursie naar het Postmuseum 
in Den Haag te maken vindt veel bijval; op de Juli-vergadering zal 
een Zaterdagmiddag worden vastgesteld, om dan gezamenlijk naar 
het Postmuseum te gaan. 

De voorzitter doet voorts mededeelingen omtrent het inwinnen 
van gegevens voor de jeugdvereeniging en over een in de toe
komst aan te vragen koninklijke goedkeuring der statuten onzer 
vereeniging. Voor de rondvraag geeft niemand zich op. Niets 
meer te behandelen zijnde, sluit de voorzit ter de vergadering, welke 
in zeer snel tempo is afgewerkt, ten einde onzen gast in de gele
genheid te stellen een en ander ce laten zien. Ook wordt daarom 
dezen keer geen veiling gehouden. 

Hierna is het woord aan den heer P. Jorissen, die ons vertelt, 
dat hij zijn verzameling „Scandinavië" ter bezichtiging heeft mede
gebracht. De diverse bladen gaan de vergadering rond en aanstonds 
blijkt uit kwaliteit en opstelling der zegels, dat hier een „nestor" 
in het verzamelen in ons midden is. De drie landen, welke com
pleet aanwezig zijn, en op enkele zegels na postfrisch, vormen 
samen een pracht-collectie. Na afloop der bezichtiging dankt de 
voorzitter den heer Jorissen voor diens bereidwilligheid, om deze 
mooie collectie aan ons te laten zien en spreekt de hoop uit, dat 
in het komende seizoen de heer Jorissen wederom onze vereeniging 
met een bezoek zal vereeren. 

Hierna gaat de vergadering om half elf uiteen. D. P. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 25 Juli 1938 in „Het Schaakbord", 
Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 1 Juli 1938. 
Aanwezig 21 leden. De notulen worden goedgekeurd. Van da 

ingekomen stukken worden besproken de tentoonstelling van hej 
Nederlandsch Postmuseum en een schrijven van het Vereenigd 
Uitgeversbedrijf, dat een philatelisten-adresboek wil samenstellenl 
De penningmeester doei mededeeling dat over het eerste halfjaaj 
1938 voor ruim ƒ 850 uit de circulatieboekjes is gekocht, tegeij 
ƒ 625 in hetzelfde tijdvak van 1937. Dus een zeer behoorlijl] 
resultaat, gezien het nog geringe aantal leden. De boekjes bleveJ 
nooit langer dan 3 maanden in circulatie. I 

Met algemeene stemmen wordt hierna de heer J. Klinkhamel 
als lid aangenomen. 1 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Gezien het feit, dat enkele leden zich nog niet definitief kunnen 
uitspreken over deelname aan den tocht naar Breda op 28 Augus
tus a.s., wordt vastgesteld, dat leden die willen meegaan, zich 
kunnen opgeven bij den heer L. Langeveld, Schimmeipenninck-
straat 46, Amersfoort. De verloting, welke hierna volgde, leverde 
aan ieder der aanwezigen een aardigen prijs. In de pauze werd 
gelegenheid gegeven de reeds aangekochte zegels voor de jaar
verloting, welke in Januari 1939 i'al worden gehouden, te bezich
tigen. Voor minstens 2/3 der zegels zal de keus vallen op Neder 
land en Koloniën. De veiling omvatte 32 kavels, welke nagenoeg 
alle een kooper vonden. G. C. v_ H. 

Mededeelmgen. 
In Augustus zal geen vergadering gehouden worden; wel blijven 

de zendingen gewoon doorgaan. Leden, die met vacantie gaan, 
worden er nogmaals aan herinnerd, dat zij dit ter kennis moeten 
brengen zoowel van hun voorganger als van den secretaris. 

Nieuw lid. 
J. Klinkhamer. 

Vergadering^ 
Volgende bijeenkomst op Vrijdag 2 September 1938, des avonds 

te 8 uur, in hotel „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 22 Juni 1938. 
Aanwezig 10 leden_ De vergadering wordt, bij afwezigheid van 

Iden voorzitter, te 8J^ uur door den heer Schol geopend. Direct 
I hierna wordt overgegaan tot voorlezing der notulen, die onver-
landerd worden goedgekeurd. Na afhandeling van 2 ingekomen 
Istukken deelt de directeur der rondzending mede, een verzekering-
Ima.xtschappij bereid gevonden te hebben, de boekjes van de rond-
Izending te verzekeren, echter alleen tegen brand en inbraak bij 
Ihem thuis en dus niet tijdens de circulatie onder de leden. Be-
Isloten wordt onder deze voorwaarden een verzekering af te sluiten. 

Vervolgens vraagt de heer Smitjer, of het niet mogelijk is, dat 
Je leden, die zegels uit de rondzending koopen, het bedrag van 
iet gekochte direct afrekenen, b.v. door storting op een post
rekening. Volgens hem zal deze wijze van betahng het werk van 
Jen directeur der rondzending aanmerkelijk verlichten. Over deze 
kwestie wordt geen overeenstemming bereikt, zoodat de heer S. 
ap de eerstvolgende vergadering hier nog nader op zal terugkomen. 
^e heer Merten doet vervolgens het voorstel de vergaderingen 
L'an 27 Juli en 10 Augustus wegens de vacancies te laten vervallen, 
len en ander vindt echter bij de leden geen instemming. Nadat 
pog eenige andere onderwerpen behandeld zijn, volgt een half-
turtje onderlinge ruil en handel, waarna, mede door het kleine 
lantal aanwezige leden, de vergadering om 9>2 uur gesloten wordt-

W. M 

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

Verslag der vergadering van 8 Juni 1938. 
Te 8% uur wordt, wegens afwezigheid van den voorzitter, de 

ergadering door den secretaris-penningmeester met een wel-
jmstwoord geopend. Er zijn 17 leden en 1 candidaat-lid aan-

lezig. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen. 
Ivorens aan de afrekening te beginnen, brengt de penningmeester 
ider de aandacht, dat de verschuldigde bedragen niet geregeld 

|nnenkomen, zoodat het niet tot de uitzonderingen behoort, dat 
Jen enkele maanden achterstallig zijn. Een gunstige uitzondering 

lerop mak^n de leden, die geregeld ter vergadering verschijnen, 
Jsmede een paar met name genoemde leden, die in den laatsten 
ld de vergaderingen niet bezoeken. Hij wijst erop, dat, indien 

daarvoor bcnoodigde gelden niet in kas zijn, het bestuur niet 
staat gesteld wordt van een gunstige gelegenheid gebruik te 

aken voor den aankoop van postzegels voor de verloting met 
It nadeelig gevolg, dat dit in de laatste maand moet geschieden, 
iminste als er voldoende geld in kas is. 

iDe heer Boele wordt als lid van de club aangenomen. 

Een postzegel van Nederland en een blok van Curajao worden 
geveild. Daarna volgt een postzegelbeurs met geringen omzet. 

K. W. B. 
Nieuw lid. 

A. R. Boele, De Lus 22, Wassenaar. 
Candidaat-lid. 

J. A. Sieburgh, Burchtplein 14, Wassenaar. (Voorgedragen door 
A. Smabers). 

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

Verslag der vergadering van 5 Juli 1938. 
Aanwezig waren 44 leden, terwijl van het bestuur afwezig was 

de heer W. W. Helmholt. De voorzitter opent de vergadering en 
heet de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder mevrouw 
A. G. Bouman, die voor het eerst na een langdurige ziekte weder 
aanwezig is. Hierna verzoekt de voorzitter de aanwezigen zich 
van hun zetels te willen verheffen en wordt door een minuut stilte 
eerbiedig herdacht het overlijden van den heer P. W. "Waller, den 
stichter van het Nederlandsch Postmuseum. Daarna krijgt de 
secretaris gelegenheid tot voorlezmg van de notulen der verga
dering van 7 Juni 1938, welke door de vergadering onveranderd 
worden goedgekeurd. De voorzitter deelt daarna mede, dat van 
het Nederlandsch Postmuseum een mededeeling is ontvangen be
treffende een bijzondere tentoonstelling in het Postmuseum, n.L 
betreffende de eerste postzegels met beeltenis van H. M. de 
Koningin, waarna hij de vergadering nog opwekt het museum 
vooral toch eens te bezoeken. Bovendien spreekt hij nog een 
woord tot. opwekking betreffende de a.s. tentoonstelling der Post-
zegelvereen'ging „Breda" en herinnert eraan, dat inzendingen voor 
die tentoonstelling vóór 1 Augustus a.s. dienen te geschieden. Ver
volgens deelt hij mede, dat het bestuur heeft besloten aan de beide 
prijswinnaars van den wedstrijd, gehouden op 7 Juni j.1., als 
prijzen toe te wijzen ƒ 1,50 (Ie prijs) en ƒ 1,— (2e prijs) aan post
zegels te koopen uit de rondzendingen. Bij de philatelistische mede-
deelingen brengt de voorzitter nog ter sprake het artikel „Neder-

♦^. 
Groote Uitverkoop. 
Gedurende het tijdvak 15 Juli  15 
Augustus wordt door ons verkocht met 

kortingen tot 50 pet., 
in alle afdeelingen. 

Bezoekt ons magazijn, 
het loont de moeite! 

FIRMA J.VOET, 

■ ^ 

^ 

S|(J. G . Millaard), Beëedigd makelaar , 

Keizerstraat 4, Rotterdam. 
(586) 

■ ^ ^ 
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landsch Philatelistisch Leven", geschreven door den heer C. J. 
Reijerse, voorzitter van „Philatelica" en voorkomende in het 
Maandblad van 16 Juni 1938, waarna wordt overgegaan tot het 
aannemen van nieuwe leden. De vier candidaat-leden, n.1. de beeren 
J. Jansen Heytmajer jr., H. J. A. van der Weijden, H. Koopman 
en F. W. van der Wart, worden allen als lid aangenomen. Mede-
deeling volgt thans van de aanmelding van 1 nieuw candidaat-lid, 
n.1. den heer G. Kuil. Hierna volgt een voorstel van het bestuur, 
om de leden J. B. Cijs en J. Scholten, wegens het niet voldoen 
aan hun financieele verplichtingen, te royeeren, welk voorstel met 
algemeene stemmen wordt aangenomen. Nadat de voorzitter nog 
heeft ter kennis gebracht, dat in de maanden Juli en Augustus 
geen ruilavonden (3e Woensdag) zullen worden gehouden en dat 
evenmin in de maand Augustus de maandelijksche vergadering 
(Ie Dinsdag) zal plaats hebben, komt ter sprake de vaststelling 
van den datum voor het houden van de a.s. September-vergadering, 
welke, in verband met de feestelijkheden ter gelegenheid van het 
40-jarig regeeringsjubileum van H. M. de Koningin, niet op Dins
dag 6 September zal kunnen worden gehouden. Besloten wordt die 
vergadering te houden op Dinsdag 13 September en in verband 
daarmede den ruilavond op Woensdag 14 September te doen ver
vallen. Bij de rondvraag deelt de heer M. Speijer mede, dat hij 
heeft moeten ervaren, dat weldadigheidspostzegels door hem op 
poststukken geplakt, niettegenstaande zijn verzoek om lichte af
stempeling, toch zwaar zijn afgestempeld en vraagt of hier wel
licht maatregelen tegen zijn te nemen. Uit de vergadering worden 
aan den heer Speijer diverse raadgevingen verstrekt. Vervolgens 
is het de heer A. Beek, die een opmerking maakt betreffende de 
volgorde van plaatsing op de lijsten der rondzendingen. Genoemde 
heer wordt door den commissaris van het rondzendingsverkeer 
hieromtrent ingelicht. Hierna wordt door den heer A. Tijbout het 
voorstel gedaan, aan den heer C. J. Reijerse, zulks naar aan
leiding van het door dezen in het Maandblad van 16 Juni 1938 
geschreven artikel „Nederlandsch Philatelistisch Leven", een 
adhaesiebetuiging te willen zenden, welk voorstel door de verga
dering met algemeene stemmen wordt aangenomen. De heer D. 
de Vries deelt vervolgens mede, d i t aan den heer P. Wittkämper jr. 
voor zijn inzendingen op de tentoonstellingen te Bremen en te 
Praag diverse prijzen zijn toegekend en stelt voor aan genoemden 
heer een gelukwensch te zenden, alsmede tot hem een verzoek te 
richten, om voor onze leden een lezing te willen houden. Ook 
dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. Door 
den heer J. P. Radius wordt nog een voorstel gedaan, om de uren 
van openstelling der Zaterdagmiddag-beurs in het volgende seizoen 
te wijzigen, over welk voorstel een geanimeerde discussie volgt 
en wordt besloten dat het bestuur deze kwestie op de eerst
volgende bestuursvergadering nog eens nader zal bespreken. Nadat 
de heer D. de Vries nog een korte causerie heeft gehouden be
treffende de wijze van postzegels verzamelen, wordt na verloting 
en veiling de vergadering te 10.30 uur gesloten, waarna nog door 
den heer D. de Vries aan de leden gelegenheid wordt gegeven, 
om zijn door hem medegebrachte verzameling Portugal (onge
bruikt) in te zien. 

Nieuwe leden. 
28. J. Jansen Heijtmajer jr.. Stationsstraat 30, Zaandam. 
30. H. J. A. van der Weijden, Da Costalaan 29, Driehuis-Wester-

veld. 
33. H. Koopman, President Steijnstraat 16 I, Amsterdam, O. 
36. F. W. van der Wart jr., Zoomstraat 64 I, Amsterdam, O. 

(Adspirant-lid). 
Candidaat-lid. 

G. Kuil, winkelier. Gentiaanplein 19, Amsterdam, N. (Voorgesteld 
door W. L. Kouwenberg). 

Adresverandering. 
175. A. J. de Wit, thans Koninginneweg 175, Amsterdam, Z. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
26. J. B. Cijs, Tasmanstraat 71 I, Amsterdam, C. 

202. J. Scholten, Maasstraat 52 I, Amsterdam, Z. 
Ruilavonden (3e Woensdag der maand). 

In de maanden Juli, Augustus en September zullen GEEN ruil
avonden worden gehouden. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op Dinsdag 

13 September 1938 in „De Roode Leeuw", Amsterdam; zulks in 

verband met de jubileumfeesten ter herdenking der 40-jarige 
regeering van H. M. de Koningin. 

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

Verslag der vergadering van 17 Juni 1938. 
De voorzitter opent te 8.15 uur de door 23 personen bezochte 

vergadering. De notulen der vorige vergadering worden voor
gelezen en goedgekeurd. Na behandeling van eenige ingekomen 
stukken memoreert de secretaris de toezending der circulaire van 
de a.s. Java-Australië openingsvlucht en zullen zij, die zich voor 
den specialen enveloppendienst hebben opgegeven, t. z. t. een 
couvert van de club ontvangen. 

Men besluit de voor den nieuwtjesdienst benoodigde onge
bruikte zegels van Nederland en Koloniën in het vervolg bij de 
P.T.T. te Bandoeng te bestellen, hetgeen goedkooper uitkomt dan 
bij bestelling in Nederland. De heer Ebbink vertelt van de pas 
gehouden jeugdbijeenkomst en geeft eenige staaltjes van de geest
drift der jeugdige verzamelaars ! 

Na de pauze wordt de aangekondigde veiling gehouden; er 
worden 12 poststukken geveild voor ƒ 22,50. Bij de daarop vol
gende kwartjesloterij worden 62 loten geplaatst en waarbij de 
prijzen uitsluitend uit zegels bestaan. Zoowel veiling als loterij 
waren een groot succes. 

In verband met de vacantiemaand Juli wordt besloten de eerst
volgende vergadering te houden begin Augustus. Om circa 11 uur 
gaat de vergadering uiteen. W. H . 

