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Belangrijke Veilingen. 

16 -20 October 1937: 
N e d e r l a n d e n Ko lon iën , waarbij zeer 
zeldzame P o s t s t u k k e n , P r o e v e n en 
S p e c i m e n s . E u r o p a , oud en nieuw, met 
de voormalige D u i t s c h e K o l o n i ë n , enz. 

Begin November: 
Engros partijen van N e d e r l a n d e n 
Koloniën. 

December: 
Belangrijke wereld verzameling. 

De geïllustreerde catalogi zijn voor serieuze 
gegadigden gratis verlirijgbaar. 

Onze nieuwe prijslijst „NEDERLAND EN 
KOLONIËN" met reëele en concurreerende 
prijzen is juist verschenen. Franco toezending 
na ontvangst van 30 cent (Postgiro 21278), 
welk bedrag bij aankoop voor minstens f 2,— 
wordt gerestitueerd. 

HEKKER'S 
Postzegelhandlel N.v. 
Rokin 40, Amsterdam, C , Giro 21278. 

Inkoop, Verkoop, Publieke Veilingen, Taxatie. 

(222) 

J.K. RIETDIJK 
AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP 
LANGE P O T E N 15a, D E N HAAG. 

TEL. 117020. POSTREKENING 117396. 

134e Postzegelveiling 
1, 2 , 3 November 1937, 

te 's-Gravtnhagt, Hot«! „Victoria", Spuistraat. 

Deze belangrijke veiling bevat: 
Neder land en Koloniën 

(w.o. Cura9ao djiy^ ct., opdruk kopstaand) 
(één los ex. en één blok a 4 !) 

Vllegpost, Her inner ingsblokken, 
E u r o p a , O v e r z e e (w.o. Silver Jubilee compleet). 

Verzamelingen en Restanten. 

135e Postzegelveiling 
+ half December 1937. 

Voor deze veiling kan nog tot ongeveer 
20 October worden ingezonden. 

136e Postzegel veiling 
Januar i 1938. 

ZOO JUIST VERSCHENEN: 
Speciaal Catalogus 1938 
Nederland en Koloniën. 
Prijs f 1,25 plus f 0,10 porto. 

Giro 117396. 

J. K. RIETDIJK 
LANGE P O T E N 15a, DEN HAAG. 

(212) 

N.V. DRUKKERIJ iBORGHOUTS - ROTTERDAM 



^ 1 A X M ( ) ( ) | V . Telefoon 554629 Postrek. 61989.  L J J l / i N 1 T . / \ A . V J . 1 
1 ^  ^ ^  V  ^ . l ^ J Gevestigd sinds 1918. ( P O S T  S O H K V E N IIV G E N ) . | 

1 SPECIALE AANBIEDINGEN. 
i ^ ^ * Binnenkor t verscliijnt: \ 

SPECIALE AANBIEDING No. 11 (OCTOBER), 
1 bevattende een praclitiée, in ruim 600 kavels, gedetailleerde 

collectie N E D E R L A N D en K O L . , E U R O P A en O V E R 
1 ZEE, tegen l eer billijke nettoprijzen. Vraagt tkans reeds den 
1 geïllustreerden catalogus aan! Toezending gratis en franco 

D e P R E T T I G S T E en V O O R D E E L I G S T E 1 
1 wijze ter completeering Uwer verzameling! | 

1 STEEDS TE KOOP GEVRAAGD: 1 
tegen goede prijzen, groote, goed onderkouden verzameling, 1 

1 alsmede betere losse zegels en series (uitsluitend in prima | 
kwaliteit), van 1 

NEDERLAND EN KOLONIËN, 
EUROPA EN ENGELSCHE KOLONIËN 

1 Aanbiedingenuitsl . met vraagprijs worden tegemoet gezien. (21 ) 1 

ët^-ir'icrt ^■^m f * ^ ; ^ '>;'■"« ■■'*»i3 

GROOT BRITTflNNIE 
1924. 

