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Belangrijke Postzegelveiling 
op t 4 , 16 en 17 October 
in Hotel „ P O L E N " , 
Rokin, te AIVISTERDAIVI. 
DEZE VEILING OMVAT: 

Belangrijke af deelingen Nederland en Kolo
niën, gespecialiseerde verzameling België en 
Congo, voormal ige Duitsche Koloniën, 
Vereenigde Staten en oude Kantonnaai-
z e g e l s van Zwitserland en voorts een belang
rijke afdeeling Restantverzamel ingen en 
diversen. 

Op Woensdag 18 October 
heeft onze jaarlijksche engros-vei i ing plaats, 
van groote partijen van Nederland en Kolo
niën, voorts enkele engrosposten van België, 
Duitschland, Engeland, e.a. 

Voor volgende veilingen kan 
steeds g o e d m a t e r i a a l 
worden ingezonden; de zeer 
gunstige voorwaarden worden 
op aanvraag gratis verstrekt, 

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

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

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

BREDA. 
16 OCT. f939. 

J. K. RIETDIJK 
AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP 

LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
TEL. 117020. POSTREKENING 117396. 

150e Veiling 
6 en 7 November a.s. 

bevat o.a. 
een prachtvolle collectie 

Engeland en Koloniën. 
J . K . RIETDIJK 

LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS — ROTTERDAM 



M A X POOL,--»-J^^pl^.e**: DEN HAAG. 
Gevestigd sinds 1918, ( P O S T - 8 C H E V E N I N G E N ) . 

INKOOP 
VERKOOP 

V E I L I N G E N CSEDERT 1918) 

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 
SPECIALE AANBIEDINGEN 

Adresverandering! 
De Amsterdamsche Postzeoelhandel 

voorheen St. Luciensteeg 2 2 
Is verhuisd (voorloopig) naar 

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

Postadres: Postbus 8 7 9 , Amsterdam. 

Voortaan zullen wij ons SPECIAAL belasten met den 

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

Schrijft ons en Wij zijn direct bij ü! 
^ J 

Niettegenstaande de oorlog, gaan onze 
Nieuwigheden leveringen gewoon door 

en verschaffen wij onzen cliënten alles wat in Europa aan nieuwe 
uitgaven verschijnt tegen de bekende concurreerende prijzen. 
t ^ " Vraagt toezending van onze juist verschenen October-
aanbieding, waarin diverse tijdens deze oorlog verschenen series 

zijn geoffreerd. 

Auf der Heide's Postzegelhandel, 
HILVERSUM 
Surinamelaan 31 
Telefoon 4323. 

AMSTERDAM 
Gravenstraat 17 a.d. N . Kerk 
Telefoon 47103. 

T E K O O P G E V R A A C D : 
Groote hoeveelheden van de volgende zegels: 

Yvert No. 119 per 100 f 0,80 
„ 249 „ f 0,50 
» 250 „ f 0,90 
„ 251 „ f 0,45 
„ 265 „ f 0,35 
» 286 „ f 0,90 

Van deze Nos. tot 20.000 stuks per soort. 
De nieuwe HoUandsche WILLIBRORDUS 

koop ik voor: 
70 cents per 100 van 5 et. 

5 „ „ stuk „ 12̂ /4 „ 
SPOOR^X^EGEN 5 cent 70 cents per 100 

„ 12^2 „ 5 „ „ stuk 
Kinder "Weldadigheidszegcls tot en met 1935 

f 2,— per 100. 
W0f Vraagt onze aankooplijst voor Hol-

landsche en Fransche zegels. 
Nieuw adres: 

H. DREIJFUSS, 
Landsmeer, N. Holland, Zuidelnde 382. 

HAGA & HARPENAU POSTZEGELHAHDEL 
G e l e e n s t r a a t 4 4 - AJMSXBRDAJH • T e l e f o o n 911S2 

ƒ0.12 
-1.70 
-0.35 
-0.35 
-0.50 
-0.95 
-0.85 
-0.30 
-0.70 

DUITSCHLAND: Rijkspartijdag 1939, ongebruikt 
GRIEKENLAND: Vliegpost nrs. 8—14, cpL, ongebruikt 
POLEN: 3 zloty, nr. 389, gebruikt 
LUXEMBURG: Weldadigheidsserie, nrs. 142—144, eng. 

Idem, nrs. 192—196, ongebruikt 
Idem, nrs. 288—293, ongebruikt 
Idem, nrs. 294—299, ongebruikt 

ROEMENIE: 30 en 50 lei, nrs. 399—400, gebruikt 
9e regeeringsjubileum, compleet, ongebruikt 
Levering franco na storting op postrekening nr. 288605. 

Te koop gevraagd: 
ALLE SOORTEN VERZAMELINGEN. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

GRATIS voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 34 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

18e Jaargang. Breda, 16 October 1939. Nr . 10 (214). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,-
1/2 
1/3 
l/'t 
1/6 

. 
, 
, 
, 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

1/9 
1 12 
1 16 
1/18 

, 
. 
^ 
. 

- 5,50 
- 4,50 
- 4,— 
- 3 — 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De adminis t ra t ie behoud t zich het 
recht voor a d v e r t e n t i e s , zonder opj:ail 
van redenen, ter plaatsing te neijieren 

Alle bijdragen v ^ postzegelkundigen, wetenschappehjken en redactioneelen aard, poststuk
ken van Ned. en Kol. benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, 
W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Telefoon 93728, Amsterdam, Z ; al wat Nederland 
en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik tOeld.), mr. G. W. A. de Veer, Park 
van Nieuwenhoven i j 6 , Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachts-

weg 7, Rotterdam (portzegels); buitenland sehe poststukken aan dr. E. A . M. Speijer, 
Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. F. Traanberg, Brouwersplein 2jr, 
Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Tesselschadestraat 22, Amsterdam-
West; luchtpost aan H. L. S. Adama, Waalsdorperlaan 42, 's-Gravenhage. 

Vaste medewerkers. H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bolian, W. P Costerus, L. van Essen, 
M. J. baronesse van Heerdt-Kolff, J. A Kastem, K. E Kontg, R. E. P. Maier, J. G. MiUaard, 
mr. J. H . van Peursem 

Tot het plaatsen van advertenuèn, het verkrijgen van abonnementen en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslaeen van vergaderingen en verdere vereenigmgsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, z i th te wenden tot 
L. J. J Smeulders. Wilhelminapark 128. te Breda Telefoon 495<>' Postrekening ?449°o 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatehe 

HET NEDERLANDSCHE POSTMUSEUM. 
Door den directeur van het Postmuseum daartoe uitgenoodigd, 

heb ik een bezoek gebracht aan de afdeeling postzegelkunde van 
dit museum. Deze afdeeling is thans geheel opnieuw ingericht en 
weer voor het publiek opengesteld. Ik werd rondgeleid door den 
directeur dr. R. E. J. Weber en de conservatrice mejuffrouw 
P. J. F. M. van Dieren, aan wie reeds hier hartelijk dank wordt 
gebracht voor de welwillende wijze, waarop zij mij alle mogelijke 
inlichtingen hebben gegeven. 

De technische verzorging der afdeeling postzegelkunde bestaat 
uit 2 deelen, n.1. het opbergsysteem en het tentoonstellingssysteem. 
Dr. Weber gaf mij vrijheid gebruik te mogen maken van het 
jaarverslag 1938 van het Postmuscum, waaruit ik het volgende 
overneem. 

„1. — Het opbergsysteem. 
De ontwikkeling der postzegelkunde vindt haar weerspiegeling 

in de technische verzorging van collecties. Bij de oudste periode 
der philatelic behoorden de kleine, vaste albums met hun afgepaste 
hokjes en statistische wetenswaardigheden van vele vreemde 
staten. De philatelist uit dien tijd werd geheel in beslag genomen 
door zijn hartstocht om het album te vullen en liep aldus aan 
den leiband van de album-uitgevers. 

Thans wordt een verzameling van eenig aanzien uitsluitend 
volgens de opvattingen van den eigenaar samengesteld. Hem past 
de losbladige band met blanco vulling, die hem vrij laat om een 
rangschikking te maken naar eigen goeddunken. 

Hoe de philatelistische collecties echter van aard mogen zijn 
veranderd, zoo is toch één ding gebleven: het album. Het doel 
dat de vergevorderde verzamelaar zich gesteld heeft, komt in de 
rangschikking tot uiting: de collectie dient bekeken en beoordeeld 
in een vaste volgorde, als ware het een boek. 

Het doel, dat het Postmuseum met zijn afdeeling postzegelkunde 
voor oogen heeft, is het materiaal te bieden voor de kennis van 
vormgeving en druk der postwaarden. Van elke officieele uitgifte 
zijn dan ook zooveel mogelijk bewijsstukken voorhanden in de 
gedaante waarin zij de persen hebben verlaten. 

Door deze doelstelling nu wordt voor de afdeeling postzegel
kunde een geheel andere bewaarmethode geëischt dan voor een 
particuliere collectie. Het behoeft weinig betoog, dat één persoon 
nimmer de museumverzameling zal willen doorbladeren om een 
overzicht van het geheel te verkrijgen; daarvoor is het aantal 
stukken, dat op slechts één emissie betrekking heeft, reeds te groot. 

Algemeen overzicht der zaal in 1930. Algemeen overzicht der zaal in 1939. 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGELVEILINGEN 
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Veeleer mag men verwachten, dat de bezoekers goed omlijnde, 
doch onderling zeer uiteenloopende vragen zullen stellen, vragen 
van stijlcritischen -, van druk technischen - en van philatelistischen 
aard. Op iedere vraag dient het antwoord met even groot gemak 
uit de collectie te worden gegeven en de vorm waarin zij wordt 
bewaard mag den bezoeker niet dwingen tot het volgen van een 
bepaald systeem bij de bezichtiging. Albums zijn dus niet bruik
baar; losse opzetcartons zijn noodig, die gelegenheid laten om 
ieder stuk afzonderlijk te hanteeren en te rangschikken al naar 
de vraag, die de bezoeker stelt. Een reden te meer voor bewaring 
op losse cartons is gelegen in het feit, dat de museumverzameling 
tal van stukken telt — geteekende en geschilderde ontwerpen, 
gravures — die zich tot bewaring in albums slecht leenen. 

Door de hier omschreven wijze van hanteering en ook al door 
haar aard kan men de postwaardencoliectie vergelijken niet een 
verzameling van prentkunst. Het kan dus zijn nut hebben, de 
inrichting van dergelijke verzamelingen eens nader te beschouwen. 

In den tijd toen de philatelist zijn kostbaarheden nog op de 
albumbladen vastkleefde, hecrschte al sedert vele generaties in de 
wereld der kunstverzamelaars de stelregel, dat men het lot van zijn 
bezit nimmer door vastkleven aan dat van het carton moest 
verbinden. Men vond toenmaals — dat is dus na het midden 
der 19e eeuw — particuliere prentverzamelingen, die met groote 
deugdelijkheid en evenveel voornaamheid waren ingericht. Los 
bewaard tusschen de blanco bladen van zware folianten — kunst
boeken genaamd — waren de prenten goed beschermd tegen 
wrijving en kreukelen. De kunstboeken zelf, fraai in leer ge
bonden, zag men prijken in diepe kabinetkasten of voor pronk 
op een tafel liggen. Dat een aldus verzorgde collectie een voor
namen indruk maakte, daarvan kunnen zich heden ten dage de 
bezoekers van het museum Fodor nog -overtuigen. Echter was 
een dergelijke verzameling slechts bestemd voor weinigen. Voor 
openbare instellingen was het systeem te kostbaar en nam het te 
veel ruimte in beslag (het wordt nog gevolgd in Teyler's Museum 
te Haarlem). Hier werkte men met losse opzetcartons, verzameld 
in groote, staande portefeuilles. Differentiëering van formaten werd 
daarbij niet altijd aanstonds toegepast, zoodat men in oudere col
lecties vaak groepen van prenten op één carton aantreft. Bij deze 
bewaarmethode deed zich het bezwaar gevoelen, dat men één 
portefeuille niet uit een reeks kon wegnemen, zonder dat de 
andere mede in teweg'ng geraakten. Ook waren zij niet stijf 
genoeg, waardoor veel wrijving optrad tusschen de cartons en 
deze niet goed vlak bleven. Allereerst is men in verschillende insti
tuten doende geweest om een steviger soort van portefeuille te 
construeeren. Hier 'n is men geslaagd door combineering van de 
eigenschappen van een doos en van een portefeuille. De zg. 
Solanderbox, door het British Museum gepropageerd, is een zeer 
gangbaar type geworden, dat hier te lande echter is overtroffen 
door het systeem van het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit 
te Leiden (ontwerp dr. J. J. de Gelder 1932), dat de bovenge
noemde eigenschappen op de meest gelukkige wijze vereenigt: 
in gesloten toestand zoo stijf als een doos, in geopenden toestand 
vlak liggend als een portefeuille, waardoor de inhoud gemakkelijk 
hanteerbaar is. 

Er zijn instellingen, die haar doosportefeuilles verticaal bewaren, 
doch horizontale opberging biedt het voordeel, dat de inhoud 
steeds goed vlak zal blijven, ongeacht of de doos vol of leeg is. 
Alleen dan heeft men de ouderwetsche degelijkheid van het kunst
boek herwonnen. 

Een groot bezwaar voor de toepassing van een horizontale op
berging bleef echter de verspilling van kastruimte. Toen het Post-
museum besloot, doosportefeuilles in te voeren, stond vast, dat 
tevens een nieuw systeem moest worden gevonden voor horizon
tale opberging. Het museum was zoo gelukkig van het hoofd
bestuur der P.T.T. een ontwerp te ontvangen, dat geheel aan den 
gestelden eisch van goede ruimtebenutting beantwoordt. Bij dit 
systeem worden de doozen niet meer over haar geheele bodem-
vlak ondersteund, maar alleen langs de beide zijden, en wel door 
hoekijzers. 

II. — Het tentoonstellingssysteem. 
Het museum wenscht een groot aantal bladen uit de post-

waardenverzameling voortdurend tentoon te stellen, en ziet zich 
geplaatst voor de vraag, welk meubilair daarvoor geschikt is. 

Oppervlakkig gezien zou men denken, dat voorbeelden van soort
gelijke zaalinrichtingen in moderne kunstmusea te vinden zijn. 
Ook daar immers stelt men regelmatig opzetcartons (met grafische 
kunst) ten toon. De bijzondere eigenschappen van onze collecties 
dwingen ons echter, geheel andere wegen te begaan. 

In de eerste plaats moet een postzegelexpositie waar het 
publiek mee gebaat is, een zéér groot aantal cartons bevatten. 
Hangt men deze in vitrines of in lijsten langs de wanden, zooals 
een kunstmuseum dit doet, dan heeft men een onafzienbare 
muurvlakte noodig. Een enorme ruimte zal in beslag genomen 
worden-, met geen ander effect voor de bezoekers dan museum
verveling. Niemand zal in staat zijn zich te concentreeren op dat
gene, waarvoor hij gekomen is, zoozeer zal hij afgeleid worden 
door de lange reeksen van zegels en het glimmende glas. 

Natuurlijk kan men het ruimteverlies zeer beperken door schot
ten in iedere zaal te plaatsen. Dit is de oplossing van tijdelijke 
tentoonstellingen. De bezoekers wandelen dan door lange gang
paden, bekleed met postzegels achter groote ruiten. Rustige aan
dacht mag men in zulk een omgeving niet verwachten; evenwel 
schijnt deze opstelling de aangewezene yoor tijdelijke exposities, 
waar alle inzenders gelijke rechten hebben om hun bezit voor het 
publiek uit te stallen en men een groote toeloop gedurende enkele 
uren verwacht. Het vernuft van sommige organiseerende comité's 
heeft nog eenige verbeteringen te zien gegeven, b.v. het ver
vangen der manshooge schotten door tafels met lage opstanden, 
waardoor de ruimte overzichtelijk blijft. Een opmerkelijke inrich
ting was voorts die der internationale tentoonstelling „Praga 
1938". Men had daar de schotten zóó geplaatst, dat kleinere 
rechthoekige ruimten werden gevormd, die tot een rustigere 
beschouwing noodigden; bovendien waren in die ruimten leg-
vitrines geplaatst met boeken en andere objecten. 

Tegenover tijdelijke exposities is een museum zeer in het voor
deel. Het kan belangrijke stukken meer op den voorgrond 
schuiven, het behoeft zich niet in te richten op grooten aan
drang van bezoekers, die in korten tijd zooveel mogelijk wenschen 
te zien. De bezoekers zelf zijn in een andere stemming; zij komen 
met belangstelling voor een bepaald gedeelte en wenschen een 
omgeving, die hen niet afleidt. 

Het Reichspostmuseum (Berlijn) heeft een systeem toegepast, 
dat aan den zoojuist omschreven eisch voldoet. Het meubilair der 
postwaardenzaal bestaat uit prentenstandaards; dat zijn zuilen, 
waaraan rondom draaibare ramen zijn bevestigd, die een groot 
aantal cartons kunnen bevatten. De bezoekers zien snel bij welken 
standaard zij zijn moeten en de zegels kunnen nauwkeurig worden 
bestudeerd zonder dat andere gedeelten der verzameling zich 
opdringen. Die prentenstandaards hebben evenwel groote af
metingen en bij toeneming der collectie gaan zij de ruimte zobzeer 
in beslag nemen, dat de zaal tóch onaantrekkelijk en onover
zichtelijk wordt. 

Beroemd is de oplossing van het British Museum te Londen: 
ramen, die verticaal naast elkaar in een kast zijn aangebracht en 
kunnen worden uitgetrokken. In die ramen, tusschen twee ruiten, 
bevinden zich de opzetcartons. Dit systeem biedt de grootst denk
bare ruimtebesparing, de zaal blijft overzichtelijk, het publiek 
vindt snel wat het zoekt en wordt niet afgeleid. Verschillende 
musea hebben dit systeem toegepast, sommige met fraaie betim
meringen (o. a. het U. S. National Museum te Washington en 
de afdeeling Nürnberg van het Duitsche postmuseum). Echter 
kleven ook hieraan bezwaren. Eenerzijds zijn deze gelegen in de 
kostbaarheid der constructie, anderzijds in het feit, dat de be
zoekers elkaar in den weg staan, tenzij zij onderling een afstand 
van ongeveer 1 meter in acht nemen. Dit was bij de prenten
standaards niet het geval. Ook geven de meeste bezoekers het 
uit- en inschuiven der ramen, als zijnde te omslachtig, spoedig op; 
de moderne mensch is nu eenmaal niet rustig van aard. Het 
Berlijnsche systeem noodigt ongetwijfeld eerder tot beschouwing 
dan het Engelsche. 

In het museum van de firma Enschedé en Zonen te Haarlem 
bevindt zich een variant op den standaard met centrale zuil. Hier
bij hangen de ramen wel verticaal aan scharnieren, doch zijn naast 
elkaar aangebracht langs een wand. Zoo ontstaat een inrichting, 
die men kan doorbladeren als een boek; inderdaad zijn de bladen 
zoo licht hanteerbaar, dat deze vergelijking op haar plaats is. 
Wel neemt het geheel meer ruimte in dan een kast met uittrek-

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 
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Draaibare ramen in nissen aangebracht. 
bare ramen, doch het is den bezoekers aangenamer, noodt tot 
bekijken zonder te verbijsteren door veelheid van zegels en laat 
toe, dat eenige personen dicht naast elkaar bezig zijn. 

Een wandrek met dergelijke draaibare ramen kan per strekkende 
meter ongeveer 100 cartons bevatten. Dit lijkt voldoende. Men 
kan het systeem toepassen in eenheden van eenige meters lengte, 
omgeven door een passende betimmering. Deze oplossing heeft 
ons postmuseum gekozen. Boven de ramen wordt een verlichting 

aangebracht, die naar behoefte wordt ingeschakeld. Verder ont
vangen de zalen een matige algemeene kunstverlichting. 

Het probleem eener goede opstelling van postzegels is niet 
alleen gelegen in de groote aantallen. De zegels bezitten een 
eigenschap, die hen voor expositie feitelijk ongeschikt maakt, nl. 
omkrullen, waarbij de perforatie van de vellen springt. In Berlijn 
heeft men daarom de tentoonstellingscollectie geheel vastgekleefd. 
Wenscht men tot die radicale oplossing niet over te gaan, dan 
moet men de zegels aan een lichten druk blootstellen, b.v. door 
de ruimte tusschen ruit en achterwand op te vullen met een 
veerende laag. In ons Postmuseum wordt hiervoor op het oogen-
blik vilt toegepast. Uit een oogpunt van conserveering heeft dit 
systeem eenige bezwaren. Indien temperatuur en vochigheidsgraad 
der zalen aan groote schommelingen onderhevig zijn, zullen de 
aldus opgesloten zegels te lijden krijgen. Ook bevat het glas zelf 
eenige schadelijke bestanddeelen, die op het papier zullen in
werken. Het gebouw dient dan ook een moderne ventilatie te 
bezitten, terwijl de expositie van tijd tot tijd moet worden 
verwisseld." 

Ons museum heeft, zooals reeds gezegd, als oplossing aanvaard 
die van de firma Enschedé en Zonen. Om der kosten wille zijn de 
ramen voorloopig nog niet in nissen aangebracht, doch heeft men 
hiervoor een wandrek genomen. 

Dit wandrek heeft 60 borden, elk 50 cm. breed bij 72 cm. hoog. 

Wandrek met draaibare ramen. 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGELVEILINGEN 
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welke aan beide zijden bladen kunnen bevatten, dus totaal 120 
oppervlakten. Op elke kant kunnen 4 albumbladen geplaatst 
worden, zoodat steeds 480 bladen der wereldverzameling, d i. de 
inhoud van 12 albums, tegelijkerijd te zien zijn. Op ' t oogenblik 
zijn naast Nederland en Koloniën tentoongesteld de landen België, 
Engeland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland uit de collectie 
De Castro. Op gezette tijden worden de bladen verwisseld, zoodat 
de philatelist, die regelmatig het museum bezoekt, een overzicht 
kan krijgen over de geheele collectie. En deze laatste is zeer belang
rijk. Tot ongeveer 1920 is zij gespecialiseerd en vooral de oude 
uitgiften zijn met groote zeldzaamheden vertegenwoordigd. Nog 
steeds wordt de verzameling vanuit Bern aangevuld met alles, wat 
verschijnt. Ook is voortdurend te raadplegen een keurcollectie 
van Nederland en Overzeesche Gewesten, voorzien van de juiste 
beschrijvingen. 

Het ligt in de bedoeling het museum in de toekomst zóó te 
huisvesten, dat alle zegels der geheele wereld voortdurend te zien 
zijn, waartoe dus de noodige wandrekken zullen moeten worden 
aangemaakt. 

Verder omvat de tegenwoordige inrichting een aantal liggende 
en hangende vitrines van geheel nieuw model voor het houden 
van wisseltentoonstellingen. 

Leg en hangvitrines. 

Het onderwerp, dat op het oogenblik behandeld wordt, is de 
briefkaart, die in October 70 jaar bestaat. In 1869 nl. werd dit 
nieuwe middel voor het zenden van korte mededeelingen in 
Oostenrijk ingevoerd. Onze postwet van 1870 nam dit „formulier 
voor opene schriftelijke mededeeling" eveneens op. Op onze 
eerste briefkaarten stond vermeld, dat het publiek ze naar goed
dunken mocht beschrijven of bedrukken. Het duurde niet lang of 
er werden briefkaarten met afbeeldingen verstuurd: een nieuw 
verbruiksartikel was ontstaan, dat langzamerhand een geweldige 
productie bereikte. 

De postadministraties zijn eerst veel later geïllustreerde brief
kaarten gaan uitgeven. Onze P.T.T. heeft zich de laatste jaren 
bijzonder op dit genre toegelegd; 3 series elk van 24 afbeeldingen 
(stadsgezichten, molens, kasteelen) in een nieuwe procédé, ver
vaardigd naar knappe foto's, zijn in het museum te bewonderen. 
Een vierde serie is in voorbereiding. De fotodruk van deze nieuwe 

kaarten (dus de achterzijde) wordt uitgevoerd door de firma Van 
Leer & Co. te Amsterdam. De firma Enschedé en Zonen te Haar
lem brengt daarna in rotogravuredruk de waardeopdruk en de 
verdere gegevens op de adreszijde aan. Vergrootingen van zeer 
groot formaat naar de origineele opnamen stellen den bezoek'er 
in staat de bijzondere kwaliteiten van dit werk te bestudeeren. 
Deze uitgiften van de P.T.T. zullen ongetwijfeld bij velen den lust 
opwekken om ze te gaan verzamelen: het verzamelgebied is groot, 
maar bepaald, en er zijn allerlei postale en andere bijzonderheden 
te ontdekken. In de rubriek „Poststukken" zijn verdere bijzonder
heden medegedeeld, welke op poststukkengebied te bewonderen 
vielen. 

Deze interessante tentoonstelling blijft tot 15 November te be
zichtigen, daarna wordt zij door een andere vervangen. Nogmaals 
wordt een bezoek ten zeerste aangeraden; de toegangsprijs van 
één dubbeltje kan hiervoor geen bezwaar zijn. Het museum is 
gevestigd Kortenaerkade 11 te 'sGravenhage en is geopend eiken 
werkdag van 1016 uur. 

I ' W. G. Z. 

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

ALGIERS. 
Behalve het reeds op blz. 187 gemelde zegel verschenen naar 

aanleiding van de deelname aan de wereldtentoonsteH'ng te New
York nog een 4tal frankeerzegels, alle in hetzelfde type. 

20 c , groen. 
40 c , lilarose. 
90 c , zwartbruin. 

1 f. 25, karmijn. 
In een nieuw type versehenen postpakketzegels, welke als opdruk 

alleen het woord ,,Controle" in violet hebben. 
Met opschrift „Remboursement": 

3 f. 80, violet en zwart. 
5 f. 05, violet en zwart. 
7 f. 55, violet en zwart. 

10 f. 05, violet en zwart. 
15 f. 05, violet en zwart. 

Met opschrift ,,Remboursement domicile": 
2 f., geel en oranje. 

BELGIË. 
In het type 1938 verscheen een nieuw spoorwegzegel. De oude 

waarde 5 f. 50 is door een blauw kruis doorgehaald, onderaan 
staat de nieuwe waarde 3 fr., benevens een M. 

Spoorwegzegel: 3 fr. op 5 f. 50, rood, opdruk blauw. 
BOHEMEN EN MORA VIE. 

Voor de lagere waarden heeft men een ge
heel nieuw motief gekozen, nl. een tak van 
een lindenboom met bladeren en vruchten. 

Voor de hoogere waarden, waarvan er op 
30 Augustus wederom een 3tal verschenen, 
blijven de zegels afbeeldingen van bijzondere 
gebouwen e. d. geven. 

5 h., donkerblauw. (Tak lindenboom). 
10 K., zwartbruin. (Tak lindenboom). 
20 h., karmijn. (Tak lindenboom). 
25 h., donkergroen. (Tak lindenboom). 
30 h., bruinlila. (Tak lindenboom). 

5 k., blauwgroen. (Karlsbrug en Hradschin te Praag). 
10 k., ultramarijn. (Karlsbrug en Hradschin te Praag). 
20 k., lichtbruin. (Karlsbrug en Hradschin te Praag). 

In het type duif van 1937 verscheen een nieuwe uitgifte der 
courantenzegels, welke evenals de frankeerzegels den nieuwen lands
naam in de beide talen draagt. 

Wi'IBiüffiB 

IfeS 1 

■ 

M 1 
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Courantenzegels: 
2 h., geelbruin. 
5 h., lichtblauw. 
7 h., oranje. 
9 h., smaragdgroen. 

10 h., rood. 
12 h., blauw. 
20 h., donkergroen. 
50 h., roodbruin. 

1 k., grijs. 
BOLIVIA. 

m«nwvMVf«ff«*f| 
7Shii]n'ifiitrs 

kÉÉ«É*É«MÉMÉ«MI 

Ter herinnering aan het tweede natio
nale Eucharistisch congres werd een serie 
van 10 luchtpostzegels uitgegeven met 
5 verschillende afbeeldingen. 

5 cts., blauwgrijs. 
30 cts., lichtgroen. 
45 cts., ultramarijn. 
60 cts., karmijn. 
75 cts., rood. 
90 cts., blauw. 

2 bs., bruin. 
4 bs., violet. 
5 bs., lichtblauw. 

10 bs., geel. 

CANADA. 
Vanaf 1 Juli zijn hier dienstzegels in omloop gebracht. Daar

toe werden alle in koers zijnde zegels, de luchtpostzegels in
begrepen evenals de zegels ter herinnering aan het konmklijk 
bezoek, voorzien van de tweeregelige perforatie „O H M S". 

Evenals dit bijv. in Zwitserland het geval is, zijn deze geper
foreerde zegels ongebruikt niet te verkrijgen. 

CHILI. 

mmtmwmmmmmimmmm 

M M A M I ^ 

Aanvullende waarde in de nieuwe 
serie landschapteekening. 

5 p., zwartgroen, het meer en 
de vulkaan van ViUarrica. 

Behalve het op blz. 187 vermelde 
50 c. dienstzegel verscheen nu ook 
met dezelfde opdruk „Servicio del / 
Estado" het 1 p. zegel van 1939 
(visschersboot). 

Dienstzegel: 1 p., bruingeel. 

COCHIN STATE. 
Voor departementaal gebruik werd het 2 annas zegel van de 

serie, die in Indië in lithografie is uitgevoerd, voorzien van den 
opdruk „On C. G. S.". 

Dienstzegel: 2 annas, grijs. 
DANZIG. 
De Danziger post geeft sinds 1 October naar aanleiding van de 

inlijving bij het Duitsche rijk nieuwe postwaarden uit, die ver
kregen werden door de in omloop zijnde frankeerzegels, evenals 
het reeds ingetrokken 7 pf. zegel, van een opdruk te voorzien. Bij 
de pfennigwaarden, bij gelijkblijvende waarde, bestaat deze opdruk 
uit: boven en onder „Rpf.", in het midden „Deutsches Reich"; 
bij niet gelijkblijvende waarde bovendien in de vier hoeken deze 
nieuwe waardeaanduiding; bij de guldenwaarden bovenaan de 
nieuwe waardeaanduiding en „Reichsmark", onderaan „Deutsches 
Reich". 

3 Rpf. op 3 Pf., bruin. 
4 Rpf. op 35 Pf., ultramarijn. 
5 Rpf. op 5 Pf., oranje. 
8 Rpf. op 8 Pf., lichtgroen. 

10 Rpf. op 10 Pf., blauwgroen. 
12 Rpf. op 7 Pf., lichtgroen. 
15 Rpf. op 15 Pf., rood. 
20 Rpf. op 20 Pf., grijs 

25 Rpf. op 25 Pf., karmijn. 
30 Rpf. op 30 Pf., lila. 
40 Rpf. op 40 Pf., donkerblauw. 
50 Rpf. op 50 Pf., donkerblauw en rood. 

1 RM. op 1 G., oranje en zwart. 
2 RM. op 2 G., lilarose en zwart. 

DUITSCHLAND. 

Op 15 September verscheen een serie van 12 frankeerzegels 
voor het personeel van de Duitsche rijkspost, dat tot een kame
raadschappelijk blok is aaneengesloten. De zegels worden uit
gegeven met een toeslag van totaal 82 pf., welke ten goede komt 
aan het kultuurfonds van den Führer. Op de zegels is het kame
raadschappelijke samenleven en de gemeenschappelijke arbeid tot 
uitdrukking gebracht, nl. op de 3 pf. een groote samenkomst in 
de Duitschlandhal te Berlijn; op de 4 pf. wetenschappelijke week 
op post en telegraaf gebied te Weenen; op de 5 pf. wedstrijd der 
rijksberoepen; op de 6 pf. het jeugdkamp Zeesen; op de 8 pf. 
prestatiewedstrijd der bedrijven; op de 10 pf. selectie der beste 
krachten; op de 12 pf. autosnelrijden langs ongebaande wegen; 
op de 15 pf. postsport (speerwerpen, Rhönrad, vrije oefeningen); 
op de 16 pf. een marcheerende beschermingsafdeeling; op de 20 pf. 
werkplaats voor zweefvliegtuigen; op de 24 pf. postkoets en op 
de 25 pf. sociaal werk, het herstellingsoord Königstein in den 
Taunus. 

Frankeerzegels: 
3 f 2 pf., bruin. 
4 | 3 pf., grijsblauw. 
5 + 3 pf., blauwgroen. 
6 + 4 pf., zwartgroen 
8 + 4 pf., roodoranje. 

10 + 5 pf., sepia. 

12 + 6 pf., bruinrood. 
15 + 10 pf., lilakarmijn. 
16 + 10 pf., russischgroen. 
20 + 10 pf., ultramarijn. 
24 4 10 pf., d.olijfgroen. 
25 + 15 pf., d.violetblauw. 

M J i U I I I I I I H W | 

Z^eutfclieöXeirt) 
n ■' 

Ter herinnering aan de vereeniging 
van Danzig met het Duitsche rijk 
werden op 18 September twee speciale 
frankeerzegels uitgegeven. Het 6 pf. 
zegel vertoont de Marienkerk en dat 
van 12 pf. de Krantor. 

6 pf., donkergroen. 
12 pf., bruinrood. 

GROOTBRITANNIE. 
In het type der 5 sh. verscheen op 4 September ook de waarde 

van 2 sh. 6 d. 
Frankeerzegel 2 sh. 6 d., bruin. 

HEDJAZ (NEDJED). 
In het type van het portzegel der uitgifte 1937 verscheen een 

aanvullende waarde. 
Portzegel: i4 g., roodbruin. 

JAPAN. 
Op 11 Augustus verscheen in de nieuwe serie een 8 sen 

frankeerzegel met een afbeelding van de bekende Meiji tempel. 
8 sen, lila. 
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Een derde propagandaserie 
voor het toerisme in dezelfde 
4 waarden als de beide vorige 
series is verschenen. Wederom 
fraaie landschappen uit een 
der nationale parken, nu het 
Aso park, en wel de 2 sen: 
de berg Kuju gezien vanaf het 
gelijknamige dorp; de 4 sen: 
de Nakadake, de middelste 
piek van den berg Aso; de 10 
sen: de krater van de Naka

dake en de 20 sen: de vulcanische deelen van den berg Aso, gezien 
vanaf het plateau Kuju. De zegels verschenen ook weer in een 
blok, hetgeen in een specialen omslag met beschrijving en kaart zit. 

Frankeerzegels: 
2 sen, sepia. 
4 sen, geelgroen. 

10 sen, karmijn. 
20 sen, donkerblauw. 
Blok: 4 + 2 + 10 h 20 sen. 

JOEGOSLAVIE. 

»"WPW**"^ 

Ison 
ISOB 

jyrOCJlABMJA 
. . . . . . . . 1 

De op 3 September te Belgrado ge
houden autowedrennen waren aanleiding 
tot de uitgifte van een serie van 4 toe
slagzegels. De voorstellingen zijn achter
eenvolgens een motorfiets met zijspan in 
volle vaart in een bocht; een aan den 
wedstrijd deelnemende auto; een motor
rijder in volle vaart en ten slotte een 
auto een gevaarlijke bocht nemend. 

0.50 | 0.50 d., bruin, oranje en 
rood. 

1 4 1 d., blauwgroen en zwart. 
1.50 -j- 1.50 d., bruinkarmijn en 

chocoladebruin. 
2 | 2 d., ultramarijn en blauw

zwart. 
Op 6 September, de dag van 

de jubileumfeesten naar aan
leiding van de 20jarige her
denking van het hijschen van 
de vlag op de oorlogsschepen 
van JoegoSlavië, werden 4 her
denkingszegels uitgegeven, die 
de volgende afbeeldingen ver
toonen: 0.50 d. het zeiljacht 
Jadrau; 1 d. het toeristenschip 
Koning Alexander met op den 
achtergrond de bergen van de 
Dalmatische kust; 1.50 d. het 

handelsschip Triglar en de 2 d. het oorlogsschip Dubrovnik. De 
zegels worden met een toeslag verkocht, welke ten goede komt 
aan de uitbreiding van het Marinemuseum en voor den bouw 
van een jeugdhuis aan de Adriatische zee. De oplage bestaat uit 
200.000 series, ongeveer de helft wordt onder de leden der ver
eeniging „De wacht aan de Adriatische zee" verdeeld, zoodat on
geveer 100.000 series door de post worden verkocht. 

0.50 I 0.50 d., roodoranje. 
1 ) 0.50 d., donkerblauwgroen. 
1.50 | 1 d., karmijn. 
2 f 1.50 d., blauw. 

KANAALZONE. 

■ M « ^ * T i < w * « v ^ n ^ ^ R ^ 

t É t t i m 

Aansluitend aan de op blz. 
188 gemelde serie luchtpost
zegels verscheen een serie van 
16 frankeerzegels met verschil
lende afbeeldingen vóór en na 
de bouw van het Panamakanaal. 
Zij dragen alle het opschrif: 
„25e verjaardag 1939  Opening 
van het Panama kanaal 1914". 
De zegels geven achtereen
volgens de volgende afbeel

dingen: 1 c. Balboa voorheen; 2 c. Balboa thans; 3 c. de Gaillard 
doorgraving voorheen; 5 c. deze doorgraving thans; 6 c. Bas Obispo 
voorheen; 7 c. Bas Obispo thans; 8 c. Gabun sluizen voorheen; 
10 c. Gabun sluizen thans; 11 c. Kanaalbedding voorheen; 12 c. 
Kanaalbedding thans; 14 c. Gamboa voorheen; 15 c. Gamboa 
thans; 18 c. Pedro Miguel sluizen voorheen; 20 c. deze sluizen 
thans; 25 c. Gatun spillway voorheen; 50 c. Gatun spillway thans. 

1 c , geelgroen. 11 c , groen. 
2 c , karmijn. 12 c , bruin. 
3 c , purper. 14 c , violet. 
5 c , donkerblauw. 15 c , olijfgroen. 
6 c , rood. 18 c , karmijn. 
7 c , zwart. 20 c , bruin. 
8 c , groen. 25 c , oranje. 

10 c , blauw. 50 c , violetbruin. 
LITAUEN. 
In het wapentype der uitgifte 1937 verscheen een aanvullende 

waarde. 
1 1., blauw. 