Nieuwe leden. 
W. Orth, Ond. Soemoet, Kota Pinang (Sum. O.K.). 
G. Heinze, Marihat-Oliefabriek, Pematang Siantar (Sum. O.K.). 
A. P. J. Rittener, Julianastraat 14, Pematang Siantar (Sum. O.K.). 

Adreswijziging. 
S. van der Meulen, thans Ond. Kajoe Aro, Soengei Penoeh 

(Sum. W.K.). 
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GOEDKOOPE ZOMERAANBIEDING IN BLOKKEN ! 
Duitschland, Iposta ƒ 1 1 , — 
Id., Ostropa - 4,— 
Id., Olympiade, p. paar - 1,50 
l d . Bruine Band - 0,45 
Id., ld. met opdruk - 1,40 
Danzig, Daposta paar - 0,60 
ld , Magdeburg - 0,85 
België Borgerhout - 1,35 
Id., Charleroi - 1,40 
ld , Muziekblok - 1,50 
ld , Monument - 0,80 
Estland - 1,25 
Frankrijk, Pexip - 1,50 
Alban e, Jubileum - 0,65 
Id., Huwelijk - 0,80 
Luxemburg - 1,10 
Tsj -Slowakije - 0,25 
Id., Praag - 0,40 
Zwitserland, Pro Patria - 1,50 
Id., Pro Juventute - 0,45 

Yougo-Slavie' 
Polen, 3 stuks 
Denemarken, 3 stuks 
IJsland 
Bulgarije 
Hongarije, Liszt 
Id., Congres 
l d , Tentoonstelling 
Liechtenstein 
Monaco 
Spanj'e, Alcazar 
Id., Toledo 
S. Marino, eerste 
Id., 2 stuks 
Rusland, Poesjkin 
Id., Architecten 
Rumenie, eerste 
Id., tweede 
Congo 

ƒ 

— Franco rembours of giro 201148. — 

J. J. A. Engeikamp, Spui 13, Amsterdam. 

1,25 
2 , -
1,25 
2,50 
1,50 
4 , -
1,60 
0,75 
1,25 
0,75 
1,50 
1,50 
2,— 
0,75 
0,75 
1 , -
1,50 
0,65 
1 , -

(4") 

LIECHTEIVSXEII^. 
Ik ben ter gelegenheid van de tentoon

stelling en de beurs van 30 Juli a.s. af 
in Vaduz. Ik zend BLOK VADUZ III 
nominaal Sfr. 2,— van hieruit geadresseerd 
of postfrisch. Per stuk f 1,—; 10 stuks 
f 9,50; vanaf 20 stuks per ex. f 0,90. 
(Porto extra). Geadresseerde toezending 
of levering 10 Aug. a.s. iii Amsterdam. 
Bestellingen gelijk met betaling op post-
giro 320024 tot 25 Juli a.s. 

K. SALOiViOIV, 
Muntplein 6^ AMSTERDAM. (440) 

SPECIALE ZOMERAANBIEDING! 
|ederland i8 j2 , Nos i en 2, pracht exx. per paar f 
lern, iets korter, doch goed . . . f 
lomerzegels 1938, hcht gestetnpeld, per 10 series f 
lern per 100 series, j vel compleet . . f 
fcmerzegels 1937, per 10 senes . . f 
Endzegels 1937, per 10 series . . f 
lunerzegels 1936, per 10 series . . f 
Indzegels 1936, per 10 series . . f 
Indzegels I93S, per 10 series . . f 
IV2 Kind I93i, J ie en 52e zegel, plaatfout f 

Schitterend ruilmateriaal! Spotkoopje! 
versch Nederland, Weid -, zomer- en jubileumz. f 

tderland, 10 X '̂ ^ versch uitsl weJd en zomerz. f 
10 V 20 verschillende w .o . 12I/2 ets f 
10 X 3° verschdlende w c 11I/2 ets f 16, 
Alles ook per 100 leverbaar Prima kwaliteit. 

versch. Nederland weid , met complete series f 
en 80 ct., per 10 paar , . . f 

lehoeken 6 en 12V2 et ongebruikt, 10 paar f 
iboree, compleet per 10 f 0,8 s Per 100 senes f 
ehoek 6 et, 40 verschillende plaatfouten' . f 

leen het zoogenaamde Adamsappeltje, per stuk f 
iileum Ned-Indie 1923, alle afwijkende tandingen 
alve 5 et n ^ / i : u , per serie van 8 stuks f 
series compleet 5 et — r gld. ongeacht tanding, f 
20 et met aardige plaatfout f 0,20. Per 10 stuks f 

nderden aanbiedingen buitenland. Kleinhandelaren, wilt Ü 
verdienen . . . KOM N A A R ZAANDAM, maar even 

xhten' Toezending van zegels na- ontvangst van het bedrag 
giro 118330 of postwissel. Porto extra. Boven f 5 , — franco 

„THE GLOBE", ZAANDAM. (386) 

1,25 
i.SS 

r4,7S 
«•7° 
1,70 
1,90 
1,70 
1.85 
0,60 

4.— 
10,— 

2.5° 
1,70 
2,20 
7,JO 
4.— 
0.2S 

0,80 
2,50 
1,40 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Postzegelverzameling in albums te 
koop aangeboden. 

KOOY, 
Arnhemschestraat 64, 

Scheveningen. (581) 

NedePlanciscl i - Inci lë . 
Gevraagd: Koning 10 c. met punt-
stempeI,No.74/79,106,111/14,118. 
Brieven met No. 1 m. datumstempel. 

H. W. BOREL, (582) 
Velpepweg 7 3 , Arnhem. 
TE KOOP: Uit het bezit van wijlen 
den heer Raatgever een kastje, afm. 
buitenwerks: 168 X 5 4 X 4 4 c.M., 
gemaakt door meubelmaker op aan
wijzingen; met 10 uitschuifbare 
glazen platen, bijzonder geschikt 
voor het verzamelen van losse bladen 
met postzegels of poststukken; 
glazen deur, eikenhout gebeitst. 
Te zien: Sternstraot 1, Utrecht.(;89) 

O v e p x e e - v e p z a m e l i n g , 
goede collectie 

t e k o o p g e v r a a g d , 
ook partij goede Overzee. 

DE VAAN, Roostenlaan 54, Eindhoven. (j9o) 

T e k o o p a a n g e b o d e n voor meestbie-
dende »Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie" vanaf i Januari 1926 tot op heden, 
benevens 12 oude catalogi Yvert tot 1931 
S. ONDERWIJZER, Albr Durerstraat 33 11, 

Amsterdam, Z. Telefoon 25434. (S95) 

Beperkte Voorraad. 
Ned -Indie, Dienst, compl. ongebr , 

28 stuks f 10.75 
» Luchtpost 30 c , 4V2 gld , 

7V2 gld ongebr f i i , — 
Nederland, Olympiade f 1,20 

„ Zomer '37 compl. 
p e r IOC f 1 5 — 

België, Koekelberg, ongebr. f 1,45 
Hongarije, Euch Congr , ong f 1,35 
TSJ. Slowakije, B.I T , ong f 0,65 
Rusland, Pioniers, compl f 0,30 
Oostenrijk, Donau, „ f 0,50 

, Gluckwunsch, „ f 0,20 

Gevraagd. Kind 1937, 3 et 

Alleen na ontvangst van postwissel 
of storting op giro 261656. 

Porto extra 

M. J.A. V. d HAAGEN, 
Van Lennepweg 67, 

's-Gravenhage. (592) 

Aangeboden: Weldadigheidszegels van Oos
tenrijk, België, Duitschland (ongebruikt), 
Curasao, compleet (ongebruikt) 

Adres. P WESTLAND, 
Goirkestraat 22, Tilburg. (S96) 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

plaatsingen géén extra 
korting verleend. 

Prvis dezer advertenties : 
ƒ0,75 bö vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

W. M. F. SUTHERLAND, 
Albr. Thaerlaan 49, 

UTRECHT. 
RUIL. Heb af te geven kwantum 
Hitler-blokken, get. en onget Pusch-
kine en Archit alsmede series Zomer-
olymp. en Weid. 1936 Neem m ruil 
weld.senes Nederl. frank bij abonn., 
ook Zomerzegels — Te koop gevr. 
verzamel. Eur. en Ned. en Kol. (594) 

VAN SEVENTER'S POSTZE GELHANDEL. 
KEIZERSTRAAT (HOEK VISSCHERSDIJK), 

ROTTERDAM. 
Lever t t e g e n z e e r billijke p n j z e n : Eu ro p a , 
N e d e r l a n d e n Kolomen, O v e r z e e in a l l een 

pnxna kwaliteit . 
Z ichtzendingen v o l g e n s mancohjst . (393) 

GOEDKOOPE AANBIEDING! 
1906 T.B.C., per 100 f 5,— 
idem, enkel 3 en 5 cent „ 2,50 
1934, 5 et. Crisiszegel „ 5,— 
Postzegelhandel J. H. ROSSI, 
Raadhuisstraat 18, Amsterdam. 
Telefoon 43833, Giro 279945. 
Vraagt uitgebreide pakketten-prijs
lijst. Prijscourant Nederland en Ko
loniën op aanvrage gratis. (5^4) 
Verschenen: Overdrukken van het artikel „ L E G E N D E N EN M Y T H E N O P POSTZEGELS", 

door M J. VAN HEERDT-KOLFF. 
Gepubhceerd in het Ned Maandbl. voor Phil. 
Verkrijgb tegen vooruitbeti v. f 0,35 in postz. 
bij de schrijfster, Eemnesserweg 91, Baarn. (J36Ï 

1000 verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,35, uit mijn doubletten. 
Franco Nederland, Ned -Indie f o,2j extra. 

D. van Ommen, Populierenlaan, 
Epe. (Giro 132330). (584) 

P o s f z e g e l b o e k j e s . Fijne kwaliteit papier, 
cartonnen omslag en afrekeningstabel, voor 
i6o zegels, per loo stuks f 3,50, per joo en 
1000 belangrijke korting Monster tegen 
dubbele briefkaart. Porto extra. 
X. DAUDT, Zeugestraat 62, Gouda 

Giro 277730. ($91) 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

VRAAG EN AANBOD. 
Te koop gevraagd afstempelingen op nrs. i , 
2, 3 Nederland en op briefkaart no . i idem. 
W. Mooi], St. Annastraat 357, Nijmegen. 

Bod gevraagd op nr. 2, 6 en 9 van Zwitser
land, breed gerande zegels op brieven 

F H DUIKERS, Tongerscheweg 255, 
Maastricht. 

Aangeboden in ruil Suez-Kanaal, uitg. 1868, 
de I cent, 5 et. en 40 et. ongebr met gom, 
tegen Duitschl. Weid zegels tot en met 1933. 

M. Poeth, Spoorstraat S7J Tegelen. 

Te koop aangeboden een compl kroninesserie 
(202 w ) ä f 21 ,—, Duitschl beroepen 12,2$, 
kleederdrachten f 1,35, schepen f 0,60. Mr. 
E. J van den Berg, Jachtlaan 92, Apeldoorn. 
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NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalogus. 

ZWITSERLAND 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Catalogus-Zumstein. 
Steeds de mooiste en billijkste zichtzendingen ter be

schikking. Ook naar Overzee. 

M a n c o l i j s t e n worden verzocht. — Referentiën! 

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

TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEGELS VIN NEDERLAND EN KOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDADIGHEIDS-
SERIES. - TEVENS VERZAMELINGEN. 
Aanbiedingen met uiterst verlangde prijzen aan 

E . D E W B E R D , 
ERNST CASIMIRLAAN 19, GRONINGEN. (428) 

België, Duitschland, Bulgarije, Rusland 
en andere Europa-zegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vcreenigingen 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. Berlijn, Brussel). (580) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 
Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handieekening) 

(459) 

ZEER 
BELANGRIJK 

VOOR 

VERZAMELAARS! 

POSTZEGEL
VERZAMELING 

POLIS. 

VERZEKERT Uw verzamel ing als om
schreven door Dr. VALKEMA BLOUW 
in het Maandblad van 16 Dec. 1937 

Alle gewenschte inlichtingen: 

ASSURANTIEBEDRIJF 
F. G. VERDOORN, 

Tooropstraat 13, Arnhem. 
Telefoon 22526. (443) 

A L L E S P R I M A GEBRUIKT . 
ZOMERZEGELS 1938, 
1 serie ƒ 0,18; 10 series ƒ 1,70; 100 ser. ƒ 16,— 
ZOMERZEGELS 1937, 
1 serie ƒ 0 , 2 0 ; 10 series . .■ . ƒ1 ,80 
ZOMERZEGELS 1936, 
1 serie ƒ 0 , 2 5 ; 10 series . . . ƒ 2 , 
ZOMERZEGELS 1935, 
1 serie ƒ0 ,30 ; 10 series . . . ƒ2 ,50 
ZOMERZEGELS 1932 (Salve Hospes), 
1 serie . . ■ . . . ƒ0 ,85 
ALLE KINDERZEGELS 1923-1937, 
15 series 57 waarden . ■ . ƒ6 ,95 
ALLE KINDERZEGELS IN ROLTANDING 
8 series, 31 waarden . . . ƒ 7 , 6 0 
Levering na ontvangst van postwissel of stortin 

op giro 224451 . Porto steeds extra. (383 

Nederlandsche Postzegelhandei 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

JAMBOREE TE KOOP GEVRAAGD. 
lit betaal voor de 6 c. f 0.20 per 100; voor de 1I/2 c. f o, 

per 100; 12V2 f 0,04 per stuk; ik koop verder 6 c. Curafa( 
herd, f 0,35 per 100; ii/^ W. de Zwijger f 0,40; j c. W. di 
Zw. f 0,90; 6 c. W. de Zw. f 0,35; 6 c. drieiioek f 0,75 pe 
100; 12I/2 driehoek f 0,10, enz. Ook kilo's tot f i,— per kilo 
partijen bundelwaar, zelfs de goedkoopste soorten. Voor ge 
mengde portzegels betaal ik f o,4j per 100 stuks; voor ge 
mengde kind- en zomerzegels (uitgezonderd de laatste 6 en 
ets. zegels) f 0,02 per stuk. 

Aanbiedingen met prijs aan A . J . D B I V I T 
Koninginneweg 175, AMSTERDAM, Z. (391 

Een veil ige belegging 
tegen valutaverlagingen. 

Alle gelden op de wereld zijn te hoog en 
moeten in den loop der tijden worden gede
valueerd. Wanneer dit plaats vindt, moeten 
de prijzen van zeldzame zegels stijgen en bieden 
zeldzame Britsche Koloniale zegels 
thans een van de beste gelegenheden, om 
het kapitaal te beveiligen. 
Ik ben in staat zeldzame Britsche Koloniale 
zegels tegen zeer schappelijke prijzen aan te 
bieden, en serieuze verzamelaars, die zicht
zendingen wenschen te ontvangen, worden 
verzocht omgaand te schrijven aan 

T. ALLEN, 
Frinton on sea, Essex (Engeland) . (457) 
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Voor Neder land e n Kol. e n z . is het meest gesorteerde adres: 
I n t e r n a t . P o s t z e g e l ^ r o o t h a n d e l 

H. e. eoRRBi^^é, 
stationsplein 20 , Tel. 12782, Utrecht. 
(Direct tegenover het station) Beëedigd Taxateur. 

Verlaagde prijs: Ter kennismaking voor reclame „Correljé's 
Speciaal Catalogus- Nederland en Koloniën", 7e uitgave, 1938, 
thans 25 cent plus 5 et. porto op giro 10849. 2 maal bekroond. 

