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= Wij Kunnen wederom enkele verzamelingen aanbieden 
= volgens onderstaande omschrijving. Aangezien de vorige 
g maal alle verzamelingen vrijwel direct verkocht werden, ver-
= zoeken wij bij bestelling géén remise te zenden, doch alleen 
^ na ontvangst der verzameling. Tegen vergoeding van porto-
g kosten volgt zichtzending, mits omgaande beslissing wordt 
s gegarandeerd, 
g Van elk dezer 3 collecties is slechts één voorradig. 

I DUITSCHLAND. — Prachtcollectie, waarin 1871 klein 
p schild toe 18 kr., 1872 groot schild tot 18 kr. incl. 2 kr., 
g 1900 Reichspost cpl. tot 5 mark, 1902 2 mk. gotisch, 1924 
1 weid., 1924 vliegpost tot 300 pf., weid. 1925, 1926, 1927, 
^ 1929, 1930 cpl., enkele vliegpostbrieven enz. Kwaliteit van 
^ de oudere zegels niet prima, maar van de moderne zeer 
s behoorlijk. Geschatte cataloguswaarde minstens fr. 7000,—. 
g Prijs slechts ƒ 60,—. 

DUITSCHE KOLONIEN. — Prachtcollectie, waarin 
vele complete series, vele exempl. zijn gestempeld. Pracht
collectie, zeer goede kwaliteit, cataloguswaarde gegarandeerd 
minstens fr. 12000,—. Prijs slechts ƒ 190,—. 

DANZIG. — Prachtcollectie, prima kwaliteit, catalogus
waarde omstreeks fr. 1500,—. Prijs ƒ25,—. 

SPECIALE AANBIEDING. — Albanië, 140 verschil
lende in boekjes geplakt, alle zegels prima, waarbij enkele 
complete serie«,A^ataloguswaarde omstreeks fr. 1000,—. 
Prijs / 1 8 , - . f ^ " ^ ? ^ ^ 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. — 100 verschil
lende, prima kwaliteit, alle gestempeld en meest moderne 
„plaatjcs"-zegels. Prijs slechts ƒ 2,50. 

ZOOEVEN VERSCHENEN: 
SUPPLEMENT OP DEN SPECIAAL-CATALOGUS 

DER ZEGELS VAN NEDERLAND EN KOLONIËN, in 
1938 uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren. Het bevat vele prijsveranderingen. 
benevens alle nieuwe uitgiften^-tpt op-hedep,- Efii« ƒ0 ,20 ; 
franco ƒ0,22. 

HEKKER'S 
Postzegelhondel N.Y. 

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

Rokin 40, Amsterdam, C , 
Telefoon 33324. Giro 21278. 
inkoop, Verkoop, Publieke Veilingen, Taxatie. 
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BREDA, 
16 OCT. t938. 

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

TEL. 117020. POSTREKENING 117396. 

142e Postzegel veiling 
7—9 November a.s. 

te 's-Gravenhage, Hotel V ic to r ia , 
Spuist raat . 

Deze veiling bevat: 

Nederland en Koloniën, 
Europa. 

Vraagt p.o. toezending 
van den veilingcatalogus! 

/ 

Voor de 143e Veiling kan reeds worden 
ingezonden. 

Srelt U nog heden met ons in verbinding. 

Speciaal-catalogus Ned. en Kol. prijs f 1,25 1 
Yvert-catalogus Uitgave 1939 „ f3,75 g 

J.K.RIETDIJK I 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. | 
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N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



M A X P O O L ?.Ä°S,̂ »''-\̂ S.«t*: DEN HAAG. 
-^ -*- ^ - ^ ^ ' » ^ . ^ ' A . - ^ J Gevestiéd «inds 1918. ( P O S T - S C H E V E N I N G E N). 

WEET Ü WAT 
SPECIALE AANBIEDINOEN zijn? ? ? ? 
D i t zijn belangrijke collecties van N e d . en Kol., Europa en 
Overzee , bevat tende talrijke rariteiten, betere losse zegels en 
series, u i ts lui tend in p r i m a I f w a l i t e i t . ui tgekaveld, zooals 
op veilingen gescbiedt, d o e k tegen Z E E R BILLIJKE 
N E T T O - P R I J Z E N . 
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 

- m j z e ter completeering U w e r verzameling ! (441) 

Z O O E V E N V E R S C H E t V E l V ; 

SPECIALE AANBIEDING No. 18 
( O C T O B E R ) 

bev. een pracbtige, in r u i m 1000 kavels, gedetailleerde collectie, 
NEDERLAND en KOLONIËN 

EUROPA \ 
f Ie gedeelte 

O V E R Z E E ) (''"'" ̂  '" ^^-
fHT" Geï l lus t reerde catalogus gratis en franco op aanvraag ! 

NEDERLAND. 
Toorop 
Kind 1924 
dito, ongebr. 
Kind 1925 
dito, ongebr. 
Kind 1926 

AANGEBODEN! 
Prijzen por 10. 

11,— Kind 1931 f 7,50 
2,50 1932 f 5,— 
2,75 Zeeman f 4,75 
2,50 Kind 1933 f 3,80 
2,75 Crisis, 2 w. f 1,80 
4,50 Kind 1934 f 4,— 

Roode Kruis f 8,50 Zomer 1935 f 2,75 
27 f 2,20 Kind 1935 f 2,— 

f 13,50 Zomer 1936 f 2,— 
f 2,50 Kind 1936 f 1,80 
f 2,50 Zomer 1937 f 1,80 
f 3,80 Luchtp. 40, 75 c. f 2,80 
f 3,— Kind 1937 f 1,70 

6,50 Zomer 1938 f 1,60 
8,50 per 100 f 15,— 

I j ^ G. luchtpost f 2,50 
Jamboree f 2,20 
Asib 

Kind 192 
Olympiade 
Kind 1928 
Kind 1929 
Rembrandt f 
Kind 1930 f 
Goudsche gl. f 
A.N.V.V. f 

NED.-rNDIË. 
L.d . Heils'36 

f 

A iBem* 
p.s. f-2.25 

f5,25 
koers, serie cpl. per 3 f 6,50 
SPECIALE AANBIEDIHG. Hongarije: Steplian cpl. 10 s. f 5, 
7 w. 100 f 4,25. Cy. Mozambique Yv. 49/io6 gebr. fr.325.— 

£ngelsche lErt>ningszegels alleen Dominions 
geheel compl, 67 stuks ongebruikt f 10, jo. 

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

Porto extra. Vooruitbetaling s.v.p. 

T B KOOP GEVRAAGD: 
Jubileum '38 gebr. î /g 60 c. per 100, 5 40 c. p. 100, ii^/2 7 c. stuk. 
Nederland: Jubileum '23 2 c. f 0,1^ per 100, 5 c. f 0,80 per too, 
7I/2 c. f 0,25 per 100, 10 c. f 0,08 per 100, Olympiade f 1.15, 
R. Kruis f 0,70, A,N.V.V f 0,70, Goudsche Glazen f 0,52, Zeeman 
f 0,40, Rembrandt f 0,32, Kind '24, '25, *28, '29 f 0,21, '27 f 0,18, 
'26 f 0,36, '30 f 0,24, '51 f 0,60, *32 f 0,40, *34 f 0,30, Toorop f 0,90, 
Zomer *3jfo,22,6c. Crisis f 0,08, 7I 2 g. luchtp f0,24, 36 c. 10,021/2» 
40 c. f 0,10, 7S c. f 0,08, Driehoeken 6 c. f 0,90 per 100, 12̂ /2 c. 
f 0,10, Willem de Zwijger 1I/2 c. f 0,40 per 100, 5 c. f 0,90 per 100, 
6 c. f 0,35 per 100, 12V2 C. f 0,07«' 
Curasao 6 c. f 0,35 per 100, 12V2 C- ^ ^fil* luchtv v. t 0,09, Jam
boree 1V2 c. f o,3j per 100, 6 c. f 0,20 per löo, 12V2 c ä f o»03. 
Portzegels gemengd f 0,45 per 100. Kmderzegels (behalve 1936 en later) 
f 2,— per 100. Ook massagoed en betere soorten, eerste emissie, etc. 
Ned.-Indië: luchtpost 7V2 gld. f i,—, 20 c. f 0,08, 40 c. f 0,15, 
150 c. f 0,10, J0/15C f 0,08. Cura9ao: 300 j . herd f 17,—; Jub. 
'23 f 19,—, Suriname: DO X compl. 12,50; Jub, '23 f 19,—, 
België: ongebruikt Roode Kruis f 38,—. Helm f 20,—, Orval i 
f 3,—. Weldadigheid '28 f 1,50, '29 f 1,75, '30 f i.jo, *3r f 3,50, 
*32 f 4,50, '33 f 8,25, '34 f 4,50, Antwerpen blok f 2,jo, B.Ï.T. f 0,80, 
Leopold blok f 2,25, Mercier f 21,—, {St. L Alleud f 18,50), Infant, f 3,75, 
Piccard f 0,60, Orval II f 15,—, Invahden f 2,—, Siteb f 2,—. 
^ ^ Steeds interesse voor belangrijke partijen en ,^Ê 
^r heele verzamelingen Nederland en Koloniën, ^ 
^ ^ Oostenrijk, Luxemburg, enz., enz. " ^ 
DIVERSEN: Eng Jubilee 2 ^ d. ƒ0 ,06 ; U.S.A. gebr. 
of ongebr. (volle gom) (kantzegels halven prijs) pr. 
kwaliteit, alles boven fr. 2,— Yvert tegen behoor
lijken prijs. 

H. DRE:YFUSS, ($88) 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 

postzegelhandel p . Hoogerdjjk, 
HOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

HOLLAND-AANBIEDING. 
NEDERLAND. 

1864, Koning, compleet 
1867, Koning, compleet 
1872, Koning, 7% cent 
1872, Koning, 223^ cent 
1872, Koning, 2% gld. 
1891, Koningin (hangend haar), 22}^ cent 
1924-37, Kinderzegels, 14 series, compleet 
1927, Roode Kruis 
1930, Rembrandt 
1932, Salve Hospes 
1934, Crisis 
1934, Koningin Emma 
1936, Zomerzegels . ^ . 
1937, Zomerzegels . ' . 
1870, Portzegel, 5 cent 
1870, Portzegel, 10 cent 

Aantal. 
3 
6 
1 
1 
1 
1 

55 
5 
3 
4 
2 
1 
4 
4 
1 
1 

NED.-INDIE. 
1936, Leger des Heils 
1937, Asib 
1911, Dienstzegels, geheel compleet, ongebruikt . 

P O R T O EXTRA. 

5 
5 

28 

Prijs. 
ƒ 6.-I 
- 1 0 , -
- 0,301 
- 1.751 
- 5 , - 1 
- 0,401 
- 5 , - 1 
- 0,90l 
- 0 451 
- 0,75 
- 0,20 
- 0,051 
- 0,3a 
- 0,2d 
- 0.7d 
- 0,4d 

ƒ 0,7i 
- 0,6l 
- 12,5 | 

Prettig zaken doen 
DAN NAAR 

EDERZEEL, 
N.Z. Voorburgwal 172, Telefoon 4147] 

A M S T E R D A M, C. J 

' .</^;^ ^y^ 



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 O R G A A N VAN 29 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

17e Jaargang. Breda, 16 October 1938. Nr . 10 (202). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 . - 17,50 1/9 . - 5,50 
1/3 . - 1230 1/12 . - 4,50 
1/4 . - 10,— 1/16 , - 4,— 
1/6 , - 7,50 1/18 , - 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maa(l plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën,zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijlten en redactioncelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Hulkesteinscheweg 12, 
Arnhem; a[ wat Nederland en Kolonien betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelbure (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); 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 2yr, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 4J4, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

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

Tot het plaatsen van advenentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. J. J. Smeulders, Wilhelminapark 12S, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 3718J. 

OUDE POSTSTEMPELS VAN SURINAME 
EN CURACAO 

door A. M. BENDERS. 
Over de oude stempels van onze "West-Indische bezittingen is 

voor zoover mij bekend bijna nooit iets in het Maandblad ver
schenen. In de laatste jaren zijn er enkele tot dusver onbekende 
afdrukken voor den dag gekomen van dit blijkbaar wéinig-
verzamelde, maar toch zoo interessante gebied, zoodat een be
schrijving wel eens gewenscht is. 

In SURINAME werd het eerste Reglement op de Posterij vast
gesteld op 7 October 1828. Daarin komt voor: „Alle brieven 
moeten met het zegel der Posterij gemerkt of bestempeld worden." 

Dit ,,zegel" der Posterij is het hierbij afgebeelde stempel 
(afb. 1) Posterij / Suriname in schrijfletters. De oudste mij bekende 
afdruk is op een brief van 1837, de laatste is van 1846. Het werd 
zoowel op te verzenden als op aangekomen brieven geplaatst 
(evenals de volgende stempels); de kleur is steeds zwart. 

Het eerste stempel met datum (afb. 2) had, evenals toen in 
Nederland, nog geen jaartal. Onderin bevindt zich een kruisje, 
vaak met een witte stip in het midden. Het stempel bestaat alleen 
van de hoofdstad Paramaribo; andere postkantoren waren er 
blijkbaar nog niet. Het is mij bekend van 5 Mei 1847 tot Juli 
1852, steeds in zwart. 

Daarna verschijnt een dergelijk stempel, maar met het jaartal 
onderin (afb. 3), de vroegst-bekende afdruk is van Augustus 1852. 
To t de invoering der postzegels is dit stempel gebruikt voor on
gefrankeerde brieven, daarna een dergelijk model nog jarenlang, 
tot 1891, als vernietigingsstempel, ook te Coronie, Nieuw Nickerie 
en Nieuw Rotterdam. Verschillende typen, met kleine en grootere 
letters. De kleur is zwart, van November 1858 tot December 1865 
echter (groen)blauw. 

Ondertusschen was het mogelijk geworden, het port vooruit te 
betalen. In verband met het volgende stempel is van belang het 
reglement van 29 Maart 1854 op de verzending van brievenmalen 
usschen het Rijk en de Nederlandsche West-Indische Koloniën, 
ver Engeland. Art. 11: „De brieven en pakjes met gedrukte 
tukken worden op de kantoren van eerste afzending gestempeld 
olgens de daaromtrent in het Rijk en in de Koloniën bestaande 
oorschriften. De voorwerpen, die gefrankeerd zijn, worden met 
en stempel FRANCO gemerkt". 
Dit stempel bestond voor Suriname uit een cirkel, waarin het 

oord FRANCO, onderstreept (afb. 4). Op brief bezit ik het 

naast stempel nr. 2 van Juli 1848 of 1849, en samen met stempel 
nr. 3 van December 1854, beide in zwart. 

Merkwaardigerwijze komt men het soms ook op postzegels van 
de eerste emissie tegen; ik ken het op de 5 en 10 cent tanding 
14 : 14. 

Na dit eerste Franco-stempel verschijnt een eigen datumstempel 
voor gefrankeerde brieven, naar Nederlandsch model (afb. 5). 
Dit komt alleen als vertrekstempel voor, van 1855 tot Maart 1875. 
De kleur is (groen)blauw tot April 1866; van 1869 af zwart. Enkele 
typen, met kleine en hoogere, smalle letters FRANCO. Na de 
buitengebruikstelling zijn er afdrukken gemaakt, waarbij het 
woord FRANCO ontbreekt; het jaartal 1877 komt erin voor, en 
soms de datum 30/4. 

Ook dit stempel komt een heel enkele keer op postzegels der 
eerste emissie voor, het is bekend op de 10 en 50 cent tanding 
14 : 14, de laatste met datum 2/8/1876. 

Van dit stempel zijn mij geen afdrukken bekend tusschen April 
1866 en October 1869. In dien tijd is een eigenaardig ander Franco-
stempel gebruikt (afb. 6), dat, tenminste wat de datumaangifte 
betreft, van Engelschen oorsprong is; men lette op de maand MAY. 
Ik bezit het op brieven van 20 DEC 1866 tot 5 OCT 1868; de 
kleur is blauw. 

Uit dien tijd ziet men soms stempeltjes van handelsfirma's, die 
in formaat, lettertype en datum geheel met dat van Paramaribo 
overeenkomen. Waarschijnlijk is dit dus niet door de Posterijen 
(de Munt) geleverd, maar door een particuliere firma. 

Een eveneens ongewoon stempel is het volgende (afb. 7), d-it 
eenigszins op het vorige lijkt. Dit is echter geen Franco-srem.pel; 
ik heb twee exemplaren gezien als aankomststempel op brieven 
naar Paramaribo, toevallig beide van 11 DEC 1868, in blauw! 
Het jaartal 1868 is hetzelfde als dat van stempel nr. 6, dit stempel 
zal dus op het eind van het jaar van een nieuwe ring zim voorzien. 

Voor de verzending van brieven naar Nederland stonden ver
schillende wegen open. Omstreeks 1840 ging alle post met Neder 
landsche schepen, getuige de aanteekeningen op de brieven 
(p. Kapt. D. A. Dirks, D.G.G. = Dien God Geleide); dergelijke 
brieven dragen het Nederlandsche stempel Zeebrief / Den Helder. 
Omstreeks 1850 begint de aanteekening: Per Engelsche Mail over 
Southampton te verschijnen. In Vellinga blz. 164 wordt vermeld: 
„Bij Circ. 396 van 21 Maart 1849 werd kennis gegeven van dé 
gelegenheid om maandelijks tweemaal brieven naar Suriname te 
verzenden en vandaar te ontvangen door middel van den dienst 
der Westindische pakketbooten tusschen Southampton en Deme-

FRANCO 
5 
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J\ederiand 
over 

FRANC O 
13. 

FRANCO. 
14. 

St ut ham f ton L<?K̂ .̂ sotmtAMpT<Kj ■ ' 5 ^ 
7. 8. 9. 

rara. Doch alleen op verlangen der afzenders; anders geschiedde 
de verzending met de bijzondere scheepsgelegenheden tusschen 
Nederland en WestIndië. 

Volgens Circ. 489 van 15 April 18.54 werd een rechtstreeksche 
betrekking geopend tusschen de postkantoren te Breda en Para
maribo en Curafao voor verzending, op verlangen der afzenders, 
van brieven en gedrukte stukken via de gewone post tusschen 
Nederland en Engeland over Ostende en verder met de Engelsche 
pakketbooten tusschen Southampton en WestIjidië. Deze reso
lutie zou het eerst worden toegepast op de brievenmaal, die op 
8 Mei 1854 met de uit Southampton vertrekkende pakketboot 
zou worden vervoerd. 

Alle aangebrachte stukken zouden te Breda worden voorzien 
van den stempel „WestIndiën ovei Southampton" en te Para
maribo en te Curajao van den stempel „Nederland over 
Southampton". 

Het voorschrift omtrent de stempeling bij aankomst is ver
vallen bij Circ. 769 van 27 Dec. 1869, welke zou worden toe
gepast op de in Januari 1870 eerstvertrekkende brievenmaal, zoo
wel uit Nederland als uit Suriname en Curasao." 

Een Surinaamsch stempel „Nederland over Southampton" is 
langen tijd onbekend geweest; de laatste jaren is het echter in 
twee vormen voor den dag gekomen. Het oudste model, drie
regelig zonder omranding (afb. 8), bezit ik op brieven uit Neder
land naar Paramaribo van 13 Juni 1854 tot 12 December 1854 
(data van aankomst). De stempelkleur is zwart. Een tweede model 
(afb. 9), tweeregelig in kastje met afgeschuinde hoeken, bezit ik 
in zwart van 14 Augustus en 14 November 1855, in rood van 
12 Februari en 29 April 1857. Latere data zijn mij niet bekend. 

CURACAO. Materiaal hiervan is moeilijker te vinden dan van 
Suriname, en de hier volgende opgaaf zal dan ook niet volledig 
kunnen zijn. 

Op een brief, op 7 October 1784 uit Curajao naar Den Haag 
verzonden, komt als eenig stempel voor: LIVERPOOL / SHIP 
LRE ( = Lettre). 

Het oudste bekende stempel van Curasao, volgens den heer ' 
Traanberg in het Maandblad van 1928, blz. 122, bestaat uit twee 
concentrische ringen, waartusschen uitgespaard in witte letters 
op zwarten ondergrond de woorden „Post Kantoor Curajao", en 
in het midden een leeuw. Het jaar van gebruik is 1827. 

Het volgende stempel vertoont de woorden „Posterij Curajao" 
en het Nederlandsche wapen (afb. 10). Het is bekend van April 
1837, 1841, 1842 en 1845, in rood. 

Van het model van afb. 11, met datum maar zonder jaartal, 
met een kruisje onderin, bezit ik één exemplaar, in rood, op brief 
naar Paramaribo. Het jaar van gebruik is helaas niet uit te maken; 
het aankomststempel Paramaribo is als afb. 2; het moet dus 
tusschen 1847 en 1852 liggen. In de collectie van den heer Van 
Nifterik komt een brief voor met afstempeling 26/5 uit 1844. 

Een stempel met jaartal, groote hooge letters Curajao (ovale O), 
is gebruikt van September 1857 tot Januari 1858, eveneens in 

4) 
Ü 

.<̂ ĉ̂ , o 

JRANCO 
\=oc/ 

16. IZ 
rood (afb. 12); een dergelijk type, maar met groote ronde letters 
(ronde O), van Mei 1866 tot October 1867 in rood; sinds Mei 
1868 in zwart. Dit laatste komt ook niet zelden op postzegels der 
eerste emissie voor; ik zag het tot Juni 1882. Sinds 1880 is, zoo
wel op ongefrankeerde brieven als op de postzegels, nog een derde 
type gebruikt met kleinere, smalle letters en een stempeldoorsnede 
van 22 mm. inplaats van 24 mm. als bij het voorafgaande. 

Het probleem van de Francostempels is voor Cura9ao niet 
gemakkelijk. Speciale Francodagteekeningstempels, zooals in 
Suriname, zijn van Cura9ao niet bekend, wel verschillende vormen 
van „Franco". 

Het eerste, met kleine letters (afb. 13), bezit ik op brieven van 
Mei tot December 1866, in rood. Van het volgende type, „Franco" 
in blokletters (afb. 14), zijn verscheidene exemplaren bekend 
(bijna alle op brieven, geadresseerd aan Mejufvrouw G. van Thielen), 
in 1867 in rood, tot Juni 1868 in zwart. Dit stempel kan men ook 
nu en dan op zegels der eerste emissie aantreffen, meestal op de 
50 cent. 

Van een vermoedelijk nog ouder stempel „FRANC" (afb. 15), 
dat oorspronkelijk wel FRANCO geluid zal hebben, zijn alleen 
enkele losse afdrukken bekend; op brieven heb ik het nooit gezien. 

En ten vierde is er nog een stempel FRANCO in ovaal (afb. 16), 
dat een Amerikaansche verzamelaar bezit op de 50 cent van del 
emissie 1873. Ook dit heb ik nooit op brieven gezien, het zal| 
ook wel ouder zijn dan nr. 14. — Is het een Curajaostempel ? 

Al tientallen jaren vindt men in de litteratuur een afbeelding! 
van een stempel CURACOA, daaronder een versiering, zonderi 
omranding (afb. 17), en altijd staat er een vraagteeken bij. NogI 
steeds is van dit stempel het ware niet bekend. De teekening doetf 
denken aan Engelsch fabrikaat; van een van de Engelsche bezitl 
tingen in WestIndië bestaat een stempel in dergelijke tekeeningJ 
Het stempel is op het postkantoor te Curasao aanwezig geweest j 
het komt voor op een vel met losse stempelafdrukken, indertijd 
aldaar vervaardigd, en wel in twee typen, verschillend in de vorn 
va.T de letters (ronde en platte tweede C) en in de grootte van da 
versiering. De datumaangifte moet tweeregelig geweest zijn; eeii 
verzamelaar te Curasao zou een afdruk gezien hebben met bovenirj 
9 MRT, daaronder was ruimte voor het jaartal. Maar echtgebruikj 
is het stempel door niemand ooit gezien. 

30 i& 
120 
180 

PD .. pp 
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Dit geldt ook voor de volgende stempels, van administratieven 
aard, indertijd ten postkantore Curajao aanwezig, maar op brieven 
niet bekend. Het zijn stempels met de getallen 30, 120 en 180 
(afb. 18), zeer waarschijnlijk bestemd om het portbedrag aan te 
geven, dat door den geadresseerde moest worden betaald. Een 
Regeling van 1858 vermeldt, dat het door den geadresseerde te 
betalen port op den omslag der brieven, enz., werd aangeduid, en 
bij de uitreiking ingevorderd. Bij vooruitbetaling van het port 
werd de brief voorzien van het stempel FRANCO. 

Het port voor de brieven, uit de andere eilanden over zee 
aangevoerd, was 15 cent voor een brief tot 15 wigtjes, 30 cent 
van 15 tot 30 wigtjes, 45 cent van 30 tot 50 wigtjes, enz. — 
Brieven uit Nederland van 1858 af werden met 60 cent port 
belast (in 1857 blijkt het tarief nog 85 cent te zijn). Vermoedelijk 
zullen dus de stempels van afb. 18 in of kort na 1858 zijn aan
gemaakt (en gebruikt ?). 

Twee andere administratieve stempels, PD en PP (afb. 19), 
payé jusqu'a destination en port payé, zijn vermoedelijk ook van 
ouden oorsprong, maar evenmin bekend op brieven. 

Mochten er verzamelaars zijn, die oude brieven met de hier
boven genoemde stempels bezitten, dan zal ik ze heel gaarne eens 
ter inzage ontvangen ! 

Uitaiften 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 

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

ANDORRA (Fransch kantoor). 
f^rankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

30 centimes, rood. (Wapen). 
35 centimes, blauwgroen. (Wapen). 
55 centimes, violet. (Brug). 
60 centimes, bruin. (Brug). 
80 centimes, blauwgroen. (Brug). 
1 franc, rood. (Dal-landschap), 
1 fr. 75 c , donkerblauw. (Dal-landschap). 
2 fr. 15 c , violet. (Kapel van Meritzell). 

ARGENTINIË (Augustus 1938). 
De 50e herdenkingsdag van het over

lijden van president Sarmiento bracht 
onderstaande frankeerzegels, alle volgens 
afbeelding: 

3 centavos, groen. 
5 centavos, rood. 

15 centavos, blauw. 
50 centavos, oranje. 

De oplaagcijfers bedragen resp. 3, 30, 
1 en 1 millioen stuks. 

Dienstzegels, diverse opdrukken op 
onderstaande frankeerzegels: 

M.J.I. op 20 centavos, ultramarijn. 
(Yvert nr. 373). 

M.M. op 1 peso, sepia en licht
blauw. (Yvert nr. 386). 

AUSTRALIË. 

Frankeerzegels in het koningstype, pa
pier met het koerseerend watermerk: 

2 pence, rood. 
1 shilling 4 pence, karmijn. 

In nieuwe teekening, volgens afbeelding, 
verscheen het frankeerzegel: 

% penny, oranje. 

BELGIË. 
Dienstzegel, roode opdruk gevleugeld wiel op frankeerzegel der 

uitgifte 1936: 
50 centimes, blauw. 

3ELGISCH-CONGO. 
Ter gelegenheid van het internationaal congres voor het 

toe-isme verschenen, gedrukt op een velletje en in de kleuren 
blauw en sepia, de waarden 5 centimes, 90 centimes, 1 fr. 50, 
2 ie 40, 2 fr. 50 en 4 fr. 50 der toeristen-serie van dit jaar. 

De verkoopprijs van een dergelijk blok bedraagt 15 francs, de 
toeslag ad 3 fr. 15 komt ten goede aan het propaganda-fonds vooi 
het toerisme in Belgisch-Congo. 

De oplaag bedraagt 100.000 velletjes; tot 31 December 1939 
zijn de zegels geldig voor frankeering. 

CHILI (September 1938). 
Frankeerzegels in diverse landschapteekeningen: 

20 centavos, lichtblauw. 
50 centavos, violet. 

DANZIG (September 1938). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, doch op papier 

met het watermerk hakenkruis: 
5 pfennig, oranje. 

25 pfennig, karmijn. 

DENEMARKEN. 

mmftmmvmm 
Ter gelegenheid van de na

tionale postzegeltentoonstel
ling werd de 5 öre der uit
gifte 1933-37 voorzien van 
den rooden opdruk: 

D.F.U. 
Frim-Udst. 

19 38 
De opdruk is op om het 

andere zegel aangebracht, zoo
dat op een vel van 100 exem
plaren er 50 zijn overdrukt. 

D.F.U. beteekent Danske Filatelistdags-Udstiling. 

DUITSCHLAND (September 1938). 
[ii dezelfde teekening als die, uitgegeven ter gelegenheid van 

de.i 49en verjaardag van den Führer, verscheen, ter gelegenheid 
van den partijdag te Neurenberg, het frankeerzegel: 

6 -|- 19 pfennig, donkergroen. 
Naast de waarde is de tekst „Reichsparteitag 1938" aangebracht. 

»RE '"̂ SÈS#' 0RE ; 0RE XisaSS' 0RE 
1>0STFRIM>eRKE . POSTFRIM/ERKE 

ÉÉÉÉÉMI 

FINLAND. 

m¥mmm¥m999mmm9m 

IS" 

\m\^^ig^ . 
S U O M I-FINLAND 

m 

Het 300-jarig bestaan van de 
Einsehe post bracht de reeds 
vroeger aangekondigde speciale 
frankeerzegels: 

50 penni, groen. 
1 K mark, blauw. 
2 mark, rood. 
i/i mark, zwartgroen. 

Zij toonen het postkantoor te 
Ahvenkoski, resp. postvervoer des 
winters in de 18e eeuw, een post
vliegtuig en het hoofdpostkantoor 
te Helsinski. 

FRANKRIJK. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de volgende pakketpost

zegels, alle overdrukt met 10 Kg = 2 F 30: 
2 frs. 15, 2 frs. 35, 2 frs. 75 op 2 frs. 15 en 3 frs. 05 op 

2 frs. 35, alle groen. 

GRIEKENLAND. 
Weldadigheidszegel, waarde-opdruk in zwart op onderstaand 

frankeerzegel der uitgifte 1927: 
50 op 20 lepta, violet. 
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HAITI. 

Het 15G-jarig bestaan der Noord-Amerikaansche grondwet werd 
he-dacht door de uitgifte van het frankeerzegel: 

60 centimes, blauw. 

HONGARIJE. 

mmmmtmm^n 

; 1 'Htti»*»*« 

MÉÉiM 

Het 400-jarig bestaan der universiteit te Dehreczcn bracht de 
reeds vroeger aangekondigde serie in de waarden: 

6 filler, donkergroen. (L). 
10 filler, ohjf. (L). 
16 filler, donkerviolet. (S). 
20 filler, karmijn. (L). 
32 filler, roodbruin. (S). 
40 filler, blauw. (S). 

De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: het tegen
woordige universiteitsgebouw, het schoolgebouw in de 18e eeuw, 
brandweer der studenren, het schoolgebouw in de 19e eeuw, 
professor Marothy en professor Hatvany. 

I? AN. 
'^rankeerze^els in de koerseerende portretteekening, doch zonder 

den tekst Postes Iraniennes: 
10 dinars, roselila. 
30 dinars, geelgroen. 

jOEGO-SLAVIE. 

JUGOSLAVIJA 
jyrocnABMJA 
I M É É M A É É I 

mmmmrfvmmnm^mnm 
HOCDBMA 
BEBOJK» 

syrocnnBHJA JUCOSIAVIIA 
ItlM 

Ter gelegenheid van de 9e Balkan-sportfeesten verschenen de 
frankeerzegels: 

50 para, bruinoranje. 
1 dinar, groen. 
1 dinar 50, bruinrood. (L). 
2 dinars, blauw. (S). 

Zii worden verkocht tegen dubbelen prijs; de oplaag bedraagt 
150 000 series. 

Veldadigheidszegel volgens afbeelding: 
50 paras, blauw, groen, geel en rood. 

^rankeerzegels in de koerseerende teekening, portret van konmg 
Peter I I : 

25 para, bruinzwart. 
50 para oranje 

Deze waarden zi|n gedrukt op wit, zeer dik papier, overgebleven 
van de TesL-zegels van 1936. 

NICARAGUA. 
V^aarde-opdrukken met het jaartal 1938 op onderstaande fran

keerzegels der uitgifte 1936: 
Tres centavos op 25 centavos, oranjerood. 
C'no centavos op 50 centavos, bruinrood. 
Seis centavos op 1 colon, ultramarijn. 

PARAGUAY. 

• -De viering van het 400-jarig bestaan 
der kathedraal, tevens nationaal pan
theon, in de hoofdstad des lands, 
bracht de frankeerzegels: 

5 pesos, olijf. 
11 pesos, bruinrood. 

Beide volgens afbeelding. 

i 'OLEN. 
De dezer dagen gehouden stratosfeer-tocht bracht het speciale 

zegel velletje; 
75 groszy, violet. 

Het IS voorzien van breede witte randen met toelichtenden 
tek'^t. 

RUANDA-URUNDI. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, drager: 

5 centimes, roselila. 

RUSLAND 
Ten bate van de jeugd ver-J 

scheen een serie kinderzegels inj 
de vvaarden: 

10 kopeken, blauwgroen. 
15 kopeken, blauw. 
20 kopeken, bruinviolet. 
30 kopeken, roodbruin. 
40 kopeken, bruin. 
50 kopeken, donkerblauw. 
80 kopeken, lichtgroen. 

(Alle waarden in liggend, da 
15 kopeken in staand formaat)! 

Op de 10 kopeken is een moeder weergegeven, haar k ind j | 
wegend; op de 15 kop. kinderen voor het standbeeld van LeninI 
de 20 en 40 kop. toonen kinderen, bezig met microscopische onderl 
zoekingen; op de 30 kop. zijn een kamp van padvinders en spelend! 
kinderen weergegeven. De 50 en 80 kop. toonen de jeugd, spelenJ 
met zelfgemaakte vliegtuigen, enz. 

SYRIË. 
Opdruk or> tot dusverre niet verschenen frankeerzegel, bus t | 

vaa president Atasi: 
12 piastres 50 op 10 piastres, blauw. 

ll^E 
I B ^ 
m 
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SALVADOR. 