LUXEMBURG. 
Zooals Op blz. 19o gemeld zou op 3 

September het nieuwe frankeerzegel van 
2 fr. ter gelegenheid van de postzegel
tentoonstellingen te Luxemburg en Mon
dorflesBains verschijnen. In verband 
met de tijdsomstandigheden zijn deze 
tentoonstellingen niet doorgegaan en is 
dit zegel in de blauwe kleur niet ver
schenen. Het verscheen op 18 September 
uitsluitend in de definitieve roode kleur. 

2 fr., rood. 

l ORAND-DUCHÈfT ' 

NIEUWZEELAND. 

IONDORP ; 
US-BAINS : 

Op 15 Augustus werd het expreszegel, dat sinds 1903 in gebruik 
was, ingetrokken, en op 16 Augustus vervangen door een zegel 
met een geheel nieuwe teekening, een moderne postauto voor
stellend. 

Expresse zegel: 
6 d., violet. 

Op denzelfden dag verschenen ook nieuwe portzegels, die in 
tegenstelling tot de vroegere, een verticaal formaat hebben. 

Portzegels: 
% d., groen. 
1 d., rood. 
2 d., blauw. 
3 d., bruin. 

PANAMA. 

" * r " - ' I l l i< 

Ter herinnering aan de 25e ver
jaardag van de opening van het 
Panamakanaal verschenen ook hier 
speciale postzegels en wel 9 fran
keer en 8 luchtpostzegels. De op 
deze zegels voorkomende afbeel
dingen zijn de volgende: 

frankeerzegels: H c. Gatun 
meer; 1 c. de Pedro Miguel sluis; 
2 c. allegorie van het kanaal; 5 c. 
doorgraving van Culebra; 10 c. 
veerboot; 12 c. het kanaal vanuit 
een vliegtuig gezien; 15 c. beelte
nis van generaal Gorgas; 50 c. 
beeltenis van dr. Manuel Amador 
Guerrero; 1 b. beeltenis van pre
sident Woodrow Wilson. 

De luchtpostzegels geven achter
eenvolgens de beeltenissen van 
president Belisario Porras, president 
William H. Taft, Pedro J. Sosa, 
L. Bonaparte Wise, E. Reclus, 
generaal Goethals, Ferdinand de 
Lesseps en president Theodoor 
Roosevelt. 
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Frankeerzegels: 
K c , geel. 
1 c , blauwgroen. 
2 c , karmijn. 
5 c , blauw . 

10 c , violet. 
Luchtpostzegels: 

1 c , groen. 
2 c , grijsgroen. 
5 c , donkerblauw. 

10 c , violet. 

12 c , olijf. 
15 c , ultramarijn. 
50 c , oranje. 

1 b., sepia. 

15 c , lichtblauw. 
20 c , rose. 
50 c , bruin. 

1 b., zwart. 

PARAGUAY. 
Ter eere van Carlos Antonio Lopez (17901862) verscheen een 

speciaal frankeerzegel, waarop zijn beeltenis voorkomt. Na den 
dood van Francia in 1840 kreeg Lopez een vrijwel algemeene 
controle over het land, hetgeen hij behield tot aan zijn dood op 
10 September 1862. Achtereenvolgens was hij secretaris van de 
militaire junta (18401841), een van de beide consuls (18411844) 
en daarna president met dictatoriale macht (18441862). 

2 pesos, blauw en bruin. 

PATIALA. 
Het BritschIndische zegel van 1 a. op 1K a. is voor dienst

gebruik in deze staat voorzien van den opdruk „Patiala State / 
Service". 

Dienstzegel: 1 a. op 1K a., purper. 

RUSLAND. 
Het eerste der op blz. 190 gemelde nieuwe frankeerzegels is 

verschenen, nl. met een afbeelding van het symbool der U.S.S.R. 
60 kop., karmijn. 

SAMOA. 
Op 29 Augustus verscheen een serie van 4 frankeerzegels ter 

herdenking van de 25jarige heerschappij door NieuwZeeland over 
het mandaatsgebied van het Westelijk deel van den archipel van 
Samoa. De zegels geven achtereenvolgens de volgende voor
stellingen: 1 p. een gezicht van een typisch dorp op Samoa; I K p
kaart van het mandaatsgebied; lY^ p. een dansfeest en 7 p. een 
afbeelding van Robert Louis Stevenson, die zijn laatste levens
jaren op Samoa doorbracht. 

1 p., rood en groen. 
Xyi p., bruinrood en blauw. 
2>2 p., lichtblauw en bruinrood. 
7 p., groen en violet. 

SAN MARINO. 
Aanvullende waarde portzegel met watermerk kroon. 
Portzegel: 

5 c , blauw, waarde in bruin. 

SLOWAKIJE. 
De eerste beide waarden in een defi

nitief type verschenen. Zij geven af
beeldingen van vrouwelijke kleeder
drachten weer. 

2 ks., groen. 
5 ks., bruinrood. 

■U lA^UbAMUk 

Verschenen zijn de op blz. 190 ge
melde herinneringszegels ter eere van 
rev. Jozef Murgas (18641929), die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt bij de uit
vinding der radio. Links zien we zijn 
beeltenis, rechts radiomasten. 

60 h., violet. 
1.20 k., grijs. 

r»^*<^*^^^*f 
mik'ja^Mriii 

Nieuwe portzegels, die evenals de courantenzegels iets aan de 
oude TsjechoSlowaaksche portzegels herinneren. In het midden 
zien we een duif met uitgespreide vleugels, waarop de waarde is 
aangebracht. Links en rechts bloemenornamenten. 

Portzegels: 
5 h., blauw. 

10 h., blauw. 
20 h., blauw. 
30 h., blauw. 
40 h., blauw. 
50 h., blauw. 
60 h., blauw. 

1 ks., karmijn. 
2 ks., karmijn. 
5 ks., karmijn. 

10 ks., karmijn. 
20 ks., karmijn. 

SPANJE. 
De 10 pts. in het Cidtype verscheen in een iets gewijzigde uit

gifte, nl. met iets grootere waardecijfers dan op de eerste uitgifte. 
10 pts., blauw. 

MMM M M J 

URUGUAY. 

2 c , 
5 c , 

12 c , 
50 c , 

Verder verscheen een nieuw luchtpostzegel 
50 c , bruinrood. 

Een 5tal herinneringszegels 
werden uitgegeven naar aanlei
ding van de 50jarige herden
king van het eerste congres van 
het recht, dat in 1889 te Monte
video werd gehouden. 

1 c , l.bruin. (1.000.000). 
groen. (500.000). 
rood. (1.000.000). 
grijsblauw. (100.000). 
lila. (40.000). 

I V f V W V W W V ^ M 
i y , S £ O S T A S E ^ ^ ^ 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Ter herinnering aan de 25e 

verjaardag van de opening van 
het Panamakanaal verscheen op 
15 Augustus een speciaal fran
keerzegel met de afbeelding 
links van Theodore Roosevelt, 
rechts van generaal George W. 
Goethals en in het midden een 
stoomschip, dat de Gaillard
engte doorvaart. 

3 c , violet. 
ZUIDAFRIKA. 
Het 1 sh. zegel der in omloop zijnde serie verscheen met een 

deelteeken tusschen de woorden Suid en Afrika. 
1 sh., blauw en sepia. 

ZWEDEN. 
Op 22 September verschenen in het type der, op 10 Februari 

uitgegeven, 60 öre, nl. „drie kronen" (zie blz. 52) drie nieuwe 
frankeerzegels. 

90 öre, lichtblauw. 
1 kr., oranje. 
1 kr. 20, roselila. 

W. G. Z. 

Schaubek-Album 1939. 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus 1939, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedltoop. 
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XeVer^aditcn 
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Oplaa^cj/ferser 1 
ALBANIË. 
De serie frankeerzegels in het op blz. 187 weergegeven type 

zal bestaan uit de volgende 14 waarden: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25, 30, 
50, 65 q., 1, 2, 3 en 5 fr. 

De serie luchtpostzegels in het op blz. 187 weergegeven type 
zal bestaan uit de volgende 7 waarden: 5, 15, 20, 50 q., 1, 2 en 3 f. 

Ten slotte komt er een serie portzegels, uit 5 waarden be
staande: 4, 10, 20, 30 en 50 q. 

ARGENTINIË. 
Een speciaal zegel van 5 cent, in een oplage van 20 millioen 

stuks, zal worden uitgegeven ter herdenking van de onthulling 
van een standbeeld ter eere van generaal Julio A. Reco, den 
tweeden president der republiek, die in 1914 stierf. 

Eveneens zullen speciale zegels worden uitgegeven voor de 
„fono post", d. i. ten behoeve van gramofoonplaten, die door 
middel van de luchtpost verzonden worden ! 

COSTA-RICA. 
Herinneringszegels, zoowel gewone als luchtpost, zullen worden 

uitgegeven in verband met het 8e Pan-Amerikaansche congres 
voor het welzijn van het kind, hetgeen in October te San José 
zal worden gehouden. De frankeerzegels zullen een allegorische 
voorstelling weergeven; deze serie zal bestaan uit de volgende 
5 waarden: 5 c. groen (300.000), 10 c. rood (300.000), 20 c. blauw 
(50.000), 40 c. bruin (20.000) en 55 c. geel (10.000). De lucht
postzegels zullen een vliegtuig afbeelden boven het nationale sana
torium te Duran en deze serie zal bestaan uit de volgende 
waarden: 10 c. rood (200.000), 15 c. purper (100.000), 25 c. blauw 
(50.000), 35 c. bruin (50.000), 60 c. groen (30.000), 75 c. olijf 
(20.000), 1 col. 35 oranje (5.000), 5 col. bruin (2.000) en 10 col. 
purper (1.500). 

DOMINICA. 
Om den 400en sterfdag van José Trujillo Valdez te herdenken, 

zal een serie van 5 frankeerzegels worden uitgegeven in de 
waarden yi, 1, 3, 7 en 10 c. Zij zullen zijn beeltenis dragen, wiens 
zoon de generalissimus Trujillo, de weldoener van Dominica, was. 

FINLAND. 
Daar het te betwijfelen valt of onder de tegenwoordige om

standigheden de Olympische spelen te Helsinki in 1940 wel zullen 
doorgaan, zal het reeds gekozen frankeerzegel wel niet tot uit
voering komen. 

HEDJAZ (NEDJED). 
Binnenkort zullen hier twee dienstzegels in de waarden 3 en 

5 g. verschijnen. 
ITALIË. 
Ter gelegenheid van de proclamatie van het Italiaansche impe

rium zal op 28 October a.s. een serie herinneringszegels worden 
uitgegeven. 

KEDAH. 
Men is hier van plan speciale frankeerzegels uit te geven naar 

aanleiding van het diamanten jubileum van den sultan in April 
van het volgende jaar. 

MEXICO. 
De eerste drukkerij, die op het Amerikaansche vasteland in 

bedrijf is gesteld, is er een geweest te Mexico in September 1539. 
Om het vierde eeuwfeest hiervan te herdenken, heeft de admini
stratie der posterijen besloten om op 1 September jl. een serie 
van 3 frankeerzegels in de waarden 2, 5 en 10 c. en een serie 
van 3 luchtpostzegels in de waarden 20, 40 c. en 1 p. uit te geven. 

PORTUGAL. 
Een serie frankeerzegels zal worden uitgegeven met de beeltenis 

van sir Rowland Hill, ter herdenking van de uitgifte, 100 jaar 
geleden, van het eerste postzegel (1840). 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
In een oplage van 60.000.000 stuks zal op 25 September een 

3 c. frankeerzegel worden uitgegeven naar aanleiding van het feit, 
dat het 300 jaar geleden is, dat in de Vereenigde Staten voor het 
eerst werd gedrukt. Op het zegel komt een afbeelding voor van 
de pers, die Stephen Daye in 1639 naar Amerika bracht en in 
Cambridge, Mass., opstelde. 

ZWITSERLAND. 
Op 1 December zullen de jaarlijksche Pro Juventute zegels weer 

verschijnen. Het 5 rp. zegel vertoont de beeltenis van den generaal 
Hans Herzog, die 120 jaar geleden werd geboren (1819-1894). 
Ontwerp en gravure van Karl Bickel, rotatiedruk door de drukkerij 
der P.T.T. De drie andere waarden brengen weer meisjes met 
kleederdrachten naar ontwerpen van den kunstschilder Hans 
Zaugy in Gerzensee. Het 10 rp. zegel vertoont een kleederdracht 
uit het kanton Freiburg en speciaal uit de streek van Sense, op 
den achtergrond een landschap van Freiburg met de nieuwe spoor
brug en de oude kathedraal van St. Nicolaas. Op het zegel van 
20 rp. is weergegeven een Obwalderin en op dat van 30 rp. een 
meisje uit Basel. Bij beide zegels duidt de achtergrond aan uit 
welke streek de kleederdracht afkomstig is. Laatstgenoemde 
3 zegels worden in tweekleurendruk aangemaakt door de firma 
Courvoisier te La Chaux de Fonds. 

W. G. Z. 

Nederland 
en Overzecsche Gewesten 

NEDERLAND. 
De oplaag der Zomerzegels. 
Van de Zomerzegels 1939 zijn de volgende aantallen verkocht. 

Tusschen haakjes daarachter de (niet geheel vergelijkbare) getallen 
van de waarden van de serie 1938. 

\% 
2K 
3 
5 
2% 

cent: 
cent: 
cent: 
cent: 
cent: 

643.946 
493.032 
650.985 
933.510 
545.561 

(1938: I H 
3 
4 
5 

12H 

cent: 
cent: 
cent: 
cent: 
cent: 

769.584). 
801.406). 
637.553). 

1.095.294). 
646.955). 

Nieuwe oplaagletters. 
2 cent U; 2K cent Y; 5 cent Y. 

Nieuwe etsingnummers. 
5 cent Y: L 657, R 657, L 658, 661. 
5 cent spoorwegzegel: L 662, R 662, L 664, R 664. 

12K cent spoorwegzegel: 659. 
De gewone 5 cent gaat door zoowel met L- en R-nummers 

als zonder deze (661). Alle zegels hebben de nieuwe of liever de 
vernieuwde, betere gravure. 

Nieuwe offset-plaatnummers. 
W^ cent G: 387, 388. 
2 cent U: 391. 
2% cent Y: 385. 

NED.-INDIE. 
Verdere nieuwe waarden met watermerk en nieuwe tanding. 
In het vorig nummer werden vijf nieuwe waarden van de 

koerseerende serie met watermerk en in nieuwe tanding gemeld. 
Dit lijstje blijkt niet volledig te zijn; de heer Veen bericht ons dat 
aan de Nederlandsche verzamelaarsloketten „ambtshalve" de vol
gende nieuwe zegels zijn toegezonden. Het „ambtshalve" duidt 
erop, dat deze zegels min of meer als een nieuwe serie worden 
beschouwd. 

1 cent, oplaag G, etsingnummer L 147. 
2 cent, oplaag G, etsingnummer 145. 
2J^ cent, oplaag G, etsingnummer 137. 
3 cent, oplaag F, etsingnummer 146. 
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4 cent, oplaag F, etsingnummer 136. 
714 cent, oplaag G, etsingnummer 139. 

10 cent, oplaag C, etsingnummer 140. 
15 cent, oplaag G, etsingnummer 138. 
20 cent, oplaag G, etsingnummer 141. 
25 cent, oplaag G, etsingnummer 142. 
30 cent, oplaag C, etsingnummer 143. 
35 cent, oplaag D, etsingnummer 144. 
Al deze waarden zijn op watermerkpapier (cirkeltjes horizon

taal) en hebben de nieuwe tanding MH : U K . De etsingnummers 
vormen een doorloopende reeks van 136 t.m. 147. 

Tevoren waren al twee zegels met watermerk verschenen en wel: 
5 cent, oplaag F, etsingnummer L en R 134. 

20 cent, oplaag F, etsingnummer 135. 
Deze beide zegels hebben nog de oude tanding 11>^ : 12%. 

Van de 20 cent bestaan dus nu al drie variëteiten: zonder water
merk met oude tanding, met watermerk zoowel in oude als in 
nieuwe tanding. 

Later meldt de heer Veen ons nog de 5 cent met de nieuwe 
tanding 12% : U K , zoodat dus ook van deze waarde drie ver
schillende soorten bestaan. De oplaagletter is G; het etsingnummer 
R 150. 

Nieuwe zegelteekening. 
Naar wij uit Indië Vernemen zullen niet alleen de zegels van 

50 cent en hooger in een nieuwe teekening verschijnen, maar ook 
de lagere waarden in koninginneteekening, van 10 cent af. Men 
verwacht dat de nieuwe zegels in den loop van het volgend jaar 
aan de verzamelaarsloketten verkrijgbaar zullen worden gesteld. 

De 1 cent port verschenen. 
Medio September was aan de Nederlandsche verzamelaars

loketten de in het Maart-nummer aangekondigde nieuwe waarde 
van de portzegels, de 1 cent, verkrijgbaar. Zooals men daar lezen 
kan, is dit zegel niet in de eerste plaats als srafportzegel .bedoeld. 

De kleur is rood, papier zonder watermerk, „oude" tanding 
1214 : nVi, oplaagletter A. 

Geen nieuwe „Specimen"-serie. 
In een van de vorige nummers werd gewag gemaakt van een 

mogelijke nieuwe serie met opdruk „Specimen", ter gelegenheid 
van het Postcongres te Buenos Aires, naar analogie van de bekende 
„Stockholm"-serie van 1924. Wij vernemen hierover, dat een 
nieuwe Specimen-serie niet verschenen is. De Stockholm-serie 
is bij de deelnemers aan dat congres niet in goede aarde gevallen; 
men zag er een soort wantrouwen in.Vandaar dat, voor zoover 
mogelijk, nog tijdens dat congres een nieuwe serie zonder Specimen 
is verstrekt aan de deelnemers. Met deze ervaring is het begrijpelijk 
dat er geen nieuwe opdrukserie is aangemaakt. 

Oplaagcijfers jubileumzegels 1938. 
Van den heer De Groot te Bilthoven ontvingen wij een opgave 

van de (in Indië en Nederland samen) verkochte aantallen van de 
regeeringsjubileumserie van 1938, hem van officieele zijde verstrekt. 

2 cent: 1.766.904, 
10 cent: 2.519.351, 
15 cent: 422.831, 
20 cent: 569.747. 

CURACAO. 
Nieuwe tanding 40 cent port . 
De 40 cent port is, naar de heer Veen ons meldt, met de nieuwe 

tanding 13K : 12)^ verschenen; hij ontving deze van een van de 
Nederlandsche philatelistenloketten. De vellen hebben oplaag
letter B. 

In het artikel „De portzegels van Curajao sinds 1914" in het 
vorig nummer werd op blz. 186 vermeld, dat dit zegel aan de 
Controle was afgeleverd; het was toen echter nog niet voor het 
publiek verkrijgbaar. 

Oplagen Regeeringsjubileumzegels 1938. 
De heer De Groot zond ons de volgende officieele opgave van 

de aantallen verkochte jubileumzegels 1938. Gezien de ronde 
getallen lijkt het echter waarschijnlijk dat dit een opgaaf van de 
v e r s t r e k t e hoeveelheden is ! 

i'A 
6 

15 

cent: 
cent: 
cent: 

117.000, 
100.000, 
76.000. 

SURINAME. 
Portzegels met nieuwe tanding. 
Niet minder dan negen waarden van de port-serie zijn met de 

nieuwe tanding 133^ : 1234 verschenen: 
5 cent (oplaag B), 12 cent (oplaag B), 1234 cent (oplaag C), 

15 cent (oplagg D), 20 cent (oplaag B), 30 cent (oplaag B), 50 cent 
15 cent (oplaag D), 20 cent (oplaag B), 30 cent (oplaag B), 50 cent 
(oplaag C), 75 cent (oplaag C) en 1 Gld. (oplaag B). 

Aangezien de 40 cent van deze serie al geruimen tijd niet meer 
verkrijgbaar is, is nu de heele portserie compleet in de nieuwe 
tanding. 

De nieuwe zegels zijn aan een of meer van de Nederlandsche 
verzamelaarsloketten verkrijgbaar; wij danken den heer Veen zeer 
voor bericht. 

Oplaagcijfers. , 
Ter aanvulling van de onvolledige cijfers in het vorig nummer 

ontvingen wij van den heer De Groot een opgaaf van de in 
Suriname en in Nederland samen verkochte aantallen weldadig-
heidszegels, enz., van officieele zijde ontvangen. Legt men naast 
deze getallen de lijst uit het September-nummer, dan blijkt het 
nut van de Nederlandsche verzamelaarsloketten ! 

1928, Gouverneur Van Heemstra-stichting: 
Wi cent: 35.943, 
2 cent: 34.306, 
5 cent: 33.555, 
7% cent: 34.437. 

1929, Groene Kruis: 
i% cent: 30.971, 
2 cent: 29.669, 
5 cent: 28.451, 
6 cent: 29.203. 

1931, Steuncomité: 
134 cent: 35.850, 
2 cent: 32.818, 
5 cent: 32.022, 
6 cent: 34.097. 

1935, Zendingsjubileum: 
1 cent: 59.542, 
2 cent: 47.466, 
3 cent: 44.165, 
4 cent: 41.783. 
5 cent: 41.859, 

10 cent: 42.159. 
1936, Voor het Volkskind: 

2 cent: 50.114, 
3 cent: 45.253, 
5 cent: 43.375, 

10 cent: 43.226. 
1938, Emancipatieherdenking: 

Nadere gegevens niet bekend. 
1938, Regeeringsjubileum: 

2 cent: 94.454, 
7% cent: 106.822, 

15 cent: 74.006. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN OCTOBER 1899). 

Nederland. 
De Kroningsuitgifte. — Over het algemeen is de opinie van 

onze binnenlandsche pers niet erg gunstig geweest. Ga ik nu de 
buitenlandsche pers na, d a n . . . . ja ! bijna overal één hymne, 
bijna overal lofzangen op deze zegels. Niet één, die hun harmonie 
verstoort. 
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— Heeft men wel eens opgelet dat het portzegel ad „EEN 
GULDEN" buiten de 4 typen feitelijk nog twee variëteiten (tan
dingen buitengesloten) aanwijst ? 

De eerste variëteit heeft het woord „EEN" zoodanig boven 
„GULDEN" dat het opgaande rechterbeen van de N in Gulden 
één rechte lijn vormt met hetzelfde been van de N in het woord 
Een. De tweede variëteit doet ons het woord Gulden in ' t midden 
onder Een zien. 

Daar de eerste variëteit te vinden is bij de tanding 11K : 12 en 
12J4 : 12 en de tweede bij die van \2\4 ■ 123^ ligt het voor de 
hand dat deze variëteit de oudste is. 

Nu is de ƒ 1 . — bekend in de zettingen A, B, E en F; de eerste 
twee zettingen bevatten type IV, de twee laatsten niet; mijne col
lectie doorsnuffelende, vind ik geen enkel type IV met Gulden 
in ' t midden onder Een. Dit geeft mij aanleiding tot de conclusie 
dat de eerste variëteit uitsluiteAd voorkomt bij de platen A en B 
(1881-1884) en de tweede bij E en F (1888-92). Opvallend is het 
tevens, dat de 2 genoemde woorden een verschillende kleurtint 
bij iedere variëteit toonen; bij de eerste is ze n.1. schitterend -
bij de tweede dof-rood. Oo khieruit blijkt dat de 2 variëteiten op 
verschillende tijden gedrukt zijn. ' Van Kinschot. 

Suriname. — Stempelvervalsching. 
De Heer Schreuders had de beleefdheid mij een portzegel van 

5 cent (1885), voorzien van den v a l s c h e n puntstempel „204" 
ter kennisneming toe te zenden. Slechts enkele maanden geleden 
moest ik een valsche afstempeling van Cura9ao melden en nu 
weer Suriname ! 

Bij den eersten oogopslag ziet men de vervalsching. Al gelijkt 
't geheel veel op den authentieken stempel, toch bemerkt men 
direct aan 

Ie de ietwat vettere, zeer zorgvuldig afgewerkte cijfers en 
2e de punten, die een regelmatig vierkant vormen, 

dat mn hier met een nagebootsten stempel te doen heeft. 
De stempel staat keurig en zuiver afgedrukt op een type II; 

buiten de punten die den stempel, op ' t zegel aanwezig, vormen, 
vind ik er nog bovenaan en links; blijkbaar behooren deze tot 
den stempel waarvan het getal 204 op een ander zegel voorkomt. 
Het is daarom dan ook volstrekt niet onmogelijk, dat men gemaks
halve een geheel vel heeft afgestempeld en af en toe eenige exem
plaren ervan op de markt brengt. 

Ceylon. 
Een correspondent verklaart, in Februari j.1. op Ceylon om

slagen voor aangeteekende brieven gekocht te hebben met H o 1-
l a n d s c h e n t e k s t . Ze waren aan de personen te Colombo, 
aan wie hij ze vertoonde, onbekend en tijd ontbrak hem om in
lichtingen aan het Postkantoor in te winnen. 

De Redactie van het I.B.J. bemerkt, dat het hier geen nieuwe 
uitgave maar een f o u t d r u k geldt. Bij De La Rue & Co. ge
drukt (waarschijnlijk tegelijk mèt of nä die voor de Zuid-
Afrikaansche Republiek), zullen een of meer couverten voor Trans
vaal onder die voor Ceylon gekomen zijn en aldus den stempel 
dezer Engelsche Kolonie hebben ontvangen. 

Automatische Afstempeling. 
De „Daily Mail" van 10 Aug., mij vriendelijkst uit Londen 

toegezonden, komt de postzegelverzamelaars verrassen met de tij
ding, dat „een proef met een machine, die de afschaffing van 
postzegels ten gevolge heeft, aan het Postbestuur is voorgesteld. 
Men werpt den brief in een sleuf, en een penny-stuk in 'n andere 
spleet; na de laatste daad verricht te hebben, wordt de brief 
gestempeld en het gebruik van zegels alzoo overbodig." 

Ik doe opmerken dat, hoe mooi 't moge lijken en hoe heerlijk 
de werking ook schijne, het gebruik van zegels wordt n i e t en 
zal n o o i t aldus overbodig worden. De Redactie schijnt geheel 
te vergeten w a a r o m Roland Hill zooveel gehuldigd is. Ten 
allen tijde kón men 'n brief vrij maken. Toen w a s het zegel 
overbodig. Waarom juichte men dan zoo bij het opplakzegel van 
Chalmers of Hill ? Wel kunnen automatische machines aan den 
Staat, en aan hen die ervan gebruik wenschen te maken, voordeel 
in een of ander opzicht bezorgen, het doel met het zegel beoogd 
kunnen zij echter n o o i t vernietigen en daarom ook niet 
„ h e t z e g e l " ! 

bststukkem 
liiiiiiiiiiiiiiiiifiiiimiMiwiiiiiiiiiiiiiiwmiir 

N E D E R L A N D . 
Als bijzonderheid is voor de poststukkenverzaraelaars op het 

oogenblik in het Postmuseum te bewonderen het eenige bekende 
vel van de prentbriefkaarten der uitgifte 1924. Deze kaarten 
blijken in vellen van 49 stuks, 7 X 7, te zijn gedrukt. Verticaal 
wisselen de beelden elkaar af, horizontaal zijn de eerste 4 stuks 
dezelfde, terwijl de resteerende 3 ook weer eenzelfde afbeelding 
vertoonen. Het tentoongestelde vel heeft de volgende indeeling: 

Serie VI 
nr. I 

Serie IX 
nr. I 

Serie VII 
nr I 

Serie II 
nr. 2 

Serie IV 
nr. 2 

Serie IV 
nr. I 

Serie Vn 
nr. I 

Serie VI 
nr. I 

Serie IX 
nr. I 

Serie V n 
nr. I 

Serie II 
nr. 2 

Serie IV 
nr. 2 

Serie IV 
nr. I 

Serie \ I 
nr. I 

Serie IX 
nr. 1 

Serie VII 
nr. I 

Serie II 
nr 2 

Serie IV 
n r . 2 

Serie IV 
nr. I 

Serie VII Serie VII 
nr I nr. i 

Serie VI 
nr I 

Serie IX 
nr, I 

Serie VII 
nr. I 

Serie II 
n r . 2 

Serie IV 
nr. 2 

Serie IV 
nr. I 

Serie Vil 
nr. I 

Serie III 
nr. 2 

Serie VI 
nr. 2 

Serie III 
n r . 3 

Serie II 
n r . 3 

Serie Vil 
nr. 2 

Serie 11 
nr. I 

Serie m 
nr . I 

Serie III 
nr 2 

Serie VI 
nr. 2 

Serie III 
nr. 3 

Serie 11 
n r . 3 

Serie VII 
nr. 2 

Serie II 
nr. I 

Serie m 
nr 1 

Serie III 
nr. 2 

Serie VI 
nr. 2 

Serie III 
n r . 3 

Serie II 
n r . 3 

Serie VII 
nr 2 

Serie II 
nr. I 

Serie ffl 
nr. I 

Hierbij valt op te merken, dat van de eerste rij kaart serie III 
nr. 2 die is van Leiden Morschpoort; dat serie VII nr. 1 der derde 
rij de kaart van Lemmer is, terwijl serie VII nr. 1 der zevende rij 
de kaart Hattem (Overijsel) is. 

Om voltallige series van 14 kaarten te krijgen zal er ver
moedelijk een tweede zetting geweest zijn, waarbij van de kaarten, 
die op bovenstaande zetting 4 stuks hadden er slechts 3 waren 
en omgekeerd van de kaarten, die op bovenstaande zetting 3 stuks 
hadden er 4 waren. 

Zouden wij deze uitgifte nu ook kunnen gaan „platen" ? 

Verder zijn er de briefkaarten van 5 en 10 cent, welke aan de 
achterzijde elk voorzien zijn van de volgende afbeeldingen: 

a) Ingang gebouw hoofdbestuur der P.T.T. 
b) De ridderzaal. 
Deze kaarten (in totaal dus 4 verschillende) werden door het 

hoofdbestuur der P.T.T. gratis ter beschikking gesteld voor de 
deelnemers aan de internationale luchtpost conferentie te 's-Graven-
hage in September 1927; aan de loketten waren zij vocJr het publiek 
niet verkrijgbaar. 
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AAN DE LEZERS TE AMSTERDAM. 
Bhjkens ingekomen klachten hebben meerdere leden in A ra

s t e r d a m het Augustus- en het September-nummer n i e t 
ontvangen. Een onderzoek wordt dezerzijds ingesteld; bij de 
administratie kan de fout niet liggen, daar de adresbandjes naar 
de expeditie werden toegezonden. 

DE ADJUNCT-ADMINISTRATEUR. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

DERTIGSTE NEDERLANDSCHE PHILATELISTENDAG 
TE 'S-GRAVENHAGE OP ZATERDAG 2 SEPTEMBER 1939. 

Wanneer men Brussel bezoekt, gaat men „Manneke" zien; in 
Parijs veruzimt men niet den Eiffeltoren te bezoeken en in 
Rome zal men eenige oogenblikken vertoeven onder de bogen 
van den Sint Pieter. Het is dus niet meer dan natuurlijk, dat 
Philatelisten tijdens een in de residentie gehouden phiktelistendag 
hun schreden richten naar „de" philatelistische bezienswaardig
heid in de hofstad: het Postmuseum aan de Kortenaerkade. 

In het oorspronkelijke, zeer bezette programma voor den der
tigsten phiktelistendag was een dergelijk bezoek voorgenomen op 
Zondagochtend 3 September. Bij de regeering bestaan echter over
wegende bezwaren, het museum onder kerktijd ter bezichtiging 
open te stellen. Toen bleef geen andere weg open, dan de phila-
telisten de keuze te laten tusschen bijwoning van het congres 
of een bezoek aan het Postmuseum op Zaterdagmiddag 2 Sep
tember. Intusschen hadden de tijdsomstandigheden ten gevolge, 
dat het geheele programma op Zondag 3 September moest ver
vallen. Het congres op Zaterdagmiddag 2 September kon geen 
voortgang vinden en werd — om van den nood een deugd te 
maken — vervangen door een bespreking tusschen het bonds-
bestuur en afgevaardigden van vijf der niet bij den Bond aan
gesloten, grootere vereenigingen, welke eerst op Zondagochtend 
3 September was bepaald. Zaterdagochtend 2 September werd in 
beslag genomen door de algemeene bondsvergadering en Vrijdag
middag 1 September door de bondsbestuursvergadering. Er bleef 
voor het bondsbestuur niets anders over, dan aan de directie van 
het Postmuseum te verzoeken een „officieel" bezoek aldaar te 
brengen op Vrijdagochtend, 1 September. Bij het bondsbestuur 
zouden zich eenige leden der afdeeling 's-Gravenhage van de Neder
landsche Vereeniging en van de bondskeuringscommissie aansluiten. 

De mobilisatie en de stopzetting van het spoorwegvervoer voor 
niet-militairen wierp op het laatste oogenblik roet in het eten. 
Dé directeur van het Posmuseunj bevond zich onder de wapenen; 
verschillende bondsbestuursleden konden op Vrijdagochtehd niet 
tijdig ter plaatse aanwezig zijn. Des te meer waardeering verdient 
het, dat het bondsbestuurslid Jorissen, met de leden der afdeeling 
's-Gravenhage van de Nederlandsche Vereeniging Doorman, mr. 
Bonn, Van Harderwijk en König, die de feestcommissie van den 
dertigsten phiktelistendag vormden, benevens de leden der 
keuringscommissie dr. Frenkel en Keiser, toch de gemaakte af
spraak gestand deden en de plichten van den Bond op waardige 
wijze vervulden. Het gezelschap werd rondgeleid door den heer 
ir. Verbeek, voorzitter van het bestuur van het Postmuseum, en 
door mejuffrouw Van Dieren, conservatrice dier inrichting. Zij 
hadden zorg gedragen voor een bijzonder belangwekkende ten
toonstelling van zegels van Nederland en zijn Overzeesche Ge
westen, van Engeland, België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitser
land, benevens van uitgegeven officieele Nederlandsche prentbrief-
kaarten. Men was algemeen opgetogen en zeer erkentelijk voor 
hetgeen het Postmuseum deze philatelistische afvaardiging had 
doen genieten; inzonderheid was men vol lof, bewondering en 
waardeering voor de gedegen, groote deskundigheid op phikte-
listisch gebied van mejuffrouw Van Dieren, waardoor deze bewees, 
in haar functie de juiste vrouw op de juiste plaats te zijn. 

Nadat door het bondsbestuur in zeer intiemen en besloten kring 
aan den aftredenden bondsvoorzitter en diens gemalin een be
scheiden afscheidsmaaltijd was aangeboden, werden omstreeks 21.00 
uur de philatelisten officieel ontvangen in „Trianon" te Scheve-
ningen, waar de heer A. S. Doorman, als voorzitter der afdeeling 

's-Gravenhage van de Nederlandsche Vereeniging, een woord van 
welkom tot hen richtte. De tropische temperatuur noodde niet 
bijzonder tot het maken van beren-, kangeroe-, pinguin- of apen-
passen en gebaren op de maat van heische wanklanken, welke men 
jazz-„muziek" (! ?) pleegt te noemen. Vele philatelisten wisten 
van tijd tot wijle arglistig te ontsnappen, om enkele oogenblikken 
verfrissching te zoeken op den Strandboulevard aan het koele zee-
strand, nabij de veilig bewaakte loopgraaf met het bordje „ver
boden te fotografeeren", als afdoende (?) internationale waarschu
wing tegen sluwe spionnage ! 

Notulen van de algemeene vergadering op Zaterdag 2 September 
1939, omstreeks 10.00 uur, in café-restaurant Den Hout , 

Bezuidenhoutscheweg 11-13, te 's-Gravenhage. 
De agenda voor deze bondsvergadering is bekend gemaakt op 

blz. I van het Juni-nummer van het Maandblad. Aanwezig afvaar
digingen der „Nederlandsche Vereeniging", van „Breda", „Hol-
landia", „U.Ph.V.", „Op Hoop van Zegels" en „Rotterdam". Van 
„Zuid-Limburg" was bericht ingekomen, dat zij niet ter bonds
vergadering vertegenwoordigd zou zijn. „De Globe", „Groningen", 
„Den Helder" en „Vlissingen" werden waarschijnlijk door stop
zetting van het spoorwegvervoer wegens uitgebreid troepentrans
port in de verwezenlijking harer goede voornemens van opkomst 
verhinderd. Behalve de afvaardigingen der „Nederlandsche Ver
eeniging" en van „Op Hoop van Zegels" waren de delegaties niet 
op volle sterkte; zij werden ieder slechts door één afgevaardigde 
vertegenwoordigd. De vereenigingen „Philatelica", „H.P.V." en 
de „Amsterdamsche Philatelist" hadden aan de uitnoodiging van 
het bondsbestuur tot bijwoning van deze algemeene vergadering 
gevolg gegeven door vertegenwoordiging in de personen harer 
voorzitters en bovendien van den secretaris der H.P.V. Kort na 
de opening van de vergadering, om 10 uur 40, verscheen de heer 
C. Hagen, voorzitter der Nederlandsch-Indische Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars te Batavia ter vergadering. De heer Hagen, 
nog slechts twee dagen hier te lande met verlof vertoevend, had 
zich bij het ochtendkrieken van Brummen naar 's-Gravenhage ge
spoed, om gevolg te geven ?an de officieele uitnoodiging tot bij
woning van den dertigsten phiktelistendag en deze algemeene ver
gadering; 's avonds moest hij voor regeling van triptiekaangelegen-
heden zich nog aan de zuidgrens bevinden. Op verzoek van den 
voorzitter nam de heer Hagen aan de bestuurstafel plaats. 