P ^ Steeds te koop gevraagd belangrijke partijen van 
Nederland en Koloniën. Uitsluitend offertes met 
verlangde prijzen. (363) 

S P E C I A I ^ B A A N B I E D I N G Z ^ V I T S B R L , A N D . 
Ter gelegenheid van de Nationale Postzegeltentoonstelling in Aarau 
hebben wij een speciale samenstelling voor Zwitserland-verzame
laars in het buitenland gereedgemaakt van alle onlangs verschenen 
nieuwe Zwitsersche zegels, bevattende: 
1 Aarau-Tentoonstellings-blok met a.s. tentoonstellingsstempel; 
1 Aarau-Tentoonstellings-blok ongebruikt; 
1 Serie nieuw Zwitserland, gebouwen v. d. Volkenbond en Arbeid; 
1 Bijzonder zegel „1 Augustus"; 
1 Luchtpostopdruk 10/65 cts.; 
1 Bijzondere luchtpost „Pro Aereo" 75/50; 
1 Exemplaar van onzen speciaal-catalogus Zwitserland-Liechten-

stein 1939 (afzonderlijk onmiddellijk na verschijnen); 
voor totaal ƒ 3,50 (betaling gelijk met de bestelling). 
De verzending heeft plaats op den openingsdag der tentoonstelling, 
n.l. op 17 September 1938. Bestellingen moeten daarom uiterlijk 
1 September in ons bezit zijn. (467) 
ERNST MÜLLER A.G., Freiestrasse 91, Basel (Zwitserland). 

r '-^ 

Voor een onzer cliënten 
zoeken wij te koop: 

eenige grootere Europa-
of WereldverzamelingeD. 
Uiterste prijsopgave met inhouds
omschrijving zien wij gaarne te
gemoet. 

Bastiaanse & Boekema's 
Postzegelhandel N.V. 

WESTE WAGENSTRAAT 34, 
Telefoon 55344, Giro 308080, 

ROTTERDAM, C. 
fZïc ^vtma met een efUKvcea difLe£tie! ^^^^^ 

\= J 

ZOMER-AANBIEDING 
België, Leopold 100 Fr. licht gestempeld f 4,85 

Iets zwaarder gestempeld f 4,25 
Japan, Luchtpostblok f 4,90 
Monaco, Luchtpost, licht gestempeld f 0,15 
Luxemburg, Weldadigheid 1927, compl. ='• f 0,50 
Suriname, Willem van Oranje, licht gestempeld f 0,20 
Nederland, De Ruijterport % t/m. 25 cent 

mooi gestempeld f 2,40 

Losbladig Stockboek l/i/^ X 22^4 cM., 8 bladen, 
aan 2 zijden strooken, mechanische ringsluiting f 1,10 

Losbladig Blanco album, ruimte biedend voor 
ruim 1900 zegels, met mechanische ringsluiting, 
kartonpapier f 1,10 

Goedkoope jongens-pincetten f 0,10 
Porto voor albums 20 cent extra; 

porto voor pincet 3 cent; aanteekenen 15 cent extra. 

VOOR DE IN HET NAJAAR TE HOUDEN POSTZEGEL 
VEILING KAN NOG WORDEN INGEZONDEN. 

HII^P^DI^ ¥Ai^ PHI^ IL®®'S P»©SïïIiGEIIHIAIî PglL l^.¥. 
(OUDSTB POSTZECEl-JVIACAZiaN VAN ROTTERDAM). 

NIEU^VSTRAAT 2e CINGANO PORTIEK), ROTTERDAÄ». TEl-EFOON S4S40. OPGERICHT 189S. 
Postéiro 24392. Bankrekening R. JVlees & Tioottcn, Rotterdam. (304) 
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45-jarig bestaan van de Postzegelvereeniging „Breda". 
29e Nederlandsche Philatelistendog. 

AANMELDINGSBILJET VOOR DEELNAME 
In te zenden vóór 10 Augustus 1938 aan den Secretaris van het Uitvoerend Comité, 

J. C. G. V A N D E N BERG, Hortensiastraat 25, Breda. 
Telefoon 3898. Postrekening 100318. 

« 

De ondergeteekende 
lid van 
wonende te . straat nr. 
wenscht deel te nemen, 

Op VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1938 aan : 
1. De Feestvergadering in de Sociëteit „Concordia", om 21 uur, voor personen. 

Op ZATERDAG 27 A l GUSTUS 1938 aan : 
2. De Lunch in de bovenzaal van Café „Moderne", om 13 uur, ä ƒ 1,50, voor 

personen ƒ 
3. Het Feestdiner in de Sociëteit „Concordia", om 19 30 uur, ä ƒ 4,—, voor personen ƒ 

Op ZONDAG 28 AUGUSTUS 1938 aan : 
4. De Brabantsche Koffietafel in Hotel „Bosch en Ven", te Oisterwijk, ä ƒ 1,50, 

voor personen ƒ 
5. Den Autotocht naar Oisterwyk, aangeboden door de Postzegelvereeniging „Breda", 

om 10 uur, voor personen (uitsluitend voer hen, die aan de Brabantsche Koffie
tafel deelnemeuj 

Totaal ƒ 
welk b(^diag, tegelijk met de toezending van dit biljet, overgeschreven of gestort is op postrekening 
1003IS van J. C. G. van den Berg, te Breda. 

Ik verzoek U voor mij logies te bespreken in den prijs van ƒ Verlangde accommodatie 
kamers met bedden. Betaling zal aan den hotelhouder geschieden. 

(Handteekening), 

N B. Met het oog op de groote deelname, welke (ook uit België) verwacht wordt, is het noodzakelijk het aanmeldingsbiljet tijdig, 
dat IS uiterlijk 10 AUGUSTUS a s , in te zenden en deze inzending gepaard te doen gaan met de overmaking van het verschuldigde 
bedrag Voor elk der bovengenoemde 5 bijeenkomsten ontvangen de deelnemers daarna bewijzen van toegang of deelname — 
Aanmeldings-biljetten zonder gelijktijdige betaling van het verschuldigde worden terzijde gelegd De ingekomen aanmeldingen 
zullen naar volgorde van ontvangst van een doorloopend nummer worden voorzien Na 10 Augustus kan er niet meer 
voor worden ingestaan, dat een plaats aan tafel beschikbaar zal zijn Ook leden te Breda woonachtig zijn verplicht, al zouden zij 
alleen ook slechts de Feestvergadering wenschen te bezoeken, het lanmeldingsbiljet ingevuld in te zenden, daar zonder bewijs 
aan niemand toegang kan worden verleend. 
(Adv.) (583) 
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ST. VINCENT. 
St. Vincent sluit voor dit keer de rij van Engelsche gebieden, 

die poststukken met afb'eeldingen van koning George deden ver
schijnen. Hier betreft het een enveloppe a 1 penny rood, een 
enveloppe voor aangeteekende brieven a 3 pence violet in 3 ver
schillende formaten, en een a 3^ penny roodbruin. 

ZWEDEN. 
Ter gelegenheid van den tachtigsten verjaardag van den koning 

verscheen een kaart in een uitvoermg van blauw en goud. Rechts 
een groote zegelindruk met portret van den koning, de lands
naam, het cijfer 10 (de waardeaanduiding 10 öre) en het mono
gram van den jarige, voorzien van een kroon en de jaartallen 
18581938. Links een groot landswapen, 3 gouden kronen op 
blauwen achtergrond, gekroond en versierd met een krans en een 
ridderteeken. Tusschen wapen en zegelbeeld staat drieregelig: 
Jubileums / Brefkort / Carte postale. Het geheel is omgeven door 
een blauw met gouden sierrand. 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het Hoofdbestuur der P.T.T. bevatten o.a. 
16 Februari 1938. Met ingang van 1 Maart 1938 wordt het 

pulppostkantoor te V e e r e vervangen door een poststation en 
| e Ó n n e n een poststation gevestigd. 

23 Februari 1938. Met ingang van 1 Maart 1938 wordt het 
postkantoor te S a s v a n G e n t vervangen door een hulppost
lantoor, dat niet onder een hoofdkantoor zal ressorteeren. 

2 Maart 1938. Ter gelegenheid van de Jaarbeurs zal van 14 tot 
met 25 Maart 1938 in het vaste Jaarbeursgebouw te U t r e c h t 

en tijdelijk bijpostkantoor zijn gevestigd met een openstelling op 
rerkdagen van 9 tot 17.30 uur. 

16 Maart 1938_ Met ingang van 1 April 1938 wordt het post
antoor te O u d e n b o s c h vet vangen door een hulppost
antoor, hetwelk niet onder een hoofdkantoor zal ressorteeren en 
Et hulppostkantoor te N o o r d h o r n door een poststation. 
123 Maart 1938. Met ingang van 1 April 1938 wordt het post
pntoor te H a t t e m vervangen door een hulppostkantoor, het
Jelk niet onder een hoofdkantoor zal ressorteeren. 
16 April 1938. Met ingang van 16 April 1938 wordt het hulppost
Intoor te H u l s b e r g vervangen door een poststation. 
|Met ingang van 1 Mei worden de postkantoren te E c h t , 
; h i j n d e l en W i n s u m G i o n i n g e n vervangen door 

3ngeclassificeerd hulppostkantoor en te W a a r l a n d 
| H . een poststation gevestigd (Deze ongeclassificeerJc hulp
ntoren ressorteeren onder een inspectie, niet onder een hoofd
itoor, gelijk met „gewone" hulpkantoren het geval is). 

|12 April 1938. Ter gelegenheid v?n de op 23 en 24 April 1938 
M a a s t r i c h t te houden postzegeltentoonstellirg zal in de 

IdouteZalen aldaar een bijpostkantoor gevestigd zijn. De corres
adentie, welke in een aldaar te plaatsen brievenbus v/ordt ler 
tr bezorgd, zal van een afdruk van den gewonen dagtcekenmy
Inpel worden voorzien. 
10 April 1938. Ter gelegenheid van het Internationaal Congres 

■ Verloskunde en Gynaecologie zal van 4 tot 7 Mei 1938 in 
Koloniaal Instituut te A m, s t e r d a m een tijdfiiik o'i 

Itkantoor zijn gevestigd. 
1/ April 1938. Met ingang van 1 Mei 1938 wordt het hulppost
| t oo r te B a e x e m vervangen door een poststation; met in

van 2 Mei 1938 wordt gevestigd het postagentschap Z e i s t 
| v . W i e l d r e c h t l a a n . 

Mei 1938. Op de tentoonstelling „Nederland in 1938". welke 
21 t.m. 26 Mei a.s. te E m m e n wordt gehouden, zal een 

llijk bijpostkantoor zijn gevestigd. De correspondentie, welke 
len aldaar te plaatsen brievenbus wordt ter post bezorgd, zal 
1 den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 

Mei 1938. Met ingang van 1 Juni 1938 wordt het bijkantoor 
lm e g e n H e z e l s t r a a t opgeheven en vervangen door een 
agentschap L a n g e H e z e l s t r a a t , en het postkantoor 

te T e r A p e 1 vervangen door een ongeclassificeerd hulppost
kantoor. 

Van 1 Juni t.m. 15 September 1938 zal te N o o r d w ij k a a n 
Z e e een bijpostkantoor zijn gevestigd. 

15 Juni 1938. Ter gelegenheid van de op Houtrust te 's  G r a
v e n h a g e te houden tentoonstelling „De Weg 1938" zal in 
het tijdvak 18 Juni t.m. 3 Juli 1938 aldaar een tijdelijk bijpost
kantoor zijn gevestigd De ter post bezorgde correspondentie zal 
van een bijzonderen stempelafdruk worden voorzien. 

Met ingang van 1 Juli 1938 wordt de naam van het bijpost
kantoor Lutterade gewijzigd in G e 1 e e n en worden de namen 
van de postagentschappen Geleen en LutteradeLindenheuvel ver
anderd in respectievelijk G e l e e n  P e s c h s t r a . a . t en G e l e e n 
L i n d e n h e u v e l . 

Met ingang van 1 Juli 1938 wordt gevestigd het postagentschap 
H i l v e r s u m  G i j s b r e c h t v a n A m.s t e 1 s t r a a t. 

Tijdens het Internationaal Aardrijkskundig Congres zal van 17 
tot 28 Juli a.s. in het Koloniaal Instituut te Amsterdam een tijdelijk 
post en telegraafkantoor gevestigd zijn, hetwelk zoowel op Zon
als op werkdagen geopend zal zijn van 1014 uur. De aldaar ter 
post bezorgde correspondentie zal van den afdruk van een bij
zonderen poststempel worden voorzien. 

Uit vorige maanden zijn nog de volgende gelegenheidsstempels 
onbeschreven gebleven: 

Voor de tentoonstelling NederlandBalticum, van 1214 Februari 
j.1. gehouden in de groote zaal van „Pulchri Studio" te 's  G r a
v e n h a g e, is een speciaal stempel gebezigd van vierkanten 
vorm, ongeveer 3 X 3 cm., inkt violet, 11regelig Inschrift: POST
ZEGEL / TENTOONSTELLING / NEDERLAND / BALTICUM / 
' s GRAVENHAGE / PULCHRI / STUDIO / 12 / FEBR / 1938 
/ LETLAND, links ESTLAND, rechts LITAUEN. 

Voor het kinderlentefeest „Beatrix", van 1626 April j.1. op het 
terrein „Houtrust" te ' s  G r a v e n h a g e gehouden, inkt violet: 
boven den volledigen datum in lintvorm KINDERLENTEFEEST 
BEATRIX, er onder, eveneens in lintvorm H O U T R U S T 'sGRA
VENHAGE. 

Voor het Internationaal Congres voor Verloskunde, van 47 
Mei j.1. in het Koloniaal Instituut te A m s t e r d a m gehouden, 
inkt violet: geleerde met pruik, onderschrift 1651 / 1724 / H E N 
DRIK VAN / DEVENTER, rechts hiervan 6regelig INTER
NATIONAAL / CONGRES VOOR / VERLOSKUNDE GYNAE
COLOGIE / 4 MEI '38 / AMSTERDAM. 

NEDERLANDINI93S 
EMMEN 

21 M E r 3 8 
■ OOPT 
N E D E R L A N D S C H E WAAR 
DAN HELPEN WIJ E L K A A R 

Voor de tentoonstelling „Nederland in 1938", van 2126 Mei j.1. 
te E m m e n gehouden, inkt zwart; 6regelig: NEDERLAND IN 
1938 / EMMEN / 26 MEI '38 / KOOPT / NEDERLANDSCHE 
WAAR / DAN HELPEN WIJ ELKAAR, rechts de Nederlandsche 
driekleur aan vlaggestok. 

•:• TENTOONSTELLTNOi 
DEWE.G4Q5,8: 

^ i S J U N I ' ö S 
HOUTRUST'sGRAVENHAGE 
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Voor de tentoonstelling „De Weg 1938", van 18 Juni-3 Juli 
1938 in het gebouw „Houtrust" te ' s - G r a v e n h a g e gehouden, 
inkt violet; 4-regelig: TENTOONSTELLING / DE WEG 1938 / 
20 JUNI '38 / H O U T R U S T 's-GRAVENHAGE. 

ZOMERZEGELS^ 
TiiSTEUNTONSi 
CULTUREEL EN?̂ ,\>,,. 
SDCIAALWERK^ 
ROTTERDAM25JUNl'3a 

Voor de tentoonstelling door het Comité voor Zomerpostzegels 
van 25 Juni-6 Juli 1938 in het magazijn De Bijenkorf te R o t t e r 
d a m gehouden, inkt violet, 5-regelig: ZOMERZEGELS / 
STEUNT ONS / CULTUREEL EN / SOCIAAL WERK / R O T 
TERDAM 30 JUNI '38. 