Waarde-opdruk op frankeerzegel der 
uitgifte 1935: 

1 op 2 centavos, bruin. 
Ter herdenking van den lOOen sterf

dag van Simon Canas, bevrijder der 
slaven, verschenen de luchtpostzegels: 

15 centavos, oranje. 
20 centavos, groen. 
30 centavos, bruinrood. 

1 colon, zwart. 
Alle volgens afbeelding. 

SPANJE (September 1938). 
Frankeerzegel in het type allegorie der republiek, vrouw met 

vnjheidsmuts: 
50 centimes, blauw, 

"rankeerzegels in diverse teekeningen en in groot formaat: 
25 centimes, donkergroen. 
45 centimes, bruinrood. 

Deze werden uitgegeven ter eere van de 43e legerdivisie. 
'»Veldadigheidszegels als voren: 

5 centimes, denkergroen. 
10 centim.es, bruin. 
25 centimes, blauwzwart. 
50 centimes, rood. 

ST. LUCIA. 

PIM tmmmtmmmmmmm 

M É É M 

pence, 
shilling, grijsbruin. 
shilling, donkerblauw. 
shilling, 
shilling, zwart op geel. 

Frankeerzcgels in nieuwe teekeningen, papier met het keer-
see-end watermerk: 

>2 penny, groen. 6 
1 penny, violet. . 1 
1 i4 pence, rood. 2 
2 pence, grijs. 5 
2'A pence, ultramarijn. 10 
3 pence, oranje. 

De waarden 'A tot en met 3 pence zijn gedrukt in het af
gebeelde koningstype, de overige in diverse landschapteekeningen 
(alle liggend formaat); de 10 shilling, staand formaat, toont het 

apen der kolonie. 
TRENGGANU (Augustus 1938). 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, papier met het 

neervoudig watermerk in sierschrift: 
8 cents, grijs. 

URUGUAY. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, boekdruk en met 

reede witte randen: 
2 centesimos, groen. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

rmm 

De in het vorige nummer vermelde serie frankeerzcgels werd 
aangevuld met: 

8 cents, olijf. (Van Buren). 
9 cents, reselila. (Marrissen). 

10 cents, roodbruin. (Tyler). 
11 cents, blauw. (Polk). 

1 dolla", violet en zwart. (Wilson). 
Ei') de 10 en 11 cents is de teekening iets afwijkend van die 

der voorafgaande waarden: extra witte hjn als omraming. 
Het eeuwfeest der stichting van den staat Iowa bracht het 

speciale zegel: 
3 cents, violet. 

Den heer Ab ma te Grand Rapids dank veer teezending. 

ZWITSERLAND. 

juuktUk AfÉ^^MÉAM 

Frankeerzcgels in diverse 
teekeningen. 

20 r. rood. (Kerk van 
Castagnola en meer 
van Lugano). 

Het is gedrukt in het 
koerseerend tormaat. 

3 fr., bruinlila op crème 
5 fr., grijsblauw op id. 

10 fr. green op idem. 

Deze drie zijn gedrukt in groot liggend formaat en op papier 
met zijdevezels. 

De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voer: de eedsaflegging 
tijdens het verzegelen van den eersten Bondsbrief; tafereel uit de 
gedenkwaardige vergadering te Stans; het uitbrengen van stemmen, 
een bewijs van het bestaande algemeene kiesrecht. 

Ter gelegenheid van de te Aarau gehouden postzegeltenteon-
ste ling verscheen een blok of velletje met het frankeerzegel 
20 + 20 rappen reed (2 X) en het luchtpostzegel 10 ep 65 rappen 
blauwgroen en blauw. Het velletje bestaat dus uit drie zegels; 
de randen zijn voorzien van een teelichtenden tekst. 

V. B. 

XeVcnVaditcn 
^ieuiVe Uitgiften 

Oplaa^cj/fers,enj.j J 
BELGIË. 
Naar verluidt zal, ten gerieve van een noodzakelijke restauratie 

van het Rubens-huis te Antwerpen, een toeslagserie verschijnen. 

1-RITSCHTNDIE. 
.Mie frankeerwaarden, al dan niet overdrukt, met de beelte

nissen van l'oningin Victoria en koning Eduard VII zijn op 
1 september j.1. buiten koers gesteld. 

DUITSCHLAND. 
Ter gelegenheid van de opening van het „geuw-theater Saar-

pfalz" te Saarbrücken op 10 dezer verschijnen twee weldadig-
heidszegels in de waarden 6 -|- 4 en 12 -f- 8 plennig. 

GUATEMALA. 
In den loop der volgende maand wordt een postzegeltentoon-

stel'ing voor Midden-Amerika gehouden, voor welke gelegenheid 
een serie van zes zegels verschijnt, weergevende de portretten van 
de presidenten van Guatemala, Salvador, Honduras, Costa-Rica, 
Panama en Nicaragua. 

Di; waarden zullen zijn 1, 2, 3, 4, 5 en 10 centavos. 
Bovcnd en verschijnt veer dezelfde gelegenheid een blok van 

zes zegels, bestemd veer de frankeering van luchtpoststukken. 
IJSLAND. 
Een speciaal blok, met de frankeerwaarden 30, 40 en 60 aur, 

is L innenkort te verwachten ter herinnering aan den zeevaarder 
Einessen, die de eerste IJslander was, welke Amerika bezocht, 
waartoe hij in 982 van Groenland vertrok. 

De oplaag zal 200.000 stuks groot zijn. 
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JOEGOSLAVIE. 
Een serie frankeerzegels ten gunste van de Christelijke vrouwen

beweging is in den loop van het volgend jaar te verwachten. Vier 
waarden, in een oplaag van 250.000 stuks elk, zullen daartoe 
verschijnen. 

LETLAND. 
Het 20jarig bestaan der republiek zal gevierd worden door 

een herinneringsserie van zeven waarden. De 10 santimi brengt 
het portret van generaal Jahnis Balodis, de 20 dat van staats
president dr. Ulmanis. Deze waarden worden in groot formaat 
gedrukt, de overige — 3, 5, 30, 35 en 40 santimu, weergevende 
landschappen — in klein formaat. 

OOSTENRIJK. 
Op 31 dezer worden alle Oostenrijksche frankeerwaarden buiten 

omloop gesteld. Inwisseling van ongebruikte zegels tegen koer
seerende Duitsche kan tot 31 December a.s. geschieden naar een 
omrekenbasis van 3 : 2. 

."ERU. 
Het achtste PanAmerikaansch congres wordt in December a.s. 

te Lima gehouden. Drie speciale frankeer en even zoovele lucht
posrzegels zu'len voor deze gelegenheid verschijnen. 

POLEN. 
Het 20jarig bestaan der onafhankelijkheid, dat binnenkort 

wordt herdacht, brengt een speciale serie frankeerzegels in de 
waarden 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 55. 75 groszy; 1. 2 en 
3 zloty. 

RUSLAND. 
Een serie frankeerzegels van 12 waarden is binnenkort te ver

wai'hten. Zij is bedoeld als propagandamiddel voor het toerisme. 

TURKIJE. 
De frankeerzegels 8 en 12K kurus van de Balkanentente, uit

gegeven in November 1937, zijn op 1 Juli j.1 buiten omloop 
gesteld. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Voor 1939 bestaat het plan een serie van tien frankeerzegels 

uit te geven met de portretten van Amerikanen, die het meest 
hei'^ben bijgedragen tot de ontwikkeling der NoordAmerikaansche 
cultuur. I 1 I '*'l 

V. B. 

Nederland 
en 

Overzcesche 
Gewesten 

NEDERLAND. 
Nieuwe oplaagletters. 
50 cent Q. 

Nieuwe etsingnummers. 
50 cent Q: 620. 

5 cent jubileum: L 625, R 625. 
12K cent jubileum: 622 L. 

Tentoonstelling Nederlandsch Postmuseum. 
Ter gelegenheid van den dag van den postzegel, die dit jaar 

op 9 October wordt gevierd, zal in het Nederlandsch Postmuseum 
een bijzondere tentoonstelling worden gehouden, gewijd aan de 
emissie 1867. 

Hier worden talrijke stukken getoond, die men nog nimmer 
bijeen heeft gezien en die ten deele onbekend zijn. 

Onder meer is, met behulp van archiefgegevens, samengesteld 
een reeks van 24 heele vellen, afdrukken van 24 platen, die in 
het voorjaar van 1867 een keuringscommissie gepasseerd zijn. 

Deze tentoonstelling blijft eenigen tijd geopend; in het volgend 
nummer komen wij er op terug. 

NED.INDIE. 
De luchtvaartherdenkingszegels. 
Ter herdenking van het tienjarig bestaan van een geregelde 

luchtvaart in Ned.Indië, welke 1 November 1928 aanving, zullen 
daar te lande twee bijzondere frankeerzegels worden uitgegeven, 
in de waarden 17K cent en 20 cent. Deze frankeerzegels worden 
verkocht met een toeslag van 5 cent, waarvan de netto opbrengst 
zal worden uitgekeerd aan de Koninklijke NederlandschIndische 
Vereeniging voor Luchtvaart ten behoeve van het Nederlandsch
Indisch Luchtvaartfonds. 

IWOTV^WMV« 

MAAAMMAAÉÉMÉ 

De zegels worden in Indië verkrijgbaar gesteld van 15 t.m. 31 
October 1938 en zullen hier te lande gedurende denzelfden ter
mijn aan de philatelistenloketten verkrijgbaar zijn. Zij worden 
voor het gebruik gelijkgesteld met gewone Indische frankeerzegels 
en blijven geldig tot en met 30 November 1938. 

De zegels zijn vervaardigd door de N.V. Joh. Enschedé en Zonen 
te Haarlem en uitgevoerd in rotogravuredruk in de kleuren sepia 
en muisgrijs. Het formaat is 30 X 23 mm. 

Weldadigheidspostzegel 1938. 
De weldadigheidspostzegel, die volgens gebruik ook dit jaar in 

December wordr uitgegeven door de administratie van de Pos
teriieu, zal ten goede komen aan het Centraal Missie Bureau. De 
bijzondere strekking is: de ziekenzorg voor onvermogenden en 
inheemschen. 

De uitgave omvat de volgende waarden: 2 ct., i% ct., 7K ct., 
10 ct. en 20 ct., met een verkoopwaarde van 3, 5, 10, ll'A en 
25 ct. 

De vijf verschillende beelden zijn zeer eenvoudig gehouden 
evenals de aanduidingen op de zegel in een eenvoudige en klan 
letter zijn gedrukt. Het formaat zal aan de thans in omloop zijnd 
zegels gelijk zijn, met uitzondering echter van de 2 et. zegej 
die om practische redenen van klemer formaat zal zijn. 

De beelden zijn naar fotografieën genomen en ontworpen doa 
den Eerw. Frater Servaas te Padang. Het zijn voorstellingen va 
een ziekenzuster in haar (polik!iniek)bezigheden. 

Zooals bekend komen deze zegels op 1 December a.s. in circl 
latie en zullen aan alle kantoren verkrijgbaar zijn tot 9 J a n u / 
d.a.v., terwijl ze geldig blijven tot en met 30 September 1939 

T z. t. zullen de organisatoren zeer zeker nog wel van zil 
doen hooren, overtuigd dat het mooie belang, waarvoor de tq 
slag is bestemd, algemeene sympathie zal vinden. 
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VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN OCTOBER 1898). 
Suriname. 
Indien men de berichten mag gelooven, is er in September, vóór 

en in het postkantoor te Paramaribo heel wat te doen geweest. 
Daar is gedrongen en gevochten om in het bezit te komen van 
het restant Koningszegcls, voorzien van een opdruk. De Heer 
M. Z. Booleman was de eerste, die mij meedeelde en vertoonde de 
20 cents, Willem III, overdrukt als hierbij aangetoond, met 
„10 CENT". Alle overgebleven waarden van 123^, 15, 20, 25 en 
30 cent werden bij Besluit ingetrokken, om te worden verlaagd 
tot 10 cents-zegels. Zij ontvingen allen denzelfden opdruk. Ook 
anderen gaven ons daarover bericht, maar de getallen door de 
Heeren genoemd, verschillen nogal onderling. Men noemt de hoe
veelheden van elk der waarden, die overdrukt werden, niet minder 
dan van 6000-78000. 

Wij zullen daarom met eenc opgave wachten, totdat kalmte is 
ingetreden en meer officieele berichten zekerheid schenken. Nu 
verhaalt men, o. m., dat alles van de eene soort in ééne hand 
kwam, alles van eene andere door twee, van eene derde door zes 
personen werd opgeslokt. De juisthied betwijfel ik nog, daar 
verschillende particulieren, die niets met verzamelen op hebben, 
brieven ontvingen, met die opdrukjes gefrankeerd. Verzamelaars 
en handelaars zullen wijs doen, om niet te veel daarvoor te be
talen en liever wat te wachten, tot 't ware bekend is. De geschie
denis van de 2% op 50 ligt nog versch in 't geheugen. Men be
taalde in den aanvang ƒ 2.50 voor 'n exemplaar ! En later werden 
zij voor enkele dubbeltjes aangeboden. 

Volgens Jhr. van Kinschot, die van de besproken opdrukken 
een geheel vel 10 op 25, getand 11K X 1234 en een geheel vel 
10 op 30 zag, moeten er bij de opdrukken nog variëteiten te 
vinden zijn. De afstand van „ 1 " tot „O" bedraagt van 1 tot 2 mM 
en vooral de „ T " moet er soms heel raar zijn opgekomen. 

België. Vlaamsche stempels. 
Volgens „M. J." zou de Vlaamsche taalbeweging weder een 

stap nader tot hare oplossing zijn gekomen. Bij de Belgische post-
administratie zou n.1. het voornemen bestaan, de postkantoren in 
de Vlaamsche gewesten te voorzien van vernietigingsstempels, 
waarop de plaatsnamen niet meer in de twee talen, maar alleen 
in het Vlaamsch voorkomen. 

Inmiddels zijn die stempels reeds in dienst. 
Beschouwingen over de zoogenaamde zettingen van de Port-
zegels. 
Niet kort samen te vatten artikel van Jhr. van Kinschot, waar

in deze aantoont, dat de chronologische volgorde van de in het 
Standaardwerk beschreven zettingen der Nederlandsche en kolo
niale portzegels moet luiden: B, A, D, I, C, F, H , E, G enz. 

B. 
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BUITENLAND. 
BELGIË 
De kaart voor het buitenland, de 1 franc rood op groenachtig 

karton, verscheen ook tweetalig met op de adreszijde een „M" 
vóór de eerste regel. 

BRITSCH-INDIE. 
In 1936 schijnen gedurende korten tijd kaarten van 9 pies en 

an 9 -|- 9 pies donkergroen met den kop van George V ver-
chenen te zijn zonder Engelsch wapen en met alleen tekst rechts 
an de deelstreep. 
BULGARIJE. 
Volgens mededeeling van de „Berliner Ganzsachen Sammler-

erein" beteekenen de teksten van de nieuwe Bulgaarsche post
aarten: het klooster Preobraschenski; het klooster Rila; het 
looster Rila (gedeeltelijk); Winzerin (?, vrouw uit Winzer ?); 

de rotsen van Belogradtschik; het monument te Sofia van den 
tsaar-bevrijder; kerk te Dragalevski; de Zwarte Zee; Rila - het 
observatorium Mussala; Rila - bergtop Orlovetz; Oogst; Rila -
de berg Kupenite; Varna; rozenplukster; Sofia - de kathedraal 
Alexander Nevski. 

CHAMBA. 
De heer Beckhaus te Berlijn meldt ons nog 3 poststukken met 

de beeltenis van George V, n.1.: de enveloppe voor aangeteekende 
stukken van 3 - 4 - 1 anna, blauw; de kaart met betaald antwoord 
van 9 4 - 9 pies, groen (nr. 39); en de kaart van 9 pies, groen, 
zonder Engelsch wapen (nr. 41 ?) van Britsch-Indië. Alle 3 zijn 
voorzien van een zwarten opdruk „Chamba" en het wapen van 
dit gebied. 

DUITSCHLAND. 
Dit overzicht zou niet compleet zijn zonder minstens één serie 

nieuwe prentkaarten. Wij zijn hier aan de 121e serie toe. Het zijn, 
zooals altijd, kaarten ä 6 pfennig, zegelafbeelding Hindenburg. De 
illustraties stellen voor: 1. Dessau; 2. Hachenburg; 3. Dudweiler; 
4. Emden; 5. Emden (andere voorstelling); 6. Alsfeld; 7. Todt-
moos; 8. Kirchheimbolanden; 9. Meersburg. 

Bovendien verscheen een herinneringskaart aan den rijkspartijdag 
vaa dit jaar. Het zegelbeeld laat Hitler zien, links vertoont de 
kaart een afbeelding van Neurenberg. De kleur is groen, de 
frankeerwaarde 6 pfennig, de kostprijs 25 pfennig. 

HAIDERABAD. 
De kaarten van 4 pies en 4 -|- 4 pies, roodbruin op gekleurd 

karton (nr. 13 en 14), verschenen met enkele wijzigingen. Ten 
eerste is een deelstreep over de geheele lengte van de kaarten aan
gebracht en het opschrift, dat van „H. E. H. The Nizam's" in 
„Nizams Dominions" is veranderd, bevindt zich rechts van deze 
deelstreep. 

De enveloppe van 8 pies, groengeel op wit papier (nr. 22), 
verscheen in formaat b (121 : 96 mm.) in plaats van formaat a 
(137-138 : 78-80 mm.). 

IRAN (PERZIE). 
De koerseerende kaart van 10 din., lila op blauwgrijs papier, met 

den kop van Riza Khan, verscheen in de nieuwe oplage met den 
tekst alleen in het perzisch. 

Voor het luchtverkeer verscheen een briefkaart ä 50 din. met 
de groote zegelindruk van de luchtpostzegelserie van 1930 in 
rood en blauw op groenachtig karton. 

JHIND. 
Evenals Chamba gaf ook Jhind nog 3 poststukken met den 

kop van George V uit. Het zijn de drie correspondeerende num
mers, dus een enveloppe voor aangeteekende stukken van 3 -f- 1 
anna, blauw, een kaart van 9 pies, groen (maar hier 41 I van 
Britsch-Indië), en de kaart met betaald antwoord van 9 -|- 9 pies, 
groen (hier kaart 42 I van Britsch-Indië). 

De opdruk is landsnaam en wapen in zwart. 
MONTENEGRO. 
De heer W. P. Costerus toonde ons een nog onbekende pakket-

kaart van dit land, n.1. een 5 nkr., roserood op rose karton. Tekst 
en zegelbeeld als nr. 4. Of het hier een proef betreft of een 
werkelijk uitgegeven kaart, is (nog) niet uit te maken. Wellicht 
dat de archieven (ioo deze er zijn) van de post van het vroegere 
Montenegro hierover opheldering zouden kunnen geven. Het ons 
getoonde exemplaar heeft in den tekst op de linkerhelft aan de 
voorzijde een drukfout: in plaats van „expediteur" staat er 
„rpéditeur". 

NABHA. 
Nabha gaf een soortgelijk stel poststukken uit als de eerder ver

melde Britsch-Indische staten, maar de overdrukte kaarten zijn 
de nummers 43 I en 44 I van Britsch-Indië. 

SORUTH. 
Soruth gebruikt sedert eenigen tijd ook eigen kaarten. Als zegel-

mdruk fungeert dezelfde voorstelling, die wij op de postzegel 
Yvert nr. 23 aantreffen, n.1. de stad Junagadh met den berg 
Girnar. De waarde is 3 pies, de kleur blauw op gekleurd karton. 
Als kaart met betaald antwoord dienen 2 van deze kaarten, op 
manier A verbonden. (Voor de niet-ingewijde lezers diene, dat A 
beteekent, dat de eerste en derde bladzijde van het geheel bedrukt 
zijn en dat de kaarten aan de bovenzijde samenhangen). 
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PATIALA. 
Ook dit land verrijkte ons evenals Chamba, enz., met post

stukken. Ook hier zijn het de beide briefkaarten, 9 pies groen en 
9 + 9 pies groen, en de enve'oppe voor aangeteekende stukken 
van 3 + 1 anna blauw; hier natuurlijk met opdruk „Patiala" en 
landswapen. Welke kaarten van BritschIndië gebruikt zijn, 
kunnen wij uit de ons verstrekte opgave niet afleiden. 

SANDSCHAK ALEXANDRETTE. 
Dit blijkt ook een nieuw verzamelgebied te worden. Drie van 

de 4 Syrische poststukken van het jaar 1931, n.1. de enveloppe 
van 4 piaster oranje op wit papier, het postblad van 4 piaster 
oranje op geel, en de kaart van 3 piaster groen op grijs karton 
verschenen met den opdruk Sandjak D'Alexandrette. De opdruk 
is zwart bij de enveloppe en het postblad, rood bij de briefkaart. 

SPANJE. '■ 
Spanje schijnt van tijd tot tijd briefkaarten met reclameteksten 

voor de postspaarbank uit te geven. Berlijn meldt ons twee ver
schillende. Het betreft kaarten van 25 centimos lila. Wat het 
zegelbeeld voorstelt is ons niet bekend. 

De eene tekst luidt vertaald: Gewent u eraan, uw spaargelden 
naar de postspaarbank te brengen. Strenge geheimhouding en vol
ledige waarborg. Madrid, 30 April 1938. 

De tweede tekst: Burgers ! Ons roemrijk leger verdedigt het 
vaderland met de wapenen. Gij kunt de economie van het land 
verdedigen door uw goud naar de postspaarbank te brengen. 
Madrid, 14 Mei 1938. ' 

De snelle opeenvolging van de beide data doet het vermoeden 
rijzen, dat de serie met deze twee kaarten niet uitgeput is. Wij 
vertrouwen op onze lezers, om onze kennis uit te breiden 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
De heer L. E. Bosch liet ons een verschil zien tusschen twee 

exemplaren van de nr. 7 van de adreskaarten met verrekening 
(„Postautragskarte"). Aan de voorzijde komen bij type I 7, bij 
type n 10 rijen voor. 

VENEZUELA. 
In het Meinummer van het Maandblad meldden wij een serie 

prentkaarten. De heer L. f. van Jochem te Zaraza was zoo 
vriendelijk om mede te deelen, dar er twee series bestaan, ieder 
van 6 kaarten. De kaarten zijn echter reeds sinds 7 Juli 1937 
verkrijgbaar. 

Van de serie van 2234 centimes rood zijn tot nog toe de vol
gende afbeeldingen bekend: 1. Avenida Los Caobos  Caracas 
Venezuela; 2. Terraza del Hotel „Mlramar"  Macuto D. T. 
Venezuela; 3. Carreteria Trasandina  Estado Tachira  Venezuela; 
4. Capilla Lourdes  Caracas  Venezuela. 

De andere serie heeft als zegelb^eld een bb'k op de Orinoco
rivier .De waarde is 10 centimos, kleur rood. De illustraties zijn: 
1. Avenida „La Paz"  Caracas  Venezuela; 2. Club Florida 
Caracas  Venezuela; 3. Ministerio de Fomento  Caracas  Vene
zuela; 4. Universidad Central  Caracas  Venezuela; 5. Fuenta 
publica „Le Castano"  Maracay  Estado Aragua  Venezuela; 
6. Parque Ayacucho en Barquisimento  Estado Lara  Venezuela. 

ZWITSERLAND. 
De heer L. E. Bosch toonde ons 3 privépoststukken, die wij 

nog niet vermeld zagen. Het zijn twee adresbandjes en een 
enveloppe. De enveloppe, die van een Pestalozziherdenklng af
komstig is, draagt 2 afdrukken van de 20 centimes rood met den 
Teilkop. 

Het eene adresbandje is een uitgave van de „Banque d'escompte 
et de change (S.A.V te Lausanne, en heeft als zegelbeeld de 10 
centimes groen Teil (dus nr. 33); het andere komt eveneens uit 
Lausanne, en wel van het „Swiss office for the Development of 
Trade" en draagt de 7!4 centimes groen, de zoon van Teil met 
boog (nr. 37) als zegelndruk. 

„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
Verkrijgbaar bij de administratie van bet „Nederlandsch Maand

blad voor Philatelie" te Breda door overschrijving van ƒ 1,50 + 
ƒ0,30 frankecrkosten (buitenland ƒ0,75) op postrekening 37183 

van Mevr. Wed. M. C. H . Smeulders-van Pelt, Breda. 

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

tember 1938 bevatten: 
Met ingang van 1 September 1938 is het hulppostkantoor te 

Goedereede vervangen door een poststation. 
Die van 14 September 1938: 
Ter gelegenheid van het Derde Internationaal Tropengenees-

kundig en Malariacongres zal op 24 September en van 26 Sep
tember tot 1 October 1938 in het Koninklijk Instituut te Amster
dam een tijdelijk bijpostkantoor worden ooengesteld. Het kantoor 
beschikt niet over een bijzonderen stempel. 

Op 1 October 1938 wordt te Breda-Station een expeditiebureel 
voor brieven- en pakketpost in dienst gesteld. Op den zelfden 
datum wordt in het gebouw een bijpostkantoor, genaamd Breda-
Station, gevestigd. 

Die van 21 September 1938: 
Met Ingang van 1 October 1938 wordt het postagentschap Breda-

Baron'elaan opgeheven en tegelijkertijd gevestigd het postagent
schap Breda-Nieuwe Haagdijk. 

Die van 28 September 1938: 
Met ingang van 26 September 1938 werd te West-IJsselmonde 

een poststation zonder bestelling gevestigd, hetwelk met den 
naam IJsselmonde-West moet worden aangeduid. 

Met ingang van 1 October 1938 wordt het postkantoor te 
Zevenbergen vervangen door een ongeclassificeerd hulppost
kantoor en gevestigd het bijpostkantoor 's-Hertogenbosch-Station, 
onder gelijktijdige opheffing van het postagentschap 's-Hertogen-
bosch-Koninginnelaan. 

6 September j.1. werd in Leiden de in het vorig nummer ver
melde tijdelijke tekst in de sttmpelmachine vervangen door de 
5-regelige tekst „Ook Straatnaam- / en huisnummer / in het 
adres / adresseer volledig" met afbeelding van een pen. 

Wij danken den heer Kirchner voor toezending van den stempel 
Veldpost X 10 X van 21.IX.38 12, type Vellinga 172, met 1 uur-
cijfer, dus afkomstig van de in het vorig nummer vermelde 
oefeningen van de Lichte Brigade. 

De verdere oefen-ngen, die van 26 t.m. 29 September in groot 
verband rond Arnhem, Nijmegen, Resteren gehouden zouden 
worden, zijn niet doorgegaan. 

Kent één onzer lezers andere nummers dan 10, uit 1938 ? 
Dienstorder H. 562 van 21 September 1938 vermeldt hier

omtrent: 
Veldpost. 1. In verband met de omstandigheid dat de oefe

ningen van het veldleger zijn afgelast, zullen de veldpostkantoren 
te Nijmegen en Resteren, bedoeld in dienstorder 526, niet worden 
ingericht. 

2. Het veldpostkantoor te Arnhem zal ten behoeve van de 
oefeningen van de Lichte Brigade van 21 t.m. 24 September in 
werking zijn. 

In het ochtendblad van het Alg. Handelsblad van 4 October j.1. 
kwam het volgende bericht voor: 

Sluiting Veldpostkantoren. De in verband met de bijzondere 
milita're maatregelen te Groningen, Apeldoorn, 's-Hertogenbosch 
en Maastr'cht ingerichte veldpostkantoren zullen heden na afloop 
van den dienst worden opgeheven. 

Wie zag afstempelingen van deze veldpostkantoren ? 
D'enstorder 535 van 28 September 1938 meldt: 
Afstempeiing correspondentie met bijzonderen stempel. 1. De 

Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
heeft besloten op 9 October a s. den Dag van den Postzegel te 
vieren te Amsterdam. 

2. De bij dezen Bond aangesloten vereeniging „Hollandla" zal 
aldaar op den avond van 8 October een postzegeltentoonstelling 
houden. 

3. Op deze tentoonstelling zal een brievenbus worden geplaatst. 
4. De in deze bus geposte correspondentie zal den volgenden 

dag worden voorzien van den afdruk van een bijzonderen stempel. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

http://21.IX.38


NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 189 

franheer 
NEDERLAND. 

Frankeerstempelmachine. 

In het Maandblad van December 1937 werd de invoering in 
Nederland van de „Komusin-frankeerstempelmachine" aange
kondigd, welke machine postzegels, van rollen afkomstig, op de 
brief plakt en deze gelijktijdig afstempelt. De heer Traanberg zond 
ons een dergelijke, in Mei gebruikte afdruk van de N.V. Neder-
landsche Huistelefoonmaatschappij te 's-Gravenhage, die deze 
machines importeert. Bij informatie werd medegedeeld, dat de 
machine voor een technische verbetering naar de fabriek werd 
teruggezonden. Indien lezers dergelijke afdrukken mochten tegen
komen, houden wij ons voor opgave gaarne aanbevolen ! 

Francotyp. 
Machine 118 IIL 
In deze machine werden op 29 Augustus de cliché's vernieuwd, 

evenals het reclame-cliché, waarbij thans „R EN D " wijder uit 
elkaar staan; de tekst bleef overigens ongewijzigd. 

Machine 134 IIL 
Ook deze machine werd eindelijk voorzien van nieuwe stempels 

op 19 Augustus j.1., waarbij in afwijking der A-machines thans 
ook een ster op de plaats der gulden-waardecijfers staat. Tusschen 
de stempels ften telnummer, doch een dubbele lijnversiering, 
waarin: DE ERVEN DE WED: / J. VAN NELLE / N.V. 

Machine 351 VL 
Hiervan werden ook afdrukken bekend zonder tekst links; 

tusschen de stempels als III. 
Machine 470 XL 
Op 16 September werd links een nieuwe reclame opgenomen: 

AGENTSCHAP / NIJMEGEN / HOLLAND-AMERIKA-LIJN / 
NAAR / NEW-YORK, CUBA, / MEXICO EN DE N O R T H 
PACIFIC COAST. 

Machine 717 IL 
Links werd een cliché geplaatst: Nobelboeken / zijn / goed / en 

goedkoop, met een afbeelding van een stapel van 7 boeken. 
Machine 730 IL 
Tusschen de stempels werd de afbeelding van een huis op

genomen met het opschrift: LANDBOUWHUIS. 
Machine 731 II-IIL 
In Juni werd in deze machine links de afbeeldmg van het 

kantoorgebouw opgenomen; in Augustus terzelfder plaatse: Ver
zekeringen / op elk gebied. 

Machine 773. 
Model C4 xg sinds Juni in gebruik bij de N.V. Mij. tot Ëxpl. 

er Steenkolenmijnen Laura en Vereeniging te Eygelshoven. 
ui.schen de stempels twee mijnwerkers met houweel op den 

chouder in een ovaal, waarboven: LAURA EN VEREENIGING, 
n links: STOOKT / ONZE / PRIMA / L V / EIERKOLEN. 

Machine 842. 
Model C3 xg, sinds Juni in gebruik te Veenendaal. Tusschen 

e stempels: PANTER / SIGARENFABRIEKEN / H. & J. VAN 
C HUPPEN 

Machine 844. 
Model C3 y.%, sinds Juni in gebruik te Amsterdam. Tusschen 

de tempels in dubbelen cirkel CCN en omschrift: STICHTING 
CEMENT CENTRALE VOOR NEDERLAND. 

Machine 845 
Vsdel C3 xg, in gebruik sinds Juni. Tusschen de stempels; 

JOSPPH VAN DE LOO / VFNLO. 
.Machine 846. 
\ 'odel C3 xg sinds Juni in gebruik bij de Ned. R.K. Metaal-

bev/er' i.r.sbonJ te Utrecht. Tusschen de stempels: Koningslaan 9 -
Ut i tch t ' N / M / R K . 

Machine 848. 
Model C3 ^g, sinds Juni in gebruik bij de Coöp. Vcilings-

vereeniging var Bloembollenkweekers te Lisse. Tusschen de stem
pels een mand met opschrift: Mand met witte rand, waaronder 
H.B.G. / Grachtweg 73. 

Machine 849. 
Model C3 xg, in gebruik sinds Juni. Tusschen de stempels: 

MOfORENFA.BRIEK / THOMASSEN / DE STEEG. 
Machine 851 I-III. 
Model C3 xj-, sinds April in gebruik bij de N.V. Kon. Pharm. 

Fabrieken v h Brocades Stheeman & Pharmacia te Meppel. Tus
schen de stempels het bekende cliché: ZIG ZAG W A T T E N / 
BROCAPHARM, en links het reeds eerder gemelde cliché: Sano
stol; type I bjvat nog het oude plaatsnaamcliché uit machine 237, 
dat eind Juni vervangen werd door een nieuw met kleiner letters: 
MEPPEL (type II,. In September werd daarna links de vlag met 
tekst: Jecovitol enz afgedrukt. 

Machine 853 
Aiodcl C3 xg, in gebruik sinds April. Tusschen de stempels: 

ALGFMEENE / VEREENIGING VOOR / MELKVOORZIENING 
/ 2e SCHUYTSTRAAT 332 / DEN HAAG. 

Machine 86C. 
Model C3 xg sinds April in gebruik bij de Internationale Trans
portarbeiders Federatie. Tusschen de stempels: VONDELSTRAAT 
61 / AMSTERDAM W. / HOLLAND. 

Machine 861 
Model C4 xg, sinds Mei in gebruik te Haarlem. Tusschen de 

stempels: v. Tiibergen N.V. / KWEEKERIJ ZWANENBURG. 
Hasler. 

Machine H 521 IV. 
Tusschen di' stempels werd een nieuw cliché opgenomen: 

W A G E M A K E R S , waaronder een hondje met een verfkwast aan 
zijn staart. Links het reeds gemelde cliché TEOLIN. 

Machine H. 524 IIL 
\jeze machine kreeg een nieuwen eigenaar: tusschen de stempels: 

DE HEFR / ROTTERDAM, en links: 4 SMAKEN / in / EEN 
R E t P ' Cocktail / 5 / CENT. 

Machine H. 633. 
Model H3 hxx, in gebruik sinds 9 Mei. Links: VRAAGT / 

(afo. blik met opschrift: GOLDEN WINGS / BRAND / COFFEE, 
/ MEER GFLTR / MINDER GELD, en daarnaast: WINGS 
B R \ N D / (handelsmerk'ESA) / N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ 
/ V/H VAN RIETSCHOTEN & Co. / ROTTERDAM. 