1^ d. Postfrisch tête-béche paar. 
Yvert & Tellier No. 161 a. 

Prijs fl. 32,—. 
Mijn specialiteit: Zeldzame Britsche Kol. zegels van alle tijdvakken. 
Aan mancolijsten wijd ik nauwkeurige en mijn persoonlijke aandacht. 

ZICHTZENDINGEN worden op aanvraag 
naar elk deel der wereld toegezonden. 

De goedkoopste handelaar in de wereld in 
zeldzame Britsche Koloniale zegels is: 

T. ALLEN, 
Frinton on Sea, ESSEX (Engeland). (224) 

Voordeelige aanbieding bIoki(en. 
DUITSCHLAND, Braunes Band I * ƒ 0 , 7 5 ; id. 

II * ƒ 3 , 2 5 ; Hitler get. * ƒ0 ,55 ; id. m. bij-
schr. Kulturspende •"■ ƒ 0,55; id. ong. * ƒ 2,75; 
id. opdr. Reichsparteitag Nürnberg * ƒ 0,50; 
2 Olympiade-blokken '■• ƒ2,75 (ook f)-

DANZIG, 2 Daposta-blokken =■• ƒ2,75. 
FRANKRIJK, Pexip m. tent.st.stempel ƒ3 ,25 . 
LIECHTENSTEIN, Vaduz II ƒ2 ,75 , * of t -
RUSLAND, Puschk. * ƒ 1,45; Archit. * ƒ 1,45. 
IJSLAND, Kroningsjubileum '■■ ƒ4,75. 
ZWITSERLAND, Pro patria * ƒ2,25. 
BELGIË, Charleroi en Borgerh. ä ƒ 2,25 '■" of t ; 

Isaya ƒ 3,—. 
HONGARIJS, List blok =■• ƒ4,95. 
LUXEMBURG, Tent. Dudelange * ƒ2 ,75 . 
Y.-SLAVIE, Zefip =■■ ƒ1,90 (10 exx. ƒ17,—). 
POLEN, 3 bloks compl. ƒ4,25. 
SPANJE, Toledo-btok (voor herbouw Alcazar) 

2 p. oranje * ƒ3 ,25 ; id. onget. * ƒ 6 , 7 5 ; 2 
pes. groen '■' ƒ 3 , 2 5 ; id. onget. ƒ6 ,75 ; Viva 
Franco Aymonte ■' ƒ 0,45. 

SAN MARINO, 5 1. * ƒ 3,25. 
VER. STATEN 1933, Chic. Wereldtent. 1 c. 

groen en 3 c. violet in vellen v. 25, tezamen 
=■■ ƒ4 ,50 ; 1934, Byrd * ƒ1 ,40; Nat. Pares 
1 en 3 c. * ƒ2 ,50 ; Tripex ■■' ƒ0 ,95 ; 1937, 
S.P.A. 10 c. '' ƒ0,30. 

g ^ ~ Alles zoolang voorraad ! 

Aufderileiils'sPostzegelliaiiilel 
HILVERSUM, AMSTERDAM, 
Postbus 1, giro 1700 Gravenstraat 17 
(211) a.d. N . Kerk. 

e O E D K O O P E A A I V B I E D I I V C V A I V P O S T Z E G E L r P A K K E T T E N . 
(Uitsluitend versclii l lende zegels in gebruiicte en ongebruikte exemplaren.) (Kwaliteit wordt voor 9 5 % gegarandeerd.) 

