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ZOOEVEN VERSCHENEN: | 

Onze geïllustreerde M 

PrQsconrant lederland en Koloniën | 
voor 1938/39, met vele prijsveranderingen, g 
aanvullingen en verbeteringen. Onmisbaar voor g 
eiken Nederlandverzamelaar, die op de hoogte 1 
wil zijn met de huidige juiste nettoprijzen, g 
♦ Voor onze cliënten g r a t i s verkrijgbaar. = 
Voor anderen na toezending of overmaking 3 
op postgiro 21278 van 30 cents, welk bedrag = 
bij aankoop voor minstens f 2,— wordt = 
gerestitueerd. § 

Onze belangrijke 3 

88e POSTZEGEL VEILING | 
zal begin October plaats hebben. De geïU. 1 
catalogus is voor serieuze gegadigden gratis 1 
verkrijgbaar. j 
Voor volgende veilingen kan steeds goed | 
materiaal worden ingezonden. J 

TE KOOP GEVRAAGD goed onderhouden | 

Europa of Wereldverzameling, | 
alsmede en gros partijen van Nederland en s 
Koloniën. s 
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V . -rf^ Gevest igd s inds 1918. ( P O S T - S C H E V E N I ]V G E N ) . 

WEET U W AT 
SPECIALE A A N B I E D I N G E N zijn? ? ? ? 
D i t zijn belangrijke collecties v a n N e d . en Kol., Europa en 
Overzee , bevat tende talrijke rari tei ten, betere losse zegels 
en series, u i ts lu i tend in p r i m a kwali tei t , ui tgekaveld, zooals 
op veil ingen gescbiedt, d o e k tegen Z E E R BILLIJKE 
N E T T O - P R I J Z E N . 
^ilP* Regelmatige toezending d e z e r geïl lustreerde catalogi. 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
WW E I N D E A U G U S T U S is versebenen. 

SPECIALE AANBIEDING No. 17 (AÜG./SEPT.), 
bevat tende e e n p r a c b t i g e , in r u i m 860 kavels, gedetailleerde 
collectie N E D E R L A N D en K O L . , E U R O P A en O V E R 
Z E E , tegen zeer billijke netto-prijzen. Vraag t omgaand 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 

wijze te r completeering U w e r verzameling! (441) 

AANGEBODEN 
NEDERLAND. 
Toorop f 11,— 
Kind 1924 f 
dito, ongebr. f 
Kind 1925 f 
dito, ongebr. f 
Kind 1926 f 
Roode Kruis f 
Kind 1927 
Olympiade 
Kind 1928 
Kind 1929 f 
Rembrandt f 
Kind 1930 f 
Goadsche gl. f 
A.N.V.V. f 

2,50 
2,75 
2,50 
2,75 
4,50 

f 2,20 
f 13, 

2,50 
2,50 
3,80 
3 , -
6 , -

Kind 1931 
1932 

Zeeman 
Kind 1933 
Crisis, 2 w. 
Kind 1934 
Zomer 1935 
Kind 1935 
Zomer 1936 
Kind 1936 
Zomer 1937 

Prijzen per 10. 

NED.-INDIË. 
L.d . Heils'36 

Luchtp. 40, 75 c. f 
Kind 1937 f 
Zomer 1938 f 

per 100 
134 G. luchtpost 
Jamboree 
Asib 

7 , -
5,— 
4,50 
3,60 
1,80 
4 , -
2,50 
2 , -
2,— 
1,80 
1,80 
2,80 
1,70 

f 1,60 
f 1 5 , -
f 2,50 

f 2,20 
f 5,— f5,25 

koers, serie cpl. per 3 f 6,50 
SPECIALE AANBIEDINC $ao Oostenrij'k 3 f 6,7; 
2J Engelsche Kol. .Bildermarken" 10 f 2,50. z j Italië gedenkz. 10 f 1,60. 
ij^p" 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: 
Jubileum '38 gebr. 11̂ /2 50 c. per 100, 5 40 c. p . 100, 12I/2 6 c. stuk. 
N e d e r l a n d : Jubileum '25 2 c. f 0,1 j per 100, j c. f 0,80 per 100, 
7V2 c- f 0,30 per 100, 10 c. f 0,08 per 100, Olympiade f i . ïo , 
R. Kruis f o ,6 j , A.N.V.V. f o,6j , Goudsche Glazen f 0,48, Zeeman 
f 0,37, Rembrandt f 0,32, Kind '24, '25, '28, '29 f 0,21, '27 f 0,18, 
'26 f 0,36, '30 f 0,24, '31 f 0,55, '32 f 0,40, '34 f 0,30, Toorop f 0,90, 
Zomer '35 f 0,20,6 c. Crisis f 0,08, 7^2 g. luchtp. f0,24, 36 c. fo,02V2) 
40 c. f 0,08, 75 c.'f 0,10, Driehoeken 6 c. f 0,75 per 100, 12I/2 c. 
f 0,10, Willem de Zwijger 1V2 c. f 0,40 per 100, 5 c. f 0,90 per 100, 
6 c. f 0,35 per 100, 12I/2 c. f 0,07. 
Curasao 6 c. f 0,3 j per 100, 12V2 c. f 0,07, luchtv v. f 0,09, Jam
boree 1V2 c. f o,3j per 100, 6 c. f 0,20 per ico , 12V2 c. ä f 0,03. 
Postzegels gemengd f 0,45 per 100. Kinderzegels (behalve 1936 en later) 
f 2,— per 100. Ook massagoed en betere soorten, eerste emissie, etc. 
N e d . - l n d i ë : luchtpost 7V2 gld. f i,—, 20 c. f 0,08, 40 c. f 0,15, 
Ï50 c. f 0,10, j o / i j c f 0,08. O 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 20 ,—,^Orva l ï 
i 3.—• Weldadigheid 'zS f i , jo , '29 f 1,75, '30 f 1,50, '31 f 3,50, 
'32 f 4,50, '33 f 8,25, *34 f 4,50, Antwerpen blok f 2,jo, B.I.T. f 0,80, 
Leopold blok f 2,25, Mercier f 21 ,—, (St. L'AUeud f 18,50), 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 
^T heele verzamelingen Nederland en Koloniën, ^ 
^ ^ Oostenrijk, Luxemburg, enz., enz. "^^ 
DIVERSEN: Eng Jubilee 2}4 d. ƒ 0 . 0 6 ; U.S.A. gebr. 
of ongebr. (volle gom) (kantzegels halven prijs) pr. 
kwaliteit, alles boven fr. 2,— Yvert tegen behoor
lijken prijs, 

H- DREYFUSS, (s8«) 
Niersstraat 50, Tel . 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 

postzeflellianiiel p. Qoogerdgk, 
HOLENSTRAAT 22, DEN HAAS. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

HOLLAND-AANBIEDING. 

1864, 
1867, 
1872, 
1872, 
1872, 
1891, 

NEDERLAND. 

Koning, compleet 
Koning, compleet 
Koning, 7K cent 
Koning, 22 K cent 
Koning, 2% gld. 
Koningin (hangend haar), 223^ cent 

1924-37, Kinderzegels, 14 
1927, 
1930, 
1932, 
1934, 
1934, 
1936, 
1937, 
1870, 
1870, 

1936, 
1937, 
1911, 

Roode Kruis 
Rembrandt 
Salve Hospes 
Crisis 
Koningin Emma 
Zomerzegels 
Zomerzegels 
Portzegel, 5 cent 
Portzegel, 10 cent 

series, compleet . 

NED.-INDIE. 
Leger des Heils 
Asib 
Dienstzegels, geheel 

. . . . 
compleet, ongebruikt 

P O R T O EXTRA. 

Aantal. 
3 
6 
1 
1 
1 
1 

55 
5 
3 
4 
2 
1 
4 
4 
1 
1 

5 
5 

23 

Prijs. 
ƒ 6 , -

-10,— 
- 0,30 
- 1,75 
- 5 , -
- 0,40 
- 5 , -
- 0,90 
- 0 45 
- 0,75 
- 0,20 
- 0,05 
- 0,30 
- 0,20 
- 0,70 
- 0,40 

ƒ 0,70 
- 0,6C 
- 12,5C 
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Prettig zaken dloen?| 
DAN NAAR 

EDERZEEL, 
N.Z. Voorburgwal 172, Telefoon 41472 

A M S T E R D A M, C. < "■ 



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 32 TENTOONSTELLINGEN. 

17e Jaargang. Breda, 16 September 1938. Nr. 9 (201). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/9 > 
1/12 . 
1/16 . 
1/18 . 

5 3 0 
4,50 
4,— 
3,— 

1/2 
1/3 
1/4 
1/6 

Bij 3-, . 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
De administratie beiioudt zich het 
recht vooradvertentiën,zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

6-, 12-maal plaatsing, in 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Hulkesteinscheweg 12, 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven i j6 , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzcgels); poststukken van Ned. en KoL 
aan W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z ; buitenlandsche poststukken 
aan dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traan-
berg. Brouwersplein i j r , Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

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

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

i i i " ' i i l l l l l l l i i i i " I l l l l l l l l l l l l "Ni i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' i i i i i i i i i i i i i i i iH i i n i l i i i i i i i i i m l i i i l l l i l l l l l i i i i i i Illl l l l l l l l l ' i i i i l i l l l l l l l i i i i n i i i | | | | | i i i i i i i | 
= # l l l l l l l l l l l l l l l l i r i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i llllllllllllllliMiMIIIIIIIIIIIIII I l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l Mil l l l l l l l l l l l l l l l l l lKinlI l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l i i I l l l l l l l l l l i i i l l l l l l l l l l l l l l l l Ii = 

BIJ HET 40-JARIG REGEERINGSJUBILEUM VAN H. M. DE KONINGIN. 

mmmmmmrm 

«ÉÉÉMÉÉfl 

Aan den stroom van gelukwenschen en uitingen van oprechte bewondering en dankbaarheid voor hetgeen H. M. 
de Koningin in de afgeloopen veertig jaren voor land en volk heeft verricht, voegt het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie eerbiedig de zijne toe. 

Wij, postzegelverzamelaars, komen uiteraard veel met gekroonde hoofden en Staatspresidenten in aanraking, al 
is het dan slechts, dat wij hun portretten als philatelist aandachtig en vaak kritisch beschouwen. En dan flitst het 
wel eens door onze hoofden, wat de afgebeelde voor zijn land beteekent, welke zegeningen hij heeft gebracht over 
zijn volk; ook wel, hoezeer hij tekort schoot bij de vervulling van zijn hooge ambt. 

Wij, Nederlandsche verzamelaars, hetzij in het vaderland, hetzij onder de keerkringen vertoevend, gevoelen on
getwijfeld lederen keer, dat de postzegels ons bezig houden, diep en goed, wat H. M. Koningin Wilhelmina voor 
land en volk beteekent, hoe sterk en onverbrekelijk de band is, welke in den loop der eeuwen tusschen Oranje en 
Nederland is gelegd, welk een onschatbaar bezit het beteekent door een Oranje te worden geregeerd, wat meer is, 
te worden gediend. 

In zijn aangrijpende Apologie legde Willem de Zwiiger dit dienend verband tusschen vorst en volk, een verband 
dat hij met zijn leven bezegelde: 

„Ik belijd dus, dat ik ben en zal zijn mijn geheele leven populair, dat wil zeggen, dat ik uw vrijheid en uw 
privilegiën zal handhaven en verdedigen." 

En verder: 
„Laat ons samen, één van hart en wil, voortgaan . . . . dan hoop ik, met uw hulp en de genade van God, die ik 

zoo vaak ondervonden heb in radelooze oogenblikken, dat ik, wat door u is besloten voor het welzijn en het behoud 
van uzelf, uwe vrouwen en kinderen en van alle heilige zaken, zal kunnen handhaven." 

6 September 1898, na de inhuldiging van de jonge koningin in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Met krachtige 
duidelijke stem wordt door Haar de gelofte gedaan: 

„De woorden van Mijnen onvergetelijken Vader maak Ik tot de Mijne: „Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor 
Nederland doen"." 

Eerbied en dankbaarheid voor Koningin Wilhelmina hebben een ruime plaats in onze harten ingenomen. De wijze, 
waarop het geheele Nederlandsche volk Haar 40-jarig regeeringsjubileum heeft herdacht, moge Haar de overtuiging 
schenken, dat de band tusschen Oranje en Nederland onverbrekelijk is, dat waarachtige liefde uitgaat van het volk 
tot zijn Koningin. 
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VASTE MEDEWERKERS. 

Het is ons een genoegen te kunnen melden, dat de heer W. P 
Costerus, wiens medewerking aan het Maandblad een korten tijd 
werd onderbroken, thans weder tot de vaste medewerkers is toe
getreden, in welken kring wij hem gaarne opnieuw het welkom 
toeroepen. 

DE VEREENIGINGS-BIBI.IOTHEEK. 
In de Mei- en Juni-nummers van den jaargang 1928 namen wij, 

onder het hoofd „Het nut der bibliotheken", de bijzondere strek
king dezer instellingen eens onder de loupe. Waar de bibliotheken, 
blijkens de voornemens van een of meer vereenigingen — waar
over straks nader — thans weer eens een meer dan gewone 
belangstelling vragen, is naar onze bescheiden meening het oogen-
blik aangebroken dit punt, zij het dan in een eenigszins ander 
verband dan tien jaren geleden, opnieuw in beschouwing te nemen. 
Wij veroorloven ons daarbij eenige aanhalingen uit het artikel, 
verschenen in genoemden jaargang en wel in de eerste plaats over 
het bekende verschijnsel, dat als regel de philatelistische literatuur 
slechts weinig beoefenaars telt, niet alleen hier te lande, doch 
overal elders. Wel is waar is aan het uitgeven van een postzegel-
kundig werk in een der drie wereldtalen niet zoo'n groot risico 
verbonden als waarmede degene wordt bedreigd, die het bestaan 
durft zijn philatelistische pennevrucht in b.v. het Nederlandsch 
den verzamelaars in boekvorm voor te leggen, doch dit verandert 
niets aan het feit, dat de vak-literatuur vrijwel het stiefkind is 
onzer liefhebberij. Gelukkig breekt meer en meer het juiste in
zicht door, dat de verstandige verzamelaar het niet buiten litera
tuur stellen kan. Het zijn dan ook de practische philatelisten, om 
hen zoo eens te noemen, en de idealisten in onze gelederen, die 
het groote nut van deskundige voorlichting inzien en de litera
tuur warm zijn toegedaan. Zij zijn terecht van meening, dat het 
verzamelen slechts dan innerlijke waarde heeft, wanneer de ver
zamelaar met een meer uitgebreide collectie een bibliotheek aan
legt, of, indien hem daartoe eigen middelen ontbreken, gebruik 
maakt van de vereenigingsbibliotheken. 

Naast de practische waarde is het aanschaffen van philate
listische werken, als regel uitgegeven zonder eenig profijt voor 
den schrijver, het inlossen van een eereschuld. 

In het artikel van 1928 wezen wij er op met welk idealisme b.v. 
het Kohl-handboek — helaas hoort men daarvan de laatste twee 
jaren niets meer — moet worden geschreven; voorts, dat het 
standaardwerk over de Zwitsersche zegels van 1843 tot 1862, aan 
de samenstellers baron De Reuterskiöld, Mirabaud en Chenevière 
een financieel offer vroeg van 40 a 60.000 francs ! Nog andere 
voorbeelden van de groote opofferingen en vrijgevigheid van 
philatelistische schrijvers werden in genoemd artikel vermeld. 
Gelukkig, dat ook met bescheiden middelen aan de weetgierig
heid van den ernstigen verzamelaar wordt tegemoetgekomen. Het 
aantal speciale werken, handboeken enz., dat tegen matigen prijs 
beschikbaar is, neemt steeds toe. 

Het is slechts voor enkelen weggelegd een omvangrijke biblio
theek te bezitten; vast staat het daarbij evenwel niet, of de 
eigenaar daaruit verhoudingsgewijze hetzelfde nuttig effect haalt 
als hij, die slechts beschikt over enkele werken, doch die zich 
bepalen tot het terrein zijner eigen, beperkte philatelistische 
bedrijvigheid. 

Is voor den enkeling, mits niet behept met de kwaliteiten van 
den boekenworm, de keuze der werken niet moeilijk; anders staat 
het met de bibliotheken der vereenigingen. Deze toch moeten in 
staat zijn de wenschen der leden in alle opzichten — binnen rede
lijke grenzen — te bevredigen. 

Wij zullen opnieuw aangeven, waaruit de philatelistische litera
tuur bestaat. 

Te onderscheiden zijn: boekwerken, tijdschriften en andere 
gedrukten. Onder deze laatste vallen o. a. de vertrouwelijke mede-
deelingen der vereenigingen, adresboeken, zwarte lijsten, prijs
lijsten, veilingcatalogi, enz. 

De boekwerken zijn onder te verdeelen in de rubrieken: alge-
meene handboeken (w. o. catalogi) en monografieën of verhande
lingen over één speciaal onderwerp. 

De tijdschriften omvatten vak-, vereenigings- en advertentie
bladen. 

De algemeene boekwerken zijn onder te verdeelen in onder

scheiden rubrieken, waarvan wij noemen: werken over post-
geschiedenis, proeven (van algemeenen aard), vervalschingen, het 
drukprocédé der zegels, geschiedenis der philatelic, de stempels, 
de luchtpost, enz. 

In een bibliotheek, die dezen naam inderdaad verdient, behoort 
dus een keuze van werken aanwezig te zijn. Het stemt tot vol
doening, dat verschillende vereenigingen het hare doen om haar 
bibliotheek voortdurend te completeeren en uit te breiden. 

Over de taak van den boekbewaarder schreven wij ook het 
een en ander in de in den aanhef dezes vermelde artikelen. Her
haald zij, dat het niet voldoende is, dat de bibliothecaris een 
catalogus van de aanwezige werken aan den belangstellenden ver
zamelaar kan uitreiken. Hij dient nota te nemen van de beste 
philatelistische bladen, daarbij aanteekenend in welk blad een 
bepaald onderwerp is behandeld. Om een voorbeeld te noemen: 
alles wat den bibliothecaris over Thurn und Taxis onder het 
oog komt, worde door hem onder dit hoofd genoteerd. Vraagt 
een lid inzage van literatuur over dit gebied, dan kan de biblio
thecaris hem zoo volledig mogelijk inlichten. 

In vele gevallen is zijn rol te passief. Wil de vereenigings-
bibliotheek meer tot haar recht komen, dan dient de bibliothecaris 
er als een soort bekeerder op uit te trekken. Het nut en voordeel, 
dat hij den leden-gebruikers bezorgt, de verdieping onzer lief
hebberij, moge zijn bevrediging zijn, het loon voor de gedane 
moeite. 

De vraag rijst evenwel of het bedrag, dat meerdere vereeni
gingen aan haar bibliotheken ten koste leggen, wel als volkomen I 
nuttig-besteed kan worden beschouwd, ook al gelukt het den 1 
bibliothecaris meerdere belangstelling te wekken voor de beschik
bare boekenschat. Zelfs bij een groeiend interesse mag men toch I 
veilig aannemen, dat het aan uitbreiding en instandhouding der l 
bibliotheek bestede bedrag slechts een bescheiden interest oplevert! 
aan kennisvermeerdering der vereenigingsleden. 

Wanneer wij de jaarlijksche begrootingen van meerdere ver
eenigingen eens aandachtig bekijken en daarbij het jaarverslag vani 
den boekbewaarder raadplegen, treft het steeds weer opnieuv 
welk een wanverhouding er bestaat tusschen kosten en belang 
stelling der leden. 

Dit euvel is ook jarenlang reeds elders gevoeld en daaron 
deed het ons genoegen eenige maanden geleden te kunnen lezenl 
dat de philatelistenvereeniging in een groote Duitsche stad haan 
bibliotheek had afgestaan aan de stedelijke leeszaal-bibliotheekl 
Een regeling werd getroffen, dat de afgestane boekwerken steedl 
ter beschikking staan van de leden der vereeniging, ook voor diJ 
buiten de stad. De voordeelen hiervan springen terstond in hel 
oog: een goede bewaring, een juiste catalogiseering door vaki 
menschen en een niet te veronachtzamen besparing van kosten 
door de vereeniging. Bovendien bestaat de kans, dat niet-verzame 
laars ook eens naar een philatelistisch werk zullen grijpen 
daarin zooveel aantrekkelijks vinden, dat zij tot onze geledere! 
toetreden. 

Is een dergelijke oplossing ook hier te lande niet mogelijk, hetj 
zij afstaan der bibliotheek aan een centraal lichaam, b.v. ha 
Nederlandsch Postmuseum, of aan een plaatselijke bibliotheekl 

T îeufVe 
Uitijifter 

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

ALBANIË. 
De viering van den tienden verjaardag van het kon inkr | 

bracht de speciale frankeerzegels: 
1 qint, violet. 15 qint, rood. 
2 qint, oranjerood. 25 qint, blauw. 
5 qint, groen. 50 qint, sepia. 

10 qint, bruin. 1 franc, groenzwart. 
Op de 10, 25 qint en 1 franc is koning Zogoe I afgebeq 

op de 1, 5 en 15 qint de koningin. De 2 en 50 qint toonen 
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helm van den nationalen held Skanderbeg met enkele andere 
attributen. 

Van de zegels werden de volgende aantallen gedrukt: 1 gint 
120.000, 2 q. 95000, 5 q. 70000, 10 q. en 15 q. elk 30000, 25 q. 
25000, 50 q. 21000 en 1 franc 20.500. 

Ter bevordering van de feestvreugde werden bovendien de 15, 
20 en 30 qint dezer serie uitgegeven in een velletje van 3 stuks; 
oplaag 40.000 exemplaren. 

Firma G. Keiser & Zn. te 'sGravenhage dank voor toezending. 

ANDORRA (Fransche kantoren). 
In de koerseerende teekeningen zijn de volgende nieuwe fran

keerwaarden en kleurveranderingen te melden: 
30 centimes, rood. 80 centimes, lichtgroen. 
35 centimes, donkergroen. 1 franc, rood. 
55 centimes, violet. 1,75 francs, donkerblauw. 
60 centimes, bruin. 2,15 francs, donkerviolet. 

ANGOLA. 
Frankeerzegels in diverse teekeningen, alle staand formaat, 

landsnaam en waarde in zwart: 
1 c , olijf. 
5 c , bruingeel. 

10 c , rose. 
15 c , bruinviolet. 
20 c , grijsgroen. 
30 c , hla. 
35 c , groen. 
40 c , lichtbruin. 
50 c , roselila. 
60 c , grijs. 
70 c , bruinviolet. 
80 c , oranje. 

1 angolar, rood. 
1 a. 75 c , blauw. 
2 a., bruinlila. 
5 a., olijf. 

10 a., blauwviolet. 
20 a., roodbruin. 

De zegelbeelden stellen voor: Vasco da Gama, Albuquerque, 
Formento en Hendrik den Zeevaarder. 

Luchtpostzegels: 
10 centavos, rood. 
20 centavos, violet. 
50 centavos, oranje. 

1 angolar, blauw. 
2 angolars, bruinlila. 

(Voor afbeelding, zie onder Macau). 
Op de luchtpostzegels zijn aan weerszijden de belangrijkste 

luchten van Portugeesche vliegers vermeld. De zeer kleine in
chriften luiden als volgt: 

Madeira — 1920 — Paes Beires. 
Atlantico — 1922 — Cabral Coutinho. 
Angola — 1923 — Almeida Cunha C. Silva. 
Macau — 1924 — Paes Beires. 
Guinea — 1925 — Correia G. Silva. 
1929 — Mojambique — Ramos Viegas Esteves. 
India — Carooso Pincentel. 
Angola — Bleek Cruz. 
Timor — 1934 — Cruz. 
Cruzeiro 1935 — Cunha Cadoso Baltazar. 

Ter gelegenheid van de reis van den Portugeeschen staats

3 angolars, groen. 
5 angolars, roodbruin. 
9 angolars, rose. 

10 angolars, lilarose. 

president — zie biz. 146 van het vorige nummer — verschenen 
de frankeerzegels: 

80 centavos, groen. 
1 a. 75 c , blauw. 

20 angolars, bruinrood. 
(Zie voor afbeelding onder St. Thomas en Principe). 
AUSTRALIË. 

mmmmmmmii 

Portzegels in gewijzigde teekening, wat 
de omlijsting van het waardecijfer betreft; 
papier met het watermerk C of A en kroon: 

^ , 1, 2, 3, 4, 6 pence en 1 shilling, lUe 
geelgroen en karmijn. 

BAHRAIN. 
Opdruk Bahrain op onderstaande frankeerzegels van Britsch

Indië, type koning George VI: 
3 pies, grijsblauw. 
6 pies, bruinrood. 
9 pies, groen. 
1 anna, rood. 
3 a. 6 p., ultramarijn. 

CHILL 
Frankeerzegel, afbeelding van de vulcaan Osorno: 

1 peso 80 c , blauw. 
COLUMBIA. 

De aangekondigde serie ter gelegenheid van het 400jarig bestaan 
van Bogota, de landshoofdstad, is verschenen in de waarden: 

1 centavo, geelgroen. 
2 centavos, karmijn. 
5 centavos, zwart. 

10 centavos, sepia. 
15 centavos, blauw. 
20 centavos, roselila. 

1 peso, bruin. 
De zegelbeelden geven verschillende gezichten weer op de stad, 

voorts de portretten van Gimenez de Quesada, den stichter van 
Bogota (10 centavos) en van het Indiaansche opperhoofd Bochica 
(15 centavos). De hoogste waarde brengt de eerste mis in beeld, 
welke in Bogota werd gecelebreerd. 

De oplaagcijfers zijn: 1 centavo 500.000, 2 centavos 2.000.000, 
5 en 20 centavos elk 100.000, 10 centavos 300.000, 15 centavos 
150.000 en 1 peso 15000 stuks. 

DANZIG. 
Luchtpostzegels in de koerseerende teekening, papier met het 

watermerk hakenkruis: 
10 pfennig, rood. 
25 pfennig, zwartgroen. 

Alsvoren, frankeerzegel in het koerseerend wapentype: 
40 pfennig, donkerblauw. 

Philatelisten, wekt nietIeden onder Uw kennissen
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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DOMINICA. 
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Frankeerzegels in diverse land
schapteekenmgen, papier met het 
meervoudig watermerk in sier
schnft: 

Y2 p. 
1 p. 
\y2 p.: 
2 p. 
2K p.; 
3 p. 
6 p. 
1 sh., ohjf en violet. 
lYi sh., oranjerood en zwart. 
5 sh., d.brum en blauw. 

groen en bruin. 
rood en grijs, 
violet en groen, 
grijs en rose, 
blauw en violet, 
bruin en olijf, 
violet en groen. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

wtv^svm »'»»eq'g*»'J¥>yw 
Ter herinnering aan 

het feit, dat 100 jaar 
geleden de „Trinitaria" 
werd gesticht, verschenen 
de speciale frankeerzegels, 
alle volgens afbeelding: 

1 c , groen. 
3 c , violet. 

10 c , geeloranje. 
Rechts boven is, in de 

nationale kleuren blauw, 
wit en rood, de landsvlag 
afgebeeld. 

De oplaagcijfers ziijn 
200.000 resp. 300.000 en 
100.000 stuks. 

De „Trinitaria" is het geheim verbond, dat gesloten werd door 
het driemanschap Duarte, Rosario Sanchez en Mella tot stichting 
van een vrije republiek. De eed, waartoe het driemanschap zich 
verbond, is op de zegels weergegeven. 

Luchtpostzegel in nieuwe teekening, vliegtuig boven landschap: 
10 centavos, groen. 

B A É É M MUMÉ«É«ÉÉ*ÉÉÉÉÉ 

DUITSCHLAND. 

Hierbij geven wij de afbeelding van 
het toeslagzegel, vermeld in hel 
vorige nummer, uitgegeven tijdens de 
rennen te MünchenRiem. 

Voor bijzonderheden zij verwezen 
naar genoemd nummer; voor zoover 
noodig wordt nog opgemerkt dat het 
zegel enkel „los" verkrijgbaar werd 
gesteld, dus niet in speciale velletje", 
of blokken. 

ECUADOR. 
Toeslagzegel voor den bouw van het p.t kantoor te Guayaquil, 

waardeopdruk met tekst Casa de Correos / Y Telegrafos / de 
Guayaquil, op iuchtpostzegel der uitgifte 1936: 

20 centavos op 70 c , zwart. (Yvert nr. 45). 

EILANDEN EGEESCHE ZEE. 
Het Giottoeeuwfeest werd ook hier gevierd. Met den rooden 

opdruk Isole Italiana dell' Egeo verschenen de frankeerzegels: 
1 1. 25, blauw. 
2 1. 75 f 2 1., bruin. 

Sc h a u b e k - Album^1939, 
Vraagt toezending van de nieuwe catalogus 1 9 3 9 , 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
S C H A U B E K - A L B U M modern en goedlcoop. (455) 

FRANKRIJK. 
11, I 

C Ä ? ^ ^ « P ' 1 
UNIOOTINTERNAI IONAIE I 
• ■ïCONTRï'U.CANaR / : 

Toeslagzegel ten bate van de Fransche uitgewekenen uit Spanje: 
65 f 60 centimes, rood. 

Toeslagzegel ten bate van de kankerbestrijding: 
1 fr. 75 + 50 c , blauw. 

Het zegelbeeld geeft de portretten weer van het echtpaar Curie, 
dat veertig jaren geleden het radium ontdekte, een hulpmiddel 
van de grootste beteekenis bij de bestrijding van genoemde ziekte. 

GRIEKENLAND (Juli 1938). 
Weldadigheidszegel, opdruk kruis en waarde op portzegel der 

uitgifte 19131924: 
50 lepta op 20 lepta, grijsviolet. 

Luchtpostzegel, roode opdruk vliegtuig op onderstaand port
zegel der uitgifte 191324: 

50 lepta, bruinviolet. 
GUATEMALA. 
Opdruk 1938 op onderstaand frankeerzegel: 

1 centavo, olijf. (Yvert nr. 227). 
HONGARIJE. 

Hierbij geven wij een der af
beeldingen van de in het vorige 
nummer vermelde herinnerings
zegels. 

Voor bijzonderheden zij ver
wezen naar genoemd nummer. 

MéÉÉMÉMMMMÉAMM 
JHIND (Augustus 1938). 
Opdruk Jind State op frankeerzegels van BritschIndië, tvpel 

koning George VI: 
15 rupees, groen en bruin. 
25 rupees, violet en donkerviolet. 

Dienstzegels, opdruk Service, op frankeerzegels dierzelfde uit 
gifte: 

9 pies, groen. 
1 anna, rood. 

JOEGOSLAVIE. 

a i 
J V r O C J I A B H J A 

lOTWVff« 

■ V f W W f f V W W 

ADGHanniaall 
/POMËHVITE/KOMKRALJU I 
AUK/ANDHUI.UJEDINITEUU 
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Weldadigheidszegels, waarvan de toeslag ten goede komt aan 
het spoorwegpersoneel: 

1 dinar + 1 dinar, zwart en groen. (L). 
1 d. 50 + 1 d. 50, rood. (L). 
2 d. + 2 d., bruinlila en roselila. (S). 
3 d. + 3 d., blauw. (S). 

De zegelbeelden geven achtereenvolgens te zien: een gezicht op 
de Morava; het sanatorium te Demir Kapija, gelegen aan genoemde 
rivier; het overbrengen van een brandende fakkel; portret van 
wijlen koning Alexander. 

KAAP VERDE. 
Frankeer en luchtpostzegels in de teekeningen van die, onder 

Angola vermeld; landsnaam en waarde in zwart. 
Frankeerzegels: 

1 centavo, olijf. 
5 centavos, bruingeel. 

10 centavos, rose. 
15 centavos, bruinviolet. 
20 centavos, grijsgroen. 
30 centavos, lila. 
35 centavos, groen. 
40 centavos, lichtbruin. 
50 centavos, roselila. 
60 centavos, grijs. 
70 centavos, bruinviolet. 
80 centavos, oranje. 

1 escudo, rood. 

1 esc. 75 c , blauw. 
2 escudos, bruinlila. 
5 escudos, olijf. 

10 escudos, blauwviolet. 
20 escudos, roodbruin. 

Luchtpostzegels: 
10 centavos, rood. 
20 centavos, violet. 
50 centavos, oranje. 

1 escudo, blauw. 
3 escudos, groen. 
5 escudos, roodbruin. 
9 escudos, rose. 

10 escudos, lilarose. 

LIECHTENSTEIN. 
De postzegeltentoonstelling te Vaduz bracht het gebruikelijke 

zegelblok, voorzien van toepasselijken tekst en bestaande uit vier 
stuks van de 

50 rappen, grijsblauw, 
portret van den componist J. Rheinberger. 

Het overlijden van prins Franz I 
werd herdacht door de uitgifte van het 
frankeerzegel: 

3 francs, zwart, 
in de teekening der uitgifte 1933. 

Voor de liefhebbers van blokken of 
vellen diene, dat dit zegel werd uitge
geven, gedrukt in vellen van 20 stuks, 
voorzien van een rouwrand en met den 
datum 25 Juli 1938. 

Frankeerzegel met het portret van 
den nieuwen vorst, Franz Josef: 

2 francs, bruinlila. 
In het volgend nummer brengen wij 

de afbeelding. 

MACAO. 
Frankeer en luchtpostzegels in uitvoering en teekeningen als 

Vermeld onder Angola; landsnaam en waarde in zwart. 

[Frankeerzegels: 
1 avos, olijf. 
2 avos, bruingeel. 
3 avos, bruinviolet. 
4 avos, groen. 
5 avos, rose. 
6 avos, grijsgroen. 
8 avos, lila. 

10 avos, roselila. 
12 avos, rood. 
15 avos, oranje. 
20 avos, blauw. 
40 avos, grijs. 
50 avos, lichtbruin. 

1 pataca, bruinlila 
2 pataca, olijf. 

3 pataca, blauwviolet. 
5 pataca, roodbruin. 

Luchtpostzegels: 
1 avos, rood. 
2 avos, violet. 
3 avos, oranje. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 

5 avos, blauw. 
10 avos, bruinlila. 
20 avos, groen. 
50 avos, roodbruin. 
70 avos, rose. 

1 pataca, lilarose. 

mtmmm 
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De in het Julinummer vermelde wel
dadigheidszegels verschenen met de op
drukken „Tanger" en ,,Zona Protecto
rado". Aldus zijn, voor elk dezer ge
bieden, te melden: 

5 centimos, rood. 
10 centimos, groen. 
30 centimos, blauw. 
50 centimos, bruinrood. 

MEXICO. 