Machine H. 634. 
Model H3 hxx, in gebruik sinds 3 Juni bij de N.V. F. H. Helt 

te Amsterdam Links: HELTA / Lcerarbeid. 

Machine H- 635. 
Model H3 hxx, in gebruik sinds 25 Mei. Links: V.V.Z.M. / 

VE'^FFNIGING VOOR ZUIVELINDUSTRIE / en MELK-
HYGIENE - 's-GRAVENHAGE. 

Machine H 637. 
Model H4 hx, in gebruik sinds 9 Juni te Amsterdam. Links een 

boog van sterren, oprijzende achter een berg, met bijschrift: 
Paramount / T'ictures. 
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Machine H. 638. 
Model H3 hxx, in gebruik sinds 20 Juni te Amsterdam. Links 

PARAGON in kruisvorm op een aantal concentrische cirkels. 

Machine H . 642. 
Model H3 hxx, in gebruik sedert 1 September. Links: VER-

EENIGING / voor MELKCONTROLE / „ZUID-HOLLAND" / 
ROTTERDAM. 

Een eeuw geleden werd Graaf Zeppelin geboren. 

Te Konstanz aan het Bodenmeer werd op 8 Juli 1838 de groote 
uitvinder van den stijven ballon, welke zich met eigen middelen 
voortbewoog, geboren. Graaf Ferdinand Zeppelin wachtte een 
leven van stoeren arbeid, van geweldige ontdekkingen, van groote 
successen, maar ook van zware tegenslagen. Nimmer versaagde 
hij echter als een van zijn creaties verongelukte: steeds wist hij 
nieuwe gelden en het vertrouwen te vinden, om een nieuw lucht-
schip te bouwen. De jonge graaf bezocht achtereenvolgens df 
Polotechnische school te Stuttgart en de krijgsschool te Ludwigs
berg, waarna hij luitenant werd in het 8e regiment infanterie, en 
ook nog de Thuringsche universiteit bezocht. Daarna kwam hij 
bij het ingenierscorps te Ulm; in 1863 vroeg en verkreeg hij ver
lof om naar Amerika te gaan, om onder president Lincoln aan 
den Burgeroorlog deel te nemen. Vervolgens maakte hij nog de 
Fransch-Duitsch? oorlog van 1870 mee. Deze voorgeschiedenis 
verklaart de hardnekkigheid, waarmede hij sinds 1890 aan zijn 
ideeën op het gebied van de luchtvaart kon werken, en hoe hij 
steeds wist door te zetten. 

In de jaren 1899 en 1900 werd zijn eerste luchtschip gebouwd. 
Dit luchtschip was 128 meter lang en had een gasinhoud van 
11.300 M''. Op 2 Juli 1900 maakte het zijn eerste vlucht boven 
het Bodenmeer. 

" — - „ -7}!5«S -St. —^ 

Talrijke luchtschepen zijn gevolgd. Vele zijn verongelukt, andere 
afgebroken om plaats te maken voor een verbeterd type. Het ons 
welbekende luchtschip de Graf Zeppelin draagt het werfnummer 
127, de „Hindenburg" 129 en no. 130 zal, volgens de laatste be
richten, spoedig gereed zijn. 

De verleiding is groot om de levensgeschiedenissen van al deze 
130 luchtschepen te verhalen. Echter ontbreekt mij daarvoor de 
plaatsruimte, maar ook reeds door slechts enkele grepen blijkt 
zonneklaar van welk een allereersterangs beteekenis Graaf Zep
pelin's creatie voor de menschheid geworden is, en nog zal zijn. 
Daar aan het Bodenmeer, dat de grenzen van drie landen bespoelt, 
wordt in deze eeuw aan de cultuurgeschiedenis van de menschheid 
gewerkt. Voor dergelijke uitvindingen zijn landsgrenzen te eng. 

Het luchtschip ,,Graf Zeppelin" heeft ons eerst duidelijk ge
toond, waartoe men in staat is. Wereld vluchten, exploratie van 
groote onbekende gebieden (b.v. in Siberië of het Poolgebied) 
maar ook geregelde commercieele vluchten over de wereldzeeën 
zijn mogelijk en met zeer groote zekerheid uit te voeren. En nog 
hebben wij niet alles op dit gebied meegemaakt: de „Graf Zep
pelin" en de „Hindenburg" gaven ons nog slechts een voorproefje. 
Oorlogsdreiging en heliumkwesties kunnen deze geweldige ont
wikkeling mogelijk eenige tijd tegenhouden: lang kan dat, his
torisch gesproken, niet zijn, daarvoor zijn het idee en de presta
ties van de „Graf Zeppelin" te bekend geworden. 

Dat het idee op zichzelf niet voor een bepaalde groep men
schen maar echt voor de menschheid als zoodanig geboren werd, 
bewijst ook het feit, dat men, veelal min of meer in navolging, 
ook in andere landen luchtschepen gebouwd heeft en nog bouwt. 

Groote gebeurtenissen zijn waard om op de postzegels afgebeeld 
te worden en genieten ook daardoor de belangstelling van de 
Philatelisten. 

Talrijke landen hebben Zeppelinzegels uitgegeven. Een volledige 
verzameling hiervan omvat reeds een kleine 200 stuks, en is reeds 
vrij moeilijk compleet bijeen te krijgen, alhoewel men, met eenig 
uithoudingsvermogen, al spoedig een heel eind kan komen. Moei
lijker is een min of meer complete zeppelinpost-collectie. Geluk
kig leent zich dit gebied echter gemakkeliik tot specialisatie. Ook 
in ons land zijn hiervan verschillende voorbeelden aan te wijzen. 
Men kan zich b.v. beperken tot de zeppelinpost van één bepaald 
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RAAD V A N BEHEER. 
BUITENGEWONE VERGADERING 

op Zondag, 6 November 1938, om 11.00 uur, in zaal 9 van hotel 
„Terminus", te 's-Gravenhage. 

ADVERTENTIES. 
De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie brengt hierbij ter kennis van belanghebbenden, dat de 
administratie zich met verantwoordelijk stelt voor geplaatste ruil-
advertenties, de Raad adviseert vooraf omtrent de stellers der 
advertenties irlichtingen in te winnen en in elk geval nimmer 
het eerst zegels te zenden. 

HERHAALD DRINGEND VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij vóór den 
Hen de maand aan de administratie toe te zenden en toch 
niet den uitersten termijn van inzending af te wachten. 
Al wat na den 5en ontvangen wordt, zal in den regel tot 
het volgend nummer moeten bewaard blijven. (In bijzondere 
gevallen kan door adverteerders van dezen inzendingstermijn 
worden afgeweken). 

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
De Administratie, 

Wilhelminapark 128, Breda. 

Nederiandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Notulen van de negen en twintigste algemeene vergadering op 
Zaterdag 27 Augustus 1938 in de sociëteit „Concordia" aan het 

Van Coothplein te Breda. 
De agenda voor deze bondsvergadering is bekend gemaakt in 

he: Augustus nummer 1938 van het Maandblad op blz I rechter 
kolom 

Aanwezig de vertegenwoordigers van alle aangesloten ver
eenigingen 

Ad Ie — Door de officieele opening van de postzegeltentoon
stelling ondervindt die van de 29e bondsvergadering aanzienlijke 
vertraging Deze neemt eerst omstreeks 11.00 uur een aanvang. 
De bondsvoorzitter, de heer W P Costerus, heet in het bijzonder 
welkom den directeur-generaal der P.T T , den directeur van het 
hoofdpostkantoor te Breda, het bestuur van het postmuseum, den 
hoofdredacteur van het Maandblad, de voorzitters van de 
L I P , van den Koninklijken Belgischen Bond, van den Franschen 
Bond en van vier met-aangesloten vereenigingen („Philatelica", 
H P V , „Contact Schept Kracht" en de Amsterdamsche Ver-
eeniging „De Philatelist"). 
Ad 2e — Onder grooten bijval reikt de voorzitter de Waller-
medaille uit aan de beeren L. Frenkel en S H Th Keiser, die 
beiden ter vergadering aanwezig zijn en hun welverdiende onder-' 
scheidingen aan de bestuurstafel in ontvangst nemen. 

\d 3e — De voorzitter maakt bekend dat het kapittel heeft 
besloten de Costerus-medaille 1938 toe te kennen aan mr. J. H. 
van Peursem, ter erkenning van diens groote verdiensten op het 
gebied van philatelic en geschiedenis, onder meer blijkend uit 
een twintigtal geschriften van zijn hand, waarvan eenige in het 
Fransch, Engelsch, Duitsch en Spaansch zijn vertaald. Deze mede-
deeling oogst merkbare instemming en grooten bijval der ver
gadering 

Ad 4e — De notulen van de acht en twintigste algemeene ver
gadering van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars, zooals deze zijn bekend gemaakt in het 
October-nummer 1937 van het Nederlandsch Maandblad voor 

hilatelie (blzn I t m. III) worden ongewijzigd goedgekeurd. 

Ad 5e t.m 9e — De jaarverslagen van den eerste-secretaris, van 
den penningmeester, van het hoofd van den keuringsdienst en 
van den beheerder van het informatiebureau worden, na voor
lezing, goedgekeurd. Men vindt deze jaarverslagen afgedrukt in 
het September-nummer 1938 van het Maandblad (blz. I en II). 
De rekening en verantwoording 1937-1938 van den penning
meester is nagezien door de beeren J. C G. van den Berg en J. 
Broeders der vereeniging „Breda" Eerstgenoemde brengt omtrent 
dit onderzoek gunstig verslag uit. Ingevolge voorstel dezer com
missie wordt de penningmeester onder dankzegging voor diens 
nauwkeurig beheer van zijn verantwoordelijkheid ontheven 

De heer Reijerse kan zich bezwaarlijk vereenigen met het be
richt van den keuringsdienst op blz II van het Augustus-nummer 
1938 van het Maandblad Spreker gelooft niet aan rekken van 
de betrekkelijke papiersoort en bepleit de belangen van hen die 
voor bedoelde zegels aanzienlijke bedragen hebben geofferd Zijn 
mededeeling, dat verschillende gebruikte exemplaren der 35 et. 
waarde van de jubileumzegels Nederland 1923 met verdachte tan
ding afkomstig zijn uit Edam, de residentie van den bondsvoor
zitter, wekt begrijpelijkerwijze de lachlust der vergadering op. 
De beeren Frenkel en Keiser lichten hun bevindingen ter zake 
nader toe De heer Reijerse verklaart zich niet overtuigd. 

De heer Reijerse wijst op den stelregel, die door den keurings
dienst gevolgd wordt: eerst betalen en dan keuren, deze kan bij 
de handelaars bezwaarlijk waardeering vinden. 

De heer Van Essen merkt op, dat de begrooting 1938-1939, zoo
als deze door den penningmeester is voorgelezen, afwijkt van de 
voorloopige begrooting 1938-1939, bekend gemaakt in het Mei
nummer 1938 (blz I, rechter kolom) van het Maandblad; spreker 
kan zich met de thans voorgebzen begrooting beter vereenigen en 
nam met voldoening kennis van de verhoogde subsidie aan het 
postmuseum 

Ad 10e — Door bijzondere omstandigheden is het verslag van 
den afgeviardigde ter F I P -vergadering te Praag nog niet uit-
gebiacht. Dit verslag wordt binnen zeer afzienbaren tijd tegemoet 
gezien en zal in het Maandblad worden bekend gemaakt. 

De heer Van Brink spreekt zijn teleurstelling uit, dat noch van 
de tentoonstelling te Parijs, noch van die te Praag een verslag 
aan het Maandblad werd toegezonden Hij spreekt den wensch 
uit, alsnog in dit orgaan een en ander omtrent deze belangrijke 
internationale tentoonstellingen te vermelden 

De heer Maingay deelt mede, dat het Duitsche stenografische 
verslag der F I P-veigadering te Praag nog met is binnengekomen. 
Hij brengt voorts twee punten ter sprake, welke op deze verga
dering zijn behandeld Het eerste betreft den strijd van de F I P. 
tegen onnoodige uitgiften, een actie welke de aansluiting van 
Zweden bij de F I P ten gunste heeft beïnvloed De F.I P. acht de 
uitgifte van blokken voor het welslagen van tentoonstellingen 
onvermijdelijk en de uitgifte van weldadigheidszegels geenszin'; 
van nut ontbloot. Zij keurt echter de uitgifte van gelegenheids-
blokken af De F.I.P. kan bezwaarlijk den strijd aanbinden met 
de postbesturen der bij haar aangesloten landen. Wel kunnen de 
bonden dier landen en de F.I P. tot een vergelijk komen omtrent 
de erkenning van bijzondere uitgiften en kan de F.I P daarna 
besliste voorstellen ter zake doen, welke zullen inhouden bepaalde 
uitgiften wél en andere niet officieel te erkennen De met-erkende 

9 uitgiften behooren dan niet te worden toegelaten tot eenige ten
toonstelling, onverschillig of deze internationaal, nationaal, locaal 
of van vereenigingsaard is De F I P spreekt de hoop uit, dat de 
Nederiandsche Bond zich met haar voorstellen ter zake zal kun
nen vereenigen. De voorstellen zullen door den bond in afdruk 
worden toegezonden aan de aangesloten zoowel als aan de met-
aangesloten vereenigingen, met verzoek, om binnen bepaalden 
tijd daaromtrent te dienen van raad Het bondsbestuur zal de 
ingekomen adviezen tot een eindbesluit verwerken en dit in het 
Maandblad bekend maken Het tweede punt behelst aanwijzingen 
van bondsafgevaardigden ter jaarlijksche F I P -vergadering en de 
vraag, of de voorzitter der F.I P. gehiktijdig bondsafgevaardigde 
moet zijn, alsmede of, in geval van diens aftreden, zijn opvolger 
dan met automatisch voorzitter van de F I P. wordt Een en ander 
zal nader onder de aandacht der aangesloten bonden worden 
gebracht 

Ad 11e. — Tijdens de vóórvergadering te Utrecht op 12 Juni is, 
doordien gesproken werd over een drastische contributieverlaging, 
hier en daar den indruk gewekt, dat de voorgestelde middelen tot 
uitbreiding van den bond de bondsfinancien in gevaar zouden 
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kunnen brengen. Deze meening is onjuist. Vermeerdering van het 
aantal leden zou in de toekomst kunnen leiden tot contributie
verlaging, ZIJ het dan ook niet tot een „drastische"; deze ver
laging zou echter nimmer het budget van den bond in gevaar 
mogen brengen. Het bestuur is van oordeel, dat beneden een 
jaarlijksch budget van ƒ 1500 de belangen van den bond niet 
naar behooren kunnen worden behartigd. Ook heeft men uit 
het gevoerde debat ter voorvergadering meenen te kunnen op
maken, dat, ingeval de bond den eisch van koninklijke goed
keuring voor candidaat-leden zou laten vervallen, zijn rechts
kundige raadsman zich in den vervolge van juridisch advies zou 
onthouden. Ook deze opvatting is onjuist. Hoezeer mr. De Beer 
persoonlijk zou betreuren, wanneer de bond de voorwaarde van 
koninklijke goedkeuring voor het bondslidmaatschap uit de sta
tuten schrapte, wenscht hij daarvoor geenszins de portefeuille-
kwestie te stellen Ter vóórvergadering is besloten, bij alle niet 
bij den bond aangesloten vereenigmgen te informeeren, welke hun 
bezwaren tegen toetreding waren en te onderzoeken, of deze 
bezwaren ondervangen konden worden. Het bondsbestuur stelt 
aan de bondsvergadering voor, om daartoe een informatorische 
commissie te benoemen en om de samenstelling van die commissie, 
de haar te verstrekken opdrachten en de door haar te volgen 
werkwijze aan het beleid van het bestuur over te laten. Aldus 
wordt besloten. 

De heer Reijerse merkt op, dat hij bekend staat als een brutaal 
mensch en er op gesteld is, deze reputatie ook thans te hand
haven. Het moet hem van het hart hier openlijk te verklaren, 
dat de geest, die den bond bezielt, hem met de juiste lijkt om tot 
overeenstemming te komen. Van tijd tot wijle krijgt men het 
gevoel, dat men op weg is, om tot gunstiger verhoudingen te 
geraken, doch telkens wordt men dan weer opnieuw teleurgesteld 
door zijdelingsche aanvallen van bondswege, die meestal bijzaken 
betreffen en met de kern raken. Men krijgt onwillekeurig den in-
diuk, dat hetgeen niet een bepaald bondsstempel draagt, doch 
door met bij den bond aangesloten vereenigmgen wordt aanhangig 
gemaakt, a pr ion minder waardeering ondervindt. Spreker wijst 
o. m. op de z. i. ongemotiveerde kritiek op zijn artikelen in het 
Maandblad en op de houding van het bondsbestuur bij de voor
stellen van ,,Philatelica" in zake het op de prentzijde frankeeren 
en doen afstempelen van prentkaartcn Hij herinnert aan zijn 
waarschuwingen tegen inbreuk op de hofetiquette tijdens den 
philatelistendag in 1924, welke waarschuwing later gegrond bleek 
te zijn. HIJ acht een algemeene Nederlandsche federatie van alle 
in Nederland bestaande philatelistische organisaties zeer zeker van 
het grootste belang Wil de bond samenwerken met de met-
aangesloten vereenigmgen, dan dient de geest van den bond ten 
gunste te worden gewijzigd, anders halen alle commissies niets 
uit In dat geval verklaart spreker zich tot nader overleg bereid. 

Deze rede van den voorzitter van „Philatelica" oogstte bij een 
niet gering deel der vergadering onverhoolden bijval 

De heer Deggeller, als voorzitter van de Haagsche Philatelisten 
Vereeniging, had het plan gehad bij de rondvraag het woord te 
vragen, maar waar de naam van de H P.V werd genoemd, vroeg 
hij thans het woord. Hij begon, met mede te deelen, dat het 
gisteienavond door den heer Zwolle, namens het bestuur, tot hem 
gerichte verzoek om vandaag als gast de bondsvergadering bij te 
wonen, hem zeer aangenaam had getroffen. Hij bracht daarvoor 
dank, alsook voor de vriendelijke woorden, door den voorzitter 
bij de opening van de vergadering tot hem gesproken. Deze ge
tuigen zeer zeker van een groot verlangen van het bondsbestuur 
tot toenadering met de niet-aangesloten vereenigmgen. Het is nu 
veertien jaren geleden, dat de H.P V in een bondsvergadering 
veitegenwoordigd was. In die vergadering voelde hij zich toen 
genoodzaakt mede te deelen, dat de H P.V uit den bond trad. 
Wat aldaar, en ook lang daarvoor, is voorgevallen, zal spreker 
hier thans niet naar voren brengen Het is daar nu het uur en 
de plaats niet voor. Het zou ook, waar in den loop der jaren 
vele scherpe kanten van deze materie zijn weggevaagd, geen doel 
hebben en bovendien meent spreker, dat het hem, als gast, niet 
tot eere zou strekken dat nu hier te doen De H P.V. heeft nu 
veertien jaren buiten elk bondsverband gestaan en waar de tijd 
veel van de oude veten heeft doen vervagen en indachtig aan het 
„1'union fait la force", meende spreker, dat het wel goed zou zijn 
als hij aan het verzoek om de bondsvergadei ing als gast bij te 
wonen, voldeed. Niet — en dat dient men wel goed te bedenken — 
omdat de H P.V. zich in dien tijd geïsoleerd heeft gevoeld, want 
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dat IS heelemaal het geval niet geweest. De H.P.V. heeft in die 
veertien jaren groote en moeilijke, zoowel moreele als financieele 
bezwaren op te lossen gekregen en heeft dat gedaan, zooals de 
H.P.V. dat steeds meent te moeten doen, d. w. z. „en comité 
générale", zonder dat de buitenwereld daarvan iets te bemerken 
krijgt. ZIJ heeft getoond daarvoor geen bond en geen andere 
vereenigingen noodig te hebben. Met haar zustervereeniging in 
Den Haag, de Internationale Vereeniging „Philatelica", heeft zij 
gelukkig nauwe vriendschapsbanden onderhouden en heeft daar
door ook veel, en geheel buiten den bond om, kunnen bereiken, 
tot groote voldoening van beide genoemde vereenigmgen Hij be
hoefde slechts te herinneren aan het openstellen van het post-
museum voor het publiek op meerdere dagen, wat op verzoek van 
beide vereenigmgen is geschied, op het ook aan hen vertsrekken 
van de opgaven hoe bij buitenlandsche postadmimstratien zegels 
voor Philatelisten te bekomen zijn, wat zij hebben verkregen, na
dat ZIJ aan den heer directeur-generaal hebben doen weten, 
dat beide vereenigmgen geacht mogen worden voor een on
geveer even groot aantal philatelisten op te komen als de bond 
dat beweert te doen. Het is spreker dan ook een behoefte, juist 
op deze plaats, een woord van weigemeenden dank uit te spreken 
aan de opperste leiding van de P.T.T. voor de tegemoetkomende 
houding welke beide vereenigmgen aldaar steeds hebben mogen 
ondervinden en voor de vlugge afdoening van zaken door haar 
voortgebracht Zij twijfelen er ook niet aan of op het verzoek van 
„Philatelica", gesteund door vele vereenigmgen, om toestemming 
om prentbriefkaarten aan de prentzijde te mogen frankeeren, zal, 
indien eenigszins mogelijk, wel goedgunstig worden beschikt. 
Na het uitgeven van de brochure „Bondsbelangen", door de 
H P V . direct na haar uittreden uit den bond, heeft de 
H P.V. met verder tegen den bond geageerd, niet omdat zij 
het met de gesties van den bond steeds eens was, maar omdat z j 
meende in die brochure te hebben gezegd wat 7 j te zeggen had 
en dat dit nu eerst maar eens bij de LondsL-dcn moe.t door
werken. Heeft ZIJ zich in dien tijd met verder tegenover den 
bond geplaatst, dan verzoekt spreker dat te zien in het licht van 
dit gevleugelde gezegde: „rien dire c'est aussi une opinion', d w /. 
als ZIJ met voortdurend tegen den bond heeft ^^jtreden, iij d ai 
om toch voor zichzelf over den arbeid van dfn boud een ge
vestigde meening had. Eerlijkheidshalve m ),'t ^pr.K.'.- »e r VLI 
melden, dat er in den loop der jaren in het werken van den bond 
wel een verbetering merkbaar begint te worden en daarom ver 
klaart hij hierbij gaarne, dat als men van bondszijde toenadering 
zoekt, de H P V . genegen is tot samenwerking voor zooverre zij 
daartoe in staat zal zijn. Wenscht een der bondsbestuursleden daar
over een onderhoud met spreker, dan verklaart' hij zich daartoe 
bij deze gaarne bereid Spreker dankte nogmaals voor de uit-
noodiging en voor de hem heden ochtend verleende gastvrijheid, 
en al mogen de illusies, die de voorzitter blijkt te koesteren, er 
dan ook één inhouden, die hem voor de Nederlandsche philatelie 
met van gevaren ontbloot lijkt, toch kan hij zich bij een der 
andere, n l . . „alle vereenigmgen in één bond vereemgd", wel aan
sluiten. HIJ wil dan hem, zonder daarmede voor de H.P.V. nu 
reeds eenige consequentie te aanvaarden, daarmede van harte 
succes toewenschen. 

Desgelijks verklaart de heer König, voorzitter van de Amster-
damsche Vereeniging „De Philatelist" 

Dr. Van den Berg, de voorzitter van „Contact Schept Kracht" 
te Apeldoorn, doet de verheugende mededeeling, dat in zijn ver
eeniging een sterke neiging merkbaar is tot aansluiting bij den 
bond, spreker hoopt, dat binnen afzienbaren tijd die neiging in 
daden moge worden omgezet 

De heer mr Bon spreekt als een der bondsveteranen zijn volle 
vertrouwen in het bondsbestuur uit en koestert gegronde hoop, 
dat dit mets onbeproefd zal laten, om tot betere philatelistische 
verhoudingen en sterker philatelistische organisatie in ons land 
te geraken. 

De heer Maingay merkt op, dat in het buitenland zoo vaak 
woidt gevraagd, waaraan de philatelistische verdeeldheid in Neder
land valt toe te schrijven ? 

De heer Van Brink wijst op de groote moeilijkheden, die aan 
den practischen arbeid van de samen te stellen commissie zijn 
verbonden; hij wenscht de verslagen der gedachtenwisselmgen van 
die commissie met de besturen der met bij den bond aangesloten 
vereenigmgen buiten het Maandblad te houden 

De voorzitter meent met voldoening te kunnen vaststellen, dat 
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de verhouding van den bond tot de H P.V. in de laatste jaren 
aanmerkelijk is verbeterd. Hij komt beslist op tegen elke be
schuldiging, dat de bond verschillende belangrijke zaken op de 
lange baan zou schuiven en achter de dingen zou aanloopen Hij 
dankt de voorzitters der met-aangesloten vereenigingen voor hun 
bereidverklaringen tot nader overleg, welk resultaat hij een 
belangrijke schrede acht in de goede richting 

Ad 12e. — Het bondsinsigne, voorstellende een duif met brief 
in haar bek en in haar poot een bol, waaronder de ineenge
strengelde letters P .V, het geheel uitgevoerd als dasspeld in wit 
metaal, is in den loop der jaren uitverkocht. Door bemiddeling 
van den heer Kastein zijn aanbiedingen binnengekomen voor 
nieuwe insignes, welke ongeveer ƒ 0,75 per stuk zullen kosten 

Mr. De Beer oppert het denkbeeld van een insigne in den geest 
van het te Luxemburg gedragene, waarin de nationale en phila-
telistische motieven tegelijkertijd zijn verwerkt 

Opgemerkt wordt, dat dit geen permanent nationaal, doch een 
speciaal insigne was, gedragen tijdens de Luxemburgsche tentoon-
steling. 

De heer Van den Berg (Breda) acht het vroegere insigne on
handig Door de scherpe kanten haalt men er zijn handen aan 
open, terwijl het de kleeding beschadigt. Men heeft een handig, 
internationaal insigne, in den vorm van dasspeldjes of revers
knoopjes, voorstellende een verzegelden briefomslag. 

De heer Maingay merkt op, dat dit internationaal insigne geen 
officieel insigne is van de F I P , doch een internationaal her-
kenningsteeken, dat meermalen tot aanknooping van aangename 
en nuttige relaties heeft geleid Besloten wordt niet tot nieuwen 
aanmaak van nationale insignes over te gaan. 

Ter sprake wordt gebracht een voorstel van het bondsbestuur 
(dat abusievelijk niet op de agenda is geplaatst) om ongestempelde 
Cour-Permanente-zegels niet te erkennen, noch tot Nederlandsche 
tentoonstellingen toe te laten en ze verder niet catalogiseerbaar 
te verklaren. 

De heer Reijerse (Utrecht) heeft niet zonder verbazing van 
dit voorstel kenni>genomen. Hii kan met beslistheid verklaren, 
dat op het hoofdpostkantoor te 's-Gravenhage een lek, waardoor 
deze zegels zouden zijn ontsnapt, niet is te vinden Spreker acht 
deze kwestie zeer opgeblazen door de onderstelling, dat P. V. 
hiermede annex was Men ziet op tentoonstellingen meer dingen, 
die met in circulatie zijn geweest; men denke aan verschillende 
proefdrukken en aan de z g. verrekeningszegels voor de post
kantoren onderling Er bestaan voorts wel meer philatelistische 
objecten, die op eigenaardige wijzen in het bezit van verzamelaars 
of van handelaars gekomen zijn Het ligt niet op den weg van 
den bond om voor politie te spelen; men moet aan de bevoegde 
autoriteiten overlaten ontoelaatbare daden te voorkomen of te 
chterhalen Spreker verklaart zich beslist tegen aanneming van 
edoeld voorstel. 
De heer Van Brink is van oordeel, dat een vergelijk tusschen 

edoelde Cour-Permanente-zegels met proefdrukken niet steek-
oudend is, hij kan het voorstel van den bond steunen om on-
echtmatige daden tegen te gaan 

Mr De Beer kan zich met de opvatting van den heer Reijerse 
eter vereenigen dan met die van den heer Van Brink, hij wijst 
p het bezit van ongebruikte postbewijszegels en verklaart zich 
gen het voorstel 
Dr Valkema Blouw („De Globe") wijst op het bezwaar van 
nsequentie, dat het voorstel van den bond medebrengt. Hij 

e'-innert o a aan de zegels met perforatiefouten, die in de 
evenzaal tentoongesteld zijn. Ook hij is tegenstander van be

eld voorstel 
De heer Van de Ven („Zuid-Limburg") betoogde, dat proeven 
et vergeleken kunnen worden met onrechtmatig in bezit ge-
men zegels Een proef werd nooit aangediend als een bijzonder 
gel, maar als studie-object van den ontwikkelingsgang. Wanneer 
ze proeven op tentoonstellingen worden geëxposeerd, is dat 
ar sprekers oordeel geen reden, om ongestempelde Cour-
rmanente-zegels daar toe te laten. 
Na uitvoerig debat ter zake besluit het bondsbestuur, bedoeld 
orstel in te trekken. 
Ad 13e — De bond heeft gemeend de viering van den „dag 
1 den postzegel 1938" te moeten vaststellen op 9 October (datum 
arop in 1874 de stichtingsacte van de Union Postale Universelle 
rd geteekend). Zie voorts het vermelde ter zake in het Juli-
mmer 1938 van het Maandblad, blz. III, rechter kolom. 

Daar 9 October a s op een Zondag valt, zal de viering dit jaar 
op den 8en t v. dienen te geschieden. 

De heer Maingay brengt nog eens uitdrukkelijk naar voren, dat 
de viering van den dag van den postzegel geenszins een specifiek 
bondsbelang, doch een algemeen philatehstisch belang is De dag 
van den postzegel dient beschouwd te worden als den „moeder
dag" der philatelic Door organisatie van tentoonstellingen en 
etalagewedstrijden, alsmede door artikelen in nieuwsbladen en 
periodieken wordt de aandacht op de philatelic gevestigd en 
propaganda voor deze nuttige liefhebberij gemaakt 

Ad 14e. — Met het oog op den vergevorderden tijd wordt het 
punt omtrent verzekering van postzegelverzamelingen van de 
agenda afgevoerd 

Ad 15e — BIJ het overleg omtrent de plaats, waar in 1939 de 
dertigste Nederlandsche philatelistendag zal worden gehouden, 
worden enkele stemmen vernomen, die daarvoor 's-Gravenhage 
aanbevelen De vergadering besloot, de beslissing ter zake aan 
het beleid van het bondsbestuur over te laten 

Ad 16e — BIJ de rondvraag spreekt de heer Van Brink zijn 
teleurstelling uit, dat in de laatste jaren niet meer gestreden wordt 
om het bezit van den wisselbeker De voorzitter herinnert aan 
het besluit, dat geen congres wordt gehouden, wanneer een ten
toonstelling IS georganiseerd. De heer Van Brink beveelt het 
houden van korte voordrachten om het bezit van den wisselbeker 
in de aandacht van het bondsbestuur aan 

De heer Van Brink deelt mede, dat op enkele postkantoren 
proeven worden genomen met een speciaal stempeltje, tot doel 
hebbend de vernietiging van ongestempeld gebleven zegels, waar
dooi vernietiging door pen- of potloodkrassen wordt voorkomen. 

De heer Van Brink wijst er op, dat de berichtgeving over 
nieuwe uitgiften van Nederland en Overzeesche Gewesten in 
buitenlandsche bladen zeer veel te wenschen overlaat Hij geeft 
aan het bondsbestuur in overweging, van bondswege aan de 
vreemde bladen communique's te doen verstrekken, wat precies 
in Nederland op philatehstisch gebied verschijnt Een voorstel, 
zulks via de F I P. te doen geschieden, wordt ontraden, daar hier
door de berichtgeving te veel zou worden vertraagd De heer 
Van de Ven is van meening, dat het verstrekken van die gegevens 
meer op den weg ligt van de redactie van het Maandblad, daar 
deze die gegevens het eerst krijgt en eerder op de hoogte is van 
die verkeerde berichtgeving Uitwisseling van gegevens, ook met 
bladen die niet met het Maandblad onderling nummers ruilen, 
kan z 1. het best door het Maandblad zelf geschieden 

De heer Van de Ven („Zuid-Limburg") betoogt de wenschelijk-
heid, om meer regelmatig en volledig gegevens te verstrekken 
omtrent de verknjgbaarstelling van vreemde zegels, tevens zou hij 
het op prijs stellen meer nauwkeurig te worden ingelicht omtrent 
de resultaten, die door den verkoop van weldadigheidszegels zijn 
bereikt. De gegevens hieromtrent worden op aanvraag wel door 
het hoofdbestuur van de P T.T verstrekt en af en toe vindt men 
hieromtrent iets in het Maandblad vermeld Iedereen kan echter 
met telkens bij het hoofdbestuur der P T T om inlichtingen aan
kloppen, de gegevens in het Maandblad zijn onvolledig Spreker 
roept de bemiddeling van het bondsbestuur in om deze gegevens 
voortaan officieel en geregeld m het Maandblad te doen ver
melden De heer Van Brink deelt mede, waar die gegevens precies 
zijn te vinden De heer Van de Ven wijst er op, dat de tot dus
verre gepubliceerde gegevens elkaar tegenspreken en dat slechts 
globale cijfers of bruto winst inplaats van juiste getallen en netto 
uitkeeringen worden vermeld Het is spreker te doen om het 
juiste aantal van de van elke waarde verkochte exemplaren te 
weten en de totale juiste netto bedragen, die aan de vereeniging 
„Het Kind" e a konden worden uitgekeerd 

De heer Reijerse brengt ter sprake eenige onbegrijpelijke be
richten in het Maandblad omtrent al dan niet bedanken van den 
heer Zilver als lid van „Hollandia" Hierdoor ontspint zich een 
debat omtrent het aandeel, dat de heer Zilver heeft gehad m de 

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

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedl<oop. (455) 
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actie van „Philatelica" omtrent het frankeeren van prentkaarten 
op de prentzijde. De vergadering is echter van oordeel, dat deze 
kwestie een interne aangelegenheid is van de betrokken ver-
eenigingen. , , .. , , , , 

Ad 17e. — Niets meer aan de orde zijnde, en mede omdat de 
voorzitter van „Breda" merkbare teekenen van onrust geeft over 
vertraging van de gemeenschappelijke lunch, die om 13.00 uur 
in de bovenzaal van café „Moderne" in de Veemarktstraat moet 
aanvangen, sluit de voorzitter om 13.15 uur de vergadering. 