(Alle verschillende). 
400 Duitschland ƒ 1,50 

30 Duitsche Koloniën - 1,25 
50 Duitsche Koloniën - 3,75 

100 Duitsche Koloniën - 9,25 
25 Ecuador - 0,45 
50 Ecuador - 0,85 
30 Egypte - 0,35 

'50 Egypte - - 0,65 
100 Egypte - 3,— 
50 Engeland - 0,65 

100 Engelsche Koloniën - 0,50 
200 Engelsche Koloniën - 1,40 
500 Engelsche Koloniën - 5,50 

50 Estland 
75 Estland 
75 Finland 

100 Finland 
150 Finland 
25 Fiume 
50 Fiume 

100 Fiume 
100 Frankrijk 
200 Frankrijk 
100 Fransche Koloniën 
200 Fransche Koloniën 
500 Fransche Koloniën 

1000 Fransche Koloniën 

0,80 
2,20 
0,45 
0,75 
4,— 
0,60 
1,45 
4,90 
0,45 
2,— 
0,45 
1,10 
5,— 

13,50 

50 Griekenland 
100 tïriekenland 
200 Griekenland 
300 Griekenland 

40 Guatemala 
30 Haiti 
25 Honduras 

300 Hongarije 
500 Hongarije 

25 Ierland 
100 Italië 
150 Italië 
200 Italië' 
300 Italië 

ƒ 0,35 
0,75 
3,— 
6,50 
0,85 
1 , -
0,60 
0,90 
3,75 
0,65 
0,45 
0,75 
1,50 
5 , -

(2l6) 

ƒ 25 Ital. Koloniën 
50 Ital. Koloniën 
50 Japan 

100 Japan 
- 50 Joego-Slavië 

100 Joego-Slavië 
200 Joego-Slavië 

25 Letland 
50 Letland 

100 Letland 
25 Liberia 
50 Liberia 

(Bestellingen op pakketten 
beneden ƒ 10,—, porto extra). 

0,50 
1,15 
0,40 
2,25 
0,25 
0,60 
2,85 
0,35 
0,85 
2,90 
0,95 
2,10 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON, Passage 25-27, Den Haag. Tel. 112438. Giro 4262. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

Nederland en Kolomen, 
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. 
(Kostprijs ± f 2,— per lid 

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 26 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 31 TENTOONSTELLINGEN. 

16e Jaargang. Breda, 16 October 1937. Nr. 10 C190). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,-
1/2 
1/3 
i/* 
1/6 

« 
m 

> 
» 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

1/9 
1/12 
1/16 
1/18 

» 
M 

» 
. 

- 5,50 
-4,50 
- •«,— 
- 3,— 

BIJ 3- , 6-, 12-maai plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers , 10, 20, 30 7o reduct ie . 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentien,zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J D van Brmk, Hulkesteinscheweg r i , 
Arnhem, al wat Nederland en Kolomen betreft, aan A M Benders, Maurik (Geld), 
mr G W A de Veer, Park van Nieuwenhoven ij6, Middelburg (meuwe uitgiften), 
en dr L Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels), poststukken van Ned en Kol 
aan W G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z , buitenlandsche poststukken 
aan dr E A M Speijer, Pijnboomstraat 98,'s-Gravenhage, afstempeimgen aan J P Traan-
berg. Brouwersplein 2$r, Haarlem, frankeermachmes aan A van der Willigen, Beeklaan 454, 
*s-Gravenhage, luchtpost aan H L. S Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

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

Tot het plaatsen van advertenuen, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de admmistratie betreft, zich te wenden tot 
L C A Smeulders, WiDiehnmapark 128, te Breda Telefoon 49J6 Postrekemng 37183 

IS DE „BLOKKEN-ZIEKTE" DE CRISIS NABIJ ? 
Ongeacht de geweldige reclame, die door belanghebbenden 

wordt gemaakt voor dezen uitwas der philatelic, welke men ge
rust een ziekte kan noemen, en in weerwil van het feit, dat een 
vooraanstaande Duitsche postzegelfirma in het voorwoord tot 
haar „blokstukken-catalogus" aan deze philatelistische wan
gedrochten het eeuwige leven toezegde, zijn toch reeds bemoedi
gende teekenen te bespeuren, die er op wijzen, dat het „blok" 
de verzamelaars den längsten tijd heeft verontrust 

Wij zouden de patiënte dan ook rustig en stil haar doodsstrijd 
kunnen laten strijden en na afloop van haar kamp om het leven 
met een opgewekt gemoed haar overlijden aankondigen, zonder 
meer, ware het niet, dat zij gedurende de wellicht slechts luttele 
dagen, die haar nog resten, nog het noodige kwaad kan stichten, 
waartegen de verzamelaars zooveel mogelijk dienen te worden 
beschermd. 