De Mededeelingen van het Hoofdbestuur der P.T.T. van 29 Juni 
1938 vermelden o. a.: 

Ter gelegenheid van het Internationaal Aardrijkskundig Congres 
zal van 17-28 Juli a.s. in het Koloniaal Instituut te A m s t e r 
d a m een tijdelijk bij-postkantoor zijn gevestigd, hetwelk zoowel 
op Zon- als op werkdagen geopend zal zijn van 10.00-14.00 uur 
De aldaar ter post bezorgde correspondentie zal worden afge
stempeld met een gelegenheidsstempel. 

Op 27 Juni 1938 is een bij-postkantoor genaamd A m s t e r d a m 
J o h a n n e s V e r h u l s t s t r a a t gevestigd, onder gelijktijdige 
opheffing van het bijkantoor Amsterdam-Van Eeghenstraat. 

Met ingang van 1 Juli 1938 wordt het postkantoor te H a a k s 
b e r g e n vervangen door een hulppostkantoor. 

De Transorma-sorteermachine te U t r e c h t is schijnbaar gelijk 
aan die te Rotterdam. Op 3 voor Amsterdam bestemde stukken, 
1.VL1938 afgestempeld U T R E C H T STATION met vlag VER
ZEND PER / LUCHTPOST, zagen wij op de voorzijde in rooden 
inkt de eveneens uit Rotterdam bekende controleletters AC, A T 
en AY, die eveneens op de achterzijde als spiegeldruk voorkomen, 
doch in witte uitgespaarde letters op een rood vlekje. 

NED.-INDIE. 
Het hoofdbureau van den P.T.T -dienst te Bandoeng meldt, dat 

op S i n g k e p een hulppostkantoor zal worden geopend op een 
nog nader te bepalen datum. Het nieuwe hulppostkantoor zal wor
den gebouwd op kosten van de Singkep Maatschappij. 

In den laatsten tijd zijn de volgende nieuwe hulppostkantoren 
opengesteld: 

26.VIII.37: Waikaboebak, ressort Ampenan. 
1.XI.37: Radjapolah, ressort Tasikmalaja. 
8.XI.37: Manondjaja, ressort Tasikmalaja. 
11.XI.37: Blangpidie, ressort Koetaradja. 
20.XII.37: Blimbing, ressort Malang. 
20.1.38: Pleredcheribon, ressort Cheribon. 
1.II.38: Pinrang, ressort Bandjermasin. 
1.II.38: Rantau, ressort Bandjermasin. 
1.11.38: Tjawigebang, ressort Cheribon. 
28.11.38: bijpostkantoor Bandoeng-Lembangweg. 
Gedurende het tijdvak 1.XII.37 t.m. 9.1.38 waren in de elec-

trische stempelmachines op de kantoren Bandoeng, Batavia-C. en 
Soerabaja ter stimuleering van den verkoop van Asib-zegels voor 
het Algemeen Steunfonds voor Inheemsche Behoeftigen, reclame-
stempelplaten geplaatst met de tekst: 1 Asibzegel voor Uw post / 
1 dag 1 mensch alweer de kost. 

.4»^N 
I -9.11.37 12. 

Voorts v e r d aan de vereeniging Pro Ju-
ventute te Batavia toegestaan om gedu
rende het tijdvak lO.I t.m. 21.11.38 in de 
stempelmachine te Batavia-C. een reclame-
stempelplaat met tekst: „Pro Juventute 
brengt licht in duisternis" te doen bezigen. 

Hierbij de afbeelding van een nieuw 
type stempel met biffagerand en punt-
vlakvulling van S o e k a b o e m i . 

^^Ê 
frarheer^ ^ 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Amsterdam. In de Flier-machine met den enkelringdatumstempel 
Amsterdam werden eind Mei de waarden I K en 2 cent gebruikt. 

Francolyp. 
Machine 121 IIL 
Begin Mei werd deze machine voorzien van datum- en waarde

stempels in nieuwe teekening. 

Machine 153 III a-b. 
Eind Mei is het machinenummor van deze machine „op drift" 

geraakt en geheel rechts onder den waardestempel terechtgekomen, 
waarna het in de eerste dagen van Juni geheel uitgevallen was. 
Omstreeks 10 Juni stond het evenwel weer op de normale plaats 
midden onder den waardestempel. 

Machine 160 XXL 
In December 1937 werd hier nog een nieuwe combinatie ge

bruikt: tusschen de stempels cliché 25 en links cliché 21. 

Machine 172 IIL 
Is sedert begin Mei zonder telnummer in gebruik. 

Machine 197 IL 
Eind April werd deze machine voorzien van nieuwe waarde

cijfers, model C3. 

Machine 237 VL 
Werd in April verplaatst naar Rotterdam, cliché's verder als 

bij type I. 
Machine 542 IIL 
In Mei werd links een cliché geplaatst: BRASIL / ARGENTINA 1 

/ URUGUAY en ter weerszijden verticaal: AMSTERDAM HAM
BURG. 

Machine 633 II. 
Het afzenderscliché werd gewijzigd in: G. LIGTERMOET &I 

ZN. N.V. / ROTTERDAM-W. 

Machine 706 IV. 
Sedert eind Juni vermeldt een nieuw cliché links: MEER GAS 

PER KILO / (afb. carbid-vat) / ELECTRO-CARBID. 

Machine 793 IL 
Een cliché links vermeldt: 1001 / TECHNISCHE ARTIKELEN 

met de adressen van de leveranciers, / elk jaar nieuw in ons adres-I 
boek / = „WIE L E V E R T ? " = / (De handige 'inkoopgids) 
Wordt gratis aan de abonné's / Van Vraag en Aanbod verstrekt 
Opname kosteloos alleen voor / Adverteerders van Vraag ei| 
Aanbod. 

Machine 800 I-IL 
Model C3 xg, sinds Maart in gebruik bij de N.V. Verzekerinl 

Mij. St. Petrus te Utrecht. Tusschen de stempels: Maliebaan / 5C 
links bij type I: ZIEKENHUIS- / OPERATIEKOSTEN- / 0> 
GEVALLEN- / RIJWIEL- / GLAS- / VERZEKERING; bij typ 
II in schrijfletters: Meer / Levensgeluk / door / Levensverzekering 

Machine 801. 
Model C3 xg, sinds Maart in gebruik te Woudsend. Tusschel 

de stempels: BRANDVERZEKERING-MIJ. / WOUDSEND / 181f 

Machine 802. 
Model C3 xg. Tusschen de stempels in dubbelen cirkel h l 

monogram NS en als omschrift: N . SCHROK / ROTTERDAM 
In gebruik sedert Februari. 
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Machine 824. 
Model C4 xg, sinds Maart in gebruik te Amsterdam. Tusschen 

de stempels een Avro-embleem: luidspreker, waarvoor een luister
vink en erboven: AVRO. 

Machine 828. 
Model C4 zxf;, in gebruik sedert Maart bij de Mij. voor Buiten-

landsche Handel te Amsterdam. Tusschen de stempels de afbeel
ding van een huis met onderschrift: HEERENGRACHT 572. 

Machine 829. 
Model C4 xg, sinds Maart in gebruik bij de N.V. Van Leer 

& Co., Amsterdam. Tusschen de stempels: Cliché's / Van Leer fin 
schrijfletters). 

Machine 830. 
Model C4 xg, sinds Maart in gebruik bij de Koninklijke Paket-

vaart Mij. te Amsterdam. Tusschen de stempels het embleem der 
maatschappij met de letters K. P. / M. 

Machine 831. 
Model C4 xg, in gebruik sedert Maart bij de Nederlandsche 

Landbouwbank te Amsterdam. Tusschen de stempels: N . L. B. / 
KEIZERSGRACHT 507-511. 

Mchine 834. 
Model C3A, sinds Februari in gebruik bij de Mij. tot Verze

kering van Uitgesloten Risico's te Zutphen. Tusschen de stempels 
in rechthoekje: KANTOREN / MULDERIJE / ZUTPHEN. 

NEDERLAND. 
Geen luchtpostverbinding Texel-Amsterdam v.v. 
In het Juni-nummer werd de veronderstelling geopperd, dat in 

rerband met de reeds in gebruik zijnde luchtpostverbindingen 
jroningen- en Twente-Amsterdam, het mogelijk zou zijn dat vrij 
Inverwachts de verbinding Texel-Amsterdam voor het postvervoer 
lou worden opengesteld. 

Van zeer goed ingelichte particuliere zijde vernam ik (en dit 
j e r d mij door den directeur van .het postkantoor te Den Burg 
levestlgd door een schrijven: „dat de luchtlijn Texel-Amsterdam 
n i e t voor postvervoer wordt gebezigd"), dat dit wel niet spoedig 

geschieden, in verband met het contract hetwelk de posterijen 
ebben afgesloten met de Texelsche Eigen Stoomboot Onder-
eming (Teso) voor het postvervoer vice versa Texel (Oude Schild)-
len Helder. 
j Voor de Teso is het van het grootste belang, dat dit contract 
ehandhaafd blijft en het is wel aardig om de voorgeschiedenis 
lm den grooten strijd, welke is gestreden om o. a. mede dit post-
Irvoer te verkrijgen, in het Maandblad te beschrijven. 
jVele jaren lang, van Januari 1882 af, had de N.V. Alkmaar 
licket (dir. P. J. Bosman) een stoombootverbinding tusschen het 
Isteland en Oude Schild, welke firma toen tevens een contract 
l d met de posterijen voor het postvervoer, hetwelk b.v. in 1907 
Igeveer een ƒ 6000 winst opleverde 
lEen ieder mocht natuurlijk destijds een dergelijken dienst in 

leven roepen, doch het was niet loonend omdat men de voor-
plen van het postvervoer ontbeerde, 
lierdoor kon men langzamerhand van een zeker monopolie van 
firma Bosman spreken. 

)e hooge passagiers- en vrachtprijzen, welke de firma Bosman 
la. voor het vervoer Oude Schild-Den Helder bedong en boven
in de groote onregelmatigheid waarmede de dienst werd onder-
Liden, hadden langzamerhand een groote ontevredenheid bij de 
Indbewoners opgewekt. 
5nder leiding van een bekende persoonlijkheid, dr. Adr. Wage-
ker uit Den Burg, werd op 18 Juni 1907 een vereeniging op-
|icht, genaamd Texelsche Eigen Stoomboot Onderneming, waar

vrijwel iedere Texelaar lid werd door het nemen van een 
fceloos aandeeltje van ƒ 5,—. Men huurde een boot, de „Baron 

Rengers", en begon hiermede naast de booten „De Kampioen" en 
de „Ada van Holland" van de firma Bosman en onder de vracht
prijzen van deze laatste, een regelmatigen dienst op Den Helder. 
Nadat over en weer telkens de prijzen verlaagd werden, liet de 
firma Bosman van 7 Juni 1908 af een omnibus-auto (vermoedelijk 
een der eerste in Nederland !) rijden van Den Burg naar Oude 
Schild, terwijl zijn passagiersprijzen toen golden van Den Burg-
Den Helder. Geen Texelaar maakte echter gebruik van deze ver
binding en de eigen onderneming bleef de meeste passagiers trekken. 

Intuschen werd een eigen boot gebouwd, die als „De Dage
raad" op 4 Augustus 1908 in dienst werd gesteld. 

Eindelijk moest de N.V. Alkmaar Packet den'strijd opgeven en 
nam de Teso de „Ada van Holland" over om als reserveboot 
dienst te laten doen. 

Op 11 December 1909 nam de Teso den geheelen dienst over, 
alsmede de baten van het loopende postcontract, toen ƒ4000 per 
jaar tot 31 December 1913, hetgeen ook een belangrijke steun 
voor deze actieve vereeniging was. 

In 1926 kwam weer een nieuwe boot „Marsdiep" in dienst en 
werd „De Dageraad" reserveboot, terwijl in 1934 de nieuwste boot 
in gebruik werd genomen, die „Dokter Wagemaker" werd ge
noemd, ter nagedachtenis aan den eersten voorzitter, die zooveel 
voor de vereeniging was geweest en die in 1933 was overleden. 

Het postcontract werd telkens verlengd en afgesloten voor ver
schillende bedragen, en bedroeg b.v. tot 1918 ƒ7000, voor 1919 
ƒ10594, 1920 ƒ12572, 1921 ƒ10632,97, 1922 ƒ9963 , van 1923 
tot 1933 ƒ6500 per jaar. 

Mede doordat de K.L.M, slechts een seizoenverbinding ex
ploiteert met Texel, zal in de naaste toekomst een luchtppstver-
binding wel niet ingevoerd worden. 

D. O. KIRCHNER. 
Ook geen luchtpostverzending vanuit Leeuwarden. 
Dat uit Texel geen luchtpostverzending zonder contractbreuk 

mogelijk is, blijkt uit bovenstaand interessant artikel van den 
heer Kirchner. Bij de opening van de luchtdienst van Leeuwarden 
naar Amsterdam op 25 Juni j.1. bleek echter, dat men ook van 
hier geen luchtpost kon verzenden, terwijl dit blijkens een schrijven 
van den heer postdirecteur ook voorloopig niet het gival zal zijn. 
Bindende contracten staan het profiteeren van deze nieuwe snel'e 
verbinding met haar prachige aansluitingen op Schiphol naar rai-
rijke Europeesche hoofdsteden niet in den weg. De h'chtpostvcr-
zamelaars zien met interesse de oplossing van dit mysterie legemoet: 
waarom Groningen wél en Leeuwarden niet ? 

Voor hen die poststukken inzonden en deze terugkregen, geldt 
her spreekwoord: „Wie niet waagt, die niet wint !" Voor den 
luchtpostverzamelaar die deze woorden in zijn devies 'leeft staan, 
is het luchtpostverzame'en dubbel zoo aantrekkelijk, e n . . . . mis
lukkingen hóóren erbij ! 

NED.-INDIE. 
Openingsvlucht Java-Australië luchtdienst. 
28 Juni 1938 was weer een historische dag voor de Neder

landsche luchtvaart en het Nederlandsche luchtpostvervoer. Toen 
vertrok 's morgens om even na zessen van Schiphol het vliegtuig 
de „Emoe" om de Nederlandsche luchtlijn naar Australië te 
openen, d. w. z. dit vliegtuig vloog tot Ned.-Indië en daar zou 
dan in Batavia de Lockheed van de K.N.I.L.M., de PK-AFM, de 
post en passagiers voor Australië overnemen en naar Sydney 
brengen. Gezagvoerder van de „Emoe" was de bekende vlieger-
schrijver Viruly. 

Van de gelegenheid om post — direct voor Australië bestemd — 
mede te zenden, was druk gebruik gemaakt. In totaal werd 68 kg. 
voor Australië meegenomen, waarvan 65 kg. -verzamelaars- en 

AMSTERDAM-BATAVIA-SYDNEY 

'OPENING 28]UI\II 1938^ 
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3 kg. zakenpost was. Hetzelfde vliegtuig bracht in Batavia 71 kg. 
post — bestemd voor Australië — aan, hetgeen erop wijst dat dus 
4 kg. onderweg (te Leipzig, Budapest, Athene en verderop) werd 
bijgeladen. Aannemende, dat het doorsnee-gewicht van een brief 
5 gram was, zijn dus uit Nederland meegezonden 14.400 post
stukken. Allen waren voorzien van het hierbij afgebeelde bijzondere 
zwarte poststempel. 

Ook de Indische verzamelaars lieten zich natuurlijk niet on
betuigd. Zij verzonden tesamen 75 kg. post, hetgeen naar schatting 
15 a 17000 brieven waren. Het bijzondere Indische poststempel was 
violet van kleur. Dit stempel vertoonde in tegenstelling met wat 
bij vorige gelegenheden gebeurde, géén plaatsnaam, zoodat het 
in alle plaatsen gelijk was. Gebruikt werden te Buitenzorg 3, te 
Batavia-C. 5, te Soerabaja 3, te Koepang 1, te Palembang 1, te 
Denpassar 1 en te Medan 2 stempels. 