Utrecht, 12 September 1938. 
Namens het bondsbestuur, 

De tweede-secretaris, 
W. G. DE BAS. 

Verslag van het congres der Federation Royale des Cercles Phila-
téliques de Belgique, gehouden te Gent op 25 September 1938. 

Zaterdag 24 September, des avonds half negen, vereenigde baron 
Paul d'Udekem d'Acoz, president van de Société Royale Gantoise 
de Timbrologie, eenige van zijn vrienden aan een souper in 
restaurant Cambrinus. Ik had het voorrecht als gedelegeerde van 
den Nederlandschen Bond tot dezen maaltijd te worden uitge-
noodigd, waarbij de sympathieke gastheer zeer vriendelijke woor
den voor den Nederlandschen Bond sprak. 

Zondagmorgen te 10 uur had het congres plaats onder presidium 
van den heer Charles Boks, in de groote zaal van hotel Britannia. 
Tengevolge van den toen zoo critieken politieken toestand waren 
slechts een vijftigtal philatelisten aanwezig. 

Zooals zulks in België en ook in frankrijk gebruikelijk is, hield 
na de opening van het congres de voorzitter van de ontvangende 
vereeniging, baron d'Udekem d'Acoz, een toespraak, waarin hij 
den Bond en de afgevaardigden alsook den gedelegeerde van den 
bevriendcn Nederlandschen Bond welkom heette en een uitvoerige 
uiteenzetting gaf van het werk van den Belgischen Bond sedert 
zijn oprichting in 1890. 

De voorzitter, de heer Boks, dankte voor de ontvangst door 
de Gentsche vereeniging, waarna de secretaris-generaal, de heer 
Corbisier de Meaultsart, het verslag en de notulen van het vorig 
jaar te Luik plaats gehad hebbend congres las. Daarop volgde het 
keurig geredigeerde jaarverslag 1937-1938 van de hand van den 
secretaris-generaal. 

Onder groote bijvalsbetuigingen werd de „Médaille de Mérite 
Philatélique" voor 1938 toegekend aan den heer Jean Dubois te 
Brussel, die o. m. als commissaris-generaal voor België bij de 
internationale tentoonstelling te Praag zooveel voor de Belgische 
philatelic heeft gedaan. 

Hierna hield de heer Jean Dubois een uitvoerige, interessante 
beschouwing over de tentoonstelling te Praag. Van de beschikbare 
13 gouden medailles hebben de Belgische verzamelingen er niet 
minder dan 6 verworven, buiten een groot percentage van de 
zilveren en bronzen medailles. 

Een tombola zonder nieten besloot het congres, dat ditmaal 
waarschijnlijk onder den druk van den politieken toestand uiter
mate rustig verliep en geen punten van groot philatelistisch belang 
ter sprake deed komen. 

Aan het om half twee aanvangende banket werd o. m. het 
woord gevoerd door voorzitter Boks, die de goede verstand
houding met den Nederlandschen Bond aanhaalde, alsmede door 
baron d'Udekem d'Acoz, die met eenige vriendelijke woorden het 
regeeringsjubileum van H. M. onze Koningin herdacht en een 
heildronk op ons vorstenhuis uitbracht, voor welke attentie ik 
een woord van dank sprak, daarbij namens den Nederlandschen 
Bond de beste wenschen uitsprekende voor België en zijn vorsten-
hui;,, alsmede voor dên bloei van den Belgischen Bond. 

De Fransche en Luxemburgsche Bond waren ditmaal niet ver
tegenwoordigd, vermoedelijk ook wegens den politieken toestand. 

De ontvangst was, zooals wij dat van den Belgischen Bond 
gewoon zijn, allervriendschappelijkst. Ook den heer DubruUe, 
Voorzitter van de Gentsche Postzegelclub, heb ik dank gebracht 
voor zijn veelzijdige attenties. Talrijke bekende Belgische philate
listen, waaronder de beeren Poncelet, Bijl, Rotsaert, De Jolie, 
betuigden mij hun voldoening, dat de Nederlandsche Bond zich 
had doen vertegenwoordigen. Zij drukten er allen hun leedwezen 
over uit, dat onze Bondsvoorzitter, de heer Costerus, wegens on
gesteldheid geen gevolg had kunnen geven aan zijn voornemen 
het congres te bezoeken. J. C. CRAMERUS. 

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

Agenda voor de algemeene vergadering op Zondag 23 October 1938 
te 2.00 uur n.m., in „American", te Amsterdam. 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 24 October 1937 te 

Arasterdam. (Zie Maandblad November 1937). 
3. Verslag over 1937. (Zie jaarboek 1938). 
4. Rekening en verantwoording 1937. Rapport van de financieele 

commissie. (Zie jaarboek 1938). 
5. Begrooting 1939. (Zie Maandblad Juli 1938). 
6. Verkiezing van een voorzitter en een secretaris, die beiden 

periodiek aftreden. Beiden stellen zich herkiesbaar. 
7. Vaststelling aantal bestuursleden. Het bestuur stelt geen wij

ziging voor. 
8. Aanwijzing van de plaats, waar de volgende algemeene verga

dering zal geschieden. Het bestuur stelt voor Amsterdam. 
9. Rondvraag' en sluiting. 
N.B. Voor afdeelingen in Nederland, welke geen afgevaardigden 
zenden, vervalt het recht op retributie. 

Nieuwe leden. 
446. J. J. van Leeuwen Boonkamp, „Het Haspel", Oud Blari-

cummerweg 3, Bussum. 
510. Franz Szilägyi, Via Paola Sarpl 108, Udine (Italië). (V.). 
598. J. L. K. Hoeke, Timorlaan 17, Den Helder. (V. Ned. en Kol) . 
641. D. M. Postma, Lindcnlaan 127, Alkmaar. (V.). 
650. W. Simons, co . B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
661. M. Kwadijk, c o . B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
666 Chr. Bakker, Datoemoesenweg 1, Makassar (Celebes). 
682. A. Bor, c o . Nillmij, Bandoeng (Java). 
780. mevr. M. R. Correljé-van Tholen, c o . Doerdjo, Djember 

(Java). 
837. E. R. A. de Bree, Deterdingboulevard 27, Tjepoe (Java). 
838. Th. Pauw, Badäan 7, Magelang (Java). 
840. K. Maresch, Grooteweg, Magelang (Java). 

Ingetrokken bedanken. 
Heeft opzegging lidmaatschap ingetrokken (zie Augustus-nummer): 
839. dr. J. Jonkmans. 

Aanmeldingen. 
H. Isbrücker, Charlotte van Monti>ensierlaan 42, Amstelveen. 

(V. en L.). 
J. J. W. van Beek, Platenmakerstraat 3, Nijmegen. (V. en L.). 
J. H. Verhoogt, Brinkstraat 29 hs., Amsterdam O. (V.). (Oud-lid). 
F. Koolhof, Kampong Baroe, Balikpapan (Borneo). 

Overgeschreven lidmaatschap. 
Achter 102 te lezen: B. H. Bloembergen, Valkenboschkade 586, 

Den Haag. 
Adresveranderingen. 

413. J. Dekker, Keizersgracht 641, Amsterdam C. 
834. mevr. A. E. M. Stigter-de Vos Nedervecn Cappel, p.a. fam 

Langelaar, Eemnesserweg 103, Baarn. 
875. J. F. G. van Boldrik, Vermeerstraat 26, Nijmegen. 
605. P. Suter, Tarakan (Borneo). 
312. mr. G. W. van Stapele, .,FIet Witte Huis", Wilhclminapar 

33, Oegstgeest. 
555. D. C. A. Lugt jr., "Westhoffweg 9, Bandoeng (Java). 
821. H. B. Woltering, Stadhouderskade 131, Amsterdam Z. 
620 A. M. V. Hekking, Baronielaan 143, Breda. 
434. D. Candel, adres onbekend. 
310. Th. P. P. van Embden, adres onbekend. 
610. A. Levy, adres onbekend. 
498. dr. H. C. Valkema Blouw, Apeldoornscheweg 55, Arnhe 
743. mr. J. F. de Veer, adres onbekend. 
131. G. J. P. Schouten, Van Kijfhoeklaan 124, Den Haag. 
685. L. F. J. W. Godin, Generaal Staallaan 15, Meester Cornel 

(Java). 
584. J. Anema, Wouwermanstraat 29 boven, Amsterdam, Z. 

67. G. Lebbink, Zocherstraat 9 II, Amsterdam W. 
272 K. A. Heymans Jr., Weste Wagenstraat 48b, Rotterdam C. 
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Bedankt. 
388. C. G. N. Mes. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
Boekjes kunnen in elke hoeveelheid worden ingezonden. In het 

bijzonder wordt gevraagd: Nederland, Ned.-Indië, Suriname en 
Cura9ao; ook gespecialiseerd. Voorts betere zegels van Tsjecho-
Slowakije en Oud-Europa, en zegels van Nederland en Indië met 
pu.itstempels. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. — Kort verslag van de vergadering van 21 Sep

tember 1938. Na het welkomstwoord leidt de voorzitter de be
sprekingen in met een kort overzicht van de gebeurtenissen op 
philatelistisch gebied gedurende den vacantietijd. Ons bestuurslid, 
de heer Wittkämper, heeft in Bremen en in Praag gouden be
kroningen ontvangen voor zijn collecties Hannover en Danzig; 
de philatelistische feesten in Breda zijn het bewijs van een op
gewekt philatelistisch leven in ons land. Te betreuren viel het 
overlijden van de bekende philatelisten Waller en Smeulders, aan 
wier nagedachtenis de voorzitter waardeerende woorden wijdde. 
Door op te staan betuigden de aanwezigen hun instemming hier
mede. Met een korte bespreking van de nieuwe catalogusuitgaven 
besluit de voorzitter zijn inleiding. Naar aanleiding van de notulen 
maakt de heer mr. Wolff de Beer de opmerking dat bij het proces 
Jonas Lek contra verzekeringsmaatschappijen niet gebleken is, dat 
de verzameling van dezen philatelist niet gestolen was. Na een 
bespreking van de voorloopige agenda voor de algemeene verga
dering van 23 October doet de heer Wittkämper een boeiend 
relaas van zijn ervaringen, als reiziger zoowel als philatelist met 
ziin collecties op zijn reizen naar Bremen en Praag. Ken krachtig 
applaus d^nVt d^n «oreker. Na de gebruikelijke verloting toont 
mevrouw Büleveld-Creutzberg eenige brieven van 1850-1870 met 
af'*-empelingen z-^nder zegels. Hierop sluit de voorzitter de ver-
g.-dering. ^ W. F. G. H. 

Leiden en Omstreken. — Onze afdeeling zal 15 October a.s. 
21 jaar bestaan. Dit jubileum zal feestelijk worden gevierd in een 
bijeenkomst op 29 October a.s. in Restaurant Savoy. Dr. J. G. 

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

Verslag der vergadering van 26 September 1938. 
Aanwezig zijn 49 leden als de voorzitter, de heer Cramerus, de 

vergadering opent. Hij verwelkomt in het bijzonder de heren ir. 
Hagedoorn, die na een 3-jarige afwezigheid weer te Breda is 
teruggekeerd. Jonker uit Eindhoven en Wijnen, die voor de eerste-
maal een vergadering bijwonen. De notulen van de vorige verga
dering worden goedgekeurd, terwijl medegedeeld wordt, dat de 
heren Martin en De Ridder (Den Haag) enige zegels schonken 
voor de jeugdafdeling. De secretaris leest een aantal brieven voor, 
betrekking hebbende op onze feestelijkheden, voornamelijk be
dankende voor de genoten gastvrijheid of schenking plaquettes. 
Medegedeeld wordt dat onze zustervereeniging „Philatelisme" 
22 October haar 15-jarig bestaan hoopt te herdenken en op 15 
October een tentoonstelling zal houden. De voorzitter verzoekt 
de leden een gezamenlijke inzending hiervoor te verzorgen. Ter 
gelegenheid van de dag van de postzegel zal de jeugdafdeling op 
9 Octol-er bijeen komen en zullen verzamelingen van enkele 
leden aldaar ter bezichtiging door de jeugd aanwezig zijn. De 
voorzitter geeft vervolgens verslag van de philatelistendag te Gent. 
De heer Boks zegt toe op een volgende vergadering een causerie 
te houden over uitwisselen van philatelistische bloks. Voor de 
verloting, die daarna plaats vindt, heeft de heer Cramerus enkele 
zegels geschonken, die dankbaar worden geaccepteerd. Bij de rond
vraag stelt de heer Stoop voor de Indische luchtvaartzegels in 
Indië te bestellen, daar hij vernomen heeft, dat deze niet in Neder
land verkrijgbaar zullen zijn. De secretaris heeft tegenovergestelde 
informaties bekomen. Besloten wordt 200 series te laten komen 
(hetgeen overbodig is, daar de zegels aan de philatelistenloketten 
[verkrijgbaar zullen zijn). De heer Cools vraagt of iemand hem 
Kan helpen aan enkele nummers van L'Echo de la Timbrologie. 
p e heer Smit zegt toe hem die te verschaffen. De heer Cools wil 
l'an deze gelegenheid gebruik maken te vragen, of de vereniging 
ten rondzending van tijdschriften kan verzorgen. Besloten wordt 

dit onderwerp in de eerstvolgende bestuursvergadering in behan
deling te nemen. De heer Smit deelt zijn ervaring mede met on
gebruikte 123^ cents driehoekzegels. De gom van deze zegels, 
dakpansgewijze in een stokboekje gestoken, is aangetast en donker
bruin geworden, terwijl aan een deel van een vel plat neergelegd, 
niets mankeerde. Hij meent dus dat de kleurstof van deze zegels 
een funeste invloed op de gom heeft. De heer Westland ten slotte 
vraagt naar de mogelijkheid van het samenstellen van een eigen 
catalogus van Nederland. De voorzitter antwoordt, dat er geen 
behoefte aan bestaat, daar de catalogi van de Nederlandse Bond 
van Handelaren en van diverse handelaren privé zeer goed te 
noemen zijn, waarna de vergadering door hem wordt gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 

Dag van den Postzegel te Breda. 
De Postzegelvereeniging „Breda" vierde op Zondag 9 October 

dei) „dag van den postzegel" met een buitengewone bijeenkomst 
van haar jeugdafdeeling in de bovenzaal van „Modern". 

Te hal felf opende de voorzitter der moeder-vereeniging, de 
heer Cramerus, de bijeenkomst en heette in het bijzonder welkom 
den heer ir. Hagedoorn, die na een afwezigheid van twee jaren 
zich weder in Breda is komen vestigen en onmiddellijk bereid ge
vonden werd, wederom als jeugdleider op te treden. Met groot 

I enthousiasme en applaus werd ir. Hagedoorn door de jeugdleden, 
die zooveel aan hem te danken hebben wegens zijn indertijd ge
nomen initiatief tot oprichting der jeugdafdeeling, alsmede wegens 
zijn toenmalig werk als leider, begroet. De heer Hagedoorn ver
klaarde zich gelukkig te gevoelen, zich wederom aan de belangen 
van de jeugdclub te kunnen wijden. 

Alsnu gaf de heer Cramerus een uiteenzetting van de beteekenis 
van den „dag van den postzegel" en deelde o. a. mede, dat de 
Nederlandsche Bond den dag van 9 October voor viering van den 
dag van den postzegel gekozen had, wijl op 9 October 1874 de 
stichting van de „Union Postale Universelle" te Bern plaats vond 
en Nederland één van de oprichters was. Hij deelde ook mede, dat 
de Nederlandsche Bond een aantal briefkaarten van 2 cent als her
innering aan dezen dag had laten bedrukken met de voorstelling 
van het monument der Union Postale Universelle te Bern, van 
welke briefkaarten de heer Wijnen, lid der moeder-vereeniging, 
25 stuks voor de jeugd geschonken had. 

Een kleine tentoonstelling verhoogde zeer de aantrekkelijkheid 
van deze bijeenkomst. De heer J. C. G. van den Berg had zijn 
prachtige collectie „gebouwen en monumenten op postzegels" ten
toongesteld, terwijl de heer Wiggers zijn verzameling Tsjecho-
Slowaklje en Bulgarije had uitgelegd. Voor den uitgeschreven wed
strijd, het woord „Postzegelclub Breda" samen te stellen met zegels 
van één zelfde kleur en zoodanig, dat het woord Postzegelclub 
•re^^ormd werd door de beginletters van een land, werden acht 
prijzen toege.l--end. 

Ten slotte had een buitengewoon mooie verloting zonder nieten 
voor de aanwezige 60 jeugdleden plaats, voor welke verloting de 
moeder-vereeniging een bedrag van ƒ 30 had beschikbaar gesteld. 

Als laatste verrassing ontving elk jeugdlid een kaart van den 
dag van den postzegel, voorzien van het officieele bijzondere 
stempel. 

De volgende bijeenkomst der jeugdafdeeling werd bepaald op 
6 November e.k. te half elf in „Modern". Jeugdige verzamelaars 
of verzamela.arsters die geen lid zijn, mogen ook komen; zij 
worden zonder verplichting hunnerzijds éénmaal door het bestuur 
geïntroduceerd. 

Nieuwe leden. 
354. (S.E.Z.NK.). J. Buys, Van Vlietstraat 37, Breda, giro 59468. 
353. (S.E.Z.I. C. van den Brekel van 't Westeinde, Nieuwland-

straat 53, Tilburg, giro 134730. 
328. (-). P. Veen, Oude Vest 30, Breda. 

Jeugdlid. 
6. J. de Groot, St. Ignatiusstraat 3, Breda. 

Candidaat-Ieden. 
B. Reuijl, boekhouder, Lehmkuhlstraat 11, Kampen. (Eigen aan

gifte). 
F. F. F. Vries, Julianalaan 29, Breda. (Voorgesteld door L. 

Janssens Laane, Tilburg). 
Overleden. 

166. mevr. L. E. M. G. Erdmann, Amsterdam. 
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Bedankt als lid. 
256. P. Menko, Amsterdam. 
386. "W. Snoeijenbos, Amsterdam. 

Nummerwijziging. 
274. J. J. Jonker wordt nr. 356. 

Adreswijzigingen. 
12. ir. C. F. J. Hagedoorn, thans Baronielaan 160, Breda. 

245. R. Hanselman, thans Stemholderstrasse 60, Zürich-Enge. 
178. H .W. Kohl, thans Brinklaan 162, Bussum. 
394. B. H. Kolsteren, thans Jacob Catsstraat 68, Rotterdam C. 
462. L. Kruijff, chans Nadorstweg 30, Middelburg. 

1. A. M. F. L. Povel, thans „Stag House", Brediusweg 90, 
Naarden. 

300. W. Rubbèrt "Wzn., thans Dr. J. P. Thijsselaan 81, Tuindorp, 
Utrecht. 

43. F. W. A. van West, thans Molenweg, Laren (N.-H.). 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maandag 31 October 1938, des avonds te 
8 uur, in café „Moderne", Breda. 

Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 10 No
vember 1938, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", 
Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 6 November 1938, des morgens te 
11 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 

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

In memoriam 
mevr. F. Erdmann, Amsterdam. 

J. Goossen Czn., Amsterdam. 

Verslag der vergadering van 24 September 1938. 
Te 8.30 uur opent de voorzitter de vergadering en geeft enkele 

beschouwingen over de prijzen der Yvert-catalogus 1939. Naar 
aanleiding van de notulen der vorige vergadering, in verband met 
de kwestie Zilver, geeft de voorzitter den heer Bakker nadere 
inlichtingen. De zaak is voor ons afgedaan. De „dag van den 
postzegel" zal door „Hollandia" op 8 October in Krasnapolsky 
worden gevierd met een propagandacentoonstelling. Een specials 
briefkaart zal dan worden verkrijgbaar gesteld, terwijl tevens de 
post, welke dien avond in de in de zaal aanwezige brievenbus 
wordt gepost, een bijzondere afstempeling zal worden voorzien. 
Staande de vergadering gaven zich ongeveer 20 leden op voor de 
tentoonstelling. Vervolgens wordt mededeeling gedaan van het 
overlijden van mevrouw Erdmann. Op initiatief van den heer 
Kastein zullen de heeren Vellinga en Van Dongen, welke heeren 
een ongeluk is overkomen, namens de vereeniging de beste 
wenschen voor hun herstel worden aangeboden. De twee can-
didaat-leden worden met algemeene stemmen aangenomen. Bij 
den landenwedstrijd Nederland 5 eerste emissies niet gespeciali
seerd, worden de prijzen behaald door de heeren Böeseken, Poplie 
en Kerbert. Volgende landenwedstrijd: Nederland 3 eerste emissies 
gespecialiseerd. Na veiling van 26 kavels volgt de algemeene ver
loting, waarbij door den heer Avis eenige mooie Belgische zegels 
werden geschonken. De gelukkigen zijn de nrs. 44, 256, 150, 296, 
1, 214, 126, 87, 141, 328, 147, 29. 159. 157. 46. 4. 292. 143. 178, 
335, 19, 88, 129 en 6. Te 10.30 uur wordt de vergadering gesloten. 

R. S. 
Aangenomen als lid. 

J. M Haasbeek, Raadhuisstraat 249, Alphen a. d. Rijn. 
A. K. Doorenbosch, 'SCestlandgracht 77 III, Amsterdam W. 

Overleden. 
mevr. F. Erdmann, Amsterdam. 
J. Goossen Czn., Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
S. Onderwijzer jr., Amsterdam N. J. Wasterval, Amsterdam. 
G. L. Lazet, Amsterdam. C. W. Farwerck, Amsterdam. 
L. C. J. Sep, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
H. J. Jansen, Overtoom 572 I, Amsterdam W. 
H. L. J. van den Boogaard, Potgieterstraat 41, Amsterdam W. 
A. J. Jasperse, Hoofdpostkantoor, Semarang (Java). 
G. H. J. Bos, Van Reesstraat 72, Den Haag. 
mr. H. D. Pierson, Dennestraat 10, Nijmegen. 
A. E. Sitsen, Vredelaan 52, Laren (N.-H.). 
ir. J. M. Böeseken, Graaf Willem de Oudelaan 6, Naarden. 
H. J. Daam, Kennemerweg 10, Bloemendaal. 
A. H. Bennewitz, lepenlaan 66, Bloemendaal. 

Candidaat-leden. 
L. de Hosson, adj.-commies P.T.T. ,Amsterdam. (Voorgesteld door 

A. van Altena). 
E. van Praag, onderwijzer, Amsterdam. (Voorgesteld door P. van 

Thuijl). 
H. Smit, correspondent, Amsterdam. (Voorgesteld door P. van 

Thuijl). 
F. Toering, coiffeur, Amsterdam. (Voorgesteld door A. Grünfeld). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 24 October 1938, des avonds 

te half 9, in café De Boer, Leidscheplein. Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 29 October 1938, des avonds te 

8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
In de hierboven vermelde vergadering zal een landenwedstrijd 

van de eerste 3 emissies van Nederland (gespecialiseerd) gehouden 
worden. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 27 September 1938. 
Als de voorzitter de vergadering om 8.30 uur opent, zijn 38 

leden en introducé's aanwezig; mevr. Van Duin-Van Aken en de 
secretaris zijn met kennisgeving afwezig. Na een hartelijk woord 
van welkom voor de leden voor de eerste vergadering van dit 
ons 33e vereenigingsjaar, in het bijzonder voor den heer en mevr. 
Wilthagen, mevr. Tieleman en mr. Haalman, die allen voor het 
eerst onze vergadering bijwonen, wijdt de voorzitter eenige gevoel
volle woorden aan de nagedachtenis van ons ontslapen ere-lid, 
den heer L. C. A. Smeulders, tevens administrateur van het 
Maandblad; de voorzitter heeft de U. Ph. V. bij zijn begrafenis 
vertegenwoordigd. Onder diepe stilte wordt de nagedachtenis van 
den heer Smeulders enige ogenblikken staande door de leden geëerd. 

Zoals de wereld geschokt wordt door hevige beroeringen, gaat 
ook het verenigingsleven van de U. Ph. V. niet onbewogen vooi-bij, 
o. a. door het optreden van het oud-lid en oud-bestuurslid, den 
heer S. Noordhoff, die kort na de Juni-vergadering, wegens per
soonlijke teleurstellingen, een ronselcampagne is begonnen, om 
leden van onze vereniging af te troebelen en aan te werven voor 
de bevriende zustervereniging „Philatelica", met wie onze ver
eniging sedert jaren aangename betrekkingen onderhoudt Der
gelijke ondergravingspolitiek wekt meer teleurstelling dan zorg. 
In de Juni-vergadering is de handelwijze van den heer N. , inzake 
zelfstandige afvoering van leden van de lijsten der rondzendingen, 
met slechts één stem in zijn voordeel, afgekeurd. Sedert slaagde 
hij erin een vijf en twintigtal leden voor „Philatelica" aan te wer
ven, w. o. een achttal, d!e onze vereniging daardoor opzettelijk 
ontrouw werden. Ongeveer midden Juli heeft de penningmeester, 
namens den voorzitter, ter zake een onderhoud gehad met den 
voorzitter van „Philatelica", later gevolgd door een tweede onder 
houd tussen de heren de Bas en Reijerse. Vanzelfsprekend boek 
ook een grote en machtige vereniging als „Philatelica" gaarn 
nieuwe leden, wat nog niet wil zeggen, dat zij onverdeeld sym 
pathie koestert voor de handelwijze van dengene, die deze lede 
aldus voor haar aanwierf. Ook de voorzitter van „Philatelica" i 
aan zijn reglement gebonden; persoonlijk zou hij, als de omstan 
digheden er toe leiden binnen de provincie Utrecht een afdelin 
te moeten stichten, deze liever gevestigd zien buiten dan binne 
de stad Utrecht. De voorzitter brengt de zeer loyale houding, di 
de heer Reijerse bij dez aangelegenheid inneemt, sterk naar vore 
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deze houding oogst de grote waardering der vergadering. De 
voorzitter wekt de leden op voor een sterke propaganda ten bati. 
der U. Ph. V. 

De omstandigheid, dat de secretaris de namen van alle leden, 
die in de loop van het verenigingsjaar 1937-'38 voor hun lidmaat
schap bedankten, gezamenlijk in het Juli-nummer van het Maand
blad vermeldde, zulks om hen zo lang mogelijk in het genot van 
het Maandblad te stellen, gevoegd bij enige stagnatie door de dood 
van den heer Smeulders en de campagne van den heer Noordhoff. 

heeft bij buitenstaanders de verkeerde indruk gewekt, dat de 
U. Ph. V. op weg was te liquideren ! 

De notulen worden goedgekeurd; de ingekomen stukken behan
deld. De uitslag van de landenwedstrijd gedurende ons afgeslo
ten verenigingsjaar is als volgt: hoogste aantal punten: dr. Hirsch 
(eerste prijs); daarna volgen de heren Tholen (tweede prijs), Kaub 
en dr. Siestrop. Achtereenvolgens worden de jaarverslagen gelezen 
van den secretaris, van den directeur verkoophandel en van den 
directeur groep Z. Deze verslagen worden door de vergadering 
goedgekeurd onder dankzegging aan de respectievelijke fuctiona-
rissen. Ter vergadering circuleren een enveloppe met het Zwitserse 
„Aarau"-blok van den voorzitter en een boekje met de Vaticaan-
zegels van den heer Koek. Dr. van Gittert schenkt zegels voor 
de verloting. De uitslag van de ballotage is, dat de drie voor
gehangen candidaat-leden met algemene stemmen worden aange
nomen. Mevrouw Tieleman en de heer Wilthagen, ter vergadering 
aanwezig, worden met enige vriendelijke woorden door den voor
zitter geïnstalleerd. In de pauze wordt de volledige collecte Britse 
kroningszegels van dr. Van Gittert bezichtigd, tevens de kavels 
voor de veiling. Daarna veiling en verloting, terwijl bij de rond
vraag de heer Werff inlichtingen vraagt naar aanleiding van hea 
artikel in het Juli-nummer van het Maandblad over de uitvoering 
van onze kinderzegels, de heer Koch over de uitslag van de post-
zegel-puzzle in het Maandblad, waarop dr. Van Gittert antwoordt, 
en eindelijk de heer Baljet tot belangscelling voor onzf jeugd
afdeling opwekt. 

De penningmeester, belast met het maken van 
enige aantekeningen van deze vergadering, 

L. H. REINTJES. 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1937-1938. 

Als gewoonlijk werden ook dit jaar 10 leden- en 10 bestuurs
vergaderingen gehouden. 

Door den dood ontvielen ons eenige vooraanstaande leden; de 
heer Raatgever, die ongeveer 20 jaar lang als bestuurslid zijn 
beste krachten aan de U. Ph. V. wijdde, eerst als sectiehoofd, 
later als directeur van den verkoophandel; onze nestor, de heer 
Van Eeusom, en tenslotte ons eerelid, de heer Smeulders, wiens 
groote philatelistische verdiensten aan eiken verzamelaar genoeg
zaam bekend zijn. 

Het ledental zakte van 155 tot 139, verdeeld in 66 (81) wer
kende en 73 (74) correspondeerende leden; het vergaderings-
bezoek bedroeg gemiddeld 37 tegenover 36 in het vorige jaar. 

De periodiek aftredende bestuursleden, de beeren de Bas, Har
brink Numan, Deenik en De Bruyn werden allen herkozen; in de 
plaats van den later afgetreden heer Noordhoff kwam de heer 
Tholen en de plaats van den heer Raatgever werd ingenomen 
door den heer Van Straten. In de verificatiecommissie namen 
zitting de beeren Werff en Van Doorn, reserve de heer Timmer. 
Naar de voorvergadering van den Bond werden afgevaardigd de 
beeren dr. Van Gittert, Reintjes en Burgersdijk, reserve de heer 
Kaub; naar de Bondsvergadering de beeren dr. Van Gittert, 
Cortenbach en De Bruyn, reserve de heer Harbrink Numan. 

In het afgeloopen jaar werd één lezing gehouden door den heer 
Zwolle; de wisselbeker viel ten deel aan dr. Hirsch; tweede was 
de heer Tholen. Met dr. Hirsch komt de beker dit jaar aan iemand, 
die valt buiten de categorie der „groote verzamelaars", doch die 
door de buitengewone opzet zijner verzamelingen deze onder
scheiding zeker ten volle verdient; moge dit voor andere leden, 
die wel eens huiverig zijn aan de landenwedstrijden deel te nemen 
een aansporing zijn; gebleken is toch, dat niet slechts kwantiteit, 
doch kwaliteit en originaliteit de opmerkzaamheid der beoor-
deelingscommissie heeft. In dezen geest moet ook beschouwd wor
den de bijzondere, door het bestuur uitgeschreven wedstrijd in 
de Januari-vergadering, van verzamelingen met een bijzonder 
karakter, welke een groot aantal inzendingen ten gevolge had en I 

gewonnen werd door den heer De Klerk met kinderzegels van 
België (tweede de heer Van Straten met sportseries). 

Met het uitspreken van den wensch, dat het ledental weer zal 
toenemen en de vereeniging in de toekomst gespaard moge blijven 
van aanvallen in den rug, als waarvan sprake in het verslag van 
de September-vergadering 1938, zij het mij vergund dit jaarverslag 
te besluiten. 

De secretaris, 
J. J. A. HARBRINK NUMAN. 

Nieuwe leden. 
mevr A. H. G. van Duin-van Aken, Prof. Ritzema Boslaan 15, 

Utrecht, 
mevr. H. Tieleman-Dogterom, Nachtegaalstraat lObis, Utrecht. 
P. Wilthagen, Moreelselaan 21, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
D. Haalman, Utrecht. 
J. D. Kater, Utrecht. 
B. Krommenhoek, Utrecht. 
J. Wijnands, Utrecht. 
R. Kok, Utrecht, 
mevr. G. A Ruijs Westhoff, Bilthoven. 

Bedankt. 
P. van Schuijlenburg, Passoeroean. 

Adreswijziging. 
A. Thill, thans Rue Kailbach 11, Rumelange (Luxemburg), 
mr. A. van der Flier, thans Keizersgracht 323, Amsterdam C. 

Mededeelingen. 
De penningmeester verzoekt de leden hun contributie vóór 

1 November a.s. te betalen, hetzij door storting op girorekening 
36991 ten name van den penningmeester der U. Ph. V., hetzij 
door betaling op de vergadering van 25 October a.s. Na 1 N o 
vember wordt over de contributie, met ƒ0 ,15 onkosten ver
hoogd, beschikt. 

Bij den secretaris zijn verkrijgbaar „kavelbescheiden" betref
fende den op 1 December 1938 te Bandoeng te houden openbaren 
verkoop van gebruikte frankeerzegcls enz. vanwege het hoofd
bestuur der P.T.T. in Ned.-Indië. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 21 October 1938, des avonds te 

8 uur, in Restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 25 October 1938, des avonds te 

8.30 uur, in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof 6, Utrecht. (Van 
7.30-8.30 uur ruilen). 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4. Verslag penningmeester en begroeting. 5. Rapport verficiatie-
commissie. 6. Ballotage. 7. Uitreiking beker. 8. Bestuursverkiezing. 
Aftredend de beeren Baljet, Reintjes, Cortenbach en Van Straten. 
Allen zijn herkiesbaar; eventueele tegencandidaten kunnen bij den 
secretaris worden ingediend. 9 Verkiezing nieuwe verificatie-
commissie. 10. Groote verloting. 11. Rondvraag. 12. Veiling. 
13. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Zaterdag 22 October 1938 en 12 November 1938, telkens van 

2J^-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. 

Verslag der vergadering van 22 September 1938. 
Saamgekomen in de ruime en geriefelijke zaal van Boschlust, 

veiwelkomt de voorzitter de talrijke aanwezigen, in het bijzonder 
den voorzitter van „Philatelica", die, als lid, voor het eerst de 
vergadering onzer vereeniging bijwoont, waarop de heer Reyerse 
met eenige woorden van dank antwoordt en de leden door applaus 
hun medeleven met deze gebeurtenis te kennen geven. 