■ XVI CONOOtfO I N Ï Ï F . _ 
raACioNAL DE »LAKWI-

' CACtON V HABITACIÖN < 
SCENTS 

De in het Meinummer aangekondigde 
serie ter gelegenheid van hei in de vorige 
maand gehouden stedebouwkundig con
gres zijn thans verschenen. 

Frankeerzegels: 
5 centavos, bruinrood. 

10 centavos, oranjerood. 
20 centavos, zwart. 

Dezelfde waarden verschenen eveneens 
in grijsgroen, resp. bruin en bruinlila. 

Luchtpostzegels: 
20 centavos, rood. 
40 centavos, lichtgroen. 

1 peso, grijsblauw. 
Dezelfde waarden verschenen eveneens 

in violet, resp. groen en lichtblauw 
De zegelbeelden geven verschillende 

gezichten op steden e. d. weer. 
Naar Gibbons' Stamp Monthly bericht, werden van deze zegels 

de volgende aantallen gedrukt: 5 centavos bruinrood, 10 centavos 
oranjerood en 20 centavos zwart, elk 25000; 5 centavos grijsgroen 
375.000; 10 centavos bruin 3.475.000; 20 centavos bruinlila 75.000. 
Van de luchtpostzegels: 20 centavos rood 175.000, alle overige 
waarden elk 25.000 stuks. 

MONTSERRAT. 
Frankeerzegels in diverse teekeningen, papier met het meer

voudig watermerk in sierschrift: 
penny, groen. 3 
pennv, karmijn. 6 
pence, lila. 1 
pence, roodoranje. 2'A 
pence, ultramarijn. 5 

1 

2 
2'A 

pence, bruin, 
pence, violet, 
shilling, bruinrood, 
shilling, blauwgrijs, 
shilling, rose. 

MOZAMBIQUE. 
Frankeer en luchtpostzcgels in dezelfde uitvoering en teeke

ningen als vermeld onder Angola; landsnaam en waarde in zwart. 
Frankeerzegels: 

1 centavo, olijf. 
5 centavos, bruingeel. 

10 centavos, rose. 
15 centavos, bruinviolet. 
20 centavos, grijsgroen. 
30 centavos, lila. 
35 centavos, groen. 
40 centavos, lichtbruin. 
50 centavos, roselila. 
60 centavos, grijs. 
70 centavos, bruinviolet. 
80 centavos, oranje. 

1 escudo, rood. 
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1 esc. 75 c , blauw. 
2 escudos, bruinlila. 
5 escudos, olijf. 

10 escudos, blauwviolet. 
20 escudos, roodbruin. 

Luchtpostzegels: 
10 centavos, rood. 

NABHA. 
Opdruk Nabha State op 

koning George VI: 
3 pies, grijsblauw. 

yi anna, bruinrood. 
9 pies, groen. 
1 anna, rood. 
2 annas, roodoranje. 

•2 a. 6 p., bruinviolet. 
3 annas, groen. 
3 a. 6 p., blauw. 

Van deze verschenen de 
opdruk Service. 

20 centavos, violet. 
50 centavos, oranje. 

1 escudo, blauw. 
2 escudos, bruinlila. 
3 escudos, groen. 
9 escudos, rose. 

10 escudos, lilarose. 

frankeerzegels van Britsch-Indië, type 

4 annas, bruin. 
6 annas, blauwgroen. 
8 annas, zwartviolet. 

12 annas, karmijn. 
1 rupee, roodbruin en grijsblauw. 
2 rupees, bruin en violet. 
5 rupees, blauw en groen. 

9 pies en 1 anna eveneens met den 

NIEUW-ZEELAND (Juli 1938). 

Frankeerzegel in het nieuwe koningstype, 
papier met het meervoudig watermerk N Z en 
ster: 

1 penny, rood. 
Dienstzegel, opdruk Official op frankeer

zegel in het type George VI: 
Yi penny, geelgroen. 

PERU (Augustus 1938). 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeer- en luchtpostzegels, 

alle in diverse landschapteekeningen. 
Frankeerzegels: 

1 sol, bruinrood. 
2 sol 
5 sol, 

10 sol. 

o 
2 centavos, geelgroen. 

15 centavos, ultramarijn. 
20 centavos, roselila. 
50 centavos, blauwgroen. 

Luchtpostzegels: 

. groen, 
violet en bruinrood, 
zwart en blauw. 

5 centavos, bruinlila. 
15 centavos, bruinzwart. 
20 centavos, roselila. 
25 centavos, donkergroen. 
30 centavos, oranje. 
50 centavos, groen. 
70 centavos, grijsblauw. 
80 centavos, olijf. 

1 sol, grijs. 
1 sol 50, lila. 
2 sol, donkerblauw en bruinrood. 
5 sol, bruinlila. 

10 sol, olijf en blauwgrijs. 
PORTUGEESCH-GUINEA. 
Frankeer- en luchtpostzegels in dezelfde teekeningen als ver

meld onder Angola; landsnaam en waarde in zwart. 
Frankeerzegels: 

1 centavo, olijf. 
5 centavos, bruingeel. 

10 centavos, rose. 
15 centavos, bruinviolet. 
20 centavos, grijsgroen. 
30 centavos, lila. 
35 centavos, groen. 
40 centavos, lichtbruin. 
50 centavos, roselila. 
60 centavos, grijs. 
70 centavos, bruinviolet. 
80 centavos, oranje. 

1 escudo, rood. 
1 esc. 75 c , blauw. 

2 escudos, bruinlila. 
5 escudos, olijf. 

10 escudos, blauwviolet. 
20 escudos, roodbruin. 

Luchtpostzegels; 
10 centavos, rood. 
20 centavos, violet. 
50 centavos, oranje. 

1 escudo, blauw. 
2 escudos, bruinlila. 
3 escudos, groen. 
5 escudos, roodbruin. 
9 escudos, rose. 

10 escudos, lilarose. 
PORTUGEESCH-INDIE. 
Frankeer- en luchtpostzegels in dezelfde uitvoering en teeke

ningen als vermeld onder Angola; landsnaam en waarde in zwart. 
Frankeerzegels: 

reis, olijf, 
reis, bruingeel, 
reis, bruinviolet. 
reis, groen, 
réis, rose, 
tanga, roselila. 

1 % tanga, rood. 
2 tanga, oranje, 

tanga, blauw, 
tanga, grijsgroen. 
tanga, lila. 
rupia, bruinlila. 
rupia, olijf, 
rupia, blauwviolet. 
rupia, roodbruin. 

1 
2 
3 
6 

10 
1 

Luchtpostzegels: 
1 tanga, rood. 
lyï tanga, violet. 
1% tanga, oranje. 
434 tanga, blauw. 

7 tanga, bruinlila. 
7J^ tanga, groen. 
9 tanga, roodbruin. 

11 tanga, lilarose. 

SPANJE. 

In het Juli-nummer kondigden wij de verschijning aan van 
frankeerzegels voor het postvervoer per onderzeeboot tusschen 
Valencia en Barcelona. 

In diverse teekeningen zijn deze zegels thans verschenen en in 
de waarden: 

1 peseta, blauw. 6 pesetas, donkerblauw. 
2 pesetas, bruinlila. 10 pesetas, lila. 
4 pesetas, rood. 15 pesetas, groen. 

De 4, 6 en 15 pesetas zijn bovendien in andere kleuren, te we ten | 
rood en zwart, resp. blauw en zwart, en groen en zwart, uit
gegeven per speciaal velletje (alle drie waarden tot één vereenigd),! 
met den tekst „Republica Espanola, Primera Emision de Sellos| 
de Correo Submarino 1938". 

In nieuwe teekeningen, beide in groot, staand formaat, zijn te 
melden de frankeerzegels: 

45 centimos, zwart. 
1 peseta 25, donkerblauw. 

De tweede verjaardag van de nationale beweging (Franco-regimJ 
bracht de herinneringszegels, alle volgens afbeelding: 

15 centimos, groen op lichtgroen. 
25 centimos, rose op rose. 
30 centimos, blauw op lichtblauw. 

1 peseta, bruin op geel. 
Door de Franco-regeering werden voorts huldigings-zegels uil 

gegeven voor leger en vloot. 
Voor het leger: 5 centimos, zwart. 

2 centimos, violet. 10 centimos, groen. 
3 centimos, blauw. 30 centimos, roodoranje. 

Hiervoor werden twee teekeningen benut: vaandeldrager 
gezicht op de loopgraven nabij Teruel. 

Voor de vloot: 5 centimos, zwart. 
2 centimos, violet. 10 centimos, groen. 
3 centimos, blauw. 30 centimos, roodoranje. 

Deze geven weer: het slagschip Aimirante Cervera en 
Moorsche lijfwacht van Franco. 

Alle 10 waarden te samen werden bovendien uitgegeven op i 
afzonderlijk velletje, dat tegen dubbelen prijs wordt verkocht. 
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ST. KITTS NEVIS. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, papier met het meer

voudig watermerk in sierschrift: 

ttmm 

>2 penny, groen. 
1 penny, rood. 
1% pence, oranjegeel. 
2 pence, grijs en rood. 
2i4 pence, blauw. 

De %, 1, I K en 214 pence zijn 
waarden in liggend, groot formaat. 

ST. THOMAS EN PRINCIPE. 

3 pence, rood en violet. 
6 pence, violet en groen. 
1 shilling, groen en zwart 
2y> shilling, rood en zwart. 
5 shilhng, rood en groen, 
gedrukt in klein, de overige 

Frankeer- en luchtpostzegels in dezelfde uitvoering en teeke-
Iningen als vermeld onder Angola; landsnaam en waarde in zwart. 

Frankeerzegels: 
1 centavo, olijf. 
5 centavos, bruingeel. 

10 centavos, rose. 
15 centavos, bruinviolet. 
20 centavos, grijsgroen. 
30 centavos, lila. 
35 centavos, groen. 
40 centavos, lichtbruin. 
50 centavos, roselila. 
60 centavos, grijs. 
70 centavos, bruinviolet. 
80 centavos, oranje. 

1 escudo, rood. 
1 esc. 75 c , blauw. 

2 escudos, bruinlila. 
5 escudos, olijf. 

10 escudos, blauwviolet. 
20 escudos, roodbruin. 

Luchtpostzegels: 
10 centavos, rood. 
20 centavos, violet. 
50 centavos, oranje. 

1 escudo, blauw. 
2 escudos, bruinlila. 
3 escudos, groen. 
5 escudos, roodbruin. 
9 escudos, rose. 

10 escudos, roselila. 
De reis van den president van Portugal bracht ook hier een 

|erie van drie waarden, als onder Angola vermeld: 
80 centavos, groen. 
1 escudo 75, donkerblauw. 

20 escudos, bruin. 
TIMOR. 

Frankeer- en luchtpostzegels in dezelfde 
uitvoering en teekeningen als vermeld 
onder Angola; landsnaam en waarde in 
zwart. 

1 avos, olijf. 
2 avos, bruingeel. 
3 avos, bruinviolet. 
4 avos, groen. 
5 avos, rose. 
6 avos, grijsgroen. 

lila. 
10 

avos, 
avos, roselila. 

12 avos, rood. 
15 avos, oranje. 

20 avos, blauw. 
40 avos, grijs. 
50 avos, lichtbruin. 

1 pataca, bruinlila. 
Luchtpostzegels: 

1 avos, rood. 
2 avos, violet. 
3 avos, oranje. 
5 avos, blauw. 

TURKIJE. 

2 pataca, olijf. 
3 pataca, blauwviolet. 
5 pataca, roodbruin. 

10 avos, bruinlila. 
20 avos, groen. 
50 avos, roodbruin. 
70 avos, rose. 

1 pataca, lilarose. 

kurus, sepia. (L). 
kurus, karmijn. (S). 
kurus, bruinrood. (S). 
kurus, lila. (S). 
kurus, blauw. (S). 

De 8e internationale jaarbeurs van Smyrna bracht een speciale 
serie frankeerzegels in de waarden: 

10 paras, bruin. (L). 6 
30 paras, violet. (L). 7'A 

2y> kurus, groen .(S). 8 
3 kurus, oranje. (S). 12 
5 kurus, olijf. (S). WA 

Op de hoogste waarde is president Ataturk afgebeeld, op de 
andere landbouwproducten en kiekjes op stad en land. 

Honderdduizend series werden gedrukt. 
URUGUAY (Augustus 1938). 
Het Bulletin Mensuel meldt onderstaande portzegels in de koer-

seerende teekening, doch in boekdruk en met breede, witte randen: 
1 centesimos, groen. 
8 centesimos, rose. 

VENEZUELA. 
Van de kortelings verschenen frankeer- en luchtpostzegels zijn 

verschillende waarden reeds nu wederom in andere kleuren ge
drukt. De teekeningen bleven onveranderd. 

Frankeerzegels: 
5 centimos, groen. 

10 centimos, rood. 
15 centimos, olijf. 
25 centimos, blauw. 
37J^ centimos, lichtblauw. 
40 centimos, zwart. 
50 centimos, violet. 

1 bolivar, bruin. 
Luchtpostzegels: 

5 
10 
12K 
15 
25 
40 
75 

centimos, 
centimos. 
centimos. 
centimos. 
centimos. 
centimos. 
centimos. 

groen. 
rood. 
violet. 
blauw. 
lichtbruin. 
bruinrood. 
olijf. 

1 bolivar, violet. 
1 bol. 20 c , groen. 
2 bolivars, karmijn. 
2 bol. 50 c , oranje 
3 bolivars, grijszwart. 

Nieuw is in deze serie de waarde 12 }4 centimos. 
Voorts verscheen een waarde-opdruk op frankeerzegel der uit

gifte 1937: 
Vale / Bs. 0.40 / 1938 op 5 bolivars, bruin. (Yvert nr. 181). 

Dienstzegels, geperforeerde letters G N in koerseerende frankeer
zegels: 

10 centimos, rose. 
25 centimos, lichtblauw. 
50 centimos, olijf. 
3 bolivars, oranje. 

Luchtpostzegels, opdruk 1938 en waarde op luchtpostzegels der 
uitgifte 1937: 

cinco centimos op 1 b. 80, blauwviolet. 
diez centimos op 2 b. 50, blauwgrijs, 
quince centimos op 2 bol., bruin, 
veinticinco centimos op 40 centimos, groen, 
cuarenta centimos op 3 b. 70, rood. 

Luchtpostzegels voor dienstgebruik, geperforeerde letters 
in koerseerende luchtpostzegels (Yvert nr. 79 e. v.): 

5 centimos, geelgroen. 1 bol. 20, oranje. 
10 centimos, karmijn. 1 bol. 90, zwart. 
25 centimos, blauw. 1 bol. 95, lichtblauw. 
40 centimos, violet. 2 bol. 50, bruinrood. 

1 bolivar, olijf. 

G N 
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Op 24 Juli J.I., „den dag van den arbeid", verscheen het speciale 
zegel: 

25 centimes, blauw. 
Het geeft het ruiterstandbeeld van Simon Bolivar weer (24 Juli 

is diens geboortedatum). 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

Verdere waarden der nieuwe serie frankeer
zegels in de gebruikelijke uitvoering: 

5 cents, ultramarijn. (Monroe). 
6 cents, rood. (Adams). 
7 cents, bruin. (Jackson). 

Ter gelegenheid van het 150jarig bestaan 
van het Noordwestterritorium verscheen het 
frankeerzegel: 

3 cents, lila. 
Den heer Abma te Grand Rapids dank voor 

toezending. 
VIRGINISCHE EILANDEN. 

Frankeerzegels volgens afbeelding, pa
pier met het meervoudig watermerk in 
sierschrift: 

Vi penny, groen. 
1 penny, rood. 
XYi pence, bruinrood, 
2 pence, grijs. 
lYi pence, ultramarijn. 
3 pence, oranje. 
6 pence, violet. 
1 shilling, olijf . 
iy> shilling, bruinzwart. 
5 shilling, karmijn, 

ZUIDAFRIKA. 
Dienstzegel, opdruk Official (of Offisieel) op koerseerend 

frankeerzegel: 
6 pence, oranje en groen. 

De opdruk is aangebracht van boven naar beneden en mist 
de sluitpunt. v. B. 

ÉÉÉÉÉMil 

XeVenVacMen 
l̂ ieuWe llit^ifter 

Oplaa^cij'fiErs.er 1 
ALEXANDRETTE. 
In het Juninummer meldden wij de series frankeer, luchtpost

en portzegels van Syrië, voorzien van den opdruk Sandjak 
d'Alexandrette. L'Echo de la Timbrologie geeft van deze op
drukken de volgende officieele oplaagcijfers. 

Frankeerzegels: O p. 10 204.900; O p. 20 105.400; O p. 50 
102.550; 1 p. 102.550; 2 p. 51.650; 3 p. 21.050; 4 p. 175.500; 
6 p. 51.900; 25 p. 15.850. 

Luchtpostzegels: O p. 50 51.050; 1 p. 31.050; 2 p. 21.050; 3 p. 
21.050; 5 p. 15.850; 10 p. 15.865; 15 p. 15.798; 25 p. 15.700. 

Portzegels: O p. 50 10.500; 1 p. 5.550; 2 p. 5.550; 3 p. 5.550; 
5 p. 5.550; 8 p. 5.550. 

Van de portzegels werd later nog een oplaag gedrukt van 5000 
series, zoodat voor deze categorie de oplaagcijfers hiermede zijn 
te vermeerderen. 

De opdruk werd aangebracht met behulp van koperen cliché's 
op de drukkerij Rotos te Alexandrette. Deze cliché's werden op 
14 Mei j.1. in tegenwoordigheid eener commissie vernietigd. 

ARGENTINIË. 
De 50e herdenkingsdag van het overlijden van Sarmiento ■— 

diens portret komt reeds voor op meerdere zegels van dit land 
— brengt binnenkort een speciale serie in de waarden 3, 5 en 
15 Centavos. 

BRAZILIË. 
Van 22 tot 30 October a.s. wordt te Rio de Janeiro een inter

nationale postzegeltentoonstelling gehouden, waarvan de afkorting 
Brapex luidt. 

Voor deze gelegenheid verschijnt, in een oplaag van 500.000 
stuks, gedrukt in blokken van 10, een speciaal zegel in de waarde 
400 reis, waarop het portret zal prijken van Rowland Hill, als
mede een reproductie van de 30 reis der eerste uitgifte van 
Brazilië. 

BULGARIJE. 
Van de propagandaserie voor de nationale producten werden 

de volgende aantallen gedrukt (voor elk der twee kleuren): 
1 lewa 1.500.000, 2 lewa 1.000.000, 3 lewa 250.000, 4 lewa 

500.000, 7 lewa 300.000 en 14 lewa 100.000 stuks. 
In den loop der volgende maand verschijnt een speciale serie 

frankeerzegels van drie waarden ter gelegenheid van het jacht
congres. 

BURMA. 
Voor dit land, waar tot dusverre zegels van BritschIndië met 

den opdruk Burma worden benut, verschijnt binnenkort een 
definitieve serie. Voor de teekeningen werd een prijsvriag uit
geschreven, welke 252 ontwerpen opleverde. De eerste pr'js werd 
toegekend aan den Indischen kunstenaar Maun'j Kyi, een jonge
man van 22 jaar. 

ECUADOR. 
Dit land neemt deel aan de internationale tentoonstel'in;;en te 

San Francisco en New York, welke over eenigen tijd worden 
gehouden. De daaraan verbonden kosten schijnt hét zooveel moge
lijk te willen verhalen op de postzegelverzamelaars. Vandiar d^ 
a.s. verschijning van twee series, een voor New York en de andere 
voor San Francisco. Elke serie zal bestaan uit 6 frank'^er en ó 
luchtpostzegels. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
In het vorige nummer meldden wij een viertal opdrukken op 

luchtpostzegels der uitgifte 193137. Deze zegels waren in enkele 
dagen geheel uitverkocht, hetgeen niet te verwonderen is, gelet 
op de oplaagcijfers, die het jongste Bulletin Mensuel geeft. Ge
drukt werden: 5 m. op 2K pi. 171.350; 3 pi. op 3>^ pi. 17.650; 
3 pi. op 7K pi. 37.750; 5 pi. op 10 pi. 32.400 stuks. 

ESTLAND. 
Van de in het Julinummer vermelde geleerdenzegels werden de 

volgende aantallen gedrukt: 5 sentu 1.200.000, 10 s. 1.600 000, 
15 en 25 sentu elk 180.000 stuks. 

FRANKRIJK. 
Ter gelegenheid van de 20e herdenking van den wapenstilstand

dag (11 November) verschijnt een speciaal zegel. 
De frankeerzegels, wereldkampioenschap voetbal en het wijn

feest, zijn uitverkocht en worden niet verder gedrukt. 
FRANSCHSOMALI. 
Binnenkort verschijnt een serie frankeer en portzegels in nieuwe 

teekeningen, ter vervanging van de bestaande. 
GRIEKENLAND. 
Naar het Bulletin Mensuel bericht, verschijnt in October a.s. 

een speciale serie ter herinnering aan het feit, dat Corfou en de 
Tonische eilanden bij Griekenland werden gevoegd. De serie zal 
bestaan uit de waarden 25, 50, 80 lepta, 2, 8, 16, 25 en 50 
drachmen. 

Tevens schijnt er sprake van te zijn, dat een speciaal zegel, in 
de waarde 1 dr. 50, verschijnt, ter gelegenheid van do a.s. ont
hulling van het ruiterstandbeeld van koning Konstantijn. 

L'Echo de la Timbrologie geeft de oplaagcijfers van de serie, 
uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van den kroonprins. 

uitgegeven. onverkocht. 
1 d. 2.070.000 518.673 
3 d. 5.000.000 835.015 
8 d. 1.000,000 469.636 

Het onverkochte restant zal worden vernietigd. 

HONGARIJE. 
Het 400jarig bestaan van de universiteit van Debreszen, da 

in den loop dezer maand wordt herdacht, brengt een herdenkings 
serie in de waarden 6, 10, 16, 20, 32 en 40 filler. 

JOEGOSLAVIE. 
Ter gelegenheid van de Balkansportfeesten, die in den loo 
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dezer maand te Belgrado worden gehouden, verschijnt een sport
serie in de waarden 50 paras, 1, 1/4 en 2 dinars, welke tegen 
dubbelen prijs worden verkocht. Oplaag 150.000 series. 

LITAUEN. 
Van de in het vorige nummer vermelde Olympiade-zegels wer

den de volgende aantallen gedrukt: 
5 4 - 5 centu 400.000, 15 -f 5 centu 300.000, 30 + 10 centu 

300.000, 60 -f 15 centu 200.000. 
De oplaag van de zegels, overdrukt met „Tautiné Skauciu 

Stovykla" bedraagt 50.000 series. 
MAURITIUS. 
Het frankeerzegel 50 rupees, in het groote wapen-type, is in

getrokken. In de nieuwe serie met het portret van konmg 
George VI zal deze waarde niet worden opgenomen. 

NICARAGUA. 
Naar L'Echo de la Timbrologie meldt, zullen van 4-10 dezer, 

gedurende de anti-tuberculose-week, twee speciale series lucht
postzegels verschijnen. De eene, voor het binncniandsch verkeer, 
in de waarden 1, 5, 8 en 16 centavos; die voor het buitenlandsch 
verkeer in de waarden 10, 15, 25, 50 centavos en 1 colon. 

NIEUW-ZEELAND. 
Van het „Health"-zegel van 1937 werden 897.035 exemplaren 

verkocht, aldus meldt Gibbons' Stamp Monthly. 
OOSTENRIJK. 
Het einde der Oostenrijksche zegels ! Ingaande 9 Augustus j.1. 

werd van alle frankeerwaarden — groschen en schillings — 
(kleederdrachten, luchtpost, enz.) de verkoop aan de postkantoren 
gestaakt. 

PAPUA. 
Volgens het Bulletin Mensuel is een speciale serie luchtpostzegels 

te verwachten ter viering van het feit, dat deze kolonie weder 
werd ingelijfd bij de Britsche bezittingen. 

De serie, welke in den loop dezer maand is te verwachten, zal 
bestaan uit de waarden 2, 3, 5, 8 pence en 1 shilling. 

RUSLAND. 
In den loop dezer maand verschijnt een serie kinderzegels in 

de waarden 10, 15, 20, 30, 40, 50 en 80 kopeken. 
SPANJE. 1 
Een weldadigheidsserie in de waarden 5, 10, 25, 50 centimes en 

1 peseta is in voorbereiding. De beelden zijn ontleend aan de be
roemdste werken van den schilder Velasquez; de oplaag zal 
100.000 series bedragen. 

TURKIJE. 
Naar L'Echo de Ia Timbrologie op gezag van een correspondent 

meldt, zullen binnenkort drie speciale series verschijnen, te weten: 
a. een van 10 waarden en in een oplaag van 50 000 stuks, ter 

herinnering aan het feit, dat 15 jaar geleden de republiek werd 
uitgeroepen; 

b. een van 6 waarden ter gelegenheid van de invoering van het 
Romeinsche letterschrift, tien jaren geleden. 

c. een propaganda-serie van 19 waarden voor het steden- en 
landsschoon van het nieuwe Turkije. 

V. B 

Nederlanci 
en 

Overzeesche 
Gewesten NEDERLAND. 

De Jubileumzegels. 
De uitgiftedatum van de jubileumzegels is vervroegd; was er 

eerst sprake van, dat ze reeds op 27 Augustus op de tentoonstel
ling in Breda verkrijgbaar zouden zijn (en op 30 Augustus aan de 
overige kantoren), een later persbericht meldde, dat de verkoop 
overal op 27 Augustus zou beginnen Hetzelfde werd aangekondigd 

bij Dienstorder H. 497bis van 17 Augustus. De laatste dag van 
verkoop blijft 15 October. 

Zooals aangekondigd zijn de zegels in drie waarden verschenen: 
134 cent zwart; 
5 cent oranje; 

12^2 cent blauw. 
Een beschrijving van de teekening werd in het vorig nummer 

gegeven. Bij de 1 K en 5 cent wordt de waarde achter „cent" her
haald, bij de 12 K cent niet. 

Voor afbeeldingen van de zegels, zoowel van Nederland als van 
de Overzeesche Gewesten, zie men de eerste pagina van dit 
nummer. 

Het formaat der zegels is 21 : 2 8 , ^ mm.; in het vorig nummer 
werd abusievelijk 21 : 1%'A genoemd. Het is hetzelfde formaat 
als van de zomerzegels, en het gevolg is, dat dezelfde tanding-
machine kon worden gebruikt; de nieuwe zegels hebben kam-
tanding 12K : 12. Alleen heeft de kam bij de zomerzegels een 
gaatje in boven- en onderrand; dit ontbreekt bij de Nederlandsche 
jubileumzegels. De vellen Indische zegels hebben dit gaatje wél, 
er zijn dus blijkbaar twee verschillende tandingkammen gebruikt. 

De zegels zijn gedrukt in vellen van 100 op vrij dik papier 
met watermerk cirkeltjes horizontaal. Op de velranden een enkele 
lijn, links en rechts telnummers 1-10 resp. 10-1. Op den boven-
rand het etsingnummer. 

Van meer dan één zijde werd onze aandacht gevestigd op de 
gelijkenis met de Engelsche zegels van George VI, met eveneens 
verticale inscripties aan de zijkanten, in hetzelfde lettertype. 

Helaas kan van philatelistisch standpunt deze uitgifte niet halen 
bij de jubileumserie van 1923 met zijn 9 of 10 verschillende tan
dingen, tallooze tanding-afwijkingen en „echte" plaatfouten. De 
vlekjes en krasjes, die men op enkele exemplaren van de nieuwe 
serie vinden kan, zijn van geen beteekenis. 

Nieuwe oplaagletters. 
U'A cent N. 
Nieuwe etsingnummers. 

5 cent W: L 615, R 615, L 617, R 617. 
7'A cent B: L 243 met „Cour"-opdruk. 

12'A cent N : L 616. 
\A cent jubileum: 621 L, 621 R. 
5 cent jubileum: L 623, R 623. 

1234 cent jubileum: 622 R. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
Ï'A cent F: 361, 362. 

Afwijking. 
De heer Hekker toonde ons een 

nog niet beschreven tandingafwijking 
van de 10 cent jubileum 1923, 
\\A:im. Het hierbij afgebeelde 
zegel is links niet getand; een deel 
van het naburige zegel is nog zicht
baar. Wel zijn van de 10 cent verti
cale paren bekend met ontbrekende 
tusschentanding; deze nieuwe afwij
king zagen wij nog nooit. 

1 gulden 1899, rechts ongetand. 
De heer J. Kaas, Amsterdam, bezit een exemplaar van dit zegel 

in de tanding 11:1134 met zeer breeden rand, afgestempeld 
Zevenaar 5 Juni 1912. 

Postmuseum. 
De tweede tentoonstelling naar aanleiding van het regeerings-

jubileum omvat hoofdzakelijk de druk- en kleurproeven, welke 
gediend hebben bij de totstandkoming van Nederlandsche post
zegels met de beeltenis van H. M. de Koningin. 

De proeven voor de emissie 1891 werden bij de vorige expositie 
De proeven voor de emissie 1891 werden bij de vorige expositie 

reeds beschreven. 
Voor de emissie 1899 werd bij de eerste proeven in Januari 1898 

een ongekroond portret van de Koningin gebruikt, wat echter 
in September 1898 door het gekroonde portret (beide ontworpen 
door E. L. Moucheron), dat tenslotte voor de zegels zou dienen. 
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werd vervangen. In Februari kwam de bijbehoorende rand naar 
een ontwerp van D. E. C. Knuttel en gegraveerd door H. Raeder 
gereed. Van het volledige zegelbeeld met waardecijfers werden 
in grijs proefafdrukken gemaakt, terwijl daarnaast ongetande 
blokken van vier zonder waardecijfers, doch in de gekozen kleur 
van de 3—20 ets. zegels getoond worden. Voor de waarden 
22 J^—50 ets. werden eveneens proeven in de gekozen en in 
twee andere kleuren gemaakt. 

Ook voor de guldcnwaarden was aanvankelijk het ongekroond 
portret bestemd, terwijl de rand na het eerste ontwerp van 1 Sep
tember 1897 nog meermalen gewijzigd werd. Hoewel de kleur
proeven eerst op 10 Augustus 1898 gereed kwamen, kon niet
temin het z.g. kroningszegel van 1 gulden op 6 September d.a.v. 
verschijnen. Een compleet vel hiervan is mede tentoongesteld, 
alsmede een matrijs (plaat met positief beeld) van de 1 gulden en 
de origineele drukplaat nr. 1 van 50 zegels der 5 gulden waarde. 

Een „gevorderd" verzamelaar is reeds verheugd, wanneer hij 
één jubileumzegel 1913 van 10 gulden zijn eigendom mag noemen, 
maar het Postmuseum komt voor den dag met een compleet vel 
van 40 stuks van deze waarde ! Daarnaast enkele kleurproeven en 
afdrukken van de patrijs tijdens de bewerking, d.w.z. de beeltenis 
zonder achtergrond, naam of waarde-aanduiding. 

De jubileumzegels 1923 hebben eveneens in de gravure, teekening 
en kleuren verschillende stadia doorloopen (reeds bij een vroegere 
tentoonstelling beschreven) en na de definitieve goedkeuring werd 
een album met de waarden 5 ct., 1 gld., 2% gld. en 5 gld. in de 
gekozen kleuren, benevens 10 et. in oranje, groen, karmijn en 
blauw aan H . M. de Koningin ter kennismaking aangeboden. Ook 
zijn er herdrukken van de proeven op papier en op zijde voor 
de jubileumzegels van de overzeesche gewesten te bezichtigen. 

Een uitgebreide reeks van proeven voor de nog koerseerende 
emissie 1924 begint met de zeer vergroote teekening op hout 
van wijlen prof. Jan Veth, van wien ook enkele origineele brieven 
uit begin Juli 1923 met bijbehoorende foto's van zijn ontwerp 
tentoongesteld zijn. Drukproeven werden vervaardigd in ver
schillende formaten: 18 bij 22, 20 bij 25 en 23 bij 29 mm., alle 
met de waarde 25 cent. Allerlei etsings- en kleurproeven en ver
schillende kleine wijzigingen hierin getuigen weer van de grondige 
voorbereiding voor deze emissie. Ook voor de guldenwaarden in 
hetzelfde type waren vele proeven noodig; zelfs hebben drie 
graveurs elk een eigen volledige gravure hiervoor geleverd: J. J. 
Warnaar, R. Steinhausen en H. Seegers, waarvan de laatstge
noemde gekozen werd. Zonder een zeer nauwkeurige bestudeering 
zijn hierin geen verschillen op te merken ! Na diverse correcties 
werden de proeven op 21 October 1925 goedgekeurd, waarna op 
8 December 1925 de definitieve kleuren vastgesteld werden. 

Ook enkele reeds vroeger geëxposeerde schetsen en proeven 
van de Roode Kruiszegels en Crisiszegels zijn weer aanwezig. 

Een geheel eigen karakter hebben de zegels van 36, 70 en 80 ets. 
naar ontwerp van P. Zwart door fotomontage tot stand gekomen. 
Duidelijk ziet men hierbij de samenstellende deelen en kleuren 
der zegels afzonderlijk gedrukt, terwijl bij de 80 cent een groot 
aantal foto's van verschillende schepen werden bijgevoegd. De 
eerste ontwerpen van deze laatste waarde waren in rood met lila 
letters en cijfers, terwijl later ook groen, blauw en zwart in com
binatie met roode letters, beproefd werden. 

Naast al deze poeven en ontwerpen die tot uitvoering gekomen 
zijn, IS er ook nog een kleine categorie ontwerpen, welke geen 
verder stadium kon bereiken en die ontleend zijn aan de in 1922 
gehouden prijsvraag. Voor een 10 ets. zegel naar ontwerp van 
N. J. van der Vecht werden proefdrukken in verschillende kleuren 
gemaakt. Verder zijn nog proeven gemaakt van een ontwerp van 
M. de Klerk voor een zegel van ƒ 5,—, dat vergroot wel een 
aardigen indruk maakt, maar op zegelformaat een zeer onrustig 
beeld geeft. 

Tenslotte wordt deze tentoonstelling gecompleteerd door een 
ongebruikte verzameling van alle uitgiften van Nederland en 
Overzeesche Gewesten met het portret van H. M. de Koningin. 

A. V. d. W. 

NED.-INDIE. 
De Jubileumzegels. 
Ook hier zijn de jubileumzegels verschenen, te weten: 

2 cent grijs violet; 15 cent blauw; 
10 cent bruinlila; 20 cent oranje. 