Alvorens op dit laatste nader in te gaan, is een korte uiteen
zetting, waarop ons optimisme is gegrond, zeer zeker niet over
bodig 

Nog slechts een of twee maanden geleden nep als het ware de 
geheele wereld om blokken en nog eens blokken Een Duitsch 
advertentieblad voor philatelisten had zich zelfs geheel ingesteld 
op deze nieuwe mode en het was al blok wat de klok sloeg. 
Postzegelhandelaren waren er bij de vleet, die eveneens zoo deden 
en ZIJ boekten aanvankelijk gunstige resultaten, tot op deels on
verklaarbare wijze, zooals zoo vaak met modes het geval is, 
de gunstige wind omliep De meest voor de hand liggende ver
klaring voor deze getijwisseling was de aarzeling of tegenstand 
van talrijke verzamelaars om tot eiken prijs het nieuw-verschenen 
blok te koopen, wijl de ondervinding hen reeds had geleerd, dat 
ZIJ als regel bekocht bleken te zijn. 

Terwijl bijv de oudere blokken regelmatig in prijs stegen of 
op het eenmaal ingenomen peil zich konden handhaven, zakten 
de prijzen der nieuwere en nieuwste blokken geregeld of konden 
deze met groote moeite op hun prijs blijven staan Men lette bijv 
eens op de Charleroi-, Borgerhout-, IJsland- en Puschkin-blokken, 
om slechts enkele te noemen. Men kan deze zoo met goedkooper, 
dan toch in geen geval duurder koopen dan toen zij de ver
zamelaars voor het eerst verontrustten. 

BIJ den afzet van blokken spelen de zoogenaamde „groot 
speculanten" de eerste viool en de pretenties dezer beeren gingen 
zoo ver, dat zij den kleineren handel overvroegen, ten einde zich 
zoo spoedig mogelijk te kunnen dekken. De kleinere of „gewone" 
handelaar betaalde den veel te hoogen prijs, omdat hij er op kon 
rekenen, dat de verzamelaars de aangeboden waar toch kochten, 
al waren deze er van overtuigd, dat de prijs te hoog was 
opgedreven. 

BIJ dezen gang van zaken belandde de groote winst in de 
zakken der groot-speculanten, terwijl de gewone handelaar met 
een meer bescheiden provisie genoegen moest nemen, waartegen
over echter weinig of geen risico stond. 

De ervaring met het prijsverloop van talrijke blokken op
gedaan, zooals WIJ reeds met enkele voorbeelden aantoonden, 
maakte evenwel, dat de verzamelaars met meer zoo gretig toe

hapten Het risico voor den normalen postzegelhandel nam der
halve toe. 

Daarbij deed zich nog een andere belangrijke factor gelden Het 
overgroote deel der verzamelaarswereld kan slechts een bepaald 
en als regel bescheiden bedrag aan zijn liefhebberij besteden De 
blokken-rage verlokte ook hen en de beschikbare gelden werden 
geofferd op het altaar van den blok-afgod Voor andere zegels 
waren geen fondsen meer beschikbaar. 

Dit alles nam de handelaar, die zich op de nieuwe mode had 
ingesteld, aanvankelijk voor hef, hij verkocht en dat met weinig 
of geen risico. De meer ernstige handelaren, die verder keken 
dan hun neus lang is, sloegen met bezorgdheid dezen gang van 
zaken gade. 