Agenda. 
Ad Ie. De voorzitter heette in zijn openingswoord allen wel

kom, in het bijzonder de vertegenwoordigers der niet bij den 
Bond aangesloten vereenigingen, de Pers en den voorzitter der 
N.-I. Vereeniging, wiens belangstelling in dezen phiktelistendag 
hij zeer op prijs stelde. Hij wees op de moeilijke tijdsomstandig
heden, die oorzaak waren geweest, dat het bondsbestuur zich ge
durende de laatste dagen, zelfs gedurende de laatste uren, ampel 
had beraden, of deze phiktelistendag en algemeene vergadering 
voortgang moesten vinden. Het had bij meerderheid van stemmen 
besloten, de bondsvergadering te laten doorgaan. Diezelfde tijds
omstandigheden waren oorzaak, dat men de aanwezigheid van 
verschillende autoriteiten en van buitenkndsche afgevaardigden, die 
gewoonlijk de Nederlandsche phiktelistendagen met hun zeer 
gewaardeerde tegenwoordigheid plegen te vereeren, thans noode 
moest missen. Den heer J. A. Kästeln bracht de voorzitter hulde 
en dank voor diens smaakvol ontwerp der voorstelling op de 
bijzondere briefkaarten van den dertigsten Nederlandschen Phik
telistendag. Het programma _ van feestelijkheden was aanzienlijk 
bekort en gewijzigd. De heer W. D. M. König, die moeite noch 
tijd heeft gespaard om onder de bestaande abnormale omstandig
heden van dezen phiktelistendag te maken, wat er van te maken 
was en wien voor zijn pogen en zorgen de Bond groote erkente
lijkheid en waardeering verschuldigd is, kreeg gelegenheid de 
wijzigingen in het programma bekend te maken en de daarmede 
verbonden regelingen nader te bespreken. 

Ad 2e. De voorzitter maakt bekend, dat de kapittelvergadering 
besloten heeft de Costerus-medaille 1939 toe te kennen aan me
vrouw baronesse M. J. van Heerdt-Kolff te Baarn, voor haar 
jarenkngen, verdienstelijken en interessanten arbeid betreffende 
beschrijving en verklaring van verschillende voorstellingen op 
diverse postzegels. De eerste-secretaris zal mevrouw baronesse 
M. J. van Heerdt-Kolff officieel van het verheugend besluit be-
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treffende de Welverdiende toekenning van deze hooge philate
listische onderscheiding in kennis stellen. 

Ad 3e. In welgekozen, eenvoudige, doch niettemin van groote 
waardeering getuigende bewoordingen reikte daarop de eerste-
secretans, de heer W. G. Zwolle, onder bijval der vergadering, de 
Waller-medaiUe 1939 uit aan den heer W. P. Costerus, Hij deed 
daarbij duidelijk uitkomen, hoe het bondsbestuur deze philate
listische onderscheiding had toegekend aan den „philatelist" Cos
terus voor diens groote verdiensten voor de philatelie in het 
algemeen en voor den Bond in het bijzonder, zooals is uiteengezet 
op blz. I van het Juli-nummer van het Maandblad, dus n i e t aan 
den „bondsvoorzitter" Costerus. De heer Costerus bracht in her
innering, dat er een ongeschreven wet bestond, welke als gewoonte 
aannam, bondsbestuursleden in functie niet voor toekenning van 
de Waller-medaille in aanmerking te brengen. Daarom had het 
besluit van het bondsbestuur hem zeer getroffen en hij erkende 
loyaal, dat hij met de toekenning van deze onderscheiding zeer 
was ingenomen. Hij dankte het bondsbestuur voor het desbe
treffende besluit en de vergadering voor haar instemming hiermede. 

Ad 4e. De notulen van de vorige algemeene vergadering zijn 
afgedrukt op de blz. I e. v. van het October-nummer 1939 van 
het Maandblad. De heer K. E. König had bij schrijven van 19 
October 1938 den tweede-secretaris opmerkzaam gemaakt op een 
onjuistheid, vervat in de regels 23 tot en met 25 rechter kolom 
van blz. I October-nummer Maandblad 1938. Niet de heer Reyerse, 
doch de heer Kónig heeft gewezen op het bezwaar van den stel
regel, die door den keuringsdienst gevolgd wordt : eerst betalen 
en dan keuren. De notulen worden in dezen zm gewijzigd en 
vervolgens goedgekeurd. 

Ad 5e t.m. 9e. De eerste-secretaris, de penningmeester, het hoofd 
van den keuringsdienst en de beheerder van het bondsinformatie
bureau worden in de gelegenheid gesteld hun jaarverslagen en de 
begrooting 1939-1940 voor te lezen en nader toe te lichten. Mr. De 
Beer bepleit de wenschelijkheid van uitbreiding der keurmgs-
commissie met een derde lid; het bondsbestuur zal dit voorstel in 
nadere overweging nemen. De voorzitter deelt mede, dat de 
rekening en verantwoording van het boekjaar 1938-1939 nog niet 
zijn nagezien. Volgens gewoonte had de penningmeester den voor
zitter van de ontvangende vereeniging, in dit geval van de af-
dejling 's-Gravenhage der Nederlandsche Vereeniging, verzocht 
da.irtoe een commissie aan te wijzen. Deze achtte zich daartoe niet 

bevoegd. De voorzitter verzocht aan de vergadering machtiging 
thans twee der aanwezigen met het nazien van bedoelde rekening 
en verantwoording te belasten, waartoe de beeren J. Molenaar 
van „Breda" en H. Weyenbergh van „Op Hoop van Zegels" 
werden uitverkoren. De jaarverslagen, bedoeld in de punten 5 tot 
en met 8 der agenda, alsmede de begrooting 1939-1940 zijn af
gedrukt op de blzn. VIII e v. van het September-nummer 1939 
Van het Maandblad. Jaarverslagen en begrooting werden door de 
vergadering goedgekeurd. Ingevolge rapport der commissie, be
last met het nazien van de rekening en verantwoording over het 
boekjaar 1938-1939, uitgebracht tijdens den koffiemaaltijd, werden 
deze goedgekeurd en de penningmeester ter zake ontlast. De rege
ling van den verkoop der overblijvende exemplaren van het boek
werk Vellinga zal in den vervolge op verzoek van den heer Van 
Essen geschieden door den penningmeester; den heer Van Essen 
wordt dank gebracht voor de diensten, welke hij in den loop 
der jaren ter zake aan den Bond heeft bewezen. 

Ad 10e. Daar tot dusverre geen jaarvergadering van de F.I.P. 
is gehouden, kan een verslag van de in punt 10 der agenda be
doelde vergadering niet worden uitgebracht. 

Ad 11e. Ingevolge artikel 31 van het huishoudelijk reglement 
geschiedde de stemming over de verkiezing van drie bondsbestuurs
leden schriftelijk. Als leden der commissie van stemopneming en 
stemonderzoek werden benoemd de beeren J. F. G. Bode en 
P. H . S. Mos, beide van „Op Hoop van Zegels". De uitslag luidde, 
dat als bondsbestuurslid herkozen werden de beeren W. G. de Bas 
en J. A. Kastein, terwijl in de vacature Costerus verkozen werd 
dr. H. C. Valkema Blouw. Ingevolge artikel 10 van het huis
houdelijk reglement verkoos daarop het bondsbestuur dr. H. C. 
Valkema Blouw tot bondsvoorzitter. De voorzitter wenscht de 
beeren de Bas en Kastein geluk met hun herbenoeming en brengt 
hen hulde voor den arbeid, welke zij in de afgeloopen jaren voor 
den Bond hebben verricht. De eerste-secretaris zal dr. Valkema 
Blouw officieel van diens verkiezing tot bondsbestuurslid en 
bondsvoorzitter in kennis stellen. 

Ad 12e. Van de V.V.V. te Enschede is een verzoek ingekomen, 
om de algemeene vergadering van den Bond aldaar te houden. 
Intusschen heeft „Groningen", naar aanleiding van haar 25-jarig 
jubileum, zich bereid verklaard den Bond in 1940 andermaal in 
't Haagje van het Noorden te ontvangen. De heer Van Essen pleit 
voor een algemeene vergadeiing te Hengelo, waar zich een af-

(Opn. Fotopersbur. Gompers, Den Haag 
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deeling der „Nederlandsche Vereeniging" bevindt. De heer de Bas 
merkt op, dat het voorstel Enschede niet uitgaat van een ver
eeniging, die belang heeft bij de philatelie, maar bij het vreem
delingenverkeer. In Enschede bestaat wel een postzegelvereeniging, 
doch deze is niet aangesloten bij den Bond. Omtrent het voorstel 
Hengelo is geen ruggespraak gehouden met de betrokken af-
deeling der „Nederlandsche Vereeniging". Spreker is van oordeel 
dat de uitnoodiging van een bij den Bond aangesloten vereeHiging 
voorrang verdient. Besloten wordt den 31en Nederlandschen 
Philatelistendag in 1940 te houden in Groningen en — zulks op 
voorstel van den gep. generaal W. H. Doorman — pogingen in 
het werk te stellen, daaraan een tentoonstelling te verbinden. 

Ad 13e. Bij afwezigheid van den vice-voorzitter vertolkt — zulks 
op verzoek van het bondsbestuur — de heer de Bas de gevoelens, 
welke den Bond bezielen tegenover den scheidenden bondsvoor
zitter. Het oogenblik, waarop de heer Costerus als bondsvoorzitter 
aftreedt, is voor den Bond een historisch moment van beteekenis. 
Het bondsvoorzitterschap is geen sinecure; het leiden van de 
bondsvergaderingen, het zeilen tusschen allerlei zichtbare en 
onzichtbare klippen in den phiiatelistischen oceaan eischen tact 
en overleg. Tijdens de acht jaren, gedurende welke de heer Costerus 
het roer van het philatelistische schip in handen had, heeft hij, 
door de wijze waarop hij heeft gestuurd, de waardeering en sym
pathie van de aangesloten vereenigingen en van de bondsleden 
verworven. Costerus is een voorzitter geweest, die er naar gestreefd 
heeft vrede en eenheid te brengen in de heterogene Nederlandsche 
philatelistische wereld. Men zou hem in zeker opzicht de Cham
berlain in die philatelistische maatschappij kunnen noemen. Hem 
wordt bij zijn heengaan als voorzitter geen stoffelijk bewijs van 
genegenheid geboden; wanneer zulks het geval ware, zoude een 
„parapluie" daarvoor het passende, symbolische geschenk geweest 
zijn. Spreker beval den Bond in de vriendschap en de zorgen van 
den scheidenden voorzitter aan, dankte hem voor het vele, dat 
hij in het belang van den Bond had gedaan, hoopte hem bij tal 
van philatelistische gelegenheden onder voorspoedige en geluk
kige omstandigheden te ontmoeten en riep hem geen „vaarwel" 
maar een hartelijk „tot weerziens" toe. De vergadering betuigde 
met die woorden haar instemming. 

De heer Reyerse wenschte te gewagen van de betere verhou
dingen, welke — vooral in de laatste jaren — tusschen den Bond 
en de niet-aangesloten vereenigingen hebben bestaan en welke 
niet het minst aan het streven van den heer Costerus zijn te 
danken. Hij spreekt de hoop uit, dat weldra de geheele Neder
landsche philatelie in één orgaan, één Maandblad moge zijn ver-
eenigd. De eenheid, welke men in de Nederlandsche philatelie 
beoogt, moet men niet nastreven alleen met „woorden", maar ook 
met „daden". De fusie tusschen beide bestaahde philatelistische 
organen, waartoe thans de mogelijkheid is geschapen, beteekent 
zoo'n j ,daad" ! Mocht — onverhoopt — een bij den Bond aan
gesloten vereeniging deze fusie tegenwerken, dan zou zulks de 
beoogde eenheid allerminst in de hand werken. 

De heer Deggeller sprak de waardeering uit der niet-aangesloten 
vereenigingen voor de gastvrijheid, welke deze wederom ter al-
gemeene bondsvergadering hadden genoten. 

De heer Costerus dankte den Bond voor het vertrouwen, dat 
deze gedurende acht jaren in zijn beleid had gesteld en voor den 
steun, welke hij in dien tijd van de zijde der aangesloten vereeni
gingen had ondervonden. Ook hij stelde de betere verhoudingen 
tusschen den Bond en de niet-aangesloten vereenigingen zeer op 
prijs en hoopte, dat de namiddagbijeenkomst van het bondsbestuur 
met afgevaardigden dier vereenigingen weer een stapje nader tot 
het beoogde doel zou leiden. Hij bleef eenige persoonlijke idealen 
koesteren, welke destijds veel stof hebben doen opwaaien, doch 
die een strikt individueel karakter dragen en niet het oordeel van 
het bondsbestuur, noch van den Bond beteekenen. Hij bleef zich 
bij voortduring in de vriendschap en aangename herinneringen 
van alle philatelisten aanbevelen. 

Ad 14e. Nadat van de zijde der „Nederlandsche Vereeniging" 
gewezen was op de tentoonstelling te Hilversum op 8, 9 en 10 
September a.s. ter gelegenheid van haar elfde lustrum en door de 
„Amsterdamsche Philatelist" Op haar koperen jubileum, waaraan 
een tentoonstelling op 16 en 17 September a.s. is verbonden in 
Bellevue te Amsterdam, sloot de voorzitter omstreeks 12 uur 30 
de vergadering met de volgende rede: 

Dames en beeren. 
Wij zijn genaderd tot het einde van de vergadering. Ik geloof 

juist te zijn, als ik zeg, dat dit het oogenblik is, waarop ik voor 
de laatste maal officieel de bondspresidentshamer mag hanteeren. 
Hoewel ik als mijn meening heb te kennen gegeven, dat o. a. de 
vergadering met de andere vereenigingen op hedenmiddag door 
mijn opvolger behoorde te worden geleid, is het bondsbestuur zoo 
vriendelijk geweest mij uit te noodigen om gedurende het geheele 
verloop dezer dagen nog als voorzitter te willen fungeeren. Ik wil 
dat gaarne doen en dank daarvoor het bestuur ten zeerste. 

Het ligt echter nu in mijn bedoeling officieel afscheid te nemen 
van den Bond; ik wil beginnen met u oprecht dank te zeggen 
voor het vertroiiwen, dat u in mij heeft willen stellen, toen ik de 
verschillende functies in het bestuur vervulde, n.1. eerst commis
saris, daarna penningmeester, toen secretaris en ten slotte voor
zitter. Ik kan u wel zeggen, dat ik met het grootste genoegen 
op dien tijd zal terugzien. 

Ik dank mijn medebestuurders niet alleen voor hun vertrouwen 
en samenwerking, maar vooral voor de vriendschap, die ik in die 
15 jaren heb ondervonden. Natuurlijk was er af en toe verschil 
van meening en opvatting, zelfs soms groot verschil, maar niet
tegenstaande dat, was de verhouding steeds buitengewoon goed en 
hartelijk, omdat wij alle voor ons zelf overtuigd waren van den 
ander, dat ieder onzer steeds een en hetzelfde doel voor oogen 
had: n.1. de bloei van den Bond. Ik herhaal dus gaarne dat ik hen 
daarvoor ten zeerste dank. Tot u allen richt ik het verzoek, mij 
uw vriendschap en toegenegenheid te willen blijven schenken. Ook 
dank ik den rechtskundigen adviseur en de keuringscommissie 
voor den verleenden bijstand. 

Ik hoop dat u ook een beetje tevreden over mij zijt geweest. Ik 
herinner mij, dat toen ik de eerste maal de bondsvergadering had 
geleid, de heer Van Essen tot mij zeide: „Je hebt het haast even 
goed gedaan als Van der Schooren". Indien dit testimonium op mij 
van toepassing is gebleven, zou ik reeds zeer dankbaar zijn. 

Velen uwer hebben tot mij de vraag gericht, wat de reden was, 
dat ik mij niet meer herkiesbaar stelde. Er waren verschillende 
redenen, maar in hoofdzaak komt het mij voor, dat als men den 
pensioengerechtigden leeftijd bijna heeft bereikt, het tijd wordt, 
zich terug te trekken. Wordt men wat ouder, dan wordt men 
conservatiever; men blijft zich aan oude, soms verouderde denk
beelden vastklemmen, terwijl het toch zoo goed is dat de jongeren 
ook een plaats in de besturen verwerven, opdat ook hun ideeën in 
toepassing kunnen worden gebracht. Dit klemt te meer voor een 
Bond als de onze; komt hopenlijk in afzienbaren tijd de fusie met 
de andere vereenigingen tot stand, dan behoort de nieuw gestichte 
Bond te staan onder leiding van iemand in de kracht van zijn 
leven en die reeds eenige ervaring in de leiding heeft opgedaan. 

Daar dr. Valkema Blouw hier heden door de bijzondere tijds
omstandigheden niet aanwezig kan zijn, zij het mij vergund u 
mede te deelen, welke woorden ik gisteren middag in de bonds
bestuursvergadering tot hem heb gericht: 

„Geachte heer dr. Valkema Blouw. Hoewel het bondsbestuur 
u nog niet tot voorzitter koos, staat het toch vrijwel vast, 
dat u mijn opvolger zult worden. Het zij mij vergund u toe te 
wenschen, dtt het u gegeven moge zijn, den Bond verder te voeren 
langs paden van geluk en voorspoed; dat u den Bond moge leiden 
naar de idealen, waarvan ik mij de tolk heb gemaakt (misschien 
min één). U zult ongetwijfeld met tegenslagen en teleurstellingen 
te kampen hebben; het zal niet steeds gaan, zooals u het zich 
heeft voorgesteld, maar als u zich het doel voor oogen houdt , 
n.1. dat de Nederlandsche philatelie het best bevorderd wordt door 
den Bond, d. w. z. door een vereeniging van alle vereenigingen en 
alle verzamelaars, dan zult u daaraan ongetwijfeld de kracht ont -
leenen, gesteund door uw medebestuurders, om dit ideaal zoo dicht 
mogelijk te benaderen. Ik hoop dat het den Bond onder uw leiding 
goed moge gaan." 

Dames en beeren, steunt u hem in zijn streven; laat daarbij uw 
hoofdgedachte zijn, die voorkomt op een der oudere Duitsche 
postzegels, n.1. „Seid einig, einig, einig". 

Ik dank u nogmaals voor uw vertrouwen; ik sluit hierbij de 
vergadering. 

Utrecht, 4 September 1939. Namens het bondsbestuur, 
de tweede-secretaris, 

W. G. DE BAS. 
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Na de algemeene vergadering vereenigden allen zieh op het 
terras aan de zwanenvijver (wie heeft er zwanen gezien ?), gelegen 
in den tuin van het restaurant Den Hout . De in de achterzaal 
gedekte tafel was spoedig afgebroken en naar dit terras over
gebracht, waar het heerlijk zitten was onder de groote parasols, 
die bescherming gaven tegen te felle zonnestralen. Gelukkig waren 
er niet te veel wespen, zoodat de lunch ongestoord genuttigd kon 
worden. Onder gezellige kout was het boterhammetje spoedig 
verorberd, waarna om ruim 2 uur de vergadering aanving, die op 
verzoek van het bondsbestuur was belegd met afvaardigingen van 
5 der grootste, niet bij den Bond aangesloten vereenigingen. De 
notulen van deze bijeenkomst zullen na goedkeuring aan alle 
belanghebbenden worden toegezonden. 

Het laatste wat nu in restaurant Den Hout geschiedde, was de 
sluiting om 5 uur van het tijdelijke postkantoor. Door de bij
zondere tijdsomstandigheden, waardoor deze philatelistendag door 
veel minder personen dan gewoonlijk werd bezocht, heeft het 
postkantoor dezen keer niet die belangstelling gehad, die het 
anders heeft. Wij vermoeden, dat hoogstens een duizendtal post
stukken het bijzondere stempel gekregen zal hebben, terwijl ook 
het aantal aangeteekende stukken naar evenredigheid is geweest. 
Eenige oogenblikken vóór de sluiting kreeg mijn brief het 
R-strookje nr. 40. Onzen dank aan de beide ambtenaren voor de 
welwillendheid, waarmede zij aan al onze wenschen tegemoet zijn 
gekomen, speciaal wat betreft het duidelijk leesbaar afstempelen 
der poststukken. Ook de bijzondere briefkaart, die de Bond spe
ciaal had laten aanmaken en met de verkoop waarvan mevrouw 
M. J. Matzen-Fleddérus zoo vriendelijk was zich te hebben willen 
belasten, had ditmaal niet die aftrek, die er van verwacht werd. 

Om 6 uur trad de afdeeling 's-Gravenhage der Nederlandsche 
Vereeniging als gastvrouw op door het aanbieden van een koele 
drank in de „Kikkert" van het restaurant Central. Hoewel het 
gezelschap niet groot meer was (toch altijd nog ruim een 20-tal 
enthousiasten) was de gezelligheid hiermede omgekeerd evenredig, 
zoodat men noode zijn gemakkelijke zetel ging verwisselen voor 
een eenvoudiger stoel aan de dinertafel. Ook hier was het een 
intiem samenzijn, dat niet door officieele tafelspeeches verstoord 
werd. Toch konden de beeren Van Harderwijk, die door het plot
selinge vertrek van den heer König naar Tilburg (wat heeft die 
mobilisatie toch al op zijn geweten) als hoofd van de tafel optrad 
en de heer Costerus hun mond niet houden en moesten zij nog 
enkele welgemeende woorden, die zij op hun hart hadden, uit
spreken. Menig voetje ging van de vloer onder de aanlokkelijke 
toonen van een niet-schreeuwerige band, tot ook hier het uur 
van scheiden kwam. Door het niet loopen der treinen voor niet-
militairen gingen meerdere om ruim half 10 per auto weg om 
op die wijze dien avond nog hun haardsteden te kunnen bereiken. 
Het sterk ingekrompen gezelschap liet zich hierdoor echter geens
zins ontmoedigen en bleef nog eenige uren in feeststemming bijeen. 

MEVROUW M. J. BARONESSE VAN HEERDT-KOLFF 
ONDERSCHEIDEN MET DE COSTERUS-MEDAILLE-1939. 

Onze nieuwe zeergeleerde bondsvoorzitter is een oer-boffer. Op 
denzelfden dag, dat hij tot bondsvoorzitter werd geproclameerd, 
werd mevrouw M. J. baronesse van Heerdt-Kolff onderscheiden met 

de Costerus-niedaille-1939, de eerste vrouw dus, die tot kapittel-
ridder moet worden geslagen Dat voorrecht — met de daaraan 
noodzakelijk verbonden „accolade" — valt onzen nieuwen bonds
voorzitter ten deel. Dat is 't zoet, ,dat naast 't zuur aan het 
bondsvoorzitterschap is verbonden, de consequenties, ^elke die 
waardigheid met zich meebrengt en die tot echtelijke drama's 
kunnen leiden ! 

Mevrouw M. J. baronesse van Heerdt-KoIff is Rotterdamsche 
van geboorte. Na van haar achtste tot haar zeventiende jaor een 
particuliere meisjesschool in de Maasstad te hebben doorloopen, vol
tooide zij haar studiën aan kostscholen te Parijs en te München. 
In 1909 trouwde zij met den eerste-luitenant der cavalerie F. E. 
baron van Heerdt en bracht haar eerste huwelijksjaren door te 
Amersfoort, waar haar man in garnizoen lag. Sedert 1918 is zij 
woonachtig te Baarn. Behalve toegewijd philatelisce i«; ir,evrouw 
Van Heerdt een hartstochtelijk paardrijdster en iiierdoo; mede de 
waardige echgenoote van een huzaren-officier. Zij is bestuurslid 
van de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging, welke functie 
evenzeer een getuigenis is van haar liefde voor de hippische sport 
als haar juist voltooide boekwerk „Het p-urd ai de kunst van den 
praehistorischen tot den tegenwoordigen tijd', dai weldra bij de 
firma Ruygrok & Co. te Haarlem het li-ht zal zien. Literatuur 
en kunst vormen naast de sport de groocc atcraci'es in het. leven 
van mevrouw Van Heerdt. 

Uit dit weinige, wat wij uit haar particul-ere i ' / cn verklappi n, 
blijkt reeds zonneklaar de aard van den voedingsbodem, WAr-ra<in 
de verdienstelijke artikelen in het Maandblad, wiarvo(Nr h.ur on
langs van bondswege de hoogste Nederlandsche philatelistische 
onderscheiding werd toegekend, zijn ontsproten. Het nauv/ ver
band tusschen karakter en aanleg eenerzijds en haar publicatitn in 
het Maandblad anderzijds is hier wel zeer duidelijk. 

De philatelie is gedurende de laatste kwart eeuw in gelieel 
nieuwe banen geleid. Haar groote omvang en veelzijdigheid /'jn 
oorzaak, dat de philatelist gedwongen wordt zich op een of 
andere wijze te beperken. Postzegelverzamelen beteekent niet meer 
het vullen van gedrukte vakjes of van blanke albumbladen. Het 
vereischt kennis, kunde, wetenschap op meervoudig gebied. Eén 
van die vele dingen, welke een verzameling interessant maken, is 
het kunnen verklaren van de beteekenis der voorstellingen, die 
op de postzegels zijn uitgebeeld. Wat heeft men, als intellectueel, 
aan een prachtige verzameling, wanneer de exemplaren niet als 
het ware tot ons spreken van de geschiedenis, de cultuur, den aard 
van het Rijk, dat zij vertegenwoordigen ? Deze behoefte heeft 
mevrouw Van Heerdt zeer duidelijk en intensief aangevoeld. Haar 
arbeid heeft den leek op aangename, onderhoudende, gemakke
lijke wijze daartoe .gebracht en in staat gesteld. Haar werk houdt 
wel degelijk zeer nauw verband met de moderne philatelie, ja, is 
daarvan een zeer belangrijk onderdeel en daarvoor beslist on
misbaar. De moderne philatelist is haar en mr. Van Peursem 
oprecht dankbaar voor hetgeen zij beiden in deze richting hebben 
gepresteerd. De vele van groote waardeering getuigende brieven 
welke de hoofdredacteur van het Maandblad over de artikelen 
dezer beide trouwe medewerkers ontvangt, bewijzen, hoe hoog 
hun arbeid op prijs wordt gesteld en beteekenen voor hen het 
schoonste succes. 

Reeds als schoolmeisje verzamelde mevrouw Van Heerdt post
zegels en dreef zij ijverig, voor en na schooltijd, ruilhandt) met 
vriendinnen. Gedurende de eerste jaren van haar huwe'ijk ging 
— van zelf sprekend — haar liefde meer uit naar haar heer en 
gebieder van vleesch en bloed, dan naar haar papieren preciosa 
met en zonder tanden. Toen, gedurende de mobilisatie 1914-1918, 
zij over meer vrijen tijd beschikte, begon zij in 1915 weer opnieuw 
te verzamelen. Haar belangstelling ging toen in het bijzonder uit 
naar de oorlogsuitgiften, waaruit andermaal blijkt, hoezeer de 
„beteekenis" der verzamelde zegels haar in het bijzonder aantrok. 
Aanvankelijk bezat mevrouw Van Heerdt een wereldverzameling, 
later legde zij zich meer toe op verzamelen van Europa en van de 
Nederlandsche Overzeesche Gewesten. Wat de frankeerzegels van 
Nederland zelf betreft, specialiseerde zij zich eenigermate op 
tandingen. Sinds de laatste jaren gaat haar belangstelling vooral 
uit naar de voorstellingen op postzegels, daar zij deze wijze van 
verzamelen — vooral voor de jeugd — interessant en leerzaam 
acht wegens het aankweeken van kennis der geschiedenis en aard-
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rijkskunde, biologie, ethnografie, herkomst van handels- en land
bouwproducten, enz. Haar oordeel luidt, dat van een dergelijke 
verzameling elke zegel op zich zelf belangstelling wekt om zijn 
voorstelling. 

Behalve verdienstelijk lid van de Nederlandsche Vereeniging en 
van Contact Schept Kracht, is mevrouw Van Heerdt Fellow of the 
Royal Philatelie Society te Londen. Bestuursfuncties van deze or
ganisaties heeft zij nimmer bekleed. Dat zegt op zich zelf niets, 
daar een goed bestuurslid eener philatelistische vereeniging eerder 
bewijs geeft van organisatietalent dan van philatelistische kennis. 

Destijds heeft mevrouw Van Heerdt deelgenomen aan een prijs
vraag, uitgeschreven door de firma Champion ter bevordering van 
de Philatelie onder de jeugd. Zij stelde toen een philatelistisch 
alphabet samen, waardoor zij een prijs van frs. 600 won. Dit voor
jaar dong zij mede aan een prijsvraag, uitgeschreven door „Le 
Comité des Fêtes" te Parijs over „Les relations politiques, his-
toriques et commerciales entre la France et les Etats-Unis, comme 
sujet des timbres-poste"; haar arbeid werd met den eersten prijs, 
een zilveren beker en een gouden medaille gewaardeerd. 

Het Maandblad dankt de waardevolle vaste medewerking van 
mevrouw Van Heerdt aan de oordeelkundige keuze, welke wijlen 
hoofdredacteur Van Brink placht te doen ter verkrijging van de 
juiste krachten voor het behandelen van bijzondere onderwerpen, 
wat niet ieders werk is. Hij stuurde haar geregeld een lijstje toe 
van beelden op zegels, om daar — naar welgevallen — uit te 
putten voor studie en medewerking. Zoo viel haar keuze in 1933 
op „Mythen en legenden", daarna op „Beroemde zeevaarders en 
ontdekkingsreizigers", vervolgens op „Sport op postzegels". Andere 
onderwerpen betreffende philatelistische voorstellingen op gebied 
van muziek, literatuur, architectuur, schilderkunst e. d. zijn in 
voorbereiding. Op verzoek van onzen hoofdredacteur schreef 
mevrouw Van Heerdt een opstel over „Het vervoerwezen te land, 
te water en door de lucht op postzegels", waarvan de eerste bij
drage op blz. 199 van het September-nummer is afgedrukt. Reeds 
in 1924 verscheen van haar hand een brochure, getiteld: „Post-
zegelverzamelen op artistieken en opvoedkundigen grondslag", 
welke gratis op de postzegeltentoonstelling, in het zelfde jaar t t 
's-Gravenhage gehouden, werd verspreid. Eenige jaren later volgdt 
haar „Gids voor philatelistische literatuur van Nederland en 
Koloniën", welke brochure haar heel wat werk en moeite heeft 
gekost, doch niet het succes heeft gehad, dat deze verdiende, daar 
een groot deel der Nederlandsche verzamelaars weinig of geen 
belang stelt in philatelistische literatuur met wetenschapp.elijken 
grondslag. 

De Europa-verzameling van mevrouw Van Heerdt werd in 1923 
te Londen met een bronzen medaille bekroond. Te 's-Gravenhage 
(1924) verwierf zij voor haar inzendingen een verguld zilveren 
mdeaille, te Amsterdam (1927) en te Breda (1928) gouden medailles 
voor haar Oud-Duitsche staten en te Amsterdam (1934) een 
zilveren medaille voor haar luchtpostverzameling van Nederland 
en zijn Overzeesche Gewesten. 

Het is geen wonder, dat wij in het interview dezer philateliste 
van intellectueele beteekenis haar oordeel vroegen over verschil
lende philatelistische kwesties van actueel belang als specialisatie, 
verzamelen door de jeugd, de blokken, den dag van den postzegel 
en den Bond. 

Hoezeer mevrouw Van Heerdt ook waardeering en bewondering 
koestert voor het werk der philatelisten, die zich meer in het 
bijzonder bezig houden met allerlei „finesses" der zegels, inzonder
heid voor hen, die zich wijden aan reconstructie van platen, aan 
de studie van druk e. d., trekt „die" specialisatie haar toch minder 
aan. Zij is van oordeel, dat bij gespecialiseerd verzamelen de groote 
lijnen te veel verloren gaan en acht dit daarom niet in het belang 
der philatelie en voor pasbeginnenden zelfs te ontraden. De blok-
kenkwestie mag zich allerminst in haar sympathie verheugen. De 
„dag van den postzegel" heeft in haar geen enthousiaste voor-
standster. De arbeid van mr. Van Peursem, welke zoo zeer een 
waardige en waardevolle tegenhanger van den haren vormt, appre
cieert zij zeer hoog. De Bond acht zij van veel belang en nut 
voor de Nederlandsche philatelie. 

Ook spreekt het wel van zelf, dat aan een vrouwelijke philatelist 
ons bij het interview de vraag over de lippen kwam, of haar toe
wijding aan de philatelie geen bezwaren had ondervonden van de 
plichten, welke als huisvrouw, echtgenoote en moeder op haar 

rusten. Zulks nu is geenszins het geval. Hoewel baron Van Heerdt 
zelf niet philatelist is, toont hij warme belangstelling voor de 
liefhebberij en den literairen arbeid van zijn echtgenoote, welke 
hij alleszins weet te waardeeren, wat voor haar zeer zeker een 
aanmoediging beteekent om op den ingeslagen weg voort te gaan. 
Mevrouw Van Heerdt beschouwt de philatelie als een ontspanning, 
die wel het bezwaar heeft zeer tijdroovend te zijn, maar niettemin 
een bron van veel voldoening is; tevens echter acht zij haar een 
zeer geschikt middel tot aankweeking van nuttige wetenschap. 
Deze moeder van twee volwassen zoons is er niet in mogen 
slagen het heilig philatelistisch vuur in hun beider harter; te doen 
ontvlammen. 

Het wil mevrouw Van Heerdt voorkomen, dat hier te lande 
de philatelie met veel ernst, toewijding en liefde wordt beoefend; 
zij betreurt echter, dat — over het algemeen — de Nederlandsche 
philatelisten zich zoo weinig oriënteeren op het gebied der litera
tuur, welke nauw verband houdt met hun liefhebberij en deze 
meer opvoert tot een wetenschap. 

Mevrouw Van Heerdt is de gelukkige bezitster van een waarde
volle strip der twintig exemplaren van de 9 cent Nederland 
afkomstig van de eerste vertikale rij van een vel der uitgifte 
Juni 1926-1928, zeer onlangs door haar nog op de tentoonstelling 
te Hilversum (September 1939) ingezonden. Behalve een Europa
verzameling, opgezet volgens de voorstellingen op de postzegels, 
bezit zij een complete luchtpostverzameling van Nederland en 
zijn Overzeesche,Gewesten. 

Uit het vorenstaande „wie en wat" betreffende de eerste vrouw, 
aan wie de Costerus-medaille werd toegekend, moge duidelijk zijn 
gebleken, dat mevrouw M. J. baronesse van Heerdt-Kolff deze 
onderscheiding, die vooral ten doel heeft wetenschappelijken phila
telistischen arbeid te beloonen, alleszins heeft verdiend voor haar 
wetenschappelijke philatelistische publicatiën en bijdragen op phila
telistisch gebied, als omschreven in artikel 1 der Statuten van het 
Kapittel voor de Costerus-medaille. 

W. G. DE BAS. 

Bondsinformatiebureau. 

Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 
verstrekt (s.v.p. postzegel voor antwoord insluiten). 
J. Bijlsma, onderwijzer, Dordtschelaan 159a, Rotterdam, 
mevr. Wittert van Hoogland, Mechelschestraat 16, Scheveningen. 
dr. B. H. van Limburg Brouwer, Rochester (U.S.A.). 
R. Goldberg, Rue de Venise 67, Brussel. 

De beheerder, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

Het 
Groot

bureau 
Hertogin 

telefoon 554232 

Keuringsdienst. 
van den keuringsdienst is 
nelaan 64 naar 

Statenlaan 97, Den Haag, 
, postbijkantoor: Willem de 

verplaatst 

Zwijger 
Het hoofd van den keuringsc 

P. JORISSEN 

aan 

van 

26. 
ienst, 1 
P.C u 

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

Agenda voor de algemeene vergadering op 
' Zondag 22 October 1939, 2 uur n.m., in American te Amsterdam. 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der buitengewone algemeene vergadering van 23 April 

1939 te Hilversum. (Zie Maandblad Mei 1939). 
3. Verslag over 1938. (Zie Jaarboek 1939). 
4. Rekening en verantwoording over 1938. Rapport van de 

financieele commissie. (Zie Jaarboek 1939). 
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5. Begrooting 1940. (Zie Maandblad Juni 1939). 
6. Verkiezing van 3 bestuursleden, die periodiek aftreden, n.1. 

de beeren Boeken, Doorman en Maier. Deze beeren hebben 
zich herkiesbaar gesteld. Andere candidaten zijn niet gesteld. 

6. Vaststelling van het aantal bestuursleden. Het bestuur stelt 
voor, geen wijziging in het aantal te brengen. 

7. Voorstel, leden die 25 jaren achtereen of langer lid zijn, een 
aandenken te overhandigen. Op de begrooting is daartoe een 
post van ƒ 300.— uitgetrokken. 

8. Voorstel tot aankoop, tegen bepaalde voorwaarden, van „De 
Philatelist" door het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

9. Voorstel de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging gelegen
heid te geven, onder bepaalde voorwaarden als mede
eigenaresse van het Maandblad toe te treden. 

10. Voorstel tot wijziging van het thans geldende contract. 
11. Voorstel van den heer Costerus, tot wijziging van het be

staande contract als onder 10 bedoeld, waardoor het mogelijk 
wordt, „De Philatelist" aan te koopen en de Rotterdamsche 
Philatelisten Vereeniging als mede-eigenaresse van het Maand
blad te doen toetreden. 

12. Aanwijzing van de plaats, waar de volgende algemeene ver
gadering zal worden gehouden. Het bestuur stelt Amsterdam 
voor. 

13. Rondvraag en sluiting. 
Nieuwe leden. 

757. A. Bazendijk, p.a. B.P.M., Tjepoe (Java). 
758. H. J. G. Hartong, p.a. Onderling Belang, Soerabaja (Java). 
760. F. J. Lamp, Deli Mij., Medan (Sumatra). (Oud-lid). 
763. P. H. J. M. Maseland, Parkstraat 4, Medan (Sumatra). 
767. O. Spendrin, Sophiastraat 34, Malang (Java). 
773. ir. J. F. Valstar, Pregolan 1, Soerabaja (Java). 

Overgeschreven lidmaatschap. 
403. W. J. Janssen, op: 
403. mevr. wed. H. Janssen-Perwitz, Veelzichtstraat 8 ben. rechts, 

Rotterdam W. 
Verbetering. 

720. J. Joha, p.a. B.P.M., Balikpapan (Borneo). 
135. W. 1. C. A. Russell, Diepenbrockstraat 23, Amsterdam 2. 

Aanmeldingen. 
A. Koornhof, Groest 90, Hilversum. (V.). 
G. van Twist, Toulenschelaan 23, Dordrecht. (V.). 