OPENINGS-KNILM-VLUCHT 
JAVA-AUSTRALIÈ 3JULI1938 

Het gebruik van driehoekszegels van 30 cent was zoowel in 
Nederland als in Indië toegestaan, maar niet verplicht. Ze werden 
met het gewone poststempel afgestempeld. 

Voorts kon men bij de K.L.M.-kantoren een speciale enveloppe 
a 25 cent koopen, welke ten bate van het luchtvaartfonds was uit
gegeven. De te verzenden post kon men alleen adresseeren naar 
plaatsen die gelegen waren in Australië, Tasmania, Nieuw-Zeeland, 
Papoea, Nieuw-Guinea en omliggende eilandengroepen, voor zoo
ver ze niet-Nederlandsch zijn. 

De dienstregeling van dezen meteen tweemaal-wekelijks in-
gaanden Nederlandschen luchtdienst is als volgt: 

Ingaande Zondag 3 Juli 1938 uit Batavia; Donderdag 7 Juli 1938 
uit Sydney. Alle tijden zijn plaatselijk. 
Heen vluchten: Terugvluchten: 
Zondag en Donderdag: 

1.— n.m. V Batavia A 4.35 n.m. 
3.05 n.m. A Soerabaja V 2.35 n.m. 
3.35 n.m. V Soerabaja A 2.05 n.m. 
4.40 n.m. A Denpasar V 1.05 n.m. 

Maandag en Vrijdag: 
4.30 v.m. 
7.55 v.m. 
8.25 v.m. 

12.35 n.m. 

1.30 n.m. 
6.05 n.m. 

V 
A 
V 
A 

V 
A 

Denpasar 
Koepang 
Koepang 
Darwin 

Darwin 
Cloncurry 

A 12.05 n.m. 
V 9.40 v.m. 
A 9.10 v.m. 
V 8.— v.m. 
Maandag en Vrijdag: 

A 5.25 n.m. 
V 1.30 n.m. 

Dinsdag en Zaterdag: 
6.— v.m. V Cloncurry A 1.— n.m. 
7.30 v.m. A Longreach wordt niet 
8.— v.m. V Longreach aangedaan. 

11.— v.m. A Brisbane V 8.20 v.m. 
11.40 v.m. V Brisbane A 7.50 v.m. 

2.— n.m. A Sydney V 5.30 v.m. 
Zondag en Donderdag: 

De eerste geregelde vlucht van Europa naar Australië verliep 
geheel naar wensch. De rechtstreeksche dienst tusschen Amsterdam 
en Sydney werd als volgt volbracht: 28 Juni: Amsterdam-Athene; 
29 Juni: Athene-Basrah; 30 Juni: Basrah-Jodhpur; 1 Juli: Jodhpur-
Rangoon; 2 Juli: Rangoon-Singapore; 3 Juli: Singapore-Batavia; 
4 Juli: Batavia-Cloncurry; 5 Juli Cloncurry-Sydney, waar het 
toestel om 14.25 uur arriveerde. 

Zonder het te willen, beteekende deze eerste geregelde Neder-
landsche vlucht naar Australië — uit den aard der zaak, daar 
noch de K.L.M, noch de K.N.I.L.M. een watervliegtuig bezitten: 
met een landvliegtuig gevlogen — tevens een race met een van de 

nieuwe groote vliegbooten der Imperial Airways, waarbij het land
vliegtuig als overwinnaar uit den strijd kwam. "Wat wil n.1. het 
geval ? Tot nu toe bestond de Engelsche luchtdienst op Australië 
uit een samenwerking tusschen de Imperial Airways en de Quantas, 
waarbij de Imperial Airways van Londen naar Singapore en de 
Quantas van Singapore naar Australië vloog. Het plan is echter, 
dat Engeland met al zijn Dominions door een verbinding met vlieg
booten verbonden wordt, en dat dan alle „first class" post zonder 
luchtrecht medegezonden wordt, het z.g. „penny port scheme". 
Zoodoende vertrok op 26 Juni de vliegboot „Challenger" voor 
haar eerste vlucht uit Engeland naar Australië en Nieuw-Zeeland. 
Deze vliegboot werd op 4 Juli in de buurt van Port Darwin door 
de PK-AFM ingehaald. 

Aan de Telegraaf van 30 Juni ontleen ik nog een bericht, dat 
met de K.N.I.L.M.-proefvlucht, welke vóórdat de geregelde dienst 
werd ingesteld, is uitgevoerd, post vervoerd zou zijn ! Dit dag
blad ontving op 29 Juni het dagblad de „Sydney Sun", dat op 
Maandag 20 Juni te Sydney was verschenen. Met dezelfde post 
kreeg men ook de „Sydney Morning Herald" van dénzelfden 
datum. Voordien hadden deze dagbladen steeds 4 ä 5 weken over 
deze reis gedaan. Maar deze kranten hebben met de Lockheed 
Electra „14" boven de barre woestijnen van Centraal-Australië ge
zweefd; zij hebben de bij de vliegers met zooveel ontzag beoor
deelde Riouw-zee onder zich laten wegglijden en lagen negen dagen 
later keurig in de vouw op het Amsterdamsche redactiebureau. 

Dit vliegtuig was de PK-AFO, met den heer J. Schott als gezag
voerder, G. van Messel als 2e piloot, Veen als boordwerktuig-
kundige en Verheyen als marconist. Het vertrok 16 Juni om 
13.00 uur uit Batavia en kwam om 15.12 uur te Soerabaja aan, 
vanwaar het om 15.40 uur weer vertrok, om te 16.45 uur te 
Den Passar te arriveeren. Vandaar vertrok men den volgenden 
dag om 0.43 uur naar Koepang, alwaar het vliegtuig van 8.05 uur 
tot 8.45 uur verbleef. Port Darwin werd om 13 uur bereikt en 
om 14.04 uur weer verlaten. Overnacht werd te Cloncurry, waar 
men om 19 uur aankwam en op 18 Juni te 6 uur v.m. weer ver
trok. Om 8.11 uur daalde de PF-AFO te Longreach en was om 
8.55 uur alweer in de lucht. Daarna volgde nog een tusschen-
landing te Brisbane en te 15.28 uur plaatselijken tijd was Sydney 
bereikt. 

De terugvlucht naar Batavia geschiedde op 20 en 21 Juni. 
De Indische legervliegers vervoerden weer post. 
Met het op Maandag 7 Maart 1938 vertrokken legervliegtuig van 

Bandoeng via Soerabaja naar Makassar werden de vovlgende hoe
veelheden luchtpost vervoerd: Bandoeng-Soerabaja 223 gram; 
Bandoeng-Makassar 615 gram; Soerabaja-Makassar 10300 gram (in 
dit gewicht is de K.L.M.-post, welke op Vrijdag 4 Maart te 
Batavia-C. was aangebracht, inbegrepen). H . A. 

P. W. WALLER f 

Op 19 Juni j.1. overleed te Overveen, in den leeftijd van 6 
jaar, Pieter "Wilhelmus "Waller, in leven voorzitter van het bestuu 
van het Nederlandsch Postmuseum. 

Een vooraanstaand verzamelaar en een warm vriend der phil 
telie is met den heer "Waller ten giave gedaald. 

In de wereld der postzegelverzamelaars heeft hij zich een bi 
zonderen naam verworven. Zijn speciaalgebied omvatte niet mind 
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dan het geheele terrein van Nederland en de Overzeesche gewesten 
Dank zij zijn nauwkeurigheid en ordenend vermogen beheerschte 
hij dit terrein ook Overal bracht hij iets bijzonders aan het licht 
en herhaaldelijk wees hij den verzamelaars den weg op onvol
doende verkend gebied 

Herinnerd zij aan de medewerking van Waller aan het Hand
boek der Postwaarden van NedeilandschIndie, speciaal wat be
treft de portzegels, en aan zijn studie over de eerste postzegels van 
Nederland, 1852 Het typeert hem, dat hij over twee zoozeer uit
eenliggende verzamelgebieden iets belangrijks wist te publiceeren, 
waardoor de philatelie werd vooruit gebracht 

Aan die veelomvattende kennis ook danken wij een verzameling 
die tot de grootste van den lande gerekend moet worden Hierin 
zijn in de allereerste plaats de zegels vertegenwoordigd, doch een 
bijzonder karakter heett de collectie verkregen door een historische 
atdeeling, waarin de postgeschiedenis door brieven en andere stuk 
ken wordt geïllustreerd Reeds jaren geleden werd op groote ten
toonstellingen erkend, dat een dergelijke verzameling niet meer 
bijeen te brengen zou zijn Het was dan ook een bewonders
waardige daad, dat Waller zijn geheele bezit in 1924 aan den Staat 
ten geschenke aanbood, met de bedoeling, dat hierdoor een kern 
gevormd zou worden voor een Postmuseum Aldus is het ook 
ijCschied 

Plannen werden in studie genomen om te komen tot een museum 
dat de werking van het geheele Staatsbedrijf der P T T aanschou
welijk zou maken De afdeeling postzegelkunde werd verzorgd 
door Waller, die met steun der P I T zijn verzameling afrondde 
en de proeven en ontwerpen uit Rijksbezit ordende 

In 1929 volgde de oprichting van het museum, waartoe bij de 
wet een stichting in het leven werd geroepen met Waller als 
voorzitter In deze kwaliteit is hi^ sedert onvermoeid en met 
persoonlijke opofferingen blijven ijveren voor het museum 

Telkens wist hij aan de philatelistische verzamelingen iets nieuws 
toe te voegen Het typeert hem, dat hij kort voor zijn dood, toen 

Ihij reeds met ongesteldheid te kampen had, nog een aanvang 
I maakte met de ordening der nieuwste Spaansche zegels 
I Een leven vol bedrijvigheid is afgesloten, toch zal de naam van 
IWaller onder de verzamelaars blijven voortleven als die van een 
Iman wien niets te veel was om de Nederlandsche philatelie op 
leen hooger plan te brengen en die zich alle moeite en opoffering 
Igetroostte om zijn troetelkind, het Nederlandsch Postmuseum, 
■meer en meer aan zijn bestemming te doen beanwtoorden 
I Moge hij in vrede rusten 

I De verassching van het stoffelijk overschot had op 22 Juni j 1 
» laa t s in het crematorium te Velsen De heer Waller had als oud 
Penningmeester van het comité 1928 van het N O C eveneens 
ftijn groote werkkracht ontplooid en velen aan zich verplicht, van
B a a r dat ook buiten den kring van postzegelverzamelaars talrijken 
Banwezig waren om hem de laatste eer te bewijzen Onder hen 
Bi^erden o a opgemerkt de beeren mr A baron Schimmelpenninck 
■ a n der Oye en majoor G van Ros'^em, resp voorzitter en secre 
Mins van het Nederlandsch Olympisch Comité, jhr mr E C U 
l a n Doorn, oud besturslid van dit comité, kolonel P W Scharroo, 
Kommandant van het regiment genietroepen, lid van het Inter
Bationaal Olympisch Comité, S A Wilson, voorzitter van den 
■orfbalbond, H C Pelser, hoofdinspecteur van de P T T te Den 
B a a g , R E J Weber, directeur van het Nederlandsch Postmuseum, 
H:o f dr W Martin, ir A D R Verbeek en J van Nifterik, 
bestuursleden van dit museum, W P Costerus Pzn , voorzitter van 
H n Nederlandschen Bond van Vereenigmgen van Postzegelver
zamelaars, J van Essen, voorzitter van de Nederlandsche Vereeni
^ n i g van Postzegelverzamelaars, B Schnitger, namens de afdeeling 
^Baarlera van die vereeniging, A D Huysman, directeur der N V 
^ | h Enschede en Zonen te Haarlem, mr J D van der Plaats, 
^Borz i t te r van de afdeeling Bloemendaal van de Nederlandsche 
^■aatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, T baron van Tuyll 
^ ■ n Serooskerken, jhr A van de Poll, wethouder van Heemstede, 
^ ■ H Vening Meinesz, oud griffier van de Provinciale Staten van 
^f tordHoUand, en C J Posthuma te Aerdenhout 
^ ■ I n de aula werd allereerst het woord gevoerd door den foor-
^ | t e r van het N O C baron Schimmelpenninck van der Oye, 
^ 1 zeide, dat het bericht van het overlijden van den heer Waller 
^ H d e kringen van het N O C groote verslagenheid had gebracht 
^ 1 heer Waller heeft in zijn leven veel gedaan ten behoeve van 
^ H sport en de lichamelijke ontwikkeling van ons land 
^ H i i j was hulpvaardig bij de uitzending van de Nederlandsche ath 

H J. K. RIETDIJK. — 

leten naar de Olympische Spelen te Antwerpen en Parijs, doch zijn 
belangrijkste werk was wel de voorbereiding der Olympische Spelen 
in ons land in 1928, waarin hij als penningmeester van het comité 
een zoo belangrijk aandeel had Zijn karaktereigenschappen maak
ten hem den aangewezen persoon voor deze functie, die hij dan 
ook op voortreffelijke wijze vervulde Tevens had hij een gewillig 
oor voor hen die met moeilijkheden tot hem kwamen en hij hielp 
hen deze moeilijkheden te overwinnen 

Namens het bestuur en de directie van het Nederlandsch Post
museum bracht de heer J van Nifterik dank aan de nagedachtenis 
van den overledene, die zeer veel voor de totstandkoming van 
dit museum heeft gedaan en ook na de oprichting op aangename 
wijze met het bestuur is blijven samenwerken 

Ten slotte sprak nog de heer W P Costerus Pzn namens den 
Nederlandschen Bond van Vereenigmgen van Postzegelverzame
laars eveneens een woord van dank De heer Waller heeft destijds 
door schenking van zijn kostbare verzameling de stichting van 
het Nederlandsch Postmuseum mogelijk gemaakt en heeft ook 
door de boekwerken, die hij he^ft geschreven, vele verzamelaars 
in ons land aan zich verplicht 

BIJ het dalen van de kist speelde het orgel Schubert's Ave Maria, 
waarna een schoonzoon van den overledene dankte voor de be
toonde belangstelling 

IN MEMORIAM P W WALLER 
Nog geen twee jaren zijn verstreken sedert den dood van onzen 

eersten directeur, den heer J D Tresling, of onze Stichting heeft 
wederom een wel buitengewoon groot verlies te betreuren 

Onze voorzitter, de heer P W Waller, is met meer • De ernst 
van zijn ziekte was ons bekend, wij bevroedden evenwel niet, dat 
hij zóo spoedig van ons zou weggaan Wat het Nederlandsch Post
museum in hem verliest is niet met enkele woorden te schetsen 
Laat ik in de eerste plaats nog eens het licht laten vallen op zijn 
schenking aan het Rijk van zijn collectie op postaalgebied,hetgeen 
voor de Regeering de directe aanleiding werd tot stichting van 
een postmuseum over te gaan Het philatelistische publiek denkt 
meestal aan een zeer kostbare, uitgebreide collectie postzegels van 
Nederland en Overzeesche gewesten Dit is slechts ten deele juist 
De onschatbare waarde van zijn schenking ligt namelijk in het 
historische deel van zijn verzameling Ons museum is helaas te 
klein gehuisvest om bij voortduring die belangrijke postale ge
gevens te toonen, al hebben wij reeds enkele malen deelen kunnen 
uitleggen Waller heeft door die schenking zijn naam ten eeuwigen 
dage innig aan ons museum verbonden 