Toen openbaarde zich de tegenzin of afkeer van meer en meer 
verzamelaars tegen het blok, gelijk wij hierboven uiteenzetten 
Het risico steeg en belastte ten volle den tusschen- of kleinhandel; 
de „big men", die de touwtjes in handen hadden, d. w. z. hun 
voorraden met ruime winst van de hand hadden gedaan, bleven 
buiten schot Het risico hadden zij bereids overgedaan aan den 
tusschenhandel. 

Begrijpelijk is, dat laatstgenoemde handelaren, die hun normalen 
verkoop zagen verminderen en het risico bij de blokken toe
nemen, aarzelden aan de eischen der groot-speculanten te voldoen. 
De verkoop begon te stagneeren. 

Is hiermede in het algemeen de gang van zaken geschetst, nog 
enkele andere factoren van beteekems werkten mede om de 
doodsklok over de blokken-rage in beweging te brengen He t blok 
in zijn verfoeilijken hedendaagschen staat is in Midden-Europa 
ontstaan en door een geweldige tam-tam, alsmede door na-apenj, 
heeft het zijn weg gevonden in talrijke andere landen Het 
nuchtere verstand en het betere philatelistische inzicht der 
tngelschen nep het echter een halt toe aan de landsgrenzen, ter
wijl ook de Amenkaansche verzamelaar met van de partij was. 
Dat was een groote misrekening of tegenvaller van de groot
speculanten, want ZIJ hadden er bij hun opzet — waarover straks 
meer — op vertrouwd, dat deze landen mede zouden aanzitten 
aan het blokken-festijn. 

De blokken-handel stelde voorts hooge financieele eischen aan 
den normalen postzegelhandel, waar tegenover stond een voor 
dezen matige provisie, onevenredig aan de sommen, die de nor
male handel in deze waar moet vastleggen Voegt daarbij het ris
kante, dat in dezen handel gelegen is — elk oogenblik kan de 
mode omslaan — en men begrijpt, dat de handelaren als regel 
het blok wel weg konden kijken ! 

De groot-speculanten waren niet bescheiden in hun eischen. 
Het meerendeel van dit fraaie consortium zetelt in Brusel en hun 
winst varieert van 100 tot 500 procent ! 

BIJ talrijke postbesturen hebben zij getracht of probeeren dit 
nog, de uitgifte van blokken gedaan te krijgen De beeren zijn niet 
karig in hun offertes en zij zijn voorzichtig genoeg om, als de 
omstandigheden dit noodig of wenschelijk maken, stroomannen 
met relaties naar voren te schuiven Zijn de omstandigheden hun 
evenwel gunstig, dan treden zij brutaal naar voren, getuige de 
thans bekend geworden overeenkomst met het Spaansche post-
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bestuur, waaromtrent het een en ander is vermeld onder „Ter 
bescherming enz." in dit nummer. 

Voor onware berichtgeving deinst dit genootschap van spe
culanten evenmin terug. Om het Daposta-blok aanlokkelijk te 
maken, werd eerst rondgebazuind, dat de oplaag bestond uit 
20.000 stuks; toen dit niet houdbaar bleek, werd toegegeven dat 
er 70.000, kort daarop verbeterd in 95.000 exemplaren van 
waren uitgegeven. Het staat vrijwel vast, dat het oplaagcijfer 
400.000 nadert ! 

Nog veel en veel meer ware over deze blokken-geschiedenis te 
schrijven, zoo o. a. dat sommige postadministraties, o. a. de 
Poolsche, het meer geëigend vinden de zoete winst zelve in den 
'zak de steken, getuige de drie blokken van vrij hooge waarde, 
die zij onlangs uitgaf. 