Het merkwaardigste van de zegels is, dat zij zijn gedrukt op 
watermerkpapier ! Dit is voor Indië de eerste maal. In tegen
stelling met de Nederlandsche loopt bij deze zegels het watermerk 
(cirkeltjes) verticaal. Verder is alles als bij Nederland, kamtanding 
1 2 ^ : 12, vellen van 100, enkele randlijn, telnummers en etsing-
nummer. Van de laatste zagen wij: 2 cent R 118, 10 cent L 119, 
15 cent 120 en 20 cent 121. 

De aankondiging der zegels geschiedde in P.- en T.-order nr. 93 
van 26 Juli, die als volgt luidt: 

„Ter gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjubileum van H. M. 
de Koningin zullen van 30 Augustus tot en met 15 October 1938 
speciale herdenkingspostzegels, worden uitgegeven. Deze zegels zul
len verkrijgbaar worden gesteld in de waarden van 2, 10, 15 en 
20 cent. Zij zullen zonder eenigen toeslag worden verkocht en 
tot en met 31 December 1939 naast de in gebruik zijnde gewone 
frankeerzegels, ook in het buitenlandsch verkeer, geldig zijn voor 
alle bij vooruitbetaling verschuldigde porten en rechten. 

De verkoop van deze herdenkingszegels dient zooveel mogelijk 
te worden bevorderd. Daartoe zullen gedurende den termijn van 
verkrijgbaarstelling bij aankoop van frankeerzegels van boven
genoemde waarden steeds herdenkingszegels moeten worden ver
strekt, tenzij speciaal de gewone frankeerzegels worden gevraagd. 

Aangezien de toezending uit Nederland in gedeelten plaats 
heeft, waarvan de eerste zending op 28 Juli a.s. per vliegtuig in 
Indië kan worden verwacht, zal de verstrekking dusdanig worden 
geregeld, dat aan de verstverwijderde kantoren — een toereikend 
aantal zal worden toegezonden. 

Onmiddellijk na ontvangst uit Nederland van de tweede zending 
op 18 Augustus a.s. zal verstrekking aan de andere kantoren dan 
wel bijverstrekking aan hoogerbedoelde kantoren plaats vinden. 
Deze laatste verstrekkingen zullen zijn berekend op de behoefte 
van ongeveer 2 weken. 

Direct na ontvangst van de laatste zending uit Nederland op 
29 Augustus a.s. zal nogmaals een naverstrekking plaats hebben. 

Aan eventueele verzoeken van postzegelverzamelaars om de 
herdenkingszegels licht af te stempelen dient gevolg te worden 
gegeven. 

De nieuwe zegels van 2 en 5 gulden. 
Om uitzending werd verzocht van frankeerwaarden van 2 en 

5 gulden (reeds aangekondigd in ons Juli-nummer), ter vervanging 
van de t. z. t. buiten omloop te stellen frankeerzegels van ƒ 1,75 
en hooger. Deze zegels zullen worden gedrukt op watermerk
papier, de kleuren zullen worden: 2 gulden blauwgroen en 5 gulden 
geelsepia. 

Intrekking van post- en portzegels. 
P.- en T.-order nr. 92 van 23 Juli geeft een lijst van de na 

31 December 1938 niet meer geldige frankeerzegels, portzegels en 
briefkaarten, welk lijstje wij in het vorig nummer al opnamen. 
Alleen worden van de portzegels genoemd de 123^, 15 en 3734 
cent (wij vermeldden in Augustus de 12K, 37% en 75 cent). 

„Hierdoor zullen derhalve met ingang van 1 Januari 1939 a l l e 
frankeerzegels van de emissie 1913 waardeloos zijn." 

Gelegenheid tot inwisselen tegen andere zegels bestaat van 1 Oc
tober tot 31 December; de buiten omloop te stellen zegels mogen 
na 1 October niet meer aan het publiek worden verkocht, behalve 
aan de verzamelaarsloketten, die tot 31 December met den ver
koop doorgaan. 

De luchtpost-jubileumzegels. 
Over deze zegels is een P.- en T.-order verschenen, nr. 105 

van 12 Augustus 1938. De inhoud is al in vorige nummers van het 
Maandblad vermeld. De extra opbrengst zal worden uitgekeerd 
aan de „Koninklijke Ned.-Indische Vereeniging voor Luchtvaart" 
ten bate van het „Ned.-Indisch Luchtvaartfonds". 

Indische zegels in New-York ? 
_Van de Commissie voor de Overzeesche Gewesten van de 

stichting „De Nederlandsche deelneming aan de Wereldtentoon
stelling te New York in 1939" is het verzoek ontvangen door de ! 
Indische posterijen om in de Koloniale Afdeeling van het Neder
landsche paviljoen Ned.-Indische postzegels aan verzamelaars te 
doen verkoopen. 

Dit zou dus, bij inwilliging, het eerste philatelistenloket in het 
buitenland worden. I 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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VERLATE VERSCHIJNING VAN DIT NUMMER. 
Doordat verschillende medewerkers hun copie te laat inzonden 

moest de verschijnmg van dit nummer tegen de gewoonte in 
noodgedwongen iets later plaats vmden. 

RAAD VAN BEHEER. 

Najaarsvergadering van den Raad van Beheer van het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie op Zondag 2 October 1938, 
des voormiddags te 11 uur, m hotel „Terminus", tegenover het 
station H S te 's-Gravenhage 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Verslag van de Bondsbestuursvergadering op Vrijdag 26 Augustus 
1938, om 16.00 uur, in de sociëteit „Concordia", Breda. 

Aanwezig het voltallig Bondsbestuur De voorzitter van de 
jubileerende vereeniging „Breda" heet het Bondsbestuur welkom 
in de Baroniestad De Bondsvoorzitter dankt voor dezen welkomst 
groet en wenscht de jubileerende Bondsdochter geluk met haar 
vijf en veertigsten verjaardag Aller verwachtingen zijn zeer hoog 
gespannen, daar de grootsche en waardige wijze, waarop „Breda" 
haar jubilea steeds pleegt te vieren, ook ditmaal iets buiten
gewoons doet verwachten 

Naar gewoonte wordt op deze Bondsvergadering het voorlezen 
van de notulen tot een volgende bijeenkomst uitgesteld Tegen de 
gewoonte der laatste jaren heeft de eerste secretaris aan de Bonds
bestuursleden en de aangesloten vereenigingen geen gedrukt over
zicht doen toekomen van de sedert de laatste Bondsbestuursverga
dering door het dagelijksch bestuur afgedane stukken, noch hun 
een gedrukte agenda voor deze vergadering toegezonden, daar hij 
door zijn verblijf te Praag en door zijn drukke ambts- en andere 
bezigheden nadien daartoe tijd en gelegenheid heeft gemist 

Het hoofdbestuur der P T T heeft aan het Bondsbestuur aan
geboden een lijst van postzegels, welke grootendeels bij de post 
niet meer verkrijgbaar zijn, toegezonden door een philatelist uit 
Chicago De voorzitter is van oordeel, dat de afdoening van der-

I gelijke aangelegenheden niet op den weg van het Bondsbestuur ligt 
en raadt, deze aangelegenheid in handen te stellen van het bestuur 
der handelaarsvereeniging De heer de Bas betreurt, gelijk hij al 

1 meer gezegd heeft, dat dergelijke aanvragen niet in het Maand
blad worden gepubliceerd, het bevordert z i het internationaal 

I philatelistisch verkeer 
Het hoofdbestuur der P T T heeft — mede gelet op den 29en 

iNederlandschen Philatelistendag — de verkrijgbaarstelling van de 
Ijubileumpostzegels in het geheele Rijk tot 27 Augustus vervroegd 

Het hoofdbestuur der P T T deelt mede, dat, voor zoover de 
[stukken in den Nederlandschen postdienst nog voor aankomst 
Iworden afgestempeld, de stempelafdruk op brieven aan de achter-
Izijde wordt aangebracht Het ligt niet in de bedoeling in voor-
Ikomende gevallen van dezen regel af te wijken, zulks uit hoofde 

van de praktische bezwaren, welke daaraan zouden zijn verbonden 
ïen toezegging, dat de frankeerzegels voor de terugzending van 
iet bijzondere vluchten verzonden stukken in de toekomst aan 

de voorzijde zullen mogen worden geplaatst, kan niet worden 
gegeven, mede in verband met de omstandigheid, dat de adres-
Eijden van de omslagen in den regel geen voldoende ruimte zullen 
3ieden om, naast de zegels voor heen- en terugzending, nog af
drukken van dagteekening- en bijzondere stempels aan te brengen 

De vereeniging „Op Hoop van Zegels" klaagt over de kwali-
leit van sommige Nederlandsche poststukken Het Bondsbestuur 
Is het met deze klacht niet geheel eens, het acht bovendien den 
philatelistendag, waar de directeur-generaal der P T T als gast 
lanwezig is, met de juiste gelegenheid, dezen autoriteit van dit 
lezwaar in kennis te stellen 

De eerste secretaris doet mededeeling, welke autoriteiten als 
lasten ter bijwoning van den 29en Nederlandschen Philatelistendag 

voor de daarmede verband houdende feestelijkheden zijn uit-
lenoodigd en van de antwoorden, welke op die invitaties zijn 
jinnengekomen 

Met de publicatie in het Maandblad omtrent verkrijgbaarstelling 
in postzegels in het buitenland is in het Augustus-nummer (blz 

II) een aanvang gemaakt 

De voorzitter raadpleegt het Bondsbestuur omtrent eenige pun
ten, door hem te vermelden in zijn rede ter opening van den 29en 
Nederlandschen Philatelistendag Het Bondsbestuur besluit, om de 
voorzitters van de niet bij den Bond aangesloten vereenigingen, 
die ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling te Breda ver
toeven en de opening van den 29en Nederlandschen Philatelisten
dag zullen bijwonen, als gasten ter Bondsvergadering uit te 
noodigen 

De penningmeester deelt mede, dat de controle-commissie zijn 
rekening en vei antwoording over het vereenigingsjaar 1937-1938 
in orde heeft bevonden De voorzitter brengt den heer Polling 
dank voor diens accuraat beheer Besloten wordt, dat getracht zal 
worden nieuwe en verbeterde tandingmeters hier te lande te doen 
vervaardigen Dr P H van Gittert te Utrecht heeft destijds de 
noodige verbeteringen aangegeven Overleg zal worden gepleegd 
omtrent een geschikte papiersoort en een deskundigen cliche-
fabrikant Het Bondsbestuur besluit ƒ 150 schuld voor het boek
werk Vellinga af te lossen 

Wederom komt de vraag ter sprake, of de toetreding van 
kleinere, minder kapitaalkrachtige vereenigingen als lid van den 
Bond niet kan worden bevorderd door den eisch, dat zij konink
lijk moeten zijn goedgekeurd, te doen vervallen De rechtskundige 
raadsman van den Bond heeft een reorganisatie overwogen in den 
zin van het lidmaatschap van den Koninklijken Nederlandschen 
Zwembond Hij zet dit plan in den breede uiteen De heer de Bas 
merkt op dat deze reorganisatie een veel ingrijpender wijziging 
beteekent van de beginselen, waarop het lidmaatschap van den 
Bond IS gegrond, dan eenvoudig den eisch van koninklijke goed
keuring voor candidaat-leden te doen vervallen en de statuten in 
dien zin te wijzigen Er zijn genoeg vereenigingen in Nederland 
aan te wijzen, die zelf wél rechtspersoonlijkheid bezitten, doch wier 
afdeelingen niet koninklijk zijn goedgekeurd Hij begrijpt niet, 
welk bezwaar tegen die statutenwijziging bestaat De voorzitter 
antwoordt hierop, dat de Bond geen „vereeniging" is, die bestaat 
uit „afdeelingen", doch een „federatie" van „vereenigingen, die 
rechtspersoonlijkheid bezitten" De Bond is geschapen en gegroeid 
als federatie van koninklijk goedgekeurde vereenigingen en met 
opgericht als koninklijk goedgekeurde vereeniging met afdeelingen 
in verschillende plaatsen des lands De geheele organisatie van den 
Bond is een andere dan die van een vereeniging, welke in tal van 
plaatsen in den lande afdeelingen bezit 

Uit het debat, gevoerd tijdens de voorvergadering te Utrecht, 
hebben verschillende personen gemeend te moeten afleiden, dat 
mr De Beer de portefeuillekwestie zou stellen voor handhaving of 
schrapping van den eisch der koninklijke goedkeuring voor can 
didaat-Bondsleden Mr De Beer verklaart nadrukkelijk, dat zulks 
niet het geval is Hij zou — om juridische redenen — betreuren, 
wanneer de Bond dien eisch liet vallen Hij kan echter begrijpen dat 
practische omstandigheden den Bond daartoe leiden Volgt het 
Bondsbestuur zijn raad niet op, dan is zulks voor hem geen reden 
den Bond in den vervolge zijn adviezen te onthouden De voor
zitter spreekt zijn waardeering uit over de breede en loyale wijze, 
waarop mr De Beer deze moeilijke kwestie beziet en opvat 

De heer Cramerus stelt voor, om de subsidie van den Bond aan 
het Postmuseum van ƒ 25 op ƒ 50 te verhoogen Aldus wordt 
besloten Voorts uu de heer Polling den wensch, dat het Bonds
bestuur officieel zou vertegenwoordigd zijn in het bestuur van 
het Postmuseum De voorzitter betwijfelt of zulks, aan de hand 
van de stichtingsakte van het Postmuseum, mogelijk is, wat nader 
zal worden onderzocht 

Sluiting van de vergadering omstreeks 18 00 uur. 
Utrecht, 4 September 1938 Namens het Bondsbestuur 

De tweede-secretaris, 
W G DE BAS 

Jaarverslag van den eerste-secretaris. 

De toename in ledenaantal der aangesloten vereenigingen, waar
over ik in mijn vorig verslag reeds melding kon maken, heeft zich 
ook dit jaar voortgezet De 11 vereenigingen, die bij onzen Bond 
zijn aangesloten, hadden op 1 Juli j 1 2420 leden, zoodat wij met 
162 leden zijn vooruitgegaan 

In de bezetting der bestuursfuncties kwam geen verandering 
In het afgeloopen jaar werden 4 bestuursvergaderingen gehouden 

en wel op 3 September, 23 October, 5 Februari en 12 Juni Tevens 
werd in den middag van 12 Juni een z g voorvergadering te 
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Utrecht gehouden. Aan de vereenigingen werden steeds te voren 
toegezonden gedrukte opgaven van door het dagehjksch bestuur 
afgedane zaken en -van de te behandelen stukken. De zeer uit
voerige notulen van deze vergaderingen werden in het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie opgenomen. 

De kapittel-vergadering besloot de Costerus-medaille in 1937 
toe te kennen aan den heer A. M. Benders. De Waller-medaiUe 
werd op 26 Juni j.1. verleend aan de beide keurmeesters, de beeren 
L. Frenkel en S. Keiser jr. De wisselbeker ging niet in andere 
handen over, daar verleden jaar te Arnhem geen congres gehouden 
werd, omdat aldaar een zeer geslaagde propaganda-tentoonstelling 
tijdens de philatelistendagen was georganiseerd. De voormalige 
Bondsmedaille werd als bijzondere prijs beschikbaar gesteld voor 
de tentoonstelling van de postzegels der Baltische landen te 
's-Gravenhage van 12-14 Februari 1938. 

Wederom moge met groote dankbaarheid gewag worden ge
maakt van de vrijwillige verhooging hunner bijdragen door de 
vereenigingen „Breda", „de Globe" en U. Ph. V. 

De Bond werd bij de verassching van den heer P. "W. Waller 
op 22 Juni vertegenwoordigd door de beeren Costerus en Kästeln 
en bij de teraardebestelling van den heer L. C. A. Smeulders op 
12 Juli door de beeren Cramerus en de Bas. Tot onzen spijt waren 
wij verhinderd tegenwoordig te zijn zoowel bij den Belgischen 
philatelistendag te Luik als bij den Franschen te Metz. Bij de 
opening van de tentoonstelling der Baltische landen te 's-Graven-
liage op 12 Februari j.1. was vrijwel het geheele bondsbestuur 
tegenwoordig. De heer Costerus woonde een deel bij van het te 
Praag gehouden congres der F.I.P. op 27 Juni j.1. 

De vereeniging „Breda" treedt dit jaar voor de zesde maal als 
gastvrouw op van de Nederlandsche philatelistendagen. 

Hoewel, zooals reeds gezegd, van ons werken door den tweede
secretaris nauwkeurig melding is gemaakt in de verschillende ver
slagen van de bestuursvergaderingen, moge hier toch nog op 
eenige belangrijke punten gewezen worden. ' 

De bondsstatuten werden wederom goedgekeurd bij Koninklijk 
besluit van 24 Januari 1938, nr. 5. 

De houding, door het bondsbestuur ingenomen tegenover de 
blokken, de philatelistische souvenirs en de viering van den dag 
van den postzegel. Het bondsbestuur blijft een verklaard tegen
stander van a l l e bijzondere uitgiften, dus ook van blokken. 
Wanneer zoo'n uitgifte eenmaal bestaat, dan mag de Bond niet 
zijn steun ontzeggen om aan leden, die zulke blokken wenschen, 
deze tegen de voordeeligste voorwaarden te verschaffen. Door dan 
gebruik te maken van mogelijkheden, zooals de Koninklijke Bel
gische Bond en het bestuur van de „Praha" die hebben geopend, 
werkt onze Bond tevens mede om de speculatiezucht in blokken 
te breidelen. Wat voor de blokken geldt, geldt in nóg sterker 
mate voor het verzamelen van philatelistische souvenirs. Deze 
souvenirs worden op grooter schaal verzameld dan de blokken. 
Het bondsbestuur kan geen termen vinden aan de leden, die deze 
souvenirs verzamelen, zijn steun te onthouden. 

Wat de viering van den dag van den postzegel betreft, daartoe 
werd besloten op het F.I.P.-congres te Luxemburg in 1936. Waar 
de Bond lid is van de F.I.P., behoort hij — naar vermogen — 
de uitvoering van de besluiten der F.I.P. te bevorderen en zeker 
niet tegen te gaan. Het voorstel van Duitsche zijde, om die 
viering te koppelen aan de geboortedatum van Heinrich von 
Stephan, heeft de Nederlandsche delegatie, evenals die der overige 
landen, eenigszins overrompeld. De Bond wenscht zich niet aan 
dien datum te binden en zelf een datum te bepalen. Het bonds
bestuur acht de viering van den dag van den postzegel een phila
telistisch belang, uit hoofde van propaganda voor de philatelie. 

Medewerking werd verleend aan de vereeniging Nederland-
Balticum voor de te 's-Gravenhage gehouden tentoonstelling. 

Aan de F.I.P. werd een verslag uitgebracht omtrent onze jeugd-
vereenigingen. In het algemeen blijkt wel, dat een jeugdvereeniging 
staat of valt met het beschikbaar zijn van voldoende, geschikte 
leiders. 

Op een verzoek van den Bond om het zegel van 30 cent, 
tanding 1 3 ^ : 12%, met opdruk „Cour Permanent" enz. afzonder
lijk verkrijgbaar te stellen, heeft het hoofdbestuur der P.T.T. 
gunstig beschikt. Daarentegen werd door dit hoofdbestuur af
wijzend beschikt op de vraag om de zegels voor terugzending van 
speciale vluchten van Nederlandsch-Indië naar Nederland niet op 
de achterzijde, doch op de voorzijde der briefomslagen te mogen 
plakken en eveneens op de vraag om bij bijzondere retourvluchten 

het aankomststempel in Nederland op de voorzijde der brief
omslagen te doen plaatsen. 

De eerste-secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Verslag van het hoofd van den keuringsdienst. 
Dit jaar brengt u het 12e jaarverslag. Wanneer wij dit verge

lijken met dat van het vorig jaar, is er, hoewel wij niet ontevreden 
mogen zijn, in deze afdeeling van den Bond eenigen teruggang 
te bespeuren. Zeldzame zegels van Nederland en Overzeesche 
Gewesten, zooals die het vorig jaar werden aangeboden, kwamen 
thans niet voor. 

Over het afgeloopen tijdvak werden, evenals het vorig jaar, 
aangeboden 31 inzendingen (doch met slechts 88 zegels) van Neder
land en Overzeesche Gewesten, benevens 15 inzendingen (met 171 
zegels) van daar buiten. Deze laatste overtroffen die van vorig 
jaar, doch brachten geen geld in de bondskas. 

Vele zegels van Nederland en Overzeesche Gewesten moesten 
worden afgekeurd, wegens valsche afstempeling of tanding, waar
onder het zegel 35 cent der jubileumserie 1923, waarvan de tan
ding in gebruikte exemplaren niet te controleeren valt (zie hier
over de mededeeling der keuringscommissie in het Augustus
nummer van het Maandblad); terwijl de buitenlandsche zegels 
meerendeels valsch waren. 

Over dit tijdvak kon slechts, na aftrek van diverse onkosten, 
ƒ 46,94 aan den penningmeester worden afgedragen. 

Voor het falsificaten-album kwamen schenkingen in van de 
beeren Dekker te Bergen, Bisschop en dr. Mak van Waay te 
Den Haag. 

Aan de leden der keuringscommissie, de beeren L. Frenkel 
en S. Keiser, werd dit jaar, wegens hunne buitengewone ver
diensten aan de philatelie bewezen, de Waller-medaille toegekend. 
Het is mij aangenaam, hun bij deze mijn dank te betuigen voor 
de prettige samenwerking, zonder hierbij echter te vergeten den 
heer Blok, procuratiehouder der firma Keiser, te noemen, die 
de keuringscommissie steeds behulpzaam was. 

Tot heil der philatelie breng ik den keuringsdienst en het 
falsificatenalbum in uw aller herinnering. 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.C.ZN. 

Verslag van de werkzaamheden van het 
Bondsinformatiebureau. 

Het is thans voor de 19e maal, dat ik u verslag uitbreng over de 
werkzaamheden van het Bondsinformatiebureau. Uit den aar 
der zaak is het aantal behandelde gevallen aanmerkelijk gestegen 
vooral ook doordat ik in het Nederlandsch-Indisch Postzegelbla 
eenige malen een bericht heb laten opnemen waarin het informatie 
bureau ook aan de verzamelaars en handelaren in de Overzeesch 
Gewesten zijn bemiddeling aanbiedt voor het geven van inlich 
tingen, het afwikkelen van kwesties met nalatige betalers, enz 
Verschillende Indische verzamelaars heb ik dan ook al op onder 
scheiden wijzen van dienst kunnen zijn. 

Hoewel de zwarte lijst, in zijn geheel, niet meer in het Maand 
blad opgenomen is, zijn toch een vijftal malen waarschuwinge 
geplaatst tegen eenige onbetrouwbare elementen. Dit ware 
meerendeels buitenlandsche handelaren, aan wie men geld vooru 
gezonden had en die dan in het geheel niet leverden of zo 
danigen rommel stuurden, dat men zich bedrogen voelde. Ik zo 
alle Philatelisten den raad willen geven, zich niet met buite 
landers in te laten, vooral ook daar het overbekend is, dat me 
nergens goedkooper koopt dan in ons eigen land. 

Bij de controle van de candidatenlijsten, die maandelijks in o 
orgaan te vinden zijn, is het slechts tweemaal noodig geweest e 
vereeniging te waarschuwen. Daar tegenover staat, dat een pa 
vereenigingen mij opgaven hebben verstrekt van leden, die g 
royeerd werden wegens fraude in rondzendingen of om ande 
laakbare redenen. 

Ten slotte kan ik er met genoegen op wijzen, dat van 
eigenlijke doel van het informatiebureau: inlichtingen te v 
strekken, veelvuldig gebruik is gemaakt. 

Ook uit het buitenland kwamen aanvragen om informati 
advies en bemiddeling binnen, zoodat men kan zeggen, dat d 
bondsinstelling voortdurend aan haar doel beantwoordt. 

De beheerder, 
' • J. A. KASTEIN 
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Jaarverslag van den penningmeester over 1937-1938. 

Inkomsten. 
Saldo , 
Contributie 
Vrijwillige bijdragen U. Ph. V., „de Globe", „Breda' 
Belangstellende leden 
Keuringsdienst 
Rente spaarbank 
Verkoop bezittingen 
Terug ontvangen gelden 
Toevallige baten 

Uitgaven. 
ƒ 344,52 
- 749,30 

eda" - 35,45 
- 2 1 , -
- 46,94 
- 33,39 
- 6,25 
- 46,64 
- 52,89 

ƒ 1336,38 

Reserve 
Saldo 

Totaal 
Boek Vellinga 

Maandblad 
Bestuursvergaderingen 
Voorjaarsvergadering 
Bondsvergadering 
F.I.P. 
Postmuseum 
Koninklijke goedkeuring 
Reserve 
Huishoudelijk 
Saldo 

ƒ 1 2 5 0 , -
- 424,32 

ƒ 1674,32 
ƒ 261,38 

43,69 
71,17 
40,50 

441,17 
6 5 , -
25,— 
5 0 , -
50,— 

125,53 
424,32 

ƒ 1336,38 

Begrooting over het jaar 1938-1939. 

Inkomsten. 
Saldo 
Contributie 2420 leden 
Vfijwillige bijdragen 
Belangstellende leden 
Keuringsdienst 
Rente spaarbank 
Toevallige baten 

ƒ 424,32 
- 847,— 
- 3 7 , -
- 1 1 , -
- 50,— 
- 3 5 , -
- 1 5 , -

Maandblad 
Bestuursvergaderingen 
Bondsvergadering 
Contributie F.I.P. 
Representatie 
Reserve 
Postmuseum 
Huishoudelijk 
Onvoorzien 
Saldo 

ƒ 1419,32 

Uitgaven. 

ƒ 
ƒ 

6 0 , -
120, -
350,— 

6 5 , -
100,-
1 0 0 , -
5 0 , -

100,— 
5 0 , -

424,32 

ƒ 1419,32 

De penningmeester, 
J. G. J. POLLING. 

DE 29e NEDERLANDSCHE PHILATELISTENDAG 
TE BREDA OP 26, 27 EN 28 AUGUSTUS 1938. 

De Postzegelvereeniging „Breda" heeft op waardige wijze haar 
45-jarig bestaan gevierd en de talrijke bezoekers van den 29en 
Philatelistendag en de tentoonstelling zullen volmondig moeten 
erkennen, dat de Bredasche vereeniging een benijdenswaardige 
vitaliteit bezit. 

Vrijdag 26 Augustus des middags om 2 uur werd op het graf 
van den stichter, tevens oud-voorzitter van de Postzegelvereeniging 
„Breda", den heer Spitzen, in tegenwoordigheid van enkele 
familieleden en het bestuur, door den tegenwoordigen voorzitter, 
den heer Cramerus, een krans gelegd. Met een sobere maar gevoel
volle rede herdacht de heer Cramerus den vader van de Postzegel
vereeniging „Breda". Een zoon van den heer Spitzen dankte voor 
deze daad van piëteit jegens zijn vader. 

De ontvangst ten gemeentehuize. 
Des avonds om half acht vereenigden zich de bezoekers van den 

29en Philatelistendag in café-restaurant „Moderne", om tegen 
acht uur naar het gemeentehuis te trekken, waar de reunisten door 
burgemeester Van Slobbe en den gemeentesecretaris mr. Van 

oensel officieel ontvangen werden. 
Met een geestige speech heette de burgemeester allen welkom 

n Breda, speciaal den Bond, den heer Maingay, voorzitter van 
e F.I.P., den heer Boks, voorzitter van den Belgischen Bond, en 
en heer Dole, voorzitter van den Franschen Bond. 

Hij wenschte alle aanwezigen gezellige dagen toe en veel succes 
n hun. liefhebberij. Hij feliciteerde de jubileerende vereeniging en 
oemde het vele, dat de Postzegelvereeniging „Breda" onder lei-
ing van haar voorzitter in het belang van de philatelic doet. 

De voorzitter van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, de heer Costerus, richtte zich daarop 
tot den burgemeester, dankte hem voor zijn vriendelijke woorden 
en sprak er zijn vreugde over uit, dat burgemeester Van Slobbe 
even hartelijk weet te ontvangen als zijn ambtsvoorganger mr. dr. 
Van Sonsbeeck zulks voorheen wist te doen. Reeds voor de zesde 
maal komt de Bond in Breda bijeen en de philatelisten komen 
gaarne naar Breda, waar zij een bloeiende vereeniging treffen en 
een stad, die ons de schoonste dagen uit onze vaderlandsche ge
schiedenis in herinnering brengt en waar de voorvaderen van ons 
geliefd vorstenhuis langen tijd hun hoofdverblijf hadden. 

Ook de voorzitter van „Breda" dankte den burgemeester voor 
de ontvangst zijner vereeniging ten gemeentehuize. Hij zeide o. a.i 
dat postzegelverzamelaars rustige menschen zijn, zóó rustig, dat 
zij in Breda maar éénmaal in de 5 jaar naar buiten van hun bestaan 
als Bredasche vereeniging blijk geven. Waar zij echter vóór alles 
Bredanaars zijn en erfelijk belast met gevoel voor burgerzin, 
overhandigde spreker den burgemeester voor het Stedelijk Museum 
een drietal historische prenten, betrekking hebbende op Breda, 
alsmede de bronzen tentoonstellingsplaquette, welke geschenken 
dankbaar door burgemeester Van Slobbe werden aanvaard. 

Op het bordes van het gemeentehuis werd daarop een foto 
genomen van de ruim 200 bij deze officiëele ontvangst aanwezige 
philatelisten, waarna het gezelschap zich naar „Concordia" begaf. 

De feestvergadering. 
Om 934 uur vulde de groote koffiekamer van de sociëteit „Con

cordia" zich geheel met bezoekers en riep de heer Cramerus als 
voorzitter van „Breda" allen het welkom toe. Aanwezig waren 
o. a. de heer Spaan, directeur van het postkantoor te Breda (de 
burgemeester, alsmede de heer dr. ir. Damme, directeur-generaal 
der P.T.T. en de heer dr. Weber, directeur van het Postmseum, 
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De heer Cramerus biedt den burgemeester van Breda een drietal 
historische prenten aan voor het Stedelijk Museum. 

hadden bericht van verhindering gezonden, doch hadden hun be
zoek voor Zaterdag aangekondigd), leden van het eerecomité, de 
heer P. J. Maingay, président de la Federation Internationale de 
Philatelie, het voltallige Bondsbestuur onder aanvoering van den 
voorzitter Costerus, de heeren Van Essen, Doorman, Wittkämper 
en Boeke, respectievelijk voorzitter en bestuursleden van de Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, mr. Wolff de 
Beer, voorzitter van „Hollandia", majoor de Bas, voorzitter van 
de U. Ph. V., de heeren Reijerse en Van Rest, respectievelijk voor
zitter en secretaris van „Philatelica", de heeren Deggeller en 
Starink, respectievelijk voorzitter en secretaris der H. P. V., de 
heer König, voorzitter van „De Philatelist", de heer dr. Van den 
Berg, voorzitter van „Contact schept Kracht", de heer dr. Val-
kema Blouw, voorzitter van „de Globe", de heer Polling, voor
zitter van „Gouda", de heer Quant, voorzitter van „Helder", de 
heer Roelants, VQorzitter van de 's-Hertogenbossche Vereeniging, 
de heeren Weyenbergh en Bode van „Op Hoop van Zegels", 
de heer Van der Ven van „Zuid-Limburg, bestuursleden en af

gevaardigden van „Rotterdam", „Vlissingen", „Groningen", 
„Amersfoort", de heeren Jordens, Hamakers en Wafelman van 
„Philatélisme" (Antwerpen), de heer Arthur Dubrulle, voorzitter 
van de Gentsche Postzegelclub. Verder de heeren Boks en Schuer-
mans, respectievelijk voorzitter en bestuurslid van de Federation 
Royale des Cercles Philatéliques de Belgique, de heer E. Dole, 
président de la Federation des Sociétés Philatéliques Fran9aises, de 
heer Van Brink, hoofdredacteur van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, diverse leden van den Raad van Beheer van het 
Maandblad, de heer Martens, redacteur van „Philatélisme", mr. 
Bonn, eerelid van de Nederlandsche Vereeniging, P, Vredenduin, 
oud-voorzitter van ,Hollandia", dr. Van Gittert, oud-voorzitter 
van de U. Ph. V., de bekende philatelisten mevrouw Matzen, dr. 
Houtsma en mevrouw Houtsma (die nooit mankeeren), de heeren 
Hekker, Keiser en Rietdijk, respectievelijk voorzitter en bestuurs
leden van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren, 
het bestuur van de jeugdafdeeling der Postzegelvereeniging „Breda", 
een groot aantal leden der jubileerende vereeniging, waaronder de 
heer Tombrink, die in 1893 de vereeniging „Breda" mede op
richtte, en ten slotte vele belangstellende binnen -en buiten-
landsche dames en heeren en vertegenwoordigers van de pers. 
Een groot aantal bloemstukken werd aangedragen, zoodat het 
kleine podium in korten tijd een bloementuin geleek. 

Felicitatietelegrammen waren ingekomen van de heeren E. 
Friederich te Geneve, majoor de Bas namens de U. Ph. V., mr. 
Frans Smits namens „Breda Vooruit", alsmede van de vereenigingen 
„Zuid-Limburg", „Delft", „Wassenaar" en de Rotterdamsche 
Philatelisten Vereeniging. 

De voorzitter dankte allen voor de aan zijn vereeniging ge
brachte hulde. Een speciale groet wenschte de heer Cramerus 
vanuit dit lokaal over den oceaan toe te zenden aan het eerelid 
jhr. Van Hoogenhoek Tulleken, die al lange jaren in Canada 
woont, doch toch altijd het contact met de vereeniging levendig 
houdt. Zeer betreurde de voorzitter de afwezigheid van ds. Loeff 
en generaal Doorman, leden van het eerecomité, die verhinderd 
waren deze feestvergadering bij te wonen. 

De heer Cramerus herdacht de beide werkers Spitzen en 
Smeulders, die de vereeniging „Breda" het leven schonken en 
betreurde diep, dat de laatste ons zóó kort vóór de feesten is 
ontvallen. Hij bracht ook hulde aan de overleden leden Den 
Ronden, Van Reyen, Aldenhoven, Janssen, Siegmund, Singels en 
Jacobs, die allen een werkzaam aandeel hebben gehad in de con
structie en in de ontwikkeling der vereeniging. 
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Aan de beide nog in leven zijnde oprichters der vereeniging, 
de heeren Tombrink en Exalto, werd de tentoonstellings
plaquette met inscriptie aangeboden. De heer Tombrink, die ter 
feestvergadering aanwezig was, nam onder luid applaus de pla
quette in ontvangst en dankte voor de bewezen hulde. 