Adreswijzigingen. 
592. F. W. Laupman, Spreeuwenlaan 38, Den Haag. 
151. J. E. Nelissen, Reinkenstraat 40, Den Haag. 
187. ir. J. W. de Roever, Hoofdkwartier Veldleger, Veldpost. 
550. J. H. Spieker, P. J. Lomanlaan 19, Bussum. 

59. A. de Rooij, Berkenweg 91, Boskoop. 
522. J. Breuer, Jozef Israelsstraat 33, Nijmegen. 
246. G. J. Noë, adres onbekend. 
439. H. P. A. van Trierum, Van den Berghstraat 27, Den Haag. 
556. G. R. Wartena, p.a. Dep. van Oorlog, Bandoeng (Java). 
358. L. J. J. Groeneveld, c o . Diadema Argentina S.A. de Petroleo, 

Casilla de Correo 155, Comodoro Rivadavia K. M. 27, 
Argentina. 

115. J. Engels, Henegouwschelaan 107, Amstelveen. 
652. Ch. E. Salwegter, Govert Flincklaan 29, Hilversum. 

Bedankt. 
222. G. H. Lückens. 

Afgevoerd. 
317. P. C. L. Poortman. 538.. H . de Jager. 

92. L. F. van Beek. 579. ir. J. Mair. 
656. mevr. H. Dumoulin-Smeets. 737. D. F. Mook. 
893. N. J. Dijk. 702. C. Mulder. 
612. dr. O. F. Hamminger. 761. P. G. Plas. 
364. A. Hoeing. 817. J. Veldhuizen. 
120. L. Monnier (wegens wanbetaling). 

Mededeeling secretariaat. 
Leden, die uit Ned.-Indië komende, hun verlof in Nederland 

doorbrengen en het contact met de Nederlandsche Vereeniging 

wenschen te behouden, kunnen zich tot het bekomen van in
lichtingen wenden tot den secretaris, Sophialaan 39, Hilversum. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
In de afdeeling „Buitengewesten" is opgericht de sectie Pladjoe 

(Sumatra), omvattende Palembang, Pladjoe en Soengei Gerong. Als 
sectiehoofd treedt op de heer C. P. G. Driessen, p.a. B.P.M., 
Pladjoe. 

Voor de sectie Pangkalan Brandan treedt op de heer H . J. Pitt, 
p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 

Afdeeling Amsterdam. 
Kort verslag van de vergadering dd. 20 September jl. De voor

zitter, de heer Keiser, opende na 3 maanden rust wederom de ver
gadering en heette de beeren Costerus en Jurrjens hartelijk welkom. 
De notulen werden goedgekeurd. Tot de ingekomen stukken be
hoorde een schrijven van den heer Van Essen, die op advies van 
den dokter de vergadering niet kan bijwonen en om dezelfde 
reden ook in het vervolg een leege plaats zal moeten achterlaten. 
Tevens was een schrijven binnengekomen van den heer Costerus, 
die dit schrijven persoonlijk toelichtte. Deze heer deelde mede, 
dat de eigenaar-uitgever van het tijdschrift „De Philatelist" den 
wensch te kennen had gegeven, dit tijdschrift aan het Maandblad 
te verkoopen. Naast nog meerdere voordeelen zou door deze fusie 
de jarenlang nagestreefde eenheid in de Nederlandsche philatelic 
aanmerkelijk bevorderd worden. Na deze uiteenzetting, die met 
belangstelling gevolgd werd, volgde de ballotage van den heer 
"W. Amons, die, hoewel afwezig, toch bij acclamatie aangenomen 
werd. De verloting had zooals steeds een vlot verloop en vol 
interesse werd naar de collectie Nederland en Koloniën van den 
heer Van der Zee uitgezien, die dan ook de volle aandacht van 
de aanwezigen had, wat aan het 'applaus, dat op het dankwoord 
van den heer Keiser volgde, te bemerken was. Na de rondvraag, 
waarin het lichte en het zware afstempelen van poststukken ter 
sprake werd gebracht door den heer Van der Zee, sloot de heer 
Keiser de vergadering. ' P. 

Afdeeling West-Friesland. 
Aanwezig 15 leden, w. o. de heer Costerus uit Edam. Mevrouw 

Cramer-van Tetterode opent de vergadering, welke in de huis
kamer van den heer De Boer werd gehouden, daar onze zaal was 
ingericht tot garnizoensbureau. De heer Costerus geeft een toe
lichting van zijn bij de Nederlandsche Vereeniging ingediend voor
stel tot fusie Van de twee tijdschriften op philatelistisch gebied „De 
Philaelist" en ons Maandblad. Onze afdeeling blijkt hiervoor te 
zijn en zal door haar afgevaardigden op de vergadering van de 
Nederlandsche Vereeniging voor fusie laten stemmen, met verzoek 
een eventueel voordeel uit de fusie voor contributieverlaging -ian 
te wenden. Onze October-tentoonstelling werd wegens gebrek aan 
lokaliteit uitgesteld tot het voorjaar 1940, tenzij alsnog ons 
lokaal vrijkomt. Als afgevaardigden voor de vergadering van de 
Nederlandsche Vereeniging van 22 October a.s. worden aan
gewezen de beeren De Ruyter de Wildt en Bok. De kosten van 
den tweeden afgevaardigde zullen ter verlichting van de kas door 
de leden onderling worden betaald. Voor onze tentoonstelling zal 
het materiaal van de Nederlandsche Vereeniging en subsidie worden 
aangevraagd. Geveild werden eenige peren, geschonken door me
vrouw De Jong-Bakker, welke peren ƒ 0.77 voor de kas op
brachten; de door haar meegebrachte pruimen werden staande de 
vergadering verwerkt. Wel een bewijs van liefde voor de ver
eeniging. Omstreeks lO'A uur sluit de waarnemend-voorzitster de 
vergadering. G. J. S. 

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

Verslag der vergadering van 25 September 1939. 
Aanwezig zijn 46 leden en 1 introducé. De voorzitter, de heer 

Cramerus, opent de vergadering en heet de aanwezigen, speciaal 
den heer Griep uit Hansweert en den heer Beeks uit Dongen als 
introducé welkom. De notulen van de vergadering van 28 Augus
tus worden goedgekeurd en de heer Den Heeten met algemeene 
stemmen als lid aangenomen Ingekomen is een schrijven van de 
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„'s-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars", met 
de vraag hoe een postzegelverzameling o. i. het best tegen even
tueel oorlogsgevaar zou kunnen worden beveiligd. Geantwoord zal 
worden, dat er o. i. slechts één middel is, n.1. het opbergen in een 
safe. Gelegenheid wordt gegeven tot het inschrijven op enkele 
nieuw uit te geven postzegels van Hongarije, op Luxemburgse 
philatelistische souvenirs en op het zegel Curasao Yvert nr. 28 
(dit laatste tegen de prijs van ƒ 2.60 door bemiddeling van den 
heer Reyerse). De voorzitter deelt mede, dat wellicht zal worden 
overgegaan tot het uitgeven van inbindkaften voor het Maand
blad; de kosten hiervan zullen naar gelang van het aantal 80 cent 
a 1 gulden bedragen. Voorts wordt medegedeeld, dat op 8 October 
a.s. de dag van de postzegel gevierd zal worden met een tentoon
stelling van de jeugdafdeling, opgeluisterd door enkele verzame
lingen van ouderen. Er zal een brievenbus in de tentoonstellings
zaal geplaatst worden en de correspondentie zal van een speciaal 
stempel voorzien worden. Medegedeeld wordt voorts, dat de 
Belgische bondsvergadering in verband met de tijdsomstandigheden 
niet is doorgegaan. De voorzitter brengt ter sprake een voor
genomen fusie van ons Maandblad met De Philatelist. Officieel 
zal een en ander binnen enkele dagen bij het secretariaat inkomen, 
waarna op de volgende vergadering de voorstellen ter tafel zullen 
worden gebracht. De heer Schuurmans heeft een Yvert 1940 uit 
België, waar deze wel verkrijgbaar is, voor onze vereniging mee
gebracht. Leden kunnen deze ter leen verkrijgen bij den heer 
Broeders, Oranjesingel 24, Breda. De heer ir. Hagedoorn geeft 
een verslag van het bezoek van de jeugdafdeling aan het post
kantoor, dat zeer goed geslaagd is. De voorzitter zegt hem dank 
voor het door hem genomen initiatief. Den heer directeur van het 
postkantoor zal door het secretariaat een dankbetuiging worden 
gezonden. Bij de rondvraag krijgen de heren Wijnveldt, Sporen
burg en Steinbach antwoord op door hen gestelde vragen, waarna 
de voorzitter de vergadering sluit met de hoop uit te spreken, dat 
Nederland en België buiten het Europese conflict zullen kunnen 
blijven. J. C. G. v. d. B. 

Nieuw lid. 
200. (Z.). W. den Heeten, Voorstraat 11, Woerden. 

Adreswijzigingen. 
193. C. W. M. Baans, thans Regentesselaan 27, 's-Gravenhage. 
261. B. G. P. Holleboom, thans Turnstraat 2, Breda. (Z.NK.). 
384. J. W. de Roever, thans 2e luitenant der Jagers, Hoofdkwartier 

Veldleger, Veldpost. 
Mededeling. 

Door de mobilisatietoestand was het rondzendverkeer stop
gezet. Door het bestuur wordt gemeend, dat er op het ogenblik 
geen bezwaar bestaat dit weder voortgang te doen hebben. Leden, 
die de rondzendingen weder regelmatig wensen te ontvangen, 
worden verzocht dit aan de betreffende sectiehoofden, dan wel 
aan het secretariaat, op te geven, onder vermelding welke zen
dingen (Europa, Buiten Europa en/of Nederland en Koloniën )men 
wenst te ontvangen. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 30 October 1939, des avonds 

8 uur, in café „Moderne", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 9 No

vember 1939, des avonds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 5 November 1939, des morgens 

iOy, uur, in „Moderne", Breda. 

Vereen, van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secretaris: J. A. KASTEIN, Konmginneweg 192 hs., Amsterdam 7. 

Verslag der vergadering van 30 September 1939. 
Te 8.30 uur opent de Ie secretaris, bij afwezigheid van den voor

zitter wegens familie-omstandigheden, de vergadering en spreekt 
daarbij den wensch uit, dat de philatelie ons eenige afleiding moge 
bezorgen in deze sombere rijden. De notulen worden ongewijzigd 
goedgekeurd. Naar aanleiding van een circulaire van den heer 
Reyerse geven verschillende leden zich op voor het zegel Curasao 
nr. 28, welk zegel daarin ten verkoop werd aangeboden. Ver

volgens wordt de overeenkomst met de Rotterdamsche Phila
telisten Vereeniging in verband met haar toetreding tot het 
Maandblad goedgekeurd. Hierbij wees de heer Zwolle op de 
voordeden, welke voor allen aan deze toetreding vastzitten, met 
misschien als kroon op het werk aansluiting van alle philatelisten-
vereenigingen bij den Bond. De dag van den postzegel zal op 
7 October worden gevierd met een tentoonstelling in Krasnapolsky. 
Een zestiental leden gaven zich hiervoor op. Het volgend jaar 
zal door het bestuur worden nagegaan of samenwerking van alle 
Amsterdamsche vereenigingen in deze mogelijk is. Voor den prijs
vraag, een nieuwigheid op onze vergaderingen, bestond veel 
belangstelling; evenwel waren de meeste opgaven iets te moeilijk. 

In de pauze hebben vele leden nog genoten van een deel der 
speciaalverzameling Polen, welke door den heer Van den Hurk 
werd getoond. Na veiling van 36 kavels werden bij de algemeene 
verloting de volgende prijswinnaars aangewezen: nr. 150, 89, 296, 
217, 256, 183, 181, 206, 260, 108, 51, 25, 80, 227, 36, 359, 
328, 253, 305, 222, 139, 357, 97, 173, 110. 

De door 65 leden bijgewoonde vergadering werd vervolgens 
te 11 uur gesloten. R. S. 

Aangenomen als lid. 
F. van Vlijmen, Kinderdijkstraat 81 I, Amsterdam Z. 
L. Heilbronner, 14 Rue Jean Chapelié, Brussel-Ixelles. 
G. Spieker, Mariotteplein 9, Amsterdam O. (Voorgesteld door 

F. L. Stegenga). 
J. Haitsma, Sophialaan 51 III, Amsterdam Z. 
G. C. Dorpema, Westzijde 376, Zaandam. (Voorgesteld door J. 

Jansen Heytmajer). 
Adreswijzigingen. 

G. Taus, Biesboschstraat 38 hs., Amsterdam Z. 
R. van der Zaag, Stadionweg 136 hs., Amsterdam Z. 
J. "W. de Roever Jr., 2e luitenant Jagers, Hoofdkwartier Veld

leger, Veldpost. 
J. W. C. Kern, Cesar Francklaan 2, Heemstede. 
A. Blaauw, Nassaulaan 59a, Groningen. 
P. A. van Dongen, Joh. Verhulststraat 178, Amsterdam Z. 

Bedankt als lid. 
A. Veenhof, Avenue de Broqueville 107, Brussel. 
W. Möller, De Ruwiellaan 4, Amstelveen. 
mevr. E. Seyferts-van Gelder, Vossiusstraat 28, Amsterdam Z. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 23 October 1939, des avonds 

8 uur, in café „De Boer", Leidscheplein, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 28 October 1939, des avonds 

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

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: H. G VAN DE WESTERINGH, Willem de Zwijger

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 26 September 1939. 
Als de voorzitter om 8.30 uur de vergadering opent, zijn 36 

leden en introducé's aanwezig. Wegens vertrek van den heer Har
brink Numan als secretaris, stelt de voorzitter als eerste punt 
aan de orde de verkiezing van een nieuwen secretaris. Als zoo
danig wordt, hiertoe door het bestuur aangezocht, bij acclamatie 
gekozen de heer Van de Westeringh, die zijn plaats aan de 
bestuurstafel inneemt. Bij monde van den voorzitter worden de 
navolgende mededeelingen gedaan. 

De U. Ph. V. organiseert op 7 October een tentoonstelling in 
hotel „Het Kasteel van Antwerpen", ter gelegenheid van den Dag 
van den Postzegel. De postkaarten van den Nederlandschen Bond 
zullen hier verkrijgbaar zijn, terwijl een speciaal postkantoor 
wordt gevestigd, waar een bijzonder poststempel zal worden 
gebruikt. 

Het aftreden van den bondsvoorzitter Costerus, die opgevolgd is 
door dr. Valkema Blouw, wordt, voor zoover nog noodig, ter 
kennis van de leden gebracht. 

De voorzitter wenscht den heer Kaub, die reeds eenigen tijd door 
ziekte verhinderd is onze vergaderingen te bezoeken, een spoedig 
algeheel herstel toe, en doet vervolgens, met dank aan den 
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schenker, mededeeling van een gift in zegels voor de a.s. ver
loting, door den heer dr. Van Gittert. 

De notulen worden zonder aanmerking goedgekeurd. Na mede
deeling van de ledenwijzigingen worden de jaarverslagen van resp. 
secretaris en directeur afdeeling zeldzaamheden voorgelezen en 
goedgekeurd. De penningmeester is gemobiliseerd; zijn jaarverslag, 
benevens dat van den directeur van den verkoophandel, eveneens 
dienstplichtig maar toch ter vergadering aanwezig, volgen in de 
October-vergadering. De ballotage van drie nieuwe leden brengt 
deze met algemeene stemmen in ons midden. Mevrouw dr. Van 
Gittert, die aanwezig is, wordt met eenige welgekozen woorden 
als lid geïnstalleerd. 

Vervolgens komt aan de orde een voorstel tot machtiging voor 
contractswijziging zoojls deze is behandeld in de laatstgehouden 
vergadering van den Raad van Beheer van het Maandblad. De heer 
de Bas licht de kwestie uitvoerig toe, somt voor- en nadeelen op 
van hetgeen het gevolg zal zijn van de bedoelde contractswijziging, 
welke betrekking heeft op het opnemen van de Rotterdamsche 
Philatelisten Vereeniging als mede-eigenaresse van het Maandblad. 
Na ampele discussies wordt ten slotte met algemeene stemmen 
besloten goedkeuring te hechten aan de contractswijziging in den 
zin als door den Raad van Beheer geadviseerd. 

Tijdens de pauze wordt gelegenheid gegeven den landenwedstrijd 
te bezichtigen, welke dezen keer inzendingen van Polen betreft. 
Er is slechts één inzending aanwezig, n.1. van den heer Tholen, 
maar deze mag er, bijna compleet, dan ook zijn. 

De voorzitter doet mededeeling van het toekennen van den 
wisselbeker aan dr. G. C. Hirsch, als resultaat van den landen 
wedstrijd van het afgeloopen jaar. Tweede is de heer H. G. van 
de Westeringh. 

Bij de rondvraag doet de heer Baljet een beroep op de leden 
om als leider van de jeugdclub op te treden. De heer Van Straten 
doet mededeeling van een van ons lid Halasz uit Budapest ont
vangen schrijven, die nieuwe uitgiften en blokken aanbiedt, welke 
uitgegeven worden ten bate van een hervormde universiteit. De 
voorzitter deelt nog enkele bijzonderheden mede over de zaal
kwestie. De maandelijksche veiling brengt geen verkoopen. Na de 
gebruikelijke verloting wordt deze bijeenkomst gesloten, v. d. W. 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1938-1939. 
In dit jaar werden 10 leden- en 11 bestuursvergaderingen ge

houden. Ook dit jaar ontvielen ons weer een aantal leden door 
overlijden, n.1. de beeren J. H. Roog, W. H. Hoefsmit, J. M. 
van der Schalk en ons eerelid G. D. C. Valewink. Het ledental 
bleef gelijk op een totaal van 139, verdeeld in 69 (66) werkende 
en 70 (73) correspondeerende leden; het vergaderingsbezoek be
droeg gemiddeld 38 (37). 

De periodiek aftredende bestuursleden, de beeren Baljet, Reintjes 
en Gortenbach werden allen herkozen; in de plaats van den heer 
Van Straten, die om gezondheidsredenen aftrad, kwam de heer 
Tholen als directeur van den verkoophandel, terwijl als nieuw 
bestuurslid de heer Fröger zijn intrede deed. In de nieuwe veri
ficatiecommissie namen zitting de beeren Van Doorn en Nagte-
gaal, reserve de heer Van Tinteren; als afgevaardigden naar de 
bondsvergadering werden gekozen de beeren dr. Van Gittert, 
Reintjes en Harbrink Numan, reserve de heer Deenik. 

In het afgeloopen jaar werden twee lezingen gehouden; een lezing 
in groot formaat van den heer Hirsch over „Poststukken en 
historische gebeurtenissen", benevens een buitengewoon aardige 
voordracht van ons jeugdlid A. J. Baljet over „Grieksche en 
Romeinsche mythen op postzegels". 

Een proef, die genomen werd op voorstel van den heer Bon, 
om bij de groote verloting aan de deelnemers aan de rondzen-
dingen waardebonnen uit te reiken, viel over het algemeen zeer 
in den smaak. Een ander ingrijpend besluit was dat van een aan
merkelijke contributieverlaging. 

De U. Ph. V. deed, op voorstel van een der leden, aan den 
Bond een voorstel tot het doen drukken van strookjes „Licht 
afstempelen"; de Bond gaf hieraan uitvoering. 

Een ander voorste! aan den Raad van Beheer, om personen, 
die lid zijn van verschillende vereenigingen een overeenkomstig 
aantal Maandbladen te zenden, kon geen genade vinden. 

Het plan om ter gelegenheid van de Willibrordus-herdenking 
een tentoonstelling van religieuze zegels te organiseeren, kon geen 

doorgang hebben; thans werd besloten een propaganda-tentoon-
stelling te organiseeren op den dag van den postzegel. Een com
missie van voorbereiding, bestaande uit de beeren Gortenbach, 
Wigman en De Klerk werd hiertoe benoemd. Evenals het vorige 
jaar werd de wisselbeker wederom gewonnen door den heer 
Hirsch; tweede was de heer Van de Westeringh. 

Aangezien ik mij in het komende jaar, wegens mijn groote kans 
op vertrek uit Utrecht, niet meer beschikbaar wensch te stellen 
voor een functie als bestuurslid, moge ik dit jaarverslag eindigen 
met het uitspreken van mijn dank aan bestuur en leden voor de 
prettige en kameraadschappelijke samenwerking en omgang, die 
ik gedurende de bijna 5 jaren, dat ik deze functie vervulde, mocht 
ondervinden en zij het mij tevens vergund de U. Ph. V. voor de 
toekomst alle goeds toe te wenschen. J. J. A. H . N. 

Nieuwe leden. 
mevr. dr. J. G. van Gittert-Eymers, Mengelberglaan 71, Utrecht. 
J. de Vries Dzn., Leidschekade 6, Utrecht. 
W. J. O. Leendertz, Julianalaan 5, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
J. J. van der Pol, J. W. Frisostraat 22, Utrecht. 
M. G. de Groot, J. P. Goenstraat 115, Utrecht. 

Bedankt. 
H. Th. Hobma, Urecht. 
mej. M. Wentink, Hilversum. 

Adreswijzigingen. 
C. R. Drijver, Julianalaan 104, Bilthoven. 
H. M. Lammers, Stationsstraat 4, Utrecht, 
mr. G. A. F. baron van Lijnden, Kasteel Hemmen, Post Zetten 

(Betuwe). 
B. Krommenhoek, Dienst Magazijn en Werkplaats, Depot Genie

troepen, Rotterdam. 
Mededeelingen. 

De penningmeester verzoekt de leden, die hun contributie 
1939-1940 nog niet betaald hebben, deze vóór 1 November a.s. te 
gireeren op postrekening 36991 ten name van den penningmeester 
der U. Ph. V. Na dezen datum zal over het bedrag, verhoogd 
met 15 et. incassokosten, gedisponeerd worden. 

* * » 
De directeur van den verkoophandel verzoekt d r i n g e n d 

om toezending van boekjes voor de rondzendingen. 
ï^ s^ ij-

De leden worden verzocht goede nota te nemen vin de 
secretariaat-wijziging. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 27 October 1939, des avonds 

8 uur, in Restaurant Gortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 31 October 1939, des avonds 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. Ver
slag penningmeester en begrooting. 5. Rapport verificatiecommissie. 
6. Verslag directeur verkoophandel. 7. Ballotage. 8. Uitreiking 
beker. 9. Bestuursverkiezing. Aftredend: de beeren de Bas, De 
Bruyn, Deenik; allen zijn herkiesbaar. Eventueele tegencandidaten 
kunnen bij den secretaris worden ingediend. 10. Verkiezing nieuwe 
verificatie-commissie. 11. Groote verloting. 12. Rondvraag. 
13. Veiling. 14. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub op Zaterdagen 28 October, 11 en 25 
November 1939, telkens van 2K—4 uur, in het gebouw van de 
U.C.J.M.V., Domplein 25, Utrecht. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK JR., Lubeckstraat 25, 's-Gravenhage. 

Verslag der vergadering van 28 September 1939. 
De eerste vergadering na de vacantie is druk bezocht; in zijn 

welkomstwoord spreekt de voorzitter zijn vreugde daarover uit. 
De notulen der vorige vergadering worden dan voorgelezen en 

onveranderd goedgekeurd en gearresteerd, waarna de voorzitter 
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verslag doet van de door hem en den secretaris bijgewoonde 
vergadering van den Bond. Ook op deze vergadering, waar dit
maal ook de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging vertegen
woordigd was, is er enkel van gedachten gewisseld op welke wijze 
het doel, méér eenheid te brengen in de Nederlandsche philatelie, 
kan worden bereikt. Besloten is, een bijeenkomst te beleggen van 
het bondsbestuur met afgevaardigden van de niet aangesloten 
vereenigingen, waar nadere plannen daartoe zullen worden uit
gewerkt en eventueel een ontwerp statuten van een nieuw op te 
richten lichaam zullen worden samengesteld. Eerst daarna zal de 
tijd aangebroken zijn, waarop wij een en ander breedvoerig in 
onze .vereeniging zullen bespreken en de beslissing aan de ver
gadering zullen overlaten. 

Dan doet hij mededeeling van de voorgenomen verandering 
in ons Maandblad, namelijk, dat wij daarin als mede-eigenaresse 
zullen kunnen opnemen de Rotterdamsche Philatelisten Ver
eeniging en daardoor kunnen aankoopen het door die vereeniging 
uitgegeven maandblad „De Philatelist", waarna ons Maandblad zal 
heeten „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, waarin op
genomen De Philatelist". Op deze manier is er inderdaad in onze 
Nederlandsche philatelie meer eenheid gekomen en zal ons 
Maandblad er stellig sterker voorstaan. Hij vraagt de vergadering 
dus machtiging, opdat voor onze vereeniging het nieuw op te 
maken contract daarvoor geteekend zal kunnen en mogen worden 
door den voorzitter en secretaris onzer vereeniging, waartoe met 
algemeene stemmen wordt besloten. 

De secretaris doet dan alsnog mededeeling, dat door hem zijn 
ontvangen van de posterijen in Ned.-Indië beschrijvingen der door 
die Posterijen te veilen zegels, welke bij hem voor die leden 
die er zich voor interesseeren, te verkrijgen zijn. Ook is er nog 
een aanbieding ingekomen van een houder van een groot aantal 
Curajao-zegels opdruk ƒ1 .50 op ƒ2.50 (Yvert nr. 28), welke 
voor leden onzer vereeniging te verkrijgen zijn voor den inder
daad zeer lagen prijs van ƒ 2.75 voor ongebruikte en ƒ 3.— voor 
echt gebruikte; verschillende leden geven aan den secretaris daar
toe hun namen op en ook de buitenleden worden daartoe, middels 
deze notulen, in de gelegenheid gesteld. 

Een kleine veiling en een flinke verloting besluiten den avond. 
A. S. Jr. 

Overleden. 
J. W. Repelius, Amsterdam. 

Adreswijzigingen. 
J. F. van Leeuwen wordt Lange Kerkdam 44, Wassenaar. 
J. E. Ramondt wordt Statenlaan 24, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 26 October 1939, des avonds te 

S]4 uur, in café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. 

Eventueele veiling. Rondvraag. Verloting. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 27 September 1939. 
Aanwezig 100 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, wijst 

bij de opening op de tentoonstelling van den heer Melsert. Zegels 
voor de verloting zijn geschonken door de beeren Melsert, Van de 
Star en Broekhuizen. Voor de bibliotheek schonken de beeren 
Achilles en Maussen een boek met philatelistische artikelen en een 
catalogus der Ferrari-veilingen, de heer Reyerse een Gibbons en 
een drukraampje. 

Ter bezichtiging gaan rond een postbewijsformulier met zegel-
opdruk van 2K et. van den heer Kops en een partij falsificaten 
van den heer Achilles. 

Besproken wordt hoe wij moeten handelen met onze rondzen-
dingen in verband met de huidige omstandigheden. De directeur 
van de rondzendingen vertelt van een paar maatregelen, welke hij 
trof, verder zal alles zoo gewoon mogelijk doorgaan. De voor
zitter geeft daarna een kort verslag van onze ervaringen op de 
beknotte werkzaamheden van het Bondscongres, enz. Hij deelt 
o. a. mede, dat er een commissie wordt geformeerd, die eensdeels 

uit Bondslieden zal bestaan, anderdeels uit personen afgevaardigd 
door niet-aangesloten vereenigingen. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. Bij d.e 
verloting wint de heer Delsman den len prijs. De heer Kirchner, 
directeur der rondzendingen, vraagt nog inzending van goede 
rondzendboekjes. De voorzitter zegt den heer Melsert d^nk voor 
zijn tentoonstelling van puntstempels op de Nederlandsche en 
Indische zegels. 

Bij de rondvraag worden de beeren Hollander, Melsert en Van 
den Houven door den voorzitter beantwoord en dankt hij den 
heer Lorang voor zijn toezegging voor October. Hierna aanvang 
van het ruiluur. J. N . H. v R. 

Rondzendverkeer. 
Bij voldoende deelname is het mogelijk een aparte sectie te vormen 

voor het uitwisselen van luchtpostbrieven. Zij, die hiervoor in
teresse hebben, of hiervoor iets willen inzenden, gelieven dit ot) 
te geven aan den directeur van het rondzendverkeer, den heer 
D. O. Kirchner, Archimedesstraat 2, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
1360. W. A. de Melverda, Stadhoudersplein 66, Den Haag. 
1361. K. Vuijk, Nie. Beetsstraat 74b, Rotterdam W. 
1362. J. Meijer, Zwarteweg 5, Den Haag. 
1363. P. C. J. Smith, Dijkstraat 40, O. en W. Souburg. 
1364. Aalderik Bolt, O. Ebbingestraat 67, Groningen. 
1365. H. L. P. H. Marsé, Rob. Schumannstraat 22, Utrecht. (Afd. 

Utrecht). 
Candidaat-leden. 

W. Auping Jr., museum assistent, „De "Wever", Otterlo (G.). 
(Voorgesteld door L. C. Terwen). 

W. Metzelaar, Van Nijenrodestraat 77, Den Haag. (Voorgesteld 
door C. C. Verbeek). 

W. van der Loo, Schiedamschesingel 122, Rotterdam. (Voorgesteld 
door F. Daniëlsen). 

J. Carlier, Willibrordusplein 6a, Rotterdam N . (Voorgesteld door 
A. Goudswaard). 

C. L. van Kesteren, Valkenboschkade 484, Den Haag. (Voorgesteld 
door Ed. van Gemund). 

J. H. Kraal, Geestbrugweg 93, Rijswijk. (Voorgesteld door H. C. 
van Eldik). 

H. Vogelzang, Van Heutszstraat 63, Den Haag. (Voorgesteld door 
J. B. M. Feijen). 

G. J. H. Bos, Van Reesstraat 72, Den Haag. (Lid van „Hollandia"). 
B. E. J. Wientjes, Sleedoornstraat 10, Den Haag. (Voorgesteld door 

W. Klomp). 
Bedankt. 

1102. J. D. Jordaan, Den Haag. 
1101. mej. M. Jordaan, Den Haag. 
947., E. A. Oostingh, Berg en Dal (Nijmegen). 
549. F. P. W. de Fraiture, Nijmegen. 
927. K. Katz, Den Haag. (Per 31 December 1939). 

Overleden. 
793. S. Grin, Rauwenhoffstraat, Rotterdam. 

Adresveranderingen. 
141. J. D. H. Polak, Zaanstraat 4, Den Haag. 

6. dr. J. P. de Bie, adres onbekend. 
1255. W. Pijl, adres onbekend. 
1083. R. H. Samson, tijdelijk Laan Copes van Cattenburg 107, 

Den Haag. 
269. C. A. Th. Anthing Vogel, Amsteldijk 148, Amsterdam Z. 

97. J. H. Uhl, Floresstraat 1, Bandoeng. 
900. J. H. M. Schellart, Soesterbergstraat 53, Den Haag. 

1254. A. J. Hoffman, Postbus 48, Alkmaar. 
1148. W. H. Elink Schuurman, Van Arembergelaan 128, Voorburg. 
776. T. Rook, Hoogstraat 21, Den Haag. 

1329. H. F. J. van Eijk, Beetslaan 234, Rijswijk (Z.-H.). 
275. P. Dekker, Alb. Perkstraat 36, Hilversum. 
598. L. W. E. baron van der Feltz, tot 1 November 1939 Palace-

Hotel, daarna Bussumergrindweg 4a, Hilversum. 
1261. R. Schenkhuizen, Militair Hospitaal, Utrecht. 

48. J. Jonen, Leeuwenkstraat 49, Badhoevedorp (N.-H.). 
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1036, S. Noordhoff, Zwolschestraat 401, Scheveningen. 
1295. F. Prozee, p.a. Farn. Jongerius, R. van den Hamkade 68, 

Zuilen(Post Utrecht). 
1230. Th. P. G. Jansen, Van Musschenbroekstraat 50, Utrecht. 
1313. A. P. Werkhoven, adres: Wmr. A. P. "Werkhoven, 3-1-8 R.A., 

Veldpost. 
Afdeeling Deventer. 

Niettegenstaande verschillende leden in militairen dienst zijn, 
geven 12 leden acte de presence, terwijl er bovendien nog twee in-
troducé's aanwezig zijn. De voorzitter opent de vergadering en 
heet alle aanwezigen en in het bijzonder de introducé's hartelijk 
welkom. Hierna leest de secretaris de ingekomen stukken voor, 
waarbij zich ook een bedankje bevindt van den heer Wm. Mees, Rd. 
ld . Diepenveen, terwijl zich als lid opgeeft de heer F. H. Ruyven, 
Kleine Overstraat 81, alhier. Vervolgens volgt een levendige dis
cussie over de vraag hoe te handelen indien men bij ontvangst 
eener rondzending ontdekt dat één of meerdere vakjes in de boekjes 
open staan, en ten slotte is men unaniem van meening, dat de beste 
oplossing is om zijn voorganger hiervan onmiddellijk in kennis te 
stellen. In verband met de tijdsomstandigheden wordt besloten de 
plannen voor het houden eener tentoonstelling van bijzondere uit
giften voorloopig te laten lusten. Hierna volgt een geanimeerde 
verloting zonder nieten, hiertoe in staat gesteld, doordat een der 
introducé's, de heer Walraven, welke met verlof uit Ned.-Indië 
hier ter plaatse vertoeft, zoo vriendelijk is geweest hiervoor ver
schillende mooie prijzen beschikbaar te stellen, waarvoor de voor
zitter hem namens de vereeniging hartelijk bedankt. Ten slotte 
zorgt de penningmeester voor de uitdeeling der nieuwtjes, waar
voor, zooals steeds, veel animo bestaat. De volgende vergaderingen 
zullen steeds gehouden worden op den laatsten Vrijdag der maand, 
des avonds 8 uur, in hotel Duym, Keizerstraat, Deventer. v. H. 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van 27 September 1939. Aanwezig 36 leden. Na 

opening, voorlezing notulen en ingekomen stukken, vestigt de 
voorzitter nogmaals de aandacht erop, dat de zegels welke voor de 
veiling worden aangeboden, op daarvoor gratis verkrijgbaar gestelde 
formulieren dienen te worden geplakt. Indien hieraan niet wordt 
voldaan, zullen de aangeboden kavels door den veilingmeester ge
weigerd worden. Het sectiehoofd Van Hemert is in militairen 
dienst; de rondzendingen zullen daarom door den heer Versluys 
worden verzorgd. De heer Oosting merkt op, dat de nieuwe zegels 
van de Koloniën niet aan het philatelistenloket verkrijgbaar zijn. 
De voorzitter zegt toe, hiernaar te zullen informeeren. Op voor
stel van den heer Van Stek wordt besloten aan de gemobiliseerde 
Philatelisten, die in Dordrecht verblijven, vrije toegang tot de 
bijeenkomsten van de afdeeling te verleenen. De voorzitter zal voor 
de noodige bekendheid in de verschillende kazernes zorgdragen. 
Ten slotte volgt de veiling van 29 kavels. 

Afdeeling Nijmegen. 
Op de vergadering van 22 Augustus opende de vice-voorzitter 

te ruim 8.30 uur. Aanwezig waren 14 leden. Ingekomen was een 
bedankje van den heer F. P. W. de Fraiture. De heer Van den 
Berg informeerde naar de mogelijkheid, den nieuwen Yvert-
catalogus 1940 tegen civielen prijs te betrekken. De heer Van der 
Sloot zal trachten te leveren tegen verminderden prijs. Er werd 
een kleine veiling gehouden, waarvoor het gebruikelijke animo 
bleek te bestaan. 

Afdeeling Utrecht. 
Ledenvergadering op Donderdag 21 September 1939 in het ge

bouw der U.C.J.M.V., Utrecht. Aanwezig zijn 26 leden, 1 candi-
daat-lid en 2 introducé's. De notulen worden gelezen en na een 
kleine correctie goedgekeurd. De voorzitter vraagt de mede
werking der leden, eventueele adressen van gemobiliseerden aan 
het bestuur te doen weten. De voorzitter deelt mede, dat de heer 
Noordhoff per 1 October naar 's-Gravenhage overgeplaatst wordt. 
De voorzitter wijst op het vele door den heer Noordhoff voor de 
afdeeling Utrecht gedaan, inzonderheid als leider der rondzen
dingen, en doet vooral uitkomen, dat de samenwerking met den 
heer Noordhoff als bestuurslid steeds van aangenamen aard was. 
De voorzitter merkt voorts nog op, dat het voor den heer Noord
hoff steeds een prettige herinnering zal blijven, dat hij de afdeeling 

in het afgeloopen jaar tot groeten bloei zag komen. Vervolgens 
stelt de voorzitter, namens het bestuur, voor, den heer Noordhoff 
tot eerelid der afdeeling Utrecht te benoemen, welk voorstel onder 
hartelijk applaus met algemeene stemmen wordt aangenomen. De 
voorzitter spreekt de hoop uit den heer Noordhoff nog meer
malen in Utrecht te mogen zien. Zeer onder den indruk dankt de 
heer Noordhoff voor de tot hem gerichte woorden en beaamt 
ten volle de prettige samenwerking, welke hij met de afdeeling 
heeft mogen ondervinden, terwijl het hem steeds een genoegen 
was geweest zijn beste krachten aan de afdeeling te wijden. De 
heer Noordhoff belooft de belangen der afdeeling Utrecht in 
's'-Gravenhage steeds te zullen behartigen. Het bestuursvoorstel om 
het vereenigingsjaar der afdeeling te laten samenvallen met een 
kalenderjaar en het jaar per 31 December af te sluiten, wordt 
aangenomen. De voorzitter belooft zorg te dragen voor de af
stempelingen van het autopostkantoor en verzoekt de leden, die 
daarvoor interesse hebben, zich op te geven. Na de pauze volgt 
de veiling. Het voorstel van den voorzitter om de gemobiliseerde 
leden in den vervolge te laten medeloten, wordt aangenomen. 
Daarna vindt de verloting plaats, waarvoor prijzen zijn van den 
heer Timmer. Besproken wordt hoe aan de vergaderingen, bijv. 
door het houden van wedstrijden, meer attractie gegeven kan 
worden. De heer Noordhoff stelt voor de eerstvolgende verga
dering de nrs. 4, 5 en 6 van Ned.-Indië mede te brengen en stelt 
voor den winnaar 3 proefdrukken,vergroot, in lijst, beschikbaar. 
(Applaus). Overgegaan wordt daarop tot het vormen van een 
beoordeelingscommissie, waarvoor de beeren Veen, Van der Woude 
en Kolijn gekozen worden. Bij de rondvraag doet de heer Oester-
man een beroep op de leden, de ruilavonden zooveel mogelijk 
te bezoeken. De heer Veen doet nog eenige mededeelingen, spe
ciaal bestemd voor verzamelaars van Nederland en Koloniën. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te TYi uur, ledenvergadering te 8 uur, op 

Woensdag 25 October 1939, Nieuwstraat 82, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 

5. Tentoonstelling: Een reis door Malakka. 6. Verloting. 7. Veiling. 
8. Rondvraag en sluiting. 

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

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

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: ), 
eiken 3en Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: B. C. Th. Spieren-
burgh, Vermeerstraat 6, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand, 
in hotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. 