Niet alleen kan een spoedig einde van de blokken-misère worden 
voorspeld, doch behalve op de waarschuwing, die in het hier
boven medegedeelde voor de verzamelaars ligt opgesloten, moge 
nog worden gewezen op iets anders. Te verwachten is, dat bij 
de zegels, welke èn los èn in blokvorm werden uitgegeven, o. a 
door Zwitserland, de voorkeur van den doorsnee-verzamelaar 
wederom zal uitgaan naar het „losse" exemplaar, dat volkomen 
gelijk is aan zijn „blokken-broertjc", alleen zit dit laatste wat 
ruimer in zijn kleeren. 

In het algemeen belang roepen wij dan ook de verzamelaars toe: 
weest voorzichtig met deze blokken; bij slechts enkele zult u zich 
kunnen verheugen over een prijsstijging; het meercndeel zal u 
naar onze overtuigmg teleurstellen. 

V. B. 

PRESIDENT-BEVRIJDER MASARYK. 

Masaryk is niet meer. Zijn heengaan werd verwacht; de 87-jarige 
had geen goede gezondheid meer. Maar t ó c h . . . . toen ik het 
overlijdensbericht vernam, ontroerde ik, want ik besefte, dat een 
van de grootste figuren van onzen tijd, een van de nobelste 
menschen die ooit geleefd hebben, van ons was heengegaan. Her
haaldelijk is het mij gegeven geweest over het leven van Tomas 
Garrigue Masaryk voor de radio" te spreken en over hem te 
schrijven. In dit Maandblad daarom slechts een kort persoonlijk 
woord. Een woord van dank voor zijn voorbeeld ! Want hij was 
ons allen ten voorbeeld, door zijn levenswandel, door zijn on
voorwaardelijke plichtsbelrachting in alle functies, welke hij be
kleed heeft; door zijn liefde voor de waarheid, welke hij in geen 
enkele omstandigheid verloochende. Moge zijn volk de leidraad 
welke hij gaf, steeds volgen. 

Onze philatelie staat in nauw verband tot President-Bevrijder 
Masaryk. Wij kennen hem van talrijke zegels, terwijl een aantal 
briefkaarten beelden uit zijn leven brengen. De meest interessante 
zegels lijken mij nog steeds die van 1935; op die zegels zien wij 
den grijzen staatsman, die Christus steeds als leidsman voor zijn 
leven had, zooals hij was. Eenvoudig, zonder uiterlijken schijn; 
de 50 halersu en de 1 Kc brengen ons zijn portret in de kleeding, 
welke hem ook als doodskleed diende; op de beide andere waarden 
zien wij hem met zijn professoralen hoed. Deze twee zegels 
brengen ons ook zijn handteekening, krachtig en duidelijk, zooals 
zijn geheele handschrift krachtig en helder was. 

Door het overlijden van Masaryk verloor Tsjechoslowakije zijn 
Bevrijder; de menschheid staat aan de baar van een van haar 
beste zonen. 

Mr. J. H. VAN PEURSEM. 

XieuiVe 
tit^ifter 

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

ALGIERS. 
Frankeerzegels ter herinnering aan het feit, dat honderd jaar 

geleden de stad Constantine door de Fransche troepen werd 
veroverd. De zegels verschenen in de waarden: 

65 centimes, rose. 
1 franc, bruin. 
1 fr. 75 c , blauwgroen. 

' 2 fr. 15 c , lila. 

ARGENTINIË. 
Het koerseerend frankeerzegel, 20 centavos ultramarijn, met den 

tekst Martin Guemes, verscheen met de dienstopdrukken: 
M.A., M.G. en M.O.P. 

Alsvoren, dienstopdruk M.R.C, op frankeerzegel: 
1 peso, sepia en blauw (Yvert nr. 380). 

BELGIË. 

Frankeerzegels volgens afbeelding, uitge
geven ten bate van het muziekfonds „Ko
ningin Elisabeth": 

70 c. + 5 c , zwart. 
1 fr. 75 c. -f 25 c , blauwviolet. 