Daar bij de ingekomen stukken niets bijzonders is, behalve de 
bij. onderheden voor de in December in Indië te houden post
zegelveilingen, waarvan de secretaris de bijzonderheden mededeelt 
en eenige opgebrachte prijzen der voorgaande veiling releveert, is 
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het woord weder aan den voorzitter, die thans verzoekt dat alle 
aanwezigen zich van hun zetels verheffen. Hij herdenkt dan in 
enKele gevoelige woorden het bijkans onherstelbare verlies dat 
ons Maandblad heeft geleden door het heengaan van ons eere-lid, 
den heer Smeulders, wiens nagedachtenis bij ons onvergetelijk blijven 
zal en waarvan wij blijk hebben gegeven doordat voorzitter en 
secretaris bij zijn begrafenis tegenwoordig zijn geweest. 

Dan brengt hij verslag uit over de zoo welgeslaagde feestviering 
van „Breda", waarbij bovengenoemde heeren namens onze vereeni-
ging tegenwoordig zijn geweest en dat op de eveneens zoo wel
geslaagde tentoonstelling hijzelf en mevrouw Matzen tot de in
zenders behoorden. Tegelijkertijd was in Breda de Bondsvergadering 
en hij deelt mede, dat zoowel de voorzitter van „Philatelica" als 
hijzelf door het Bondsbestuur werden uitgenoodigd de vergadering 
van den Bond mede te maken, aan welke beleefde uitnoodiging 
natuurlijk gevolg werd gegeven. Voor het eerst na 15 jaar was dus 
iemand van de H.P.V. in die Bondsvergadering weer tegenwoordig 
en werd van die vergadering en het daarbij gesprokene, evenals van 
het later volgend bezoek van den voorzitter van den Bond bij 
on/.en voorzitter een uitvoerig verslag gegeven. Natuurlijk is geen 
enkele verbintenis daaruit voortgevloeid en acht de voorzitter het 
zelfs geheel overbodig er thans reeds verder op in te gaan en van 
de vergadering haar meening daarover te hooren; dat alles is van 
later zorg. 

Een belangrijker mededeeling is dat de vereeniging „Phliatelica" 
en de H.P.V. het voornemen hebben een tentoonstelling te trachten 
te organiseeren van kinderzegels ter gelegenheid van de a.s. uitgifte 
van de Pro Juventute-zegels, die dan tevens ten doel heeft deze 
nuttige instelling reclame te geven. Drie leden onzer vereeniging, 
de heeren Van 't Haaff, Keyzer en Thiange, hebben zich bereid 
verklaard namens onze vereeniging zitting te nemen in het comité 
dat te dien einde wordt gevormd en waarin ook drie leden van 
„Philatelica" zitting zullen nemen. Met autoriteiten zal nader over
leg worden gepleegd omtrent een te verkrijgen zaal, enz., en hoopt 
de voorzitter op de volgende vergadering nadere mededeelingen 
hieromtrent te kunnen doen, vraagt of de vergadering de verdere 
afwikkeling dezer aangelegenheid aan het bestuur over wil laten; 
het ferme applaus dat volgt geeft wel te kennen, dat allen met dit 
besluit ten zeerste instemmen. 

Nadat de voorgehangen candidaat met algemeene stemmen als 
lid is aangenomen, volgt een veiling en daarna de gewone ver
loting, waarna de voorzitter de vergadering sluit. A. S. jr. 

Propagandatentoonstelling voor de kinderzegels 1938. 
De tentoonstelling van kinderzegels, briefkaarten voor het kind 

en weldadigheidszegels zal begin December te Den Haag worden 
gehouden. 

Het secretariaat van de tentoonstellingscommissie, gevormd uit 
leden van de vereenigingen Haagsche Philatelisten Vereeniging en 
„Philatelica", is aan het adres van den heer J. H. van der Veen, 
De Carpentierstraat 159, Den Haag. 

Opgave van deelname en nadere inlichtingen aan genoemd adres. 
Werkt allen mede deze tentoonstelling te doen slagen ten bate 

van het misdeelde kind. 
Nieuw lid. 

A. P. van Willigen, Wagnerstraat 62, Vlaardingen. 
Candidaat-lid. 

G. W A. van der Lugt, Josef Israelslaan 13, Den Haag. 
Adresverandering. 

J. J. L. Hesselt van Dinter wordt Pletterijkade 1, Den Haag. 
H. W. Kohl wordt Brinklaan 162, Bussum. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Donderdag 27 October 1938, des 

avonds te 8% uur, in café Boschlust, Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Verkie

zing volgens art. 19 huish. reglement. Indienen begrootingen volgens 
hetzelfde artikel. Eventueele veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 
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ADVERTEER EEN KEER 
EN U DOET HET MEER. 
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Internat. Vereeniging „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretaris: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag. 

Verslag der vergadering van 28 September 1938. 
Aanwezig 92 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reyerse, opent 

met een speciaal welkom aan 3 introducé's en den heer Zilver. De 
voorzitter leest het antwoord van den directeur der P.T.T. op ons 
adres inzake afstempeling van zegels op de prentzijde van prent-
briefkaarten voor. Hij brengt hier namens alle betrokkenen dank 
aan de directie der P.T.T. voor dit gunstig antwoord. Hiermede 
is verkregen wat door sommigen als „onmogelijk toe te staan" 
was aangeduid en behandeld. Hij feliciteert zoowel „Philatelica" als 
den heer Zilver met dit resultaat, waartoe de Bond geen kans zag 
dit te bereiken. Hij brengt daarna verslag uit van het bezoek van 
voorzitter en secretaris aan de feestvierende vereeniging „Breda" 
en de samenvallende philatelistendag. Van de vereeniging „Breda" is 
inmiddels een dankbetuiging ontvangen voor onze vertegen
woordiging. 

Van onze afdeeling Venlo is het programma ontvangen der ten
toonstelling op 1, 2 en 3 October 1938. De voorzitter deelt mede, 
dat een commissie is samengesteld door 3 leden van „Philatelica" en 
3 leden van de H.P.V. om een tentoonstelling van kinder- of wei-
dadigheidspostzegels te houden omstreeks 1 December a.s. in Den 
Haag. De vergadering keurt met algemeene stemmen dit plan goed. 
De voorzitter deelt een en ander mede inzake het verkrijgen van 
uitstalling van meerdere kaarten (poststukken) in het hoofdpost
kantoor te 's-Gravenhage. 

Van den Bond zijn een 10-tal circulaires omtrent kaarten en af
stempelingen op den postzegeldag aanwezig, evenals een aantal 
kavelbeschrijvingen der P.T.T. te Bandoeng, welke ter beschik
king van belanghebbenden worden gesteld. Zegels voor de verloting 
zijn geschonken door 'de heeren Dolleman, L. Kukenheim, Melsert 
en Van den Hou ven; falsificaten door de heeren Stevens, Van der 
Mey en Schelling; voor de bibliotheek 10 jaargangen Nederlandsch 
Tijdschrift voor Postzegelkunde door den heer Van Dalen Gilhuys. 
Ter rondgang een raampje met interessante zegels en fraaie brieven. 
De notulen der voorgaande vergadering worden hierna goedgekeurd. 
De heer Reyerse heeft zijn collectie Brazilië uitgestald. De heer 
Kirchner zegt hem dank en deelt mede, dat deze zegels ook in 
Breda zijn tentoongesteld. De heer Reyerse houdt daarna zijn 
causerie over deze verzameling, waarmee hij een warm applaus 
verwerft. Bij de verloting van 16 prijzen krijgt de heer A. Renooy 
den Icn prijs. Na de veiling en een korte rondvraag sluit de voor
zitter het officieele gedeelte voor het ruiluur. J. N. H. v. R. 

Propagandatentoonstelling voor de kinderzegels 1938. 
De rcntoonstellng van kinderzegels, briefkaarten voor het kind 

en weldadigheidszegels zal begin December te Den Haag worden 
gehouden. 

Het secretariaat van den tentoonstellingscommissie, gevormd uit 
leden van de vereenigingen Haagsche Philatelisten Vereeniging en 
„Philatelica", is aan het adres van den heer J. H. van der Veen, 
De Carpentierstraat 159, Den Haag. 

Opgave van deelname en nadere inlichtingen aan genoemd adres. 
Werkt allen mede deze tentoonstelling te doen slagen ten bate 

van het misdeelde kind. 
Overleden. 

723. B. van der Kuyp Sr., Heemstede. 
Nieuwe leden. 

723. y. van den Bosch, ambt R.W.S., voorloopig adres Hotel Tel-
kamp. Veemarkt, Tlel. (Afd. Tiel). 

1051. mr F. Kleijn, Frankenslag 124, Den Haag. 
1052. J. M. Rorreveel, Galileïstraat 58, Den Haag. 
1053. dr H. E. Althans, geoloog B.P.M., Wassenaarscheweg 178, 

Den Haag. 
1054. mevr. A Khan-Wisbrun, Van Hoornbruglaan 46, Rijswijk. . . 
1055. J. Riet, Minnebroederstraat 2, Utrecht. 
1056. A. Wendling, Rijnlaan 92, Utrecht. 
1057. F. L. Muller, Valkstraat 10, Utrecht. 
1058. G. van Diggele, Prinses Mariestraat 36, Den Haag. 
1059. A. P. Lotichius, Beeklaan 472, Den Haag. 
1060. D. Dauwes, Oostduinlaan 12, Scheveningen. 
1061. N. J. Steyn, adj. commies P.T.T., Boschjesstraat 8, Koog 

aan de Zaan. 
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1062. A. de Voogd, Oostlaan 39, Pijnacker (Z.-H.). 
1063 C. Jansen Cz., Fred. Hendrikstraat 53, Utrecht. 
1064. G. Dekker, Doedesstraat 8a, Rotterdam W. 
1065. mej. Th. H. Verbeek Wolthuys, Van Wateringelaan 152, 

Voorburg. 
1066 H. Roriie, Schenkkade 225, Den Haag. 
1067. G. Hoorn, Provincialeweg 80, Zaandam. 
1068 H. P. Arbouw, Emmastraat 16, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
1069. J. Mahler. Archimedesstraat 57, Den Haag. 
1070. ir. H. Logcher, Brugschestraat 26, Scheveningen. 

Candidaat-Ieden. 
C. J. Cornelissen, Enkstraat 16, Zwolle. (Voorgesteld door F. 

Jansen). 
H, J. Paalman, Diezerstraat 63, Zwolle. (Voorgesteld door G. N. 

Meyler). 
E. J. Bouwmeester, Bleek^rstraat 20, Zwolle. (Voorgesteld door 

G. N. Meyler). 
J. A. Ruysscher, Celebesstraat 14, 's-Gravenhage. (Voorgesteld door 

F. C. van Ooijcn). 
G. J. Daniels, opzichter R.W., Gaan van Necklaan 301, Rijswijk. 

(Voorgesteld door Winkel en Kramer). 
D. Kramer, student. Dorpsstraat 61, Zuid-Scharwoude (N.-H.). 

(Eigen aangifte). , „ , , 
P. H. van Rossum, Olympiakade 23, Amsterdam Z. (Voorgesteld 

door J. van Rossum). 
H. C. Jensch, Rijnstraat 84, Heemstede. (Voorgesteld door H. E. 

van der Heide). 
F. van Mastbergen, Hessenweg 227, De Bilt (Utrecht). (Voorgesteld 

do:or J. E. Timmer). 
H. Gerritsen, Jaffastraat 17, Utrecht. (Voorgesteld door P. A. J. 

Veen). 
J. J. Roelants, lid U.Ph.V., Vlaardingerdijk 201a, Schiedam. (Eigen 

aangifte). 
B. Helwerda, Akeleistraat 108, Den Haag. (Voorgesteld door P. G. 

Melsert en F. van Volkom). 
P. Winkelaar, adj. commies P.T.T., Parklaan 1 E, Zaandijk. (Voor-

.^esteld door N. J. Steyn). 
R. H. Samson, Javastraat 90a, Den Haag. (Voorgesteld door C. J. 

Reyerse). 
drs. J. Zuring, Deutzstraat 13, Oegstgeest. (Voorgesteld door 

I. N. H. van Rest). 
J. F. Deibert, Ligusterstraat 43, Den Haag. 
J. W. H. Kemper, Bouwstraat 20, Amsterdam. (Voorgesteld door 

Ed. van Gemund). 
M. B. Lansink, Koningsplein 15, Den Haag. (Voorgesteld door 

A. M. Saris). 
W. H. Guliger, Soestdijkschekade 239, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. Gemert). 
W. Kok, Primulastraat 12, Den Haag. (Voorgesteld door A. H. 

Faas). 
A. Buijser, Bcnrhuizerstraat 49a, Rotterdam N. (Voorgesteld door 

C. van der Lecq). 
C. de Kiewit, Paul Gabriëlstraat 100, Den Haag. (Voorgesteld door 

P. van der Meulen). 
H. Blechstein, Vondellaan 24, Leiden. (Voorgesteld door W. T. Lit). 

Candidaat-Ieden der afdeeling Utrecht. 
J. J. van Deudekom, ambt. N.S., Prof. Ritzema Boslaan 4, Utrecht. 

I. Gerritsen, bankbeambte, Jaffastraat 17, Utrecht. 
. A. Jurg, Volkerakstraat 42, Utrecht. 

A. P. J. Kluijtmans, Croeselaan 138, Utrecht. 
. Meering, Van Alphenstraat 35, Utrecht. 
. Steinbach, Van Hoornekade 67, Zuilen (Post Utrecht). 
'. P Verheycn, ambt. Van Gend & Loos, Poortstraat 13 bis, 

Utrecht. 
. B. Wind, ambt. N.S., Waalstraat 93 bis, Utrecht. 
.̂ T, van der Woude, postzegelhandelaar, Catharijnesingel 102, 
Utrecht. 

Afvoeren. 
695. A. G J. Athmer, Amsterdam. 
527. C. J. van Soestbergen, Driebergen. 
579. H. J. H. Goossens, Depok bij Buitenzorg. 

Bedankt. 
30. W. J. Penard, Den Haag. (Wassenaar). 

Adresveranderingen. 
709. dr. J. Bijl, thans Daniël Willinkplein 32 I, Amsterdam Z. 

339. J. Uytenbroek, thans Prof. Pullerlaan 22, Utrecht. 
181. J. van der Valk, thans Stalbergweg 22, Venlo. 
203. A. J. Piket, thans 3e Van den Boschstraat 8a, Den Haag. 

61. K. A. Heymans, Rotterdam ? 
658. C. L. van Erp, thans Miquelstraat 68, Den Haag. 

3. J. van Rossum, thans Parnassusweg 8 huis, Amsterdam Z. 
805. ir. J. J. Vormer, thans De Carpentierstraat 108, Den Haag. 
738. J. Meiboom, thans Tennisweg 38, Malang. 
812. N. G. Harmse, thans Vlierboomstraat 504, Den Haag. 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering op 30 Augustus 1938. Aanwezig 18 leden en 1 in

troducé, de heer Smulders uit Arnhem, die zoo welwillend was zijn 
mooie collectie Frankrijk, die ook in Breda was geëxposeerd, te 
laten bezichtigen. De voorzitter dankt hem zéér namens de af
deeling. Hieena brengt de secretaris verslag uit van zijn ervaringen 
op de tentoonstelling te Breda, geassisteerd door den heer Buyten-
dijk, die ook aldaar was, en vindt in de vergadering aandachtig 
gehoor. De door den heer Smulders voor zijn inzending ontvangen 
plaquette gaat van hand tot hand. De heer Spierenburgh dankt 
den secretaris voor frankeering en afstempeling op de tentoon
stelling van de circulaires. De secretaris zegt toe ze de volgende 
maand via de veldpost te verzenden. Na een veiling van betere 
zegels werd deze prettige vergadering te 23 uur gesloten. 

Afdeeling Utrecht. 
Gevormd is door de leden in Utrecht een nieuwe afdeeling. Het 

bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter: J E. Timmer, Ingen-
housstraat 63, Utrecht; secretaresse: mejuffrouw B. H. J. Klaassen, 
Bellamystraat 8 bis, Utrecht; penningmeester: A. Kruissink, Dr. 
J. P. Thijsselaan 11, Utrecht; commissaris: J. G. Nicolai', W. van 
Noortstraat 22, Utrecht. 

Afdeeling Venlo. 
Ledenvergadering op Dinsdag 13 September 1938 in café Nat io

naal, Venlo Te circa kwart voor negen opende de voorzitter de 
vergadering en heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Aanwezig 
waren 12 leden. Hij gaf vervolgens een nauwkeurig overzicht van 
de stand van zaken betreffende de propagandatentoonstelling welke 
1, 2 en 3 October a.s. gehouden werd. Alle werkzaamheden, be-
noodigd voor deze tentoonstelling, werden nogmaals besproken en 
herzien en werden door de vergadering goedgekeurd. Hierna had 
de maandelijksche verloting plaats van zegels, geschonken door de 
beeren Timmermans, Rüding, Balkestein, Langen, Geutjes en 
Heyting. Een Amerikaansche veiling bracht voor het tentoonstel
lingsfonds een bedrag van ƒ 3,25 op. Van de rondvraag werd nog 
door enkele leden gebruik gemaakt en daarna werd de vergadering 
te circa half twaalf gesloten. 

De afdeeling hield 1 2 en 3 October een goed geslaagde propa
gandatentoonstelling. Deze werd geopend door den heer burge
meester van Venlo, die de afdeeling tevens kon feliciteeren met 
haar 15-jarig bestaan. De heer D. O. Kirchner bracht namens het 
hoofdbestuur een bezoek. 

Afdeeling Winterswijk. 
Bestuursverandering: voorzitter: B. W. Kruisselbrink; secretaris: 

J. H. Nijland, Hilbelinkspad 7 II, Winterswijk. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7 Vu uur, vergadering op Woensdag 26 

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

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4 Ledenverkiezing. 
5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag en sluiting. 
Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: G. L. van der 
Hum, 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, Herunger-
weg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7% uur bestuurs-
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vergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio
naal", Venlo. 

Vergadering afdceling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan. 
Van Galenstraat 94, Zwolle), den derden Vrijdag der maand. 
8 uur, in hotel Peters, Melkmarkt, Zwolle, dus op 21 October 1938. 
Inlichtingen jeugdafdeeling door den secretaris. 

Vergadering af deeling 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 af deeling 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. BAANK, Cattepoelscheweg 217, Arnhem. 

Verslag der vergadering van 28 September 1938. 
Aanwezig 23 leden; afwezig met kennisgeving de secretaris. 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder den 
heer Rebel, die voor het eerst aanwezig is. Om half negen luistert 
de vergadering door middel van een in de zaal opgestelde luid
spreker naar de radiorede van minister Colijn. 

De notulen worden, evenals het jaarverslag, onder dankzegging 
aan den afwezigen secretaris goedgekeurd. Ingekomen is een dank
betuiging van de vereeniging „Breda" voor de haar aangeboden 
bloemenhulde. De voorzitter leest het verslag van de jeugdbijeen
komsten, opgemaakt door den heer Van Walree, voor. Het blijkt, 
dat zich te weinig leden als leider beschikbaar stellen, terwijl 
tevens de voorraad postzegels onrustbarend geslonken is. De voor
zitter spoort de leden aan een en ander te verhelpen. De kas-
commissie, bestaande uit de beeren Hamelberg en Te Winkel, 
brengt bij monde van laatstgenoemde verslag uit, voor welk ver
slag de voorzitter hen hartelijk dank zegt. De heer Raadsveld 
geeft een verslag over de rondzendmgen, waaruit blijkt, dat dit 
jaar aanmerkelijk meer uit de boekjes werd verkocht; hij dankt 
den keurmeester en de dames en beeren sectiehoofden voor hun 
hulp, waarna de voorzitter hém dank zegt voor zijn uitvoerig 
verslag en zijn accuraat beheer. Hierna vertelt de voorziter het 
wel en wee van de afvaardiging naar de Bredasche tentoonstel'ing, 
die geheel overeenkomstig veler verwachting bleek re zijn. De 
penningmeester, de heer Heidenreich, geeft een overzicht van den 
stand der geldmiddelen; bedroeg het saldo vorig jaar ƒ 856,32}4, 
thans bedraagt dit ƒ 495,80, hetgeen, in aanmerking genomen het 
feit, dat hierin het nadeelig saldo van de feestviering van vorig 
jaar is verwerkt, groot ƒ621,57, alleszins bevredigend mag worden 
geacht. De voorzitter dankt den penningmeester voor zijn trouw 
en ijverig beheer. Op voorstel van den heer Hamelberg wordt be
sloten tot het vormen van een weerstandskas voor feestvieringen. 
Het saldo zal worden gesplitst en ƒ 150,— zal naar dit fonds 
worden overgebracht. 

De candidaat-leden, de beeren Baars, Groeneveld en Metzlar, 
worden met algemeene stemmen toegelaten; in verband met den 
internationalen toestand heeft de heer Tennekes verzocht, met 
zijn aanneming tot lid nog even te willen wachten. De aftredende 
bestuursleden, mej. Becking en de beeren Raadsveld en Baank, 
wolden bij acclamatie herbenoemd. Zij nemen de benoeming aan. 

De voorzitter sluit dan het officieele gedeelte der vergadering, 
waarna dr. Borel een causerie houdt over gelegenheids- en wel-
dadigheidszegels, welke causerie bij de aanwezigen zeer in den 
smaak valt. De tijd voor het houden van een veiling ontbreekt, 
zoodat deze tot de volgende vergadering wordt uitgesteld. B. 

Nieuwe leden. 
6. L. Baars, p.a. Hotel Baars, Smeepoortstraat 52, Harderwijk. 
9. A. B. Groeneveld, Bornschestraat 102, Almelo. 

12. J. R. Metzlar, Ooypoortstraat 57, Doesburg. 

Adreswijziging. 
16. J. G. A. van Hogerlinden, thans Nieuwe Plein 23a, Arnhem. 

Herinnering. 
Daar zulks bij vele leden onbekend blijkt te zijn, wordt hierbij 

de aandacht gevestigd op her bestaan van een (vrij uitgebreide) 
portefeuille met philatelistische literatuur. Zij, die deze porte
feuille regelmatig wenschen te ontvangen, gelieven hun wensch 
daartoe kenbaar te maken aan den heer A. te Winkel, Pontanus-
laan 98, Arnhem. 

Veiling. 
Na afloop der vergadering zal een veiling worden gehouden, 

die zéér interessant belooft te worden, daar behalve verschillende 
kavels o. m. zal worden geveild een strip van 4 stuks, 3e uitgave 
Nederland, type 1, tanding li'A kl. gaten. Inzendingen voor 
deze veiling behooren uiterlijk op 25 October a.s. in het bezit 
te zijn van den heer C. Raadsveld, Burg. Weertsstraat 12, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 26 October 1938, des avonds te 

8 uur precies, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 13 September 1938. 
Aanwezig zijn 21 leden en 2 introducé's. Bij afwezigheid van 

den voorzitter, die tot zijn spijt verhinderd was, opent op verzoek 
van den heer Jorissen de ere-voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
onze eerste vergadering in het winterseizoen, heet de aanwezigen 
van harte welkom, waarna hij in enige gevoelvolle woorden het 
regeringsjubileum van onze Koningin herdenkt. Hierna wordt 
mededeling gedaan, dat de heer Samson een volgend maal verslag 
zal uitbrengen van de 29e Philatelistendag. De heer Van Harder
wijk complimenteert dan namens de vergadering den heer Frenkel 
met de door hem behaalde Waller-medaille. De heer Frenkel 
laat dan de medaille rondgaan, terwijl de heer Jorissen ook de 
herinnerigsmedaille en het menu met de speciale stempel laat 
circuleren. Hierna wordt den secretaris verzocht de notulen te 
lezen, die zonder wijziging worden goedgekeurd. Dan komt de 
heer Frenkel met zijn collectie Nederland ter tafel, waarvan de 
aanwezigen zeer genieten. De kleur der eerste zegels valt op en 
verder komen de vele typen en tandingen op zegels, zó mooi, 
dat bij het bedanken door den voorzitter een warm applaus weer
klinkt. De eenvoudig opgezette verzameling is dan ook zeer 
schoon. Dan komt de verloting van het extra zegel. De heer De 
Bie komt hiervoor in de eindronde. De gewone verloting volgt. 
Nadat de heer J. C. Norenburg nog bij acclamatie als lid wordt 
aangenomen, sluit de ere-voorzitter het officiële deel van deze 
uitstekend geslaagde vergadering. 

Nieuw lid. 
J. C. Norenburg, Bergschelaan 101a, Rotterdam N. 

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

Verslag der vergadering van 30 September 1938. 
Na een kort openingswoord door den voorzitter leest de secre

taris de notulen der vorige oijeenkomst voor, welke gearresteerd 
worden. Van de bekendgemaakte ingekomen stukken zijn hier te 
vermelden het jaarboek 1938 van de F.I.P., bondsdrukwerk inzake 
den dag van den postzegel en het jaarboek van de Nederland,^che 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars. Van het agendapunt 
„Mededeelingen" maakt de voorzitter gebruik om o.m. aan te kon
digen de komst op de volgende ledenvergadering van den heer 
Van Brink (zie onder ledenvergadering). De beeren Bode, Mos e 
Weyenbergh, die namens „Op Hoop van Zegels" te Breda d 
philatelistensamenkomsten bijwoonden, brengen hiervan schrifte 
lijk verslag uit. Met de algemeene verloting vallen wederom aa* 
een 15-tal leden prijzen ten deel; de niet ter vergadering uit 
gereikte prijzen worden door den secretaris aan de winnaars toe 
gezonden. Na veiling en verloting van enkele prijzen onder d 
aanwezigen, sluit de voorzitter de vergadering. H. 

Adresveranderingen. 
146. G. C. W. Stegwee, thans Zijlweg 301, Haarlem. 
228. J. M. A. de Vries, thans Veenkade 5, Voorburg. 

84. H. W. van Marie, thans Oranjeflat 5, Zandvoort. 

Verzoek. 
De secretaris vestigt de speciale aandacht der leden op Jaa 

boek nr. 14, blz. 7 (speciaal 2) en blz. 18 (speciaal 1, 2 en 4). 
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Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 28 October a.s., des 

avonds 8.15 uur precies, in de sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1, 
Haarlem. 

De agenda vermeldt o a : „Van het Duifken tot de Pelikaan" 
(historisch overzicht van de postverbinding Nederland-Ned Indie), 
lezing met lichtbeelden door den heer J D van Brmk te Arnhem, 
hoofdredacteur van het Maandblad Zoo mogelijk ook veiling, 
kavels hiervoor in te zenden vóór Dinsdag 25 October 1938 aan 
den heer M Rumpff, Dumoordstraat 13, Haarlem 

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

Verslag der vergadering van 26 September 1938. 
Aanwezig 25 leden Te ruim half negen opent de voorzitter, de 

heer Kielman, deze vergadering Na een woord van welkom wordt 
en'ge ogenblikken stilgestaan bij het 40-]arig regeringsjubileum 
van H M de Koningin De voorzitter verklaart, dat de ver
eniging zich gaarne bi) de gebrachte hulde aansluit De notulen 
van de vorige vergadering worden vervolgens gelezen en vast
gesteld BIJ de ingekomen stukken bevindt zich een circulaire van 
het Bondsbestuur met verzoek om medewerking inzake de „dag 
van de postzegel" Wordt voor kennisgeving aangenomen Het 
standpunt van onze vereniging hieromtrent mag bekend woiden 
verondersteld Namens de vertegenwoordigers brengt daarop de 
heei Cley verslag uit van de vergadering en de feestelijkheden te 
Breda Volgens den heer Clev was een en ander uitmuntend ge
slaagd, alleen was er op de feestavond wel wat erg veel gepraat 

Een verloting van enige mooie zegels en series wordt gehouden 
Zegels zijn daarvoor o m ontvangen van den heer Jansen Heijt 
meijer Na de gebruikelijke rondvraag sluit de voorzitter daarop 
de vergadering, waarbij hij de wens uitspreekt, dat de volgende 
vergadering onder minder dreigende omstandigheden zal mogen 
worden gehouden A C S 

Candidaat-lid. 
F J Slim, Troelstralaan 35b, Groningen (Voorgesteld door E 

de Weerd) 
Adresveranderingen. 

G F Schut, thans SterreLoschstraat 8, Groningen. 
J H Walles, thans Koninginnelaan 49, Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 24 October 1938, des avonds te 

8.15 uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 

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

Wegens verhindering van den voorzitter opent de vice-voor-
zitter de eerste vergadering van het winterseizoen en heet daar
bij de 36 aanwezigen welkom De secretaris leest de notulen van 
de Juni-vergadenng voor, die onveranderd worden goedgekeurd 
Mevrouw Linssen wordt tot lid gekozen, stemopnemers zijn de 
beeren Dumoulin en Jacobs De heer Van Dishoeck (oud lid) 
wordt zonder stemming aangenomen Hierna circuleeren enkele 
ingekomen drukwerken 

De heer Van der Vtn geeft een kort veisla'^ van de Bonds 
vergadering te Breda, die hij met den heet Verzijl, als afgevaar
digden, heeft bijgewoond 

Bij de rondvraag deelt de voorzitter mede, dat uit een der 
boekjes van de rondzcnding, welke in een buitensectie circuleerde, 
een zegel van Frankrijk nr 269, geprijsd ƒ 1,70, uitgenomen is en 
een zegel van Frankrijk nr 358, welke slechts een waarde heeft 
van ± ƒ 0,05, daarvoor in de plaats werd geplakt Alle zegels 
in het betreffende boekje waren met een „M" gemerkt en van 
dezelfde gompapiertjes voorzien, waardoor het feit opgemerkt 
werd „Het is ongelooflijk," zegt de voorzitter, „hoe iemand het 

agen durft zich aan een dergelijke ongehoorde, zeer laakbare 
andeling schuldig te maken Zoo'n persoon, die men als dief 
OU kunnen kwalificeeren, hoort in een vereeniging niet thu is" 
e aanwezigen en ook de overige leden worden dan ook aan

gemoedigd mee toe te zien en onverwijld het bestuur kennis te 
geven, wanneer zij vermoeden op iemand hebben of later iets ver
dachts in de boekjes mochten aantreffen Er zullen dan de 
s t r e n g s t e maatregelen worden genomen en de betrokkene zal 
bovendien in het Maandblad worden bekend gemaakt. 

Vervolgens deelt de heer Dückers een interessant geval mede 
van 3 oude enveloppen, die hij had meegebracht, voorzien van 
de zegels resp nr 2, 6 en 9a van Zwitserland Deze enveloppen, 
eigendom van een liefdadige instelling, had de heer D voor ge
noemde instelling te koop geannonceerd Enkele aanbiedingen van 
vrij hooge bedragen kwamen binnen met voorwaarden van 
keuring De objecten werden naar Londen gezonden en tot te
leurstelling van de eigenaresse en den heer D zijn de zegels, 
gekeurd door een commissie van vier bekende experts, valsch 
gebleken „Waar ik, grijs geworden in de philatehe," zegt de heer 
Dückers, „de stukken als echt aannam, is thans weer komen vast 
te staan hoe geraffineerd de vervalschers reeds in de vroegere 
jaren te werk gingen" 

Nadat nog eenige minder belangrijke zaken ter sprake kwamen, 
brengt de heer Verzijl ter kennis van de leden, dat de bestelde 
catalogussen 1939 van Yvert uit Panjs verzonden zijn en zoo 
spoedig mogelijk aan hen, die deze aangevraagd hebben, zullen 
worden gezonden Hierop volgt de gratis-verloting en daarna het 
gezelschapspel J. H. 

Nieuwe leden. 
37 mevr A M A Linssen-Wijffelman, Koningsplein 21a, 

Maastricht 
38 J D. van Dishoeck, Scharnerweg 52, Maastricht 

Bedankt. 
135 P Bov)., Sterreplein 24, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 17 October 1938, vergadering; 
Maandag 7 November 1938, beurs; 
Maandag 21 November 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. 

Verslag der vergadering van 27 September 1938. 
Te ruim half negen wordt de vergadering, welke maar matig 

bezet IS in vergelijking met vorige vergaderingen, met een welkom 
geopend Overgegaan wordt tot ballotage van de 4 candidaat-
leden, welke allen per 1 October a s als lid aangenomen worden 

Na lezing der notulen, welke goedgekeurd worden, komen de 
ingekomen stukken in behandeling Een brief van den Bond over 
de viering van den dag van den postzegel Het bestuur heeft ge
meend dien dag wel te vieren, doch met op 8 October Een 
tentoonstelling wordt niet gehouden, daar wij deze in het voor
jaar gehad hebben Wel zal een lezing gehouden worden Verder 
IS ontvangen van den Bond een schrijven over de uitgifte van 
speciale briefkaarten ter gelegenheid van de viering van dien dag 
Ook ziin twee bedankjes van leden binnengekomen 

De voorzitter geeft hierna een kort verslag van de vergadering 
in Breda De heer Witte neemt hierop het woord over de uitgifte 
van de twee jubileum-vliegzegels van Indie Gegadigden voor zoo'n 
serie kunnen zich op de vergadering opgeven Tevens geeft hij 
de opgave van de opbrengst der zomerzegels 

Bij de rondvraag heeft de heer Alderliefste het over naar den 
heer Pluim gezonden brieven, waarvoor nog wat geduld betracht 
moet worden De heer Rondel heeft het over het schrijven van 
de Lipa Eenige leden geven hier hun meening over M H. H. 

Mededeelingen. 
De prijzen, welke op de halfjaarlijksche verlotingen niet in 

ontvangst worden genomen, worden niet meer door den secre
taris thuisbezorgd, doch kunnen afgehaald worden bij den secre
taris aan huis op Zaterdag 29 October 1938, na des middags 2 uur. 

De vereeniging heeft een gironummer genomen Eventueel te 
storten bedragen in het vervolg op gironummer 335511 van den 
penningmeester der Postzegelvereeniging „Helder", den heer H. 
Witte, Hoofdgracht 65, Den Helder 
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Nieuwe leden. 
G. D. Kwast, Zuidstraat 33, Den Helder. 
mevr. S. A. van Erkel-Hanbury, Lombokstraat 11, Den Helder. 
P. C. L. Poortman, Hippolytushoef, Wieringen. 
mej. A. Kossen, Brakkeveldweg 71, Den Helder. 

Bedankt per 1 October 1938. 
D. Marees, Rijksweg 93, Julianadorp. 
J. Burger, Prof. Zeemanstraat 32, Den Helder. 