Dr. Gommers, eerelid en ondervoorzitter van „Breda", moest 
als leider van de club „Ginneken" den dank van den voorzitter 
aanvaarden voor zijn werk in het belang van ,,Breda", waardoor 
de saamhoorigheid der leden alsmede de onderlinge vriendschap
pelijke betrekkingen zoo zeer worden bevorderd. 

Gewezen werd door den heer Cramerus op den kerngezonden 
toestand, waarin de vereeniging verkeert, alsmede op het feit, dat 
de vereeniging in den loop der jaren niet minder dan ƒ 15000 
besteedde voor gratis-verloting van zegels onder de leden. Maar 
ook voor algemeene philatelistische belangen heeft „Breda" altijd 
een open oog gehad. We waren in het verleden, we zijn in het 
heden en we blijven in de toekomst de steunpilaren van den 
Bond en van ons mooie Maandblad en werken er zoodoende toe 
mede, de philatelie in Nederland op hooger plan te brengen. 
Moge „Breda" in dit opzicht voor andere vereenigingen een 
lichtend voorbeeld zijn. 

Den heer Broeders, sedert 10 jaren de volijverige, eminente ad
ministrateur der rondzendingen, werd het eerelidmaatschap aan
geboden. Ook den heer Hekking, sedert 25 jaren bestuurslid, viel 
deze eer te beurt, terwijl ook de heeren Boks, voorzitter van „Phila-
télisme", Maingay, president van de F.I.P., en Costerus, voorzitter 
van den Nederlandschen Bond, tot eerelid der vereeniging werden 
benoemd. Met een toepasselijk woord reikte de heer Cramerus de 
in fraaien lijst gevatte diploma's aan de benoemden uit. 

Hierna deed de heer Cramerus mededeeling van het besluit der 
ledenvergadering om jegens het Nederlandsch Postmuseum een 
daad van philatelistischen gemeenschapszin te verrichten door aan 
deze instelling een bedrag van ƒ 100,— te schenken en h%ar vnnaf 
1939 een jaarlijksche bijdrage van ƒ 2 5 , — te verkenen. Met deze 
schenking bedoelt „Breda" tevens de nagedachtenis te eeren van 
den eminenten philatelist Waller, de man, die door door het 
schenken van zijn uitgebreide verzameling Nederland den stoot 
gaf tot de oprichting van het Postmuseum en jarenlang de ijverige 
voorzitter van het bestuur is geweest. De voorzitter sprak daarbij 
Jen wensch uit, dat meerdere vereenigingen het voorbeeld van 
, Breda" zouden volgen, opdat het Postmuseum in staat zal zijn 
zijn taak in het belang der geheele Nederlandsche philatelie naar 
behooren te vervullen. 

Een krachtig applaus duidde oo de instemming der aanwezigen 
met dit sympathieke besluit der Bredasche vereeniging. 

Aan den ontwerper van de teekening voor de tentoonstellings
plaquette, den heer architect De Lint te Ginneken, werd dank 
gebracht voor zijn werk en een exemplaar der plaquette werd 
hem ter herinnering aangeboden. 

De heer Cramerus brengt nog in herinnering, dat mr. Bonn de 
man is, die nu 30 Jaar geleden het initiatief nam tot den len 
Nederlandschen Philatelistendag. Hij verheugt zich over diens 
aanwezigheid op deze vergadering en brengt hem dank voor zijn 
initiatief, dat thans zoo zichtbaar rijpe vruchten draagt. 

De voorzitter wijst nog op de Nationale Propaganda Tentoon
stelling, die als schoonste uiting der feestvreugde door „Breda" 
werd georganiseerd. Dank zij de medewerking van het Neder
landsch Postmuseum en van tal van vooraanstaande verzamelaars 
is een tentoonstelling van ca. 600 m^. bezet oppervlak verkregen. 
Spreker dankt nu reeds den secretaris van het tentoonstellings-
comité, den heer Molenaar, voor diens onvermoeid streven en 
[werken. 
I Ten slotte wenscht de heer Cramerus alle deelnemers aan den 
|29en Nederlandschen Philatelistendag gezellige dagen toe en 
Ipreekt de verwachting uit, dat als zij naar hun woonplaatsen 
kullen zijn teruggekeerd, zü nog langen tijd met groot genoegen 
lul len terugdenken aan het feest van de Postzegelvereeniging 
l,Breda". 
I Alsnu kreeg dr. Gommers, onder-voorzitter van „Breda", het 
lyoord, die den heer Cramerus namens zijn medebestuursleden 
Bank bracht voor de prettige en stuwende wijze, waarop hij de 
■ereeniging „Breda" wist te leiden. 
I Als klein bewijs van de goede geest onder het bestuur bood 
Ipreker namens de bestuursleden een plaquette in zilver aan. 
I De heer Cramerus dankte en deelde mede, dat hij voor alle 
■anwezigen nog een verrassing had. Ter gelegenheid van het 
BOjarig regeeringsjubileum van H. M. de Koningin en het 45jarig 

bestaan van de vereeniging „Breda" heeft de vereeniging 1500 
genummerde herinneringskaarten laten maken; deze kaarten zijn 
voorzien van de nieuw uitgekomen Nederlandsche jubileumzegels 
en afgestempeld met het tentoonstellingsstempel. Nr. 1 zal worden 
toegezonden aan H. M. de Koningin, nr. 2 zal den heer burge
meester van Breda worden overhandigd, nr. 3 den heer dr. ir. 
Damme, directeurgeneraal der P.T.T., nr. 4 den heer directeur 
van het postkantoor te Breda, terwijl verder ieder van de ter 
feestvergadering aanwezigen één exemplaar werd aangeboden. 

Eindelijk kon dan de beroemde goochelaar Larette zijn voor
stelling aanvangen. 

Nadat genoemde artiest zeer tot genoegen van de aanwezigen 
zijn eerste deel van het programma had afgewerkt, kregen de 
afgevaardigden van de verschillende vereenigingen gelegenheid de 
feestvierende vereeniging te complimenteeren. Zeer velen voerden 
hierbij het woord: de heer Costerus namens den Nederlandschen 
Bond, mr. Wolff de Beer namens de zustervereenigingen, de heer 
de Bas namens het Maandblad, de heer Reyerse namens „Phila
telica", de H. P. V. en „De Philatelist", de heer Maingay namens 
de F.I.P., de heer Boks namens den Belgischen Bond en namens 
„Philatëlisme", de heer Dole namens den Franschen Bond, de heer 
Dubrulle namens ,,Gent", de heer Van de Ven namens „Zuid
Limburg", de heer Hekker namens de Vereeniging van Postzegel
handelaren, enz., enz. 

Het tweede deel van het programma van den heer Larette 
werd daarop afgewerkt; zoo mogelijk oogstten zijn handige trucs 
nog meer succes dan tijdens het eerste gedeelte. 

Na afloop hiervan bleven de aanwezigen nog geruimen tijd bij
een en was er gelegenheid tot het maken van een dansje. 

Opening van den 29en Nederlandschen Philatelistendag. 
Zaterdag 27 Augustus opende de Bondsvoorzitter, de heer 

Costerus, om 10 uur den 29en Nederlandschen Philatelistendag 
onder het uitspreken van de volgende rede: 

Dames en heeren 
Waar ik verleden jaar door ongesteldheid verhinderd was den 

Philatelistendag te Arnhem persoonlijk bij te wonen, daar is het 
mij een groot genoegen dit jaar te Breda weder het woord tot u 
te kunnen richten. Ik mag nog wel even de verzekering geven 
dat het niet dan na lange, ernstige overwegingen geweest is, dat ik, 
vooral op last van mijn dokter, moest besluiten niet naar Arnhem 
te komen. 

Het doet mij nu dan ook werkelijk een groot genoegen u allen 
welkom te kunnen heeten op dezen dag te Breda, alwaar de ver
eeniging van denzelfden naam ik weet niet wat liever zou doen 
dan ons op de daarvoor gestelde data niét ontvangen. De Bond 
weet langzamerhand precies, wanneer wij hier ter plaatse samen
komen, waarbij natuurlijk komt, dat wij ons zeer gaarne — om 
een gemeenplaats te gebruiken —■ met een natten vinger laten 
lijmen. Namens den Bond wenschen wij de vereeniging „Breda" 
van harte geluk met haar 9e lustrum; wij weten 'da t het bestuur 
m bekwame, ijverige handen is, wij weten, dat de weg die dit 
bestuur bewandelt, leidt tot algeheele en volkomen genoeg
doening. De voorzitter schreef mij, dat men zijn best zou doen, 
ditmaal alle 28 voorgaande philatelistendagen in de schaduw te 
stellen; ik twijfel geen oogenblik, of het zal „Breda" waarachtig 
gelukken, vooral als men ziet, dat zij zooveel succes heeft gehad 
met haar keurige tentoonstelling. Ik kan u zeggen, mijnheer de 
voorzitter, dat wij verlangend zijn u te feliciteeren met uw 
vijftigjarig bestaan; dat za}, als de tijden gunstig blijven, zeer zeker 
een reuzen knalfeest worden. 

Het zij mij veroorloofd een bijzonder woord van welkom te 
richten tot den directeurgeneraal der Posterijen, den directeur van 
het Postmuseum, den voorzitter van de F.I.P., den postdirecteur 
van Breda, en de voorzitters der niet bij den Bond aangesloten 
vereenigingen, hier tegenwoordig ter bijwoning van onze feest
dagen, alsmede tot verschillende buitenlandsche heeren, die de 
vriendelijkheid hebben hun voorzitter te begeleiden. 

Messieurs les presidents des federations belges et fran^aises, soyez 
cordialement les bienvenus. Quoique Breda n'ait rien de nouveau 
a apprendre ä notre ami Boks, qui rend souvent une visite h. cette 
ville, nous espérons que M. Dole ne regrettera pas sa première 
visite k cette belle partie de notre pays. 

Ik geloof dat het mijn plicht is, dames en heeren, eerst de na
gedachtenis te herdenken van twee menschen, welke door over
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lijden aan ons ontvielen, en het waren werkelijk niet de eersten 
de besten, die van ons heengingen. 

De naam van Pieter Wilhelm "Waller is in onze kringen zoo 
gezien, zoo geëerd, dat ik zonder overdrijving durf te beweren, 
dat die naam in de philatelistische kringen nog tal van Jaren zal 
blijven voortleven. De Nederlandsche postzegelverzamelaars heb
ben dan ook door het schenken van zijn uitgebreide verzame
lingen aan het Rijk, waardoor het Postmuseum ontstond, en door 
het schrijven van eenige diepgaande studies over onze zegels, zoo
veel aan Waller te danken, dat het verbinden van zijn naam aan 
de medaille, uit te reiken aan hen, die zich buitengewoon verdien
stelijk hebben gemaakt ten opzichte van den Bond, slechts een 
zwakke uiting van dankbaarheid is tegenover hetgeen hij voor 
ons deed. Ik meen in uw geest gehandeld te hebben, door hiervan 
uiting te geven bij zijn verassching. 

Een ander groot verlies trof ons door het overlijden van den 
heer Smeulders. Sprak men over hem, dan voeren onze gedachten 
als vanzelf naar twee zaken, waaraan hij onafscheidelijk was ver
bonden, n.1. ons Maandblad en de vereeniging „Breda". Aan beide 
had hij zijn leven gewijd, voor beide was hij altijd, dikwijls des 
nachts, in den weer, beide waren zijn troetelkinderen, voor wie hij 
alles over had. Toen de Bond voor ongeveer achttien Jaren de 
twee hier bestaande philatelistische bladen hielp vereenigen tot het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, was Smeulders een der
genen, die met veel liefde heeft medegearbeld aan deze fusie. Wij 
zullen Smeulders niet licht vergeten. 

Dames en beeren, ik verzoek u op te staan, om eenige oogen-
blikken in stilte deze twee zeer verdienstelijke menschen te 
herdenken. — Ik dank u. 

De verhouding met onze hooge postautoriteiten is ook dit jaar 
weer uitstekend gebleven. Ons aller wensch is, dat dit steeds zoo 
moge blijven. Het zij mij toegestaan u mede te deelen dat ook in 
Tsjechoslowakije de hooge autoriteiten belangstelling voor de phi
latelic betoonen; niet alleen werd de tentoonstelling geopend door 
den minister van posterijen, die tevens bij de diners aanzat, maar 
zij werd ook bezocht door president BenesJ; vermeldenswaard is 
nog, dat zich een bisschop der R. K kerk uit Joegoslavië onder 
ons bewoog, die even voldaan lachte als elk gewoon verzamelaar 
bij het verkrijgen van zijn gouden medaille voor zijn tentoon
gestelde verzameling. 

In het afgeloopen Jaar werd, tijdens de phllatelistendagen, te 
Arnhem een zeer Interessante tentoonstelling gehouden, waar geen 
concurrentie tusschen de inzendingen bestond. De bezoekers 
waren vol lof over de inrichting en het tentoongestelde. 

Een woord van grooten dank wil ik hier nogeens brengen aan 
den heer mr. Van Peursem en diens medehelpers te 's-Gravenhage. 
In navolging van de Poolsche tentoonstelling werd een dergelijke 
georganiseerd van de zegels der Baltische landen. Ook dit was een 
groot succes en een uitstekende reclame voor de philatelie. Het 
ligt in de bedoeling van het bondsbestuur de mogelijkheid van 
meer dergelijke tentoonstellingen onder de oogen te zien. Verder 
herinner ik met groot genoegen aan de kleine maar keurige ten
toonstelling te Hoorn, georganiseerd door de afdeeling West-
Friesland der Nederlandsche Vereeniging. 

Behalve verschillende andere zaken zal straks voor de eerste 
maal de vraag aan u worden voorgelegd of u bereid zijt, volgens 
ons advies, ongestempelde Cour-Permanente-zegels niet te er
kennen, noch tot Nederlandsche tentoonstellingen toe te laten en 
ze verder niet catalogiseerbaar te verklaren. Het verdient misschien 
alle overweging de F.I.P. hiervan in kennis te stellen; de reden 
hiervoor vindt u in het Maart-nummer van het Maandblad 
vermeld. 

Hoewel het bondsbestuur steeds informaties inwon, of niet-
aangesloten vereenigingen neiging vertoonden zich wel aan te 
sluiten en hoewel meerdere malen door uw bestuurderen propa
ganda voor dit toetreden werd gemaakt, is tot heden succes uit
gebleven. Het zal u echter niet verwonderen, dat het Bondsbestuur 
met groote sympathie de pogingen begroette, die door eenige 
vooraanstaande belangstellende leden in het werk werden gesteld, 
om te trachten het aantal aangesloten vereenigingen te vergrooten. 
Namens den Bond zeg ik de beeren mr. De Beer, Wittkämper, 
Maler en Wijnhausen daarvoor oprecht dank. Het gevolg van dit 
streven was, dat het Bondsbestuur eenige maanden geleden besloot 
te Utrecht een vóórvergadering met de afgevaardigden der leden 
te houden, waar deze zaak van alle zijden werd bezien en be
sproken. Ik hoop u hierover straks nadere mededeelingen te doen 
en voeg daaraan den hartelijken wensch toe, dat, hoewel nog vele 
moeilijkheden zijn op te lossen, het door ons allen zoo zeer 
gewenschte resultaat bereikt moge worden. 

Het bondsbestuur brengt dank aan alle bestuurders der aan 
gesloten vereenigingen, haar afdeelingen en leden, alsmede aan de 
hoofdredacteur, de vaste en losse medewerkers van het Maand 
blad, voor al hetgeen zij voor den Bond deden. Help hem verde 
met het behartigen van de belangen der philatelie in Nederland 
Maar vooral wend ik mij tot de niet-aangesloten vereenigingen e 
tot alle niet-georganiseerde verzariielaars in ons land. Hen zou i 
willen wijzen op de omstandigheid, dat In alle kringen het belan 
der organisatie hoe langer hoe meer wordt gevoeld en dat zulk 
in de philatelie niet alleen een algemeen, maar ook een persoonlij 
belang voor den verzamelaar beteekent. Bij verschillende gelege-
heden wijzen hooggeplaatsten In den lande op het nut van org 
nisatle; nog kort geleden sprak onze minister-president, dr. I 
Colijn, in een openbare vergadering de volgende woorden: „D 
kracht van een goed georganiseerde vereeniging is oneindig groot 
dan de kracht van de verzamelsom der individuen". Dit geldt oo 
voor den postzegelverzamelaar. Welnu: onze Bond is een dergelij' 
vereeniging en hij biedt binnen de grenzen zijner statuten plaa 
voor lederen verzamelaar. Laten de niet-aangeslotenen tot o 
komen. Zij zullen, zonder eenige uitzondering, als vrienden wo 
den ontvangen. Oude veeten zullen worden vergeten. Wij zuil 
krachtiger worden dan wij zijn en bevrijd zijn van de gedachte 
arbeiden voor velen, die niet een bagatel daarvoor wensch 
te offeren. ' ' 

Ik moge zoo vrij zijn enkele punten op te noemen, die ik stee 
als idealen heb beschouwd: 

Geachte aanwezigen. Voor twee Jaar ongeveer verscheen in het 
met ons zoo bevriende België een zegel, waarop ik, ronduit gezegd, 
toen vreeselijk jaloersch was. Het was het zegel met de drie 
koningskinderen. Maar nu behoeven wij niet meer Jaloersch te 
zijn, want ik herdenk hier met groote vreugde het feit dat op 
31 Januari j.1. onze Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard werd 
geboren. Dit feit, dat reeds in al uw vereenigingen werd herdacht, 
wensch ik ook hier in onzen Bond te memoreeren. Hopen wij, 
dat onze Prinses zeer voorspoedig moge opgroeien onder de leiding 
harer vorstelijke ouders en mag ik dan zoo vrij zijn aan het post-
bestuur in overweging te geven, dat een der vele lieftallige por
tretten onzer Prinses als onderwerp moge dienen voor de a.s. 
kinderzegels. Ik ben ervan overtuigd, dat dit het nuttige doel 
dezer zegels zeer ten goede zal komen. 

Beschouwt men de philatelie in het algemeen, zoo hoort men 
overal van vergrooting van het aantal verzamelaars, stijging van 
de prijzen, vermeerdering van het aantal jeugdverzamelaars. Aan 
onze vereenigingen, dus aan onzen Bond, komt dit alles ten goede. 
In verband hiermede mag Ik nog wel eens aandringen bij de 
vereenigingen, die zich met jeugdige verzamelaars bezig houden, 
dat zij van deze jonge menschen gedaan krijgen, dat deze bijvoor
beeld dertig k veertig afgeweekte, gewone Nederlandsche zegels 
in een couvert bijeenbrengen. Beschikt de Bond over een voldoend 
aantal pakjes, dan is hij gaarne bereid, desnoods via de F.I.P., met 
een anderen Bond verbinding te zoeken voor ruil van soortgelijke 
pakjes uit een vreemd land. 

Mag ik nog als bewijs van de toenemende belangstelling van 
publiek en verzamelaars aanvoeren het groote bezoek aan de 
tentoonstelling te Parijs in 1937 en vooral dat aan de tentoonstel
ling van voor twee maanden te Praag; hier was het bezoek ge
woonweg enorm; met tientallen autobussen werden de liefhebbers 
aangevoerd. Of was de beweegreden misschien het verkrijgen van 
het „Praha 1938"-blok ? Als dat zoo is, dan neemt de k o k k e n -
liefhebberij nog niet hard af, hoewel andere berichten hierover 
met deze meening in strijd zijn. Ik weet, dat de prijs gedurende de 
tentoonstelling steeg van 5 tot 12 k 15 kronen. In verband met 
het blokkenverzamelen mag ik tevens wel mededeelen, dat de 
twee postkantoren op de tentoonstelling te Praag het meer dan 
overstelpend druk hadden met afstempeling van blokken en Sokol-
zegels; er waren, geloof ik, zes verschillende stempels. Ik vernam 
van mijn mede-Juryleden, dat de liefhebberij van het verzamelen 
van zegels en stempels bij philatelistische gebeurtenissen verbazend 
toeneemt en men deelde mijn meening, dat het tegen den stroom 
oproeien zou zijn, als men dezen bijzonderen tak der philatelie 
zou wenschen tegen te werken. 

Onze landgenooten Wittkämper, Zwolle en Poulle wensch Ik 
van harte geluk met hunne te Praag verworven gouden medailles. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Mr. J. H . van Peursem. L. Frenkel. ^ ^ ^ 

1. alle Nederlandsche vereenigingen lid van den Bond; 
2 uitgeven van een Bondsjaarboekje, waardoor de vereenigings-

jaarboekjes zouden kunnen vervallen; 
3. stichten van een Bondsbibliotheek, onder te brengen in het 

Postmuseum, waardoor de vereenigingsbibliotheken zouden kunnen 
vervallen; ' 

4. aanschaffen van tentoonstellingsmateriaal ter verhuring tegen 
billijken prijs aan de leden; 

5. bezit van een Bondsmaandblad, toebehoorende aan den Bond, 
dus aan alle leden, d w. z. aan al de bestaande, dan natuurlijk bij 
den Bond aangesloten vereenigingen. 

Voor dit alles is veel geld en arbeid noodig. Zouden deze idealen 
ooit bereikt worden ? Ik voor mij ben overtuigd, dat de mogelijk
heid van vervulling bestaat. 

Ik wil dit openingswoord besluiten met u allen heel veel ge-
aoegen te wenschen in de schoone stad Breda; amuseert u zich 
wel ! Hiermede verklaar ik den 29en Philatelistendag voor 
geopend. 

Hierna opende dr. Gommers als voorzitter van de tentoon
stellingscommissie met een boeiende rede de tentoonstelling. 

Spreker deelde mede, dat dit een propaganda-tentoonstelling 
was; hier dus geen onderlinge wedijver, met de mooiste, kost
baarste stukken, maar een tentoonstelling, waar iedereen op elk 
gebied van de philatelic kon inzenden. Het doel is zuiver propa
ganda voor de philatelic. Ook aan de jeugd was een plaats 
ingeruimd. 

Een woord van dank bracht spreker aan de inzenders, die allen 
hun beste beentje hadden voorgezet; dank bracht hij ook aan 
zijn medecommissieleden voor het vele werk dat was verzet. Hij 
verklaarde de tentoonstelling voor geopend en verzocht mevrouw 
Costerus den toegang tot de tentoonstelling te willen ontsluiten. 

De groote, op linnen geschilderde portzegel met het getal 45 
was snel verwijderd, waarna de bezoekers zich op de tentoon
stelling konden begeven. 

Een beschrijving der inzendingen moeten wij aan meer be
voegden overlaten. Er waren 108 inzendingen, waaronder 4 stuks 
voor literatuur. Het oppervlak aan postzegels bedroeg 600 m^. Er 
waren inzendingen uit Nederland, België en de Vereenigde Staten. 
Er waren gespecialiseerde verzamelingen van ons land, geteekende 
verzamelingen, briefstukken, weldadigheidszegels, enz. enz., en 
vooral niet te vergeten de prachtinzending van het Postmuseum. 
Het is dan ook jammer, dat deze tentoonstelling zoo kort geduurd 
heeft, niet alleen voor den arbeid, die eraan verbonden was, maar 

m alles eenigszins goed te bekijken had men zeker meer dan 
twee dagen noodig. Gerust mag gezegd worden, dat de tentoon-
telling ten volle geslaagd is. 

De voorzitter der vereeniging, de heer Cramerus, had de eer 
urgemeester Van Slobbe alsook den heer dr. ir. Damme, direc-
eur-generaal der P.T.T., op de tentoonstelling rond te geleiden. 

De Bondsvergadering. 
Te half elf had onder voorzitterschap van den heer Costerus 

e Bondsvergadering plaats, welke werd bijgewoond door dr. ir. 
amme, directeur-generaal der P.T.T. 
Het verslag van deze vergadering zal in het October-nummer 

an het Maandblad worden opgenomen. 
Vermeld moge worden, dat de Costerus-medaille werd toegekend 

an mr. Van Peursem te 's-Gravenhage, en dat aan de beeren 

jr^^J^St, Keiser. 

Bondskeurmeesters, de Waller-medaille werd 

m 
CD 

^%TÄ^̂  

Frenkel en Keiser, 
uitgereikt. 

Te ruim 1 uur vereenigden de philatelisten zich aan een gemeen-
schappelijken lunch in de bovenzaal van „Moderne". Dr. ir. 
Damme deed het gezelschap de eer aan, den disch aan te zitten 
en sprak in zijn rede zeer sympathieke woorden voor den Bond 
en de vereeniging „Breda", terwijl ook de Bondsvoorzitter en de 
voorzitter van „Breda" het woord voerden. 

In den namiddag bestond gele
genheid de tentoonstelling te be
zoeken, waarvan een druk gebruik 
werd gemaakt. De feestkaarten, 
door de vereeniging uitgegeven, 
werden druk gekocht en het tijde
lijk postkantoor in „Concordia" 
had handen te kort om de talrijke 
liefhebbers voor de nieuwe jubi
leumzegels van Nederland en de 
Overzeesche Gewesten te bedienen 
en de aangeboden stukken van het 
speciale stempel te voorzien. 

De feestmaaltijd. 
Te 6 uur vereenigden zich de deelnemers aan den feestmaaltijd 

in „Concordia". Na een gezellig bitteruur ving om plm. 8 uur 
het Bondsdiner aan, waarbij ook de burgemeester van Breda aan
wezig was. Door de goede zorgen der feestcommissie waren voor 
de voorzitters van den Belgischen en Franschen Bond lands-
vlaggetjes bij hun tafelplaatsen geplaatst, terwijl de voorzitter van 
de F.I.P. een F.I.P.-vlaggetje vóór zich geplaatst vond. 

De Bondsvoorzitter, de heer Costerus, heette allen welkom en 
stelde voor, zooals gebruikelijk is, een telegram van hulde aan 
H. M. de Koningin te zenden, welk voorstel met het zingen van 
het Wilhelmus begroet werd. 

De burgemeester van Breda hield een zeer geestige tafelrede en 
de beeren Boks en Dole spraken eveneens hartelijke woorden voor 
den Bond en voor de vereeniging „Breda". 

Den burgemeester van Breda, den heer Spaan, directeur van het 
postkantoor, den beeren Costerus, Maingay, Dole en Boks werden 
plaquettes aangeboden. 

Gedurende den maaltijd luisterde een orkestje het feest op en 
na afloop bleef men nog langen tijd onder muziek en dans bijeen. 

De excursie naar Oisterwijk. 
Zondagmorgen om 10 uur werd den afgevaardigden der ver

schillende vereenigingen en den leden van ,,Breda" een tocht 
naar Oisterwijk aangeboden. Met 4 autobussen en eenige parti
culiere auto's werd de tocht door de mooie Brabantsche omgeving 
gemaakt. 

Om ongeveer 1 uur vereenigde men zich aan een Brabantsche 
koffietafel; bediend door rasechte Brabantsche boerinnen en een 
boer met pijp in den mond liet men zich vooral de spekpanne-
koeken goed smaken. 

Gedurende deze lunch werd nog door de beeren Costerus en 
Cramerus het woord gevoerd. 

Thans had men nog tijd om in de prachtige omgeving wat te 
wandelen en werd tegen half drie de terugtocht aanvaard. 

De vereeniging „Breda" kan met genoegen op dezen tocht 
door een deel van mooi-Brabant terugzien. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Toen om ruim 5 uur alle autobussen wederom bij „Concordia" 
aangekomen waren, kreeg dr. Gommers gelegenheid om de ten
toonstelling te sluiten. Hij deed dit met een woord van dank 
aan allen die, in welken vorm dan ook, aan het welslagen van 
de tentoonstelling hadden medegewerkt en hoopte dat „Breda" 
er in geslaagd was, de philatelie te propageeren. Daarna reikte hij 
den inzenders de plaquettes uit. 

„Breda" kan met genoegen en voldoening op den 29en Neder-
landschen Philatelistendag en op haar 45-jarig feest terugzien. 

Verkrijgbaarstelling van postzegels in het buitenland. 
(Vervolg). 

NORVèGE. — Les commandes de timbres-poste émanant de 
collectionneurs résidant a 1'étranger doivent être adressées a un 
bureau spécial: Postverkets Frimerkesalg til Samlere, Oslo. 

POLOGNE. — Les commandes de timbres-poste provenant de 
philatélistes établis a 1'étranger doivent être adressées, avec la 
specification des valeurs désirées, au Bureau de Poste de 'Wars-
zawa 1, Section Philatélique, oü l'on peut se procurer routes 'i-s 
figurines en circulation ou hors cours émises en Pologne. L" mème 
Bureau fournit tous renseignements concernant la philatélit 
polonaise. 

PORTUGAL. — L'office portugais possède un service pour l.x 
vente des timbres-poste aux philatélistes habitant k 1'étranger. Par 
suite, les intéresses qui désirent se procurer des timbres-poste de 
ce pays doivent s'adresser a la Section des informations et des 
reclamations de 1'Administration générale des postes et des télé-
graphes, a Lisbonne. Les demandes seront accompagnées du mon-
tant des timbres désirés (valeur faciale), accru des frais de port de 
1'envoi respectif, indiques di-dessous: Affranchissements jusqu'4 20 
grammes 1.75 escudos; par 20 grammes ou fraction en sus 1 es
cudo; droit de recommandation 2 escudos. Toutefois, si la com-
mande excède 50 francs-or (indemnité due pour la- perte d'un 
objet recommandé) 1'envoi se fait avec declaration de valeur 
(maximum: 5000 francs-or), dont la taxe est celle d'un envoi 
recommandé, plus 3.50 escudos par 300 francs-or ou fraction. Ce 
montant doit être transmis par cheque ou au moyen d'un mandat-
poste international. 

ROUMANIE. — Quoique ne disposant pas d'un guichet spécial 
h eet effet, la direction générale des P.T.T., ä Bucuresti, continue ä 
donner suite aux commandes de timbres-poste venant de l'étranger, 
si celles-ci sont accompagnées du prix des figurines et des frais 
d'envoi. Les intéresses doivent demander prealablement, au moyen 
d'une lettre a laquelle ils joindront un coupon-réponse, si les 
timbres sollicités sont encore en vente. Pour les commandes pro
venant d'Europe, a l'exception de la Grande-Bretagne, Ie prix 
peut être envoyé de toute maniere. Pour les autres commandes, 
il est preferable que la somme soit transmise par cheque. 

SUèDE. — L'administration de ce pays possède, pour la vente 
de timbres-poste suédois aux collectionneurs, un bureau spécial 
qui fournit aussi aux intéresses tous renseignements ayant trait 4 
la philatelie. Les commandes de^ timbres-poste ainsi que les de
mandes de renseignements doivent être adressées comme suit: 
Frankoteckensexpeditionen, Pack P.F.F.S., Stockholm 1. 

SUISSE. — Les philatélistes peuvent se procurer les figurines et 
les timbres-poste en cours aux guichets des bureaux de poste ou 
aux distributeurs automatiques, comme tous les autres clients de 
la poste. Pour certaines particularités philatélistes (feuilles entières, 
surcharges, tête-bêche, e tc) , ils doivent s'adresser a la Section des 
timbres-poste de la Direction générale des postes et des télé-
graphes, ä Berne. Cette Section re9oit également et liquide toutes 
les commandes de timbres-poste qui lui parviennent de la Suisse 
et de l'étranger. L'administration suisse ne vend pas de timbres-
poste et formules d'affranchissement hors cours. Une circulaire 
concernant les timbres-poste pour collections est remise, sur de-
mande, aux philatélistes. 

TURQUIE. — L'administration turque, qui s'occupe seulement 
Y' de la vente aux collectionneurs habitant k l'étranger des timbres-
'' poste turcs neufs en circulation, refoit parfois des commandes pour 

des timbres-poste oblitérés. Les demandes de timbres-poste turcs 
oblitérés doivent toujours être adressées aux maisons philaté-

5̂ . liques ou ä des commerfants en timbres-poste établis en Turquie. 

U N I O N DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES. 
— Cet office ne possède guère de service philatélique. Le trafic 
et l'échange des timbres-poste ainsi que toute correspondance ayant 
trait ä la philatelie s'effectucnt par l'intermédiaire de 1'Association 
Philatélique Soviétique, ä Moscou 6, Nastasinski per. 3. 

Bonds-informatiebureau. 
Rehabilitatie. 

De heer dr. B. van Limburg Brouwer te Rochester heeft thans 
aan zijn verplichtingen voldaan. Op verzoek van den heer Reinou 
Kingma, postzegelhandelaar te Apeldoorn, wordt eerstgenoemde 
hierbij gerehabiliteerd. 

De beheerder van het Bonds-informatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam, Z. 

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

Nieuwe leden. 
262. M. J. Gijswijt, Heilige Landstichting 14, Nijmegen. (V. en L.). 
399. C. J. Versnel, Oud Amersfoortscheweg 92, Hilversum. (V. 

en L.). 
420. D. Slieker, Jasykoffstraat 6 D, Zaandam. (V.). (Lid van „Op 

Hoop van Zegels" en „Philatelica"). 
Aanmeldingen. 

J. J. van Leeuwen Boonkamp, „Het Haspel", Bussum. (V. Ned. 
en Kol.). 

Franz Szilagyi, Via Paolo Sarpi 10 B, Udine (Italië). (V.). 
J. L. K. Hoeke, Timorlaan 17, Den Helder. (V. Ned en Kol.). 
D. M. Postma, Lindenlaan 127, Alkmaar. (V.). 
W. Simons, c o . B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
M. Kwadijk, c o . B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
Chr. Bakker, Datoemoesenweg 1, Makassar (Celebes). 
A. Bor, p.a. Nillmij, Bandoeng (Java). 
mevr. M. R. Correljé-van Tholen, c o . Doerdjo, Djember (Java). 
E. R. A. de Bree, Deterding-boulevard 27, Tjepoe (Java). 
Th. Pauw, Badaan 7, Magelang (Java). 
K. Maresch, Grooteweg, Magelang (Java). 

Adresveranderingen. 
208. A. van der Plaats, Armhoefstraat 52, Tilburg. 

40. B. Macola, Calle Baglioni 1868, Venedig (Italië). 
151. J. E. Nelissen, Reinkenstraat 40, Den Haag. 
455. jhr. H. P. C. de Stuers, Beeklaan 431, Den Haag. 
335. J. F. A. M. Wap, Westerweg C 144, Heiloo (N.-H.). 