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

Vergadering afdeeling Tilburg (secretaris: A. Franken de Haes. 
Gerard de Bondtstraat 12, Tilburg), eiken len Donderdag der 
maand, 8 uur n.m., in restaurant „Remmers", Tilburg. 

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaresse: mej. B. H. J. 
Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht), eiken 3en Donderdag der 
maand, 834 uur n.m., in het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, 
Utrecht (van 8-8J4 uur ruilen) Ruilavond eiken len Woensdag 
der maand. 

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

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan 
Van Galenstraat 94, Zwolle), den derden Vrijdag der maand. 
8 uur, in hotel Peters, Melkmarkt, Zwolle. Inlichtingen jeugd-
afdeeling door den secretaris. 
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Ver. van Postzegelverzamelaars „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: B. H. BAANK, Cattepoelscheweg 217, Arnhem. 

Verslag der vergadering van 27 September 1939. 
Aanwezig 25 leden en 2 candidaat-leden. De voorzitter verwel

komt de aanwezigen en spreekt de hoop uit, dat de groote op
komst een gunstig voorteeken is voor het komende seizoen. Hij 
memoreert de geboorte van prinses Ir«ne en wijst vervolgens op 
den invloed, dien de oorlog en de mobilisatie op de philatelie 
kunnen uitoefenen. Spreker dankt voor de bloemenhulde, die hem 
door de leden bij het begin der vergadering is gebracht in verband 
met zijn benoeming tot voorzitter van den Nederlandschen Bond. 
Hij deelt mede, dat deze benoeming geen afbreuk zal doen aan 
zijn werk in het belang van „De Globe", welke mededeeling 
blijkens het hartelijk applaus met vreugde wordt ontvangen. 

De heer Hamelberg vraagt even het woord, teneinde den voor
zitter namens de vereeniging met zijn benoeming tot voorzitter 
van den Bond geluk te wenschen. Hij spreekt de hoop uit, dat 
dr. Valkema Blouw gedurende lange jaren deze plaats zal mogen 
bekleeden. 

De notulen worden door mej. Veering voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd. Ingekomen zijn o. m. een dankbetuiging 
van den Raad van Beheer van het Maandblad naar aanleiding van 
een condoleance bij het overlijden van den heer Van Brink, een 
aanbod van den voorzitter van „Philatelica" van Curajao-zegels 
uit een nalatenschap en enkele circulaires van buitenlandsche 
handelaren. De voorzitter bespreekt in het kort het ingekomen 
verslag van de bestuursvergadering van den Bond met de af
gevaardigden van de niet-aangesloten vereenigingen. 

De aftredende bestuursleden, mej. Veering, dr. Valkema Blouw 
en de heer Heidenreich, worden herkozen. Vervolgens wordt het 
jaarverslag voorgelezen en onder dankzegging aan den wegens de 
mobilisatie afwezigen secretaris goedgekeurd. Tot leden van de 
kascommissie worden benoemd de beeren Hamelberg en Julius. 
Naar aanleiding van een bespreking van de leesportefeuille dankt 
de voorzitter den heer Te Winkel voor het vele, door hem in 
het belang van deze portefeuille gedaan. 

De jeugdgroep floreert op het oogenblik niet bijzonder, doch 
de heer De Bruijn zal trachten deze groep nieuw leven in te blazen. 
Voor de door hem te nemen moeite dankt de voorzitter hem 
bij voorbaat. 

De beide candidaat-leden, de beeren Forbiger en Hagen, worden 
met algemeene stemmen toegelaten. 

Nadat enkele leden van de rondvraag hebben gebruik gemaakt, 
sluit de voorzitter de vergadering. H. M. B. 

Nieuwe leden. 
63. A. E. Forbiger, Nieuwe Plein Ib, Arnhem. 
64. C. Hagen, Zutphenschestraat D 20, Brummen. 

Adresverandering. 
110. J. P. van Walree, thans Velperbuitensingel 13, Arnhem. 

Bedankt. 
29. dr. J. J. Homoet. 
43. dr. W. H. F. C. Majoewsky. 
46. J. J. van der Vat. 

Contributie. 
De waarnemend penningmeester, de heer C. Raadsveld, Velper

buitensingel 13, Arnhem, verzoekt toezending der verschuldigde 
contributie voor het vereenigingsjaar 1939-1940 aan zijn adres of 
storting op postrekening 42841. In het laatst van October zal 
per postkwitantie over de contributie worden beschikt, welke als
dan met de incasso-kosten wordt vermeerderd. 

Leesportefeuille. 
Ter voorkoming van onnoodige vertraging worden deelnemers 

aan de leesportefeuille dringend verzocht voor tijdige doorzending 
te willen zorgdragen ! 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 25 October 1939, des avonds 

8 uur, in „National", Arnhem. 

De agenda vermeldt: verslag penningmeester, verslag hoofd der 
rondzendingen en verslag leider der jeugdgroep. 

Ondanks de mobilisatie zullen de vergaderingen op de normale 
wijze worden voortgezet. 

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

Verslag der vergadering van 12 September 1939. 
Aanwezig 12 leden. De voorzitter opent de eerste vergadering 

na de vacantie, heet allen welkom, behandelt de ingekomen stukken 
en doet mededeling, dat de secretaris namens de club een telegram 
heeft gezonden aan ons lid mr. De Jongh, die heden zijn 70e 
verjaardag viert. Daarna leest de secretaris de notulen, welke 
ongewijzigd worden goedgekeurd. Vervolgens brengt de voorzitter 
verslag uit van de algemeene vergadering te 's-Gravenhage. Door 
de tijdsomstandigheden was deze slechts bezocht door hen, die geen 
te grote reis moesten mken. Verder wordt de aandacht der leden 
gevestigd op de mooie inrichting van het Postmuseum, waar hij 
met den secretaris genoten heeft. Een bezoek daaraan is zeer zeker 
voor iedereen, die belang stelt in de philatelie, ten zeerste aan te 
bevelen. Dan heeft de voorzitter voor de aanwezigen nog kaarten 
meegebracht met de afstempeling van deze Philatelistendag. He t 
volgende punt van de agenda vermeldt het laten zien van bij
zonderheden, door leden mee te brengen. Het was wederom de 
voorzitter, die ons enige aanwinsten, speciaal Japan, liet zien, 
waarbij bladen van de eerste emissies een prachtvolle aanblik 
boden. Verschillende papiersoorten, verschillende watermerken, 
enz. Na het rondgaan dankte de heer Frenkel namens de aan
wezigen voor het gebodene en wenste den heer Samson verder 
veel succes met zijn collectie. Nog enkele nieuwe zegels werden 
vertoont, evenals een verschoven paartje van 1 Yi cent van den 
heer Eygenraam. Bij de verloting gooide de heer Funhoff het 
hoogste, terwijl de heer Bakker als laagste voor den dag kwam. 
Bij de rondvraag werd besloten, dat de heer Van Putten Jr. een 
volgende maal België zal laten zien in eenvoudige opzet. Niets 
verder aan de orde zijnde, sloot de voorzitter deze prettige 
bijeenkomst. L. W. I. 

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

Verslag der vergadering van 29 September 1939. 
Hoewel van verscheidene personen bericht van verhindering was 

ontvangen, o. a. van den voorzitter wegens mobilisatie, werd deze 
door. den secretaris gepresideerde ledenvergadering bezocht door 
38 personen (onder wie 5 dames !). De notulen werden na voor
lezing goedgekeurd. Van het punt mededeelingen maakte de waar
nemend voorzitter gebruik om aan hen, die de nota's der rond
zendingen nog niet aan den penningmeester voldeden, te verzoeken 
hiertoe over te gaan, alsmede aan alle leden te verzoeken, bij het 
doorzenden van rondzendingen deze niet af te geven aan de 
adressen van gemobiliseerde leden, maar aan hiin opvolger op de 
lijst en hiervan meteen kennis te geven aan het sectiehoofd; een 
aantal namen van gemobiliseerde leden werden genoteerd. Aan
gezien onlangs het jaarboek nr. 15 verscheen, zegde de wnd.-
voorzitter de commissie dank voor haar werkzaamheden; door 
applaus stemde de vergadering hiermede in. Nadat hij een exem
plaar van het door hemzelf opgestelde „Overzicht van artikelen 
in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1922-1938" had ge
toond en zijn verslag van de philatelistensamenkomsten had voor
gelezen, luisterde de heer ^raaf Bentinck deze samenkomst phila
telistisch op door ter bezichtiging stelling van een aantal beziens
waardigheden, waarvoor hij woorden van dank en applaus verwierf. 

Van de rondvraag maakten enkele leden gebruik. De verloting 
ónder de aanwezigen had een vlot verloop en een veiling besloot 
deze bijeenkomst. H . W. 

Adreswijzigingen. 
29. A. K. J. van Oudheusden, thans Prinses Julianaweg 59, 

Leidschendam. 
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81. J. van Noort J.J.zn., thans Prins Hendriklaan U , Soestdijk. 
44. C. de Graaff, tijdelijk p.a. Pension Tielenburg, Londelsweg 

35, Bergen (N.H.). 
Verbetering jaarboekje nr. 15. 

84. H. W. van Marie, Oranjeflat 5, Zandvoort. (Adresverandering 
berustte op misverstand). 

Ingeschreven als lid. 
112. mej. Jos. Smit, Vijverweg 20, Bloemendaal. 

Candidaat-Ieden. 
mej. A. J. M. Pondman, Langelaan 1, Bentveld. (Voorgesteld door 

mej. Jos. Smit) . 
J. W. van der Veer, Rijksstraatweg 495, Haarlem. (Voorgesteld 

door B. R. Pietersen). 
W. J. Wijsmulier, Harmoniehof 34 hs., Amsterdam Z. (Oud-lid). 

(Voorgesteld door H. Ph. J. Amesz). 
W. H. J. van den Eijnde, Pijlslaan 132, Haarlem. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 27 October 1939, te 

20 uur precies, in sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 bij de Zijl-
brug, Haarlem. 

De agenda vermeldt o. m.: gelegenheid tot ruilen (tot 21 uur); 
bezichtiging der collectie oorlogs-afstempelingen van den heer 
J. P. Traanberg en (zoo mogelijk) veiling, waarvoor kavels vóór 
Dinsdag 24 Ocober 1939 kunnen worden ingezonden aan den 
heer M. Rumpf f, Duinoordstraat 13, Haarlem. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Waarnemend secretaris: A. F. J. DE VOS, Floresplein 18, 

Groningen. 

Verslag der vergadering van 25 September 1939. 
Aanwezig 29 leden. Te 8.30 uur opent de voorzitter, de heer 

Kielman, de vergadering met een woord van welkom; in het bij
zonder richt hij zich tot den heer De Groot, die vanavond als 
gast voor het eerst aanwezig is. Spreker memoreert dan de som
bere vooruitzichten voor de wereld en de philatelic en spreekt de 
hoop uit, dat binnenkort alles weer zijn normalen gang zal her
nemen. Dr. D. H. Wachters, de eere-voorzitter, wordt nog eens 
hartelijk gefeliciteerd met zijn 75en geboortedag, dien hij onlangs 
mocht vieren. Namens de vereeniging is den heer Wachters op 
dien dag een kleine bloemenhulde gebracht. Dr. Wachters krijgt 
daarna het woord om zijn dank uit te spreken voor deze attentie, 
waarop hij mededeelt, dat hij als contra-prestatie zegels heeft 
medegebracht voor een gratis verloting, waarbij alle aanwezigen 
een prijsje zullen ontvangen. Deze mededeeling wordt met applaus 
begroet. 

De voorzitter deelt mede, dat onze secretaris, de heer Sietinga, 
gemobiliseerd is. Zijn werkzaamheden zullen zoo lang worden 
waargenomen door den heer De Vos, die zich daartoe gaarne be
reid verklaart. Bij de ingekomen stukken bevindt zich o. a. de 
agenda van de Bondsbestuursvergadering van Vrijdag 1 September 
1939. Naar aanleiding daarvan spreekt de voorzitter zijn verwon
dering uit over het feit, dat het congres toch is doorgegaan, hoe
wel met grond verwacht kon worden, dat een groot aantal ver-
eenigingen ten eenenmale verhinderd waren, aan dit congres deel 
te nemen, zoodat daar genomen besluiten moeilijk beschouwd 
kunnen worden als „de" meening van de bij den Bond aangesloten 
vereenigingen. Daarom zal ook de reeds gedane toezegging, den 
Bond voor 1940 uit te noodigen, weer worden teruggenomen. 

Van de firma Bastiaanse & Boekema is bericht ingekomen, dat 
de uitgifte van Kohl's Briefmarken Handbuch zal worden voort
gezet. Twee afleveringen a ƒ 1,15 zijn reeds verschenen. 

Daarna volgt de verloting zonder nieten. De aantrekkelijkheid 
ervan wordt niet onbelangrijk verhoogd door de welwillendheid 
van den heer R. B. de Jonge, postzegelhandelaar, die een prachtig 
album van Nederland en Koloniën, het nieuwe „Expres"-post-
zegelalbum, gratis beschikbaar heeft gesteld, ter verloting onder 
de leden. De voorzitter is de gelukkige winnaar. Medegedeeld 
wordt, dat de nieuwe Yvert nog niet is gearriveerd. 

Bij de rondvraag stelt de heer Meiborg voor, den heer Sietinga 
een telegram te zenden. Wegens het late uur wordt besloten, hem 
de presentielijst met de namen der aanwezigen te do€n toekomen, 
als bewijs, hoezeer zijn werk en zijn aanwezigheid op de vergade
ringen wordt gewaardeerd. 

De voorzitter deelt nog mede, dat hij de volgende keer, dus in 
de Octobervergadering, een causerie zal houden over Polen, aan 
de hand van zijn verzameling. Daarna sluiting. 

Bedankt per 1 Januari 1940. 
41. J. Redeker, Prinsesseweg, Groningen. 

160. H. E. Fröling, Blijhamsterweg, Winschoten. 
78. M. Marchand, Nieuwe Baarnstraat, Baarn. 

Adreswijzigingen. 
158. J. Moorlag, Wilhelminalaan 13, Haren (Gr.). 

19. B. W. van der Schans, Oosterhamrikkade 90, Groningen. 
63. W. R. van Dam, Sumatralaan 12, Groningen. 
92. F. J. Slim, Noordsingel 30, Hoogezand. 

108. W. H . de Jonge, Pekalongan, Java, N. O. I. 
Vergadering. 

Maandag 23 October 1939, des avonds 8.15 uur in café-rest. 
„Suisse", Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 18 September 1939. 
Aanwezig 33 leden. De voorzitter opent de vergadering met 

een hartelijk woord van welkom bij het begin van het winter
seizoen. Spreker deelt mede, dat onzen eerevoorzitter, den hoog-
edelgestrengen heer generaal-majoor A. A. van Nijnatten, namens 
onze vereeniging van harte werd gelukgewenscht met zijn be
noeming tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. 
Hierop werd een dankbetuiging terugontvangen. 

De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd. 
Enkele ingekomen drukwerken worden ter circulatie door

gegeven. Een kennisgeving van de Amsterdamsche Vereeniging „De 
Philatelist", dat de viering van haar 12>4-jarig bestaan niet door
gaat, wordt voorgelezen. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
De gratis-verloting heeft plaats en daarna het gezelschapsspel. 

J. H. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 16 October 1939, vergadering. 
Maandag 6 November 1939, beurs. 
Maandag 20 November 1939, vergadering. 

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

Verslag der vergadering van 26 September 1939. 
De voorzitter opent met een woord van welkom de vergadering. 

De opkomst is niet bijster groot, waarschijnlijk een gevolg van de 
internationale toestand. Na ballotage worden 3 nieuwe leden aan
genomen. Bij de ingekomen stukken is een belangrijk schrijven van 
den heer Reyerse uit Den Haag, waarin ons het Curajao-zegel 
Yvert nr .28 tegen zeer lage prijs wordt aangeboden. Reeds eeider 
hadden we van dit zegel een aanbieding gehad. De voorzitter 
meent, dat deze twee aanbiedingen dezelfde partij zegels betreft. 
Alvorens tot bestelling over te gaan, zullen eerst nog nadere in
formaties worden ingewonnen, daar de heer Brouwer van mening 
is dat de prijs van dit zegel nog wel lager zal worden. Een ander 
schrijven is van ons lid uit Indië, den heer Pluim, die een contri
butie-verschil voorstelt tusschcn de leden, die steeds in Indië 
blijven en die, welke naar Nederland terugkeren. Er oniwikke't 
zich over deze kwestie een discussie. De zaak is echter niet zo 
eenvoudig. Een antwoord op het schrijven is dan ook nog niet 
verzonden. De opgegeven leden uit Indië worden geballoteerd <"" 
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met ingang van 1 Juli 1939 als lid aangenomen. Bij de bestuurs-
verkiezing zijn twee nieuwe functionarissen nodig. Een voor den 
penningmeester, daar de heer Kwast naar Vlissingen is over
geplaatst; hiervoor in de plaats wordt de heer Kreijger benoemd. 
De andere functionaris, die om gezondheidsredenen moet be
danken, is de secretaris; in zijn plaats wordt benoemd de heer 
Ruder. Beide aftredende bestuursleden krijgen eea woord van 
hulde van den voorzitter en een applaus van de vergadering. 

Bij de rondvraag vestigt de heer Witkop de aandacht er op, dat 
in December de vergadering op Kerstmis valt. Hiermede is echter 
rekening gehouden. De heer Brouwer vestigt er tenslotte nog de 
aandacht op, dat hij weer rondzendboekjes heeft. Gegadigden 
kunnen deze aan zijn adres a 3K cent bekomen. Niets meer aan 
de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. L. R. 

Nieuwe leden per 1 Juli 1939. 
P. van Luyk, Marinekazerne Oedjoeng, Soerabaja. 
E. van den Haut, Passiran E 19, Soerabaja. 

Nieuwe leden per 1 October 1939. 
H. N. Muts, Vischmarkt 1, Den Helder. 
J. de Roode, Van Limburg Stirumstraat 23, Den Helder. 
B. Boere, Dahliastraat 102, Den Helder. 

Adresverandering. 
G. D. Kwast, thans Kon. Mij. De Schelde, Vlissingen. 

Geroyeerd als lid. 
H. Klop, Jan Verfailleweg 20, Den Helder. 

Vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 24 Oc

tober 1939, des avonds 8 uur, bij Van Weelde, Koningsplein, 
Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 25 September 1939. 
Daar de voorzitter wegens de mobilisatie afwezig is, opent de 

heer Lindelauf de vergadering; hij heet de aanwezigen welkom, 
in het bijzonder den heer Mons, die voor het 'eerst aanwezig is. 
Daar te voorzien is, dat de afwezigheid van den voorzitter van 
längeren duur zal zijn, wordt de heer Lindelauf tot vice-voorzltter 
benoemd. De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. De 
voorwaarden en kavelbeschrijvingen van de Indische veiling 
worden aan gegadigden uitgereikt. 

Na de rondvraag en verloting wordt de vergadering gesloten. 
Adreswijzigingen. 

H. Römgens, thans Bekkerweg 23, Heerlen. 
L. Kunec, thans Palmotireva 2 II, Zagreb. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 23 October 1939, des avonds 8 uur, 

in Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging. te Groningen. 
Secretaris. J. H. FRERKS, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Verslag der vergadering van 28 September 1939. 
De voorzitter, de heer M. de Groot, opent om 8 ^ uur de ver

gadering en heet de leden hartelijk welkom op de eerste verga
dering in het winterseizoen en in het bijzonder ons lid ds. Van 
Herwerden, die voor het eerst de vergadering bijwoont. 

Na lezing der notulen, welke worden goedgekeurd, komen 
diverse boekjes ter tafel. 

Hierna werd overgegaan tot de verloting, waarna men nog 
een tijd gezellig bijeen bleef. , J. H. F. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 

26 October 1939, des avonds 8J4 uur, in café De Pool Groote 
Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 22 September 1939. 
Aanwezig 10 leden. Te 8 uur opent de vice-voorzitter, de heer 

J. Engelen, de vergadering en wenscht alle leden welkom. De 
notulen van de vorige vergadering, gehouden 26 Juli 1939, wor
den voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Met het oog op den internationalen toestand wordt met alge-
meene stemmen besloten de postzegeltentoonstelling tot nader 
datum uit te stellen. Terugkomende op de ontslagaanvrage van 
den heer D. E. Wolfert in verband met zijn gezondheidstoestand 
zal op de agenda van de volgende vergadering worden geplaatst: 
aanbieding van het eere-voorzitterschap aan onzen eersten voor
zitter; verkiezing van een nieuwen voorzitter. 

De Yvert-catalogus en tal van nieuwe uitgiften worden rond
gedeeld. Voor de verloting worden 3 ongebruikte Memling zegels 
geschonken door den heer J. Engelen en eenige zegels door den 
heer H . B. van Dooren. Voor een abonnement op de Bulletin 
Mensuel geven zich verschillende leden op. Na de rondvraag sluit 
de vice-voorzitter deze geanimeerde vergadering te ruim 10 uur. 

Mededeeling. 
Ten behoeve van de leden zijn nog eenige catalogussen Yvert 

1940 beschikbaar. 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op Woens
dag 18 October 1939, des avonds 8 uur, in het hotel „De Arend", 
te Terneuzen. 

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

Verslag der vergadering van 17 September 1939. 

Deze eerste vergadering in het nieuwe seizoen was goed bezocht 
en verliep zeer geanimeerd. Na de opening door den voorzitter 
werden de notulen voorgelezen en goedgekeurd. De ingekomen 
stukken werden voor kennisgeving aangenomen. Hierna deed de 
voorzitter mededeeling van het overlijden van mej. E. Alsbach. 

Na de verloting, waarvoor ditmaal weer bijzonder aardige 
prijsjes beschikbaar waren, kwam de rondvraag. De heer Ot te -
vanger vroeg veldpostafstempelingen en censuurbrieven van alle 
landen, daar hij zich hiervoor bijzonder interesseert. Hierna be
sprak hij de mogelijkheden om postzegelverzamelingen in tijd van 
oorlog te beveiligen. Al heeft men misschien geen groote of kost
bare verzameling, men is er toch op gesteld, en de vraag is nu : 
hoe kan ik die verzameling het beste veilig stellen voor geval 
ons land ook van den oorlog te lijden zou krijgen. De heer Ot te -
vanger zelf geeft twee mogelijke methoden aan, die hem echter 
niet volkomen bevredigen, n.1. ofwel alle postzegels uit de albums 
halen en land bij land in envelopjes bewaren in een kluis of geld
kistje — een lastige en omslachtige, maar wel veilige methode — 
ofwel de heele verzameling verzekeren, doch dit is duur en vaak 
onvoldoende in dergelijke omstandigheden. Hij vraagt nu of iemand 
een betere methode weet. Er ontstaat een levendige gedachten-
wisseling; de een spreekt van in bewaring geven 'in een ijzeren 
kist bij een vertrouwden kennis ergens op het land, waar het 
veiliger is, maar waar is het bij oorlog veilig ? Een ander spreekt 
van begraven in een ijzeren of stalen kist, maar tot een bevre
digende oplossing komt men niet. De heer Cappel stelt dan voor, 
eens te informeeren bij andere vereenigingen, hoe die het probleem 
hebben opgelost. Besloten wordt, bij de Bredasche zustervereeniging 
te gaan informeeren. 

Nadat enkele andere leden nog eenige kleinere punten te berde 
hebben gebracht, wordt het officieele gedeelte van de verga 
dering gesloten, waarna men nog lang en geanimeerd blijft ruilen 

J. M. K. 
Adreswijziging. 

M. F. J. van Rijswijk, thans Berenwoudstraat 30, 's-Hertogenbosch. 
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Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: R. URLINGS, Past. Vonckenstraat 26, Geleen. 

Verslag der vergadering van 24 September 1939. 
De voorzitter opent deze vergadering, heet allen van harte 

welkom en geeft het woord aan den secretaris. De notulen van de 
vorige vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd. Er zijn geen 
ingekomen stukken. De voorzitter brengt de „Lipa" ter tafel. 
Na heen en weer gesproken te hebben met meerdere leden wordt 
aangenomen hierover meerdere inlichtingen in te winnen. Van de 
rondvraag wordt in het algemeen gebruik gemaakt. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze slecht 
bezochte vergadering, waarna voor meerdere series zegels gekiend 
en gekaart wordt. R. U. 

Vergadering. 
De leden worden er nogmaals op attent gemaakt, dat de leden

vergaderingen op den laatsten Zondag van iedere maand gehouden 
worden. Trouwe opkomst wordt door het bestuur gewenscht en 
verzocht. 

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

Ledenvergadering. 
In verband met het winterseizoen worden alle leden uit

genodigd de vergadering van Vrijdag 20 October a.s. te bezoeken. 
Te meer wordt hierop aangedrongen, omdat door verschillende 

omstandigheden de activiteit onzer vereniging in de laatste tijd 
sterk is afgenomen. Laat ieder tonen, dat hij metterdaad lid der 
vereniging is, opdat het bestuur niet alleen blijft staan, maar 
op de leden kan rekenen. 

De voorzitter. 

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

Verslag der vergadering van 25 September 1939. 
Om 8.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet allen 

welkom, in het bijzonder de beeren Verhey en Siegt, die heden
avond voor het eerst aanwezig zijn. De voorzitter spreekt de hoop 
uit, dat deze beeren in onze vereeniging zullen vinden hetgeen 
zij er als philatelisten zoeken. De voorzitter wijst er voorts op, 
dat wij hedenavond onder niet al te rooskleurige omstandigheden 
bijeen zijn, doch dat de vereeniging ondanks den gespannen inter
nationalen toestand kan groeien en bloeien, mits alle leden hier
aan medewerken. Dat deze medewerking er is, daarvan is spreker 
overtuigd. 

Hierna wordt overgegaan tot de voorlezing der notulen, welke 
worden goedgekeurd, en tot de behandeling van eenige ingekomen 
stukken, waarvan de meeste bij den administrateur belanden. 
Onder de ingekomen stukken bevindt zich o. m. een schrijven 
van den voorzitter van de vereeniging „Philatelica", dat een 
aanbieding bevat van zegel nr. 28 van Curafao, op welke aan
bieding wordt ingegaan; enkele exemplaren zullen voor de groote 
October-verloting worden aangeschaft. 

De wintercampagne is door het bestuur thans uitgewerkt. De 
vergaderingen zullen worden opgeluisterd door eenige bekende 
philatelisten hier te lande, die, naar de voorzitter ons heeft mede
gedeeld, bereid zijn gevonden ons t. z. t. weer eens wat van 
hun unieke verzamelingen te laten zien. Het behoeft geen betoog, 
dat hiernaar met verlangen door de leden wordt uitgezien. Naar 
aanleiding van stemmen, die zijn opgegaan om den avond der 
vergadering te veranderen, dus inplaats van zooals gewoonlijk op 
Maandag, deze op een anderen dag te houden, heeft het bestuur 
besloten aan alle leden een circulaire te zenden waarin de gelegen
heid is gelaten hun voorkeur voor een bepaalden dag kenbaar te 
maken. Voorts wijst de voorzitter er op, dat elk lid, dat een 
nieuw lid aanbrengt, voor een prijs, bestaande uit zegels, in aan
merking komt. Als alle leden dit ter harte nemen en hun best 

doen, zal spoedig een grootere zaal dienen te worden gezocht. 
Hierna volgt de rondvraag. Door den heer Siegt worden eenige 

vragen gesteld, welke door den voorzitter worden beantwoord. Een 
voorstel om dit jaar een kleine propaganda-tentoonstelling te 
houden, komt ter tafel. Daar wij in 1940 ons 5-jarig bestaan her
denken en dan ook een tentoonstelling organiseeren, wordt 
besloten da{ in 1939 niet te doen. Hierna sluit de voorzitter 
de vergadering. 

Adresverandering. 
A. J. van Vliet, thans Steijnkade 33, Gouda. 

Bedankt als lid. 
R. Prummel, Middellandstraat, Gouda. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op 23 October a.s. Aller opkomst wordt 

door het bestuur zeer op prijs gesteld. 

Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort 
Secretaris: C. SMIT, Van Lenneplaan 6, Amersfoort, Tel. 2189. 

2e 
dr 

In memoriam 
J. F. C. RAABE, 

secretaris der vereniging. 1 
t 5 September 1939. 1 

Verslag der vergadering van 29 September 1939. 
Om ruim acht uur opent de voorzitter de vergadering met 

enige hartelijke woorden, ' gewijd aan de nagedachtenis van den 
plotseling in de kracht zijner jaren overleden 2en secretaris dr. 
J. F. C. Raabe. Namens de vereniging was een krans aan zijn baar 
gehecht, terwijl een delegatie uit het bestuur den overledene de 
laatste eer bewees. 

Nadat de secretaris de notulen van de vorige vergadering had 
voorgelezen, deed deze mededeling van verschillende ingekomen 
stukken, waaronder een billijke aanbieding van zegels van Curasao 
1901-1902, die enkele bestellingen tot gevolg had. 

Met algemene stemmen werd de heer S. Tillema als lid aan
genomen. De voorzitter deelt mede, dat het bestuur als candidaten 
in de vacature-Raabe stelt: 1. den heer J. "W. Uylenberg; 2. den 
heer J. C. Cramer. 

Uit het verslag van de commissie van beoordeling blijkt, dat 
van de prijsvraag van 30 Juni jl. 5 oplossingen zijn ingekomen. 
Hoewel er geen volledig goede oplossing is, kent de commissie 
ter aanmoediging twee prijzen toe, die door den voorzitter worden 
uitgereikt aan de heren E. L. Ruitenberg en G. C. van Hoften. 
Bij de trekking van de 10 ets. verloting vielen de Ie, 3e en 4e 
(troost)prijs aan hetzelfde lid ten deel. Met een genereus gebaar 
stelde deze twee van deze prijzen ter beschikking van het bestuur. 
Bij de veiling (ongeveer 20 kavels) werden enige kavels op
gehouden, maar andere werden na geanimeerd opbieden tegen 
aardige prijzen van de hand gezet. 

Om 9.15 uur sloot de voorzitter de vergadering, die door 20 
leden bezocht was. C. S. 

Nieuw lid. 
S. F. Tillema, Utrechtsestraat 45, Amersfoort. 

Overleden. 
dr. J. F. C. Raabe, Leusderweg 245, Amersfoort. 

Adreswijzigingen. 
J. H. van Haaren, Lombokstraat 29, Den Helder. 
A. C. Berends, Emmastraat 53a, Alkmaar. 

Bedankt als lid (tegen 31 December 1939)» 
J. M. Both, Vincent van Goghstraat 16, Amersfoort. 
B. W. Fontein, Utrechtseweg 151, Amersfoort. 

Vergadering. 
Vergadering cp Vrijdag 27 October 1939, des avonds 8 uur, 

in hotel Monopole, Amersfoort. 
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Postzegelvereeniging „Santpoort". 
Secretaris: W. MERTEN, Burg. Enschedélaan 29, Santpoort. 

Verslag der vergadering van 12 September 1939. 
Om 8.30 uur heet de voorzitter de 21 aanwezigen hartelijk wel

kom; het officieele gedeelte wordt snel afgehandeld en direct 
hierna wordt het l/oord aan den heer Snitjer gegeven. Wederom 
verrast deze heer ons met een zeer origineele prijsvraag. In zijn 
traditioneel voorwoord wijst spreker er op, dat zoo mogelijk op 
elke vergadering iets behandeld moet worden, dat de leden naar 
deze bijeenkomsten trekt. Voor ditmaal dus weer eens een prijs
vraag. De spreker verheelt echter in zijn voorwoord niet, dat deze 
prijsvraag moeilijker zal zijn dan de voorgaande. Volgens hem is 
echter den gulden middenweg gekozen. Na deze korte, doch krach
tige inleiding leest de heer Snitjer de wedstrijdbepalingen voor. 
Er zullen den leden 10 philatelistische vragen gesteld worden, 
waarvan de antwoorden op een vel papier moeten worden inge
vuld. Het raadplegen van catalogi is tijdens de prijsvraag niet toe
gestaan; zes fraaie prijzen zijn voor de beste oplossingen beschik
baar gesteld. Nadat spreker den leden verzocht heeft, een weinig 
uit elkaar te gaan zitten, om „afkijken" te voorkomen, worden de 
volgende vragen door hem gesteld: 

1. In welk jaar werden in Nederland de eerste postzegels uit
gegeven ? 

2. In welk jaar werden in Nederland de eerste weldadigheids-
zegels uitgegeven ? 

3. In welk jaar werd in Nederlandsch-Indië de eerste postzegel 
uitgegeven ? 

4. In welk jaar Indië no. 2 ? 
5. Hoe groot is het aantal portzegels van Cura9ao ? 
6. In Nederland werd in 1913 ter herdenking van de 100-jarige 

onafhankelijkheid een serie postzegels uitgegeven en wel twaalf 
waarden. Welke beeltenissen komen op deze zegels voor ? 

7. In 1922 werden in Ned.-Indië elf waarden van de toen gang
bare serie postzegels overdrukt met de woorden: „3e Ned. Ind. 
Jaarbeurs Bandoeng". Waarom werd deze opdruk aangebracht ? 

8. In 1914 werden aan de geïnterneerden hier te lande post
zegels verstrekt ter frankeering hunner brieven. Korten tijd daarna 
werden deze zegels weer ingetrokken en werd portvrijdom ver
leend. Waarom werden deze zegels ingetrokken ? 

9. Noem een zegel, die 2 opdrukken heeft beleefd. (Buiten aan 
merking blijven de Nederlandsche zegels 10 op 3 et. dienst en 
ƒ 1 , — op 17K et. dienst). 

10. Ik zond in 1907 een brief naar Duitschland gefrankeerd met 
De Ruyterzegels; voldoende gefrankeerd. De brief kwam zondtr 
eenige pp- of aanmerking terug. Waarom ? 

Ziedaar de tien vragen, die ons gesteld werden. Ui : de stem
ming van de leden gedurende de prijsvraag blijkt, dat deze zeer 
in den smaak valt. Voor velen blijken echter deze vragen te zwaar, 
doch daartegenover staat, dat het ook niet al te gemakkelijk ge
maakt moet worden. Al met al is het voor den heer Snitjer een 
groot succes geworden, daar vele leden van deze prijsvraag heb
ben kunnen leeren. Wij zijn den heer Snitjer voor zijn moeite dan 
ook grooten dank verschuldigd. De prijswinnaars voor respectieve
lijk den len t.m. den 6en prijs zijn de beeren Merten, Van Munster, 
Traanberg, Van Kessel, Schol en Van der Poel met resp. 7%, 6, 
5, 4, 3% en 3K punten. De heer Schol spreekt tot slot namens 
allen nog een woord van dank uit. Een leerzame avond ligt weer 
achter ons. W. M. 

Bedankt. 
J. Bavelaar, Kerkweg 138, Santpoort D. 

Adreswijziging, 
"militair H. C. Köhler Jr., Veldpost 1-II-34 R.I., Vesting Holland. 

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

Bedankt. 
H. H. Bosch, Bloemcamplaan 20, Wassenaar. 

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

Verslag der vergadering van 3 October 1939. 
Aanwezig waren 55 leden. De secretaris krijgt het eerst het 

woord tot voorlezing van de notulen der vergadering d.d. 5 Sep
tember 1939, welke door <le vergadering onveranderd worden 
goedgekeurd. Hierna wordt overgegaan tot het aannemci van 
nieuwe leden; de vier candidaat-leden worden allen als lid aan
genomen, waarna mededeeling volgt van de aanmelding van drie 
nieuwe candidaat-leden. De voorzitter wekt hierna de leden op 
een bezoek te brengen aan de tentoonstelling ter gelegenheid van 
den Dag van den Postzegel, welke door „HoUandia" wordt ge
houden op Zaterdag 7 October a.s. in „Krasnapolsky". Na de 
behandeling van de ingekomen stukken houdt de voorzitter nog 
een korte causerie waarna, na rondvraag en veiling, sluiting volgt. 

Nieuwe leden. 
279. G. J. Kuiper, Walr. van Brederodestraat 15, Buitenveldert, 

N. Amstel, postbestelling Amsterdam, Z. 
280. C. J. Haeck, 2e Const. Huygenstraat 65, Amsterdam, W. 
281. L. van Os, Van Tuyll van Serooskerkenweg 100, Amster

dam, Z. 
282. J. H. van Vonderen, p. a. J. H. Kreuger, Rustenburgerstraat 

431 I, Amsterdam, Z. 
Candidaat-leden. 

A. Th. C. Siebbeles, ambtenaar gem. Amsterdam, Transvaalstraat 
68III, Amsterdam, O. (Voorgesteld door H. Th . Neyenhuys). 

A. Kok, ambtenaar gem. Amsterdam, Bosch en Lommerweg 12 III, 
Amsterdam, W. (Voorgesteld door H. Th. Neyenhuys). 

W. J. Teunisse, Merlijnstraat 6 I I I , Amsterdam, W. (Voorgesteld 
door N . J. Staal). 

Adreswijzigingen. 
50. J. Jonen, thans Leeuwerikstraat 49, Badhoevedorp (N.-H.). 
59. K. A. Weeda, thans Nachtegaalstraat 88, Amsterdam, N . 
71. C. Latdorp, thans Fahrenheitsingel 32, Amsterdam, O. 
79. J. A. Neeter, thans Fokkerlaan 5, Amstelveen (gemeente 

Nieuwer Amstel). 
154. J. Dekker, thans Nassaupark 13, Bussum. 
174. J. E. Kortebein, Groenburgwal 5, Amsterdam, C. 
182. A. Selbiger, thans Spuistraat 301, Amsterdam, C. 
194. A. de Vries, thans Sumatrastraat 347 II, Amsterdam, O. 
209. E. van Pelt, thans Ie Helmerstraat 217, Amsterdam, W. 