De heer Waller heeft verder van de oprichting af met onge
ëvenaarde belangstelling en groote werkkracht de belangen van 
onze Stichting gediend De ons door het Rijksmuseum in altijd
durend bruikleen gegeven algemeene, gespecialiseerde verzameling 
De Castro werd door Waller geheel nieuw opgezet Indien men 
weet, dat deze verzameling thans ruim 80 banden omvat en dat 
alle gegevens, alle bijzonderheden en omschrijvingen van zijn hand 
zijn, dan krijgt men wel een denkbeeld van zijn moed en vol
harding om op een toch vrij gevorderden leeftijd een dergelijk 
werk nog op zich te nemen Zoo ging het eveneens met andere, 
kleinere verzamelingen op speciaal gebied Voorts is het nog niet 
zoo lang geleden, dat een studie van zijn hand betreffende onze 
eerste en zoo belangwekkende emissie 1852 het licht zag Een 
voortreffelijk werk met een schat van historische gegevens 

Door de instelling van de Waller medaille heeft de philatelis
tische wereld zijn werk zeer terecht willen eeren 

Het IS een droefgeestige gedachte, dat wij m den vervolge het 
zonder Waller zullen moeten doen Maar laten wij, overblijvende 
bestuurderen. Waller's werk en liefde voor het museum voor oogen 
houden en trachten de door hem gestelde idealen te verwezenlijken 

J VAN NIFTERIK, 
secretaris bestuurslid van het 

Nederlandsch Postmuseum 

lilililllllllllllllililllllllllillllllllllllllllllllllllllli 
•

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissen
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

illllillllllilillllillllililllllillllliiliiiillili 

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

III. 
John Cabot en Sebastiaan Cabot_ 

John of Jean Cabot was Italiaan van geboorte; hij vestigde zich 
omstreeks 1490 te Bristol (Engeland). Als jonge man had hij reeds 
eenige groote reizen gemaakt en dit had de lust tot het onder
nemen van ondekkingsreizen bij hem opgewekt. Vanuit Bristol 
ondernam hij in 1494 een reis, welke tot doel had een vast land 
in N.W. richting te zoeken. Op deze reis schijnt hij tot onder 
de kust van Noord-Amerika te zijn geweest. Hij wist den En
gelschen koning Hendrik VII voor zijn plannen belang in te 
boezemen. Deze beloofde hem, dat de landen, welke Cabot zou 
ontdekken, hem en zijn zoons zouden toebehooren. Bij eventueelen 
handel op de nieuw ontdekte gebieden moest de kroon een vijfde 
van de winst ontvangen. Voorschotten werden niet verstrekt, zoo
dat Cabot zelf de uitrusting van het schip en het bezoldigen van 
de bemanning moest betalen. In 1497 zeilde hij uit met het schip 
Matthew, waarop zich ook zijn zoon Sebastiaan bevond, opnieuw 
in N .W. richting, steeds op zoek naar een doortocht. Op deze 
reis ontdekte hij Newfoundland en de kust van Labrador en voer, 
den steven wendend, in Z. richting langs Florida. 

In 1498 werd nogmaals een reis in N.W. richting ondernomen, 
maar de doortocht bleef onvindbaar. Bijzonderheden betreffende 
Jeze reis zijn niet bekend. 

Kort daarop stierf John Cabot en nu zette Sebastiaan het ont-
dekkingswerk van wijlen zijn vader voort. In 1500 voer hij uit 
met een vloot naar Noord-Amerika, waarop zich ongeveer drie
honderd kolonisten bevonden. Volgens de eene bron was de koloni
satie een mislukking en stierven de meeste kolonisten; volgens de 
andere keerde het grootste gedeelte van hen terug naar Engeland. 

De belangstelling voor deze reizen was door de geringe baten, 
welke zij afwierpen, bij den Engelschen koning zeer gedaald. Cabot 
verzette nu de bakens en bood zijn diensten den koning van Spanje 
4an_ Hij bleef acht jaar in dat land en wist er zich te onder
scheiden op het gebied van de zeevaartkunde. 

In 1518 zien we hem weer te Bristol. Inmiddels was Hendrik VIII 
aan de regeering gekomen. Opnieuw wist Cabot bij het hof belang
stelling voor zijn plannen te wekken. Wederom werd een expe
ditie uitgerust, nu onder bevel van Cabot en Thomas Perte. Op 
deze reis werd de Hudsonbaai verkend, maar de zoo vlijtig ge
zochte doorgang werd niet gevonden, zoodat ook deze expeditie 
eigenlijk een mislukking was. 

Hierna trad Cabot nogmaals in dienst van den Spaanschen 
koning, om eindelijk, als een oud man, terug te keeren naar Bristol. 
Met leede oogen zag de Spaansche koning hem vertrekken, daar 
hij Cabot had leeren kennen als een man van buitengewone kennis 
op het gebied van aardrijks- en zeevaartkunde. Met blijdschap werd 
Cabot in Engeland binnengehaald_ Steeds zocht men daar nog 
naar het bestaan van een handelsweg naar het Oosten, welke zou 
afwijken van dien der Spanjaarden en Portugeezen. Cabot meende, 
dat men moest probeeren een N.O. doorgang te vinden. Verschil
lende expedities werden achtereenvolgens uitgezonden. De plannen 
voor deze reizen, benevens de te volgen route, werden door Cabot 

uitgewerkt, hoewel hij waarschijnlijk zelf, met het oog op zijn 
gevorderden leeftijd, niet mede is gegaan. 

Een doorgang naar Azië werd niet gevonden, maar deze reizen 
legden den grondslag tot den lateren handel van Engeland met 
Rusland. Cabot was de eerste directeur van een handelsonderne
ming op Rusland. Hij stierf in 1557, be.reurd door allen, die hem 
kenden en hem hoogachtten om zijn vriendelijk en hulpvaardig 
karakter. 

(De vestiging van de Engelschen op Newfoundland dateert van 
1583 en hoewel de Franschen reeds sinds 1525 er rechten deden 
gelden, werd eerst in 1604 een Fransche kolonie gesticht. Bij den 
vrede van Utrecht (1713) werd Newfoundland aan Engeland toe 
gewezen. Bij de verdragen van Parijs (1763) en Versailles (1783) 
werd aan Frankrijk het recht gewaarborgd om er te visschen.). 

Het portret van John Cabot komt voor op het zegel van 
Newfoundland 1897, 2 c. Dat van Hendrik VII op idem, 60 c 

De Matthew (Cabot's schip) verlaat de Avon, komt voor op 
dezelfde uitgifte, 10 c. De landingsplaats van Cabot, kaap Bona 
vista, op idem, 3 c. 

Kaarten van Newfoundland komen resp. voor op de zegels van 
Newfoundland van 1908, 2 c.; 1923, 1 c ; 1933, 20 c. 

Afbeeldingen van het landschap van Newfoundland komen voor 
op zegels van de uitgiften 1897, 1910, 1923, 1928, 1932. 

Alvarez Cabral. 
Cabral was een Portugees, die in 1500, dus twee jaar nadat 

Vasco da Gama de zeeroute om de Kaap naar Indië had ontdekt 
werd uitgezonden om te trachten geregelde handelsrelaties met 
den vorst van Calicut aan te knoopen. Daar hem echter gelast was 
aanvankelijk in Westelijke richting te varen, kwam hij terecht in 
Brazilië, dat hij voor Portugal in bezit nam. 

Later veranderde hij van koers en zeilde om de Kaap naar Indië 
De ontvangst van de zijde van den Indischen vorst en diens onder 
danen was zeer onvriendelijk; het plan om te Calicut een blijvendi 
nederzetting te stichten, moest worden opgegeven. Op de kus 
van Malabar nam Cabral een kostbare lading specerijen in, waar] 
mede hij in 1502 te Lissabon teragkeerde. 

De ontdekking van Brazilië komt voor op het zegel van Brazili 
van 1900, 100 r_ Het portret van Cabral op Brazilië 1906, 50 
De kaart van Brazilië op de uitgifte van 1932 van dat land, 20 

(Wordt vervolgd 

SPAANSCHE POSTZEGELS EN 
CENSUURSTEMPELS 

door P. J. RITSEMA. 

Aangezien na het belangwekkend artikel van den heer Traai 
berg over de Spaansche zegels en de op de brieven geplaati 
censuurstempels, voorkomende in het Maandblad van Decemt 
1936 en Februari 1937, geen artikel meer over dit thans inter i 
santé verzamelgebied is verschenen, meen ik goed te doen, 
de hand van in mijn bezit zijnde brieven eenige nadere gegeva 
te verstrekken. 

Alhoewel deze gegevens uit den aard der zaak niet op volled 
heid kunnen bogen, kunnen zij er mogelijk toe medewerken 
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nader inzicht te krijgen in den gang van zaken in het door 
generaal Franco bezette deel van Spanje, voor zoover dit voor 
ons Philatelisten van belang is. 

De in mijn bezit zijnde brieven zijn gedateerd tusschen 109'37 
en 36'38. Voor frankeering is veelal gebruik gemaakt van de 
zegels „El Cid", 5 c. bruin en 10 c. groen, en van de zegels 
„Isabel la Católica", 15 c. blauwgiijs, 20 c. violet, 25 c. wijnrood, 
30 c. karmijn, 40 c. roodoranje, 50 c. grijsblauw ,60 c. geel 
en 1 pta. blauw. De afbeeldingen dezer zegels zijn opgenomen 
in het Maandblad van Februari 1937. 

Naast deze zegels is gebruik gemaakt van een 1 c. groen on
getand zegel en een 2 c. bruin getand zegel, model courantenzegel 
van 1933 en 1936 met gewijzigden tekst, n.1. Estado Espanol m 
plaats van Republica Espanola. Op brieven uit den laatsten tijd 
komen tevens, voor een nieuw zegel 15 c. donkergroen en 30 c. 
donkerrood, met de beeltenis van Fernando el Católico. Deze zegels 
zijn aangekondigd in het Maandblad van Maart en April 1938; 
een afbeelding van het zegel ontbreekt echter. Ten slotte vallen 
hierbij te vermelden republikeinsche zegels met het opschrift in 
vier regels „Arriba Espana / Malaga / Liberada" en den datum 
82193/. Van deze zegels zijn echter uitsluitend de lage waarden 
postaal gebruikt, n.1. de reeds eerder vermelde courantenzegels en 
zegels van de uitgifte 1931'32. 

Naast deze zegels is gebruik gemaakt van een keur van officieele 
of mogelijk niet officieele toeslagzegels voor allerlei doeleinden 

1 en in allerlei vorm. 
Zoo zijn een tweetal brieven op 109'37 en 3010'37 te Vigo 

I afgestempeld, voorzien van een vierkant zegel, zwart op wit, 
I voorstellende een adelaar op een cirkel waarin de waarde 10 cms., 
[daaronder de woorden „Auxilio de Invierno" (winterhulp). Een 
l o p 3112'37 te Vigo afgestempelde kaart is naast de 30 c. Isabel 
IIa Católica voorzien van een blauw langwerpig toeslagzegel, voor
Istellende een rood t.b.c.kruis met een hand, die het cijfer 10 
[vasthoudt. Het bovenste deel van het zegel is zwart. Daarin staan 
Ide woorden „Pro tuberculosos pobres". Ook zijn plaatselijke toe
Islagzegels van Cadiz, Sevilla, Malaga, Aymonte en Huelva geL ruikt, 

plaatjes in allerlei kleur en uitvoering. Het is uit den aard der 
zaak niet mogelijk van al deze zegels een beschrijving te geven, 
terwijl de toekomst zal moeten leeren of deze zegels als officieele 
toeslagzegels beschouwd zullen moeten worden, ofwel dat het 
plaatselijke „Spielerei" zonder eenige philatelistische beteekenis zal 
plijken te zijn. 

Al de in mijn bezit zijnde brieven zijn open ter post bezorgd en 
paarna door de militaire censor gesloten, ofwel gesloten ter post 
bezorgd, opengesneden en dan met een strookje papier of met 
| .g. „nieten" gesloten. 

Het militaire censuurstempel is steeds aan de voorzijde van het 
louvert aangebracht. Eenheid van vorm is daarbij echter blijkbaar 
l ie t voorgeschreven. ledere plaats heeft n.1. een ander model 
tempel, terwijl er zelfs van Burgos vier verschillende in mijn 
|ezit zijn. 

Op brieven uit Segovia en Malaga komt het stempel „Censura 
lilitar" voor zonder eenige versiering of omlijsting. Vigo vat 
eze woorden in een langwerpig raampje van 1 bij 7 cm. San 
pbastian gebruikt een raamstempel in twee verschillende afme
ngen en lettervorm, alsmede een cirkelvormig stempel. Burgos 

februikt naast een tweetal verschillende raamstempels waarin de 
■oorden „censura militar Burgos", een ander stempel van iets 
| oo ter model, waarin naast opgemelde woorden tevens het stads
apen voorkomt. Tenslotte worden naast deze stempels een twee

ll verschillende ovale stempels gebruikt, bestaande in een rand, 
het midden het staswapen en de meergenoemde woorden als

jsde de naam der stad. Bilbao gebruikt een rond stempel ter 
aotte van een gulden, waarin de woorden „Correos Bilbao, een
ra militar". Een brief verzonden uit het generaal hoofdkwartier, 
rtoont een rond stempel met dubbelcirkel, waarin de meer
tioemde woorden. In de binnenste cirkel het Spaansche wapen. 
■Jaast deze stempels komt alleen op brieven uit Vigo een stem
voor met de woorden „Viva Espana" en een nummer. Waar 
nummer verschillend is en dit ook op de brieven wordt aan

troffen, mag m. i. worden aangenomen dat dit het stempel is 
dengene die den brief opende. 

3e huidige politieke constellatie vindt haar uitdrukking in 
ipels met propagandistische bedoeling, zooals „Arriba Espafia" 
„Viva Espana", terwijl zelfs een op 35'38 uit Vigo verzonden 
ki aan de adreszijde was voorzien van de beeltenis van generaal 
Inco. 

Tenslotte merk ik op, dat aan het besluit der autoriteiten dat 
geen andere dan officieele postzegels en toeslagzegels mogen wor
den gebruikt, welk besluit naar ik meen van einde 1937 dateert, 
blijkbaar niet de hand wordt gehouden, althans ontving ik sinds
dien meerdere brieven voorzien van een staalkaart van toeslag
zegels. 

Voor zoover de brieven per luchtpost verzonden zijn, zijn slechts 
in inkt de woorden „por avion" aangebracht. Bijzondere lucht
postzegels zijn niet gebruikt. Ik zag deze trouwens tot heden niet, 
uitgezonderd de luchtpostzegels van de Canarische eilanden 
(Maandblad Februari 1938). De luchtposttoeslag is steeds voldaan 
door toevoeging boven het gewone porto van de gangbare zegels 
„Isabel la Católica". 

DE ZEGELS VAN LETLAND. 
EEN VERZAMELOBJECT DAT VELE MOGELIJKHEDEN 
BIEDT AAN SPECIAAL VERZAMELAARS E N GROOTE 

AANTREKKELIJKHEDEN BEZIT 
door J. J. DEGGELLER. 

Nu de tentoonstelling NederlandBalticum achter ons ligt, wil 
ik, ook door wat ik tijdens die tentoonstelling nog heb geleerd 
bij hetgeen ik reeds wist van de postzegels van Letland, gaarne 
een verhandeling over de zegels van dat zoo merkwaardige land 
geven. 

De Baltische landen, Estland, Letland en Litauen, zijn repu
blieken, die als zoodanig direct na den wereldoorlog 19141918 
zijn ontstaan. 