67. G. Lebbink, Jacob van Campenlaan 6, Hilversum. 
554. G. S. Reeman, Verlengde Hotlen 124 A, Zeist. 
272. K. A. Heijmans jr., adres onbekend. 
401. P. H. van der Wiele, Oude Schild, Texel. 
823. F. G. M. Ceulemans, Wingfoot Estate, Postkantoor Pang-

katan (N.-L). 
582. C. Wolthekker, Taco Mesdagplein 2, Groningen. 
592. F. W. Laupman, Lowokwaroe 7, Malang. 
559. A. Liesker, c o . Asiatic Petr. Co., Marine Dept., Singapore. 

21. L. W. van den Heuvel, Telok Betong (Sumatra). 
537. C. F. Th. van Lingen, p.a. A. W. Goedman, Goudsbloem

laan 138, Den Haag. 
548. E. de Klerck, Belawan Estate, Deli Mij., Medan (Sumatra). 
529. K. Boeve, havenmeester, Soerabaja (Java). 
564. ir. J. A. Mijs, c o . B.P.M., Pladjoe (Sumatra), 
130. W. R. Pieters, naar Nederland vertrokken. 
635. ir. W. ten Hove, Celebesstraat 71, Soerabaja (Java). 
685. L. F. J. W. Godin, le Bat. Genietroepen, Meester Cornells 

(Java). 
270. mevr. Van Nooten, Pension „Splendid', Schoolweg, Bandoeng 

(Java). 
588. E. J. F. Linssen, Pieter Sijthofflaan, Semarang (Java). I 
573. K. G. Vuijk, naar Nederland vertrokken. I 
807. H. Angenent, Karangtempel 14, Semarang (Java). I 
329. L. Behnke, Pendrian 97, Semarang (Java). I 
523. A. W. F. Köffler, c o . Karangsoewoeng, Cheribon (Java). I 

Bedankt. I 
643. ir. C. F. J. Hagedoorn. I 
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Overleden. 
896. J. G. Smits. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
Wijziging sectiehoofden. 

West-Java: L. C. Koppen. 
Batavia: L. C. Koppen. 
Solo: P. Jongert. 
Probolinggo: vacature. 
Sumatra's Oostkust: P. Varekamp. 
Sumatra's Westkust: J. C. Dekker. 

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

Dankbetuiging. 
Het bestuur der Postzegelvereniging „Breda" betuigt hiermede 

zijn diepgevoelde dank aan de Federation Internationale de Phila
telie, aan de Nederlandse Bond van Verenigingen van Postzegel
verzamelaars, aan de zusterverenigingen (daarbij inbegrepen „Phila-
télisme" te Antwerpen en de Gentse Postzegelclub te Gent), aan 
de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren en aan allen, 
die hetzij door bloemenhulde, hetzij door het aanbieden van geluk
wensen blijken van sympathie en belangstelling gaven ter gelegen
heid van het 45-jarig bestaan der vereniging. 

Mede dankt het bestuur allen, die op enigerlei wijze hun ge
waardeerde medewerking hebben v'erleend tot de Nationale Propa
ganda Tentoonstelling en daarmede tot het welslagen van deze 
tentoonstelling hebben bijgedragen. 

Verslag der vergadering van 29 Augustus 1938. 
De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en heet 

de 48 aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw Matsveld 
en de heren A. Hekking, Smeulders, Lijmbach jr. en Van Eyl. De 
notulen van de vergadering van 25 Juli worden goedgekeurd en 
7 personen met algemene stemmen als lid aangenomen. Enige 
gelukwenftelegrammen en -brieven van onze zusterverenigingen 
ter gelegenheid van ons 45-jarig bestaan worden voorgelezen, 
waarna de voorzitter de zo juist beëindigde festiviteiten nog eens 
de revue laat passeren. Hij dankt al diegenen, die aan het wel
slagen daarvan hebben medegewerkt, en richt speciaal een woord 
van dank tot den heer Molenaar, de ziel van de tentoonstelling. 
De heer Boks deelt mede, dat het hem steeds opvalt, dat de Neder
landse Philatelistendagen steeds zoveel uitgebreider en gezelliger 
zijn dan de Belgische, terwijl de heer Wiggers den voorzitter dank 
zegt voor de voortreffelijke leiding die van hem voor en tijdens 
de feesten is uitgegaan. De heer Westland dankt het bestuur voor 
de uitvoering van zijn voorstel op de vorige vergadering gedaan 
om te proberen een inzending van het Postmuseum te verkrijgen. 
Na een korte pauze geeft de heer Bagchus een verslag van het
geen op het postkantoor op de tentoonstelling is omgezet. Er 
werd voor een totaal bedrag van ƒ 1630,— aan postzegels verkocht, 
hetgeen een respectabel bedrag genoemd mag worden. Hierna 
volgt de verloting, waarvoor in dank zegels zijn ontvangen van 
de heren Du Brule (Gent), Cramerus, Van Hoogenhouck Tulleken 
(Canada) en Smit, waarna de vergadering door den voorzitter 

ordt gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
50. (S.Z.BE.NK.). Leo Biesternosch, Stationsstraat 93, Apeldoorn, 

giro 45837. 
98. (S.E.Z.NK.). dr F. G. M. A. Kimmenade, Hofstraat 17, 

Geldrop, giro 131707. 
00. (S.NK.). mevr. M. J. Matzen-Fledderus, Frederik Hendrik

laan 31, Den Haag. 
01. (E.). G. K. Maurits, Marathonstraat 37, Breda, giro 263322. 
30. (S.E.2.NK.), P. Tanchette, Demer 70, Eindhoven. 
43. (S.E.NK.). Th. J. L. Vermeer, Terheydenseweg 94, Breda. 
03. (E.). J. Wijnen, Golfclub C 21 a, Molenschot, Gem. Gilze 

Reijen. 
Jeugdleden. 

3. T. F. J. Aben, Molengrachtsestraat 10, Breda. 
4. W. A. C. M. van Eyl, Tolbrugstraat 1, Breda. 
5. G. Lijmbach, Marathonstraat 14, Breda. 

Candidaat-lid. 
C. van den Brekel van 't Westeinde, Nieuwlandstraat 53, Tilburg. 

(Eigen aangifte). 
Adresveranderingen. 

338. mej. A. Weggen, thans mevr. A. Bokkel Huinink-Weggen, 
Post Box 6835, Johannesburg (2.-Afrika). 

261. B. G. P. Holleboom, thans Straalmanstraat 24, Nijmegen. 
125. J. H. Krelage, thans Stolbergstraat 6, Haarlem. 
118. H. J. E. Moll, thans p.a. Sauveur, Frederik Hendriklaan 111, 

Den Haag. 
208. Frans A. D. M. Vos de Cock, thans Bredaseweg 374, Tilburg. 
156. C. Zoeteman, thans Nieuwe Binnenweg 299b, Rotterdam C. 

Mededeling. 
Bekendgemaakt wordt, dat de feestkaarten, voorzien van het 

speciaal tentoonstellingstempel, zolang de geringe voorraad strekt, 
verkrijgbaar zijn tegen f 0,07''A per stuk bij den secretaris. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 26 September 1938, des avonds 

te 8 uur, in de bovenzaal van café „Moderne", Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 13 Oc

tober 1938, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 2 October, des morgens te 11 uur, 

in café „De Beurs van Breda", Breda. 

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

Bedankt als lid. 
drs. A. R. de Miranda, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
W. H. Saehls, thans Willemsparkweg 213 I, Amsterdam Z. 
Joh. Sluyter, thans Amstelkade 150 III, Amsterdam Z. 
J. B. Wempe, thans Van Vredenburchweg 164, Rijswijk (Z.-H.). 

Overleden. 
mevr. F. Erdmann, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Voor den landenwedstrijd komen in aanmerking de eerste 5 

emissies van Nederland, n i e t gespecialiseerd. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 19 September 1938, des avonds 
8K uur, in café „De Boer", Leidscheplein, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 24 September 1938, des avonds 
8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Candidaat-lid. 
mevr. H. Tieleman, Utrecht. 

Bedanken ingetrokken. 
fa. J. Voet (J. G. Millaard), Keizerstraat 4, Rotterdam. 

Bedankt. 
C. Jansen Czn. 

Adreswijzigingen. 
dr. J. Winsser, thans Tiboel Siegenbeekstraat 2, Leiden. 
W. H. G. vao Tinteren, thans Obrechtlaan 56, Bilthoven. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 23 September 1938, in Restau

rant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 27 September 1938, des avonds 

te 8;!̂  uur (van 7^ -83^ uur ruilen), in Hotel des Pays-Bas, Jans
kerkhof, Utrecht. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Jaarverslag. 4. Verslag van 
den directeur van den verkoophandel. 5. Verslag van den directeur 
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van groep 2 . 6. Ingekomen stukken. 7. Ballotage. 8. Rondvraag. 
9. Veiling. 10. Verloting. 11. Sluiting. 

N.B. Punten 4 en 5 worden eventueel een maand uitgesteld. 
Bijeenkomst jeugdclub. 

Bijeenkomst jeugdclub Zaterdag 8 October 1938, van 2%-4 uur, 
in het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, Utrecht. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK jr., Olijfstraat 40, 's-Gravenhage. 

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

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

tueele veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

Verslag der algemeene vergadering van 24 Augustus 1938. 
Aanwezig 86 leden. Voorzitter de heer C. J. Reijerse. 
Falsificaten zijn geschonken door de beeren Verhoef f en Melsert; 

zegels op brief voor de verloting door den heer Timmerman te 
Batavia. Ter rondgang zijn aanwezig een brief van een Duitsche 
expeditie op den Mount Everest; een brief uit Australië; een zegel 
van Zwitserland met valsch stempel; eenige fantasieproducren uit 
Ecuador en een boekje met nieuwe zegels met toelichtingen van 
India Postage. 

Ontvangen is een dankbetuiging van den secretaris van den Raad 
van Beheer voor deelname bij het overlijden van den admini
strateur van het Maandblad. 

De voorzitter wekt alsnog op tot een bezoek aan de tentoon
stelling te Breda. Hij verkrijgt tevens machtiging van de verga
dering de jubileerende vereeniging „Breda" te complimenteeren 
met woord en daad. (Inmiddels kan medegedeeld worden, dat de 
excursie per autobus Zondag is geslaagd). De heer Reijerse deelt 
mede, in de September-vergadering zijn collectie Brazilië te ex-
poseeren en een toelichtende causerie er bij te zullen geven. 
Besproken worden de mededeelingen in het Maandblad van den 
keuringsdienst van den Bond. 

De notulen der vorige vergadering worden onder dank aan den 
heer Kirchner goedgekeurd. De candidaat-leden worden als leden 
aangenomen. 

Bij de verloting wint de heer A. van der Meijs den len prijs. 
Na de veiling protesteert de heer Bakker tegen opmerkingen in 
de boekjes. De voorzitter zegt zich ook daaraan te ergeren en 
keurt ten scherpste af de manier van sommigen, die zelfs hun 
opmerkingen niet met hun naam durven te onderteekenen. Verder 
deelt hij mede, dat wij genoodzaakt zijn alle % cents noteeringen 
in de boekjes voortaan absoluut te verwaarloozen; ook noteeringen 
als b.v. \2% cent, (>7% cent, enz., worden als 12 en 67 aan
gemerkt. J. N. H. V. R. 

Mededeeling. 
Den 3len Augustus meldde de heer Directeur-Generaal der 

P.T.T. ons als antwoord op ons adres van 2 Mei 1938 (afstem
peling zegels op prentbriefkaarten), bereid te zijn zoo veel mogelijk 
aan onze wenschen tegemoet te komen. 

In verband hiermede zullen de kantoren worden ingelicht, dat 
met ingang van 5 September a.s. aan verzoeken om afstempeling 
van geldige Nederlandsche frankeerzegels, welke zijn geplakt op 
de beeldzijde van prentbriefkaarten, kan worden voldaan, mits 
ook op de linkerhelft van de adreszijde een stempelafdruk zal 
worden geplaatst, ten blijke, dat het hier geen gewone post
stukken betreft. Dergelijke kaarten mogen niet open worden ver
zonden, zoodat toezending aan correspondenten slechts in gesloten 
omslag, dus als brief, zal kunnen geschieden. 

Inmiddels onzen dank aan allen, die sympathie betuigden of 
meewerkten met ons adres. 

Nieuwe leden. 
1029. T- C. Nieuwveld, Valkenboschkade 138, Den Haag. 
1030. j . Quellhorst, De Genestetlaan 17.'>, Den Haag. 

1031. L. C. Staal, Schouwburgstraat 9, Den Haag. 
1032. A. E. Bangert jr., Cartesiusstraat 158, Den Haag. 
1033. P. D. Verwerda, Van Wateringenlaan 152, Voorburg. 
1034. W. Oelrich, Brederodestraat 99, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
1035. H. J. H. de Wilde, Misterweg 95, Winterswijk. (Afd. 

Winterswijk). 
1036. S. Noordhoff, Prof. Leon Fuchslaan 14, Tuindorp, Utrecht 
1037. J. E. Timmer, Ingenhousstraat 63, Utrecht. 
1038. G. J. Driessen, Van Swindenstraat 76, Utrecht. 
1039. J. F. Eekhoutte, Ant. Mattheuslaan 8, Utrecht 
1040. W. Pieters, Gerard Doustraat 16, Utrecht. 
1041. mevr. J. Tielraden-Wonka, Ingenhousstraat 3, Utrecht. 
1042. H. F. t. Sengers, Lidt de Jeudestraat 19, Utrecht. 
1043. C. M. Bonnerman, Bucheliusstraat 3, Utrecht. 
1044. A. Kruissink, Dr. J. P. Thijsselaan 11, Utrecht. 
1045. mevr. G. W. Enkelaar-van der Pol, Fred. Hendrikstraat 128, 

Utrecht. 
1046. E. Gerritsen, W. van Noodstraat 39, Utrecht. 
1047 dr. A. Wisse, Fred. Hendrikstraat 64, Utrecht. 
1048. mej. B. H. J. Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht. 
1049. I. J. Robijn, „La Vigie", Avenue de Mortier 18, Knokke 

(België). 
1050. B. Hempenius, Westerstraat 28b, Zwolle. (Afd. Zwolle). 

Verbeteringen. 
535. mej. J. de Hoog wordt mej. A. de Hoog. 

1021. G. J. van 't Pad, agent K.P.M., Muntok (Banka). 
1026. jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, burgemeester, West-

kapelle (Zeeland). 
1022. T- Hollander wordt S J. Hollander, Riouwstraat 181. Den 

Haag 
Candidaat-leden. 

mr. F. Kleijn, Frankenslag 124, Den Haag. (Voorgesteld door dr. 
L. Broese van Groenou). 

J M. Rotteveel, Galileïstraat 58, Den Haag. (Voorgesteld door 
Ant. Renooij). 

dr. H. E. Althaus, geoloog B.P.M., Wassenaarscheweg 178, Den 
Haag. (Voorgesteld door A. M. Saris). 

mevr. A. Khan-Wisbrun, Van Hoornbruglaan 46, Rijswijk. (Voor
gesteld door E. Helvesteijn). 

T Riet, Minnebroederstraat 2, Utrecht. 
A. Wendling, Rijnlaan 92, Utrecht. 
F. L. Muller, Valkstraat 10, Utrecht. 

(Alle drie voorgesteld door S. Noordhoff). 
G. van Diggele, Prinses Mariestraat 36, Den Haag. (Voorgesteld 

door C. J. Reijerse). 
A. P. Lotichius, Beeklaan 472, Den Haag. (Voorgesteld door 

Rootlieb). 
A. Douwes, Oostduinlaan, Scheveningen, Den Haag. (Voorgesteld 

door dr. J. L. L. de Neve). 
N . J. Steyn, adj. commies P.T.T., Boschjesstraat 8, Koog aan de 

Zaan. (Voorgesteld door W. Amons). 
A. de Voogd, Oostlaan 39, Pijnacker (Z.-H.). (Voorgesteld door 

J. H. van Dijk). 
C. Tansen, Fred. Hendrikstraat 53, Utrecht. (Eigen aangifte). 
G. Dekker, Doedesstraat 8a, Rotterdam W. (Voorgesteld door J. 

den Ouden), 
mej. Th. H. Verbeek Wolthuys, Van Wateringelaan 152, Voor

burg. (Eigen aangifte). 
H . Rorije, Schenkkade 225, Den Haag. (Voorgesteld door Manus 

kowski). 
G. Hoorn, Provincialeweg 80, Zaandam. (Voorgesteld door A. P 

Visser). 
H. P. Arbouw, Emmastraat 16, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 

Adresveranderingen. 
885. ir. S. Pb. C. de Jongh, thans Palmenlaan, Soerabaja. 
428. Th. Schorer, thans Van Kinsbergenstraat 138, Den Haag. 
972. C. Zoeteman, thans Nieuwe Binnenweg 299b, Rotterdam. 
322. R. Miedema, thans p.a. Springweg 21, Utrecht. 
774. Tames Singer, thans Boulevard d'Italie 20, Monte Carlo. 
897. A. Melcher, thans Koningin Wilhelminalaan 474, Vocrbur 
867. D. Rijkée, thans p.a. G. Lugtigheid, Nieuwe Agnetapark 11 

Delft. 
98. L W. Trip, thans Batjan, Molukken ? ? ? 

668. E. M. Stevens, thans Columbusstraat 94, Den Haag. 
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886. P. M. Cochius, thans Stalpertstraat 107, Den Haag. 
742. R. M. van Spiegelenburch, thans Aronskelkweg 61, Den 

Haag. 
819. mr. W. Bisschop, Statenlaan 97, Den Haag. 
924 P. J. van der Mark, thans Willem de Zwijgerlaan 9, Amers

foort. 
Afdeeling Dordrecht. 

Vergadering van 24 Augustus 1938. Aanwezig zijn 30 leden. 
Door den heer Schenau wordt als nieuw lid geïntroduceerd de 
heer H. P. Arbouw. De nieuwtjesdienst zal voorloopig worden 
waargenomen door den heer W. van Aken, Korte Scheidingsweg 37, 
Dordrecht. Woensdag 14 September 1938 zal de eerste extra ruil
en koopavond worden gehouden, welke verder regelmatig op eiken 
tweeden Woensdag der maand zal plaatsvinden. Nogmaals worden 
de leden verzocht candidaten voor het lidmaatschap op te geven, 
opdat bij den aanvang van het nieuwe seizoen onze afdeeling 
wederom belangrijk zal kunnen worden uitgebreid. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7% uur, vergadering op Woensdag 28 

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

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Leden verkiezing. 
5 Tentoonstelling met toelichting door den voorzitter. 6. Ver
loting. 7. Veiling. 8. Rondvraag en sluiting. 

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

Vergadering afdeeling 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, Heruuger-
weg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7% 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. 

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 Postzegelverzamelaar.», „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: B. H. BA ANK, Cattepoelscheweg 217, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
A. B. Groeneveld, Bornschestraat 102, Almelo. (Voorgesteld door 

K. Potjer, Almelo). 
J. R. Metzlar, Ooypoortstraat 57, Doesburg. (Voorgesteld door 

C. Th. Meijer, Terborg). 
Bedankt. 

13. J. Biemond, Ede. 
58. K. Potjer, Almelo. 

112. J. M. Hagenbeek, Arnhem. 
Il29. G. J. Beltman, Oosterbeek. 

Contributie. 
De penningmeester, de heer J. C. Heidenreich, Burg. Weerts-

ktraat 53, Arnhem, verzoekt betaling der verschuldigde contri
butie voor het vereenigingsjaar 1938-1939 door toezending aan 
kijn adres of door storting op postrekening 9692. In het laatst van 
pc tobe r zal per postkwitantie worden beschikt over contributie, 
kvelke alsdan nog niet mocht zijn voldaan en welke dan ver-
Ineerderd wordt met incassokosten. 
I Vergadering. 
I Ledenvergadering op Woensdag 28 September 1938, des avonds 
Ie 8 uur precies ,in „National", Arnhem. 

In deze vergadering moeten 3 bestuursleden worden gekozen 
wegens periodieke aftreding van mej. C. Becking, bibliothecaresse, 
en de beeren C. Raadsveld, hoofd der rondzendingen, en B. H. 
Baank, secretaris. De agenda vermeldt voorts goedkeuring der 
verschillende jaarverslagen. 

Na afloop der vergadering wordt een veiling gehouden; inzen
dingen hiervoor moeten uiterlijk op 27 September 1938 in het 
bezit zijn van den heer C. Raadsveld, Burg. Weertsstraat 12. 
Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, Rotterdam. 

Verslag der vergadering van 14 Juni 1938. 
Te ruim half acht opent de heer Jorissen deze bijeenkomst, daar 

de voorzitter met kennisgeving verhinderd is, en heet de 15 leden 
welkom. De heer Hartmann heeft ook bericht van verhindering 
gezonden. De heer Jorissen doet mededelingen over de voorverga
dering op 12 Juni 1938 te Utrecht gehouden; verder over de cir
culaire betreffende een tentoonstelling in het" Postmuseum. Daar
na wordt de agenda afgewerkt. Een bepaalde tijd wordt voor 
ruiling gegeven, waarna de heer Eygenraam zijn Oud-België laat 
zien, wat door de aanwezigen zeer op prijs wordt gesteld. De 
heer Jorissen dankt daarna den heer Eygenraam voor het genotene 
en nadat aan allen een prettige zomervacantie is toegewenst, wordt 
de vergadering gesloten L. W. I. 

Adresverandering. 
W; L. Immink, thans Straatweg 3, Hillegersberg. 

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

Adresveranderingen. 
248. W. Janus, thans Kastanjestraat 20, Haarlem. 
200. J. P. F. Hellemink, thans Toulonschelaan 3, Dordrecht. 

73. J. G. Allebé, thans p.a. P. Engelenberg, Van Kinsbergen-
straat 1, Haarlem. 

38. mr. A. A. Bouman, na 30 September 1938 Milletstraat 33, 
Amsterdam Z. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 30 September 1938, des 

avonds 203^ uur precies, in de Sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 
bij de Zijlbrug, Haarlem. 

De agenda vermeldt o. a. veiling; kavels hiervoor in te zenden 
aan den heer M. Rumpff Duinoordstraat 13, Haarlem, vóór Dins
dag 27 September 1938. 

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

Candidaat-leden. 
mevr. A. M. A. Linssen-Wijffelman, Koningsplein 21a, Maastricht. 
J. D. van Dishoeck, Scharnerweg 52, Maastricht. (Oud-lid). 

Adresverandering 
140. W. Claessens, thans B 112a, Afferden (L.). 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 19 September 1938, vergadering; 
Maandag 3 October 1938, beurs; 
Maandag 17 October 1938, vergadering; 

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

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

Candidaat-leden. 
G. D. Kwast, Zuidstraat 33, Den Helder. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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mevr. S. A. van Erkel-Hanbury, Lombokstraat 11, Den Helder. 
P. C. L. Poortman, Hippolytushoef, Wieringen. 
mej. A. Kassen, Brakkeveldweg 71, Den Helder. 

Adresveranderingen. 
H. van Haaien, thans Polderweg 58, Den Helder. 
M. H. Klerk, thans Timorlaan 15, Den Helder. 
mevr. Staal-Buurman, thans Dahliastraat 105, Den Helder. 
S. Pluim, thans p. a. Departement van Defensie, Batavia (Java). 
C. van Leijden, thans Simpang-hotel, Soerabaja (Java). 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op Dinsdag 

27 September 1938, in de bovenzaal van café „Postbrug", Konings
plein, Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 7 Juli 1938. 
Aanwezig 10 leden. Te 8 uur opent de voorzitter, de heer D. E. 

Wolfert, de vergadering. De notulen der vorige vergadering wor
den voorgelezen en onveranderd vastgesteld. Eenige ingekomen 
stukken worden behandeld. 

Wegens aanhoudende ziekte van den heer G. Timmerman zal 
op voorstel van den voorzitter het secretariaat tijdelijk worden 
waargenomen door den heer H, A. Lyppens. Brieven en inlich
tingen betreffende de vereeniging kunnen aan bovenstaand adres 
worden gezonden. 

De nieuwe uitgiften worden door den heer D. van den Berg 
rondgedeeld. Catalogussen Yvert & Tellier 1939 worden genoteerd. 
Niet-aanwezige leden, die voor een Yvert 1939 in aanmerking 
wenschen te komen, worden verzocht zich zoo spoedig mogelijk 
op te geven. 

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering. H. A. L. 

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

Mierlo-Hout bi; Helmond. 

Afgevoerd als lid. 
P. W. Duit, Helmond. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 26 September 1938, 

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

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

Verslag der vergadering van 2 September 1938. 
Als gevolg van de vacantie en de feesten was de opkomst niet 

zoo groot als gewoonlijk. Na de opening heet de voorzitter de 
beeren Klinkhamer en Bauling' welkom. Als nieuw lid wordt met 
algemeene stemmen aangenomen de heer M. J. van Nieuwkuyk. 

Op voorstel van het bestuur wordt een lid voor den tijd van 
een half jaar uitgesloten van de rondzendingen, omdat de zen
dingen herhaaldelijk te lang werden behouden. Door de vergadering 
wordt bij acclamatie goedgevonden, dat bestuursleden, indien zij 
dat wenschen, recht hebben van eerste keus uit de boekjes be
stemd voor de rondzending. Voortaan zullen enkele boekjes, welke 
nog in de rondzending moeten, op de vergadering aanwezig zijn 
om de aanwezigen in de gelegenheid te stellen reeds ter verga
dering zegels daaruit te koopen. Dus eerste keus. 

Gevraagd wordt of de vereeniging niet kan zorgen vooi mooi 
afgestempelde zegels van de koloniën en ook voor nieuwe uitgiften 
van Europeesche zegels. De heer De Ruig wil zich belasten met 
de zegels van Curajao; voor de overige landen zal het bestuur 
nader overleg plegen. Verder zal het bestuur overwegen of blikken 
trommels of lederen tasschen voor de circulatieboekjes zullen 
worden aangeschaft. 

Voor de verloting schenkt de heer Bauling een mooie serie 
Luxemburg, welke dankbaar aanvaard wordt. De kooplust was 
dezen avond niet groot, hetgeen bleek bij de veiling van 26 kavels. 

Nieuw lid. 
M. J. van Nieuwkuyk, Rusthuis „De Richtenberg", Amersfoort. 

Adreswijziging. 
J. de Groot, thans Vinkstraat 22, Breda. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 7 October 1938, des avonds te 8 uur, 

in „Monopole", Amersfoort. 

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

_ 
Verslag der vergadering van 7 Augustus J938. 

Deze goed bezochte vergadering wordt door den voorziter met 
een welkomstwoord geopend. De notulen worden na voorlezing 
onveranderd vastgesteld. Hierna volgt afhandeling der ingekomen 
stukken. 

Door omstandigheden wordt bepaald, dat de eerstvolgende ver
gadering niet op den eersten Zondag in September zal worden 
gehouden, doch op den tweeden, nl. 11 September. 

Hierna wordt overgegaan tot het meer gezellige gedeelte, waar
na de voorzitter deze geanimeerde vergadering sluit. P. G. 

Adreswijzigingen. 
D. Adema, thans Kummenadestraat 40a, Geleen. 
A. M. J Meijs, thans Rijksweg Noord 58a, Geleen. 

Beursdag. 
Beursdag Zondag 25 September 1938. 

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

Verslag der vergadering van 24 Augustus 1938. 
Aanwezig 10 leden. Om 8.30 uur opent de voorzitter de verga

dering en heet de aanwezigen en in het bijzonder een nieuw lid 
hartelijk welkom. Onder de ingekomen stukken bevindt zich o. a. 
het programma van de jubileerende postzegelvereeniging „Breda". 
De notulen worden onveranderd goedgekeurd. Hierna wordt over
gegaan tot onderlmge besprekingen over den wedstrijd, die voor 
de leden georganiseerd zal worden. De datum wordt vastgesteld 
op "Woensdag 26 October a.s. Elk lid, dat deelneemt, moet 3 
albumbladen geheel, en mocht dit niet mogelijk zijn gedeeltelijk, 
gevuld met zegels, of 3 bladen naar eigen keuze opgezet, op 
bovengenoemden avond onder een motto in het clublokaal op 
een der tafels uitstallen. Leden, die niet in het bezit van een los
bladig albumsysteem zijn, brengen hun album mede en geven de 
nummers van de bladen op, waarmede zij willen deelnemen. De 
jury, die bestaat uit de beeren Mohr, Snitjer en Vessels, zal het 
ingekomen materiaal beoordeelen en de prijzen toekennen. Een 
beroep hierop is niet mogelijk. Er zijn 2 groepen: a. Nederland en 
Koloniën en Europa; b. Overzee. Voor elke groep worden 3 prijzen 
beschikbaar gesteld. Om het den inzenders niet al te gemakkelijk 
te maken moeten de uitgiften der zegels vallen tusschen 1920 tot 
en met 1930. Bij de inzendingen zal speciaal gelet worden op: 
1. de wijze van inplakken; 2. afstempeling; 3. netheid der zegels' 
4. complete of incon^plete series; 5. bij opstelling naar eigen keuze 
hoe dit geschied is; 6. algeheele indruk. -Inzendingen die gehee 
uit ongebruikte zegels bestaan, dingen niet mee; een klein dee 
kan echter wel postfrisch zijn. Elk lid kan in beide groepen in 
zenden. Het bestuur stelt door het organiseeren van dezen wed 
strijd ieder lid in staat eens te toonen, wat hij of zij aan postzegel 
bezit, met de kans een mooien prijs te winnen; het vertrouw 
dat alle leden zullen inzenden. 

Na de gebruikelijke ruil en handel wordt de vergadering o 
10.45 uur gesloten. W. 

Nieuw lid. 
mevr. C. de Graaf-Floris, Narcissenstraat 36, Santpoort D. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Postzegelclub „Wassenaar", te "Wassenaar. 
Secretaris: K. W. BOOGAARD, Zijllaan 23, Wassenaar. 

Verslag der vergadering van 10 Augustus 1938. 
Om 8 uur wordt de vergadering door den voorzitter geopend. 

l3 leden en 1 candidaat-lid zijn aanwezig. Na voorlezing der notu
len door den secretaris, worden nog eenige binnengekomen brieven 
voorgelezen en behandeld. Na geringe postzegelhandel wordt de 
vergadering om 10)^ uur gesloten. K. W. B. 

Nieuw lid. 
W. A. M. Melis, Prinsenweg 105, Wassenaar. 

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

Adresveranderingen. 
74. J. Lub jr., thans Argonautenstraat 70 huis, Amsterdam Z. 

136. J. J. Leeninga, thans Overtoom 49 I, Amsterdam W. 
209. E. van Pelt, thans Vijzelgracht 33, Amsterdam C. 

Rondzendingsverkeer. 
Beleefd wordt verzocht de rondzendingen n i e t l a n g e r dan 

3 dagen onder zich te houden (zie art. 21 huishoudelijk reglement). 
Tevens wordt verzocht voor de inzendingen u i t s l u i t e n d de 
rondzendingsboekjes te bezigen, welke door o n z e vereeniging 
worden uitgegeven. De prijs van deze boekjes is 4 cent per stuk; 
zij zijn verkrijgbaar bij den heer M. van Driel, Michel Angelo-
straat 89 bov., Amsterdam Z. 

Attentie. 
De aandacht wordt er op gevestigd, dat het adres van den heer 

J. Lub jr. (eindadres van elke rondzending) is gewijzigd en thans is: 
Argonautenstraat 70 huis, Amsterdam Z. 

Maandblad. 
Ter kennis wordt gebracht, dat losse nummers van het Maand

blad kunnen worden aangevraagd bij de administratie van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, Wilhelminapark 128, 
Breda. Losse nummers van den loopenden jaargang worden toe
gezonden na overmaking van de kosten ä ƒ 0,50 per exemplaar 
(postrekening 37183). 

Eerstvolgende vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdagavond 4 October 1938 in „De 

Roede Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
Ruilavonden. 

In de maand September géén ruilavond. Eerstvolgende ruil-
avond Woensdag 19 OctoVer 1938 in „De Roode Leeuw", Dam
rak, Amsterdam. ^■ 

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

Verslag der vergadering van 6 Augustus 1938. 
Om half negen opent de secretaris, bij afwezigheid van den voor

zitter, de vergadering. De notulen der vorige vergadering worden 
goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken is een brief van iemand in Neder
land, die gaarne met een onzer leden wil ruilen; het is jammer 
^at zich hiervoor, evenmin als bij vorige verzoeken, geen ge
adigden aanmelden. 

De „nieuwtjesdienst" is er in geslaagd „first day covers" van 
e a.s. herdenkingszegels van Nederland en Ned.Indië te kunnen 
everen. Na de kwartjesloterij volgt de gratis verloting, ditmaal 
elfs zonder nieten ! Daarna sluiting. W. J. H. 

Jeugdafdeeiing. 
Op 17 Augustus j.1. werd de eerste bijeenkomst na de vacantie 

n het „Internaat" gehouden. Ruilen en opplakken van zegels 
erd druk beoefend. Drie nieuwe leden traden toe, zoodat de 
ugdafdeeling thans 14 leden telt. W. J. H. 

Nieuw lid. 
. B. G. A. Dijkman, Ond. Membang Moeda, p.k. Membang Moeda 

(S.O.K.). 

r ^ = ^ 

CATALOGI 1939. 
z o o JUIST VERSCHENEN 

Yvert geheele wereld 
Michel geheele wereld 

„ Europa 
Senf geheele wereld 

„ Europa 
Froede geheele wereld 

„ Europa 
Gibbons geheele wereld 

„ Engeland en Kol. 
„ Band I 

Band II 

f 3,75 
3 , 
2,15 
3,10 
2,10 
2,75 
1,60 
7,20 
2,95 
2,95 
4,50 

Por to extra (philatelistische frankeering). 

Bastiaanse & Boekeina*s 
Postzegelhandel N.V. 

WESTE WAGENSTRAAT 34, 
Telefoon 55344, Giro 308080, 

R O T T E R D A M , C. 
^ . 

(J85) 

J 
r 

Catalogi 1939. 
Indien U verzekerd wilt zijn om direct na het ver

schijnen begin September den nieuwen catalogus 1939 in 
Uw bezit te hebben, maakt dan per omgaaande het bedrag 
op onze giro 10849 over en U ontvangt directe toezending: 

YVERT 1939, geheele wereld (Fransche) ƒ3 ,75 
MICHEL 1939, geheele wereld (Duitsche) ƒ 3 , — 
MICHEL 1939, Europa (Duitsch) ƒ2 ,15 
CORRELJEE'S CATALOGUS NEDERLAND EN 
KOLONIEN 1938, zoo lang de voorraad strekt 
nu voor ƒ 0,25 + 5 et. porto. 

Steeds te koop gevraagd belangrijke partijen van Nederland 
en Koloniën en geheele verzamelingen. 