Adresverandering, 
dr. E. A. Hasselbach, thans p.a. Departement van Defensie, Ba

tavia (Java). 
Th B. M. Engelkamp, thans Waalstraat 14 huis, Amsterdam. 

Vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 25 Oc

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

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

Verslag der vergadering van 26 September 1938. 
"Waarschijnlijk tengevolge van den politieken toestand was deze 

eerste vergadering na de vacantie minder druk bezocht. De voor
zitter heet allen welkom, waarna de notulen worden voorgelezen 
en goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken is een schrijven van 
den directeur-generaal der P.T.T. met bericht, dat aan ons verzoek 
om opgave te ontvangen omtrent de wijze waarop zegels in de 
verschillende landen kunnen worden besteld, niet kan worden 
voldaan. De voorwaarden en kaveibeschrijving van de postzegel
veiling in Indië worden aan beljnghebbenden uitgereikt. 

Na de rondvraag vindt de maandelijksche verloting plaats. In 
verband met den Allerheiligen-feestdag wordt de October-
vergadering een week vervroegd. P. Sch. 

Adresverandering. 
L. Kunetz, thans Kalvin utca 8, Szolnok, Hongarije. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 24 October 1938, des avonds 

te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

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

Belangrijke mededeeling. 
Ter herinnering aan het 10-jarig bestaan van onze vereeniging 

is het besluit genomen in de a.s. November-vergadering een extra 
groote verloting te houden. Daar getracht zal worden zooveel 
mogelijk aan de wenschen der leden tegemoet te komen, wordt 
verzocht aan allen op de vergadering in October aanwezig te zijn 
om deze kenbaar te maken. 

De commissaris van het rondzendingsverkeer verzoekt toe
zending van boekjes, ook van niet-leden, aan het adres C. Meijer, 
Ch. Moddermanlaan 11, Groningen. 

Vergadering, 
De volgende vergadering wordt gehouden op Donderdag 27 

October 1938, des avonds te 8'/f uur, in café „De Pool", Groote 
Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 5 October 1938. 
Aanwezig 10 leden. Te 8 uur opent de voorzitter, de heer 

D. E. Wolfert, de vergadering. De notulen der vorige vergadering 
worden voorgelezen en onveranderd vastgesteld. Eenige ingekomen 
stukken worden behandeld. De waarnemend secretaris houdt aan 
de hand van den catalogus Yvert 1939 een bespreking over de 
noteering van de bloes in verhouding tot de losse zegels, te ver-
deelen in bloes even hoog, niet zoo hoog en belangrijk hooger 

dan losse zegels, daarna over het verschil van papier ordinaire en 
couchc van de Zwitsersche vliegpostzegels en eindelijk over eenige 
belangrijke prijsstijgingen aan de hand van Yvert 1937, 1938 en 
1939. De nieuwe uitgiften worden door de heeren D. van den 
Berg en K. van Dixhoorn rondgedeeld. De heer Van Dooren ver
klaart zich op verzoek gaarne bereid de inschrijvingen op de 
nieuwe en bijzondere uitgiften van Nederland en Koloniën in ont
vangst te nemen en voor de uitvoering te zorgen. Bij de rond
vraag wordt de aandacht gevestigd op onze rondzendingen. Eenige 
leden houden de rondzendingen 1 tot 2 weken in hun bezit. Des
betreffende leden worden beleefd doch dringend verzocht rond
zendingen niet langer dan 3 dagen in hun bezit te houden. Te 
11 uur sluit de voorzitter de vergadering. H. A. L. 

Vergadering. 
Volgende vergadering 28 October 1938 in het Hotel der Neder

landen, Terneuzen. 

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

Verslag der vergadering van 25 September 1938. 
De voorzitter opent te 3.30 uur de vergadering, waarbij hij de 

aanwezigen een welkom toeroept, in het bijzonder den heer 
Th. B. M Engelkamp, Amsterdam, als introducé aanwezig. De 
notulen worden onveranderd vastgesteld. Diverse ingekomen stuk
ken worden ter kennis van de vergadering gebracht. Betreffende 
de aansluiting bij den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars wordt met algemeene stemmen besloten 
de toetreding nog een jaartje aan te zien. De voorzitter deelt mede, 
namens de verecniging de Postzegelvereeniging „Breda" te hebben 
gecomplimenteerd bij de herdenking van het 45-jarig bestaan dier 
verecniging. Den heer Rosenbaum wordt dank gebracht voor zijn 
vele bemoeiingen in zake de verstrekking van den Yvert-catalogus 
1939 aan de leden tegen sterk gereduceerden prijs. Het mondeling 
verzoek van den voorzitter aan den directeur van het post
kantoor alhier om een kaart te mogen ophangen bij het toon-
kastje aan het verzamelaarsloket, de verecniging betreffend, werd 
afgewezen. Velen verzamelaars(ters), niet-leden, is een propaganda-
circulaire toegezonden, met uitnoodiging tot bijwoning der ver
gadering. Eenige gunstige antwoorden zijn reeds ingekomen. 

De met de proefvlucht resp. eerstvlucht naar Australië mede
gezonden vliegbrieven worden door mei Kempees uitgereikt. Deze 
ontvangt voor de vele moeite, die zij zich getroost heeft, een 
door den heer Van Dommelen geschonken vliegbrief. Het ontwerp 
reglement clearingafdeeling kan niet in behandeling worden ge
nomen, daar het hiervoor vereischte aantal leden niet aanwezig is. 
Behandeling vindt nu plaats in de October-vergadering, ongeacht 
het aantal aanwezigen. 

Voor de gratis verloting is nog een mooie prijs geschonken door 
den heer A. Güppertz. Van de rondvraag wordt slechts een be
scheiden gebruik gemaakt. De directeur der afdeeling verkoop wijst 
erop, dat het plan bestaat aparte rondzendingen te doen circu-
leeren van Buiten-Europa zegels. Zii, die er prijs op stellen deze 
te ontvangen, worden verzocht zulks direct te willen opgeven. 
Verder worden de inzenders van pos^egelboekjes er'->D eewezen, 
dat de prijzen met inkt behooren te worden ingevuld. Nadat de 
heer Labordus nog de door de afdeeling aankoop aangekochte 
nieuwe uitgiften heeft uitgereikt, sluit de voorzitter de door 30 
personen bezochte bijeenkomst. P. H. 

Candidaat-leden. 
C. W. H. Croes, Kampdliklaan 10, Vught. (Eigen aangifte) 
Th. B. M. Engelkamp, Waalstraat 14, Amsterdam. (Voorgedragen 
door N . Rosenbaum). I 
ir. I. L Kleinjan, Willem van Oranjelaan 65, Den Bosch. (Eigen! 

aangifte). I 
mevr. H. van der Dries Hennekens, Vischstraat 13, Den BoschJ 

(Eigen aangifte). I 
Adreswijzigingen. 1 

E. Bruinsma, thans Ackerdijkstraat 34, Den Bosch. I 
E. P A. van Dijk, thans Van Heurnstraat 49, Den Bosch. I 

Bedankt per 31 December 1938. I 
Wh. Goedhart, Santpoort. Chr. Ysbrandy, Eindhoven. I 
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Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: A. H. J. SCHOUTEN, Zuid-Parallelweg 26, 

Mierlo-Hout bij Helmond. 

Verslag der vergadering van 26 September 1938. 
Aanwezig 10 leden Bericht van verhindering is binnengekomen 

van de beeren Aben, Geerts en Promper Onder de ingekomen 
stukken bevindt zich een schrijven, waarin de heer Faber mede-
deeling doet van zijn vertrek naar Den Bosch en de leden dankt 
voor de aangename samenwerking. In verband hiermede zal in de 
October-vergadering een nieuw bestuurslid gekozen moeten 
worden. De secretaris doet mededeeling van een financieele kwestie, 
welke aanleiding geeft tot het roveeren van een lid. Verder wordt 
besloten voor de volgende vergadering enkele verzamelaars, welke 
nog geen lid van de vereeniging zijn, uit te noodigen. Op deze 
vergadering zal o m een veiling gehouden worden Na de rond
vraag volgt de sluiting van het officieele gedeelte. A. H. J S. 

Bedankt als lid per 31 December 1938. 
35 G A Faber, Vughterweg 14, Den Bosch 
56 drs. A. G van Breemen, Julianalaan 23, Helmond. 

Geroyeerd. 
61. W. Th van Keulen, F 56, Nuenen. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 31 October 1938 

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

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

Bericht. 
Met ingan? van 1 October 1938 is volgens besluit der ver

gadering het bestuur thans als volgt samengesteld: 
H. C. Do^^vendans, voorzitter. 
G de Hoog, Ie secretaris. 
A Peperkoorn, 2e secretaris 
H Schol, penningmeester. 
H. J van der Laan, J. Schipper en V. Ph .van der Kolk, com

missarissen. 
Bedankt. 

G van den Helm, Duin en Kruidb weg 15, Driebuis. 
D Wins, Bloemstraat 77^ IJmuiden 

Adreswijziging. 
S Meyer, thans Hagelingerweg 141, Santpoort. 

Nieuw lid. 
C Swaanswijk, Wijkerstraatweg L 44 Zwart, Velsen-Noord. 

Vergaderingen. 
E>'rstvolgende vergaderingen 21 October en 4 November 1938. 

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

Verslag der vergadering van 19 September 1938. 
Ongeveer half negen opent de voorzitter de vergadering; hij 

spreekt zijn groote teleurstelling uit over de slechte opkomst en 
hoopt, dat deze bij de volgende vergaderingen beter moge zijn. 

De notulen worden voorgelezen en zonder op- of aanmerking 
goedgekeurd. Enkele ingekomen stukken worden voor kennis
geving aangenomen. Van den Indischen P.T.T.-dienst is een 
tiental kavelbeschrijvingen voor de a s. veiling binnengekomen, 
met het verzoek deze aan belanghebbenden uit te reiken; hieraan 
zal worden voldaan. 

Na langdurige bespreking werd de heer Langenberg bereid ge
vonden het 2e-voorzitterschap op zich te nemen Bij het schrijven 
van den Bond ter opwekking tot viering van den „dag van den 
pooi zegel" deelt de voorzitter mede, dat in de gehouden bestuurs
vergadering lang en breed hierover is gesproken; in beginsel zou 

worden voorgesteld op Zaterdag 8 October 1938 een vergadering 
te Deleggen Hedenavond zou dan de agenda worden opgemaakt, 
maar zooals thans de opkomst is, acht het bestuur zich niet ge
rechtigd besluiten te nemen Na ampele bcopreking wordt besloten 
een artikel over het onderwerp m de plaatselijke pers te plaatsen en 
voor het volgend jaar vroegtijdig maatregelen te nemen. 

Besloten wordt om maandelijksche wedstrijden te houden over 
een enkel of meerdere zegels in gebruikten toestand. De voor
zitter deelt mede, dat de heer Jorissen hem heeft toegezegd dezen 
winter nog wel eens naar Gouda te komen om een gedeelte van 
zijn verzameling te laten zien Getracht zal worden om ook op 
ander terrein iets te doen De heer Jaspers toont een aantal 
brieven, verzonden met de „Australie-vlucht", welke door de post 
te Gouda letterlijk zijn verstempeld. Hierover zal aan den direc
teur van het postkantoor te Gouda worden geschreven. Een der 
leden maakt de opmerking, dat hij aan het postkantoor door een 
ambtenaar onheusch is behandeld, toen hij naar een speciaal ge-
dee'te van een vel vroeg. 

Hiermede is het officieele gedeelte afgehandeld en blijft men 
nog eenigen tijd bijeen, waarna ook deze avond weer tot het 
verleden behoort. D. P. 

Bedankt ais lid. 
H. Vervooit, Gouda. 

Adresverandering. 
E. E Ch. Eisma, thans Van Bergen IJzendoornpark 3, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 24 October 1938, in restaurant „Het 

Schaakbord", Kleiweg, Gouda. 
Wedstrijd over zegel Nederland 50 cent, nr. 79. 

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

Verslag der vergadering van 7 October 1938. 
Aanwezig 21 leden. Enkele ingekomen stukken worden voor

gelezen en voor kennisgeving aangenomen. Het bestuur stelt voor 
om, zoo mogelijk maandelijks, een kleine tentoonstelling te houden 
en die zoo m te richten, dat nagenoeg elk lid hieraan deel kan 
nemen, ook zij, die over een beperkte verzameling of beurs be
schikken De eerste tentoonstelling zal gehouden worden op Vrij
dag 4 November 1938 Ingezonden mogen worden de zegels van 
het koerseerende koninginnetype Nederland, gelet op tandingen 
en watermerken Voor de drie mooiste inzendingen worden prijzen 
beschikbaar gesteld, in dien zm, dat de winnaars voor een bedrag 
uit de rondzendingen kunnen koopen op kosten der vereeniging. 
Aan alle leden zal een circulaire met verdere mededeelingen 
worden toegezonden Door de vergadering werd de volgende jury 
samengesteld: de beeren Ch. Smit, Van Lenneplaan 6, tel. 2198, 
Amersfoort; H de Ruig, Leusderweg 166, Amersfoort; H. Hem
mers, Soesterweg 61, Amersfoort; plaatsvervangende leden: L. 
Langeveld, dr J Raabe en J. J. van den Berg. 

De secretaris laat verder de nieuwe blikken trommels zien, 
waarin voortaan de boekjes voor de rondzendingen zullen worden 
verzonden De heer De Ruig doet een voorstel, de maandelijksche 
verlotingen in dien zin te wijzigen, dat alleen geschonken zegels 
worden verloot en dat de gelden, welke de vereeniging daarvoor 
uittrok, worden besteed voor aankoop van betere zegels, welke 
ieder kwartaal zullen worden verloot. Voor die verloting ont
vangen de leden zooveel loten, als zij vergaderingen gedurende 
dat kwartaal hebben bezocht. Des te meer vergaderingen een lid 
be/ocht heeff, hoe meer kans op een behoorlijke prijs. Dit voor
stel wordt aangenomen, ingaande deze vergadering. Hierna ver
loting Voor de veiling waren enkele kavels aanwezig, waaronder 
een Yvert 1938 G. O. v. H 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op Vrijdag 4 November 1938, des avonds 

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

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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Postzegelvereeniging „Santpoort". 
Secretaris: W. MERTEN, Burg. Enschedélaan 29, Santpoort. 

Verslag der vergadering van 14 September 1938. 
Aanwezig 12 leden. Om 8.30 uur opent de voorzitter de verga-

dermg. Voorlezing der notulen volgt, welke worden goedgekeurd. 
Na afhandeling van eenige ondergeschikte punten wordt over
gegaan tot het houden van een prijsvraag voor de aanwezige leden 
en donateurs; deze prijsvraag is geheel in elkaar gezet door een 
der leden, n.1. den heer Snitjer. Weet de doorsnee-verzamelaar wel 
wat een postzegel is, hoe hij ontstaat en wat er aan vooraf gaat 
vóór tot drukken wordt overgegaan ? Op al deze vragen geeft het 
geestige en leerzame artikel van Ro van Oven in het weekblad 
„Lil-elle" van 19 Augustus 1938, dat door den secretaris wordt 
voorgelezen, antwoord. In aansluiting op dit artikel heeft de heer 
S. een „woord vooraf" opgemaakt, waarin hij zich afvraagt of wij 
Philatelisten of plaatjesplakkers zijn. Weten wij wat we doen en 
waar we ons geld m steken ? Of is de hoofdzaak mooie plaatjes 
plakken ? Mocht dit laatste waar zijn, dan kunnen wij ons ver
gelijken met verzamelaars van sigarenbandjes e. d. Hoofdzaak is, 
dat wij de waarde van onze zegels kennen. De philatelie vormt ver
volgens voor ons een leerstoel in allerlei vakken, vooral op 
geschied-, aardrijks- en taalkundig gebied; de ontwerpers van de 
zegels zijn kunstenaars en de drukkerij een wonderschoone tech
niek. Het applausje, dat na voorlezing volgt, is voor den schrijver 
welverdiend. Hierna volgt uitreiking van de prijsvraag 'in enve-
lopj>e. Op 19 September a.s. wordt door de firma Ten Kate en 

k Wceda te Amsterdam een postzegelveiling gehouden. De heer S. 
heeft 4 kavels uit de veilingcatalogus uitgezocht, o. a. complete 
serie Jaarbeurs Bandoeng, en de deelnemers moeten nu schatten, 
hoeveel deze kavels totaal opbrengen; catalogusprijs is vermeld. 
Nadat de deelnemers hun bedrag op de circulaire hebben ingevuld, 
worden de couverten gesloten bij den secretaris ingeleverd. Op de 
volgende vergadering op 28 September a.s. volgt de oplossing. 
De heer S. heeft 3 fraaie prijzen in zegels beschikbaar gesteld 
voor hen, die het bedrag raden of het dichtst benaderen. 

Om 10.30 uur volgt sluiting. W. M. 
Nieuw lid. 

W. Post, Narcissenstraat 40, Santpoort D. 

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

Verslag der vergadering van 14 September 1938. 
Bij de opening der vergadering om 8 uur door den voorzitter 

zijn er 14 leden aanwezig. De notulen worden door den secretaris 
voorgelezen en enkele binnengekomen brieven behandeld. Door 
den heer Lankhorst wordt medegedeeld, dat in een zijner boekjes 
tijdens de rondzending een postzegel is verwisseld. Door twee 
andere leden werd eveneens geklaagd over het verwisselen van 
postzegels, waarvan zij tot nu toe geen gewag gemaakt hebben, 
omdat het achterhalen van de(n) dader(s) zeer moeilijk is. Zeer 
terecht merkt de heer Lankhorst op, dat, indien leden zich aan 
dergelijke praktijken schuldig maken, de inzenders zich er wel voor 
zullen wachten, kostbare en goede zegels in de rondzending te 
brengen. De secretaris deelt mede, dat door het verzwijgen van 
de ontdekking van dergelijke onregelmatigheden de dader(s) in de 
meening kan (kunnen) verkeeren, dat die niet zijn opgemerkt, en 
hij hoopt met de vergadering, dat het bij deze gevallen mag 
blijven, zij het ook dat de onbekende dader(s) zijn (hun) regle
mentair voorgeschreven straf(fen) niet heeft (hebben) kunnen 
ondergaan. 

Niets meer ter tafel gebracht wordende, wordt de bijeenkomst 
om 10 K uur gesloten. K. W. B. 

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

Verslag der vergadering van 13 September 1938. 
Aanwezig waren 52 leden, terwijl van het bestuur afwezig waren 

de beeren A. Tybout en W. W. Helmholt, welke laatste bericht 

van verhindering had gezonden. Nadat de voorzitter de verga
dering heeft welkom geheeten, krijgt de secretaris het woord tot 
voorlezing van de notulen der vergadering van 5 Juli 1938, welke 
door de vergadering onveranderd worden goedgekeurd. Hierna 
wordt overgegaan tot het aannemen van een nieuw lid, n.1. den 
heer G. Kuil, waarna mededeeling volgt van de aanmelding van 
twee nieuwe candidaat-leden, t. w. de beeren J. Strasser en D. 
Slieker. De voorzitter herdenkt het overlijden van den heer 
L. C A. Smeulders en wordt een korte uiteenzetting gegeven van 
de vele en groote verdiensten van den overledene. Kennisgeving 
volgt hierna, dat de P.T.T. gunstig heeft beschikt op het adres 
van „Philatelica" waarin werd verzocht om afstempeling van gel
dige Nederlandsche frankeerzegels, welke zijn geplakt op de beeld-
zijde van prentbriefkaarten. Aan dit request werd indertijd door 
onze vereeniging adhaesie betuigd. Ter sprake komt daarna de 
viering van den „dag van den postzegel" op 8 October 1938 en 
wordt besloten dien dag een kleine propagandistische tentoon
stelling te houden. De beeren Th. L. Stegenga, J. A. Mik, K. 
Buiter, K. E. König, C. H. Valenkamp, G. H. H. Kappelhof en 
P. Westerheiden jr. verklaren zich bereid voor inzendingen zorg 
te dragen. Door den voorzitter wordt daarna een kort verslag 
uitgebracht betreffende de te Breda gehouden 'tentoonstelling, 
waarbij hij tevens nog een compliment voegt aan het adres van 
den heer C. H. Valenkamp voor diens keurige inzending. Na de 
bespreking van eenige philatelistische lectuur, o. a. een artikel 
betreffende de diverse catalogi in „De Philatelist" van 10 Sep
tember 1938, deelt de voorzitter mede dat van den heer P. Witt-
kamper jr. de toezegging is ontvangen om aan de leden van onze 
vereeniging iets van zijn verzamehng te toonen en wellicht een 
korte causerie te zullen houden. Een en ander zal in de October-
of November-vergadering geschieden. De voorzitter richt vervol
gens tot de vergadering een waarschuwing om niet in relatie te 
treden met het Bureau „Lipa" te Den Haag, waarna nog een ge
animeerd debat volgt betreffende de catalogi-prijzen. Bij de rond
vraag IS het de heer P. Veerman die inlichtingen vraagt omtrent 
de z.g. „Tin can mail", welke inlichtingen door den heer J. H. 
van Ammers worden verstrekt, waarna, na verloting en veiling, 
de vergadering te circa 10.45 uur wordt gesloten. 

Verslag der vergadering van 4 October 1938. 

Aanwezig waren 64 leden en eenige introducé's. Nadat de voor
zitter de aanwezigen heeft welkom geheeten, krijgt eerst de secre
taris gelegenheid tot voorlezing van de notulen der vergadering 
d.d. 13 September 1938, welke door de vergadering onveranderd 
wolden goedgekeurd. Hierna volgt mededeeling van de aanmel
ding' van 7 nieuwe candidaat-leden, waarna wordt overgegaan tot 
het aannemen van nieuwe leden; de twee candidaat-leden worden 
beiden als lid aangenomen. De voorzitter deelt vervolgens mede, 
dat van de Postzegelvereeniging „Breda" een bedankschrijven is 
binnengekomen voor de bloemenhulde ter gelegenheid van het 
45-jarig bestaan dezer vereeniging, alsmede dat de K.L.M, een 
schrijven heeft gezonden, dat ter gelegenheid van de herdenking 
van den Dingaansdag een bijzondere vlucht naar Zuid-Afrika zal 
pla.its vinden, waarvoor zoowel op de heen- als op de terugreis 
post zal worden medegenomen. Nadere mededeelingen hierover 
zullen later volgen. Een korte uiteenzetting volgt daarna betref
fende de herdenking van den „dag van den postzegel" en worden 
de aanwezigen nog eens opgewekt de door onze vereeniging ge
organiseerde propaganda-avond op 8 October a.s. te bezoeken. 
Hi-rna wordt de aandacht nog eens gevraagd voor de feestkas 
ter gelegenheid van het a.s. 12K-jarig jubileum en geeft de voor
zitter zelf wederom het goede voorbeeld, door opnieuw een 
bedi-ag van ƒ 10,— ter beschikking van de feestkas te stellen, 
terwijl door den heer J. W. Wessels eenige zegels voor hetzelfde 
doel worden afgestaan. Ten slotte verzoekt de voorzitter de leden 
om de Zaterdagmiddagbeurs, alsmede de ruilavonden op eiken 
3en Woensdagavond van de maand trouw te komen bezoeken, 
waarna nog bij de rondvraag door den heer W. W. Helmholt de 
aandacht wordt gevraagd betreffend^; de organisatie door de Post
zegelsociëteit van een tentoonstelling, welke binnenkort in het 
Stedelijk Museum te Amsterdam zal worden gehouden, en de ver
gadering verzoekt het bezoek aan deze tentoonstelling te willen 
aanmoedigen, waarbij hij speciaal een beroep doet op die personen, 
welke bij het onderwijs werkzaam zijn. Vervolgens is het de heer 
K. A. Weeda, die aan de vergadering het voorstel doet tot in
stelling eener keurings-commissie, welk voorstel gesteund wordt 
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door den heer H. Koopman. Na een kort debat wordt besloten 
het voorstel in een bestuursvergadering nader te behandelen, bij 
welke behandeling dan beide genoemde beeren zullen worden uit-
genoodigd. Na verloting en veiling wordt de vergadering te circa 
10.30 uur gesloten. G. M. 

Nieuwe leden. 
37. G. Kuil, Gentiaanplein 19, Amsterdam N. 
39. J. Strasser, Waalstraat 102 n , Amsterdam Z. 
40. D. Slicker, Jasykoffstraat 6 D, Zaandam. 

Candidaat-leden. 
E. E. Weissenborn, koopman, Catharina van Clevelaan 49, Am

sterdam Z. (Eigen aangifte). 
N. A. Zilver, Zacharias Janssestraat 53, Amsterdam O. (Eigen 

aangifte). 
H. L. J. Kessen, winkelier, Torricellistraat 19 hs., Amsterdam O. 

(Voorgesteld door C. Latdorp). 
J. J. Gijswijk, hofmeester, Hoofdweg 431 I, Amsterdam W. (Voor

gesteld door G. F. Kirchhoff Jr.). 
P. Hidders Jr., schilder, Orteliusstraat 312 II, Amsterdam W. 

(Voorgesteld door G. F. Kirchhoff Jr.). 
H. S. Polak, postzegelhandelaar, Karel du Jardinstraat 12 I, Amster

dam Z. (Voorgesteld door firma Ten Kate & Weeda). 
H. Stoekenbroek, kantoorbediende, Th. Schwartzestraat 22 II, 

Amsterdam Z. (Voorgesteld door J. B. J. Stoekenbroek). 

Verbetering. 
93. W. F. Robbers wordt W. F. Robberts, Argonautenstraat 21 

belet., Amsterdam Z. 

Adreswijzigingen. 
29. M. van Driel, thans Surinamelaan 7, Hilversum. 

148 J. H. G. Nachtweh jr., thans Van Oosten de Bruynstraat 15, 
Haarlem. 

201. P. Westerheiden jr., thans Juliana van Stolbergstraat 28 II, 
Amsterdam W. 

205. G. B. Stengs, thans Haarlemmerdijk 12 II, Amsterdam C. 
256. Ch. H. Stapper, thans Theophile de Bockstraat 7 II, Am

sterdam W. 

Bedankt per 1 Januari 1939. 
78. Chr. Meeuse, J. van Lennepstraat 209 hs., Amsterdam W. 
79. J. van Vliet jr., Brediusweg 1, Bussum. 

106. C. Strijder, Insulindeweg 60, Amsterdam O. 
119. J. G. M. van Waayen, Amstelveenscheweg 1000 hs., Amster

dam Z. 
38. J. G. J. R. de Geus, Kr. Leimuidenstraat 3 I, Amsterdam W. 

Attentie. 
Door thans in 1938 nog toetredende nieuwe leden behoeft geen 

ontributie voor het loopende jaar meer te worden voldaan. 
Werft leden ! Aanmeldingsformulieren verkrijgbaar bij den 

"cretaris., 
Rondzendingsverkeer. 

De aandacht van de leden wordt er op gevestigd, dat het adres 
an den commissaris van het rondzendingsverkeer, den heer M. 
an Driel, is gewijzigd. Deze woont thans: Surinamelaan 7, Hilver-
m, Het adres te Amsterdam, Raadhuisstraat 4, blijft van kracht 
enals gemeentegiro D 271 en postgiro 243288. De leden worden 
leefd verzocht de bijgevoegde briefkaarten bij de in circulatie 

jnde rondzendingen, welke nog het adres Michel Angelostraat 89 
ochten dragen, te willen wijzigen. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdag 1 November 1938, in „De 

oode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

Ruilavonden. 
Ruilavonden eiken 3en Woensdagavond van de maand, eveneens 

„De Roede Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

Beurs. 
eurs eiken Zaterdagmiddag 2-5 uur in „De Roode Leeuw", 

rrrak, Amsterdam. 

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

Verslag der vergadering van 22 September 1938. 
De vergadering, voorafgegaan door de bijeenkomst van de 

jeugdafdeeling, werd bezocht door 27 personen. Om half 9 opent 
de voorzitter de vergadering, waarna de notulen van de vorige 
bijeenkomst worden goedgekeurd. De secretaris deelt mede, dat 
wij een bankrekening in Nederland hebben geopend ter vermin
dering van onze betalingskosten. De vergadering machtigt verder 
het bestuur, een eenvoudig stencilapparaat t. z. t. aan te schaffen 
voor aanmaak van de circulaires. De heer Ebbink vertelt, dat 
door de activiteit van onzen agent op Java wij de deelnemers aan 
den enveloppendienst een van jubileumzegels voorzien poststuk 
„openingsvlucht naar Saigon" konden bezorgen. Het postkantoor 
Batavia C. werd n.1. in den nacht van 29 op 30 Augustus 1938 
geopend en men kon dus deze zegels koopen vóór het vertrek van 
het vliegtuig. Deze gezochte „first day covers" doen thans op 
Java reeds ƒ 2,— per stuk ! 

Na een geslaagd..' veiling met een opbrengst van ƒ 18,05 werd 
de kwartjesloterij en gratis verloting gehouden, waarna deze druk 
bezochte bijeenkomst om circa half 11 werd gesloten. W. J. H. 

Nieuwe leden. 
J. B. G. A. Dijkman, Ond. Membang Moeda, p.k. Membang 

Moeda (S.O.K.). 
A. Uli, Huize Frohburg, Martobaweg, Pematang Siantar (S.O.K.). 

Adres verandering. 
B. H. te Hasseloo, thans Villa Sunny Home, Lochern (Gld.). 

Postzegelvereeniging „Semarang", te Semarang (Java). 
Secretaris: J. STARRE VELD, Djangli 7, Semarang. 

Verslag der vergadering van 13 Augustus 1938. 
Met een woord van 'welkom wordt de vergadering om 10.15 

uur door den voorzitter geopend. Na voorlezing der notulen van 
de vorige vergadering wordt overgegaan tot de gratis verloting, 
waarbij de heer Angenent den eersten prijs wint. Hierna volgt de 
verkoop van zegels, welke eenigszins in versneld tempo plaats 
heeft, teneinde meer tijd te kunnen besteden aan de door den heer 
Linssen te houden causerie over veelvuldig voorkomende falsifi
caties onder de zegels der F̂  ansehe Koloniën en van Curajao. 
Deze lezing, welke met vele voorbeelden van echte en valsche 
zegels werd toegelicht, wordt met zeer veel aandacht door de 
leden gevolgd. De voorzitter brengt na afloop dan ook den wei
gemeenden dank van de vergadering aan den heer Linssen over en 
wekt de leden op tot het houden van meer dergelijke lezingen. 

Nadat bij de hierop volgende rondvraag nog eenige wenschen 
van de leden zijn besproken, wordt de vergadering om 12.20 uur 
met een woord van dank door den voorzitter gesloten. J. S. 

Nieuw lid. 
ir. C. J. Baay, Hotel Jansen, Semarang. 

Bedankt per 1 Januari 1939. 
mej. A. Guillaume, Kaban Djahe (S.O.K.). 

Adresverandering. 
mej. A. Guillaume, thans Kaban Djahe (S.O.K.). 

VERENIGING VAN POSTSTUKKENVERZAMELAARS. 
Op 25 September 1938 hield de Vereniging van Poststukken

verzamelaars haar jaarlijkse bijeenkomst te Utrecht. Een tiental 
leden besprak daar onderlinge belangen, van welke het meest naar 
voren kwamen de nieuwe Ganzsachen-Katalog, die niet algemeen 
gunstig beoordeeld werd, benevens de wenselijkheid de bestaande 
catalogus van Nederlandse poststukken, uitgegeven door den heer 
Zwolle, te volmaken door bijvoeging van prijzen en bijwerking tot 
heden. De heren Bosch, Costerus en Marijs toonden interessante en 
kostbare stukken. 

Het ware te wensen dat alle verzamelaars van poststukken zich 
aansloten om deze vereniging zo krachtig mogelijk te maken. Het 
adres van den secretaris is: Nassaustraat 13, Utrecht. 
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POSTZEGELVEILING No. 281 
25, 26 , 2 7 OCTOBER. 

J. L. VAN DIETEN 
P O S T Z E G E L H A N D E L N.V. (373) 
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Moderne EurepaVerzamelinB 
wordt en detail verkocht. 

Interessante series. 
Bezoekt mij of zendt mij uw 

mancolijsten. 

K SALOMON. 
AMSTERDAM, C. (44o) 

Muntplein 6'. TElefaan 37398. 

BULGARIJE. 
45 
50 

',12 
,40 
,40 
65 

40 
,85 

1920. Ged.s. Ivan Vasoff, Yv. 14247 t ƒ 0 
1922. Ged.s. Bourchier, Yv. 164-72 •■•■ 0 . 
1926. Ged.s. Boteff, Yv. 19395 f 
1929. Onafhankelijkh., Yv. 20514 f 
1930. Gedenkserie, Yv. 21518 f 
1935. Ged.s. Varnintch., Yv. 26468 '■■ t 
1935. Ged.s. Dimitri, Yv. 27377 '■■ of f 
1936. Aardr. congr., Yv. 28789 '■■ of t 
1937. Cyril, en Method., Yv. 29094 * f 
1937. 2 1. Boris, 14 l. prinsesje, 

Yv. 29598, •■• of t  0,30 
1938. Propaganda nationale prod., koren, 

hoenders, rozenolie, druiven en 
tabak, tot. 10 w. (ook afzond.) ■'  1 
Troonopvolger, 5 w. cpl. '' - 0,70 1 
Luchtp.s. cpl. 150 1., Yv. 511 '•■ 3,25 

■04. Porto 50 c. geel, pstfr., Yv. 20 *  2,75 | 

DANZIG. 
Weld.serie, Yv. 13335 =••  0,30| 
Neptunusbronnen, Yv. 198200 * f  1>05| 
Winterhilfe, Yv. 20103 "• of f  M o l 
Winterhilfe, Yv. 21517 * of \  0,40| 
Brösenged.s., Yv. 21820 '' of f "0.40 
Winterhilfe, Yv. 22125 =■ of "j  1,1C 
Luftschutz, Yv. 22627 "' of f 0,15 
Wld. Df. Magdeb., Yv. 22829 * f  0,6q 
Winterhilfe, Yv. 23034 '■■ of f 0,70 
Ged.s. Schopenh., Yv. 23537 '■■ t 0,53 
Luchtp.s. cpl , Yv. 13 * of f 0,43 
Luchtp.s. cpl., Yv. 2024 f  1.73 
Luchtp. alleen 2% g., Yv. 24 f  1 , 
Luchtp.tent., Yv. 2529 =•■ of f 5,23 
Luchtp.s. cpl., Yv. 3034 f  0,7d 
Dapostabl. m. tent.st., Yv. bl. 12 f  0,6J 
BI. Leistungsschau, Yv. 3 '■" of f  0,81 
Diensts. cpl., Yv. 3747 =•" of t  9,
Porto opdr. cpl., Yv. 3436 t  0,3 | 
'•'■ Ongebruikt. t Gebruikt. 