Attentie. 
Het adres van den penningmeester, den heer C. Latdorp, is ge

wijzigd. Dit is thans: Fahrenheitsingel 32, Amsterdam, O. Het 
telefoonnummer blijft 53787. 

Belangrijk. 
Door de thans nog toetredende nieuwe leden behoeft voor de 

resteerende maanden 1939 geen contributie meer te worden vol
daan. Werft dus nieuwe leden ! 

Prijsvraag. 
In de vergadering van Dinsdag 7 November a.s. zal wederom 

een prijsvraag worden gehouden. 
Verloting 12 J4 jarig bestaan. 

De trekking zal thans plaatsvinden op Maandag 16 October 1939. 
De trekkingslijst ligt vanaf 17 October ter inzage ten huize van 
den len secretaris, zoomede op den ruilavond van Woensdag 18 
October a.s. in „De Roode Leeuw". 

Vergaderingen. 
Woensdagavond 18 October 1939 ruilavond in „De Roode 

Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
Dinsdagavond 7 November 1939 maandelijksche vergaderavond 

enz. eveneens in „De Roode Leeuw". 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGEL VEILINGEN 
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Phil.-Club „Siantar", te Pematang Siantar (*̂ um. O. K.). 
Secretaris: W. J HOFSTé, Ond. Pagar Djawa, Pematang Siantar. 

Verslag der vergadering van 21 September 1939. 
De voorzitter opent om 8.30 uur de bijeenkomst; het spijt hem, 

ditmaal slechts 13 personen te kunnen verwelkomen. De notulen 
worden voorgelezen en onveranderd vastgesteld. De secretaris 
memoreert de clubcirculaire van 4 dezer inzake voorloopig stoppen 
met de rondzendingen wegens de onzekere politieke toestand en 
werd verzocht bij algemeene mobilisatie in Indië de in bezit 
zijnde boekjes direct aan den heer Ebbink te retourneeren. In
middels werd weer begonnen met de circulatie. Waar bij mobili
satie het geheele bestuur, op één lid na, zou moeten opkomen, 
stelt de heer Cornelisse voor het bestuur tijdelijk uit te breiden, 
opdat bij eventualiteiten een en ander gewoon kan doorgaan. Het 
bestuur zal dit overwegen; de moeilijkheid is een geschikt en in 
de buurt wonend niet-dienstplichtig lid te vinden ! 

Bij de kwartjesloterij trekt de heer Kruiter den len prijs, terwijl 
bij de gratis-verloting met „knobelen" de heer Kousbroek den 
eersten prijs krijgt. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 10.15 uur 
de vergadering. W. J. H . 

Nieuw lid. 
mevr. F. Goedel, Julianastraat 5, Pematang Siantar (S.O.K.). 

Adresverandering. 
W. Oltmans, thans Maetsuykerstraat 4 A, Medan (S.O.K.). 
J. G. Rademaker, Taveernelaan 40, Bosch en Duin, p.k. Den 

Dolder (Utrecht). 

Postzegelvereeniging „Semarang", te Semarang (Java). 
Secretaris: Ir. E. PERELAER, Nieuw Tjandjiweg 24, Semarang. 

Verslag der vergadering van 23 September 1939 
in hotel-pension „Wilhelmina". 

Als de voorzitter te ruim half acht de vergadering opent, blijken 
elf leden aanwezig te zijn. Naar aanleiding der notulen van de 
vorige vergadering maakt de heer Danner enkele opmerkingen, in 
verband waarmede de notulen enkele wijzigingen ondergaan. De 
aldus gewijzigde notulen worden daarna goedgekeurd. Na de gratis 
verloting en de verkoop van zegels is de verkiezing van een 
nieuwen secretaris aan de beurt. De voorzitter deelt mede, dat 

het vertrek van den huldigen functionaris door de tijdsomstandig
heden niet meer vaststaat, weshalve hij voorstelt om geen defini
tieve vervanger te kiezen, maar iemand, die als vervanger kan 
optreden, indien de heer Perelaer toch mocht vertrekken. Daar
toe aangezocht verklaart de heer Danner zich bereid om even
tueel als secretaris op te treden, met welke keuze de vergadering 
zich kan vereenigen. Geen der leden is echter bereid om eventueel 
als leider der jeugdafdeeling op te treden, zoodat aan den huldigen 
leider wordt overgelaten wat te doen. Nadat eenige leden van de 
rondvraag hebben gebruik gemaakt en de volgende vergadering 
is vastgesteld op Zondag 8 October a.s., sluit de voorzitter te 
ongeveer negen uur de vergadering. 

Nederl. Philat. Vereen. „De Verzamelaar", te Bussum. 
Secretaris: P. F. VAN DOORN, Fahrenheitstraat 20, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 7 September 1939. 
Aanwezig 38 leden en 2 introducé's. Om 8.15 uur opent de 

voorzitter de eerste vergadering van het postzegelseizoen met een 
hartelijk welkom en spreekt de hoop uit, dat allen op een pret
tige vacantie terug kunnen zien. Een welkomstwoord in het bij
zonder wordt gericht tot het nieuwe lid den heer Wiggers de 
Vries en de beeren belangstellenden. De voorzitter vindt het een 
genoegen de vergadering nog zoo goed bezet te zien, niettegen
staande het pas afgekondigde mobilisatiebesluit. De heer Van Vliet 
wordt daarna gefeliciteerd namens het bestuur met de opening 
van een nieuwe postzegelhandel aan den Brediusweg te Bussum. 
Mevrouw Boonen wordt dank gebracht voor het gratis beschik
baar stellen van een serie postzegels voor de maandelijksche ver
loting. Daarna worden de notulen voorgelezen en goedgekeurd; 
ingekomen stukken worden afgehandeld, waarbij eenige inschrij
vingsbiljetten van de Indische posterijen worden rondgedeeld aan 
belangstellenden. De heer Bianchie stelt zich, op de vraag van den 
voorzitter, disponibel, om, wanneer noodig, des Zaterdags op de 
postzegelbeurs de leiding op zich te nemen, waarvoor de voorzit
ter hem dankt. Overgegaan wordt dan tot de veiling van eenige 
kavels, waarna de maandelijksche verloting volgt. Nadat het offi-
cieele gedeelte wordt gesloten blijven de leden nog geruimen tijd 
bijeen voor onderlinge ruil en koop tot ongeveer half elf. 

P. -F. V. D. 
Candidaat-leden. 

mevr. Cornelissen-Goedkoop, Graaf "Wichmanlaan 15, Bussum. 
(Voorgesteld door J. J. Quartel). 

W. G. van Voorthuizen, Heemskerklaan 3, Baarn. (Voorgesteld 
door P. F. van Doorn). 
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Britsche Koloniën. 
am 

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

Eerste klasse collecties worden U op zicht toegezonden 
als volgt: 

Klasse 1. — EERSTE UITGIFTEN, een derde catalogus-prijs; condities netto. 
Klasse 2. — EDUARD- EN GEORGE-UITGIFTEN in postf risschen staat, 
veelal tegen 50 Vo catalogusprijs. 
Klasse 3. — EDUARD- EN GEORGE-UITGIFTEN, prachtig gebruikt, veel
al tegen 50 'It catalogusprijs. 

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

J l—) I [ 3 r ^ 6 West Hill Road, 
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H. E. N. K. van de Beek, "Willem van Mechelenstraat 15, Amers
foort. (Voorgesteld door P. F. van Doorn). 

Nieuwe leden. 
77. J. de Ruiter, Godelindestraat 24, Bussum. 
78. H. Bokking, Langejanstraat 80a, Amersfoort. 
79. A. Klarenbeek, Primulastraat 30, Hilversum. 
80. W. Wiggers de Vries, Stationsweg 16-18, Bussum. 

Adreswijzigingen. 
55. J. G. de Klerk, Boerhavelaan 17, Bussum. 

Rondzendingen. 
Spoedige kennisgeving wordt verzocht van de leden, die gemo

biliseerd zijn, daar er anders stagnatie in het rondzendverkeer zou 
ontstaan. Opgave aan den commissaris van de rondzending: 
J. P. Harms, Prins Willem van Oranjelaan 1, Naarden. 

Beurs. 
Te Bussum zal op Zaterdag van 2 tot 5 uur in „De Harmonie" 

weer geregeld postzegelbeurs gehouden worden, welke voor de 
leden en voor de jeugd beneden de 16 jaar vrij toegankelijk is. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Donderdag 2 November 1939, 

in „De Harmonie", te Bussum. 

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

Verslag der vergadering van 6 September 1939. 
Om 8.30 uur opende de voorzitter de vergadering, bestaande uit 

6 bestuurs- en 29 gewone leden. Van den secretaris was bericht 
van verhindering gekomen. Eenige ingekomen stukken werden 
voorgelezen, o. a. een mededeeling van het General Post Office te 
Wellington (Nieuw-Zeeland) betreffende uitgifte van nieuwe 
zegels, alsmede een aantal kavelbeschrijvingen van de rijkspost-
zegelveiling te 's-Gravenhage eind September a.s. 

De heer Hellinga bepleit de wenschelijkheid om het aantal 
sectiehoofden voor de rondzendingen met één te vermeerderen. 
Daarna worden twee nieuwe sectiehoofden benoemd, de beeren 
H. J. Harskamp en L. H . Maertens. Uitvoerige besprekingen 
vinden plaats over de a.s. propagandavergadering, welke in 
November gehouden zal worden. Op verzoek van de propaganda-
commissie wordt deze met een persoon aangevuld, nl. het lid 
H. J. van Baaren. 

Bij de verloting werden 5 prijzen ter waarde van ƒ 7.— verloot. 
Om half elf werd na de rondvraag de vergadering gesloten. J. S. 

Verslag der vergadering van 4 October 1939. 
Om 8.30 uur opent de vice-voorzitter de vergadering, bestaande 

uit 5 bestuursleden, 23 gewone leden en 2 belangstellenden. De 
voorzitter was wegens ongesteldheid verhinderd de vergadering 
bij te wonen. De notulen der vergaderingen van Juli en van Sep
tember worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Eenige ingekomen stukken werden voorgelezen, o. a. bericht 
van verhindering, kavelbeschrijving van een postzegelveiling te 
Bandoeng op 1 December a.s., en aanbiedingen van Cura9aosche 
postzegels. De secretaris legde een nieuwe lijst aan van deel
nemers voor de portefeuille met literatuur, doch hoopte, dat zoo
wel deze deelnemers als de overige leden behulpzaam zullen zijn 
met beschikbaarstelling van tijdschriften, brochures, interessante 
veilingcatalogi, enz. De heer Hellinga stelt zich beschikbaar voor 
het verkrijgen der aangeboden postzegels van Curayao. 

In de pauze heeft een levendige ruilhandel plaats. 
De twee aanwezigen geven zich als candidaat-lid op. In verband 

met den feestdag van Allerheiligen wordt de datum der p ropa
gandavergadering vastgesteld op Woensdag 8 November a.s. 

In Januari zal o p de vergadering een verloting plaats hebben, 
waartoe uniforme kartons bij den heer O. Thaels, Wetering
straat 26, beschikbaar zullen zijn. Voor de verloting worden vijf 
zegels beschikbaar gesteld, ter waarde van ƒ 8.70. 

Bij de rondvraag geeft de heer Jonker in overweging om 
voortaan de rondvraag vóór de verloting te laten geschieden, het

geen wordt besloten. Om 10.30 uur wordt de vergadering gesloten. 
J. Th. A. S. 

Candidaat-Ieden. 
mevr. C. Snoek-Oerdonk, Pauwlaan 28, Eindhoven. (Voorge

dragen door P. J. Scholten en J. Th. A. Smelt). 
jhr. D. J. H. N. den Beer Poortugael, Pauwlaan 10, Eindhoven. 

(Voorgesteld door N. O. Keukenmeester en J. Th. M. Smelt. 
Adreswijziging. 

W. Loomans, thans Van Panhuisstraat 17a, Groningen. 
Bedankt als lid. 

W. Slijkhuis, Eindhoven. 
Vergadering. 

Eerstvolgende propaganda-vergadering Woensdag 8 November 
1939, des avonds 8.15 uur, in Hotel du Commerce, Eindhoven. 

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

Amstenrade, Post Treebeek. 

Verslag der vergadering van 23 September 1939 
in hotel „Claessen", Brunssum. 

Te 8 uur opent de voorzitter de vergadering. Verschillende leden 
zijn door werkzaamheden verhinderd; verder zijn er enkelen in 
militairen dienst, o. a. de heer Van Mameren, die nu verder de 
rondzendingen niet meer kan verzorgen. De heer Van Emmerik 
wordt bereid gevonden, dit voorloopig te doen. 

De vergadering wordt dan even gestoord door iemand die nood
zakelijk gebruik moet maken van de telefoon, die in ons lokaal 
hangt. Hij blijkt verzamelaar te zijn en wenscht lid te worden van 
onze vereeniging. Wij hopen nog vaak op deze wijze gestoord 
te worden. 

Na behandeling van enkele ingekomen stukken wordt er ge
durende eenigen tijd geruild, waarna de gebruikelijke verloting 
plaats vindt. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering, v. d. S. 

Candidaat-lid. 
K. Wernick, Rumpenerstraat 48, Rumpen. 

Vergadering. 
Volgende vergadering op 21 October 1939, des avonds 8 uur, 

in „Juliana", Hoensbroek. 

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

Verslag der vergadering van 21 September 1939. 
Daar de voorzitter, de heer J. M. van den Bogaard, in verband 

met een oefening van den luchtbeschermingsdienst, niet vóór 
9 uur aanwezig kan zijn, wordt begonnen met een 100-tal kavels 
te veilen, welke veiling onder leiding staat van den 2en voor-

TE K O O P GEVRAAGD 
Zegels van Europa en 

Nederlandsche Koloniën tot 1890, 
in uitsluitend prima exemplaren. 

Zendt mij de zegels, welke U heeft. Afrekening p.o. 
J. G. MILLAARD (Fa. J. VOET). 
Handelaar in klassieke zegels Europa en Ned. Kol. 
tot 1890. — Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

H o v e n l e p s w e g 18 - T I E L . 
Telefoon 2951. Giro 229209. 
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zitter, den heer H. Bakker. Het bestuurslid de heer K. Las van 
Bennekom, werd bereid gevonden de kavels te veilen, van welke 
taak hij zich als naar gewoonte schitterend kweet. Het meeren-
deel der zegels verwisselde dan ook van eigenaar tegen liefhebbers-
prijzen. Te half tien was dit gedeelte der bijeenkomst geëindigd. 

De voorzitter, die intusschen gekomen was, opende daarop het 
officieele gedeelte der bijeenkomst en sprak een hartelijk woord 
van welkom tot de aanwezigen, in het bijzonder tot het aan
wezige dameslid. Spreker besloot zijn welkomstwoord met den 
wensch, dat dit een voorbeeld voor onze andere damesleden mag 
zijn. Hierna memoreerde spreker het overlijden van ons lid, den 
heer Van Zutphen, hetgeen ons allen zeer diep getroffen heeft, 
daar de overledene een zeer trouw bezoeker van onze bijeen
komsten was, mede-oprichter der v.ereeniging, en geruimen tijd 
een functie in het bestuur bekleedde. Enkele minuten werd hierna 
gepauzeerd en staande de nagedachtenis van den overledene geëerd. 

De voorzitter deed vervolgens nog enkele mededeelingen. Hoe
wel we over het algemeen geen klagen hebben over het verga-
deringbezoek, kan zulks volgens de meening van het bestuur nog 
veel beter. Een middel moet dus gezocht worden om de bijeen
komsten aantrekkelijker te maken. "We hebben een buitengewoon 
gezellige zaal, waar tegen zeer geringen prijs desgewenscht ver
schillende dranken verkrijgbaar zijn, doch vele leden ontbreken 
nog op onze bijeenkomsten. Het bestuur kan nu wel een tentoon
stelling van z.g. „afzonderlijke landen" op onze bijeenkomsten 
houden, landen die door de leden zelf zijn ingezonden, maar dit 
is nu niet iets origineels. Gevraagd wordt nu of misschien een 
der leden een ander voorstel heeft. Het antwoord verwacht het 
bestuur eventueel op een volgende bijeenkomst. 

Een redactiecommissie dient te worden benoemd nu we het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie als ons vereeniglngs-
orgaan hebben. Het bestuur stelt voor, dat voorloopig de voor
zitter met den secretaris zich hiermede belasten, hetgeen goed
gekeurd wordt. Vervolgens wijst de voorzitter de leden erop, voor 
al het juiste bedrag op de circulatielijst der rondzendingen in te 
vullen, want de leider heeft bij eenig gering verschil uren arbeid 
om dit op te sporen. Tevens worden boekjes voor de rondzen-
ding gevraagd, waaraan geregeld gebrek is. Tenslotte deelt spreker 
nog mede, dat de bestelde Yvert-catalogussen met eenige vertra
ging geleverd moeten worden, in verband met den internationalen 
toestand. 

Nadat de voorzitter nog een hartelijk woord van dank gericht 
had aan het adres van ons lid den heer H . Bakker, voor zijn 
bereidwilligheid om in de plaatselijke bioscooptheaters een reclame 
voor de vereeniging te vertoonen, besloot spreker met den wensch, 
dat iedere bioscoopbezoeker philatelist worde en iedere philatelist 
bioscoopbezoeker. Hierop volgde sluiting, waarna verschillende 
leden nog geruimen tijd aangenaam ruilden. 

Nieuw lid. 
mevr. Elze Darmitzer, P. C. Hooftweg 1, Hilversum. 

Vergadering. 
Vergadering iederen 3en Donderdag der maand, alsmede lederen 

Zaterdag van 1—6 uur beurs, in de O.L.B., 's-Graveiandscheweg 55, 
Hilversum. 

NEDERLANDSCHl VEREENIGING VAN 
POSTSTUKKENVERZAMELAARS. 

Zondag 24 September kwamen de Nederlandsche poststukken
verzamelaars onder leiding van den heer J. A. Maas Geesteranus te 
Utrecht tesamen, om ovet allerlei onderwerpen, deze stukken 
betreffende, te spreken. Het was een verblijdend verschijnsel, dat 
naast verschillende oude bekenden niet minder dan 7 nieuwe ver
zamelaars aanwezig waren, die deze vergadering nog nooit 
bezochten. Het poststukken verzamelen gaat hier, evenals in andere 
landen, langzaam maar zeker vooruit. Bijna iedereen had wat 
meegenomen, hetzij om te toonen, hetzij om inlichtingen in te 
winnen over een stuk, dat moeilijk te determineeren of geheel 
onbekend was. Voor de eerste maal hadden enkele leden ruil
materiaal medegebracht; deze proefneming sloeg zoo in, dat zij 
een volgend jaar zeker op uitgebreider schaal zal worden herhaald, 

terwijl verwacht mag worden, dat de opkomst daardoor nog meer 
zal worden bevorderd. 

De navolgende onbekende stukken werden o. m. getoond: 
Kaart nr. 37 van Ceylon; deze was verkeerd gevouwen, waar

door de antwoordkaart boven kwam; daarna was „Reply" met 
roode inkt doorgehaald en op de vraagkaart dit woord opnieuw 
in rood gedrukt. 

Kaartbrief van Argentinië van 10 c. groen op geel, uitgifte 1923. 
Een kaart van hetzelfde land van 12 pesos bruin en oranje met 

San Martin, ter voldoening van het busrecht. 
Albaneesche poststukken met opdruk, uitgegeven na de bezet

ting door de Italianen. 
Onbekende kaarten van Polen, die veel overeenkomst toonen 

met de prentbriefkaarten van Oostenrijk. 
Ook tal van zeldzaamheden, die wel gecatalogiseerd zijn, werden 

voorgelegd, o. a.: 
Kaarten van Nieuw- en gebruikte enveloppen van Oud-Rusland. 
Duitsche onderzeeboot-kaarten. 
Zeldzame stukken van Albanië, Abessinië, enz. 
Proeven van Duitschland, San Marino, Canada, Hongarije, enz. 
Moesman-curiositeiten van Nederland, enz. 
Het was een aangename bijeenkomst, die waard is bezocht te 

worden door alle poststukken-verzamelaars. 
Belangstellenden, ook voor afstempelingen, melden zich aan bij 

den heer J. A. Maas Geesteranus, Nassaustraat 13, Utrecht. C. 

„BOND STREET" VEILINGEN 
IN OORLOGSTIJD. 

Tot ons genoegen kunnen wij mededeelen, dat wij gewoon met onze 
veilingen zullen doorgaan en ons geheele herfstprogramma zuilen afwerken. 

Koopers kunnen rekenen op onze gebruikelijke service, maar worden 
verzocht hun biedingen en verzoeken om zichtkavels zoo snel mogelijk te 
doen na ontvangst van den catalogus om mogelijke vertraging te vermijden. 

Geïllustreerde catalogi zijn franco gratis verkrijgbaar, uitgezonderd 
de catalogi van de „Fabergé" gespecialiseerde collectie en van de veiling 
der Duitsche Staten van 23 en 24 October, waarvan de prijs 2 sh. per stuk 
zal zijn. Lijsten van opbrengstprijzen van deze speciale veilingen zijn 
eveneens verkrijgbaar tegen 2 sh. p. stuk. 

KOMENDE VEILINGEN. 
16—17 OCTOBER: 

Een mooie algemeene verzameling, bevattende een 
buitengewoon mooie collectie Britsche Koloniale 
zegels. 

23—24 OCTOBER: 
Het grootste gedeelte van een wereldberoemde ver
zameling Duitsche Staten, alles op brief en van de 
denkbaar fijnste kwaliteit. 

30—31 OCTOBER: 
Een zeer waardevolle collectie Britsche Koloniale 
zegels. 

6 — 7 NOVEMBER: 
Een mooie algemeene verzameling, bevattende een 
zeer mooie collectie van de Vereenigde Staten, met 
verschillende „Sepcimen" erreurs, Europa met 
Duitsche Staten gespecialiseerd, dito Siam, Hawai-
eilanden, Missionary 13 cent, mooi gebruikt exem
plaar op brief, enz. 

13 NOVEMBER: 
Buitengewone luchtpostverzameling, bevattende vele 
zeldzame stukken en brieven. 

20—21 NOVEMBER: 
De tweede „Fabergé"-veiling, de prachtige gespe
cialiseerde verzameling Rusland. 

D ^ " Vraagt onze catalogi ! 
' Correspondentie: Engelsch, Fransch, Duitsch. 

H. R . HARiVlBR, 
De le idende postzegel-auctionaris van de were ld . 

Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres: Phitlanisel-Wcsdo, London. 

131-137 New Bond Street — London W.l. 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 
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SCHAARSE EUROPAZEGELS. 
ongebruikt. — ° gebruikt. 

BULGARIJE 1935, Gedenkserie Dimitri, Yv. 27377 
1939, Lichte athletiek (5), cpl. 
Luchtpost 1931, 150 lewa, cpl., Yv. A. 511 

ESTLAND 1923, Opdr. ongetnd en get. Z. (4), Yv. 6768 
1931^ Roode kruis serie, cpl., Yv. 11316 ° 
1933, Roode kruis serie, cpl., Yv. 12528 " 
1937, Weldadigheidsserie, Yv. 15053 ° 
1938, Weldadigheidsserie, Yv. 15457 

GRIEKENLAND, Luchtpost 1935, cpl., Yv. A. 2230 ■ 
HONGARIJE 1934, Lisztblok, Yv. '40 fr 300, Yv. B. 1 
ITALIË, Luchtpost 1933, Baibo, fr 650, Yv. A. 4849 
LETLAND 1922, 50 en 100 r., fr. 120, Yv. 9192 ° 

1930, Weldadigheidsserie, cpl., Yv. 16271 ° 
Luchtpost 1932, 525 s., get., cpl., Yv. A. 1620 ° 
Luchtpost 1933, 220 s., get. of ong., Yv. A. 2124 ^ 
Luchtpost 1933, 840 s., getand, Yv. A. 3336 ° 
Zelfde serie, ongetand, Yv. A. 3336 

LITAUEN 1930, Gedenkserie Vitautas, cpl , Yv. 28902 ' 
Luchtpost 1934, 20 c.5 1., cpl., Yv. A. 8489 ° 

LUXEMBURG 1929, Caritas, cpl., Yv. 21418 
1932, Caritas, cpl., Yv 23943 
1933, Caritas, cpl., Yv. 24448 ° 

OOSTENRIJK 1923, Weldadigh.serie steden, Yv. 30412 
1924, Weldadigheidsserie, fr. 450, Yv. 32630° 
1936, 3 en 5 schilling, Yv. 48283 

RUSLAND 1933, Gedenkserie 26 commiss., Yv. 50408 ' 
1934, Gedenkserie 10 j . luchtp , z. wmk., Yv. 50913 ' 

SAARGEBIED 1921, 5 pf.25 mk , cpl., Yv. 5368 
1921, Alleen de 2, 3, 5, 10 en 25 mk., Yv 6468 
1927, 10 C.5 fr., postfrisch, Yv. 10720 
1930, Volkshilfe, cpl., Yv. 13238 

TSJECHOSLOWAKIJE 1926, Sokolcongres, Yv. 20912 
Luchtpost 1920, ongetand, cpl., Yv. A. 13 

YOEGOSLAVIE 1932, Regatta, cpl., Yv. 22530 ' ° 
1933, Penclub, Yv. 23136 ■• 

Luchtpost 1934, cpl., Yv. A. 15 
Luchtpost 1937, cpl., Yv. A. 714 

ƒ 2.50 
1.35 

- 3.25 
- 12.25 
- 1.65 
- 1.75 
- 1.35 
- 1.25 
- 4.— 
- 3.30 
-10.— 
- 2.25 
- 1.80 
- 2.50 
- 1,90 
- 3.50 
- 4.— 
- 10.50 
- 3.— 
- 1.55 
- 3.25 
- 3.25 
- 5.— 
- 7.50 
- 3.75 
- 1.75 
- 3.50 
- 5.50 
- 4.50 
- 2.— 
- 7.— 
- 12.75 
-12.50 
- 3.25 
- 4.10 
- 1.— 
- 2.95 

^ ^ ^ Levering tegen storting op giro 277730, 
pastwissel of rembours Boven ƒ 5.— franco 

aangeteekend; naar Indie boven ƒ 10.—. 

X. DAUDT, P o s t z e é e l l i a n c l e l , 
G O U D A - Z e u é e s t r a a t 6 2 . 

Auto-Rijverbod op Zondag 
Uw vrijgekomen tijd kunt 
U nu besteden aan Uw 
POSTZEGEL-LIEFHEBBERIJ 

Mancolijsten hebben onze 
volle attentie. 

Bostioanse en Boekema's 
Postzegelhandel N.V. 

, ,^_. Weste Wagenstraat 34, 
1 Tel.55344,Rotterdam-C 

De Firma voor betere kwaliteit. 

T E K O O P G E V R A A G D 
Verzamelingen Danzig en 
Pooisch Danzig ä contant. 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

Bijzonder« aanbieding Duitschland. Profi
teer van du spotkoopje loo stuks Yv. Nr. 
497a, 498 en Vliegpost 56, Fr 1625,-daarbij. 
10 X nrs. J09, 510, 511, S12 522, J23, Ï4J, 
54«, SS7. SS«. !«2, 5*3. 5*4. 573'7«. i77, 
578, 580 en j 8 i . Pri)s f 5,75. 
WIJ leveren nog zoolang voorradig S P \ N J E 
10 versch Gen. Franco Mi Mk. 60 — f 2,—■ 
Roode Reg, VINEBRE 8 st compl f o.jo 
Idem in TcteBêche paren f 1,50 
Dezelfde serie foutdruk 8 ^t. f 0,7 j 
Nederland driehoek 6 e t , 25 versch. plaat

fouten met beschrij ving, slechts f 3,— 
Ned Indie Jubil. 1923 alle afwijkende tan

dingen, behalve j et 11 Va • n . 8 stuks in 
prima exx slechts f i,— 
ledere kooper een mooi speciaal couvert 

Jubileum 1938 (Houtrusr) cadeau 
»The Globe«, Zeandam. Giro 118330. 

Postzegels verzamelen, 
is geld beleggen. 

De vorige oorlog heeft bewezen, dat een goede 
serie onder alle omstandigheden haar waarde 
behoudt Dit kan van geen enkele geldsoort 
gezegd worden Koopt dus thans goede zegels. 
T e i t o o p : 2 p r a c h t v e r z a m . O v e r z e e . 

Jub 1923 2 et  I gld f o,4ï 
10/3 en I gid /17V'dienst f 0,40 
Roode Kruis 
Olympiade 
Toeristen 
Zeemanserie 
Rembrandt 
Kindserie 1928 

» 1929 
1930 
1931 
193z 
1933 
1934 
'35 '36 

Crisis en Emma 
Zomer '35—'39, 
Luchtvaartfonds 

'17 

f i 
f i ,so 
f 0,90 
f o.JS 
f 0,40 
f 0,30 
f 0,25 
f 0,4; 
f 0,8 j 
f 0,60 
f 0,4 ï 
f 0,JO 

'38 f 0 «0 
f o, .o 

S series f 1,10 
f 0 , 1 ; 

GIRO 402IS P O R T O EXTRA 

JOHN GOEDE, -'^ 
Brederodestr. 46, Amsterdam, W. 

POSTZEGEL-VERZAMELAARS 
zendt ons deze advertentie in couvert 
met afzender — porto II/2 cent — 
en U ontvangt regelmatig gratis 
alle nieuwtjesmeldmgen, K. L M.

vluchtennieuws, enz., enz. 

Nederlandsche Postbus i i i , 
Postzegelbeurs DEN H A A G 
Gevestigd sedert Juli 1924. (193) 
1000 verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f i , 3 j , uit mijn doubletten. 
Franco Nederland, Ned Indie f 0,25 extra 

D. van Ommen, Populierenlaan, 
Epe. (Giro 132330). (190) 

Aangeboden tegen kosten dezer advertentie 
en vracht voor toezending 
Nos. 991 t/m 1048 

L'ECHO DE LA IIMBROLOGIE, 
resp IJ April 1937 t m 31 Augustus 1939 

I. M I O A V A I N E , S L O O T D O R P . (192) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

R U I L r . Gevraagd goede Overzee
zegels in ruil voor dito Europa. 
Basis Michel 1940. Geen zend onder Mk 30,—. 
Z i c h t z e n d i n g e n a a n T . H E N S E N , 
K o n i n g s t r a a t 2 0 , B o d e g r a v e n . ( 1 9 7 ) 

P o s t s t e m p e l s . Rud of koop gezocht van 
poststempels m e t t e k s t , getegenheidsstem
pels, phllateiistendagen, tentoonstellingen, enz 
Geen punt of gewoon rondstempels. 

N i e t u i t g e k n i p t . (194) 
H. G. VAN D E W E S T E f l I N G H , 

W. de Zwijgerplantsoen i, Tuindorp Utrecht 

Ik d o e o v e r z e e w e g . Wanneer U mij 
opgeeft, welke landen U verzamelt, 
schrijf ik U per briefkaart, wat ik 
daarvan heb af te geven. 
I Yvert franc is f 0,02. 
Mej E R LOEB, 

Gentschestraat 78, Scheveningen (191) 
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Speciale aanbieding. 
Betere zegels. 

MALTA no . 11 frcs. ' 7 5 -
90.-

'75>-
« 5 , -

i6o , -
I2S . -
1 5 0 -
2 5 0 -
500,-

15 
4 ' 
50 
51 
78 
79 
8a 
32 

101 
103 l é 
13 "5 
Telegraaf no 9 frcs 

certif Royal Phil Assoc, 
LEEWARD ISLANDS no, 80 frcs, 

81 „ 
GOUDKUST 
FIJI EILANDEN 
S CHRISTOPHER 
STRAITS SETTLEMENT 

Pond 
frcs. 

IERLAND 
ENGELAND 

647,-
77J,-

32 
66 
16 
90 
107 
70 
109 

1000.— 

24o,— 
400,— 
400,— 
!SO.— 
3SO — 
550,— 
45°.— 
17s.— 
600,— 
850,— 

375.— 
480,— 
256,-
334.SO 
588,— 
150,— 

IJ02,— 
compl 
526,-
anders 

f 4 , -
- 2,— 
- 4.— 
- 1.35 
- 3.75 
- 2.75 
- 3.50 
- 5.75 
- 11.75 
- 10,— 
- 16,50 
- i<.75 

- 18.50 
- 5 . — 
- 9.— 
- 7.50 
- 10,— 
- 6 — 
- 10,— 

8.M 
- 3.^5 
- I I ,— 
- 14.50 
- 6,50 
- 9.— 
- 4,75 
- 7,25 
- 13.50 
- 3.50 
- 33.75 

NATAL 
TRINIDAD EN TOB 
DOMINICA gebruikt 
NEVIS „ 22 
SEYCHELLES 52/62 
ST VINCENT 46/52 
RUSLAND 406/11 
WURTEMBERG gebruikt 23/37 
N O O R W E G E N geb pr ex i 
L I T H A U E N 129/74 
FRANKRIJK Expos Intern de Pans 

incl alle Fr kol 21 series frcs 
^ Alle zegels zijn postfrisch tenzij anders vermeld 

W. M. F. SUTHERLAND 
Postzegelhandel 

Albr. Thaerlaan 49 
UTRECHT. 

Bank: Ned. Handelmij., Utrecht. 
Postrekening 179934. 

Nog vele andere series en zeld
zame zegels in voorraad. 

Zichtzendingen worden U gaarne 
toegezonden, zonder eenige 

verplichting Uwerzijds. (198) 

Gevestigd 
Postzegelhandel 

J. VAN VLIET & Zn. 
Brediusweg 3 — BUSSUM. 

De Postzegelhandel voor het Gooi 
Populaire prijzen. 

tdveMinditblad! 

MEDERLAND EN KOLONIEN 
Pnjzen T O T 6o en meer procent beneden Speciaal-Catalogus 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert. 
DUITSCHE KOLONIËN 

b i U i j k s t e p n j z e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g . 
Steeds de moois te en billijkste z ichtzendingen ter be

schikking. O o k naar Overzee . 
M a n c o l i i S t * n worden ve rzoch t — Referent iën! 

W. WINDRATH, Lugan« (Zwitserland). 
Gevestigd in 1890. 

België, Ouitscliiand, Bulgarije, Rutland 
en andere Europa-zegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vereenigingen en 
handelaren. Opgaven van prima licht 
controleerbare philatelistische referentiën. 

A. BISKE, 
POSTBUS 2 8 9 , BRUSSEL. 

(Lid I.P.H V. Brussel). 

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
Alle Kinderzegels 1923/1938: 

16 series, 62 waarden ƒ 6 80 
Alle Kinderzegels in roltanding: 

8 series, 31 waarden ƒ 7 80 
PRIJSLIJST Nederlandsche "Weldadigheids- en 

Gelegenheidszegels wordt op aanvraag gratis 
toegezonden. 

Levering na ontvangst van postwissel of storting 
op giro 224451. Porto steeds extra. 

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

Te koop aangeboden: 
COMPLETE JAARGANGEN VAN HET 

„PHILATELISTISCH MAANDBLAD" 
1912—1921 

en het 
„NEDERLANDSCH MAANDBLAD" 

VOOR PHILATELIE" 
1922 — 1938 

Verkrijgbaar bi) de administratie van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, tegen 
den prijs van ƒ 1 — + ƒ O 25 frankeerkosten 

per jaargang. 

LOSSE NUMMERS 
ƒ 0 15, inclusief porto. 

Men bestelle bij voorkeur door storting op 
postrekening 344900 ten name van het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie, Wilhelmina-

park 128, Breda. 

Fa. Ten Kate & Borchers 
Inkoop - Verkoop - Veilingen - Taxatie 
Gasthuismolensteeg 13, Amsterdam-C 
Postrekeninu 245932. - Telefoon 32521. 

T 

Zeer belangrgke Veiling 
te houden 

Einde October 1939 
in Hotel „Polen" te Amsterdam. 

De Catalogus is voor serieuze 
gegadigden gra t i s verkrijgbaar. 

Voor volgende veilingen kan steeds 
goed materiaal worden ingezonden. 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZECELS, 

OEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk bolang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending i llandteekening) 
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IKPROKEN ÖFSISöiREVQiLEENTHEÏWÖ 
]VLEUGLEN VAN ZIJN H OEDFR.bÊ CEDACHt 
I S m X VERSniD BU DA6EMENBIJ N A O f P 
t W E E G S K Ä Ä i r z i J N BESTHilHG VP" 

BUITENLAND. 
DENEMARKEN. 
Een geheel nieuwe serie poststukken, wat de kleuren betreft. 

Er verschenen namelijk: een briefkaart van 7 öre groen, een 
briefkaart met betaald antwoord van 7 -\- 1 öre groen, een brief-
kaait voor 't buitenland van 10 ore violet en de correspondeerende 
briefkaart met betaald antwoord van 10 + 10 öre. Bovendien 
een enveloppe van 10 öre violet. Al deze poststukken zijn op 
wit papier. 

Een postblad van 10 öre violet op grijs karton en een couranten-
bandje van 5 öre lila op gekleurd papier. 

DUITSCHLAND. 
Sinds onze vorige melding werden de series 144, 145 en 147 

bekend van de bekende 6 pfennig kaarten met de volgende voor-
stelhngen: 

Serie 144: 1. Schwarzenberg; 2. Mainburg; 3. Nidda; 4. Dud-
weiler; 5. Homburg (Pfalz); 6. Gelnhausen; 7. Nördlingen; 8. Rohr
bach (Saar). 

Serie 145: 1. Germersheim; 2. Wächtersbach; 3. Bad Flinsberg; 
4. Bad Flinsberg (andere voorstelling); 5. Böhlitz-Ehrenberg; 
6. Bohlitz-Ehrenberg (andere voorstelling); 7. Recklinghausen; 
8. Erbeskopf. 