Internat. Postzeéeléroothandel 
H. e . eoRRBiwaÉ, 
stationsplein 20 , Tel. 12782, Utrecht. 
(Direct tegenover het station) Beêedigd Taxateur. 

(363) 

J 
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U I T S L U I T E N D voor en 
t en behoeve van leden der 
aanges lo ten vereenigingen. 

^ P o s t z e g e l v e r z a m e l i n g . 
Particulier biedt aan unieke, geheel complete 
^verzameline Ned. en Kolonien en Saargebied, 
tentoonstelTingsobjecten, prima geldbelegging. 
Serieuze gegadigden schrijven onder letters 
^ . E aan de administratie van dit blad 
■Wilhelminapark 128, Breda. (618) 

ïWilt U voor weinig geld Uw verzameling 
completeeren? De leege vakjes vullen! Vraagt 
dan mijn bijzondere Europazichtzending 
^ a n 5.000 verschillende postzegels tegen 
illschts 2 cent par zagel eens aan. 
f D. BRONKHORST Jr., 

^' ' ïklathenetserWeg S3a, Rotterdam, W. (615) 

^ j ^ > . ^ ^ ^ ^ 

Wij koopen: 
gebr. Jubileumzegels 1938, In elk 

kwantum, ook van de koloniën. 
' " ^ i j betalen voor Jamboree 6 et 30 et per 100. 

Te koop aangeboden: 
■Weldadigheid J928 

1929 
1930 

^ . 1931 
' I  . ' ' 5 ^ 
' jjZeemanserie 

iRembrandt 
♦^Olympiade 

^Weldadigheid 1933 
^Goudsche Glazen 
,A.N.V.V. 
'Kind 1937 s " v per 100 
Vondel 6 ct., per 100 
GIRO 40215. 

M 

f 0,30 
f 0,30 
f 0,30 
i 0,70 
f 0,50 
f 0,50 
f 0,40 
f 1,50 
f o>45 
f 0,60 
f 0,80 
f .,25 
f 1,25 

P O R T O EXTRA. 

J O H N G O E D E , 
.Brederodestr. 46 , Amsterdam, W. 

H O N G A R I U E S T E P H A N . 
4 w. f 1,75, 5 "ŵ f 2,1$, 7 w. f4,25 p. 100. 
^ versch. Hong. f 1,—, 10 v. f 4,50 p. 100, 
incl. porto, Grooter quantum goedkooper. 
Alles van Hongarije. Zendt mancohjst aan: 

L. ü . A . L U D E K E R , 
Van Ostadestraat 209, Amsterdam. (630) 

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

ROTTERDAM. 
Lever t t e g e n z e e r billijke pr i j zen : Europa , 
N e d e r l a n d e n Koloniën, O v e r z e e in al leen 

p r i m a kwaliteit . 
Zich tzendingen v o l g e n s mancolijst. (393) 

O v e n x e e - v e p z a m e l i n g f 
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. (590) 

RUIL gezocht, basis Y. & T., met 
verzamelaar van Engelsche Koloniën 
in Amerika, Azië en Australië. 

W. J. G. G. VAN ZANTEN, 
($97) Oengaran, Java. 
P o s t z e g e l b o e k j e s . Fijne kwaliteit papier, 
cartonnen omslag en afrekeningstabef, voor 
160 zegels, per 100 stuks f 3,50, per 500 en 
1000 belangrijke korting. Monster tegen 
dubbele briefkaart. Porto extra. 
X. DAUDT, Zeugestraat 62, Gouda 

Giro 277730. (625) 
1000 verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,35, uit mijn doubletten. 
Franco Nederland, Ned.Indië f 0,25 extra. 

D. van Ommen, Populierenlaan, 
Epe. (Giro 132330). (621) 

Speciale aanbieding. 
Kind '38 Frans Hals 12V2 et. per 100 f 5,25 

• » 5 et. per 100 f 0,85 
6 ets. Vondel, Zomer '37 per 100 f 1,10 

Postwissel vooruit. Porto extra. 
II. Fiorani, Woubruggestraat 29, 

Amsterdam, W. (634) 

Verschenen: Overdrukken van het artikel 

O P P O S T Z E G E L S " , 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

Gepubliceerd in het Ned. Maandbl. voor PhiH 
Verkrijgb. tegen vooruitbet. v. f 0,35 in postz. 
bij de schrijfster, Eemnesserweg 91, Baarn.(536) 

Q U I v D E I V S D I E I V S T 
Leidster: RENNIE HAAGSMA 

Pres. Steynplantsoen 3, Amsterdam. 
Stort op giro 3 3 6 5 5 9 f i,— U ontvangt 
H E X L A A T S T E X I E U ^ V S . 

Europa zonder Rusland, 
Vlottere bediening. Lagere prijzen. (631) 

M E M E L , D A N T Z I G : 
Brieven, poststukken, zegels 
en variaties te koop of in ruil 
gevr. door spec, verzamelaar. 

F. W. MSIIer, 
De Ruwiellaan 4, Amstelveen 

te l . 2918. («,o) 

Te koop voor meestbiedende: Stanly Gibbons 
Monthly No. 42 (Dec. '93) — 259 (Juli '14) 
ombr. 186; Phd. Maandblad Nos i—120; 
Ned. Maandblad Jaargang i—16 (ontbr. 177); 
De Philatelist Jaarg. 1—13 (ontbr. No. 2) ; 
Melville Stambooks Nos. r—19. C. Jansen Gz., 
53 Frederik Hendrikstraat, Utrecht. (619) 

NederL Kilo's te koop gevraagd 
ook Jubileumseries 1938 gebruikt. 

B. J. ABRAHAMS, 
Stationsweg 101, Telef. 116976, 

Den Haag. (629) 

Prijs dezer adver ten t ies : 
ƒ 0,75 by voorui tbeta l ing. 
Postzegels worden niet in 

beta l ing genomen. 

T e k o o p a a n g e b o d e n ; 
Tweedeelig Ka-Be Album (Nederland) in 
prima staat met tandingen, typen, enz. bijna 
compleet, gebruikt en ongebruikt postfrisch. 
Ook in ged. te koop. Te zien na voorafgaande 
schriftelijke kennisgeving. H . A, VAN SON, 
Buys Ballotstraat 7, Den Haag. C^33) rOSTSTUKKEN! 

Uitgebreide collectie van 
Nederland en Koloniën 
ter overname aangeboden. (632) 

H. W. Borel, Velperweg 73, Arnhem. 

Neiletlandsclie Postzegelbeurs, 
Huygenspark 57 , Den Haag. 

Telefoon 117.133. 
Dank zij onze relaties met alle bekende j 
handelaren, hier en elders, alsmede met zeer 
talrijke verzamelaars, zijn wij in staat tot 
ieders bevrediging te bemiddelen bij verkoop 1 
van collecties, partijen, losse zegels, brief-1 
stuk^ken, enz., enz. 
Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren e n i 
meerdere verzamelaars-vereenigingen. (624) I 

JUBILEUMZEGELS'Ssl 
te koop gevraagd per 100.1 
Aanbiedingen met prijs aan: H. Fiorani , ! 
Woubruggestr. 29 , A'dam, W. {634/ 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

p laa ts ingen géén ex t r a 
kor t ing verleend. 

i T o '\rr^nn r r o v r a a rrr\ Voor mijn speciaal-verzameling 
1 1 e K O O p g e v r a a g a . ^ ^ ^^ skandinavische landen 
| (Noorweg6n, Zweden, Denemarken, Deensch West-Indië, IJsland 
' e n Finland) zoek ik d e o u d e r e zegels in allerlei variëteiten, 
'zooals kleuren-nuancen, tanding en wate rmerken verschillen enz., 
evenals rariteiten. Alleen voor g o e d b e w a a r d e postzegels in 
smetloozen toestand bestaat in teresse . Zichtzendingen met netto-
prijzen worden zorgvuldig en p rompt verzonden. Correspon-

^.., dentie in Duitsch of Engelsch. i n g e n i e u r C A R l v A . P IHL, , 
K>̂  S n o r r e s v e l 6 , S m e s t a d . V . A R e r I M o o r i v e t f e n . (616) 

VRAAG EN AANBOD. 

T e koop gevraagd afstempelingen op nrs. i , 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. l idem. 
W. Mooij, St. Annastraat 3J7, Nijmegen. 

Te koop of in ruil gevraagd: Alle weldadig-
heidszegels van Luxemb., benevens 20 en 4opf. 
weid. Duitschland 1933, gebr. onberisp. ex. 
P. C. E. Koffier, StadLplem 146, Den Haag 

Aangeboden: Poststukkencatalogus D . van 
Ascher plus partij poststukken, ook in ru i ' 
tegen zegels. J. Koning, Hoogstr. J5, Weesp 

S P B C I A I V E ; A A I V B I B D I N C Z I V I X S B R L A N D . 

Ter gelegenheid van de Nationale Postzegeltentoonstelling in AaraJ 
hebben wij een speciale samenstelling voor Zwitserland-verzame 
laars in het buitenland gereedgemaakt van alle onlangs versehene! 
nieuwe Zwitsersche zegels, bevattende: 
1 Aarau-Tentoonstellings-blok met a,v tentoonstellingsstempel; 
1 Aarau-Tentoonstellings-blok ongebruikt; 
1 Serie nieuw Zwitserland, gebouwen v. d. Volkenbond en ArbeicJ 
1 Bijzonder zegel „1 Augustus"; 
1 Luchtpostopdruk 10/65 cts.; 
1 Bijzondere luchtpost „Pro Aereo" 75/50; 
1 Exemplaar van onzen speciaal-catalogus Zwitserland-Liechtel 

stein 1939 (afzonderlijk onmiddellijk na verschijnen); 
voor totaal ƒ 3,50 (betaling gelijk met de bestelling). (46 

ERNST MÜLLER A.G., Freiestrasse 91, Basel (Zwitserland 

België, Duitschland, Bulgarije, Rusland 
en andere Europa-zegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vereenigingen en 

-Jiandelaren. 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) 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen T O T 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalogus. 

ZWITSERLAND 
Prijzen T O T 60 en meer procent beneden Catalogus-Zumstein. 
Steeds de mooiste en billijkste z ichtzendingen te r be

schikking. Ook naar Overzee . 

M a n c o l l l s t e n worden verzocht. Referent iën! 

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

„P0STZE6ELKUNDE EN POSTWEZEH 
H B T a U B I L B U J V i B O B K 

Verkrijgbaar bij de administratie van 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelil 
te Breda, door overschrijving van ƒ 1,50 
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) 
postrekening nr. 37183 van Mevr. 
M. C. H. Smeulders-van Pelt, Wilhelmii 
park 128, Breda. 



XV NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 SEPTEMBER 1938. 

BEL^GIË. * gebruikt, f ongebruikt. 
1925. Ged.ser. Leop.Alb., Yv. 22133 =■■ ƒ4,60 

1928. 
1928. 
1929. 
1930. 
1930. 
1931. 
1932. 

1925. Caritas, Yv 234-36 
1925 Watersnood, 3 w., Yv. 237-39^'-
1926-27. Weld.ser. T.b.c, Yv. 240-44 
1927. Weld.ser. T.b.c, Yv. 249-53 =•• 

Orval cpl., Yv. 258-66 * 
Weld.ser. T.b.c, Yv. 267-72 * 
Weld.ser. T.b.c, Yv. 293-98 =■'■ 
Opdr. B.I.T., Yv. 30507 * f 
Weld.ser. T.b.c, Yv. 30814 * 
Weld.ser. Elisabeth, Yv. 32632 
Infanterie, Yv. 35152 f 

1932. Weld.ser. sanat., Yv. 35662 
1933. Orval II, cpl., Yv. 36374 " 
1934. Weld.ser. T.b.c, Yv. 39400 * 
1935. Koningskinderen, Yv. 40406 «" 
1935. Postkoets, Yv. 40709 * 
1935. Velletje 5  1  5 fr., Yv. 410 * 
1935. Astrid rouwser., Yv. 41118 '' f 
1936. Blok Borgerhout, Yv. 436 '•• 
1936. Blok Charleroi, Yv. 437 * 
1936. Weld.ser. Boudewijn, Yv. 43845 
1937. Boudw. 2.4512.55 zw., Yv. 446 
1937. Wld.s. Astr. m. pr., Y. 44754 •■■ 
1937. Ys. 7015, 1.75|25, Y. 457, 459 
1937. Ysaye, cpl. serie, Yv. 45760 f 
1937. Ysayeblok, Yv. 458, 460 f 
1938. Weld.ser. Charlotte, Yv. 46168 
1938. Luchtvaartpropaganda '' f 
1938. Weld.ser. Koekelberg " f 
1938. Blok Koekelberg '' f 
192936. Dienstzegels cpl., Yv. 120 f 

■0,15 
■0,50 
■0,75 
0,80 
4,75 
2,75 

t  4 , 
1,25 
3,10 

*  5,75 
7,50 
 8 , — 
24,— 
-9,25 
0,95 
0,80 
 3 , — 
 1 , — 
1,50 
1,50 

■■■'■ 1,05 
t 0,50 
t 0,90 
t 0,25 

1,05 
1,40 

=■■ 0,80 
0,65 
1,40 
0,75 
0,35 

I Levering tegen storting op giro 277730, postwissel of 
rembours. Boven f 10,— franco. Vraagt toezending van 
onze maandelijlisclie gelegenheidsaanbiedingnn. (}97) 

X. DAUDT, Postz.h. Zeugestr. 62, Gouda. 

t 

TE KOOP GEVRAAGD: 

JuDileumze^els 3 8 
Neaer lana en Koloniën 

(gestempeld), in elke hoeveelheid, 

tegen contante betaling en tegen 

hoogste dagkoers. 

Directe en coulante afwikkeling. 

ZENDINGEN AAN: 

W .̂ H . V. Vrieslana 
Postze^emanaelaar 

Gouascliesin^el 143 

Rotteraam (Centr.) 
(617) 

B B N BIwIK 
op |.deze lijst is Uw voordeel, want zij bevat een 
samenstelling van stukken, welke, zonder beslist zeld

zaam te zijn, in de meeste verzamelingen ontbreken. 

ZWITSERLAND. 
Num.mers volgens Michel; ''' postfrisch, f gebruikt, § blok van vier. 

1900, Wereldpostjubileum, 25 Rp. blauw, nagegraveerde 
plaat (nr. 72 II) * ƒ 3 3 , - § ƒ 1 5 4 , -

1907/08, Helvetia met zwaard, 3 Fr. geelolijf (nr. 110) . . * - 3,75 § - 16,50 
1914/15, Landschap m. mythen 3 Fr. blauwgroen (nr. 121) * - 10,— § - 41,— 
1918, Idem, 3 Fr. rood (nr'. 143) * - 1,85 § - 8,20 
1931, Idem, nieuwe teekening, 3 Fr. bruin (nr. 245) . . * - 1,45 § - 5,80 
1914/15, Landschappen met Rütli en Jungfrau, 5 Fr. ultra

marijn ,10 Fr. violet (nr. 122/23) * - 8,20 § - 37,— 
1928/30, Landschappen met Rüili en Jungfrau, nieuwe 

platen, 5 Fr. helglauw, 10 Fr. groen (nr. 223, 234) '• - 6,75 § - 27,— 
1934, Naba-blok (nr. 277/80) * - 8,20 f - 9,— 
1936, Pro-Patria uitgifte, 10, 20, 30 Rp. (nr. 294/96) . . * - 0,85 § - 4,10 

Pro-Patria blok (nr. 297/99) * - 1,65 § - 7,35 
1913/37, Pro-Juventute, alle series, totaal 84 waarden . . * - 12,25 § - 51,50 

(Afzonderlijke series der Juventute-zegels tegen 
billijke prijzen eveneens verkrijgbaar). 

1937, Pro-Juventute jubileum-blok (nr. 319/20) " - 0,50 
1922/37, Dienstzegels voor den Volkenbond (56 waarden) 

en het Int. Arbeidsbureau (48 waarden), complete 
serie totaal 104 w. (alleen gebruikt verkrijgbaar) f - 63,50 § - 254,— 

1938, Nieuwigheid: 20, 30, 60 Rp., 1 Fr. Volkenbond t " 1.— § - 4,10 
Idem, 20, 30, 60 Rp., 1 Fr. Arbeidsbureau . . . . f " 1.— § - 4,10 

1919, Luchtp., 30, 50 Rp. propeller (nr. 146, 153), 2 w. * - 6,55 § - 26,55 
1923/25, Id., 15 rp.-l Fr. (nr. 175/80, 185/87, 204), 10 w. =■"  5,10 §  20,50 
1929, Id., 35 Rp.2 Fr. (nr. 228/29, 237), 3 w *  1,65 §  7,20 
1932, Id., ontwapening, 1590 Rp. (nr. 256/58), 3 w. *  0,85 §  3,30 
1935/38, Id., versch. opdrukprovisoriën (nr. 285/6, 291/3, 

313, 315), 7 w *  1,25 §  5,10 
Luchtpost, alle verschenen waarden tezamen, 25 w *  14,30 §  61,50 

Aangeteekende toezending bij vooruitbetaling. — Porto bij bestellingen 
beneden ƒ 25,— extra en wel ƒ 0,35 voor philatelistische frankeering. 
Ieder belangstellende ontvangt, tot onze voorraad zal zijn uitgeput, een 
exemplaar van onzen catalogus Zwitserland-Liechtenstein 1938, gratis. 

Ernst MfiUer, 1-6 . , Basel (Schweiz), Freiestrasse 91. 
Kooper van de groote Zwitserland-verzamelingen van A. F. Lichtenstein, 

New York, en van Baron A. de Reuterskiöld. (^77) 

ALLES PRIMA GEBRUIKT. 
ZOMERZEGELS 1938, 
1 serie ƒ 0,18; 10 series ƒ 1,70; 100 ser. ƒ 16,— 
ZOMERZEGELS 1937, 
1 serie ƒ 0,20; 10 series . . . ƒ 1,80 
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 . . . ƒ7 ,60 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. (383) 

Nederiandsehe Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

KLEINHANDELAREN koopen interessant pakketmateriaal bij 
„THE GLOBE", Czarinastraat 6, ZAANDAM. 

100 X 100 alle versch, In iedere sorteering geheel andere 
Sorteering A f 5,— soorten, zoodat A, B en C tezamen 
Sorteering B f 7,jo 300 verschillende soorten telt. 
Sorteering C f 10,— Geen Nederiandsehe. In iedere 
samenstelling vindt U soorten, welke met succes ook los ver
kocht kunnen worden. U staat verbaasd wat wij U voor dezen 
lagen prijs kunnen leveren. Alles ongelegd Wij nemen partijen 
en bundelwaar van Nederland en Indië in betaling tegen engros-
prijs. Ook betere soorten. Porto extra, per 100 x 100 20 cent. 
Naar Indië halve porto. l K.G. f l,2y. Toezending na ont
vangst van Giro 11S330 of postwissel. (386) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEaSLS VAN NEDERLAND EN KOL 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDADI6HEIDS-
SERIES. ' TEVENS f ERZAMELINfiEN. 
Aanbiedingen met uiterst verlangde prijzen aan 

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

3 ^ 
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HERFST-YEILINGEN 
No. 280: 19, 20 en 21 September 
H e B P T U OIVS UWE O R D B R S R B B D S G B Z O I M D E N ? 

No. 281: 26, 27 en 28 October 
bevat een: EUROPA-VERZAMELING, belangrijke af deeling 
NEDERLAND, speciaal-verzameling OOSTENRIJK, zeer 
uitgebreide afdeeling LUCHTPOST. 
W0f~ De geïllustreerde catalogi worden op aanvraag gaarne toegezonden, "ü® 
De volgende veilingen zijn reeds in bewerking. Indien U wenscht te verkoopen, 
staat onze overal bekende service tot Uw dienst. Gaarne bespreken wij met U 
de voordeeligste wijze Uw verzameling te verkoopen. Hoe langer de voor
bereiding, hoe grooter het resultaat. 
Alle nieuwe catalogi en de supplementen op de albums zijn tegen de vast
gestelde prijzen direct na verschijnen leverbaar. Vraagt regelmatige toezendingen 
van onze aanbiedingen. 

OUDSTE POSTZEGELMAGAZIJN VAN HOLLAND. 
Gevestigd sedert 1886 DELFTSCHEVAART 44. 

J. L VAN DIETEN 
POSTZEGELHANDEL N.Y. 

TELEF. 55259 R O T X E R D A J U 

(373) 

GIRO 17369. 

OOSTENRIJK. 
Aanbieding van eenige zeldzame series ! 

Yvert nrs. 326—330 . .' . . ƒ 5,— 
Nrs. 399—404 - 6,50 
Nrs. 420—425 - 6,50 
Fis I, nrs. 426—429 . . . . -20,— 
Nrs. 431—436 - 12,50 
Nrs. 441—458, 482, 483 . . . - 5,50 
Fis n , nrs. 477—480 . . . . - 7,— 
Nrs. 489—494 - 2,75 
Dokters-serie . . . . . . 3,25 
Vliegpost, nrs. 30 en 31 . . . - 5,— 
Idem, nrs. 32—46 . . . . - 9,50 
Porto, nrs. 155—170 . . . . - 7,— 

KOOPJE ALBANIË ! 
Nrs. 166—176 - 1,50 
Nrs. 177—187 - 1,50 
Nrs. 207—217 - 1,50 
De blokken-offerte in bet Juli-nummer is nog 

in zijn geheel geldig ! 
— Franco rembours of giro 201148. — 

J . J . A. ENGELKAMP, 
Spui 13, Amsterdam. (411) 

DE MICHEL-CATALOGUS 1939 
IS HEDEN VERSCHENEN. 

Niettegenstaande een omvang
rijker catalogus, toch dezelfde 
lage pryzen als voor de uit
gave 1938. 

WELT ƒ 3,— 
EUROPA ƒ 2,15 

Bestelt nog dezen prima catalogus, 
tevens handboek, bij Uw post
zegelhandelaar of anders bij de 
alleenvertegenwoordigers: 

AUF DER H E I D E ' S 
POSTZEGELHANDEL, 

HILVERSUM. (453̂  

T E : K O O P GEVRAAGD: 
NEDERLAND 40-jarig regeeringsjubileu 

1'A c. 0.50 p. 100; 5 c. 0,40 p. 100; UVi 
0,06 p. stuk. Jamboree I K c. 0,35 p. 100; 6 
0,20 p. 100; 123^ c. 0,03 p. stuk. Jubileum ' 
2 c. 0,15 p. 100; 5 c. 0,80 p. 100; J'A c. O, 
p. 100. 6 c. Crisis 1934 0,08 p. stuk. 7K gl 
luchtpost 0,24; 36 c. luchtpost 0,02K; 40 c. i 
0,08; 75 c. id. 0,10. Willem de Zwijger lj4 
0,40 p. 100; 5 c. 0,90 p. 100; 6 c. 0,35 p. 10 
12K. c. 0,08. Curasao-herd. '34 6 c. 0,35 p. 10 
1234 c. 0,07. Driehoeken 6 c. 0,75 p. 10 
123<; c. 0,10. 12K c. Vrede 0,80 p. 100. Diver 
Kind- en Zomerzegels t.m. 1935 gemiddeld O, 
p. stuk. Strafportzegels 0,45 p. 100. 

Ook partijen bundelwaar Nederland, Ind 
enz., zelfs de goedkoopste soorten. Hollandse 
kilo's tot ƒ 1,25 p. kilo, enz. 

Indien U complete weldadigheidsseries 
Nederland en Koloniën wenscht te verkoop 
biedt U deze mij dan eerst aan; ik geef 
hoogste prijzen, ook in kleine hoeveelheden 
A . « I . D E W I T , Telefoon 93489. (3 
KONINGINNEWEG 175 - AMSTERDAM 
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SURINAME. 
De Jubileumzegels. 
Aan de Nederlandsche verzamelaarsloketten waren op 2/ 

Augustus ook de jubileumzegels van Suriname verkrijgbaar; het is 
ons nog niet bekend op welken datum zij in de kolonie zelf zijn 
uitgegeven. De waarden zijn: 

2 cent grijsviolet; 
714 cent oranje; 

15 cent blauw. 
Ook hier als merkwaardigheid: papier met watermerk ! De 

rijen cirkeltjes loopen verticaal. Dit zijn de eerste Surinaamsche 
watermerkzegels. Als bij de andere series: vellen van 100, één lijn 
op de velranden, telnummcrs; geen etsingnummers. Kamtanding 
12K : 12. 

igmwmmfrmmm 

SURmAtlE' 

De emancipatie-herdenkingszegels. 
Een inzending op de Bredasche tentoon

stelling heeft ons geleerd, wie op de eman
cipatiezegels prijkt. Het is Josephine Eleo
nore Beer, 27 Maart 1926 in Amsterdam 
geboren en nu leerling van een Christelijke 
meisjesschool. Haar vader is een Surinamer. 

CURACAO. 
De Jubileumzegels. 
Ook de jubileumzegels van Curajao waren op 27 Augustus 

lier te lande verkrijgbaar, te weten: V 
l'A cent grijsviolet; 
6 cent oranje; 

15 cent blauw. 
Afwerking als de andere series: kamtanding 12J^ : 12, vellen 

lan 100 met enkele randlijn en telnummers; geen etsingnummers. 
Tlok hier papier met watermerk cirkeltjes verticaal. 

Voor Curasao is watermerkpapier geen nieuwtje; het 1 c. 
'Iaw"-zegel van 1918 komt voor met deelen van het watermerk 
ïldorado". 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T N E D E R L A N D S e n T i J D S e H R I F T 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN AUG.-SEPT. 1898). 
[Nederland. 

Us de lezers dit tijdschrift ontvangen, is 31 Augustus, de zoo 
lig verbeide dag, waarop onze geliefde Koningin, de trotsch der 
|derlandsche natie, onze trotsch, de Regeering aanvaardde, voor-

en ook die van 6 September, waarop de bezegeling plaats had 
het hernieuwd verbond tusschen Nederland en Oranje. 

Is ons blad niet de plaats eene geschiedenis te wijden aan deze 
Ichtige uren, wij kunnen niet nalaten, deze heuchelijke ge-
Jrtenis met een enkel woord hier te boekstaven, en hier de bede 
Iherhalen, die weerklonk van Noord tot Zuid, van Oost tot 
1st, de bede, die zich uit in: „Lang leve Koningin Wilhelmina ! 
pnje boven !" 

Het nieuwe frankeerzegel van 1 Gulden maakt een aan-
amen indruk. Ik kan niet anders dan teekening en uitvoering 
len. Het geheel, in plaatdruk uitgevoerd, strekt de ontwerper, 

Jür the im Sr. te Rotterdam, tot eer. Het goedgelijkende portret 
legraveerd naar eene' voor dit doel vervaardigde photographic, 

professor R. Stang. De gravure van de omlijsting is uit-
berd door den heer W. Steelink te Amsterdam. 
Ie Postdirecteuren ontvingen vóór de uitgifte, de volgende 
Tilaire: 
jJeschikking van den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Igraphie van den 20 Augustus 1898, nr. 12314bis. 

verband met de aanvaarding der regeering door H. M. 
Ingin Wilhelmina, zullen frankeerzegels van een nieuw type 
pen in gebruik gesteld. Voorloopig zullen echter alleen fran-
pegels van ƒ 1,— van het nieuwe type in omloop worden 
cht. 

De nieuwe zegels mogen onder geenerlei voorwendsel vroeger 
dan 6 September a.s. worden uitgegeven. Met nadruk wordt de 
aandacht op deze bepaling gevestigd." 

Suriname. 
Opdruk „1 Cent" rubberstempel, violet, zwart en wie weet 

in welke kleuren meer, op 2)4 cent karmijnrose, kop van wijlen 
Z. M. Koning Willem IIL 

Naar aanleiding van meerdere bijna gelijktijdig ingekomen 
vragen deel ik aan alle lezers mede: 

In 1892 werd aan de firma Stanley Gibbons Ltd., Londen, een 
aantal van bovenbedoelde opdrukken in v i o l e t aangeboden. Zij 
waren juist uit Paramaribo aangekomen, en daar, bij vertrek der 
mail, uitgegeven. Met een enkel woord sprak ik, toenmaals Re
dacteur voor de werelddeelen Amerika en Australië, over dezen 
opdruk en zei, op blz. 16 (September 1892): „Sommige bladen 
geven een opdruk „1 Cent" donkerviolet aan, welke uitgave wij 
ten stelligste kunnen weerspreken." 

Niets meer ! Dit was toen ook voldoende; kort en duidelijk. 
Maar nij moet ik iets meer zeggen; voornamelijk, omdat nu, dit 
product in den handel komt, (de schurken wachten hun tijd af; 
zij hebben meer geduld van de lieve verzamelaarsters en de brave 
verzamelaars en de speculeerende handelaars !) omdat nu, in drie 
dagen tijds, uit Duitschland verschillende aanvragen hierover tot 
mij komen. 

(Volgt een uitvoerige argumentatie voor het niet-officieele van 
den opdruk). 

De valschheid en zwendel is geconstateerd, en de opdaging van 
„ z w a r t e" opdrukken, zes volle jaren na de „donkerviolette", 
is zeker een sterk bewijs te meer voor onze gevolgtrekking. Wij 
waarschuwen U dus voor dit product der zwendelpartij ! Het 
komt nu eerst in den handel. 

BUITENLAND. 
ALGIERS. 
Algiers gaf twee adresbanden uit, een 10 centimes lila met als 

zegelbeeld een moskee, en een 20 centimes rood met een ander 
gebouw. 

BELGIË. 
Wij kunnen weer een aantal kaarten met reclame melden: 
291. Royale Saroléa. Cliché, publibel en nummer (tamelijk 

groot, links onderaan) mosgroen. 
300. Wij ontvingen deze kaart nu met donkerbruine reclame. 
314. Koloniale loterij; publibel en nummer tamelijk groot, 

links onderaan. Dit is de eerste reclame, die wij zien op de nieuwe 
kaart, waarbij de adreshelft met vierregeligen voordruk en een 
groote „M" in schrijfschrift voorzien is. Groot formaat. 

315. Ostende, Koningin der Badsteden, Reine des Plages. Publi
bel en nummer tamelijk groot, links onderaan. Reclame, publibel 
en nummer donkerbruin. Eveneens de nieuwe kaart in groot 
formaat. 

317. Reclame van de verzekeringsmaatschappij Utrecht. Publibel 
en nummer tamelijk groot rechts onderaan. Reclame, publibel en 
nummer donkerbruin. Ook voor dit nummer werd de nieuwe 
kaart in groot formaat gebruikt. 

319. Chemises, Cravates Teddy. Publibel en nummer klein, 
rood, links onderaan. Dit is ter afwisseling de oude kaart in 
groot formaat. 

322. Reclame van het Helioshotel te Duinbergen. Publibel nr. 
322 zeer klein, rood, links onderaan. De nieuwe kaart in groot 
formaat. 

Bovendien ontvingen wij zonder nummer de nieuwe kaart in 
klein formaat met een reclame van Mea Margarine, verkocht voor 
30 centimes ten bate van de Brabantsche Sectie van de Lique 
Nationale contre la Tuberculose. 

Zooals men ziet, is er een groote variatie in deze kaarten en 
zijn er nog groote leemten in onze opgaven. Mogen wij voor aan
vullingen-weer op onze lezers rekenen? 

J . K. R I E T D I J K . — ZICHTZENDINGEN. 
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BERMUDA. 
Bermuda gaf een kaart van K penny groen met den kop van 

George VI uit. 
BRITSCHNYASSALAND. 
Dit land volgde met een roode 1 penny kaart en met een 

enveloppe voor aangeteekende brieven van 4 pence blauw in 
3 verschillende formaten. Zegelbeeld koning George Vi 

DUITSCHLAND. 
Van de bruine 6 pfennigkaarten met de afbeelding van Hinden

burg verschenen weer 6 series, n.1.: 
Serie 115: 1 en 2. Quedlinburg; 3. 'Weinheim; 4. Neustädtel; 

5. Mergentheim; 6. Eppstein; 7. Nordseebad Wenningstedt; 
8. Brieg; 9. Salzwedel. 

Serie 116: 1 en 2. Mülheim (Ruhr); 3. Landau; 4. Rüdesheim; 
5. Thalkirchdorf; 6. Gernrode; 7. Gelnhausen; 8. Illingen; 
9. Erbeskopf. 

Serie 117: 1, 2, 3 en 4. Nenndorf; 5. Dürheim; 6 en 7. Darm
stadt; 8 en 9. Magdeburg. 

Serie 118: 1, 2 en 3. Offenbach; 4 en 5. Kudowa; 6. Wasser
burg; 7. Salzhausen; 8. Wangen; 9. Magdeburg. 

Serie 119: 1. Seligenstadt; 2. Kaiserslautern; 3. Wertingen; 4. 
NeuIsenburg; 5. Wimpfen; 6. Mainburg; 7. Immenstadt; 8. La
denburg; 9. GarmischPartenkirchen. 

Serie 120: 1. Thannhausen; 2. Kaiserslautern; 3. Neuenburg; 
4. Ludwigshafen; 5. Sulzbach; 6. Grossenhain; 7. Diez; 8. Nidda; 
9. Rohrbach. 

Ter herinnering aan de rijkswedstrijden van de S. A. te Berlijn 
van 15 tot 17 Juli 1938 werd een kaart uitgegeven. Het zegel
beeld vertoont een S. A. man, links een reproductie van de affiche 
voor deze wedstrijden. De verkoopprijs bedroeg 15 pfennig, de 
frankeerwaarde 6 pfennig. Kleur bruin. 

EGYPTE. 
Egypte gaf een enveloppe voor aangeteekende brieven uit van 

20 millièmes blauw met de beeltenis van den tegenwoordigen 
koning. 

FRANKRIJK. 
De onthulling van het monument te Villers Bretonneux voor de 

in den wereldoorlog in Frankrijk gevallen Australiërs, bracht ons 
twee series herinneringskaarten. Elke serie, die in een mapje be
schikbaar gesteld werd, bestaat uit 5 kaarten en vertoont ver
schillende afbeeldingen van het monument. De eerste serie bestaat 
uit kaarten van 55 centimes en de tweede serie uit kaarten van 
1 franc. Als zegelindruk zien wij het zegel ter herinnering aan 
het bezoek van het Engelsche koningspaar. Hierin staat 28 Juni 
als datum aangegeven; op de mapjes was oorspronkelijk 1 Juli 
gedrukt, de laatste datum is echter met inkt doorgestreept en 
in 23 Juli veranderd. De kaarten werden zonder toeslag verkocht, 
waren echter lang niet overal verkrijgbaar. 