Levering tegen storting op giro 277730 of postl 
wissel of rembours; boven ƒ 10,— francq 

Zendt Uw mancolijsten. 

i ä ^ " Zendt ons Uw adres en U ontvan{| 
regelmatig onze 

SPECIALE AANBIEDINGEN 
met talrijke koopjes in zegels van Nederlaij 
en Koloniën, Europa, enz. (39l 

X. DADDT, Postz.b. Zeugestr. 62, Good| 
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tuftschiff , Q«af Zeppetln" 

land, b.v. post van de drie vluchten naar Nederland (respectievelijk 
op 13 October 1929 uitgeworpen post boven Amsterdam, op 11 
November 1930 neergelaten en ingeladen post te Venlo, en op 18 
Juni 1932 aangebrachte post te Enschede, Groningen en Rotter
dam, en verzonden post van Enschede en Rotterdam). Een der
gelijke eenvoudige collectie geïllustreerd met foto's (talrijke ama
teurs maakten kiekjes van de Zeppelin, toen hij in ons land was, 
en . . . ze lukten ook haast allemaal) en courantenuitknipsels e.d. 
IS mooi opgezet een sieraad van blijvende en historische waarde. 

Ook kan men de zegels echi -gevlogen-op-zeppelin-poststuk 
verzamelen; van verschillende landen zijn ze nog gemakkelijk te 
verkrijgen 

De geregelde dienst van de „Graf Zeppelin" naar Zuid-Amerika 
of naar Noord-Amerika van de „Hindenburg", zooals ze een 
tijdlang werd uitgevoerd is eveneens een dankbaar onderwerp, 
waarbij komt, dat zooveel post op deze vluchten werd meegeno
men, dat men hier heden nog gerust mee kan beginnen. 

Een aldus opgezette zeppelinpost-verzameling is een sieraad op 
elke tentoonstelling. 

Het hierboven genoemde zijn slechts enkele ideeën, er zijn nog 
vele andere. Zij hebben alle echter dit gemeen, dat zij een basis 
vormen, waarop men ook in de toekomst nog kan voortbouwen. 
Nieuwe luchtschepen worden gebouwd, nieuwe historische vluch
ten zullen plaatsvinden en nieuwe luchtschipdiensten zullen ont
staan. De zeppelinpoststukken, die thans nog met betrekkelijk 
geringe kosten te verkrijgen zijn, zullen dan kleinere of grootere 
zeldzaamheden geworden zijn. 

Een eeuw geleden werd Graaf Zeppelin geboren, op 2 Juli 1900 
laakte zijn eerste luchtschip een vlucht, en op 18 September 
p 8 maakte de „Graf Zeppelin" de L.Z. 127 haar eerste vlucht. 
I deze korte spanne tijds is veel gepresteerd, is reeds veel bereikt, 
har toch is dit nog gering, bij wat nog zal komen. 
lOe verzamelaars kunnen dit medebeleven. 

H. A. 

DE INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE PRAAG. 

Op veler verzoek volgt hieronder nog een resumé van de 
grootsche tentoonstelling, die in de Juni-maand van dit jaar in 
de hoofdstad van Tsjecho-Slowakije werd gehouden. 

Op blz. 158 van het Augustus-nummer werd bereids de lijst 
gepubliceerd van onderscheidingen, aan Nederlandsche inzenders 
toegekend, wa^iruit gebleken zal zijn, dat ons land aldaar een zeer 
goed figuur heeft gemaakt. 

De opening van de tentoonstelling geschiedde op 26 Juni J.1. 
te 10 uur. De geheele stad was in een feeststemming, wijl tege
lijkertijd de groote Sokol-feesten plaats vonden. In de straten van 
Praag bewoog zich een geweldige menigte; de domineerende 
kleuren der feestgangers waren wit en rood, zijnde de kleuren der 
blouses en rokken der jonge, vrouwelijke Sokols. 

De tentoonstelling werd gehouden in het feestpaleis, het Na-
rodni Dum, dat zich voor zoo iets voortreffelijk leent. De groote 
hal en statletrap waren overvloedig versierd met planten en 
bloemen. In de zoogenaamde eerezaal waren de inzendingen ge
plaatst van hen, die tot deelname aan deze klasse speciaal waren 
uitgenoodigd, of die wenschten mede te dingen naar de eere-
prijzen. Hier kon men o. a. de collecties bewonderen van Th. 
Champion te Parijs (algemeene verzameling), B. H . Homan te 
New York (St. Lucia), J. Klein te Zlin (Tsjecho-Slowakije), A Mc. 
Cleverty te Londen (luchtpost), e. a., allen inzenders, die dongen 
naar den hoogsten prijs. Voorts de inzendingen, buiten mededin
ging, van W. C. Coaker (Argentijnsche republiek), A. F. Liech
tenstein (Mauritius), R. B. Yardley (Jumman en Kashmir), J. B. 
Seymour (Groot-Britannië) en vele anderen. 

President van de jury was Eugene Bayer (Praag); als vice-
presidenten waren aanwezig: F J. Melville voor Engeland, J. Ie 
Pileur voor Frankrijk, H. von Rudolphi voor Duitschland en V. 
Paprstein voor Tsjecho-Slowakije. Niet minder dan achttien jury
leden, onder wie onze landgenoot, de heer W. P. Costerus, ver
richtten het veel-omvattende werk van het beoordeelen der 
honderden inzendingen. 

De geheele regeling was voortreffelijk; in het tentoonstellings
gebouw waren acht bijpostkantoren gevestigd, waar men o. a. het 
tentoonstellingsblok kon koopen. Ongeacht den enormen toeloop 
was van gedrang geen sprake. 

Talrijke postadministraties, waaronder die van ons land, hadden 
een officieele inzending gemaakt. Zeer uitgebreid en groot in aan
tal waren de luchtpostinzendingen, terwijl ook de philatelistische 
literatuur een ruime plaats innam. 

Er waren feestmaaltijden, congressen, een handelarenbeurs en 
diverse uitstapjes. Een ieder, die aan de Praagsche postzegelten-
roonstelling c. a. heeft deelgenomen, is naar huis teruggekeerd 
i^et de beste indrukken en de aangenaamste herinneringen. 

UITSLAG 26e PRIJSVRAAG. 
De gevraagde zin luidt: 
„Ter gelegenheid van de Parijsche tentoonstelling, die bereids 

haar poorten heeft gesloten, verscheen in vier en twintig Fransche 
koloniën een speciaal blok in de waarde 3 francs." 

Ontvangen werden 176 oplossingen. Prijswinnaars zijn: 
A. Buijs, De Cocksdorp. 
D. "W. Canninga, Den Haag. 
J. J. H. van den Houven, Voorschoten. 
J. Kromme, Zwolle. 
H. G. J. Lambeck, Utrecht. 
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F. W. Lampman, Malang. 
J. J. van Mannekus, Overveen. 
J. M. H. Merkx, Helmond. 
ir. H. Nijenhuis, Soerabaja. 
P. de Snaijer, Den Helder. 

Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

ZEVEN EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
Op een albumblad bevinden zich 100 zegels, in 10 rijen elk 

van 10 zegels, en wel: 
22 roode zegels; 
36 oranje zegels; 
20 gele zegels; 
10 groene zegels; 
8 blauwe zegels; 
4 violette zegels. 

Deze zijn zoo geplakt, dat zoowel horizontaal als verticaal een 
rood zegel uitsluitend aan een oranje zegel grenst; een oranje aan 
een rood óf een geel; een geel aan een oranje óf een groen; een 
groen aan een geel óf een blauw; een blauw aan een groen óf een 
violet en een violet zegel uitsluitend aan een blauw. De plaats 
van 4 roode zegels is in onderstaand schema aangegeven. 

Gevraagd wordt hoe de zegels geplakt zijn. 
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Een tiental prijzen in postzegels wordt uitgeloofd. 
Gorrespondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd worden. 
Oplossingen vóór 15 Maart 1939 te zenden aan dr. P. H. 

van Gittert, Mengelberglaan 71, Utrecht. Op de adreszijde te 
vermelden: 27e prijsvraag. 

Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

WELTGANZSACHENKATALOG 1938. 
De Berliner Ganzsachen-Sammler-Verein heeft alle poststukken

verzamelaars aan zich verplicht, door het uitgeven van dezen 
catalogus. 

Het is een eenvoudig boek met een kleine 900 bladzijden. Zoo-
als de bewerkers in hun voorwoord ook aangeven, lag het niet 
in de bedoeling, de groote Ascher te verbeteren. Men wilde geen 
nieuw handboek, maar een overzichtelijk geheel, dat door den 
gemiddelden verzamelaar als basis voor zijn verzameling gebruikt 
kan worden. Hierdoor zal ieder poststukkenliefhebber zijn speciale 
gebied niet volledig genoeg behandeld vinden. Ik voor mij be
schouw dit niet als een nadeel. Dit geldt immers voor de post
zegelverzamelaars precies zoo voor de catalogi van Yvert & Tellier, 
Stanley Gibbons, Scott, Senf, enz. 

De behoefte bestond aan een tot op heden bijgewerkt overzicht, 
en hierin wordt door de „Weltganzsachenkatalog 1938" voorzien. 
De specialist zal echter evenmin Ascher kunnen missen als de 
specialist onder de postzegelverzamelaars het zonder Kohl stellen 
kan. 

De prijzen zijn m. i. niet met de werkelijke waarde in over
eenstemming, hoewel dit zeer moeilijk vast te stellen is, daar in 
Nederland eigenlijk niet van een normale markt met reëel aanbod 
gesproken kan worden. Toch vind ik het op zijn minst onver
klaarbaar, dat de samenstellers prijzen vaststellen, waarop volgens 
hun eigen verklaring een korting van 50 tot 66-/3 pet. normaal is. 

De prijs bedraagt 13.50 mark; de uitgever is Robert Noske, 
Borna, Bez. Leipzig. Sp. 

KATHOLIEKE POSTZEGELS DER GEHELE WERELD, 
SAMENGESTELD DOOR C. J. SMIT S.V.D. 

PRIJS ƒ0,35. BESTELADRES MISSIEHUIS TETERINGEN. 
De wensch of noodzaak tot een beperking van het verzamel-

gebied bracht den samensteller er toe deze studie ter hand te 
nemen. Wat hij onder „Katholieke postzegels" verstaat, l lijkt uit 
de inleiding, die aan de opgave dezer zegels voorafgaat. Hierin 
heet het o. m.: 

„ . . . . onder katholieke postzegels verstaan wij Jie postzegels, 
die door de afbeelding, welke zij dragen, met het katholicisme in 
verbinding staan. Zo beoordeeld kunnen wij ze in twee groepen 
scheiden; de eerste, waar die samenhang al heel duidelijk en voor 
de hand liggend is, de tweede, waar dit slechts in meer ver
wijderde zin waar van is. Tot de eerste groep behoren b.v. de 
afbeelding van God, de H. Maagd, de Heiligen; kerken en 
kloosters, katholieke instituten enz. Tot de tweede groep i^ehoren 
de afbeelding van katholieke personen, hetzij ze in hun openbaar 
leven zich ook als uitgesproken katholieken hebben gedragen, wat 
zonder meer bevestigd kan worden van mannen als Garcia Moreno, 
Dollfuss; hetzij zij, afgezien van hun persoonlijk leven, ofwel bij
gedragen hebben tot de katholieke cultuur als geleerde (Pasteur) 
als schilder (Dürer, von Schwind), als bouwmeester (von Eerstel 
Pilgrara) als literator (Gorneille, Dante, Tasso); ofwel op staat 
kundig terrein bijdroegen: tot verdediging der christenheid, zoal 
Jan Sobieski en Eug. van Savoye; tot stichting van nieuwe katho 
Jieke staten, zoals San Martin en de priester Hidalgo; en tot slo 
op indirecte wijze tot uitbreiding van het H. Geloof, zoals d 
ontdekkers Golumbus, Gartier en anderen; en als zodanig oo' 
hun plaats op de postzegel kregen, n.1. als nationale held, al 
geleerde enz. en niet als katholiek. Dat bij de laatste zegels d 
grenzen moeilijk te trekken zijn, is duidelijk; dit moge het ver 
noemen van vele personen verklaren." 

Opzettelijk namen wij een dergelijk groot stuk uit de inleidin 
over, waaruit de gedachte spreekt, die bij den samensteller voo 
zat, toen hij zich tot het schrijven van deze studie zette. Wanne 
door hem zelven de grenzen niet steeds scherp te trekken zij 
hoe zeer moet dit dan niet het geval zijn voor anderen, die ni 
beschikken over de kennis van den schrijver en in hun beoo 
deeling van geleerden en kunstenaars als b.v. Pasteur, zich o 
een ander standpunt plaatsen. Dit neemt evenwel niet weg, d 
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de door pater Smit geleverde studie hoogst interessant is en zonder 
eenig voorbehoud te beschouwen als een verrijking van de 
philatelistische literatuur. Zij bevat tal van bijzonderheden, waar
van men met alle belangstelling kennis neemt. 

Voor hen, die op den grondslag van den schrijver hun ver
zameling wenschen op te zetten, is dit aardige' boekje een uitkomst. 
Dat het vele koopers zal trekken, daaraan twijfelen wij niet. v. B. 

Vraag: in Juni 1918 verschenen in Denemarken een reeks op
drukken, alle van 17 öre, op courantenzegels, als postzegels te 
februiken. Is het bekend, waarom toen opeens deze waarde noodig 
was, welke voordien in de Deensche postwaarden niet voorkwam, 
en nadien slechts in de serie 1918/"20, waarna zij weder verdween? 

Bijna tegelijkertijd, in October 1918, bracht Zweden eveneens 
een serie overdrukken met een waarde van 27 öre. Ook deze 
waarde bleef slechts korten tijd in gebruik. 

Antwoord: Kohl schrijft omtrent de 27 öre opdrukken het 
volgende: 

„Nooduitgifte wegens verhooging van het port voor aange-
teekende brieven naar Zweden en Noorwegen. Zij zijn gedrukt 
op de restanten der in het begin van 1916 buiten koers gestelde 
couranten-zegels. 

De oplagen zijn officieel nog niet bekend gemaakt. 
De 27/10 en de 27/5 Kr. zijn met kopstaand watermerk bekend. 
Opdrukfouten: Bij zegel 99 geen punt achter POSTFRIM Zegels 

met gedeeltelijk ontbrekenden opdruk zijn ontsti'.an doordat som
mige vellen op den voorkant door gom verontreinigd waren. Het 
gedeelte van den opdruk, dat op deze plekken terecht kwam, 
liet later bij aanraking met water los en gaf zoodoende aan
leiding tot het melden van foutieve opdrukk-n." 

In 1921 kwam een verdere verhooging van het bovengenoemde 
port, waardoor de 27 öre waarde overbodig werd. 

Doordat de koers van het geld in beide landen toen oi.geveer 
j'.elijk was, werd eenzelfde waarde ook voor Zweden noodig. 

Door koersverschil kon Noorwegen het blijkbaar zonder de 
27 öre waarde stellen. Dr. G. W. W. B. 

Vraag: Bestaat er eenig tijdschrift of boekwerk met een nauw
keurige opgave van de controle-letters van de zegels van Engeland 
1840-1884? Geeft soms de Engelsche catalogus Gibson dit aan? 
Ik stel u deze vraag met het oog op het aanleggen van een 
speciaal-verzameling van Engeland, zoowel voor de plaatnummers 
als de controleletters. 

Antwoord: De Gibbons (niet Gibson) catalogus is voor uw doel 
iet geschikt. Dit boek toch is een catalogus, evenals b.v. de 
vert, en geeft .lUeen een opsomming van bestaande plaat-
ummers, evenals de tweede genoemde catalogus dat doet. 

Om een speciaalcollectie zoowel wat plaatnummers als wat 
oekletters betreft aan te leggen, verwijs ik u naar onderstaande 
peciale Werken. 

Plating of the penny black of 1840, by Charles Nissen; ƒ60,—. 
The line-engraved twopence postage stamps of Great Britain, 

y C. F. Dendy Marshall, F.R.P.S.L.; ƒ 2 1 , — . 
The line engraved alphabets of Great Britain, by Hodgson and 

loyd; ƒ 1,35. 
Penny blacks plated, by F. Wadham; ƒ0,60. 
The stamps of Great Britain, by J. B. Seymour; part I: 
40-1853, part II: 1853-1865; per deel ƒ2,75. 
De twee laatstgenoemde boeken bevatten feitelijk alles wat op 
t door u verlangde gebied bekend is. Het zijn de twee eerste 
elen van een volledige beschrijving van de zesels van Groot-
itannië, waarin u zonder twijfel alle gegevens zult vinden, welke 
zoekt. Ik heb als richtsnoer achter elk boekwerk de prijs ver-
Id waarvoor het te leveren is, daar verschillende boeken niet 
er direct door de uitgevers geleverd kunnen worden, doch uit-
itend antiquarisch verkrijgbaar zijn. M. 

OOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

•^ ( ,»«n "Tri'"*., f«'W..M» iJ«'«."» «J)«o«j^iy ^ 1 

I V3äi>>i5^ I 
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie). 

Geachte redactie. 
Om aan alle praatjes, gissingen, enz., enz., eens en voor al een 

eind te maken, verzoek ik u beleefd mij deze kleine ruimte in 
uw blad te willen toestaan om te herhalen, dat ik voor het lid
maatschap van „HoUandia" heb bedankt en dat ik er niet over 
denk om dit bedankje weer in te trekken. 

Ik heb géén vertrouwen meer in de leiding dezer vereeniging; 
dus kan er van een vruchtbare samenwerking ter bevordering 
van de a l g e m e e n e belangen der philatelic geen sprake meer 
zijn. 

N. A. ZILVER. 

POSTSTUKKEN. 

Waarom worden onze Nederlandsche poststukken en die van 
onze Koloniën zoo stiefmoederlijk behandeld ? Er komen nu 
iubileumzegels op 27 Augustus a.s., maar de jubileumbriefkaarten 
blijven weg. Jaarlijks krijgen we zomerzegels en kinderzegels, doch 
geen briefkaarten daarvan; de prentbriefkaarten van onze kinder-
zegelcommissie hebben voor poststukkenverzamelaars geen waarde, 
want ze zijn zonder ingedrukt zegelbeeld en dus geen rijksuitgifte. 
Wel is waar telt Nederland maar één club van poststukkenverza
melaars (te Utrecht), doch het buitenland heeft er des te meer, 
Duitschland b.v. tientallen vereenigingen. Mochten eind 1938 
een of meer kinderbriefkaarten verschijnen (de rijksuitgiften b.v. 
met een afbeelding bijgedrukt op vóór- en achterzijde), dan zal 
het verkoopcomité daar denkelijk wèl bij varen. De proef ware 
te nemen in den geest van de Zwitsersche Bundesfeierkarten. 

En waarom maakt de post nagenoeg geen reclame voor onze 
mooie rijksprentbriefkaarten ? Bijna niemand behalve de verzame
laars kent ze. Als ik ze in het binnenland gebruik, dan hoor ik 
steeds de vraag: „Wat zijn dat voor mooie kaarten en waar 
zijn die te krijgen ?". Hetzelfde geldt voor onze rijkscouverten en 
postbladen; slechts zéér weinigen kennen ze en gebruiken ze. 

Als de heer Damme eens de hand over zijn hart streek en alle 
hoofd- en vooral bijkantoren liet voorzien van een eenvoudig 
houten lijstje, op te hangen in de hal, en waarin alle poststukken 
in origineel achter glas getoond worden aan het publiek, mij dunkt 
dat dit den verkoop zou opvoeren. En als dan onze bijzonder 
mooie rijksprentbriefkaarten ook voor het binnenland te krijgen 
waren zonder het publiek te verplichten daarvoor het tarief naar 
het buitenland {7% cent), dus 3K cent méér aan te spendeeren 
dan noodig is, dan geloof ik dat dit het debiet zéér zou doen 
toenemen ! Middels een opgedrukte 4 ware dit zéér eenvoudig 
te verwezenlijken. 

's-Gravenhage, 21 Augustus 19388. 
EEN VERZAMELAAR VAN POSTSTUKKEN. 

Noot der redactie. 
Op verschillende postkantoren is dezer dagen, bij wijze van 

reclame, een bord met lijst opgehangen, waarop de geïllustreerde 
kaarten van 7K cent zijn bevestigd. 

DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL
HANDELAREN HERDENKT HAAR 10-JARIG BESTAAN. 

Op 15 dezer herdachten de leden van de Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelhandelaren op intieme en feestelijke wijze 
het feit, dat vóór 10 jaar de vereeniging werd opgericht. 
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Mede op initiatief van den huldigen secretaris kwam op Zon
dag 1 Juli 1928 een aantal handelaren bijeen en besloot tot op
richting van den Bond van Postzegelhandelaren. Definitief werd 
op 15 October van dat zelfde jaar de huidige vereeniging opgericht. 
Aanvankelijk was de heer G. Keiser voorzitter van de jonge 
vereeniging, welke functie op 3 October 1929 in handen kwarri 
van zijn zoon, den heer S. Keiser, onder wiens goede leiding de 
vereeniging tot eersten bloei kwam. Laatstgenoemde legde op 25 
Januari 1937 zijn functie neer, waarop de leiding in handen kwam 
van den energieken huldigen voorzitter, den heer P. J. Hekker. 
De functies van secretaris en penningmeester bleven zonder onder
breking sedert de oprichting in handen van de beeren M. J. H. 
Toorens en J. K. Rietdijk, terwijl de verdere functionarissen thans 
zijn de heerer S. Keiser (2e voorzitter), D. Ederzeel en M. Pool 
(commissarissen). 

De heer G. Keiser was inmiddels tot eerevoorzitter benoemd. 
Het bestuur werkte steeds krachtig in het belang van vereeni

ging en leden. Het doel der vereeniging wordt omschreven in de 
nader gewijzigde koninklijk goedgekeurde statuten, welke o. m. 
vermelden: bevordering en verheffing van het vak in het al
gemeen; het houden van bijeenkomsten en beurzen; het verstrekken 
van adviezen en waarschuwingen aan de leden; het bestrijden van 
het fabriceeren, verspreiden en verhandelen van philatelistische 
vervalschingen, enz., terwijl er verder naar wordt gestreefd om 
oneerlijke concurrentie te voorkomen en de collegialiteit der leden 
onderling te bevorderen. 

Tot een der belangrijkste resultaten, ook ten behoeve der ver-
zameliars, mag worden gerekend het doen verschijnen van den 
reeds algemeen bekenden speciaal-catalogus van de postzegels van 
Nederland en Koloniën. 

Alleszins heeft de vereeniging haar bestaansrecht bewezen en 
imt genoegen kan worden vastgesteld, dat alle bekende en er
kende handelaren in den lande lid zijn; ook vele bekende buiten-
landsche handelaren en firma's zijn aangesloten als correspon-
deerend lid. De samenwerking met besturen en leden der Neder-
landsche philatelistische vereenigingen was van prettigen aard, 
zoodat de leden van de handelaarsvereeniging bij de verzamelaars 
het vertrouwen genieten, dat in de postzegelbranche zeker on
misbaar is. Met de redactie en administratie van het Maandblad 
werden aangename verbindingen onderhouden. 

Bestuur en leden van de vereeniging zien met vertrouwwen de 
volgende mijlpaal in het vereenigingsleven tegemoet. 

Aan het vorenstaande wenscht de redactie een enkel woord 
toe te voegen. In de eerste plaats haar hartelijke gelukwenschen 
aan het adres der feestvierende vereeniging. Mede uit zij den 
wensch, dat de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhande
laren moge voortgaan met haar gewaardeerd streven tot, waar 
noodig, saneering van diverse toestanden op philatelistisch gebied. 

Dat zij zich daarbij moge verheugen in en gesterkt weten door 
de sympathie der verzamelaars, moge haar tot voldoening stemmen. 
Een gezond philatelistisch leven kan er slechts mede gebaat zijn, 
wanneer verzamelaars en handelaren elkander in vol vertrouwen 
kunnen tegemoettreden. Dat dit vertrouwen is gewekt en meer 
en meer wordt versterkt, is zeker niet een van de geringste ver
diensten der jubileerende vereeniging. 

LEZINGEN OVER PHILATELIE EN WERELDGEBEUREN. 
Op 17, 24 en 31 Januari a.s., telkens des avonds te 8.15 uur, 

zal in de Haagsche Volksuniversiteit, Laan van Meerdervoort 49, 
door mr. J. H. van Peursem een serie lezingen worden gehouden 
over bovenvermeld onderwerp. 

Hieronder volgt een kort overzicht van de te behandelen stof. 
1. Geschiedenis der oudheid en middeleeuwwen. Tijdvak der 

ontdekkingen. 2. Nieuwe tijd, in het bijzonder het einde der acht
tiende en het begin der negentiende eeuw. 3. Wereldoorlog en 
nieuwste tijd, waarbij aan de hand van de postzegels een beeld 
gegeven zal worden van de groote veranderingen op staatkundig 
terrein (ontstaan van nieuwe staten, revoluties), op economisch 
gebied (inflatie, devaluatie); philatelie als propagandamiddel op 
economisch en staatkundig gebied; muntstelsels. 

Zooveel mogelijk zullen de zegels door middel van een epi-
diascoop worden getoond en worden besproken, terwijl ook inte
ressante documenten zullen worden getoond. 

Wij vestigen gaarne de aandacht op deze ongetwijfeld belang
wekkende lezmgen en vertrouwen, dat vele verzamelaars in Den 
Haag en omgeving haar zullen bijwonen. 

DE OSSEWA-TOG. 
Met verwijzing naar het medegedeelde over dezen tocht op 

blz. 178 van het vorige nummer, geven wij nog gaarne plaats 
aan het volgende. 

De belangstelling in Zuid-Afrika voor deze ossewa-tog is 
buitengewoon groot, zoodat de organisatoren reeds een derde (en 
eventueel een vierde) wagen aan dezen tocht hebben toegevoegd 
teneinde alle post per wagen te kunnen blijven vervoeren ! 

Hoewel men van Zuid-Afrikaansche zijde weinig ruchtbaarheid 
aan deze plannen heeft gegeven vóór de uitvoering van het plan 
(waardoor maar weinig philatelisten reeds op 8 Augustus hun brief 
te Kaapstad hebben kunnen posten !), blijft de gelegenheid tot het 
verkrijgen van een echt geloopen kouvert tot 15 December a.s. 
mogelijk. 

Op 15 December a.s. zal het departement van postwezen van de 
Unie twee gelegenheidszegels in omloop brengen naar aanleiding 
van het eeuwfeest van den Grooten Trek, die op 16 December 
(Dingaansdag) a.s. te Pretoria zal worden herdacht met de eerste-
steen-legging van het groote Voortrekker-monument. Het zegel van 
1 penny vertoont een wiel van den ouden voortrekkerswagen met 
remschoen, langs den weg staat een oude boomstam, waaruit svm-
bolisch een jonge loot spruit, op den achtergrond de Drakens-
bergen (Natal). Het zegel van 1K penny vertoont de afbeelding van 
een trekker met vrouw en kind, die na het wegdrijven van een 
onweersbui naar een regenboog in de verte kijken. Het kind strekt 
zijn armen uit naar onbekende toekomst. 

Volgens de afbeelding en medcdeelingen in de Zuid-Afrikaansche 
bladen schijnt deze serie Voortrekker-postzegels niet met een toe
slag ten gunste van het Voortrekker-monument te worden ver
kocht. Wel zullen de zegels, zooals gewoonlijk, verschijnen met óf 
Afrikaansche óf Engelsche tekst. 

De oude serie van vier schijnt op 31 October te worden inge
trokken. Deze zegels werden met toeslag verkocht. 

HERDENKINGSKOEVERTE GROOT TREK. 
Volgens een mededeeling in „Die Transvaler" (dagblad te 

Johannesburg) van de laatste week van Augustus, zijn bij de ver
schillende postkantoren in de Unie reeds ongeveer 100.000 koeverten 
gekocht en aan de wagens, die ter herdenking van den Grooten 
Trek van 1835-1838 van Kaapstad naar Pretoria rijden, mede-
gegeven, terwijl de aanvragen blijven aanhouden ! 

Dit groote postvervoer met de wagens heeft intusschen reeds een 
vervoer-moeilijkheid geschapen ! Het oorspronkelijke plan is nu 
in zooverre gewijzigd, dat ook een derde, en eventueel een vierde 
wagen aan dezen trek gaan deelnemen, omdat anders de hoeveel
heid post én te veel ruimte zou innemen én een te groote belas
ting van de beide wagens zou vormen. Het organisatie-comité wilde 
in geen geval een deel der medegegeven post (die te veel zou zijn) 
per trein of vliegtuig vervoeren. Alle couverten komen dus per 
„ossewa" te Pretoria aan op 15 December, vanwaar zij op 16 De
cember (na afstempeling met bijzondere stempel) verzonden worden 
al naar zij gefrankeerd werden, hetzij per trein, hetzij per vliegpost. 

Tot 15 Decembei kan men nog couverten medegeven, echter 
alleen te verzenden uit die plaatsen, waar de wagens nog voorbi 
moeten komen. Het spreekt van zelf dat slechts de brieven ui 
Kaapstad de geheele reis hebben medegemaakt (vandaar vertro' 
men op 8 Augustus j.1.). 

GOUVERNEMENTS-POSTZEGELVEILING IN NED.-INDIE. 
Op verzoek van den Ned.-Indischen P.T.T.-dienst vestigen w' 

gaarne de aandacht op den op Donderdag 1 December a.s. en vol 
gende dagen te Bandoeng te houden openbaren verkoop bij in 
schrijving van gebruikte frankeerzegels, enz. 

Kavelbeschrijvingen zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar b 
het Departement van Koloniën, Commissariaat voor Indisch 
Zaken, afdeeling A, te 's-Gravenhage. 

„DIE POSTMARKE" TER ZIELE. 
Dit goed-geredigeerd Oostenrijksche blad heeft opgehouden 

bestaan. 
Het nummer van 27 September j.1. verscheen onder den tit 

„Sammler-Woche", welke naamswijziging, blijkens mededeeling v 
de redactie, noodzakelijk was na de tot stand gekomen veree 
voudigingen in de „Ostmark". 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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de Haagsche Postzegel Handel, 
NoorJeinJe 196, Giro 110104, D e n Haa^. 

HBRSXRECL.AiViE:: 
1. — PRACHTIG ENGELSCH BLANCO ALBUM, met 100 bladen houtvrij 

geruit papier, m klemband, formaat 26 X 30 cm., per stuk ƒ 2,75 
(porto ƒ Oj25), per 3 stuks franco ƒ 8,—■. 

2. — Iets bijzonders: ENGELSCH BLANCO ALBUM, met 75 witgeruite 
zwarte bladen, benevens doorzichtige schutbladen, formaat 26 X 30 cm., 
per stuk slechts ƒ 3,90 (porto ƒ 0,25), per 3 stuks franco ƒ 11,50. 

3. — H E T WERELDBEROEMDE „ C R O W N " ALBUM, 80 zeer stevige 
bladen, kost bij ons per stuk ƒ 4,75, per 3 stuks ƒ 13,75, franco verpakt 
in doos. 

4. — ONVERSLIJTBARE ENGELSCHE STOCKBOEKEN, in klemband. 
dus met verwisselbare bladen. 
Formaat 20 X 25 cm., manilla 225 strooks, ƒ3 ,50 , per 3 stuks ƒ10 ,—. 
Idem, linnen 180 strook«;. ƒ4 ,50 , per 3 stuks ƒ12,50. 
Formaat 26 X 30 cm., manilla 275 strooks, ƒ 4,90, per 3 stuks ƒ 13,90. 
Idem, linnen 200 strooks, ƒ 5,90, per 3 stuks ƒ 16,90. 
Deze stockboeken franco Nederland. 

5. — De beste kwaliteit ENGELSCHE GOMSTROOKJES, per pakje van 
1000 stuks ƒ0,20, 6 pakjes voor ƒ 1,— (porto ƒ0,10) . 

6. — 1000 EVER READY (REEDS OMGEVOUWEN) GOMSTROOKJES, 
per pak ƒ 0,25 (porto ƒ 0,10), als proef 12 pakken franco voor ƒ 2,50. 

IETS NIEUWS IN BETERE POSTZEGELS ! 
(dus geen ongebruikte rommel) 

Speciaal voor beginners en ruilmateriaal! 
50 verschillende ƒ0,12>^ 250 verschillende ƒ0 ,60 

100 verschillende ƒ0 ,25 500 verschillende ƒ1 ,25 
1000 verschillende goede zegels ƒ 2,75 

100 verschillende prachtige, w. o. waardevolle zegels; tijdelijke reclame ƒ 2,90 

i ^ Voor alle postzegelalbums, blanco albums en stockboeken heeft de H.P.H. 
blanco bladen benevens afzonderlijke banden in voorraad. 