Serie 147: 1. Halle; 2. Halle (zelfde voorstelling, alleen ander 
nummer); 3. Halle (andere voorstelling); 4. Halle (zelfde voor
stelling als 3); 5. Halle (andere voorstelling), 6. Halle (zelfde voor
stelling als 5); 7. Halle (Hallorengruppe); 8. Halle (Marktplatz). 

De 27e Duitsche „Ostmesse" in Koningsbergen van 20-23 
Augustus werd o. a. gevierd met 2 officieele herinneringsbrief
kaarten, een 6 pfennig groen en een 15 pfennig roodlila; de zegel-
beelden vertoonen respectievelijk een elanden- en een paardenkop. 
Er werd een extra toeslag van 4 resp. 5 pfennig geheven. 

FRANKRIJK. 
Een nieuw courantenbandje van 30 centimes rood op gekleurd 

papier verscheen. De zegelindruk is nog niet die van het koer-
seerende zegel van 30 centimes, maar de zaaister. Wij verwachten 
dan ook, dat dit poststuk geen lang leven beschoren zal zijn. 

GRIEKENLAND. 
Een briefkaart voor binnenlandsch verkeer van 2 drachmen 

blauw op geel karton, waarvan het zegelbeeld den zeeslag bij 
Salamis voorstelt, kwam hier uit, benevens een buitenlandsche 

briefkaart van 5 drachmen rood op grijs karton. De zegelvoor
stelling op de laatste kaart is ons uit de omschrijving niet duidelijk 
geworden. Bovendien meldt Berlijn ons de beide poststukken 
voor de sociale voorzorg. Het zijn de gewone enveloppen van 
3 drachmen bruin en 8 drachmen donkerblauw met den kop van 
den koning, maar nu voorzien van een extra zegelindruk en wel 
het den postzegelverzamelaars welbekende zegel met de konin
ginnen Olga en Sophie (voor afbeelding, zie blz. 50 van dezen 
jaargang van het Maandblad). De enveloppe van 3 drachmen ver
toont de olijfgroene indruk van 50 lepta en de enveloppe van 
8 drachmen de grijsblauwe indruk van 1 drachme. 

ITALIË. 
Het postblad van 50 c. violet blijkt ook op grijsgroen karton 

uitgegeven te zijn. 

LETLAND. 
Volgens de Berliner Ganzsachen Sammler Verein is de kaart 

van 10 santimi groen op gekleurd karton (uitgave 1929-1930), 
nr. 6 van de Weltganzsachenkatalog, met enkele wijzigingen ver
schenen; o. a. werd er links onder een vierregelige aanteekening 
voor vermelding van den afzender op gedrukt. 

POLEN. 
Als aanvullende waarde van de jubileumserie verscheen nog de 

kaart van 15 -'^ 15 gr. bruin zonder afbeelding. 

ROEMENIE. 
Het bleek ons, dat de eerst ii» het Augustus-nummer beschreven 

4 lei-kaart reeds gewijzigd werd. Uiterst links werd n.1. een twee-
regelig inschrift toegevoegd, luidende: Pe aceasta parte se serie 
numai adresa. 

RUSLAND. 
Rusland gaf een briefkaart van 20 kopeken met een rooden 

zegelindruk (boerin) uit op gekleurd karton. Deze kaart is zonder 
scheidingslijn. Bovendien verschenen er twee enveloppen, één met 
2 zegelindrukken, n.1. een 10 kop. blauw en een 20 kop. olijfgroen, 
en de definitieve van 30 kop. blauw op lichtblauw papier met 
als zegelafbeelding een vlieger. 

ZWITSERLAND. 
De heer W. van der Leeuw te 's-Gravenhage was zoo vriendelijk 

ons onderstaande gedetailleerde mededeeling te doen toekomen 
over de poststukken van de tentoonstelling te Zürich. 

Op den openingsdag 6 Mei 1939 van de Landesausstellung te 
Zurich was aan het aldaar gestationneerde Zwitsersche autopost
kantoor verkrijgbaar een nieuwe kaart, geheel gelijk aan de 
Zwitsersche Automobilpostkarte (5 September 1937) met zegel-
beeld postauto op wit karton met goed zichtbaar watermerk, 
doch nu gedrukt op geelachtig (sämisch) karton met zéér slecht 
zichtbaar watermerk (landkaart). 

Tevens waren op de tentoonstellingspostkantorcn (4) verkrijg
baar twee soorten briefkaarten, 10 rp. grijsbruin en 20 rp. rood, 
met zegelbeeld gelijk aan de tentoonstelhngszegels: kruisboog met 
appelbloesemtak. Die kaarten waren op het zegelbeeld rechts in 
een der drie talen bedrukt, en op de linkerhelft voorzien van 
16 verschillende plaatjes in z -Ar a r t bruin met opschrift daaronder, 
meestal in het Duitsch, doch enkele in het Fransch of Italiaansch. 
Boven het plaatje staat de aanduiding „Briefkaart van de 
Zwitsersche tentoonstelling" m de drie talen, correspondeerend 
met één der drie talen van het zegelbeeld, en bovendien nog in 
dikkere letters „ZURICH 1939". Deze serie bestaat uit: 10 kaarten 
Duitsch van 10 rp. en van 20 rp., 6 kaarten Fransch van 10 rp. en 
van 20 rp., 3 kaarten Italiaansch van 10 rp. en van 20 rp.; in 
totaal dus 19 kaarten van 10 rp. en van 20 rp. Deze eerste oplage 
is gedrukt op hetzelfde dikkere,geelachtige karton van de tweede 
oplage der tentoonstellingsautomobielpostkaart bovenbedoeld. 

Later komt op 1 Juli een tweede oplage dezer kaarten uit op 
hetzelfde karton, doch met een r o o d bruine plaatjesserie met 
19 nieuwe afbeeldingen en 1 oude, doch enkel in de waarde 10 rp., 
op 10 Duitsche, 6 Fransche, 4 Italiaansche kaarten. 

Ie serie: 1. Ausstellungstheater, Freilicht; 2. Bergbauernhof; 
3. Bierhaus und Terrassen-restaurant; 4. Dorfstrasse mit Gemeinde-
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haus; 5. Eingang zum Haus der Jugend; 6. Fischstube; 7. Grosses 
Bauernhaus; 8. Grotto ticinese; 9. Hof in der Abteilung Unser 
Holz; 10. Landgasthof mit Seeterrasse; 11. Ostschweizer. Winzer
stube Zur Rebe; 12. Pavillon neuchatelois; 13. Pinte valaisanne; 
14 Postbureau Dorfli in Gemeindehaus; 15. Seeterrasse der Koechli
wirtschaft; 16. Trachtenhof mit Trachtenturm. 

Van deze 16 nummers komen voor op de 10 rp. zoowel als 
op de 20 rp. : van de Duitsche kaarten de nrs. 1, 4, 6, 7, 9, 10, 
11, 14, 15, 16 (totaal 10 stuks); van de Fransche kaarten de nrs. 
1, 3, 5, 9, 12, 13 (totaal 6 stuks); van de Italiaansche kaarten 

'de nrs. 2, 8, 16 (totaal 3 stuks); aldus 38 verschillende kaarten. 
In de 2e serie werden alléén kaarten van 10 rp. uitgegeven, en 

wel met 2 oude en 18 nieuwe plaatjes. 
2e serie: 1. Aluminium; 2. Bauen, Zement; 3. Blumenhalle; 

4. Cave vaudoise; 5. Das Schweizer Hotel; 6. Fahnengruppe, Bürkli
platz; 7. Glockenturm; 8. Grotto ticinese (zie nr. 8 der le serie); 
9. Hohenstrasse mit Pharmazeuticturm; 10. Keramik; 11. Pavillon 
P.T.T.; 12. Pinte valaisanne (zie nr. 13 der le serie); 13. P.T.T.
Kiosk; 14. P.T.T.Pavillon; 15. P.T.T.PaviUon, Aelteste Telephon
zentrale; . 16. P.T.T.Pavillon, Kabelschacht; 17. P.T.T.Pavillon, 
Telephonsprechstelle; 18. P.T.T.Verkehr ist Weltverkehr; 19. 
Schwebebahn mit Terrassenrestaurant; 20. Wohnen. 

Van deze 20 nummers komen voor: op de Duitsche kaarten 
de nrs. 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20 (totaal 10 stuks); op de 
Fransche kaarten de nrs. 1, '4, 9, 11, 12, 19 (totaal 6 stuks); 
op de Italiaansche kaarten de nrs. 2, 5, 8, 13 (totaal 4 stuks). 

Er bestaan dus in totaal 38 + 20 = 58 verschillende kaarten. 
X''at de p o s t b l a d e n betreft, bestaat de eerste oplage (Mei) 

uit een mij onbekend aantal afbeeldingen in zwartblauwgroen, 
ook weer met één der drie talen bovenaan, doch zonder zegel
beêld en op lichtsämisch, vrij dik papier zonder watermerk. Het 
plaatje op de voorzijde staat op de linkerhelft, terwijl op de 
g e h e e 1 e achterzijde ook verschillende berggezichten zijn af
gebeeld van de Schweizerische Alpenposten. 

Een tweede oplage (Augustus) dezer postbladen is op zéér donker 
sämisch papier gedrukt, dat dikker en ondoorschijnender is, en 
rechts boven van een rechthoekig vignet voorzien waarin gedrukt: 
Schweiz Suisse Svizzera 20 c. / Ausland Etranger Estero 30 c. 

Van de eerste oplage bezit ik twee Duitsche postbladen met 
twee verschillende plaatjes op de voorzijde en twee verschillende 
op de achterzijde; van de tweede oplage bezit ik 1 Fransche en 
2 Italiaansche postbladen met drie verschillende plaatjes voorop 
en drie verschillende achterop, zoodat ik veronderstel, dat ook 
bij de postbladen dezelfde aantallen voorkomen als bij de 
briefkaarten. 

le serie: 1. (Duitsch) voorzijde: Ausstellungstheater (Freilicht), 
achterzijde: Schweizerische Alpenposten, Blatten; 2. (Duitsch) 
voorzijde: Dorfstrasse mit Gemeindehaus, achterzijde: Schwei
zerische Alpenposten, Grimsel Passhöhe. 

2e serie: 1. (Italiaansch) voorzijde: Das Schweizer Hotel, achter
zijde: Schweizerische Alpenposten, Schneeschleuder am Julierpass; 
2. (Fransch) voorzijde: Hohenstrasse mit Pharmazeuticturm, 
achterzijde: Schweizerische Alpenposten, Schneeschleuder im 
Engadin; 3. (Italiaansch) voorzijde: P.T.T.Kiosk, achterzijde: 
Poste Alpine svizzere, Acquarossa, Lucomagno (Lukmanier). 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. nr. 34 

van 23 Augustus 1939 bevatten o. a.: 
Met ingang van 1 September 1939 wordt het hulppostkantoor 

te H e l i u m vervangen door een poststation. 
Ter gelegenheid van de jaarbeurs zal van 4 t.m. 15 September a.s. 

in het vaste Jaarbeursgebouw te U t r e c h t een tijdelijk bij
kantoor zijn gevestigd met een openstelling op werkdagen van 
9.00 tot 17.30 uur. 

< ^ Z E G E L T E N \ ^ 
^'TOONSTELLING\'5 
»[HILVERSUM U 
0 \ a - 5 E P T '39/Qr 
^ 1 8 8 4 - 1 9 3 9 / ^ 

Ter gelegenheid van de te H i 1
v e r s u m te houden Nationale 
postzegeltentoonstelling, uitgaande 
van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, zal aldaar 
van 8 t.m. 10 September a.s. in Café
Restaurant Hof van Holland een bij
postkantoor gevestigd zijn. 

De correspondentie, welke aan het 
bijkantoor zal worden ter post be
zorgd, zal van den afdruk van een 
bijzonderen stempel worden voor
zien. 

Nr. 38 van 13 September 1939: 

Met ingang van 16 September wordt het hulppostkantoor te 
H e r w e n vervangen door een poststation. 

In vereeniging met het bestaande telefoon en telegraafstation 
wordt met ingang van 1 October 1939 te G r o o t  A z e w i j n 
een poststation zonder bestelling gevestigd, ressorteerend onder 
het postkantoor te Doetinchem. 

Met ingang van 1 October 1939 wordt het postkantoor te 
Z u i d h o r n vervangen door een ongeclassificeerd hulppost
kantoor. 

Nr. 41 van 27 September 1939: 
Ter gelegenheid van de dd. 7 

October a.s. in de hal van het 
hotel Kasteel van Antwerpen te 
U t r e c h t te houden postzegel
tentoonstelling zal aldaar een tiide

m lijke postinrichting zijn gevestigd 
voor den verkoop van postwaarden. 
De aldaar ter post bezorgde corres
pondentie zal worden voorzien van 
een bijzonderen stempel. 

/ i( 

■^^'fli^^ * 

Dienstorder 513 bis van 27 September 1939: 
Gelegenheidsstempels. Ter gelegenheid van de dd. 7 October 

a.s. te A m s t e r d a m en de dd. 8 October te B r e d a te 
houden postzegeltenoonstelling zal de correspondentie, welke in een 
aldaar geplaatste brievenbus wordt ter post bezorgd, van den af
druk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 

Deze op 7 en 8 October te houden postzegeltentoonstellingen 
op „den Dag van den Postzegel" dienen als propaganda voor de 
philatelie. 

Het is ons gebleken dat met den op blz. 168 van het Augustus
nummer afgebeelden stempel van het autopostkantoor te N ij
m e g e n gedurende de 4daagsche afstandsmarschen 1939 op 
25 Juli in groen, den 26en in rood en den 27en en 28en in zwart 
is gestempeld. Van den 24en zijn reeds afstempelingen bekend in 
violetten inkt. 

OORLOGSVARIA. 
NEDERLAND. 
Op een brief, 30.VIII.1939 uit 'sGravenzande geadresseerd aan 

een korporaal, Grensbataljon, Veldpost, kwam op de adreszijde 
een 1regelig violet stempel te staan: Niet bij het Veldpostkantoor 
Nr. 1. Ook van veldpostkantoor 5, 7 en 11 wordt een dergelijk 
stempel gemeld. 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD V O O R PHILATELIE. 217 

DANZIG. 
Een handelsbrief 4 September 1939 verzonden, kwam den 12en 

daaropvolgend te Amsterdam aan met 3 censuurstempels op de 
voorzijde, nl. 1. in violetten inkt. Gotische letters „Von der 
Wehrmacht zugelassen", 2. een omlijst rood stempel „Prüfstelle 
Danzig I", 3. een blauw enkelringstempel „ + Auslandsnach-
richtenprüfstelle + Königsberg (Pr.)", in het midden de Duitsche 
adelaar met hakenkruis. Op de achterzijde een wit strookje, zwart 
bedrukt in Gotische letters „geöffnet", waarachter in inkt ge
schreven „im Staatsinteresse", 2e regel wederom gedrukt „Aus
landsbrief überwachungssteile". 

Latere op 6, 7 ,20, 23 en 26 September 1939 verzonden brieven 
bevatten op de voorzijde de sub 1 en 3 vermelde stempels, op de 
achterzijde een bruin strookje, violet bestempeld „lm Staats
interesse geöffnet" plus nummer en paraaf en nogmaals den sub 3 
vermelden stempel van Königsberg. 

Op een aangeteekenden brief, 6 October 1939 uit Danzig ver
zonden, zaten reeds overdrukte postzegels, nl. de 5 oranje en 
50 rood en blauw, 4-regelig zwart overdrukt in gotische letters: 
Rpf. / Deutsches / Reich / Rpf. 

DUITSCHLAND. 
Hoewel de meeste brieven niet gecensureerd worden, zagen 

we op sommige brieven uit Berlijn en Düsseldorf verticaal getande 
witte etiketten waarop zwart bedrukt in omlijsting met gotische 
letters: Zur / Devisenüberwachung / zollamtlich / geöffnet. Hier
over steeds de rolstempels Berlin-Charlottenburg 2 resp. Düssel
dorf 1. Dergelijke devisencontrole kwam reeds sedert jaren voor, 
doch wordt nu belangrijk opgevoerd. 

Uit een brief van een groote handelsfirma uit Aachen, tijdelijk 
in Porz am Rhein gevestigd en daar afgestempeld, blijkt wel dat 
Aken grootendeels ontruimd is. 

MORA VIE. 
Handelsbrieven uit Mor. Ostrava en Olomouc (Olmütz), waar de 

frankeermachines met Inschrift CESKOSLOVENSKO nog steeds 
gebruikt worden, werden t ï Praag gecensureerd blijkens een rond 
enkelringstempeltje in violetten inkt met Inschrift '' D.K. * 
PRAHA 7. 

ENGELAND. 
Ongeveer 90 "/o der in September jl. op een groot scheepvaart

kantoor te Amsterdam ontvangen post was gecensureerd. 
Een op 31 Augustus uit Londen verzonden briefkaart arri

veerde den 18en September met een stempel: No 3449 / CENSOR. 

OPENED BY 
CENSOR 

Alle uit Zuid-Engeland afkomstige brieven schijnen te Londen 
te worden nagekeken en gesloten met een wit etiket, zwart be
drukt P.C. 66 OPENED BY / CENSOR en nummer. Als laagste 
zagen wij 31, als hoogste 521. Verder schijnt Liverpool een censor-
centrum te zijn. Op brieven uit Liverpool, Heywood Lane , New
castle, Hull en Dundee zagen wij nummers varieerend van 1083 
tot 1254. 

Op een bri ef, door eea opvarende van de Batavier Lijn per 
luchtpost verzonden, kwamen de stempels GRAVESEND / SHIP-
LETTER en London P.S. - Paquebot 18 Sp 39 voor. Geopend 
door censor 459 arriveerde de brief 22 September te Amsterdam. 

IERLAND. 
Een brief uit Dublin (Baile Atha Cliath), waarvan de lersche 

3 pinsine postzegel vernietigd was met een rechthoekig reclame
stempel JOIN / T H E / VOLUNTEERS, kwam aan met een 
violet ovaal stempeltje PASSED BY CENSOR. 

CYPRUS. 
Een brief, 11 September uit Limassol verzonden, had op de 

voorzijde een omlijnd rood stempel PASSED / CENSOR. 
GIBRALTAR. 
Een brief, 11 September uit Gibraltar verzonden, arriveerde 

25 d.a.v. te Amsterdam, na opening gesloten met een wit etiket, 
rood overdrukt EXAMINED BY / GIBRALTAR / POSTAL 
CENSOR. 

MALTA. 
Brieven uit Valletta dragen driehoekige violette stempels, boven

in Engelsche kroon, No. 1/12 en PASSED BY CENSOR. De witte 
etiketjes zijn rood bedrukt Opened by / Censor. Een aangeteekend 
stuk, gecensureerd door censor nr. 2, was gesloten met een wit 
strookje, zwart overdrukt OPENED BY CENSOR en met rood 
lak POST OFFICE MALTA. 

PALESTINA. 
Brieven uit Haifa, Jaffa en Tel-Aviv droegen zeshoekige violette 

stempeltjes PALESTINE. / PASSED BY / CENSOR en nummers, 
bijv. H. 1, T. 1, of No , verder witte etiketten rood over
drukt PC 22. No. (wij zagen 1/23) OPENED BY / CENSOR en 
drukkersnummer 31262-30.000-4/9/39-Com.P. Een brief, 4 Septem
ber 1939 uit Jaffa verzonden, bevatte een rechthoekig violet 
stempel PALESTINE. / OPENED AND / PASSED BY / CENSOR. 
/ N o T. 6 en rood stempeltje in het midden 26, omschrift in 
den dubbelring bovenin Arabisch, beneden CENSORSHIP DEPT. * 

EGYPTE. 
Brieven uit Alexandrië droegen roode stempeltjes, in het midden 

een cijfer 1/9, bovenin Arabisch, onderin CENSORSHIP / DEPT. 
Sommige zijn gesloten met een wit etiket, blauw overdrukt 
OPENED BY CENSOR / EGYPTIAN CENSORSHIP en de
zelfde tekst in het Arabisch. 

FRANKRIJK. 
Brieven uit Frankrijk, Portugal en Turkije arriveerden te Am

sterdam na in Frankrijk gecensureerd te zijn. "Witte of door
schijnende strookjes, al dan niet omlijnd en bedrukt C O N T R O L E 
POSTAL MILITAIRE. Op de achterzijde ronde violette stempels, 
in het midden het Fransche wapen en omschrift C O N T R O L E 
POSTAL Commission J.B, op de voorzijde een ovaal stempel 
JB 136 en OUVERT PAR L'AUTORITE MILITAIRE. 

SPANJE. 
Ook hier nog steeds censuur. Wij zagen op brieven in Sep

tember verzonden o. a.: omlijnd violet stempel CENSURA 
MILITÄR / ALICANTE; violet stempel CENSURA MILITÄR / 
ALMERIA; ovaal violet stempel CENSURA MILITÄR / BAR
CELONA; rond violet stempel CENSURA MILITÄR / BILBAO 
plus dag en datum, bijv. VIERNES 10, SABADO 11; zwart 
stempel CORREOS - CADIZ / CENSURA MILITÄR; omlijnd 
violet stempel CENSURA MILITÄR / CARTAGENA; 3-regelig 
violet stempel II VIVA ESPANA II / SALUDO A FRANCO / 
II ARRIBA ESPANA uit Cullera: omlijnd violet stempel Censura 
Militär - Gijon / Censor niim. 32; ovaal violet stempel CEN
SURA MILITÄR / MADRID en 2-lijnig violet stempel ! VIVA 
ESPANA ! / ! VIVA EL EJERCITO ! (leve het leger !); violet 
stempel ENTRADA en CENSURA MILITÄR / MALAGA; 
violet stempel CENSURA MILITÄR / MELILLA; violet stempel 
omliind CENSURA MILITÄR / PASAJES; violet stempel omlijnd 
SEVILLA / CENSURA MILITÄR; rood stempel omlijnd CEN
SURA MILITÄR uit Tarragona; violet stempel omlijnd CEN
SURA MILITÄR / T A R R A G O N A ; violet stempel omlijnd CEN
SURA MILITÄR / VALENCIA DEL CID; violet stempel omlijnd 
5.a REGION MILITÄR / CENSURA POSTAL / ZARAGOZA. 

Wij danken mejuffrouw Roosjen en de beeren L. G. Barentsen, 
D. Bastenhof, dr. A. M. Benders, P. J. M. Boel, E. J. Enschedé, 
D. O. Kirchner, Nottelman, Hans Polak en W. G. Zwolle voor 
hun medewerking en houden ons steeds aanbevolen voor nog niet 
vermelde censor- en veldpoststempels. 

J. P. TRAANBERG 
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Ï H ^ S 
frarheep^ 
^' nacliiiiê 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 175 II B. Sinds korten tijd stempelt deze machine de 
cijfers 6 zonder bovenvlag. 

Machine 177 XI. Ook deze machine stempelt thans met de 
Olivettireclame: tusschen de stempels cliché 10, links 33. 

Hasler. 
Machine H 667 I. Sedert begin Augustus in gebruik bij de firma 

J. C. Boldoot te Amsterdan;, model H3hxx. Links: 150 Jaar / 
Boldoot. 

Machine H 668 I. Model H3hxx, sedert eind September in ge
bruik bij de firma Taminiau, Eist (Gld.). Links: T.E.O. / 
TAMINIAU / ELST OVERBETUWE, daarnaast geheel links: 
BESTEL / N U / APPELMOES VAN / GOUDREINETTEN. 

Machine H 669 I. Model H3hxx, sedert begin Augustus in ge
bruik bij de N.V. Calvé te Delft. Links: Sinds / 1884 / Calvé / 
kwaliteit. 

Machine H 670 I. Model H3hxx, sedert medio September in 
gebruik te Nijmegen. Links de afbeelding van een fotocamera, 
waarnaast: N.V. ODIN / Leica / DE PIONIER / ALLER KLEIN
BEELDCAMERA'S. 

NED.INDIE. 
Francotyp. 

Machine 18 VIII. Verscheen met nieuw type waardestempel; 
tusschen de stempels: Erika / de portable voor / iedereen, onder 
den waardestempel: VAN DORP. 

Machine 30 XVI. Deze machine stempelde eveneens met het 
„Murola"cliché (als 45 XX). 

Machine 61 II. Stempelt thans zonder reclame onder den waarde
stempel; alleen Ford V8 tusschen de stempels. 

Machine 84 IL Sinds Juni in gebruik te Bandoeng. Tusschen de 
stempels: brinkman's / CULTUUR / ADRESBOEK / voor 
N.I.1939, onder den waardestempel: UITGAVE / A. BRINKMAN. 

SPORT EN PADVINDERS OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

III. 
B. — ANDERE ZEGELS MET SPORTVOORSTELLINGEN. 
Hieronder volgt de beschrijving van andere zegels, dan die 

speciaal uitgegeven voor de Olympische Spelen, doch waarop 
eveneens sportvoorstellingen afgebeeld zijn. 

f i i ^ w w w ^ W ' w p j w t p p ^ l i 
Van 26 September tot 4 October 

1931 vond te Sofia de z.g. Balkan 
Olympiade plaats, waaraan door 
Pulgarije, YougoSlavië en Turkije 
athleten uit Albanië, Griekenland, 
deelgenomen werd Ter gelegen
heid van deze Spelen gaven de 
posterijen van BULGARIJE een 
serie van zeven zegels uit, be
staande uit de volgende waarden: 
1 1. (gymnast aan den rekstok), 

2 1. Cvoetballer), 4 1. (ruiter), 6 1. (schermer), 10 1. (wielrenner!, 
12 1 (zwemmer), 50 1. (de overwinnaar; een symoblische f'guur, 
voor.itllende een jongeling, bljzend op een trompet, terwijl hij 
in d i rechterhand een lauwerkrans houdt). 

De zegels zijn uitgevoerd in offsetdruk, afkomstig van de Bul
gaarsche Staatsdrukkerij. De tanding is I I K . Dezelfde serie werd 
in 1933 nogmaals uitgegeven, doch in gewijzigde kleuren. Deze 

I ' ■■■■■■■■ ^ w ^ ^ 

i S B T D A r A P H f l i ' l f 

JV ^ " L» AEBA 

»MüHiumnaaiUjia 
1 
M' 

iBbAfAPHP! 

ïerie werd uitsluitend aan het philatelistenloket te Sofia verkocht 
(oplage 5000 series) en draagt een sterk speculatief karakter. Zij 
kan nauwelijks ris verzamelwaardig beschouwd worden. 

B Ä A ^ F A P U « 

VeAAK.UyTB.TyPHHPb 1 
ÉÉÉÉÉAÉÉÉÉÉM 

^ « ^ ^ k A A A A M i 

ÉAMUAUMJM 

Tei hermnering aan de Ve Balkan Voetbal Wedstrijden te 
Sofia gaven de Bulgaarsche Posterijen in Juni 1935 wederom een 
serie uit, bestaande uit de volgende waarden: 1 1. (wedstrijdterrein 
te Sofia), 2 1. (kathedraal), 4 1. (voetballer), 7 1. (symbolische 
figuu, van den overwinnaar), 14 1. (voetballer brengt de Olym
pische groet), 50 1. (de beker). De zegels werden gedrukt in de 
Bulgarrsche Staatsdrukkerij LC Sofia op papier met watermerk 
gego'fde lijnen; de tanding is 14. 

In hetzelfde jaar wordt nogmaals 
<iin serie uitgegeven, waarop eenige 
Sportvoorstellingen voorkomen, ter 
hwiinnering aan de 8e federale bijeen
komst voor gymnastiek. De uitgifte 
bestaat uit 6 waarden, met watermerk 
gegolfde lijnen, tanding 11)4, n.1. 1 1. 
(man werkend aan de brug), 2 1. 
(man in nationaal costuum), 4 1. 
fifiouw in nationaal costuum), 7 1. 
Cpolsstok hoogspringen), 14 1. (stadion 
te Sofia), 50 1. (voorstelling wapen). 

De lepubliek COLUMBIA gaf ter herinnering aan de 3e Olym
pisciie Spelen voor Zu'd en MiddenAmerika, welke begin 1935 
te Buranquilla werden gehouden, een serie van niet minder dan 
zest'en zegels uit in de volgende waarden: 2 c. (voetballers), 4 c. 
(disci.!werper\ 5 c. (athleet d;e de Olympische groet brengt), 7 c. 
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(hardloopers\ 8 c. (tennisspelers"!, 10 c. (veldloop), 12 c. (zwem-
stadion), 15 c. (athleet), 18 c. (baseballspelers), 20 c. (baai van 
Barranquilla), 24 c. (zwemmer), 50 c. (haven van Barranquilla), 
1 p. (hoofdpostkantoor in Barranquilla), 2 p. (gedenkteeken te 
Barr-^nquilla), 5 p. (het wapen van de stad Barranquilla), 10 p. 
(condor). De condor is een gier, welke in het hooggebergte van 
Columbia inheemsch is. De zegels zijn uitgevoerd in tweekleurigen 
steendruk, vervaardigd door de Lit. Nacional in Bogota. Zij zijn 
gedrukt op papier zonder watermerk en getand 11}^. 

In 1937 worden wederom zegels uitgegeven, nu voor de vierde 
nationale Olympiade. De serie bestaat uit drie waarden: 3 c. (voet-
b a l h r \ iQ c. (discuswerper) en 1 p. (hardlooper); tanding 12}^. 

Op 15 Maart 1930 gaf CUBA een 
serie van vijf zegels uit ter gelegenheid 
van de tweede Midden-Amerikaansche 
sportfeesten, die te Havana werden ge
houden. De serie bestaat uit de volgende 
waarden: 1, 2, 5, 10 en 20 c. Op de zegels 
is een athleet in de veldloop afgebeeld. 
ZIJ zijn gedrukt door de Cia. Impresora 
de Cuba S.A. en 12 getand. 

HET NEDERLANDSCHE AUTO-POSTKANTOOR. 
Verzuimd is te melden, dat dit artikel in het September-nummer 

met uitzondering van de bejjin- en de slot-alinea, met toestemming 
van den pers- en propagandadienst der P.T.T. is overgenomen uit 
het door dezen dienst uitgegeven „P.T.T.-Nieuws", waarvoor nog 
wel onzen dank. 

^TifdsdiriftcrJ 
Catalo î,eng.| 

DE YVERT-CATALOGUS 1940. 
Goede wijn behoeft geen krans. Wat te zeggen van de eind 

Augustus verschenen 44e uitgave van den Yvert & Tellier-
Champion catalogus ? We kennen hem alle in ons land, hij is 
onze trouwe makker in menige winteravond. In uitvoering komt 
hij geheel met zijn voorganger overeen, alleen is hij 64 blz. dikker 
geworden, waarmede hij 'de 1500 blz. nadert. 

SENF'S SPECIALE BLOKKEN-CATALOGUS. 
Zijn de blokken nu dood of niet ? De firma Senf geeft de moed 

nog niet op en heeft een „Nachtrag" op de 2e uitgave van haar 
blokkencatalogus uitgegeven. In dit 28 blz. groote supplement zijn 
alle blokken van midden 1938 Ot Juli 1939 verschenen, opgenomen. 

HEKKER'S PRIJSCOURANT. 
Hekker's Postzegelhandel gaf wederom in dezelfde uitvoering 

haar prijscourant voor Nederland en Koloniën 1940 uit. Een 
handig boekje, dat wij gaarne aanbevelen. 

POSTZEGELTENTOONSTELLING TE HILVERSUM. 
Ter gelegenheid van haar 55-jarig bestaan, waarmede wij haar 

namens het Maandblad van harte gelukwenschen, hield de Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars een propaganda-
tentoonstelling van postzegels en poststukken op 8, 9 en 10 Sep
tember j.1. in de zalen van het „Hof van Holland" te Hilversum. 
Door de te late oplevering der zalen kon er eerst zeer laat met 
het opzetten der verschillende collecties worden begonnen. Dit 
nam niet weg, dat toen men eenmaal kon beginnen, het comité 
met man en macht werkte om er voor te zorgen, dat op den 
openingsdag om 10 uur alles zoo goed als gereed was. 

De voorzitter der Nederlandsche Vereeniging, de heer L. van 
Essen, richtte zich met de volgende toespraak tot de genoodigden: 

Mijnheer de burgemeester, dames en beeren. 
Het is mij heden als voorzitter van de Nederlandsche Ver

eeniging van Postzegelverzamelaars een bijzonder groot genoegen 
u hier allen welkom te heeten bij de opening van onze tentoon
stelling van postzegels, poststukken, enz., ter gelegenheid van het 
55-jarig bestaan van onze vereeniging. 

Het is wel onder zeer bijzondere omstandigheden dat deze nu 
zal plaats vinden, daar nauwelijks een week in een groot gedeelte 
van Europa een oorlogstoestand heerscht, waarvan het einde nog 
niet te zien is, en die ons herinnert aan de spannende dagen van 
1914 tot 1918. Laten wij echter hopen, dat hieraan spoedig een 
emde komt, en dat wij, die een strikte neutraliteit in acht nemen, 
hiervan binnen korten tijd verlost worden. Het is een punt van 
overweging geweest of deze tentoonstelling wel of niet zou 
doorgaan, doch na lang beraad heeft het comité besloten het 
oorspronkelijke plan door te zetten, gezien de groote kosten, die 
hiervoor gemaakt waren. 

Onze liefhebberij is een volstrekt vreedzame; u kunt dit hier 
zien, daar de zegels van de nu in oorlog zijnde landen broederlijk 
naast elkaar zijn geëxposeerd. Moge dit ook in de wereld het 
beeld van een niet veraf gelegen toekomst zijn. 

Reeds bij ons 50-jarig bestaan had ik ook het genoegen om 
bij de toen gehouden nationale tentoonstelling het openingswoord 
uit te spreken, waarna destijds Zijne Excellentie de Minister 
mr. A. J. de Wilde de openingsplechtigheid verrichtte, iets dat 
zoo straks door den burgemeester zal geschieden. 

Het doel van deze tentoonstelling, die alleen is samengesteld 
uit collecties van leden van de Nederlandsche Vereeniging, is 
om propaganda te maken voor de philatelie in het algemeen en 
kan het zijn voor onze vereeniging in het bijzonder. 

Het Jubileumboek 
.̂ Postzegelkunde en Postwezen 

Verkrijgbaar bij de administratie van het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie", 
te Breda, door overschrijving van ƒ 1,50 plus 
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) op 
postrekening 344900 ten name van het Ned. 
Maandblad voor Philatelie, Wilhelminapark 128, 
Breda. 
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Wel is waar is deze tentoonstelling in vergelijking met die van 
1934 zeer klein, want gezien het beperkte materieel, dat nog 
moest worden aangeschaft, en waarbij wij niet boven de begrooting 
wilden gaan (iets dat dan ook niet gebeurd is), was het comité 
genoodzaakt het aantal inzendingen te beperken. Ware er meer 
ruimte geweest, dan was zeer zeker deze expositie grooter geweest; 
nu moest er evenwel uit de verschillende collecties een selectie 
worden gedaan. U allen, zelfs leeken op het gebied, kunt zien, 
wat er toch bereikt kan worden. Het verzamelen van postzegels, 
poststukken, enz. is zoo uitgebreid, dat er keuze genoeg overblijft 
om de tentoonstelling naar ieders smaak in te richten. 

U vindt hier voor elk wat wils; ik noem u onder meer een 
collectie van brieven, die u weergeven de ontwikkeling van het 
postwezen in en om Hilversum, waarbij brieven voorkomen met 
afstempelingen van 40 kantoortjes, die zich binnen een straal van 
10 km. met Hilversum als middelpunt bevonden. Het is wel de 
moeite waard om hiervan kennis te nemen, daar er brieven bij zijn 
van het jaar 1620, dus lang voordat er postzegels bekend waren; 
de invoering van deze laatste geschiedde in Nederland in het jaar 
1852, terwijl de eerste bekende zegels de Engelsche zijn van 6 Mei 
1840, dus bijna 100 jaar geleden. 

Verder vindt men brieven met poststempels, die op Java van 
1811-1816 in gebruik waren; zegels van vroegere tijden, alsook 
van landen, die pas na den grooten wereldoorlog zijn ontstaan. 

Ten slotte gespecialiseerde collecties alsmede eenvoudige ver
zamelingen; in één woord alles wat maar op dit gebied kan worden 
bijeengebracht. Een ieder kan naar hartelust zijn kennis vermeer
deren, het is vooral voor jongeren van belang deze tentoonstelling 
te bezoeken, daar er speciaal een verzameling is tentoongesteld, 
bedoeld als propaganda voor de jeugd. 

Alles op te noemen, is mij niet doenlijk; zelf kunt u, aan de 
hand van den catalogus, zien wat er geëxposeerd is. 

Leeken onder u zullen wellicht zeggen: wat heeft het voor zin, 
postzegels te verzamelen, doch dan wil ik u onder het oog brengen 
dat dit verschillende goede zijden heeft: Ie. het bevordert de 
huiselijkheid, want men kan het niet buitenshuis doen; 2e. het 
ontwikkelt landenkennis, geografie, alhoewel dit laatste wel eens 
in het gedrang komt, gezien het feit, dat de wereldkaart de 
laatste jaren nog al eens aan veranderingen heeft bloot gestaan; 
3e. het bevordert kennis der geschiedenis, want een goed phila
telist ziet onmiddellijk hetzij aan de teekening, hetzij aan het 
beeld van den regeerenden vorst of vorstin, tot welk land een 
zegel behoort; 4e. kleurenkennis, kennis van papiersoorten, enz.; 
5e. hoe een zegel gemaakt wordt, hetzij in koperdruk, boekdruk, 
plaatdruk, offsetdruk, enz.; 6e. netheid, accuratesse. Ik zou zoo 
door kunnen gaan; er zijn nog zooveel meerdere bewijzen, die 
aantoonen dat niet alleen jongeren, doch ook meerderjarigen en 
zelfs oudere beeren hierin hun liefhebberij vinden. Zeer velen, die 
voorheen een collectie hadden, en deze destijds verkocht of weg
gedaan hebben, betreuren het nu op lateren leeftijd, dat zij deze 
niet hebben aangehouden. 