Eindelijk verscheen de kaart van 1 franc, rood, met zegelbeeld 
vredesengel. Het karton is gekleurd. 

GOUDKUST. 
Hier verscheen een enveloppe voor aangeteekende stukken ä 

3 pence bruin, zegelbeeld kop van George VI, in 3 verschillende 
formaten. 

GRENADA. 
Grenada gaf eveneens een enveloppe voor dit doel uit, van 3 

pence, ook met koning George VI. Hier is echter de kleur bruin. 
Slechts één formaat. 

GWALIOR. 
Dit land bracht ons twee nieuwe poststukken, n.1. een enveloppe 

voor aangeteekende stukken en een briefkaart met betaald ant
woord. De enveloppe is de BritschIndische van 3 | 1 anna 
blauw, nu voorzien van den opdruk Gwalior, terwijl de brief
kaart, die nog George V als zegelbeeld vertoont, een nog on
bekende is. Het is een kaart zonder Engelsch wapen, voorzien van 
een zwarten opdruk Gwalior en het landswapen. 

JAMAICA. 
Met den kop van den huidigen koning als zegelindruk ver

schenen de volgende nieuwe poststukken: een adresbandje van 
% p. groen; een briefkaart van K P groen; een briefkaart met 
betaald antwoord van % + ^i p. groen en een telegramformulier 
van 9 pence groen. 

JOHORE. 
De enveloppe van 5 c. met de afbeelding van den sultan ver

scheen in violette kleur. 
KENYA, TANGANIJKA EN UGANDA. 
Voor dit gebied werd een briefkaart met betaald antwoord uit

gegeven van 5 j 5 cents bruin, zegelbeeld George VI. 
LEEUW ARDEILANDEN. 
Deze spanden dit keer de kroon met niet minder dan 8 ver

schillende nieuwe uitgiften, alle met den nieuwen koning. Het 
zijn: een briefkaart van % p. groen en een van 1 p. rood; een 
enveloppe van 1 p. rood en een van \% p. bruin; een enveloppe 
voor aangeteekende stukken van 3 p. blauw in 3 verschillende 
formaten; luchtpostenveloppen van 1 p. rood en 1% p. bruin, 
en een adresbandje van J^ p. groen. 

SIERRA LEONE. 
Hier verscheen een briefkaart van % p. groen en een adres 

bandje van dezelfde waarde en kleur, beide poststukken met de 
beeltenis van George VI. 

ST. LUCIA. 
St. Lucia kwam met een enveloppe voor aangeteekende stukken 

van 3 p. blauw in 2 formaten, kop van George VI. 
TRINIDAD EN TOBAGO . 
Deze eilanden sloten voor dit keer de rij van de Engelsche ge 

bieden, die poststukken met den kop van den huidigen konin; 
uitgaven. Hier verscheen een briefkaart van 2 c. bruin en eei 
adresbandje van 1 c. groen. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
De internationale postzegeltentoonstelling te Praag van 26 Jun 

tot 4 Juli 1938 bracht ons 3 geïllustreerde kaarten van 50 hellei 
zegelbeeld president Benesj, groen op wit. Verkoopprijs 60 helle: 

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

Augustus 1938 bevatten o. a.: 
Met ingang van 1 September 1938 wordt het postkantoor 

R h e n e n omgezet in een hulppostkantoor, het postkantoor 
H e u s d e n vervangen door een ongeclassificeerd hulppostkantod 
te L e w e d o r p een poststation gevestigd en een postagentschl 
gevestigd genaamd B e s t  B a t a f a b r i e k e n . 

Ter gelegenheid van den 29en Nederlandschen Philatelistend 
te B r e d a zal op 27 en 28 Augustus 1938 in het tentoonstj 
lingsgebouw aldaar een tijdelijk bijpostkantoor zijn gevestigd, h j 
welk op Zaterdag 27 Augustus van 919 uur en op Zondag 
Augustus van 1017 uur geopend zal zijn De aldaar ter post 1 
zorgde correspondentie zal worden afgestempeld met een gelegJ 
heidsstempel. 

Van 2227 Augustus 1938 zal in verband met de 34e confererj 
van de Interparlementaire Unie in de Ridderzaal te 's  G r a v a 
h a g e een tijdelijk bijpostkantoor zijn gevestigd. De correspl 
dentie welke in een aldaar te plaatsen 
brievenbus zal worden ter post bezorgd, 
zal van een afdruk van een bijzonderen 
stempel worden voorzien. 

X X X I v e CONFERENTIE VAN DE 
INTERPARLEMENTAIRE UNIE 

,^^. 18981938 I 

'S-Ccaoenna.\ 
^^ 78c)8 ' 

+ : •! I 0 7 Q '5GRAVENHAGE iöViiiHOUTRUST 
X X X I v e l ^ J O 22 A U G U S T U S :<!bAUGiÖ3f 
C O N F E R E N C E ! ■> + Hi :

INTERPARLEMENTAIRE LA HAVE. 
'5GRAVENHAC 
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Een kaarttelegram van het hoofdbestuur der P.T.T. van 23 
Augustus 1938 luidt: 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling „'sGravenhage 1898", 
welke zal worden gehouden van 26 Augustus6 September a.s. in 
het gebouw Houtrust te 's  G r a v e n h a g e, zal aldaar gelegen
heid bestaan tot het posten van correspondentie die zal worden 
voorzien van den afdruk van een bijzonderen stempel. 

Mededeelingen P.T.T. van 24 Augustus 1938: 
Met ingang van 22 Augustus 1938 is gevestigd het postagent

schap D e v e n t e r  S p a a r p o t s t r a a t , het sedert 1 Juni 
1933 tijdelijk gesloten postagentschap D e v e n t e r  W o r p is 
tegelijkertijd opgeheven. 

Ter gelegenheid van het congres van de International Law 
Association zal in het Koloniaal Instituut te A m s t e r d a m van 
2930 Augustus^ en van 13 September 1938 een tijdelijk bijpost
kantoor zijn geopend. Een speciale stempel was niet aanwezig. 

Van 30 Augustus8 September zal in de hal van de tentoonstel
lingsruimte van het Oranje Comité 1938, Schiedamschedijk, te 
R o t t e r d a m , een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd, alwaar 
gelegenheid zal bestaan tot het verzenden van aangeteekende en 
gewone stukken en het koopen van herdenkingspostzegels. De 
geposte correspondentie zal worden voorzien van den afdruk van 
een bijzonderen stempel. 

^e'ä'S'Zf-1898 m 1938 
REGEERINGSJUBILEUM 

f' VAN H.M.DE KONINGIN 
a 

NEDERLINDIË SCHIEDAMSCHE DUK 
ROTTERDAM 30 AUG;58 

Met ingang van 1 September 1938 wordt het hulppostkantoor 
Ite B a f l o en dat te S c h a r n . e g o u t u m vervangen door een 
[poststation 

Met ingang van 1 September 1938 wordt het postagentschap te 
I V e e n d a m  O m m e l a n d e r w i j k opgeheven en tegelijkertijd 
[aldaar gevestigd een poststation. 

Wij zagen in Augustus j.1. de volgende nieuwe teksten in stem
Ipelmachines, links van de dagteekeningstempels: 

L e i d e n : gekroonde leeuw met zwaard en Leidsch wapen, 
^0 AUG.  6 SEPT. 1938 / Leyds Goedt / INDUSTRIE EN VAK
TENTOONSTELLING. 

A m e r s f o o r t , H i l v e r s u m : pen rechts van OOK 
STRAATNAAM / EN HUISNUMMER / IN H E T ADRES / 
lin schrijfletters verder) adresseer / volledig. 

De postagenten aan boord van de schepen der HollandAmerika 
Lijn zijn van stempels voorzien. Wij zagen een typenraderstempel 
net omschrift POSTAGENT S.S. NIEUW AMSTERDAM, onder

1938 en in den verkorten dwarsbalk den datum 22 VIII 38, 
lus nogmaals, het nu afgekorte jaartal op de plaats waar anders 
| e t uurcijfer staat. 

Op een brief van Arnhem naar Tiel, welke vastgekleefd aan een 
jstgirocouvert, per vergissing op het Centrale Postgirokantoor te 
Gravenhage verzeild raakte, waren de postzegels vernietigd met 
In omlijnd 2regelig stempel in violetten inkt „Ten onrechte ten 
Intraal / girokantore ontvangen." Dr. Benders dank voor toe
Inding. 
[Mededeelingen P.T.T. van 30 Augustus 1938 melden: 
|Te r gelegenheid van de Jaarbeurs zal van 6 tot 17 September a.s. 

het vaste Jaarbeursgebouw te U t r e c h t een tijdelijk bij

Istkantoor zijn gevestigd met een openstelling op werkdagen van 
Itot 17.30 uur. 
|Met ingang van 16 September 1938 wordt het postagentschap 

• e d a  V r o o m e n D r e e . s m a n opgeheven en het hulp
Istkantoor te W a l s o o r d e n vervangen door een poststation. 

)ienstorder 525 bis van 30 Augustus 1938 luidt: 
ifstempeling zegels op prentbriefkaarten, welke niet per post 

Irden verzonden. ■• 

1. Teneinde tegemoet te komen aan wenschen uit verzamelaars
kringen wordt, met uitbreiding van het voorschrift vervat in het 
eerste lid van art. 18 P.T.T.gids, deel I, bepaald, dat voortaan 
aan verzoeken, om geldige Nederlandsche frankeerzegels, welke 
zijn geplakt op de b e e 1 d z ij d e van prentbriefkaarten, af te 
stempelen, kan worden voldaan. 

2. De frankeerzegel(s) moet(en) worden gestempeld met den 
dagteekeningstempel, welke voor de gewone corespondentie wordt 
gebezigd, terwijl voorts op het l i n k e r gedeelte van de adres
zijde der kaart eveneens een afdruk van dien stempel moet wor
den geplaatst, ten blijke dat het hier geen gewoon poststuk betreft. 

3. Art. 18 van den P.T.T.gids, deel I, zal worden aangevuld. 
De verzamelaars van prentzijdig gestempelde en gezegelde brief

kaarten kunnen, naast de P.T.T., den heer N. A. Zilver en „Phila
telica" dankbaar zijn voor hun met succes bekroonde stappen 
in deze aangelegenheid 

H. 526. Veldpost. Inrichting veldpostkantoren tijdens leger
oefeningen. 

1. De Lichte Brigade zal van 21 t.m. 26 September a.s. oefe
ningen houden. In verband hiermede wordt — in samenwerking 
met den bestaanden postdienst — een veldpostkantoor opgericht, 
hetwelk te A r n h e m zal worden gevestigd. 

2. Van 26 t.m. 29 September a.s. zullen onder leiding van den 
commandant van het veldleger oefeningen worden gehouden waar
voor drie veldpostkantoren zullen worden in werking gesteld: 

a. te A r n h e m ; dit veldpostkantoor is een voortzetting van 
dat bedoeld onder punt 1 (Lichte Brigade en Veldleger); 

b. te N i j m e g e n (Blauwe partij Zuid); 
c. te K e s t e r e n (Roode partij Zuid). 
3. Aan het publiek is verzocht om, behalve den naam van den 

geadresseerde en het legeronderdeel, op de adressen van de stukken 
voor de Lichte Brigade de aanwijzing „Veldpostkantoor Arnhem", 
en op de stukken voor de daarna aan de legeroefeningen deel
nemende troepen de aanwijzing resp. „Veldpostkantoor Arnhem", 
„Veldpostkantoor Nijmegen" of „Veldpostkantoor Kesteren" te 
stellen. 

frarheer 
^ maclurê 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Amsterdam. 
Ook de 3 et. waarde met enkelringdatumstempel in de Flier

stempelmachine werd bekend. 

Francotyp. 
Machine 193 XXXV. 
De waardecijfers in deze machine werden opnieuw gewijzigd, 

zoodat de afkorting hiervoor thans luidt: C3A xg. Tusschen de 
stempels cliché 25, links 18. 

Machine 250 VI. 
Een nieuw cliché werd tusschen de stempels geplaatst: 

SIKKENS' / RUBBOL AZ / (zeshoekig schildje). 

Machine 332 IV. 
Reeds eenige maanden stempelt deze machine links van den 

datumstempel: Zwanenberg / maakt wat smaakt ! 

Machine 352 IL 
Een cliché links toont een grafische voorstelling met bijschrift: 

U W OMZET STYGT / MET WYERS' COLLECTIES. 

Machine 386 VIVII. 
Als type VI is te melden de combinatie der cliché's 10 en 

(links) 23, terwijl bij type VII een nieuw cliché (nr. 31) geplaatst 
werd, bestaande uit een afbeelding van een schrijfmachine met 
bijschrift: Olivetti / alles vóór, niets tegen. 
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Machine 399 IIL 
Het cliché van deze machine werd gewijzigd in „BURGER

ZIEKENFONDS / VAN 1904 NV." / AMSTERDAM C , be
nevens het monogram BZ. 

Machine 409 III. 
Stempelde in April zonder tekst links. 
Machine 423 IV. 
Model C3xg, sinds Mei in gebruik bij de Mij. voor Advies en 

bemiddeling in exportzaken N.V. Abex te Eindhoven. Tusschen 
de stempels ABEX / Tongelreschestraat 81. 

Machine 451 II. 
Een nieuwe tekst links vermeldt: Meursing's / FROU-FROU / 

Favoriet, met afbeelding. 
Machine 476 IV. 
Een wijziging in het auto-cliché tusschen de stempels werd 

gemeld: thans heeft de auto geen reservewiel meer achterop en 
vertoont ook eenig perspectief, waardoor de 4 wielen alle (geheel 
of gedeeltelijk) zichtbaar zijn, terwijl bij het vorige cliché slechts 
één voor- en achterwiel afgebeeld waren. 

Machine 555 III. 
Afdrukken van eind Mei werden bekend zonder tekst tusschen 

de stempels, doch wel met het cliché links van type I. 
Machine 582 III. 
Model C3xg, sinds Mei in gebruik. Tusschen de stempels een 

viermast-zeilschip, waaronder J. N O O R D U Y N & ZN. N.V. / 
GORINCHEM. 

Machine 713 III. 
Een cliché links vermeldt SIR / Men's International fashion 

journal; tusschen de stempels als bij type II. 
Machine 781 IL 
Links werd een cliché opgenomen, bestaande uit een zeshoek 

met inschrift ASBEST / S.V.K. / CEMENT / VLAKKE- EN 
GOLFPLATEN. 

Machine 791. 
Model C3xg, in gebruik sinds April. Tusschen de stempels: 

KONINKLIJKE / (afb. kroon) / ZWAVELZUURFABRIEKEN / 
V/H KETJEN N.V., links een afbeelding van een gashouder. 

Machine 798. 
Model C32xg, in gebruik sinds April te Almelo. Tusschen de 

stempels een familiewapen, waarboven een band met: H. TEN 
GATE H z n & Co. N.V. 

Machine 803. 
Model C3xg, in gebruik sinds April te 's-Gravenhage. Tusschen 

de stempels CONSUMPTIE MELK CENTRALE / (C.M.C.). 
Machine 817. 
Model C4xg, in gebruik sinds April bij de firma D. W. Brand. 

Tusschen de stempels in dubbelen cirkel het monogram DWB 
met omschrift POSTBUS 860 / AMSTERDAM. 

Machine 818. 
Model C4xg, in gebruik sinds April bij de Banque de Paris et 

des Pays-Bas te Amsterdam. Tusschen de stempels: HEEREN
G R A C H T / 539-541. 

Machine 826. 
Sinds April in gebruik bij de Amsterdamsche Maatschappij voor 

Levensverzekering te Amsterdam. Model C4xg, tusschen de stem
pels AMSTLEVEN / AMSTERDAM. 

Machine 827. 
Model C3xg, sinds April in gebruik te Haarlem. Tusschen de 

stempels Haarlem's Dagblad. 
Machine 837. 
Model C4xg, sinds April in gebruik te Amsterdam. Tusschen de 

stempels: AMSTERDAMSCHE BANK N.V. 
Machine 838. 
Model C3xg. Tusschen de stempels: Import-Engros I Foto-

Fischel / Gelderschekade 88, en links een fotolens met opschrift: 
1868-1938 / 70 JAAR / IN H E T BRANDPUNT / DER F O T O 
GRAFIE. In gebruik sinds ApriL 

Machine 839. 
Model C3xg. Tusschen de stempels: N.V. DRAADINDUSTRIE 

/ „NEERLANDIA" / JUTPHAAS / POSTBESTELLING 
UTRECHT. In gebruik sedert Mei. 

Machine 840. 
In gebruik sedert Mei bij de firma Visser & Co., Rotterdam. 

Tusschen de stempels de afbeelding van een zuiginstallatie, waar
onder V & Co. / POSTBUS 1154. 

Machine 850. 
Model C4xg, sinds Mei in gebruik bij de N.V. Handelsvereeni-

ging v.h. H. H. Baggelaar te Amsterdam. Tusschen de stempels: 
No. 4711 / FREDERIKSPLEIN 51; links: No. 4711 / Het Huis 
der edele / Eau-de-Colognes. 

NEDERLAND. 
Vlucht van de K.L.M, naar Zuid-Afrika. 
In verband met den Dingaansdag in December a.s. maakt de 

K.L.M, een postvlucht naar Zuid-Afrika, waarvan het daarvoor 
uit te geven bijzondere luchtpostzegel reeds in ons Maandblad 
afgebeeld werd. 

Tijdig genoeg voor de luchtpostverzamelaars om de noodige 
voorbereidingen te treffen om zich ook •— indien mogelijk — 
post te verschaffen van de tusschenliggende etappen, zijn wij 
thans in de gelegenheid het schema der vlucht te geven. 

10 December wordt gevlogen van Amsterdam via Marseille naar 
Napels; 11 December: Napels, Athene, Cairo; 12 December: Cairo, 
Luxor, Khartoem; 13 December: Khartoem, Juba, Nairobi; 14 De
cember: Nairobi, Mbeya, Brokenhill, Livingstone; 16 December: 
Livingstone, Pretoria. 

De thuisreis begint op 26 December, waarop gevlogen wordt 
van Kaapstad naar Windhoek. Vervolgens 27 December: Wind
hoek, Mossamedes, Loanda; 28 December: Loanda, Boma, Majuba, 
Libreville, Cotonou of Lagos; 29 December: Cotonou of Lagos, 
Niamey, Gao, Reggan; 30 December: Reggan, Colomb Bechar, 
Casablanca, Lissabon; 31 December: Lissabon, Bordeaux, 
Amsterdam. 

NED.-INDIE. 
Opening der K.N.I.L.M.-luchtlijn naar Saigon. 
Een persbericht der Nederlandsche posterijen dato 20 Augustus 

j.1. luidt als volgt: 
„Luchtpost voor Indo-China. Naar aanleiding van berichten i 

de pers over de aanstaande opening van den K.N.I.L.M.-luchtdiens 
Batavia-Singapore-Saigon zijn brieven voor Indo-China ter pos 
bezorgd met de bedoeling, dat deze stukken met de eerste vluch 
van de nieuwe lijn zouden worden verzonden. 

He t hoofdbestuui der P.T.T. vestigt er de aandacht op, da 
het door bijzondere omstandigheden voorshands n i e t m o g e 
1 ij k is, briefpost uit Europa met deze K.N.I.L.M.-lijn naar Indo 
China te verzenden, ook niet door tusschenkomst van den Ned. 
Indischen postdienst." 

Wie hieruit echter mocht concludeeren, dat in het geheel gee 
post medegezonden werd, had het mis. De Ned.-Indische posterije 
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verstrekten zelfs bijzondere poststempels (zonder plaatsnaam), resp. 
aan het postkantoor te Batavia C. (5 stuks), Palembang (2 stuks) 
en Bandoeng (2 stuks), van onderstaande afbeelding, welke met 
violetten inkt werden afgedrukt op de stukken welke men verzond. 

Zooals in Indië meer gebruikelijk, werd, vóórdat de eerste 
geregelde postvlucht plaatsvond, een proefvlucht ondernomen. 
Heden zijn mij nog geen berichten bekend geworden, waaruit 
blijkt of met deze proefvlucht reeds post verzonden kon worden. 
De proefvlucht vond op 23 Augustus plaats met de PK-AFJ van 
den gewonen lijndienst Batavia-Singapore. 

De eerste geregelde postvlucht, ofwel openingsvlucht, begon 
op 30 Augustus en het vliegtuig — wederom de PK-AFJ — werd 
met groote feestelijkheden uitgeleide gedaan. De hoeveelheden post 
welke medegezonden werden, zijn ons heden nog niet bekend. 

Postvervoer met de Indische legervliegtuigen. 
Met de Glenn-Martin vliegtuigen, welke van 12 Mei tot en 

met 21 Mei een rondvlucht hebben gemaakt, werden de volgende 
hoeveelheden luchtpost medegegeven: 

Op 12 Mei: van Bandoeng naar Bandjermasin 1.87 kg. bruto en 
van Bandjermasin naar Tarakan 7.2 kg. bruto; op 17 Mei: van 
Tarakan naar Balikpapan 1.1 kg. bruto; op 19 Mei: van Balik-
papan naar Makassar 1.75 kg. bruto; op 21 Mei: van Makassar 
naar Soerabaja 5.3 kg. bruto, van Makassar naar Bandoeng 2.75 kg. 
bruto en van Soerabaja naar Bandoeng 1.1 kg. bruto. 

Ook in Juni vonden wederom vluchten met postvervoer plaats. 
Hierbij bezochten de vliegtuigen, nadat ze 6 Juni uit Bandoeng 
vertrokken, Batavia, Soerabaja, Makassar en Denpassar, en keerden 
op 8 Juni weder te Bandoeng terug. 

De op Zondag 5 Juni te Batavia aangebrachte K.L.M.-post voor 
Makassar werd met de legervliegtuigen op 6 Juni hierheen ge
zonden, zoodat hij dienzelfden dag aldaar arriveerde. 

Met deze vlucht werden de volgende hoeveelheden post 
vervoerd: 

Op 6 Juni: van Bandoeng naar Batavia C. 131 g. bruto, van 
Bandoeng naar Soerabaja 67 g. bruto en van Bandoeng naar 
Makassar 211 g. bruto, van Batavia C. naar Soerabaja 400 g. bruto 
en van Batavia C. naar Makassar (met inbegrip van de K.L.M.-
post) 7625 g. bruto, van Soerabaja naar Makassar 2140 g. bruto; 
op 7 Juni: van Bandoeng naar Soerabaja 300 g. bruto, van Ban
doeng naar Denpassar 206 g. bruto; van Soerabaja naar Denpassar 
289 g. bruto, van Makassar naar Bandoeng 310 g. bruto, van 
Makassar naar Denpassar 666 g. bruto; tot besluit op 8 Juni: 
van Denpassar naar Bandoeng 500 g. bruto. 

Nadere inlichtingen van onze Indische lezers zien wij gaarne 
tegemoet. 

Onze Australië-vlucht. 
De heer J. Hermans te Maastricht zond mij de volgende interes

sante poststukken ter inzage: 
Van de K.L.M, p r o e f v l u c h t een brief, verzonden uit 

Maastricht op 15 April per D.C. 3 „Nandoe" naar Ned.-Indië, 
welke blijkens aankomststempel op 24 April 1938 13 uur reeds 
te Koepang arriveerde (in het Juni-nuramer vermeldden wij een 
stuk dat daar eerst op 29 April voor aankomst gestempeld werd). 
Ditzelfde stuk vloog met de retourvlucht van Koepang naar 
Batavia en verder per K.L.M, naar Nederland terug. Het vertrek-
stempel van Koepang luidt 3 Mei 1938 en het was 11 Mei wederom 
te Maastricht. 

Van de K.N.I.L.M. p r o e f v l u c h t een brief heen (met 
tempels resp. Bandoeng 16-6-38 10 uur en Koepang 17-6-38 9 uur) 
n een brief terug, gestempeld Koepang 20-6-38 7 uur en Bandoeng 
2-6-38 9 uur. 

Van de eerste o p e n i n g s v l u c h t werd in het vorige 
aandblad vermeld, dat de stukken van de heenvlucht naar Koe-

ang geen bijzonder poststempel kregen. De heer Hermans toonde 
ns echter een brief uit Nederland naar Koepang verzonden (25 
uni uit Maastricht en 4 Juli te Koepang), die het Ned.-Indische 
oststempel (vliegtuig boven wolken) wél verkregen heeft. 
De volgende hoeveelheden post werden verzonden: van Batavia 

aar Australië 53 kg. bruto plus 84 kg. buitenlandsche (meest 
ederlandsche) post, van Soerabaja 12 kg. en van Denpassar 1.5 kg. 
Oproep tot medewerking. 
Steeds meer blijkt, dat zonder medewerking van allen, die 

elang stellen in het luchtpostvervoer, géén volledig overzicht 
beschrijving van de poststukken, welke met de belangrijke post-

vluchten medegezonden werden, gegeven kan worden. Ieder die 
bijzondere vliegpostbrieven ontvangt, wordt beleefd verzocht ons 
hiervan mededeeling te willen doen. Zij, die in onze Overzeesche 
Gewesten wonen, en daartoe in de gelegenheid zijn, vragen wij 

' vriendelijk om hun medewerking te verleenen, door voor ons met 
bijzondere postvluchten een stuk mede te geven (alle kosten 
worden gaarne vergoed). Dit geldt zoowel voor Oost- als voor 
West-Indië ! Het adres is: Luchtpostrubriek, Stijnbuijsstraat 35, 
Nijmegen. 

CURACAO. 
Eerste Nederlandsche postvlucht Curafao-Vereenigde Staten. 
Op 11 Augustus j.1. werden uit Curajao poststukken verzonden 

welke een bijzonder poststempel in zwart verkregen met den 
volgenden tekst: Eerste Nederlandsche Postvlucht / Curajao -
Vereenigde Staten / K.L.M. Koninklijke Luchtvaart Mij. 

De heer Hermans toonde ons een stuk, dat reeds op 24 Augustus 
te Maastricht arriveerde. Ook in het tijdschrift Vliegwereld van 
1 September j.1. staat er een afgebeeld. De frankeering der brieven 
is 36 cent. Nadere bijzonderheden waren tot heden nog nergens 
te verkrijgen. 

BUITENLAND. 
De Engelsche luchtdienst naar Australië. 
Ter vergelijking met de in het Juli-nummer opgenomen 

dienstregeling der K.L.M./K.N.I.L.M.-luchtdicnst, volgt hier die 
van de Engelsche vliegbooten van Engeland naar Australië (Londen-
Calcutta 5 maal per week; Calcutta-Australië 3 maal per week). 
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De correspondentie moet voorzien zijn van een etiket „Per 
luchtpost. Par avion" en van de aanwijzing „Per Engelschen 
luchtdienst". 

Er zijn de volgende aansluitingen: Bangkok-Hongkong (Dins
dags en Vrijdags); Sydney-Melbourne (Zondags, Dinsdags en 
Woensdags); Melbourne-Adelaide (Maandags, Woensdags en Don
derdags); Adelaide-Perth (Donderdags); Townsville-Cairns-Cook-
town-Port Moresby-Salamaua (Dinsdags); Salamaua-Rabaul 
(Woensdags); Melbourne-Launceston-Hobart (op werkdagen). 

H. A. 
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DE NATIONALE PROPAGANDA

POSTZEGELTENTOONSTELLING, GEHOUDEN TE BREDA 
OP 27 EN 28 AUGUSTUS J.L. 

Deze tentoonstelling, omvattende ruim 100 inzendingen, is een 
groot succes geweest. Ongetwijfeld zal zij het hare er toe bij
dragen om het verzamelen van postzegels te bevorderen, zoodat 
zij aan haar speciale doelstelling, propaganda voor de philatelie, 
zal hebben voldaan. 

Aangezien een „wedkamp" was uitgesloten — prijzen of bekro
ningen in evenredigheid tot de waarde der geëxposeerde verzame
lingen werden niet uitgereikt, wel ontving iedere inzender een 
herinneringsplaquette — verdienen toch enkele inzendingen een 
nadere, zij het dan ook korte beschouwing, daar men deze mag 
aanmerken als uitgaande boven de eigenlijke propagandistische 
strekking dezer tentoonstelling. 

■Wanneer wij ons eerst eens afvragen, of de opzet als propa
gandamiddel is geslaagd, en daarbij het gebodene nogmaals in 
onze gedachten laten omgaan, dan komen daarbij enkele algemeene 
opmerkingen naar voren. 

Hoeveel goeds er ook te zien was en welke vooruitgang er te 
bespeuren viel bij den opzet van de verzamelingen in het al
gemeen, toch ontkwam men niet aan den indruk ,dat er nog heel 
wat te verbeteren valt. 

Niet steeds kwamen netheid en overzichtelijkheid tot haar 
recht. Wij zagen b.v. een verzameling LombardijeVenetië
afstempelingen, waarvan de tekst in potlood was bewerkt en dat, 
terwijl deze collectie eenige zeer fraaie stukken inhield. Wat zou 
dit object een heel wat beteren indruk hebben gemaakt, wanneer 
aan opstelling en beschrijving meer zorg ware besteed ! 

Wat de beschrijving betreft, meerdere exposanten zochten daar
in dermate hun kracht, dat de zegels bijzaak werden. Laat men 
deze fout toch vermijden; de beschrijving diene kort te zijn en 
de aandacht niet af te leiden van de hoofdzaak. 

Als voorbeeld van keurige verzorging en korte, doeltrcirende 
beschrijving noemen wij inzending nr. 18 van den heer V. H. C. J. 
Thaels te Eindhoven (Nederland, ongebruikt t. m. 1935). Even 
goed opgezet was de verzameling Frankrijk van den heer H. G. A. 
Smulders te Arnhem. 

Meerdere malen kon worden geconstateerd, dat niet volgens 
een bepaald principe wordt tewerk gegaan. Een verzameling van 
„enkele" zegels wordt geheel onverwachts uitgebreid tot paren, 
blokken en strips, zonder dat daartoe eenige aanleiding bestaat. 

Een te waardeeren poging om den verzamelaar te toonen wat 
te bereiken is met een eigen opzet, vonden wij in inzending nr. 16 
van den heer J. van de Ven te Maastricht: een algemeene verza
meling als proef van eigen albuminrichting, in vergelijking met 
een album met voordruk of afbeeldingen. Juist nu de verzamelaar 
zich noodgedrongen beperken moet, kan hij een groote vol
doening vinden in een eigen opzet, zich daarbij meer kunnende 
geven aan een bepaald land. 

Naar onze meening dient men voorts bij de beschrijving, de 
opschriften enz. het gebruik van een andere taal dan Neder
landsch zoo veel mogelijk te vermijden. Wij zagen meerdere in
zendingen van verzamelaars, die voor zoover ons bekend, nimmer 
de pretentie hebben om in het buitenland uit te komen, waarbij 
de tekst in het Duitsch was geschreven. 

Vorenstaande algemeene opmerkingen worden niet ingegeven 
door de zucht om kritiek te leveren; uitsluitend de wensch, om 
het verzamelen op een hooger plan te brengen, is hierbij richtsnoer. 

Zooals gezegd, verdienen enkele inzendingen een nadere be
schouwing, waarbij — dit ter vermijding van misverstand — geen 
sprake is van eenige mindere waardeering voor het door allen 
gebodene, noch voor de goede bedoeling, die bij alle inzenders 
heeft voorgezeten, om deze tentoonstelling zoo aantrekkelijk 
mogelijk te maken. 

Bijzondere vermelding verdient dan naar onze meening de in
zending van den heer J. W. Smits te Eindhoven (nr. 1 van den 
catalogus) en toonende onder meer zeer interessante stempels der 

Statenpost (17521795) en van het koninkrijk Holland (18061810). 
Sydney Lake uit Paterson (inzending nr. 10) toonde zeldzame 

stempels van Curafao. 
Een geheel nieuw gebied werd ontsloten door den heer J. E. 

Timmer te Utrecht: controleteekens op de correspondentie, ge
sorteerd per Transorma (inzending nr. 13). Hier een duidelijk 
bewijs, wat door speurzin te bereiken valt. 

Meerdere luchtpostcollecties waren te bewonderen. Met ge
noegen maken wij gewag van de historisch goedopgezette ver
zameling van den heer H. L. Dolk te Delft (inzending nr. 19, 
vliegpost NederlandIndië). 

„Klein, doch fijn" was de inzending van mr. W. S. W. de Beer 
te Amsterdam (nr. 21, zegels betreffende de scheepvaartverbinding 
La GuairaCurafaoSt. Thomas). In den jaargang 1928 van het 
Maandblad is over deze uitgiften het een en ander medegedeeld; 
belangstellende verzamelaars mogen daarnaar worden verwezen. 
De inzender geeft eerst een korte geschiedenis van de vervoer
overeenkomst van Venezuela met Robert Todd, dateerend van 
November 1863. Hij exposeert de Ie uitgifte dezer zegels van 
1864, in de waarden >2, 1, 2, 3 en 4 centavos. Vervolgens de 2e 
uitgifte, gedrukt van dezelfde plaat, doch in andere kleuren en 
met gearceerde cijfers. „Men neemt aan", aldus inzender, „dat 
deze uitgifte eerst in 1868 verscheen omdat de zegels een paar 
jaren later worden vermeld dan die der eerste serie. Dit pleit 
tegen de overigens aantrekkelijke theorie van den heer Van Brink, 
dat de verschillende kleuren voor het vervoer in twee richtingen, 
n.1. VenezuelaSt. Thomas en omgekeerd, waren bedoeld." 

Wij hopen, gezien de belangrijkheid van het onderwerp, dat 
de heer De Beer nog eens lust en gelegenheid moge vinden dit 
,,aannemen" geheel „aannemelijk" te maken in een nadere pre
ciseering, waartoe de kolommen van het Maandblad gaarne te 
zijner beschikking worden gesteld. 

De hulde, door dr. H. C. Valkema Blouw, te Oosterbeek, aan 
onze zuiderburen gebracht door diens inzending ongetande uit
giften van België van 18491863 (nr. 32 van den catalogus), mag 
naar onze meening als geslaagd worden beschouwd. Een goede 
verzameling, met variëteiten en stempels. 

Estland en Litauen van den heer J. Poulie, te Amsterdam, 
raken meer en meer bekend. Nieuw van dezen inzender was de 
gespecialiseerde verzameling Rusland, die nog wel voor uit
breiding vatbaar is. 

In de keurige collectie Danzig (nr. 37) van den heer P. Witt
kämper Jr., te Amsterdam, ligt de opwekking aan jeugdige verza
melaars opgesloten eens te letten op den opzet dezer verzameling. 
Laat ons hopen, dat velen dit goede voorbeeld zullen trachten 
na te volgen. 