KM.m r ^ » Jrl« lieert bijna alJe pnilatelistiscke artikelen voor 
I V o o r d e i n d e 196 , G i r o 110104, D e n H a a g . 

u. 
(450) 
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Aanbieding Landenpakketten. 
25 Albanië 
50 Albanië 

500 Amerika (C. en Z.) 
100 Argentinië 
100 Beieren 
150 Beieren 
300 België 
400 België 
500 België 

50 Belgisch-Congo 
100 Belgisch-Congo 
100 Bosnië 
100 Bulgarije 
150 Bulgarije 
200 Bulgarije 

25 Cur. en Suriname 
40 Cur. en Suriname 
50 Cur. en Suriname 

100 Danzig 
100 Denemarken 
150 Denemarken 
200 Denemarken 
400 Duitschland 
500 Duitschland 
100 Finland 

50 Fiume 
100 Fiume 

ƒ 1,05 
- 3,15 
- 7,35 
- 1,05 
- 0,55 
- 1,45 
- 2,35 
- 4,50 
- 8,10 
- 1,20 
- 3,30 
- 3,70 
- 0,75 
- 1,90 
- 3,35 
- 0,75 
- 1,55 
- 2,10 
- 0,90 
- 0,55 
- 1,40 
- 3,15 
- 1,45 
- 3,15 
- 0,70 
- 1,35 
- 4,50 

500 Fransche Kol. 
1000 Fransche Kol. 
200 Griekenland 
400 Hongarije 
500 Hongarije 
300 Italië 
400 Italië 

50 Ital. gedenkzegels 
100 Ital. gedenkzegels 
100 Letland 
100 Litauen 
100 Luxemburg 
150 Luxemburg 
50 Memel 

100 Memel 
100 Noorwegen 
150 Noorwegen 
300 Polen 
300 Portugal 
400 Portugal 
300 Roemenië 
100 San Marino 
500 Turkije 
200 Vliegpost 
100 Zwitserland 
150 Zwitserland 
200 Zwitserland 

ƒ 4,55 
- 12,95 
- 2,95 
- 1,75 
- 3,15 
- 4,35 
- 1 0 , -
- 0,75 
- 2,45 
- 2,50 
- 2,60 
- 1,70 
- 3,50 
- 1,80 
- 6,30 
- 1,40 
- 4,55 
- 4,20 
- 5,60 
-11,90 
- 2,60 
- 5,60 
-14,— 
- 7,35 
- 0,75 
- 2,15 
- 4,90 

Een volledige pakkettenlijst is op aanvrage verkrijgbaar. — 
Prijzen vrijblijvend. Porto extra; boven ƒ 10,— franco. Zendingen 
alleen na vooruitbetaling op mijn giro 306603 of per postwissel. 

B. LAM jr., Voorst raat 5 3 , 
D O R D R E C H T . (400) 

Mtm 
AIwl^ES P R A C H T I G E W A A R . 
(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 

Bechuanaland . (Protectoraat). 
Nr. 27 f 13,40 

Bermuda. 
Nr. 52 f 13,40 

Caimanes. 
Nr. 73 tot 84 compleet f 49,— 

Groot Brittannië. 
Nr. 161a f 31,— 

Mijn specialiteit: 
Zeldzame BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle tijden. 
^ ^ ^ 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) 

Eerstvolgende Veilingen. 
17 EN 18 OCTOBER: 

De „Sir Cyril Cobb" verzameling van Britsche Koloniale 
postzegels, benevens Natal gespecialiseerd. 

24 EN 25 OCTOBER: 
Een prachtige collectie van niet-Britsche zegels, bevattende 
h t t Scandinavische gedeelte van de „Hansen" verzameling 
(Denemarken, Deensch-West-Indië, Ierland, Noorwegen, 
Zweden), verder China gespecialiseerd, klassieke pracht items, 
enz. 

31 OCTOBER EN 1 NOVEMBER: 
Postzegels der geheele wereld, bevattende twee belangrijke 
algemeene verzamelingen en gespecialiseerde collecties van 
Malta, Montserrat, New-Foundland, Noorwegen, Vereenigde 
Staten, Virginische Eilanden, enz. 

7 EN 8 NOVEMBER: 
Een Britsche Koloniale verzameling, bevattende Malta, Ceylon, 
New-Foundland, gespecialiseerd. 

14 EK 15 NOVEMBER: 
Een algemeene verzameling, geweldig door zijn prachtig mate
riaal van alle landen. 

CATALOGUSSEN worden gaarne op aanvraag toegezonden. 
Correspondentie: Engelsch, Fransch of Duitsch. 

H. R. HARMER, 
De leidende postzegel-auctionaris van de wereld. 

131/137 NEW BOND STREET. LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres: Phistamsel-Wasdo, London. (436) 

Uit onzen voorraad. 
'■■ALBANIË 1938. Huwelijk (Yvert 241248), 8 stuks ƒ 2,25 
'•■BULGARIJE 1935. Gymnastiek (Yvert 258263), 6 stuks  15,— 
'■EGEISCHE FIL. 1932. St. Antonius (Yvert 1218), 7 st.  6,50 
*RODI 1932. Herdenking (Yvert 3945), 7 stuks  2,10 I 
='RODI 1935. Heilig jaar (Yvert 5865), 8 stuks  32,50 
' 'ITALIË 1934. Luchtpost (Yvert 7883), 6 stuks  3,50 
'■■LIECHTENSTEIN 1932. Dienstzegels (Yvert 18), 8 st.  9,50 

OOSTENRIJK 192534. Portzegels (Yvert 131152), 25 st.  1,60 
'■POLEN 1935. Rouw Pilsudski (Yvert 374378), 5 stuks  l,7oj 

RUSLAND 1933. Zeppelin (Yvert 3337), 5 stuks  l,5oj 
'■■TURKIJE 1927. Smyrna tentoonst. (Yvert 709719), 11 st.  4,75l 
■TURKIJE 1931. 2e Balkancongres (Yvert 795803), 9 st.  5,5o| 
'^•BRAZILIË 1931. Weldadigheid (Yvert 221234), 14 s t u k s  4,9ol 
'■■BRAZILIË 1932. Revolutie (Yvert 241251), 11 stuks  3,75| 
'^■GUATEMALA 1937. Phil, tentoonst. (Yvert 811), 4 st.  1,9C| 

Prijzen vrijblijvend. — Porto extra. Ongebruikt. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

G.KEISER&ZOON 
Passage 2 5 - 2 7 , Den Haag . Giro 426< 

Telefoon 112438. (44^ 
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TE KOOP 
zeer uitgebreide verzameling 

PAQUETBOT- EN 
SCHEEPSSTEMPELS 

der geheele wereld, grootendeels op compl. 
brieven, omvattende o.a. ca. 80 ex. met 
Fransche lijn- en ankerstempels, 70 brieven 
met Engelsche en koloniale SHIPLETTER-
stempels dateerend van 1775—1880, 100 
zegels der Donau Dampfschiffahrtges., 
Nederland en Ned.-Indië lijnen zeer uit
gebreid, etc. 

De verzameling, die eventueel ook in 
gedeelten wordt afgestaan, is opgezet in 
12 albums en omvat vele zeldzaamheden. 

Brieven onder no. 654 van dit blad. 

Eenige nieuwtjes van den laatsten tijd. 
ALBANIË, lO-jarig jubileum koninkrijk, 8 w., cpl. * ƒ 1,70 
Idem, vel van 3 waarden "' - 0,50 
BELGISCH-CONGO, vel intern, congres v. h. tourisme * - 1,20 
BULGARIJE, 20-jarig reg.-jub. koning Boris, 5 w., cpl. * -0,65 

ENEMARKEN, postzegeltentoonstelling Slagelse, bloc * -0,17 
UITSCHLAND, rijkspartijdag Nürnberg 1938, 6-|-19 pf. * -0,14 

dem. Braunes Band III, 42 pf. * -0,70 
INLAND, postjubileum 1638-1938, 4 w., cpL -0,34 
ONGARIJE, 400-jarig jub. hoogeschool Debreczen, cpL * -0,55 

OLEN, bloc stratosfeer, nom. 2 zl. * - 0,95 
USLAND, toeristenserie, met Krim-landsch., cpl. 12 w. - 0,70 

dem, kind-serie, 7 w., cpl. - 0,53 
URKIJE, tentoonstelling Smyrna, 10 w., cpl., kl. oplage "•■  1,15 
OUGOSLAVIE, san. spoorb., nom. 15 d., 4 w., cpl. * 0,80 
em. Voor het kind, Yv. 31417, opdr. „Salvate 

Parvulos", cpl. '■'  0,60 
em, Roode Kruis, d. 0,50 per ex. '•'  0,04 
em, Balkaniadeserie, 4 w., cpl. *  0,50 
WITSERLAND, 20 c , 3, 5 en 10 frs. * 8,95 
raagt geregelde toezending van onze nieuwighedenaanbiedingen, 

beter nog, laten wij U de nieuwtjes eens per maand ter inzage 
ogen zenden. U kunt dan terug zenden wat U niet behouden 
ik, mits binnen acht dagen na ontvangst. 

uf der Heidens Postzegelhandel, 
LVERSUM, 
rinamelaan 31, tel. 4323, 
o 1700. (453) 

AMSTERDAM, 
Gravenstraat 17, 

a/d N. Kerk. 

r 
GEEFT 

EEN 

^ = 

NIEUWTJESABONNEHENT 
fOORDEELEN ^ 

BIJT OIVS 
a A ! ! ! ! ! 
wy leverden onzen vasten afnemers 

H E C H T E I V S T E I I V 
3 F r . RouiMT 
voor f l ,7S i>er stuk. 

Behoort ook U reeds tot onze vaste afnemers? 

Nog is een klein kwantum voor onze nieuwe 
abonné's ter beschikking! 

Bastiaanse & Boekenia*s 
Postzegelhandel N.V. 

WESTE WAGENSTRAAT 34, 
Telefoon 55344, Giro 308080, 

R O T T E R D A M , C. (,8,, 
J 

Froede Catalogi (1030] zoojuist verschenen. 
De „FroedeCatalogi" blijven steeds up to date 
daar bij de Wereld en Europauitgaven geheel 
kosteloos per jaar 10 supplementen geleverd 
worden, die U volledig inlichten over alle nieuwe 
uitgaven en belangrijke prijsveranderingen. 

De juiste nettohandelsprijzen 
hebben de FroedeCatalogi overal bemind gemaakt 
en zijn heden ten dage de beste raadgevers bij 
inkoop, ruil en verkoop. 
De volgende uitgaven zijn vesschenen: 
G e h e e l e W e r e l d ongeveer 1200 blad
zijden dik, met alphabet en levering van 10 suppl. 

f 2,75 en f 0 .20 porto. 
E u r * o p a ongeveer 500 bladzijden dik, met 
levering van ïo suppl. 

f 1,60 en f 0,15 porto. 
D u i t S C h l a n d 12S bladzijden dik, belang
rijk uitgebreider en verbeterd 

f 0,60 en f O,03 porto. 
L u c h t p o s t 100 bladzijden dik, de eenige 
regelmatig verschijnende catalogus in dit genre. 

f 0,60 en f 0,03 porto. 
^ HANDELAREN GENIETEN RABAT. 
Te verkrijgen in iedere postzegel of boekhandel 
of anders direct bij den vertegenwoordiger voor 
handelaren of verzamelaars: 

Postzegelhandel A.J.deWit 
Koninginneweg 175, Amsterdam, Zuid. 
PostgiPO 2 2 4 S 5 3 , - Te le foon 9 3 4 8 9 . 

HANS FROEDE, UITGEVERIJ, DÜSSELDORF 66. 
Postrekening: Den Haag 211591. (628) 
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TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEGELS VAN NEDERLAND EN KOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDAD16HEIDS- il 
SERIES. ' TEVENS VERZAIHELINGEN. -
Aanbiedingen met uiterst verlangde prijzen aan 

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

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. 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZECELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

(459) 

O V E R W E L D I G E N D E A A I V B I E D I N G . 
Slechts billijke prijzen bevorderen de vreugde tot verzamelen-
De meeste nieuwe verzamelaars worden zoo door de philatelie 
geïmponeerd, dat het verzamelen van Nederland en Koloniën 
populairder is dan ooit. „Maar het moet overtuigend een geld
belegging blijken te zijn." Daarom zullen wij met stukken slaan 
ALLES wat tot dusver is aangeboden. — Wij hebben samen
gesteld het lot Holland, Oost en West. Het bestaat uit: 
1. Een Holi. brief van minstens 100 jaar oud. 
2. Een Indische brief met zeldzame afstem

peling of een Indische Zeebrief. 
3. Een luchtpostbrief. 
4. Zes galvanoplastische ontwerpen. 
5. 125 zegels van Nederland en Koloniën, alle 

verschillend en onvoorwaardelijk prima. 
6. Een boekje met nuttige wenken. 
De handelswaarde van dit lot is ƒ 4,50 en het 
wordt slechts één maal aangeboden. 

De prijs is afgehaald ƒ 1,50, 
of franco aangeteekend door de geheele wereld, 
dezelfde prijs. Voor Indië wordt per landmail 
verzonden. 
Rembourszendingen worden hierop niet uit
gevoerd. Stort bedrag op girorekening 133631, 
Den Haag, of zendt poscwissel aan 
DE HOLLANDSCHE POSTZEGELHANDEL 

Noordeinde 202 — Den Haag. (649) 

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
Alle Kinderzegels 1923/37, 

15 series, 57 waarden ƒ6,65 
Alle Kinderzegels in roltanding, 

8 series, 31 waarden - 7,80 
Deze series zijn ook ieder afzonderlijk 

verkrijgbaar. 
Postbewijszegels, 

complete serie, 7 waarden - 3,— 
Pakketten (gemaakt uit eigen voorraad, 
geen uitschot), 

Nederland, 50 verschillende -0,15 
Nederland, 100 verschillende -0,65 
Nederland, 150 verschillende - 1,50 
Ned.-Indië, 50 verschillende -0,45 
Ned.-Indië, 100 verschillende - 1,50 
Curasao, 20 verschillende - 0,90 
Suriname, 25 verschillende - 0,90 
Geheele wereld, 500 verschillende - 0,50 
Geheele wereld, 1000 verschillende - 1,25 

Levering na ontvangst van postwissel of storting 
op giro 224451. Porto steeds extra. (383) 

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

X E K O O P G E V R A A G D : 
NEDERLAND 40-jarig regeeringsjubileum: 

1>A c. ƒ0 ,60 p. 100; 5 c. ƒ0 ,40 p. 100; 12>4 c. 
0,07 p. stuk. Jamboree 1% c. 0.35 p, 100; 6 c. 
0,20 p. 100; 1234 c. 0,03 p. stuk. Jubileum '23 
2 c. 0,15 p. 100; 5 c. 0,80 p. 100; 7% c. 0,30 
p. 100. 6 c. Crisis 1934 0,08 p. stuk. 7% gld. 
luchtpost 0,24; 36 c. luchtpost 0,02J4; 40 c. id. 
0,08; 75 c. id. 0,10. Willem de Zwijger ly^ c. 
0,40 p. 100; 5 c. 0,90 p. 100; 6 c. 0,35 p. 100; 
12^2 c. 0,08. Curajao-herd. '34 6 c. 0,35 p. 100; 
12K c. 0,07. Driehoeken 6 c. 0,90 p. 100; 
1 2 ^ c. 0,10. WA c. Vrede 0,80 p. 100. Diverse 
Kind- en Zomerzegels t.m. 1935 gemiddeld 0,02 
p. stuk. Strafportzegels 0,45 p. 100. 

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

Indien U complete weldadigheidsseries van 
Nederland en Koloniën wenscht te verkoopen, 
biedt U deze mij dan eerst aan; ik geef de 
hoogste prijzen, ook in kleine hoeveelheden. 
A . a . D E W I X , Telefoon 93489. (627) 
KONINGINNEWEG 175 - AMSTERDAM Z, 

LUXBiVLBURG 
P R U S U U S T 1 9 3 9 . 
COMPLEET ONGEBR. SERIES. 

W . JVl. F. S U T H E R L A N D , 
UTRECHT, Albr. T h a e r l a a n 4 9 . 

P o s t r e k e n i n g 1 7 9 9 3 4 . 

| «*>l l l l««IU«»ff l i | 

AMÉM 

(644I 

1914. 
1916. 
1922. 
1921. 
1923. 
1924. 
1925. 
1926. 
1927. 
1927. 
1928. 
1929. 
1930. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
1935. 
1935. 
1935. 
1936. 
1936. 
1937. 
1931. 
1899. 
1915. 
1922. 
Porto 

95-109, 
110/18, 
135/36, 
137/39, 
142/44, 
146/49, 
160/63, 
182/86, 
187/91, 
192/96, 
209/13, 
214/18, 
226/30, 
234/38, 
239/43, 
244/48, 
252/57, 
259/73, 
274 
276/81, 
282/87, 
288/93, 
295/300, 

1/6, 
82/95, 

114/28, 
129/43, 

Grhrt. Adelaide 
Opdrukken 
Phil. Tentoonst. 
Oorlogsmonument 
Idem m. opdruk 
Caritas 
Roode Kruis 
Caritas (Pr. Jean) 
Postz. Tent. 
Caritas Pr. Elisab. 
ld. Pr. M. Adel. 

M. Gabr. 
Charles 
Alix 
Ermesinde 

Gr. Henri VII 
Jean 1'Aveugle 

Intellect, serie 
Post. Tent. 

ƒ 3 , -
-0,80 
-0,70 
-0,25 
-0,45 
-0,90 
-0,30 
-0,55 
-1,10 
-0,45 
-0,70 
-1,45 
-2,70 
-2,60 
-2,65 
-2,65 
-2,95 

- 2 0 , -
-0,40 

Caritas Charles I - 1,75 
Int. Phil. Congres -0,65 
Caritas Wenzel I - 1,25 
Caritas Wenzel II - 1,— 
LUCHTPOST cpl. - 0,90 
OFFICIEL - 6,50 
ld. Grhrt . Adel. - 4,— 
ld. schaarsch ! - 4,75 

Pr. 
Pr. 
Pr. 
Gr. 

steeds extra. - Prijzen vrijblijvend. 

Voor iedere 1000 stuks Jub.zegels 1938 I K 
6 c. (afweeken niet noodig) zenden wij frand 
aanget.: SPANJE, 1 serie Goya, 1 serie CJ 
lumbus, fr. 180,—, en 5 series NED. ZOMEH 
ZEGELS 1938 cpl. Ook andere series of alle<j 
iomerzegels. Nemen iedere hoeveelheid. 
Vragen tevens te koop of in ruil: grool 
kwantiteiten goedkoope soorten Nederland 1 
Indië; ook alle buitenlandsche, partijen, kilo 
massa en bundelwaar. Aanbiedingen en ze 
dingen verzocht. (3q^ 
„THE GLOBE", Czarinastraat 6, Zaanda| 

NEDERLAND EN KOLONIEr 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalol 

ZWITSERLAND 
Prijzen 2, 2V2, 3 cents per Franc Yvert. 

Steeds de mooiste en billijkste zichtzendingen eer | 
schikking. Ook naar Overzee. 

M a n c o l l l s t e n worden verzocht — Referenlj 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitssriar 
Gevestigd in 1890. 
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BIJZONDER GOEDKOOPE AANBIEDING 
BRAZILIË, Luchtp. Condor, Yv. 12-14, 21-24, postfr. ƒ 6,— 
Idem, Yvert 12-14 en 20, gest. - 7,75 
Idem, Yvert 15 en 16, postfrisch - 6,50 
Idem, Yvert 15, gestempeld - 3,50 
Idem, Yvert 17-20, postfrisch - 8,— 
Idem, Y*rert 17-19, gestempeld - 7,— 
Idem, Yvert 20a, postfrisch - 11,75 
Champion Speciaal Vang 3a, postfrisch - 4,— 
Wereld Rondvlucht Air France, gefrankeerd met zegels 

van Frankrijk (w.o. een 20 fr.), Brazilië (7400 reis). 
Ver. Staten (70 c. luchtpost) en Hongkong ($ 1,20) - 8,— 

BELGIË 1918, Rd. Kruis, Yv. 150-154 en 157, ongest. - 1,25 
Idem, idem, Yv. 150-157, 159, 160, ongest. - 7.50 
Idem, 1925, Leopold-Albert, Yv. 221-233, cpl. ongest. - 4,50 
Idem, 1928, Weldadigheid, Yv. 267-271, ongest. ^ - 1,25 
Idem, 1928, zelfde serie cpl. met 5 fr., ongest. - 2,75 
Tdem, 1929, Yv. 289, 10 fr., gest. - 0,30 
Idem, Yv. 290, 20 fr., gest. - 0,30 
Idem, Yv. 291, 50 fr., gest. ' - 1,75 
Idem, Yv. 292, 100 fr., gest. - 4,50 
Idem, Weldadigheid, Yv. 293-298, cpl., ongest. - 3,90 
Idem, 1931-32, Yv. 324, 10 fr., gest. - 0,25 

Idem, Yv. 351-352, Infanterie, ongest. 
Idem, 1932, Yv. 353-355, gest. 
Idem, 1933, Orval, Yv. 363-374, ongest. 
Idem, 1935, Weldadigheid, Yv. 404-406, ongest. 
Idem, 1935, Weldadigheid, Yv. 407-409, ongest. 
Idem, 1935, Rouwserie Astrid, Yv. 411-414, 4 w., ong, 
Idem, idem, Yv. 411-415, ongest. 
Idem, idem, Yv. 411-418, cpl., ongest. 
Idem, 1936, Yv. 433, 5 fr., gest. 
Idem, Yv. 434, 10 fr., gest. 
Idem, Yv. 435, 20 fr., gest. 
Idem, Weid. 1936, Yv. 438-445, Boud., gest. of ong. 
Idem, Weid. 1936, Yv. 446, Boud., gest. of ongest. 
Idem, Weid. 1937, Yv. 447-454, gest. of ongest. 
Idem, Yv. 456-457, gest. of ongest. 
Idem, Weid. 1937, Yv. 458-465, gest. of ongest. 
Idem, 1938, Luchtvaartfonds, Yv. 466-470, gest. 
Idem, Weid. 1938, Koekelberg, gest. of ongest. 
Idem, Expresse 1929, 3.50 en 5.50 fr., Yv. 4-5, gest. 

ƒ 7,25 
- 1,50 
-22,50 
- 0,90 
- 0,75 
- 0.25 
- 0,32 
- 1 -
- 0,05 
- 0,12 
- 0,40 
- 0,95 
- 0,50 
- 0,70 
- 0,25 
- 0,80 
- 0,60 
- 1,40 
- 0,30 

— Vele andere Belgische zegels leverbaar op aanvraag. — 
- Zendingen boven ƒ 10,— franco. Aanteekenen extra. — 

C O U D S T E P O S X Z E G E L , J W A G A Z I J I V VAIV R O T T E R D A M ) . 
I V I E U W S T R A A T 2 6 tllNGAIVG P O R T I E K ) , R O T T E R D A M . T E L E F O O I N S 4 8 4 0 . O P G E R I C H T 1 S 9 S . 

P o s t é l 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 . (jS/) 

^ e r z o e k e t o e z e n d i n g v a n d e i n k o e r s 
l i j n d e z e g e l s v a n N e d . - I n d i ë , o o k 
I e l a g e r e w a a r d e n ioi 2 0 0 s t u k s v a n 
l i k e s o o r t , i n r u i l v o o r H o n g a a r s c h e 
| e g e l s t o t 5 0 0 v e r s c h i l l e n d e n o f t e g e n 

l a n c o l i j s t . M , R I C H T E R , 
B u d a p e s t , H o n g a r i j e , 

^''> X I . B o c s k a y u t 6 0 . 

Zendt U mij 500—1000 Weidadigheids- en 
grootformaat-zegels van ieder 1 t/m 25 stuks; 
noem alle landen behalve Duitschland, Oosten
rijk en Polen. Ik zend U complete series in 
waarde van Frs. 60,— en naar boven op basis 
van Yvert. 
Gelieve aangeteekend te zenden en philate
listisch te frankeeren. 

B. KOSNIM, 
(645) Praag XVIII, Ziskova 1104, C. S. R. 

Zwitserland. Luchtpost, Pro Juventute, Bloks 
steeds prijswaardig te leveren. 

Nieuwe uitgiften van Zwitserland en Liech
tenstein tegen nominale waarde plus 10 "/o; 
een mooie gelegenheid tot completeering der 
verzameling. 

Oostenrijk. Weldadigheidsseries. 
Vooruitbetaling onder rembours, 
— deviezen tegen dagkoers. — 

A D . H A R R Y , 
Salvatorstraat 7, Zurich, Zwitserland. (658) 

«fel ^ ^ < f c É f c aÊkmimtmtéik ^ i f c j f c ^ ^ rik^i^ 

OP 22 OCTOBER A.S. VERSCHIJNT 
het Supplement 1939 op den Speciaal-Catalogus 
van de postzegels van Nederland en Koloniën. 

Uitgave van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. Prijs 2 0 cent. 
LrfET WEhdt Een nieuwe editie van den „Speciaal-Catalogus" verschijnt niet voor September 1939. 
Exemplaren van de editie 1938 zijn nog steeds verkrijgbaar tegen den bekenden prijs van f 1,25 per 
exemplaar (franco per post f 1,35) waarbij vanaf 22 October a.s. het Supplement gratis wordt bijgeleverd. 

Verkrijgbaar bij alle soliede postzegelhandelaren, leden van de (659) 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN. 

I 

> 

^ » ^ 'mwmw ^^mm^m ■ ^ ^ ^ i ^ « » ^ i " ^ ^ i M « 
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UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Aangeboden: 
Ned. Postzegeltentoonst. in compl. ongevou
wen vellen met Tent.stempel op velrand. 
Prima en postfrisch f 175.—. 

H E N R I SCHNABEL, 
Thorbeckelaan 204, Den Haag. (653) 

Aangeb.: Yvert Scandinaviëalbum (Noor
wegen, Zweden, Denemarken en IJsland) prijs 
f 6,50. Yvert ZwitserlandLiechtenstein album | 
prijs f s,—. Zoo goed als nieuw. Ivoorpapier 
met linnen strooken en cristalpapier. Pracht 
klembanden in luxe etuis H. J. KNIJP Jr., 
Heemr.singel ï i 2 ,R 'damC . giro 236294 (642) 

Geef Nederland Gelegenheids en 
Kinderzegels (ook roltandlng) post

frisch, in ruil tegen Europa, postfr., 
na 1930. Basis Yvert 1939. (643̂  
J. H. Engelbregt te Olst (Overijsel). 

^ < i A < i É t > É t É a * É É É > a É < 
Wij k o o p e n : 

gebr. Jubileumzegels 1938, in elk 
kwantum, ook van de koloniën. 

Wij betalen voor Jamboree 6 et 30 et per 100. 

Te koop aangeboden: 

I Te koop voor meestbiedende postfr, Neder
land; alle Kind en Weid. zegels in paren en 
blokken gewone tand. Blokken roltand. idem 

I series 192J, '26, '27, '29, '31 Roltandingen 
zegels zonder watermerk m blokken en paren, 

' series. Brieven onder Nr. 640 aan de adm. 
van dit blad, Breda. 

I 1000 verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,3 j , uit mijn doubletten. 

I Franco Nederland, Ned.Indië f 0,25 extra. 

I D. van Ommen, Populierenlaan, 
I Epe. (Giro 132330). (641) 

E V I E X I C O . 
In ruil aangeboden zeldzame exemplaren van 
Mexico, I, 2, 3, enz. liefst tegen U.S.A. of 
Europalanden. 

T. DE VRIES, 
Krommedij'k 124, Dordrecht. (648) 

Zeer belangri jke ruil. Wensch te ruilen 8 
ongetande postfr. Spanje Goya w.b. y luchtp. 
zeer zeldz., opl. slechts 1500 st uitsl. tegen Saar, 
Belg., Buig,, L'burg. Oostenr. 193J '36. Basis 
Michel '39. Tevens ruil gevr. v betere Eur. 
Yv ' 39. Geef ook de zeldz. D.R. Sud.Am.fahrt 
'38"39frs 900 Buikema,Oudeweg3,Gron.(639) 

GUlvDBNSDIBNST 
Leidster: RENNIE HAAGSMA 

Pres, Steynplantsoen 3, Amsterdam. 
Stort op giro 3 3 6 5 5 9 f i,— U ontvangt 
HETT UAATSXE NIEUWS
(De nieuwste series en zegels van Europa 
tegen de laagste pnjzenj (651) 

Weldadigheid 1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

Zeemanserie 
Rembrandt 
Olympiade 
Weldadigheid 1933 
Goudsche Glazen 
A.N.V V. 
Kmd 1937 5 ct., per 10 
Vondel 6 ct., per 100 
GIRO 40215. 

JOHN G 
Brederodestr. 4 6 , 

0 

f 0,30 
f 0,30 
f 0,30 
f 0,70 
f 0,50 
f 0,50 
f 0,40 
f 1,50 
f 0,4 s 
f 0,60 
f 0,80 
f I,2S 
f 1,25 

PORTO EXTRA. 

OEDE, 
Amsterdam, W. 

(646) 
W^l^ 

TE KOOP GEVRAAGD ENGROSPARTIJEN 
VAN NEDSRLAND EN KOLONIËN, KILO'S. 

J. PRENT & Co., (647) 
SNEEUWKLOKJESSTRAAT 18, DEN HAAG. 

T e koop een verzameling Jub. 1923 ongebr. 
in strips van 2 of 3 met plaatnummer en gelet 
op groote en kleine gaatjes, horizontaal en 
verticaal in meerdere tandingen vanaf de 2 et. 
tot en met de jo et. Catal.waarde ongeacht 
de plaatnummers is ruim f 400,—. Brieven 
onder nr, 652 aan de admin. van dit blad. 

Verschenen: Overdrukken van het artikel 
„UEGEIMDEIW EN MYTHEN 

OP POSTZEGELS", 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

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

i . ONZE SPECIAAL OATAUOGUS 

k A ZWITSERLAND-LIECHTENSTEIN 
|A ^H is xoo juist verschenen. 
i3L | tKI , DE PRIJS BEDRAAGT 1 0,3S 

^i^^ (te betalen met ongebruikte Luchtpostzegels). 
GELEGENHE IDS AANBIEDING LUCHTPOST ZWITSERLAND. 

De nummers verwijzen naar „Michel"; * postfrisch. 
1919. 30, 50 rp. propeller (nr. 146, 153), 2 w. 

=■• ƒ6 ,55 ; blok van vier ƒ26,55. 
1923/25. 15 rp. - 1 fr. (nr. 175/80, 185/87, 204), 10 w. 

■■'' ƒ5 ,10 ; blok van vier ƒ20,50. 
1929. 35 rp. - 2 fr. (nr. 228/29, 237), 3 w. 

" ƒ 1 , 6 5 ; blok van vier ƒ7,20. 
1932. Ontwapening, 15 - 90 rp. (nr. 256/58), 3 w. 

' ƒ 0 , 8 5 ; blok van vier ƒ3,30. 
1935/38. Opdrukprovisoriën (nr. 285/6, 291/3, 313, 315), 7 w. 

■' ƒ1 ,25 ; blok van vier ƒ5,10. 
Luchtpost, alle verschenen waarden tezamen, 25 w. 

=■• ƒ14,30; blok van vier ƒ61,50. 
P P " Aangeteekende toezending bij vooruitbetaling. — Porto bij 
bestellingen beneden ƒ 25,— extra en wel ƒ 0,35 voor phila
telistische frankeering. 

ËI^NSIT IMlPlLILIEî  A . © . 
Freiestrasse 91 — BASEL — Zwitserland. (467) 

Par t icul ier b iedt te k o o p aan 
tegen hoogs tb iedende: 

Neder l and jub. 1913 gebruik t en ongebr . 
„ 1923 , ' 

Ned. - Ind ië „ 1923 
Curasao „ 1923 

, 1934 
Sur iname „ 1923 „ „ « 

1911 opdr . k roont je gebr. en ong. 
„ po r t z . opdruk „ ., „ 

Brieven onder no . 662 aan de adm. v . d. blad. 

Speciaal catalogus van de Ned. 
Vereen, v. Postzegeihandelaren. 
Na storting van f 0,22 op postreke
ning 1205.43 ten name van de 
Kederlandsch» Postzegelbeurs, 
Den Haag, Huygenspark 57, 
ontvangt U direct na verschijnen 
(uiterlijk 22/10) suppl. met wijzigin
gen en aanvullingen tot op heden. 
Lid der N. V. v. P. H., enz. (66o) 

VRAAG EN AANBOD. 
Te koop gevraagd afstempelingen op nrs. i, 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. i idem. 
W. Mooij, St. Annastraat 3J7, Nijmegen. 

Gevraagd; Frankrijk „Ballon monté" enve
loppen te koop of in ruil. Tevens gevraagd 
Perzische zegels los of op brief. 
Brieven met prijs of opgave gewenscht ruil
materiaal aan: c 

J. H. STIEMENS, 

„Helios". Heezeland, 

Heyen (Limburg). 

Te koop gevraagd: stempelboek Vellinga en 
aangeboden Iposta, 10 Jahre Nothilfe en 
Ostropablok, ongebruikt. 
A. Ho'man, Borucostraat 90, Zwolle. 

Ik heb Buig. Nr . 2, fr. 300,—. Wïl deze ruilen 
tegen Eeropa-zegels van lagere waarden. Is 
ook billijk te koop. Pracht exemplaar! 
H. Teunisse, Dacostastraat 17, Dordrecht. 

=ül"" " 

25e Postzegelveiling. 
Firma Ten Kate & Weeda, 

Gasthuismolensteeg 13, 
A M S T E R D A M - C . 

Tel. 32521 - Postrekening 2 4 5 9 3 2 . 

Deze veiling wordt gehouden op 
2, 3, 4 en 5 November, 

in Hotel »Polen«, 
Rokin, Amsterdam-C. 

en bevat o.a. 
Zeer belangrijk Nederland en Koloniën 

Speciale afdeellng 
Duitsche en Engelsohe Koloniën, 

Europa en Overzee 
benevens een uitgebreide collectie 

Albums, Restanten, enz. 

Bezoekt onze Jubi leum Vei l ing! 

Voor onze volgende veilingen lean 
steeds goed materiaal worden 

ingezonden. 
De geïllustreerde catalogus wordt op 
aanvraag gratis toegezonden. (655) 

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 ' IIIIMMMI l l l l l l l l l l l l 
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1
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u
e D

rouot 1
3 - PA

R
IJS (9

e
). 

= 

Zoo juist 
verschenen: 

de 43e uitgave, 1939 van den Catalogus Y
vert êrTellier-C

ham
pion. 

Prijs: fr.' 68,-. Porto extra: fr. I0,40|l(aangeteekend). 

A
chtste uitgave 1937 * 

van den 

C
atalogus 

van de 
zegels der Luchtpost. 

PR
IJS: fr. 37,50. 

Porto 
extra fr. 7,60 

(aangeteekend). 

B
ulletin 

M
ensuel 

Theodore Cham
pion, 

supplem
ent op den C

atalogus 

Yvert&Tellier-Gliampion. 
A

lgem
eene 

artikelen^ 
Toelichtingen, 

gelegeiï^ 
heidsaanbiedingen, 

en. 

A
bonnem

entsprijs 
per jdar| 

fr. 15—
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