Letland, dat sedert 1772 een deel van Rusland was, verwierf 
einde 1917 zijn onafhankelijkheidsverklaring en trad van dien 
datum af als zelfstandige republiek op. Deze republiek heeft een 
éénkamersysteem en algemeen kiesrecht. De oppervlakte bedraagt 
65791 km^. met 1.939.000 inwoners, dat is dus 29.5 per km». 
(Nederland 34.181 km^. met 8.392.000 inwoners, dat is 245.5 per 
km^.), hetgeen dus zeggen wil, dat ons land acht maal zoo dicht 
bevolkt is als Letland De bevolking bestaat uit 75 pet. Letten, 
4 pet. Duitschers, 13 pet. Russen, 3 pet. Polen en 5 pet. Joden. 
De landsgodsdienst is overwegend protestant. Meer dan 70 pet. 
van de bevolking leeft van den landbouw (vlas en suikerbieten) en 
zuivelbereiding (boter). De industrie is voornamelijk gebaseerd op 
den houtrijkdom, dus papier en papierwarenproductie, alsmede 
lucifers. 

En nu is het wel heel merkwaardig, dat van een land, waar 
de papierwarenproductie een groot deel van de nationale industrie 
uitmaakt, juist de eerste zegels zich kenmerken door een gebrek 
aan papier, zooals men nergens elders heeft zien voorkomen. Dat 
maakt ook, dat het verzamelen, vooral van de eerste uitgiften van 
zegels dezer republiek, voor speciaalverzamelaars een groote aan
trekkelijkheid bezit. 

Het groote gebrek aan papier in de jaren 1918 en ook nog in 
1919, moet daaraan worden toegeschreven, dat tijdens den wereld
oorlog de Baltische staten het tooneel zijn geweest van den strijd 
tusschen de Duitsche en de Russische legers, waardoor eensdeels, 
zoowel door plundering als door confiscaties, alle voorraden waren 
verdwenen, anderdeels het land toen in groote armoede verkeerde 
en er derhalve tijdens die periode niets is aangemaakt. De papier
vooraad moet dan ook wel zoo totaal opgebruikt zijn geweest, 
dat men bij het aanmaken van de eerste postzegels van de nieuwe 
republiek daarvoor geen papier meer in eigen land kon vinden. 
Men is er dan ook toe overgegaan om alle, zelfs heel kleine 
kwantums papier, voor deze zegels te gebruiken en dan nog wel 
soorten papier, die in geen ander land ter wereld voor dat doel 
werden of worden gebezigd. 
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Zoo is het eerste zegel, getand en ongetand, gedrukt op de 
achterzijde van de Duitsche generale-staf-kaart, zoodat dit zegel 
van 5 kapeikas aan de achterzijde een deel van die stafkaart 
vertoont. 

Men heeft daarvoor gebruikt stafkaarten met Duitschen, Let
tischen en Poolschen tekst. Deze kaarten bestaan bovendien nog 
in twee typen, fijnere en grovere gravure. Ook komen deze zegels 
voor op papier, dat aan de achterzijde geen stafkaart vertoont; deze 
zegels waren eveneens op een kaart gedrukt, maar vielen juist 
aan de achterzijde van het witte randstuk, dat elke kaart omgeeft. 

Dit zegel, het z.g. zonnetype, omdat het als beeld draagt de zon, 
omgeven door drie sterren, is ontworpen door Ansis Zuhrilis en 
gedrukt bij A. Schnakenburg te Riga. 

Toen deze betrekkelijk geringe hoeveelheid stafkaarten opge
bruikt was, is men er in 1919 toe overgegaan de volgende serie 
zegels, 5, 10 en 15 kapeikas, te drukken op vellen gelinieerd papier 
en zelfs, zooals bekend is, op gelinieerde velletjes uit school
schriften, hetgeen ook oorzaak is dat deze serie voorkomt op 
papier van verschillende kleur en dikte. Deze werden gedrukt bij 
Gottlieb D. Meyer in Libau. 

Ook deze papiervoorraad was blijkbaar spoedig uitgeput, want 
toen 13 dagen later een serie van 9 waarden, 3 tot 75 kapeikas, 
ongetand, werd uitgegeven, waren deze op zeer dun sigaretten
papier gedrukt. Blijkbaar heeft men al het sigarettenpapier wat men 
hiervoor krijgen kon, bemachtigd, want deze zegels komen voor 
op wit en op transparant sigarettenpapier. 

3 Maart 1919 kwam een serie, eveneens van 9 waarden, op 
sigarettenpapier uit, doch deze waren getand 113^. 

Dat bij deze zegels, op zoo uiterst dun papier gedrukt, vele 
doorgeslagen drukken voorkomen, zoodat het zegel aan de achter-
veelal even duidelijk is als aan de voorzijde, behoeft zeker geen 
nadere verklaring. 

De oplage van deze zegels is blijkbaar niet zeer groot geweest, 
immers, reeds op 29 Maart 1919 kwam Letland met een serie van 
9 waarden, van 3 tot 75 kapeikas, maar nu gedrukt op iets dikker, 
gewafeld papier. De 5, 10, 20 en 50 kapeikas van deze serie komen 
ook voor op de achterzijde van etiketten gedrukt, hetgeen wel heel 
teekenend is voor den papiernood m dien tijd. 

Deze zegels, van de serie van 29 Maart 1919, komen bovendien 
nog voor op papier van verschillende dikte, getand zoowel als 
ongetand, met en zonder watermerk. Volgens Kurt Kayssner's ver
slag moeten die op papier zonder watermerk als vervalschingen 
worden beschouwd, terwijl men aanneemt, dat de tanding dezer 
serie ( I I K en 9% : 11K) niet van ambtelijken oorsprong is. Toch 
komen deze voor op couverten en officieel gebruikt en af
gestempeld. Dit geeft wel een teekenend beeld van de nonchalance, 
waarmede in den eersten tijd na het ontstaan van de republiek 
de zegelaanmaak heeft plaats geh.id 

De oplage van alle hiervoor aangegeven series zegels is, voor 
zoover mij bekend, nergens aangegeven. Groot zal zij wel niet 
geweest zijn, hetgeen ook al daaruit kan worden afgeleid, dat in 
weinig verzamelingen deze zegels in complete series en in de ver
schillende soorten aanwezig zijn. 

Toch zijn deze eerste vijf series een zeer aantrekkelijk verzamel
object voor den speciaal-verzamelaar, omdat ze, behalve het ver
schil in tandingen en papiersoorten, ook onnoemelijk veel plaat-
en drukfouten vertoonen, als punten, gebroken randlijnen, ver
minkte waardecijfers, ongelijke teekening van de hoekfiguren, enz. 
Bovendien komen in de tandingen allerlei afwijkingen voor als 
b.v. dubbele tanding tusschen twee zegels, tanding aan drie zijden, 
terwijl dan aan de vierde zijde de breedte van een geheel zegel 
is overgeslagen, waarna dan weder een rij tandingen verschijnt. 
Ook dubbele tandingen door het zegel heen of op 2/3 van de 
hoogte komen voor, alsmede tandingen schuin door het zegel heen 
als gevolg daarvan, dat het vel met een grooten omgeslagen hoek 
in de tandingmachine is gelegd. 

De veronderstelling, dat aan de controle bij de uitgifte der zegels 
d»or het hoofdbestuur der posterijen wel een en ander ontbroken 
heeft, is dan ook niet al te gewaagd. 

14 November 1919 werden uitgegeven twee zegels in het zonne
type (type 1) van 3 rbl., grauwblauw met oranje, en 5 rbl., olijf
groen met oranje, op glad papier. Deze komen ook voor op 
horizontaal en op vertikaal geribd papier en zijn overwegend 
slecht en onregelmatig getand. 

Evenals in zoovele andere landen, kwam men ook in deze 
republiek blijkbaar al heel spoedig tot de overtuiging, dat men 

met het uitgeven van herinnerings- en gelegenheidszegels wellicht! 
geen onvoordeelige zaken zou maken. 

In Juli 1919 kwam dan ook de eerste serie, in drie waardcnj 
daarvan aan de markt, ter herinnering aan de bevrijding van Rigtf 
uit den Bolsjewistischen nood. Ook deze zegels zijn op de rugzijda 
van etiketten bekend. 

Het zegel geeft een symbolische voorstelling met op den achteri 
grond het silhouet van de stad Riga. Het ontwerp is van Juliul 
Fiebig uit Libau. De 5 kapeikas anilinerood is een oplosbare kleuri 

In datzelfde jaar meende men het eerste jaarfeest der republieU 
te moeten herdenken o. a. door de uitgifte van een viertal zegell 
van groot formaat, 33 X 45 mm. en 28 X 38 mm-, op geriba 
papier. Deze komen ook op glad papier voor. 

Het zegel van 10 kapeikas werd oorspronkelijk slecht afgewerk 
de wereld ingezonden, zoodat al spoedig een geretoucheerde plaä 
uitkwam, te herkennen aan een scherpere teekening van het boor 
blad op den achtergrond. 

In het papier komt een fabriekswatermerk voor ,,Polar Beal 
Ligat Paper", zeer wijd uit elkaar gedrukt, zoodat op de zegel 
meestal hoogstens slechts twee letters naast elkaar voorkomen. 

De 1 rbl. van deze serie is op de achterzijde van 5 roebel 
biljetten van den arbeiders- en soldatenraad van Riga gedrukt. 

Begin 1920 werd de drakendood<irserie uitgegeven in 4 waardel 
een heel mooi zegel, maar op zeer dun papier gedrukt, waardoJ 
vele en zeer merkwaardige doordrukken voorkomen in allerll 
aard. Vooral de blauwe, groene en roode kleur is bij vele zegeT 
zóó doorgeslagen, dat het zegel vaak aan de achterzijde eva 
duidelijk is als aan de voorzijde. 

Blijkbaar was de papiernood nog niet ten einde, want in 1 9 J 
kwamen nog twee series herinneringszegels uit, gewijd aan 
vereeniging van Letgalen met Letland, respectievelijk de h^ 

; 
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opening van het parlement, alsmede een serie van 4 zegels voor 
het Roode Kruis, alle gedrukt op onuitgegeven 10 markbiljetten 
van de AwaloffBermondtarmee en op bruingroene, blauwe en 
roze 5 en 10 roebelbankbiljetten van den arbeiders en soldaten
raad van Riga. 

Al deze herinnerings en Roode Kruiszegels zijn mooi van 
teekening; kader zoowel als medaillonvulling zijn artistiek van 
ontwerp en samenstelling; de kleurcombinatie getuigt van goeden 
smaak. Formaat en teekening dezer zegels werken er bovendien 
toe mede om bij afstempeling de op de zegels voorkomende beelden 
behoorlijk tot hun recht te laten komen. 

Het herinneringszegel aan de vereeniging van Letgalen met Let
,and vertoont een symbolische voorstelling van de vereeniging 
Jer beide volkeren. 

Het herinnermgszegel aan de parlementsheropening vertoont 
pen voorstelling van de Latvyafiguur aan het roer. 

Het Roode Kruiszegel draagt het beeld van twee gewonden, 
ran wie een met verbonden hoofd, die beschermd worden door 
[en in wit gewaad gehulde vrouwenfiguur met speer en schild. 

Deze herinnerings en Roode Kruiszegels zijn naar ontwerpen 
ran prof. Rich. Sarrinsch en gedrukt in de staatsdrukkerij te Riga. 
I Dat men in Letland, naast artistieke opvatting en smaak voor 
lleurencombinatie in de postzegels, ook de philatelisten wist te 
loen mededragen in de staatsinkomsten, bewijst wel de uitgifte 
Lsschen 1 November 1920 en Juni 1921 (zegge slechts 6 maanden) 
lan 7 verschillende series opdrukken op deze herinnerings en 
loode Kruiszegels, in totaal op 20 verschillende zegels. De laatste 
Brie van deze opdrukken b.v., die van Juni 1921, met waarde
mngifte, komt voor met overdruk van 10 tot 100 rbl. en wordt 
t n ook in Michel 1938 geprijsd voor ruim R.M. 109,—. 
I En hiermede was blijkbaar aan den papiernood van Letland een 
Inde gekomen, daar alle volgende zegeluitgiften op gewoon, voor 
fcstzegels geschikt papier zijn uitgegeven. 
I (Wordt vervolgd). 

Vraag. — Acht u het mogelijk, om heden ten dage nog exem
kren te koopen van de 50 cts., 3e emissie, Nederland, zooal niet 
I de origineele goudkleur, dan althans in een kleur, die de 
Igineele zeer nabijkomt ? Ik heb reeds vele exemplaren op zicht 
had, maar een beslissmg is niet zoo heel eenvoudig, omdat ver
lijking met de origineele goudkleur niet wel mogelijk is. Zeker, 
Iweet wel, als vergelijkingsobject kan de goudkleur aangebracht 
I de „Cour"zegels dienen, maar in de practijk is dit toch niet 
l> eenvoudig. 
Llijn vraag aan u is nu deze: Mocht u van meening zijn dat er 
K wel degelijk exemplaren te vinden zijn die aan de door mij 
jcelde voorwaarde voldoen (ook verder moeten deze exem
■•en vanzelfsprekend van prima kwaliteit zijn), zoudt u dan 
I vriendelijk willen zijn voor mij een zoo groot mogelijk aantal 
implaren van deze 50 ets. op zicht te bestellen, waaruit u dan 
lelijk een paar prachtige stukken zoudt kunnen aanwijzen en 
I uw advies aan mij doorsturen ? Natuurlijk alles geheel voor 
I I rekening. 
■oudt u de hier opgeworpen vragen eens voor mij willen bezien ? 

Antwoord. — Volgens mijn meening zal het welhaast onmogelijk 
zijn om dit zegel in de origineele goudkleur te vinden. Aangezien 
het hier niet gaat om echt goud, maar om z.g. koperbrons, is het 
niet goed mogelijk dat dit brons het in ons klimaat 60 jaren kan 
uithouden zonder een groot gedeelte van de oorspronkelijke kleur 
en glans te verliezen. U moogt al heel tevreden zijn indien het 
brons over het geheele zegel een eenigszins gelijke kleur vertoont 
en nergens zwarte of bruinachtige vlekken te zien zijn. 

Wat uw tweede verzoek aangaat, zoo moet ik u tot mijn spijt 
mededeelen, dat ik mij hiermede niet belasten kan, aangezien dit 
wel eenigszins buiten het kader van de vragenbus valt. Het beste 
lijkt het mij, dat u bij diverse handelaren een zichtzending aan
vraagt en hieruit het beste kiest. U zult echter wel ondervinden, 
dat de voorraden van dit zegel in goeden staat zeer beperkt zijn 
en u zult voor een exemplaar als door u verlangd, wel bereid 
moeten zijn belangrijk hoogere prijzen te besteden dan de catalogi 
aangeven. G. W .W. B 

Heer W_ S. te Voorburg. — Het philatelistenloket te 'sGraven
hage is gevestigd in het hoofdpostkantoor en geopend eiken 
Woensdag en Zaterdag van 14—16 uur. 

NATIONALE PROPAGANDAPOSTZEGELTENTOON

STELLING TE BREDA OP 2728 AUGUSTUS 1938. 
Voor het laatst wordt een beroep gedaan op allen, die hun 

inschrijvingsbiljet voor bovengenoemde tentoonstelling nog niet 
hebben ingezonden. Wacht niet tot het te laat is; na 1 Augustus 
kunnen in geen geval inschrijvingen worden aangenomen, daar 
onmiddellijk na dien datum met de samenstelling van het uit
gebreide programma moet worden aangevangen. Zendt dus het 
ingevulde formulier per omgaande; u bespaart daardoor de com
missie veel tijd en moeite. 