Zonder eenige pretentie melden zich de verzamelingen Engelsche 
en Fransche levantpost van ir. A. G. Ferf, te 'sGravenhage. 
Toch zijn het uitgezochte collecties en geheel compleet. 

De heer K. E. König te Amsterdam exposeert op keurige wijze 
de Poolsche portoopdrukken van 1919, terwijl de heer H. F. J. 
Kaub, te Utrecht, met een goede verzameling Turkije present is. 

Bijzondere aandacht verdient de collectie afstempelingen Oosten
rijk en Lombardije (nr. 54) van den heer J. A. A. van der Horst 
te Leiden. Een zeer mooie verzameling, met tal van fraaie sier 
stempels. Toch wordt deze verzameling overvleugeld door in 
zendmg nr. 85 van denzelfden heer: afstempelingen op geheel 
brieven van Frankrijk uit de jaren 1792 tot en met 1830. Pracht 
stukken met de departementsnummers 119 (Zuyderzee), ide 
(Bouches de la Meuse), 121 (IJssel supérieure), 122 (Frise )en 12 
(Bouches de l'Escaut), met talrijke zeldzame débourséstempels 
trekken onze aandacht. Een van de glanspunten der geheele ten 
toonstelling. Hulde aan dezen verzamelaar ! 

Zeer interessant is de collectie Engeland (nr. 56 van den cata 
logus) van den heer J. Eygenraam, te Schiedam. Behalve paren e 
strippen van de vier eerste nummers, bevat zij talrijke plaat 
nummers. 

Van de landen buiten Europa verdient de uitgebreide collecti 
Ecuador (nr. 64 van den catalogus) van den heer J. E. Muld 
te Helmond bijzondere vermelding. 

Een oude bekende, doch up to date bijgewerkt, is de prach 
verzameling Ethiopië van den heer P. Jorissen P.Czn., 
'sGravenhage. Een lust voor de oogen, èn om het materiaal èn o 
de beschrijving. 

Van veel studie getuigt de gespecialiseerde verzameling Pol 
(nr. 90 van den catalogus) van den heer J. J. Deggeller, te 'sGr 
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venhage, bevattende o. m. verschillende tot dusverre niet vermelde 
tandingsvariëteiten. 

Onder de jeugdverzamelingen trekt de aandacht die van den 
inzender S. Kramer te Voorburg: Polen (nr. 95 van den cata
logus). Hulde ! 

Tot slot nog iets over de inzending van het Nederlandsch 
Postmuseum (ter opluistering, zooals de catalogus aangaf). Inder
daad: ter opluistering. Te zien zijn niet-uitgevoerde proeven van 
C. "W. Mieling; proeven van 1863, ontwerp en gravure Kaiser; 
een plaatdruk van de 10 cent uit het jaar 1864, vervaardigd door 
Gouweloos Frères te Brussel. Ontwerp en gravure van beeld en 
krans zijn afkomstig van Kaiser; de gravure van cijfers en 
letters van V. J. van Hinsbergh. Eenzelfde plaatdruk van de 
5 cent (blauw); voorts kleurproeven voor zegels van 20, 25 en 
50 cent, zwart op gekleurd papier (29 November 1864). Afdruk
ken van vernietigingsstempels op kleurproeven in genoemde 
waarden en op zegels van 5 en 10 cent, uitgifte 1864. Plaat IT der 
uitgifte 1864, plaatdruk der Rijksmunt, 5 cent blauw, kam-
perforatie 12>4 : 12 A. Idem van de 10 cent (plaat I) en van 
de 15 cent. Interessant zijn de kleurproeven der tweede uitgifte, 
getrokken door Enschedé van platen van de Munt. 

Alles in alles: een propaganda-ten toonstelling, die er zijn mocht 
en waarop nagenoeg een ieder wat naar zijn gading kon vinden. 

V. B. 

Ttfdsdiriftcn, 
Catalo î,eng.| 

HEKKER PRIJSCOURANT NEDERLAND EN KOLONIEN 
1938-39. PRIJS ƒ 0,30. 

UITGAVE HEKKER'S POSTZEGELHANDEL N.V. 
ROKIN 40, AMSTERDAM-C. 

De eerste prijscourant op dit gebied voor het nieuwe seizoen. 
De nummers zijn gelijk aan die van den speciaal-catalogus van 

Je Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren, waardoor 
beide werken gemakkelijk naast elkaar kunnen worden gebruikt. 

Deze prijscourant, waarnaar de uitgeefster levert in onberispe-
l̂ ijke exemplaren, is goed verzorgd en voldoende geïllustreerd, 
/oor den „gewonen" verzamelaar en den bescheiden specialist 
[)iedt zij alles. 

Over de prijzen vellen wij geen oordeel; het trok evenwel onze 
landacht, dat de noteeringen voor de uitgifte 1928-1930 van 
Zurafao en Suriname in het zoogenaamde gewijzigde jubileum-type 

Iterk zijn opgeloopen. Vermoedelijk is hieraan de onverwachte in-
Irekking dezer uitgiften in het voorjaar van 1938 niet vreemd. 

Wij wenschen de uitgeefster met deze prijscourant het ver-
[iende succes toe. v. B. 

CATALOGUE DE TIMBRES-POSTE 1939 
YVERT & TELLIER - CHAMPION. 43e UITGAVE. 

YVERT & CIE., 37 RUE DES JACOBINS, AMIENS; 
T H . CHAMPION, 13 RUE DROUOT, PARIS (9e). 

PRIJS 68 FRANCS + 10 FR. 40 PORT. 
In hun voorwoord zeggen de uitgevers, dat de verwachting, 

Jtgesproken bij het verschijnen van den vorigen catalogus, dat de 
lilatelie zich sterk zal uitbreiden, in vervulling is gegaan. Dat 

groote toeneming van het aantal verzamelaars de zegelprijzen 
loet beïnvloeden, spreekt vanzelf. Daarnaast had men rekening 

houden met de waardevermindering van den franc. Bij de uit-
Ive 1938 werd als basis genomen 1 pond sterling = 110 francs; 
lans is deze plm. 160 francs. 
iDeze beide factoren hebben veroorzaakt, dat zeer talrijke zegels 

cataloguswaarde zijn gestegen. Daarnaast doen zich prijsstijgingen 
por, die uitsluitend te verklaren zijn door groot beperktheid van 
It materieel. Voor de gelukkige bezitters van dergelijke schaarsche 
jkken houdt de nieuwe catalogus menige aangename ver-
fesing in. 
iMen heeft ons wel eens de vraag gesteld, hoe het te verklaren 

dat de Yvert — andere catalogi doen dit eveneens — geen 
rere noteering kent dan, naar wij meenen, 10 centimes, zelfs 
| o r de meest-alledaagsche zegels. Het spreekt vanzelf, dat de 

andelswaarde" van dergelijke exemplaren hiermede in geen enkel 

opzicht in overeenstemming is, doch het gereedmaken eener zen
ding naar een mancolijst kost veel tijd, die natuurlijk betaald 
moet worden. Gaat de handelswaarde door bepaalde omstandig
heden van dergelijke exemplaren iets omhoog, dan stijgt de prijs, 
al is het maar weinig. Vandaar prijsveranderingen van 10 op 15 
centimes e. d., die voor den individueelen verzamelaar van geen 
beteekenis kunnen worden geacht, doch voor een groote zaak, 
waar duizenden' van dergelijke zegels worden verhandeld, niet te 
veronachtzamen zijn. Dit tusschen haakjes. 

Wanneer we thans tot den nieuwe catalogus terugkeeren, dan 
kunnen wij daarvan niets anders dan goeds zeggen. Het is water 
naar de zee dragen door te verklaren, dat we hier wederom te 
doen hebben met een prachtig stuk werk, uitstekend van druk en 
illustraties. Wat deze laatste betreft, hier staat de Yvert aan 
de spits. 

Behalve door een overzichtelijke rangschikking munt deze 
catalogus uit door talrijke aanwijzingen, niet met overbodige tam
tam vermeld, doch die toch, zij het op bescheiden wijze, zijn 
aangebracht. 

De nieuwe uitgave, die geheel up to date is, zal de vele ge
bruikers van dezen Franschen catalogus in geen enkel opzicht 
teleurstellen. Het is een werk, dat er zijn mag en dat alle waar
deering verdient. v. B. 

GEBR. SENF'S ILLUSTRIERTER BRIEFMARKEN KATALOG 
1939. 42e OPLAAG. UITGAVE GEBR. SENF, LEIPZIG. 

In drie uitvoeringen is deze bekende catalogus verkrijgbaar: 
W: werelduitgave. E: Europa en D: Duitschland. De prijs is 
5 m. 50, resp. 3 m. 50 en 1 m. 75, alles zonder porto. 

Het is vrijwel onmogelijk om elk jaar over dezen catalogus, die 
een wereld-reputatie heeft verworven, wat nieuws te schrijven. 
Ook ditmaal meenen wij te mogen volstaan met er op te wijzen, 
dat het hier geldt een gedegen stuk werk, goed overzichtelijk ge
rangschikt en voorzien van talrijke wetenswaardigheden. Wie 
dezen catalogus met ernst raadpleegt, voedt zich zelven op tot 
een bekwaam philatelist. 

De „klassieke" zegels ondergingen als regel een niet geringe 
prijsverhooging; n. o. m. hier daar zelfs wel een te groote. 
Mag hieraan het feit niet vreemd zijn, dat het moeilijk, zoo niet 
onmogelijk is vreemde postzegels in Duitschland in te voeren, 
waardoor de handelsvoorraden steeds meer inkrimpen, het gevolg 
kan toch niet anders zijn dan dat de Senf-prijzen als basis voor 
internationaal koop- of ruilverkeer een groot deel van hun 
betrouwbaarheid inboeten. 

Laat ons hopen, dat in een nabije toekomst deze hinderpaal uit 
den weg wordt geruimd en dat de philatelie weder internationaal 
haar vleugels kan uitslaan gelijk vroeger het geval was. De „Senf" 
zal dan ongetwijfeld ook in de niet-Duitsch-sprekende landen 
weder zijn oude eereplaats innemen. v. B. 

GEBR. SENF'S ILLUSTRIERTER SPEZIALKATALOG UEBER 
BRIEFMARKEN-BLOCKS. 2e UITGAVE. 

UITGAVE GEBR. SENF, LEIPZIG. PRIJS 2 M. 75 + PORT. 
In het voorwoord is de uitgever nogal optimistisch, als hij ver

klaart, dat de crisis bij het blokkenverzamelen bewezen heeft, dat 
deze liefhebberij „lebensfähig" zal blijven. Wanneer men slechts 
zeggen kan, dat zij in staat blijkt te zijn om het leven te be
houden, dan gaat het n. o. m. met de patiënte nog niet geheel 
naar wensch ! Doch afgescheiden van de ziekte, die zij doormaakte 
en de crisis, die zij dan te boven kwam, wordt de blokken-
liefhebberij ongetwijfeld aangemoedigd door dezen keurig be
werkten catalogus, die op overzichtelijke wijze vermeldt, wat 
bereids op dit gebied verscheen. 

De uitgever maakt een onderscheid tusschen „echte" en „aan
gevochten" blokken. Tot deze laatste rekent hij b.v. de tentoon
stellingszegels van België van 1897 (5 en 10 centimes). Inderdaad, 
deze en soortgelijke uitgiften, o. a. de 10, 15 en 35 cent van 1924, 
Haagsche postzegeltentoonstelling, zijn er door de blokken-
fanatici met de haren bijgesleept. 

Over de prijzen wenschen wij geen oordeel te vellen. Een ieder 
moet maar voor zich zelven uitmaken of hij bereid is de als 
regel hooge bedragen neer te tellen voor goedje, dat, behoudens 
enkele uitzonderingen, kan worden gerangschikt onder het kaf. 

Voor de keurige bewerking van dit als regel aanvechtbaar 
materieel verdient de uitgever van den catalogus een woord van 
lof. V. B. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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MICHEL BRIEFMARKEN KATALOG 1939. 
VERLAG DES SCHWANEBERGER ALBUM, LEIPZIG. 

Deze catalogus is versehenen in drie uitvoeringen: Europa (prijs 
3 m. 75), de geheele wereld in één band (5 m. 50) en dezelfde 
in twee banden (6 m. 50). 

Zooais wij reeds in vorige jaren schreven, ontwikkelt deze cata
logus zich meer en meer tot een handboek, dat nauwgezette studie 
vereischt. Hij is vaak zoo uitvoerig, dat hij wel eens een teveel 
biedt voor den „gewonen" verzamelaar. Dit neemt niet weg, dat 
we hier te doen hebben met een deugdelijk stuk werk, waaraan 
zeer veel zorg is besteed en dat den meer-gevorderden philatelist 
veel wetenswaardigs biedt. 

Op enkele landen na zijn de luchtpostzegels thans afzonderlijk 
gerubriceerd, waardoor de praktische bruikbaarheid van dezen 
catalogus is vergroot. Bijzondere aandacht is tevens geschonken 
aan diverse vervalschingen. 

Een warm woord van aanbeveling moge dit werk vergezellen, 
waarbij met genoegen wordt geconstateerd, dat als regel de prijs-
verhoogingen binnen bescheiden grenzen zijn gehouden, waarmede 
de bruikbaarheid als „wereld-catalogus" ongetwijfeld wordt 
gediend. v. B. 

ZUMSTEIN BRIEFMARKEN KATALOG 1939. 
UITGAVE ZUMSTEIN U N D CIE., BERN. 

PRIJS 4 FRANCS (ZW.). 
Van dezen goed bekend staanden catalogus ligt thans de 22e 

uitgave voor ons, wel een bewijs, hoezeer hij wordt gewaardeerd. 
Hij bevat de beschrijving van alle zegels van Europa, de Euro-
peesche postkantoren in den vreemde en de voormalige Duitsche 
koloniën. 

Talrijke cliché's verluchten den Duitschen tekst, terwijl het 
geheel is gevat in een eenvoudigen, smaakvollen linnen band. Een 
lijst der meest-voorkomende uitdrukkingen, in twaalf talen, w. o. 
Nederlandsch, vergemakkelijkt het gebruik. 

Een geheel nieuwe bewerking hebben de Zwitsersche zegels 
ondergaan ,welke in hoofdzaak hierop neerkomt, dat het standaard 
type of -zegel een doorloopend volgnummer kreeg, terwijl 
tandingsvariaties, kleurafwijkingen e. d. werden gebracht onder 
subnummers. Hierdoor wordt bereikt, dat én de „kleine" ver
zamelaar én de specialist dezen catalogus gemakkelijk kunnen 
raadplegen. 

Vergeleken met de vorige is de nieuwe uitgave uitgcLrcid met 
rond 35 pagina's tekst. 

Een vluchtige beschouwing wekt den indruk, dat het meeren-
deel der zegels een bescheiden prijsverhooging onderging. 

De verzamelaar van de zegels van Europa zal in den nieuwen 
„Zumstein" ongetwijfeld een raadgever vinden, die hem niet vaak 
in den steek laat. Gaarne bevelen wij dezen cata
logus in aller belangstelling aan. v. B. 

JAARBOEKJE 1938 VAN DE FEDERATION 
INTERNATIONALE DE PHILATELIE (F.I.P.). 

Als regel worden jaarboekjes in deze rubriek 
niet aan een bespreking onderworpen, doch voor 
dat der F.I.P. meenen wij een uitzondering te 
moeten maken, wijl hierin drie punten in beschou
wing worden genomen die alle aandacht verdienen: 

1. de strijd tegen de vervalschers; 
2. de overbodige of speculatieve uitgiften; 
3. de philarelistische opvoeding der jeugd. 
Wat het eerste punt betreft, met voldoening 

maakt de voorzitter der F.I.P., de heer P. J. 
Maingay, er gewag van, dat meerdere landen het 
voorbeeld van Griekenland hebben gevolgd, welk 
land in 1931 een wet in het leven riep tot be
scherming der postzegels. 

In de overbodige of speculatieve uitgiften ziet 
de F.I.P. een ernstig gevaar voor de toekomst der 
philatelie. Tot de overbodige uitgiften rekent zij 
al deze, welke niet voldoen aan eenige postale 
noodzakelijkheid. Als speculatieve zijn te beschou
wen de uitgiften, waarvan de beperkte oplaag de 
speculatiezucht opwekt. Een nauwe samenwerking 
tusschen de F.I.P., de postadministraties, de uit
gevers der wereldcatalogi en de albumfabrikanten 
kan slechts aan dit euvel paal en perk stellen. 

Wat de jeugdopvoeding betreft, hier is de toekomst helder en 
hoopgevend. Gelet op het groote belang, dat steeds jongeren 
gereed zullen moeten staan om de taak der ouderen over te nemen, 
dringt de F.I.P. er op aan, dat de jeugd steun en voorlichting 
in ruime mate moge ontvangen van de ouderen en dat elke ver-
eeniging van postzegelverzamelaars er naar streven moet een 
jeugd-afdeeling op te richten en deze in bloeienden staat te houden. 

Het jaarboekje geeft voorts een opsomming van de bij de F.I.P. 
aangesloten landen met hun vereenigingen, de bondsorganen, de 
klasse-indeeling op internationale tentoonstellingen, de Oosten-
rijksche en Hongaarsche wetten tot bescherming der postzegels, 
enz. v. B. 

CATALOGUE DE TIMBRES-POSTE FRANCE ET COLONIES 
HENRI THIAUDE, PARIS, 12e EDITION. 

Een handboekje, dat ik lederen speciaalverzamelaar van Frank 
rijk kan aanraden. Goed geïllustreerd, kleurafwijkingen en typen 
vermeldend, bevat het bovendien een opsomming van de ballon 
brieven, van de duivenberichten ,van de millésimes en de coins 
dates, van de luxe-velletjes en van de voorafstempelingen. 

Van alles worden marktprijzen vermeld, geen fancyprijzen. D 
prijs van dezen catalogus, die plm. 130 bladzijden telt en 1050 
afbeeldingen, is uiterst gering: fr. 7.50 -f- porto, dus circa 50 cent, 

Sp, 

DE A.S. HERDENKING VAN DINGAANSDAG. 
Over deze herdenking, waaromtrent wij reeds op blz. 147 van 

het vorige nummer het een en ander berichtten — o. a. de her
haling van den „trek" — meldt de heer J. H. Broekman ons noj 
het volgende. 

Historiese ossewa-tog 
(gereël deur die A.T.K.V. (Suid-Afrikaanse Spoorweë 

en Hawcns). 
Kaapstad-Pretoria 8 Augustus - 15 December 1938. 

„Op 8 Augustus j.1. vertrokken de ossenwagens uit Kaapstad 
Herdenkingskoeverten zijn bij alle postkantoren van de Unie vai 
Zuid-Afrika verkrijgbaar tegen 6 d. per stuk. 

Deze koeverten kunnen worden gepost in elke plaats, die O] 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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de route dezer wagens ligt. Zij ontvangen het datumstempel van 
het postkantoor, waar zij den tocht beginnen. Het is den Phila
telisten dus mogelijk om speciale afstempelingen op deze koeverten 
te verkrijgen. Vooral interessant zijn natuurlijk die van historische 
plaatsen, zooals bijv. Bulhoek en Slagtersnek. 

Op 15 December komen de wagens in Pretoria aan. Op 
Dingaansdag (16 December) zullen de koeverten dan in het 
„Eeufeesposkantoor" buiten Pretoria (op de plaats waar het groote 
Voortrekker-monument verrijzen zal) worden voorzien van een 
speciale stempel en daarna aan de geadresseerden worden toe
gezonden. 

Zoo zal het kunnen gebeuren dat de brieven van Kaapstad tot 
Pretoria vier en een halve maand noodig hebben, maar dan van 
16 December per luchtpost naar Nederland worden gezonden en 

I hier voor Oudejaar aankomen ! 
De route der wagens is als volgt: 
Kaapstad, Stellenbosch, Paarl, Wellington, Worcester, Robertson, 

I Montagu, Swellendam, Heidelberg (Kaapprovincie), Riversdal, 
I Mosselbaai, Hartenbos, Groot Brakrivier, George, Oudtshoorn, 
1 Willowmore, Aberdeen, Graaff-Reinet, Pearston, Somerset-Oos, 
ISlagtersnek, Cradock, Hofmeyer, Steynsburg, Bulhoek (geboorte-
Iplaats van Paul Kruger), Burgersdorp, Aliwal Noord, Rouxville, 
ISmithfield, Dewetsdorp, Bloemfontein, Brandfort, Winburg, 
IVentersburg, Kroonstad, Vegkop, Parijs, Potchefstroom, Venters-

dorp, Lichtenburg, Zeerust, Groot Marico, Zwartruggens, Rusten-
3urg, Magaliesberg, Krugersdorp, Roodepoort, Germiston, Benoni, 
Srakpan, Springs, Jeppe, Johannesburg, Pretoria. 

Daar de mogelijkheid van postverzending met deze gelegen
heid nog steeds is opengesteld, is het waarschijnlijk niet slecht 
lierop nog eens de aandacht van de Nederlandsche philatelistep 

te vestigen. Immers worden tot 15 December a.s. nog koeverten 
afgestempeld. Op 16 December krijgen alle koeverten (waar ook 
gepost) een bijzonder stempel en worden daarna naar de geadres-
reerden verzonden. 

Als illustratie kan ik u helaas geen feillooze afdruk van zulk een 
koevert zenden, daar ik slechts een afbeelding toegezonden kreeg, 
en niet een ongebruikt koevert. Eventueel kan van de wagen, zich 
tegen den berg opworstelend, een cliché worden gemaakt. De 
vouwen zijn echter leelijk zichtbaar op de foto gekomen. 

Tevens doe ik u toekomen een foto van een oude voortrekker-
wagen, zooals deze thans opgesteld staat in het Voortrekkermuseum 
te Pietermaritzburg." 

Tot zoover de belangwekkende mededeelingen van den heer J. H. 
Broekman, Stadionkade 1 III, Amsterdam Z., die zich gaarne bereid 
verklaarde voor het verstrekken van nadere inlichtingen. 

Hieronder volgt nog het een en ander over de verkrijgbaarstelling 
te Amsterdam van de nieuwe Voortrekkers-zegels. 

Het maandblad Zuid-Afrika bericht dat op 16 December a.s. 
(Dmgaansdag) en volgende dagen te Amsterdam onder de bescher
ming van het Algemeen Nederlandsch Verbond en de Nederlandsch-
Zuid-Afrikaansche Vereeniging een tentoonstelling wordt ingericht 
van den Grooten Trek die honderd jaar geleden plaats vond en 
ter welks herinnering in dit jaar de eerste steen voor een monument 
zal worden gelegd. 

Deze tentoonstelling zal worden ingericht door den heer Fred. 
Oudschans Dentz (adres: Algemeen Nederlandsch Verbond, Laan 34, 
Den Haag). 

Door de zorgen van het „Centrale Eeuwfeest Comité" te 
Johannesburg zullen een aantal series van de nieuwe Zuid-
Afrikaansche Voortrekkerspostzegels op de tentoonstelling te Am
sterdam worden verkocht. Zooals men weet wordt de serie van 
vier verschillende, die thans gangbaar is, op 30 September uit de 
circulatie genomen en verschijnt daarna een nieuwe serie van vier 
waarden. Ook deze zegels verschijnen met een toeslag, bestemd 
voor het Voortrekker-monument-fonds. 

Jubileumzegels Nederland 1938. 
Wij betalen U gedurende September 
voor de 1/4 ei. per 100 stuks f 0,60 
voor de 5 et. per 100 stuks f 0,40 
voor de 12/4 et. per 100 stuks f 8,̂ — 
(prima exemplaren) (contant) 

Postzegelhandel „Filco", (63«) 
Haarlem Damstraat 4r Telefoon 17909. 

PTT. -DIENST IN NEDERLANDSCH-INDIE, 
Postzegelveiling. Donderdag 1 December 1938 

zullen in het gebouw van het Hoofdbestuur van den Nederlandsch-
Indischen P.T.T.-Dienst te Bandoeng, bij inschrijving verkocht worden: 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels-
Kavelbeschrijvingen zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Departement 
van Koloniën (Commissariaat voor Indische Zaken, Afdeeling A), te 

(637) 's-Gravenhage, en bij de Secretarissen der Postzegelvereepigingen. 
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GOEDKOOPE AANBIEDING 
der zeer gezochte weldadigheidsseries van het 

SAARGEBIED, alle postfrisch. 
Ie serie Uitg. 1926, Yvert 103106 cpl. f 3,90 
2e serie Uitg. 1927, id. m. opdr. '27'28 cpl. f 3,50 
4e serie Uitg. 1930, Nrs. 132138, compl. f 8,75 
5e serie Uitg. Jan. 1931, Nrs. 141147, cpl. f 10,— 
6e serie Uitg. Dec. 1931, Nrs. 148154, cpl. f 22,50 
7e serie Uitg. 1932, Nrs. 155161, compl. f 31,— 
8e serie Uitg. 1933, Nrs. 162164, compl. f 12,50 
9e serie Uitg. 1934, Nrs. 165171, compl. f 10,— 
Volksabstimmung Nrs. 116 en 2427, cpl. f 12,50 
Weld.heid Abstimmung Nrs 1723, compl. f 15,— 

O o s t e n r i j k , p o s t f r i s c h . 
Klederdrachten 1934/'35, Yv. Nrs. 441458 

en 482483 van 1 gr. tot 5 sch. cpl. 

Dollfuss, 10 schilling . . . . 

Luchtpost 1935, Nr. 3246, 5 gr. — 10 sch. cpl. 

D u i t s c h l a n d . 
Luchtpost Zeppelin 1,2 en 4 mark, cpl. postfr. 
Idem met opdruk Chicagofahrt, 1 mark gest. 

2 en 4 mark ongebruikt 

IHIIEIî PÎ DISC ¥Äli^ P i l ^ IL©©'S IP©SiriË©iliLIHlAI^MIL li^.¥. 
( O U D S T E P O S T Z E G E U M A G A Z I J N V A N R O T T E R O A i W ) . 

^̂ 1 

f 6 , 

f 2 6 , 

f 9,75 

f 4,50 

f 9,50 

N I E U W S T R A A T 2 6 ( I N G A N G P O R T I E K ) , R O T T E R D A M . T E U E F O O N 5 4 S 4 0 . O P G E R I C H T 1 S 9 S . 
P o s t ^ i r o 2 4 3 9 2 . B a n k r e k e n i n g R. i V l e e s & Z o o n e n , R o t t e r d a m . ($87) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzendmg. (Handteekening) 

(459) 

'm^'^iw^ 

Moderne EuropaVerzameling 
wordt en detail verkocht. 

Interessante series. 
Bezoekt mij of zendt mij uw 

mancolijsten. 

K SALOMON, 
AMSTERDAM, C. (440) 

Muntplein 6V Telefoon 37398. 

Te koop aangeboden: 
COMPLETE JAARGANGEN VAN HET 

„PHILATELISTISCH MAANDBLAD" 
1912—1921 

en het 
„NEDERLANDSCH MAANDBLAD 

VOOR PHILATELIE" 
1922—1937 

Aanvragen te richten aan de administratie van 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 

Wilhelminapark 128, Breda. 

Bestuur der Domeinen 

POSTZEiVEIimGI 
■I^^V^te De Inspecteur der Dome] 
i ^ ^ ^ ^ nen te 'sGravenhage zal i 

Vriidag 30 Sept. 1931 
des namiddags te 2 uur, in het gebot 
van het Hoofdbestuur der PosterijJ 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 
'sGRAVENHAGE, 

bij inschrijvino, veikoopi 

Frankeer en Portzegel 
Notitiën zijn gratis aan dat gebol 

verkrijgbaar. (f 



Meer dan 1.350.000 guldens 
was d e totale opbrengs t van onze postzegelveil ingen 
g e d u r e n d e het seizoen 1937/38, e e n toename van 20 % 
ten opzichte van het vor ige seizoen, alles ten spijt van 
d e malaise, waarin d e were ld zich bevindt. 

iHiiiir ijäoiipwii mumm 
opent op 1 2 en 1 3 S e p t e m b e r a . s . en d e volgende 
veilingen worden gehouden op : 
1 9 e n 2 0 S e p t e m b e r . Een z e e r prachtige collectie van 
het Britsch Empire, Ceylon en Groot-Brittannië gespecia
l iseerd. 
2 6 e n 2 7 S e p t e m b e r . Een verzameling van d e Zuid-
Amerikaansche Staten, waarvan Argentinië en Uruguay 
zeer gespecial iseerd zijn. 
3 e n 4 O c t o b e r . Een pracht ige Algemeene Verzameling. 
1 0 e n 11 O c t o b e r . Een a n d e r e mooie Algemeene Ver
zameling waarbij luchtpostzegels. 

U T " Catalogussen w o r d e n op aanvrage toegezonden. 

Correspondentie: Engelsch, Fransch oj Duitsch. 

H. R. HARMER, 
De le idende postzegel-auotionaris van de were ld . 

131/137 NEW BOND STREET. LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres: Phistams9l-W»sdo, London. (436) 

Speciale aanbieding Engeische Koloniën (Ongebr.) 
I N T I G U A 1912, 5/- (Yvert nr. 37) . . . ƒ 3,50 
IRITSCH-HONDURAS 1922, % 1,— (Yvert nr. 99) - 1,75 
| E R M U D A 1910, 10/- (Yvert nr. 51) . . . - 9,50 

iLKLAND 1929, 10/- (Yvert nr. 57) . . . - 5,50 
JIJI 1912, 5/- (Yvert nr. 78) - 2,— 
(OÜDKUST 1913, 5/- (Yvert nr. 81) . . . - 2,50 
VMAICA 1921, 5/- (Yvert nr. 91) . . . . - 3,— 
iEWARD ISLANDS 1921, £ 1,— (Yvert nr. 81) . - 9,— 
r. HELENA 1922, 5/- (Yvert nr. 66) . . . - 2,50 

lERRA LEONE 1933, 5/- (Yvert nr. 148) . . -15,50 
)GO 1915, 10/- (Yvert nr. 68) . . . . - 4,50 
) G 0 1915, 20/- (Yvert nr. 69) . . . . - 9,— 

— Porto extra — 
Z O O JUIST VERSCHENEN. 

het album Nederland en Kolonie'n, uitgave van Yvert & 
lllier, G. Keiser & Zoon, zijn wederom de aanvullingsbladen over 
1 jaren 1936-1938 verschenen, omvattende 8 bladen, waarop op-
j e van alle nieuwe uitgiften in die jaren. 
| ze bladen goed verpakt en franco huis . . . . ƒ 1,50 

EVENEENS VERSCHENEN OP DIT ALBUM : 
bladen, bevattende een complete opgave van alle bestaande 

Itandingen in losse exemplaren c-n in paren voor de tweezijdige 
bandingen, terwijl de vierzijdige roltandingen bovendien in 
feken worden aangegeven. Het geheel uitgevoerd op dezelfde 
lierkwaliteit als het album en voorzien van schutbladen, 

belangrijke aanwinst voor de bezitters van dit album ! 
Ie 12 bladen goed verpakt en franco huis . . . ƒ 2,10 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

KEISER & ZOON, 
| s s a g e 2 5 - 2 7 , Oen H a a g . Giro 4 2 6 2 . 

Telefoon 112438. (4491 

Froede Catalogi (1039] zoojuist verschenen. 
De „Froede-Catalogi" blijven steeds up to date, daar bij de Wereld
en Europa-uitgaven geheel kosteloos per jaar 10 supplementen 
geleverd worden, die U volledig inlichten over alle nieuwe uitgaven 
en belangrijke prijsveranderingen. 

De juiste netto-liandelsprijssen 
hebben de Froede-Catalogi overal bemind gemaakt en zijn heden ten 
drge de beste raadgevers bij inkoop, ruil en verkoop. 

De volgende uitgaven zijn verschenen: 
G e h e e l e W e r e l d ongeveer 1200 bladzijden dik, met 

alphabet en levering van 10 suppl. f 2,75 en f 0,20 porto. 
E u r o p a ongeveer 500 bladzijden dik, met levering van 10 suppl. 

f 1,60 en f 0,15 porto. 
D u i t S C h l a n d 128 bladzijden dik, belangrijk uitgebreider 

en verbeterd . . . . . f 0,60 en f 0,03 porto. 
l w U C h t | > O S t 100 bladzijden dik, de eenige regelmatig ver

schijnende catalogus in dit genre . f 0,60 en f 0,03 porto. 
Handelaren genieten rabat. 

Te verkrijgen in iedere postzegel- en boekhandel of anders direct 
bij den vertegenwoordiger voor handelaren en verzamelaars: 

Postzegelhandel A. J.de Wit 
Koninginneweg 175, Amsterdam, Zu id . 
PostgiPO 2 2 4 S 5 3 , - T e l e f o o n 9 3 4 8 9 . 
HANS FROEDE, UITGEVERIJ, DÜSSELDORF 66. 

Postrekening: Den Haag 211591. (628) 

ALL̂ BS PRACHTIGE: WAAR. 
(De nummers verwijzen naar den catalogus Yvert & Tellier). 

Togo. 
Typel. Nr. 30 f 6,70 Nr. 36 f 2,60 

Nr. 32 f 6,70 Nr. 37 f 2,20 
Nr. 34 f 8,90 Nr. 38 f 13,40 
Nr. 35 f 1,30 Nr. 40 f 13,40 

Becl iuanaland. (Protectoraat). 
Nr. 27 f 13,40 

Bermuda. 
Nr. 52 f 13,40 

Caimanes. 
Nr. 73 tot 84 compleet f 49,— 

Groot Br i t tannië. 
Nr. 161a f 31,— 

Mijn specialiteit: 
Zeldzame BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle tijden. 
ä ^ " Verzoeken om speciale lijsten zullen mijn bijzondere 
aandacht hebben ! 

ZICHTZENDINGEN 
worden op aanvrage naar alle deelen der wereld verzonden. 
De voordeeligste handelaar ter wereld voor Britsche Kolo
niale zeldzaamheden is: 

Frinton on sea, Essex (Engeland) . (457) 
P 
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Zoo juist verschenen: 

de 43e uitgave, 1939 van den Catalogus Y
vert &

rTellier-Cham
pion. 

Prijs: fr.[|68,-. Porto extra: fr. 10,40 (aangeteekend). 
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PR
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M
ensuel 

Theodore Cham
pion, 

supplem
ent op den Catalogus 

Yvert fiTellier-Ghampion. 
A

lgem
eene 

artikelen, 
Toelichtingen, 

gelegen-
heidsaanbiedingen, enz. 

A
bonnem

entsprijs 
per jaar: 

fr. 15,—
. 
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