Onder de verzamelaars treft men zeer veel gestudeerde per
sonen aan die na afloop van hun dikwijls veelomvattende taak 
de zegels als een uitspanning beschouwen. Ik noem nu in de aller
eerste plaats regeerende vorsten, want terecht is hier het gezegde 
waar, dat een groot Engelsch verzamelaar eens uitte: „Stamp col
lecting is the king of hobbies and the hobby of kings". Verder 
noem ik u burgemeesters, rechtsgeleerden, doktoren, chirurgen, 
ingenieurs, hooge militairen, hetzij in actieven dienst of ge
pensioneerd. In één woord: men vindt ze in alle lagen van de 
maatschappij, zoowel eenvoudigen als intellectueelen, van deze 
eersten velen, die na hun taak in de maatschappij vervuld te 
hebben, zich uit zaken hebben teruggetrokken. 

Echter wil ik u niet langer ophouden met het opsommen van 
de voordeelen, die onze liefhebberij ons biedt, dat zou te veel 
van uw tijd vergen. 

Er resten mij nog enkele plichten en wel in de allereerste plaats 
u, mijnheer de burgemeester, namens ons bestuur en het comité 
dank te zeggen voor de buitengewone welwillendheid, die u wel 
hebt willen nemen om deze tentoonstelling te openen. Ook aan 
de beeren van het dagelijksch bestuur van onze gemeente, voor 
zoover die tegenwoordig kunnen zijn, onzen dank. 

Onze dank gaat ook uit naar de beeren van verschillende ver-
eenigingen, die hier tegenwoordig zijn, hoofden van scholen, den 

directeur van het postkantoor, vertegenwoordigers van de pers, 
die niet geschroomd hebben hier aanwezig te zijn, hoewel zij in 
dezen wisselvalligen tijd andere meer belangrijke verplichtingen 
op zich moeten nemen. Dank aan de dames, die wel hun mede
werking hebben verleend of die dit nog zullen doen, en aan 
de inzenders, die hebben medegewerkt om deze tentoonstelling 
te doen slagen. Helaas heeft de directie van het Postmuseum zijn 
inzending moeten terugtrekken, daar zoowel de directeur als 
andere lagere ambenaren hun plicht jegens het vaderland moesten 
vervullen. Dit is ook de reden dat de firma Enschedé te Haarlem 
niet aanwezig kan zijn. 

Ten slotte mijn dank aan de beeren van het uitvoerend comité, 
die zich zoo bijzonder hebben ingespannen om deze tentoonstelling 
te doen slagen, en dan noem ik in de eerste plaats den heer Lam-
bach, die als voorzitter de bijeenkomsten heeft geleid, den heer 
Van den Berg, die het technische gedeelte verzorgde, den heer 
Maier, den ontwerper van het tentoonstellingsmateriaal, waarvan 
wij hopen, dat het voor 100 pet. zal voldoen, en ten slotte den 
heer Boel, die zijn plaats als secretaris zeer zeker waard is en 
die deze functie met een zeldzame ijver en toewijding verricht, 
iets wat alleszins te prijzen is. Mocht ik nog iemand hebben ver
geten, laat ik ze dan samenvatten met deze woorden: „Weest allen 
hartelijk bedankt voor hetgeen gij verricht hebt voor deze expo
sitie, allen dank voor uw tegenwoordigheid, en laat de uitkomst 
bewijzen, dat het doel, dat wij ons hebben voorgesteld, verwezen
lijkt moge worden. Ik heb gezegd. En thans, mijnheer de burge
meester, verzoek ik u beleefd, de openingsplechtigheid te willen 
verrichten. 

De burgemeester van Hilversum, de heer J. M. J. H. Lambooy, 
hierna het woord voerend, verklaart zich een leerling, een an
alfabeet, op dit gebied te voelen. De voordeelen aan het verzamelen 
van postzegels verbonden, zijn door den voorzitter zeer juist 
geschetst. Hoewel er een zekere drang van de ouderen naar de 
jongeren moet uitgaan, moet men evenwel waken voor een te 
vroege handelsgeest bij de jeugd. Hij kan zich zeer goed indenken, 
dat het verzamelen een buitengewone satisfactie geeft en dat hoe 
meer interesse men er voor krijgt, des te meer men er zich in zal 
gaan verdiepen. Niettegenstaande de ongunstige en moeilijke tijden 
die wij doormaken, hoopt spreker, dat deze tentoonstelling in alle 
opzichten een succes moge zijn en dat menig volbloed philatelist 
door deze propaganda gewonnen moge worden. Hij verklaart 
daarna de tentoonstelling voor geopend. 

De heer dr. H. C. Valkema Blouw wenscht hierna als Bonds
voorzitter de Nederlandsche Vereeniging geluk met haar elfde 
lustrum. Hij stelt het op prijs, dat zijn eerste officieele daad als 
nieuwe Bondsvoorzitter ten opzichte van de Nederlandsche Ver
eeniging mag zijn, daar deze de oudste en stevigste dochter, een 
der steunpilaren van den Bond is. Daarom is het hem zoo aan
genaam in zijn nieuwe functie het eerste contact te mogen hebben 
met de Nederlandsche Vereeniging. Hij verklaart samenwerking 
met de Nederlandsche Vereeniging ten zeerste op prijs te zullen 
stellen; de tijden van isolement zijn geheel voorbij. Alleen met 
samenwerking is iets te bereiken, daar zal hij steeds ernstig naar 
streven en op blijven aandringen. Niemand moet zijn licht onder 
de korenmaat stellen, maar het flink naar buiten laten schijnen, 
als richtsnoer voor anderen. Hij koestert de hoop, dat nu deze 
tentoonstelling is opgebouwd in een geest van gemeenschaps
gevoel, deze geest ook in andere kwesties tot uiting moge komen. 
Hij wenscht de samenstellers der tentoonstelling geluk met het 
door hen verrichte werk en wenscht de tentoonstelling een vol
ledig succes toe. 

Als laatste spreker treedt de heer H. W. Borel naar voren, die 
verklaart, dat, waar hij zelf veel voor tentoonstellingen gevoelt, 
het hem verheugt, dat hier iets op dit gebied is tot stand 
gebracht. We kunnen hier nu eens zien hoe een ander verzamelt, 
We krijgen eens te zien, wat we zelf niet hebben, hetgeen buiten
gewoon leerzaam is. Hij wijdt hartelijke woorden aan den heer 
P. J. M. Boel, die hem als secretaris op zoodanig buitengewoon 
sympathieke wijze schreef, dat het hem onmogelijk was hier niet 
in te zenden en vervolgens aan den heer R. E. P. Maier, den 
man van het nieuwe materieel. Het oude heeft zijn diensten ge-
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(Opn. N.V. Ver. Fotobureaux, Amsterdam). 

daan, in den loop der tijden zijn de inzichten hieromtrent ver
anderd eh het is een geluk, dat we hier iets geheel nieuws hebben. 
Hij besluit met zijn allerbeste wenschen voor het welslagen der 
tentoonstelling. 

Na het maken van een foto verspreidden de genoodigden zich 
in de verschillende zalen om het tentoongestelde in oogenschouw 
te nemen. 

Het was jammer, dat zoowel het Nederlandsch Postmuseum als 
de firma Joh. Enschedé en Zonen hun toezegging om in te zenden 
met gestand konden doen vanwege de bijzondere internationale 
tijdsomsandigheden. Beide inzendingen zouden, gezien de om
schrijving, die nog in den catalogus is opgenomen, zeer belang
wekkend zijn geweest. Verder is het betreurenswaardig, dat dr. 
Carsten zijn collectie niet heeft willen opzetten, omdat hij zich niet 
kon vereenigen met het uitgestelde uur van opzetten, waaraan het 
tentoonstellingscomité in geenen deele schuld had, integendeel alles 
gedaan heeft, wat in haar vermogen lag. 

Toch bleef er nog genoeg bezienswaardigs over. Het comité had 
de beide kleine zalen beschikbaar gesteld voor de collecties Neder
land en Koloniën, terwijl in de groote zaal alle overige inzendingen 
geplaatst werden. 

Van Nederland en Koloniën was de toepasselijkste die van den 
heer Korteweg, die een beeld gaf van de ontwikkeling van het 
postwezen in en om Hilversum van 1620-1920. Hij had hiertoe 
gekozen een terrein, dat begrensd wordt door een cirkel met een 
straal van 10 km., met Hilversum als middelpunt, welk terrein 
dus ongeveer het Gooi, Eemland en de Vechtstreek omvat. In 
dit terrein liggen 40 grootere en kleinere kantoren, welke een 
zeer goed beeld geven van het aantrekkelijke, wat het verzamelen 
van afstempelingen biedt: de opeenvolging der achtereenvolgens 
gebruikte modellen en het onregelmatige hiervan per kantoor; 

spelwijzigingen, naamsveranderingen, laat gebruik van verouderde 
stempeltypen; proefstempels, die niet algemeen ingevoerd werden; 
de zeer uiteenloopende ontwikkeling der kantoren, late oprichting 
van hulp- en postkantoren; opheffing van postkantoor en hulp
kantoortjes. Een en ander bevatte vele zeldzame stukken, o. a. 
diverse Napoleontische brieven en puntstempel 147 van de leger
plaats bij Laren. 

Verder is in deze af deeling vermeldenswaardig: 
Een algemeene verzameling van Nederland van den heer 

Klaassen. Het goede materiaal vraagt evenwel om een betere 
opzetting. 

Mevrouw Van Heerdt-Kolff toonde een gespecialiseerde ver
zameling der uitgifte 1924-1939, waaronder als unicum 7 exem
plaren der foutdruk 9 cent zonder waarde-aanduiding. 

De heer Paraira liet ons weer deelen zien uit zijn pracht speciaal
verzameling portzegels, zoowel van Nederland als van de Koloniën, 
waarbij geheele vellen. 

De heer Dückers zal vermoedelijk de reis van Maastricht naar 
het hart van ons land in deze tijden wel niet hebben aangedurfd; 
zoo hij er wel geweest is, dan weet hij, wat hij dezen winter 
doen kan. Het is moeilijk om een verzameling afstempelingen 
smakelijk op te zetten, maar als hij eens de collectie van den heer 
Korteweg heeft bekeken, dan zal hij daar veel van hebben kunnen 
leeren. Het getoonde materiaal was goed. 

De heer Bölian toonde een goede verzameling onzer koloniën 
volgens tandingen en de portzegels ook volgens typen. De kwali
teit der zegels was zeer goed. 

Wat de heer Maier toonde was wel niet veel in omvang, maar 
des te belangwekkender. Het waren poststempels, die op Java in 
gebruik waren tijdens het Engelsche tusschenbestuur van 1811-1816, 
alles verduidelijkt door goede teekeningen. 

De heer Berghuys »toonde een verzameling, betrekking hebbend 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGELVEILINGEN 



222 NEDERLANDSCH MAANDBE AD V O O R PHILATELIE. 

op de luchtverbinding tusschen Nederland en de Koloniën, welke 
zeer goed van opzet was. 

Als laatste, maar lang niet de minste wat de belangrijkheid 
betreft, moge genoemd worden hetgeen de heer Wolff de Beer 
toonde. In de eerste plaats zoowel Nederlandsche als koloniale 
zegels met den opdruk Specimen, waarbij het bekende zeldzame 
Indische stuk, waarvan slechts 3 exemplaren bekend zijn. Verder 
een collectie zegels van Nederland en Koloniën met roode 
afstempelingen. 

Uit de groote zaal moet allereerst genoemd worden de collectie, 
die in het bezit is van de Nederlandsche Vereeniging zelve, n.1. 
de collectie van Nieuw-Zuid-Wales, waarbij complete geplaatte 
veilen van de z.g. Sidney Views. Jammer, dat niet alle zegels van 
een goede kwaliteit zijn. 

De heer Blom toonde een verzameling Fransche zegels van de 
laatste jaren, waarvan de opzet een beetje verward was. 

De heer Blonk gaf aan, dat hij ons een gespecialiseerde collectie 
Zweden wilde laten zien. Weliswaar waren er eenige kleur
verschillen en papiersoorten, maar slechts voor zoover het 
Zweedsche voordrukalbum dit aangeeft. Onder een gespecialiseerde 
verzameling wordt geheel iets anders verstaan, daarbij laat men zich 
niet aan banden leggen door een voordrukalbum, doch gaat geheel 
zijn eigen weg en maakt zijn bladen volgens eigen inzicht. 

De heer Borel toonde zijn postzegeltentoonstellingszegels, een 
speciaal gebied, dat meerdere aanhangers telt. Voor de beschrijving 
dezer aardige collectie moge verwezen worden naar zijn artikel 
m het Augustus-nummer. 

De heer Ten Brink exposeerde een eenvoudig opgezette verza
meling van Tsjecho-Slowakije. 

De heer Van Essen had uit zijn omvangrijke verzameling een 
viertal landen gekozen, n.1. Finland, Parma, Romagna en Servië. 
Zoowel aan opzet als aan de kwaliteit der zegels kan menig ver
zamelaar een voorbeeld nemen. 

Zeer goed materiaal toonde ook de heer Ferf met zijn zegels 
van het Engelsche imperium, uitgegeven gedurende de regeering 
van koningin Victoria. Een juist overzicht werd verkregen niet 
alleen van de verschillende typen van Engelsche koloniale zegels 
uit de vorige eeuw, maar ook van de uitvoering wat betreft 
teekening en kleur, welke vaak verre uitsteken boven de latere 
uitgiften. 

De heer Glerum toonde een verzameling van Argentinië, w. o. 
verschillende zeldzame specimen zegels. 

De heer Heineken toonde een eenvoudige verzameling van Chili, 
welke veel betei tot haar recht zal komen, als hij wat minder 
zegels op één blad zet. 

De heer Heinen exposeerde een niet gespecialiseerde verzame
ling van Liechtenstein. 

Verre boven deze beide laatste steekt de verzameling van den 
heer Van der Horst uit. Hij toonde deelen van zijn uitgebreide 
verzameling afstempelingen op de eerste, ongetande uitgifte 18S" 
van Oostenrijk en Lombardije; hij toonde speciaal sier- en lang-
stempels. 

Iets wat betrekkelijk weinig verzameld wordt, zijn de z.g. 
vóór-afstempelingen. Hiervan toonde de heer Van Houten ons 
een collectie der Vereenigde Staten, waarmede hij eenigc maanden 
geleden ook in Antwerpen is uitgekomen. 

De heer De Jongh toonde gedeelten uit een algemeene verza
meling, wat maar weinigen meer aandurven. Jammer, dat on
gebruikt en gebruikt door elkaar is opgenomen, zelfs in de series. 

Wat een betere indruk maakte was de collectie van den heer 
Jurrjens. Die liet ons mooie bladen zien uit zijn speciaal
verzameling België. Belangrijke proefdrukken en aardige plaat-
fouten werden ons getoond. 

De heer Keiser heeft reeds veel geleerd, hoewel sommige bladen 
van zijn Zwitserland-collectie nog te vol bezet zijn. 

De eenige, die op zwarte kartons had opgezet, was de heer 
Kleykamp, die een collectie luchtpostzegels van Columbia toonde, 
waaronder ook de niet officieele. 

De heer Ot to toonde een eenvoudige, algemeene verzameling 
van Transvaal en Oranje-Vrijstaat. 

Iemand, die zeker veel heeft kunnen leeren, is de heer Persijn, 
die zegels van het Saargebied exposeerde. Deze ruimte had beter 
door iets anders ingenomen kunnen worden, propaganda wordt 
hiermede niet bereikt. / 

De heer Poulie toonde een gedeelte van zijn wereldbekende ver
zameling Letland. Deze is zuiver wetenschappelijk opgezet en kan 
menigeen tot voorbeeld dienen. 

De "heer Prins toonde aardig materiaal van Engelsche zegels uit 
de verschillende tijdperken. Deze collectie zal beslist winnen, 
wanneer zij iets beter wordt opgezet. 

Een ieder is vrij te verzamelen wat hij wil, dacht de heer 
Roelofsz, die een lans breekt voor particuliere zegels. Naast 
Duitsche stadpost (Hamburg) toonde hij eenige Kerst- en t .b .c-
zegels (beter gezegd sluitzegels) van de Scandinavische landen en 
Amerika. Al is een dergelijke collectie in zijn soort ook zeer 
aardig, toch raad ik den bezitter aan, er niet te veel geld voor 
uit te geven. 

Goed materiaal toonde ons de heer Schouten met zegels van de 
Oud-Duitsche staten, Engelsche Levant, Toscane, Napels en Sicilië. 

De heer Steens Zijnen toonde een „katalogmäszige" verzameling 
der Vereenigde Staten. 

De heer Van Strijen heeft blijkbaar zijn hart verpand aan IJsland, 
hetwelk hij ons wederom toonde met al zijn afwijkingen op 
tandingen, kleuren, kopstaande en andere foutieve opdrukken. 

„Klassiek" verzamelaar blijkt de heer Tinkelenberg te zijn, die 
een keurige speciaal-verzameling Griekenland toonde, uitsluitend 
van de z.g. groote Hermes-koppen. De verzameling is in twee 
deelen verdeeld, de eene naar de data van uitgifte, <le tweede 
naar de nominale waarde der zegels. 

Dr. Valkema Blouw is ook iemand van den ouden stempel. Hij 
toonde ons voorloopers en de eerste speciale uitgifte van 1867 
van de Oostenrijksche Levant. Het doel van het tentoongestelde 
is om een vrij compleet overzicht te geven van de wapenserie, 
zoowel in fijne als in grove tanding. Verder vallen de bijzondere 
stempels op, die ten deele nog uit den tijd van de baarfrankeering 
stammen. 

De heer Weker toonde een eenvoudige verzameling Portugal. 
Als laatste in deze zaal moge genoemd worden de heer Witt-

kamper, die een deel zijner keurig opgezette collectie Zwitsersche 
luchtpost toonde. Speciaal vermeldenswaardig zijn de eerste 
vluchten van 1913. 

Ten slotte nog een drietal inzendingen, n.1. in de eerste plaats 
die van den heer Costerus. Deze was de eenige, die poststukken 
exposeerde. Behalve eenige bijzondere buitenlandsche stukken (o. a. 
de beide Duitsche onderzeebootkaarten, die vermoedelijk geen 
enkele bezoeker ooit te voren had gezien), toonde hij een vrijwel 
complete verzameling der Nederlandsche briefkaarten met opdruk, 
waarbij eenige zeldame stukken, o. a. de kaart van l'A 'cent met 
opdruk 3 cent in plaats van 2 cent, alsmede het formulier met 
opdruk 3 cent. 

Dr. Bölian toonde ons een deel zijner verzameling verval-
schingen. In tegenstelling tot de meeste van dergelijke verzame
lingen, waarbij de valsche zegels gewoon in een album worden 
geplakt, heeft hij voor studiedoeleinden de diverse vervalschingen 
ieder afzonderlijk op een kaart aangebracht en deze kaarten op 
de manier van een kartotheek in een doos gerangschikt. Op iedere 
kaart is het valsche zegel, soms in meerdere exemplaren, geplakt 
en vindt men de kenmerken der betreffende vervalschingen onder 
het hoofd „Valsch", meest met teekening toegelicht. Ter ver
gelijking vindt men onder het hoofd „Echt" de hoofdkenmerken 
van het echte zegel. 
Ten slotte moge vermeld worden de verzameling van mevrouw 
Van Heerdt-Kolff, samengesteld tot propaganda voor het post-
zegelverzamelen onder de jeugd. Zij liet enkele bladen zien met 
regeerende personen, afbeeldingen van gebouwen, voorstellingen 
op de mythologie betrekking hebbend, zegels met betrekking tot 
het vervoerwezen, zegels met betrekking tot de muziek, enz. 

Uit het bovenstaande moge blijken, dat er werkelijk voor elk 
wat wils was. Als algemeene opmerking moge ik evenwel wijzen 
op de onvoldoende of slordige opzet van eenige collecties (het was 
deze beeren toch niet uitsluitend om de herinneringsmedaille te 
doen ?). Daar staat gelukkig tegenover, dat er heel veel belangrijks 
te zien was, niet alleen wat betreft zeldzame zegels, maar ook 
eenvoudige, goed opgezette collecties, die het juiste middel voor 
de propaganda zijn. Al met al een tentoonstelling, die geslaagd 
mag heeten en waarop de organisatoren met trots mogen terug
zien. W. G. Z. 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 
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H E T NIEUWE TENTOONSTELLINGSMATERIAAL VAN DE 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL

VERZAMELAARS. 
Op de laatste postzegeltentoonstelling te Praag in Juni-Juli 1938 

trok het aldaar gebezigde tentoonstellingsmateriaal algemeen de 
aandacht. Men had gebroken met de in lange rijen opgestelde 
stellages en de standaards met borden zoodanig geplaatst, dat 
nissen van 1 tot 2 meter diep en ongeveer 3 meter breed werden 
gevormd. Het geheel gaf een indruk van gezelligheid, intimiteit 
en ruimte en men was het er algemeen over eens, dat deze nieuwe 
opstelling een succes was. 

Dit denkbeeld werd door de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, bij de constructie van het nieuwe tentoon
stellingsmateriaal, overgenomen. Men ging echter een stap verder. 
Waren de standaards in Praag uitgevoerd in houtconstructie, waar 
bij de opstelling technische hulp niet goed ontbeerd kon worden. 

hier werd besloten alles in staalconstructie te doen uitvoeren en 
wel zoodanig, dat, zonder gebruik van eenig werktuig, ook door 
niet-technici het geheel snel opgezet en weer afgebroken kon 
worden. Van hoeveel belang dit laatste is voor kleinere afdeelingen 
der vereeniging, die voor het organiseeren eener tentoonstelling 
met de kosten moeten woekeren, behoeft wel geen nadere uitleg. 

Men ging nog verder en vond een constructie, die niet aan een 
bepaald schabloon gebonden was, maar waar, al naar gelang de 
omstandigheden, een oneindig aantal variaties in de opstelling 
mogelijk was. In verband met de grootte en vorm van de zaal 
en de grootte der verschillende inzendingen kan in elk voor
komend geval de opstelling zoodanig gekozen worden, dat de 
beschikbare ruimte het best wordt benut en elke inzending het 
meest tot zijn recht komt. 

Het materiaal bestaat uit s t a n d a a r d s , die van stalen buizen 
zijn gemaakt, en uit b o r d e n , die door hoekstalen ramen worden 

omlijst. De standaards kunnen als een Meccano 
in elkaar worden gezet uit losse buizen van 
1.85 en 1 meter lang, waarbij korte pennen 
het uit elkaar vallen beletten. De steunpunten 
liggen 1 meter uit elkaar, terwijl om de 2 tot 
4 meter een dwarsstuk wordt aangebracht, dat 
aan de ijle, doch uiterst solide constructie een 
behoorlijke stabiliteit verzekert. 

De borden bestaan uit celotexplaten van 
1 meter in het vierkant, waarop 12 normale 
albumbladen (3 rijen van 4) kunnen worden 
bevestigd. In het raam wordt dit bord door 
middel van 2 veerende, stalen beugels, evenals 
bij een fotodrukraam, tegen de voorliggende 
ruit aangedrukt. Dit heeft het voordeel, dat 
de zegels tusschen ruit en plaat geen speling 
hebben en beschadiging door omkrullen van 
gegomde exemplaren, blokken of veldeelen — 
zooals in vertrekken met centrale verwarming 
kan gebeuren — wordt voorkomen. 

De gemonteerde ramen worden met 2 haken 
aan de bovenhuizen der standaards opgehangen. 
Normaal hangen de ramen steeds 2 aan 2 met 
de achterzijden tegen elkaar, doch bij opstel
ling van de standaard tegen een wand kunnen 
ze evengoed aan één zijde worden opgehangen. 

De borden hangen verticaal; van hinderlijke 
lichtreflexen is, ook bij kunstlicht, dan geen 
sprake. Desgewenscht kunnen zij echter, door 
het aanbrengen van een eenvoudige steun, een 
verstelbare helling verkrijgen. 

Het uit elkaar genomen materiaal neemt 
slechts weinig ruimte in; 200 ramen met bij-
behoorende standaards worden verpakt in 
5 kisten en 20 kratten. 

Op de tentoonstelling te Hilversum op 8, 
9 en 10 September j.1. is dit nieuwe materiaal 
in gebruik genomen. De opstelling, die uit de 
foto's te zien is, werd gekozen in verband met 
de afmetingen van de zaal. 

Voorbeelden van andere opstellingen worden 
hierbij schetsmatig in plattegrond gegeven. 

R. M. 

LJ T/W ^fiTH'F^"* "i*f*^ 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGEL VEILINGEN 
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NAAMSWIJZIGING SIAM. 
In aansluiting aan het op blz. 204 medegedeelde is voor ons 

van belang dienstorder 512 van 20 September j.l . van het hoofd
bestuur onzer P.T.T. Deze luidt als volgt: 

Naamswijziging Siam. 
1. Blijkens mededeeling van de Siameesche administratie zal deze 

voortaan in hare mededeelingen in plaats van „Siam" de aan
duiding „Thailand" gebruiken. 

2. In verband hiermede zullen voorloopig in de voorschriften 
beide aanduidingen voor den betrekkelijken staat worden gebezigd. 

3. Correspondentie, waarop „Thailand" als land van bestemming 
is vermeld, dient naar Siam te worden gezonden. 

DE HEER G. KEISER 85 JAAR. 

Op 25 September j . l . vierde de 
heer G. Keiser zijn 85en verjaardag. 
Op zijn feestdag mocht hij van vele 
zijden belangstelling ondervinden. 
Wellicht is hij de oudste philatelist 
van ons land . . . . Reeds 78 jaar ge
leden begon hij met verzamelen; in 
1897 vestigde hij een postzegelwinkel 
in de Passage te 's-Gravenhage; deze 
oudste postzegelhandel van ons land 
wordt sinds vele jaren door den 
heer S. Keiser, den zoon van den 
nestor der postzegelhandelaren, be
heerd. Aan de vele gelukwenschen 
voegen wij ook de onze toe. 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

plaa t s ingen géén extra 
korting verleend. 

Ruilmateriaal aanbieding. 
Nummers volgens Yvert. — Alles gebruikt. 
Nederland 38 0,25 222 0,25 
per 5 stuks 39 0,70 2jo 0,15 
41 1,30 s5 ° 'S° ^5^ ^'— 
44 i , i j 60 0,20 258 0,80 
per 10 stuks 2 i z a o , 2 5 166 i,— 
23 0,25 213 0,25 287 i ,so 
Levering uitsluitend na storting op giro 221769. 

Porto steeds extra. (201) 
BIRNBAUM, Stevinstraat 312, Scheveningen. 

Aanbieding van de maand* 
Ceylon, no. 42 Lux. ex f f 4 . J° 
Estland, blokje no. 3 ' - 1,20 
Hongarije, nieuwe serie, 14 st. ^ - 0,90 
Joegoslavië, Port no. 36-48 '' - 1,80 
I iechtenstein, no 154 '^ - 0,25 

Nieuwe luchtpost * - 2,— 
Lithauen, nr. 146 7eldzaam * - 6,75 
Saargebied, nr. 49 t - 1,75 
Zuidafrika, no 70 f - 3,— 
Zweden, Colis-postaux opdrukken f " o>8o 

Levering uitsluitend na storting 
op giro 221967. (202) 

B i r n b a u m , Stevinstraat 312, Schevenineen. 

H.H. POSTZEGELVERZAMELAARS 
Gep. heer met prima ref. nauwkeurig phila-
list, biedt zich aan voor het bijhouden van 
collecties, het zoo voordeelig mogelijk inkoo-
pen van zegels, enz. — Zeer bilhjk tarief. 

Telefoon 221Ï4 Amsterdam. 
Brieven onder No . 196 admin. van dit blad. 

P r ^ s dezer advertenties : 
ƒ 0,75 by vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

beta l ing genomen. 

Te koop gevraagd (afgeweekt en licht gest.) 
Spoor 5 c f o,4ï p. 100 12^'2 c. f 0,08 p st. 
Willibr. s c. f 0,40p. 100 12'/) c. f 0,06 p. st. 
Olympiade f 1,25, R.Kr f 0,75, A.N.V.V. 
f 0,72, etc. ledere zending gewenscht. Ook 
ruil tegen buitenlandsche nieuwtjes. Gunstig! 
Te koop aangeboden (vanaf s st. 10 0/0 kort.) 
Duitschland Postkamaradschaft f i, —. Dan
zig ist Deutsch f 0,08, Partijdag '39 f 0,12. 
Hongarije Kerkenserie f 0,65, Pax Ting f 0,12, 
7 w. Kerkenserie f 0,07, per 10 f 0,50, per 
100 f 4,50. 

L. J. A. Ludeker, Van Ostadestr. 209 , 
Postgiro 353322 — A'dam-Z. (200) 

The International Collectors' Club 
Secr.: Kerstant v. d. Bergelaan 35 , 

Hillegersberg. 
Leden in ca. 100 versch landen. Unieke 
ruilgelegcnheid. Vraagt gratis prospectus. (19) 

VRAAG EN AANBOD. 

Te koop gevraagd afstempelingen op nrs. 1, 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. i idem 
W. Mooij, St. Annastraat 357, Nijmegen. 

« ^ » « p 
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y.P.IHI. 
De Haagsclie Postzegel nandel 
Noordeinde 196, Den Haag 

levert nog steeds 
alle ENGELSCHE 

Philatel istische art ikelen 
(blanco albums, 
stockboeken,enz.) 
voor de bekende 
goedkoope prijzen 

Prijslijst hiervan alsmede van 
pakketten gratis op aanvraag. 
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Aanbieding Engelsche Koloniën! 
(alles ongebruikt postfrisch) 

BAHAMAS, 1920, nr. 70—74 (5 stuks) ƒ2 .25 
BARBADOS, 1912, 2 sh. (nr. 101) -7.25 

Idem, 1920, nr. 117—127 (11 stuks) - 8 . 5 0 
KAAIMAN EILANDEN, 1912-1919, 3 sh., nr. 43 -2.25 

Idem, 1912-1919, 10 sh., nr. 45 - 7.— 
Idem, 1921-1926, 5 sh., nr. 71 - 4.— 
Idem, 1921-1926, 10 sh., nr. 72 - 8.— 

GOUDKUST, 1913, 5 sh., nr. 77 -3.25 
Idem, 1913, 10 sh., nr. 78 -5.50 

FALKLAND EILANDEN, 1912, 5 sh., nr. 34 -2.50 
Idem, 1912, 10 sh., nr. 35 - 5.— 

NIGERIA, 1914, 10 sh., nr. 11 -5.25 
(Nummers volgens den Yvert-catalogus). 

^^T" Ter circulatie hebben wij van onze bekende Europa
cahiers de navolgende geheel nieuw opgezette landen gereed: 
ALBANIË, BELGIË, BOSNIË, FRANKRIJK, TURKIJE, 
enz. enz. Vraagt U het door U gewenschte land eens aan ! 
(Eventueel referenties bijvoegen). 

Postzeyelhaniiel G. KEISER S Z 
Passage 25 -27 , Den Haag 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 

m 



MALAKKA. 
1902 100 Dols. postfrisch Y. & T. no. 91. 
1907-11 100 Dols. postfrisch Y. & T. no. 136. 
Ik heb de hierboven genoemde twee zeldzame 
zegel in voorraad en kan deze U tegen billijke 
prijzen aanbieden. 

Mijn specialiteit is: 
De betere kwaliteiten en de zeldzame zegels 
van de Britsche Koloniën van alle uitgiften. 

MANCOLIJSTEN 
zullen mijn bijzondere persoonlijke aandacht 

hebben. 
ZICHTZENDINGEN 

worden op aanvraag naar alle deelen van de 
wereld gezonden. 

De goedkoopste handelaar ter wereld voor 
Britsche Koloniale zeldzaamheden is: 

X . ALLrBN, 
Frinton on sea, Essex (Engeland). 

postzenelhandel p . HoogerdÖk, 
HOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
N E D E R L A N D . Aantal Prijs 

1872. KONING, 734 et 1 ƒ0.30 
1872. KONING, 2}^ gld 1 - 5 . — 
1891/97. K O N I N G I N (hangend haar), 22)^ et. . . 1 -0.40 
1899. 2K gld 1 -0 .12 
1913. JUBILEUM, 2M et. t.m. 25 et 7 - 0.80 
1919. 40 OP 30 en 60 OP 30 2- - 0.12 
1925. 5 GLD. DONKERGRIJS 1 -0.12 
1927. R O O D E KRUIS 5 - 0.90 
1930. REMBRANDT 3 -0.45 
1934. CRISIS 2 -0.20 
1934. K O N I N G I N EMMA 1 -0.05 
1936. ZOMERZEGELS 4 -0.30 
1937. ZOMERZEGELS 4 -0.20 
1938. ZOMERZEGELS 4 -0.20 
1938. KINDERZEGELS 5 -0.20 
1870. PORTZEGEL, 5 et 1 -0.70 
1870. PORTZEGEL, 10 et 1 -0.40 

NED.-INDIE. 
1915. ROODE KRUIS, ongebruikt 3 ƒ1 .20 
1923. JUBILEUM, 5 et. t.m. 1 gld 5 -0 .40 
1932. LEGER DES HEILS 4 - 0.70 
1933. CRISISWERK 4 -0.40 
1934. KONINGIN EMMA 1 -0.12 
1936. LEGER DES HEILS 5 - 0.70 
1937. JAMBOREE 2 -0.30 
1937. ASIB 5 -0.60 
1938. CENTR. MISSIE 5 -0.60 

P O R T O EXTRA. 

Goedkoope aanbieding van 
NEDERLAND. 

* ongebruikt; ° gebruikt. 

1864. 

1872. 

15 c. oranje 
Idem geeloranje 
7K c. 
22K c. * of ° 
1 gld. 
234 gld. 
Tête-bêche paren: 
7K c. * of ° 
7% c. met witte 

1913. 2)4 gld. * of ° 
5 gld. * ƒ 7.50, ° 

itrook 

NED.-INDIE. 

1870. 2 e. lilabr. * of ° 
2% c* f 1.40, ° 
234 gld. * ƒ 4 . — , ° 

ƒ 5 . -
-5.50 
-0.32 
-1.75 
-0.75 
-4.75 

-0.35 
-0.40 
- 5 . — 
- 6 . — 

- 5 . — 
-1.90 
-2.15 

eenige exemplaren 
1892. 234 gld. * ƒ 4 . — , ° -3.40 
1899. 2% gld. * ƒ 3 . — , ° -1.80 
1912. 1 gld. losl. kl. ° - 1.— 

2% gld. ° - 4 . -
234 gld. Java ° -4.50 
2>^ gld. B. B. ° -5.50 

CURACAO. 

Nederland 
1915. 10 e. ° 

35 c. * 
50 c. ° 

1928. 27% c. 

en Koloniën. 

1873. 3 c . * ƒ 6 . — , ° -7.50 
BI. papier * -7.50 
10 c. * ƒ 1.60, ° - 1.50 
25 e. * ƒ 1.50, ° - 1.10 
50 e. * ƒ0 .15 , ° -0.30 
60 c. * ƒ 1.—, ° - 0.60 
I K gld. * of ° -6.50 

Alle andere zegels van Nederland en Koloniën billijk verkrijgbaar. 
Gave zegels, doch minder mooi door afstempeling, 

20-30 pet. goedkooper dan hier aangeboden. 
Orders boven ƒ 10.— franco aangeteekend. 

SURINAME. 

1873. 12K < 
30 e. 
40 c. 
50 e. 
1 gld. 

* ƒ 0.90, 
ƒ 3 . - , ° 
ƒ2 .25 , ° 
f 1.50, ° 
ƒ 5.50, 

2K gld. * ƒ 7.50, ° 
1900. 2% gld. op 2K gld. * 
1928. Weldadigheid, 4 st. * 
1892. Portzegel 10 c. * 

of 

-0.90 
-0.50 
-0.75 
-0.65 

-0.95 
- 3 . — 
-2.25 
- 1.40 
-5.50 
-7.50 
- 2 . — 
-1.20 
-1.25 

De Speciaal-Catalogus van Nederland en Koloniën, officieele uitgave der Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren, zal 
in den loop van deze maand verschijnen. Stort 50 ets. op onze postrekening 24392 en wij zenden U gaarne franco een exemplaar. 

Een belangrijke veiling zal in November plaats hebben. Catalogus gratis en franco op aanvraag. 
I N K O O P V A N V B R Z A M B U I N G E N , E N Z . 

HËliPl^fll^ ¥ÄN Pgi^ IL©©'S P»®STIËGIEIHAIiÜPi& 19.V. 
C E E R S X E : EN O U D S X E : P O S T Z E G E I ^ M A G A Z U N V A N R O T T E R D A M ) , 

N I E U ^ V S T R A A T 2 6 O N G A N G P O R T I E K ) . R O T T E R D A J M . T E L E F O O N S 4 A 4 0 . O P G E R I C H T 1 S 9 8 . 
P I L . I A A L : N O O R D B L , A A K 9 3 , T E L ^ E E O O N 1 4 4 8 4 . 

P o s t ^ i r o 2 4 3 9 3 . B a n k r e k e n l n i t R. M e e s & Z o o n e n . R o t t e r d a m . 
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HERFSTVEIÜNGEN 
No. 286 
23, 24 OCTOBER 
No. 287 
30 , 31 OCTOBER 

Nederland en Koloniën. 
Zeer belangrijke restanten. 
Begin Wereldverzameling. 

Vervolg Wereld verzameling. 
Catalogi op aanvraag gratis 
verkrijgbaar. 

J.L.VAN DIETEN,! 
I 44-45 Delftschevaart, ROTTERDAM. Adres sedert 1886. f 

[VERZAMELINGEN TE KOOP GEVRAAGD!-! 
^"liNlIlllliilllllliilllllliUlllllMlIlllliillllhiilllllliilllllliiHlIlliilllllliilllllliillllllulllllliilllllliMll^ 
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Alle zegels met voordruk. — Circa 900 cliché's. 

„BELGIË" 
Elk jaar aanvullingsbladen. 

Franco per post na ontvangst van f IJO. 
Alleenverkoop voor Nederland en Overzee: 

Boekhandel en Drukkerij J. VAN OIRSCHOT, 
Nieuwe Ginnekenstraat 3 1 - Breda - Giro 23772 . 
Ook verkrijgbaar bij diverse Postzegelhandelaren, m) 