Tijdens de tentoonstelling zullen verkrijgbaar worden gesteld 
speciale herinneringskaarten aan de Negenentwintigste Neder
landsche Philatelistendagen en het 45jarig bestaan der Postzegel
vereeniging „Breda". Deze fraaie kaarten, de beeltenis dragende 
van den nu reeds aan u allen door de sluitzegels bekenden 
Bredaschen postbode uit de middeleeuwen, zijn uitgevoerd in 
zwart en sepia op OudHoUandsch papier. De prijs bedraagt 6 cent 
per stuk, zonder frankeering. Door vereenigingen kan reeds nu 
worden opgegeven, hoeveel stuks van elke kaart worden ge
wenscht, zulks ter voorkoming van teleurstelling voor hen, die 
niet in de gelegenheid zullen zijn, de tentoonstelling te bezoeken. 
De verzending dezer kaarten heeft direct na afloop der tentoon
stelling plaats. 

Namens de tentoonstellingscommissie: 
J. MOLENAAR, secretaris. 

Resedastraat 4, Breda, postrekening 138302. 

ZOMERPOSTZEGELTENTOONSTELLING TE ROTTERDAM. 

Zaterdag 25 Juni j.1. is onder auspiciën van de afdeeling Rotter
dam van het Comité voor de Zomerpostzegels de door den heer 
N. A. Zilver (Amsterdam) bijeengebrachte tentoonstelling op phi
latelistisch gebied, bedoeld als propagandaverkoop voor de zomer
postzegels voor cultureele en sociale doeleinden, in de tearoom van 
de „Bijenkorf" te Rotterdam officieel geopend. 

Onder de talrijke genoodigden merkten wij op mr. H. A. J. 
Reumer, subst. officier van justitie, den heer J. J. Theling, direc
teur van het postkantoor, den heer R. J. Dijk, wethouder der 
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gemeente, prof. dr. Josephus Jitta, voorzitter van het hoofd
bestuur der Commissie voor de Zomerpostzegels, het bestuur der 
Rotterdamsche Philatelisten-vereeniging, een bestuurslid van de 
Philatelisten-club „Rotterdam", e.a. 

Na inleidende redevoeringen van den heer H. J. J. de Monchy, 
voorzitter van het Rotterdamsch Comité, prof. Josephus Jitta en 
den heer N. A. Zilver, heeft de heer R. J. Dijk de tentoonstelling 
officieel geopend. De collectie van den heer Zilver bevat weldadig-
heids- en gelegenheidszegels uit verschillende landen met de daarbij 
behoorende portretten van staatshoofden, en prentbriefkaarten van 
beroemde personen. 

De tentoonstelling was tot en met 6 Juli geopend. In de zaal, 
die welwillend door den directeur van de „Bijenkorf" afgestaan 
was, kon men zomerpostzegels en speciale briefkaarten koopen en 
verzenden; de stukken op de tentoonstelling gepost en voorzien 
van zomerpostzegels werden van een bijzonder stempel voorzien. 
De tentoonstelling trok zeer groote belangstelling. F. 

Uit het verslag van de N. R. C. ontkenen wij nog het volgende: 
Prof. Josephus Jitta heeft de beteekenis uiteengezet van de 

zomerpostzegels, die niet alleen als waardezegels beteekenis hebben 
voor land en volk door het doel, waarvoor zij worden uitgegeven, 
doch ook de beteekenis hebben van geldbelegging, waarvan het 
nageslacht ongetwijfeld profijten zal plukken, gezien het feit, dat 
bepaalde exemplaren beschouwd worden groote waarde te bezit
ten. Spr. noemde het Rotterdamsche Comité het ijverigste van 
het land en was daarom overtuigd, dat deze expositie met zooveel 
liefde bijeengebracht, aan het te verwachten doel zal beantwoorden. 

De samensteller der collectie, de heer N. A. Zilver, heeft daarna 
verschillende bijzonderheden over bepaalde exemplaren in zijn col
lectie naar voren gebracht en in het bijzonder nog gewezen op de 
afdeeling humor in de philatelie. Ook spr. prees de wijze, waarop 
het personeel van de „Bijenkorf" in zoo'n kort bestek zijn col
lectie had geëxposeerd. 

Tenslotte heeft de heer R. J. Dijk erop gewezen, hoe Rotterdam 
weder de handen in elkaar heeft geslagen om zwakken te helpen. 
Deze tentoonstelling zal ongetwijfeld er weder toe bijdragen steeds 
een ruimer gebruik te maken van de zomerzegels, waardoor niet 
alleen de jongeren maar ook de ouderen geholpen zullen worden. 
Tenslotte heeft spr. de expositie namens het gemeentebestuur ge
opend. 

piiflateli^^cl^^erlei 
l32_ 
EEN POST OFFICE ZEGEL VAN MAURITIUS GEVEILD. 

Op een veiling te Londen, eind; der vorige maand, werd een 
ongebruikt, postfrisch exemplaar van deze rariteiten, 2 pence 
blauw, ingezet op 1100 en toegewezen voor 1350 pond sterling. 
De heer Allen werd de dik-betalende, gelukkige eigenaar. 

Vijftig jaar geleden werd dit zegel van een Franschen verzame
laar gekocht door Charles J. Phillips, die het betaalde met 680 
pond, waarbij hij op den koop een 1 penny van dezelfde uitgifte 
toe kreeg. Phillips verkocht de beide zegels voor 780 pond aan 
den verzamelaar Averij. Toen deze overleden was, kocht de han
delaar W. H. Peckitt diens collectie, waaronder de Mauritius-
zegels. Deze werden overgedaan aan Henry Duveen; daarna kwa
men de zegels weder in het bezit van Phillips, die ze verkocht 
aan Hind. Na diens overlijden kocht de auctionaris H. R. Harmer, 
in opdracht van een syndicaat. Hind's verzameling. In Juni 1934 
werd de 2 pence Post Office geveild voor 1500 pond. 

EEN WELGEMEENDE RAAD AAN VERZAMELAARS 
EN VEREENIGINGEN. 

Door een uitgeversbedrijf is, naar ons van verschillende zijden 
wordt gemeld, een verzoek tot verzamelaars en vereenigingen ge
richt om opgave van philatelistische adressen, ten einde te geraken 
tot een „Adresboek van Filatelisten in Nederland en Koloniën". 

Waar uit een onderzoek gebleken is, wie bij het uitgeven van 
dit werk betrokken zijn, raden wij een ieder aan, op deze ver
zoeken n i e t in te gaan. 

PHILIPP KOSACK t 
Op 16 Mei j.l. overleed deze zeer bekende Berlijnsche postzegel

handelaar, die zich in zijn goeden tijd beroemen kon op een van 
de rijkste en prachtig gearrangeerde stocks ter wereld. 

Kosack was reeds verscheidene ;aren ziek en had zich daarom 
het vorige jaar uit de zaken teruggetrokken. 

EEN VOORAANSTAAND VERZAMELAAR OVERLEDEN. 
Op 6 Juni j.l., in den ouderdom van 71 jaar, overleed sir Ed 

ward Denny Bacon. Gedurende een kwarteeuw was hij de be 
heerder van de postzegelverzameling van koning George V; 
meerdere jaren was hij vice-, daarna president van de Royal Phila 
telic Society te Londen. 

Zijn belangrijkste verrichtingen op philatelistisch gebied waren 
het opzetten en classificeeren van de beroemde Tapling-coUectie 
in het Britsch Museum en het catalogiseeren van de uitgebreide 
philatelistische bibliotheek van wijlen den graaf van Crawford, 
thans eveneens in genoemd museum ondergebracht. 

Zijn bemoeiingen met de koninklijke verzameling dateeren van 
1913 af. Drie dagen per week begaf hij zich naar het Buckingham 
paleis om de werkzaamheden te regelen. De honderden albums, 
waaruit de verzameling van den koning bestond, waren opgesteld 
in een speciaal daarvoor bestemd vertrek. 

Men zegt, dat Bacon een blanco volmacht van den koning had 
tot het doen van aankoopen om de Britsche wereldverzameling 
te completeeren. 

Behalve beschikkende over een uitgebreide algemeene kennis 
der philatelie, had Bacon zich gespecialiseerd in de zegels van 
Britsch-West-Indië. 

Talrijke studies heeft de thans overledene nagelaten, waarvan 
in de eerste plaats dient te worden genoemd het monumentale 
werk „Line Engraved Postage Stamps of Great Britain 1840-1880" 
dat in 1920 in twee deelen verscheen. 

België souv. 1-9; 10-18; Buig. 258-263; 
231-237; vliegp. 12-14; Duitschl. weid. 479-
482; vliegp. 40-42; Ital Egeo 12-18; 36-46; 

vliegp. 14-18; 34-42; Rodi 39-48; souv, 1-9; 
10-16; Créta 84-8J: Letl. vliegp. 25-29: 

lichtst. 82-89; 111-113; Oostenr. 426-429; 
419 ; 431-436; souv. 1-6; Saargeb. 131; 155-
161; 162-164; Turkije 823-829; 830-838; 
857-871 ; 872-877: vliegp. l - s ; Yougo-Slavië 
231-236; volg. Yvert '38 met uiterste prijs 

aan J. TER. BRUGGEN, 
Emmastraat 33, Den Helder. 1598) 

RUIL gezocht, basis Y. & T., mei 
verzamelaar van Engelsche Koloniën 
in Amerika, Azië en Australië. 

W. J. G. G. VAN ZANTE^ 
(597I Oengaran, Javd 

Tekst van deze annonces 
vóór den .5en in te zenden 

aan de administratie. 

COLLECTIE BALBO-VLIEGPOSTZEGELS. Italië Nrs. 25, 48, 49 
49a; Cyrenaica, 18 en 19; Tripolitaine, 37 en 38; Egee, 28 en 2 | 
totaal 10 verschillende hoogst zeldzame waarden compleet f Q 8 , | 

AUF DER HEIDE'S POSTZEOELHANDEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM 
Postbus 1, giro 1700. Gravenstraat 
(453) a/d N. Ker | 

Vraagt toezending van onze maandelijksct 

GELEGENHEIDS-AANBIEDINGEI 
Vele koopjes in Nederland en Kolonien en Eurof 
nieuwties, enz., enz. Verzending gratis en fran( 

POSTZEGELHANDEl 
ZEUGESTRAAT 62, GOUC X. DAUDT, 



Eenige zeldzame series. 
'OOSTENRIJK 1910. Jub. 1830-1910, Yv. 119-135, cpl. ƒ62,50 
^X'URTEMBERG 1906. Kroontjes-opdruk, Yv. 23-37, cpl. - 15,— 
EGYPTE 1934. Postcongres, zeldzaam, Yv. 155-168, cpl. -60 ,— 

-'BADEN 1905. Dienst nr. 16, Yv. 1-6, cpl. . . . - 4,75 
^SAN MARINO 1924 Port, zeldz. serie, Yv. 10-18, cpl. - 9,— 
INDO-CHINA 1919. Portzegels m. opdr., Yv. 18-30, cpl. - 6,— 
ITALIË 1933. Luchtpost Zeppelin, Yv. 42-47, cpl. . . - 4,50 

' f c # l f * | ^ ' ^ * Ongebruikt. — Porto extra. 
ü r ' ^ Z Ö O JUIST VERSCHENEN. 
Op het album Nederland en Kolonien, uitgave van Yvert & 
Tellier, G. Keiser & Zoon, zijn wederom de aanvullingsbladen over 
de jaren 1936-1938 verschenen, omvattende 8 bladen, waarop op
gave van alle nieuwe uitgiften in die j'aren 
Deze bladen goed verpakt en franco huis . . . . ƒ 1,50 

EVENEENS VERSCHENEN OP DIT ALBUM : 
12 bladen, bevattende een complete opgave van alle bestaande 
roltandingen m losse exemplaren rn in paren voor de tweezijdige 
roltandingen, terwijl de vierzijdige roltandingen bovendien in 
blokken worden aangegeven. Het geheel uitgevoerd op dezelfde 
papierkwaliteit als het album en voorzien van schutbladen. 
Een belangrijke aanwinst voor de bezitters van dit album ! 
Deze 12 bladen goed verpakt en franco huis . . . ƒ 2,10 

POSTZEGELHANDEL 

G. KEISER & ZOON, 
Passage 25-27, Den Haag. Giro 4262. 

Telefoon 112438. (449^ 

CONCORDIA. 
OPGERICHT 1920. 

P0STZE6ELRUIL VERBINDINGEN 
OVER DE GEHELE WERELD. 

DUIZENDEN VERZAMELAARS KRIJGEN 
ruilverbindingen in alle werelddelen door de 

„Concordia-Post" 
( 3 2 - 4 0 b l a d z i j d e n ) . 

Belangrijk door haar artikelen en mededelin
gen over Philatelie en luchtpost, onmisbaar 
door haar waarschuwingen over en bestrijding 
van allerlei vervalsingen der laatste tijden. 
Ieder, die zich als lid opgeeft, ontvangt de 
grote ruükodex (250 bladz.) gratis. 
Heeft ook een JEUGDAFDELING — de enige 
in Europa sinds 11 jaar bestaande internatio-

[ nale jeugdgroep — met zeer lage contributie. 
I Voor nadere inlichtingen wende men zich tot 
den Landssecretaris voor Nederland en Kol.: 

IJ. HOMMES, te Nieuwdorp (Z.) 
(S9J) 

Laatste veiling van het seizoen. 
18-20 Juli: Een Britschc Koloniale verzameling, 

aanlokkelijk verkaveld, een „Jubileum"-
coUectie, bevattende foutdrukken, mooi uitgezochte 
series van Kaap de Goede Hoop, Ceylon, Duitschc 
Staten, Malta, Natal (1902-03, £ 10 en £ 20, beide 
onberispelijk postfrisch), Saargebied enz. 

Het nieuwe seizoen 
vangt 12 September a.s. aan. Hun, die zegels wen-
schen van de hand te doen, wordt aangeraden 
zich zoo spoedig mogelijk met ons in verbinding 
te stellen voor volledige bijzonderheden, daar 
eenige van de eerste veilingen, welke beschouwd 
worden de meest succesvolle te zijn, vlug zullen 
zijn gereserveerd. 

Correspondentie: Engelsch, Fransch of Duitsch. 

H. R. HARMER, 
De leidende postzegel-auctionaris van de wereld. 

131/134 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres: Phistamsel-W«tdo, London. (436) 

postzegelhandel p. Hoogerdjjk, 
HOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

HOLLAND-AANBIEDING. 
NEDERLAND. 

1864, Koning, compleet 
1867, Koning, compleet 
1872, Konmg, Vyi cent 
1872, Koning, 22}^ cent 
1872, Koning, 2>^ gld. 
1891, Konmgm (hangend haar), liyi cent 
1924-37, Kmderzegels^viJ,4, jwyies, compleej«. 
1927, Roede Kruis ^ ^ W i . . W. 
1930, Rembrandt ~'. 
1932, Salve Hospes 
1934, Crisis 
1934, Koningin Emma 
1936, Zomerzegels 
1937, Zomerzegels 
1870, Portzegel, 5 cent 
1870, Portzegel, 10 cent 

Aantal. 
3 
6 
1 
1 
1 
1 

* ^ « T ' 
ilioÄ 

r 1 
4 
4 
1 
1 

NED.-INDIE. 

1911, Dienstzegels, geheef compleet, ongebrunct . 
P O R T O EXTRA. 

5 
5 

28 

Prijs. 
ƒ 6 . -

-10 ,— 
- 0,30 
- 1,75 
- 5,— 
- 0,40 
- 5 , -
^ 0,90 
r 0.45 
r 0,75 
- 0,20 
- 0,05 
- 0,30 
- 0,2Q 
- 0,70 
- 0,40 

ƒ 0,70 
- 0,60 
- 12,50 

(454) 
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Prijs: fr. 62,-. Porto extra: fr. 10,05|[(aangeteekend). 
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