Bovendien verschenen in blokvorm en in 
dezelfde teekening; 

1 fr. 50 c. -h 2 fr. 50 c , d.bruin. 
2 fr. 45 c. 4- 3 fr. 55 c , lila. 

Elk blok bevat twee dezer waarden; op 
het randvel is vermeld: „Fondation Musi-
cale Reine Elisabeth" en „Muziekfonds 
Koningin Elisabeth". 

Deze blokken, waarvan volgens officieele mededeeling 100.000 
stuks zouden worden gedrukt, waren uitsluitend bij inschrijving 
te koop en naar onze correspondent te Brussel schrijft, was de 
vraag zóó groot, dat de oplaag werd uitgebreid tot 150.000 
exemplaren. 

Voor onze meening over dit maakwerk zij verwezen naar blz. 
167 van het vorige nummer. 

BOLIVIA. 
Luchtpostzegels, verkregen door den opdruk Correo Aéreo / 

D.S. / 25-2-37 en waarde op onderstaande frankeerzegels der 
jubileumuitgifte van 1925: 

3 bolivars op 50 centavos, violet. (Opdruk groen). 
4 bolivars op 1 bolivar, rood. (Opdruk zwart). 
5 bolivars op 2 bolivars, donkergeel. (Opdruk zwart). 

10 bolivars op 5 bolivars, bruin. (Opdruk rood). 
Alsvoren op de uitgifte van 1924: 

2 bolivars op 50 centavos, oranje en zwart. 
12 bolivars op 10 centavos, vermiljoen en zwart. 
15 bolivars op 10 centavos, vermiljoen en zwart. 

De opdruk op de 50 centavos is in rood, op de beide andere 
waarden in groen aangebracht. 

Alsvoren op onderstaande luchtpostzegels: 
5 centavos op 35 c , geelgroen. (Yvert nr. 7). 

20 centavos op 35 c , roodbruin (Yvert nr. 1). 
50 centavos op 35 c , roodbruin (Yvert nr. 1). 

1 bolivar op 35 c , roodbruin (Yvert nr. 1). 
Alle opdrukken in rood. 

BULGARIJE. 
Frankeerzegels in de koerseerende koningsteekening: 

4 lewa, oranje. 
14 lewa, bruin. 
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BRITSCH-INDIE. 

mmttm 

r i ' " 

Frankeerzegels met de buste van koning 
George VI in kroningsornaat, papier met het 
meervoudig watermerk ster: 

9 pies, groen. 
1 anna, rood. 

DENEMARKEN. 
De daar te lande gehouden postzegeltentoonstelling bracht onder

staand frankeerzegel in het koerseerende cijfertype met den 
blauwen opdruk K.P.K. / 17-26 Sept. / 1937: 

10 ore, bruin. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Ter gelegenheid van de eerste natio
nale Olympische spelen verscheen onder
staande serie frankeerzegels: 

1 centavo, blauw en rood. 
3 centavos, violet, blauw en rood. 
7 centavos, blauw en rood. 

De teekening stelt een discuswerper 
met de nationale vlag voor. 

Partijdag te Neurenberg verscheen het 
den tweeregeligen, vertikalen opdruk 
1937". 

20 centavos, rose. 
1 Sucre, olijf. 

DUITSCHLAND. 
Ter gelegenheid van den 

getande Hitler-blok met 
„Reichsparteitag Nürnberg 

Aldus is te melden: 
6 pfennig, groen. 

ECUADOR. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, landschappen en bestaans 

middelen der bevolking: 
2 centavos, groen. 
5 centavos, rose. 

10 centavos, blauw. 
Op de 5 centavos is afgebeeld de Indianen-koning wijlen Ata-

hualpa. 
Dezelfde waarden in ongewijzigde 

kleuren verschenen eveneens als dienst-
zegel, opdruk OFICIAL. 

Luchtpostzegels in diverse landschap-
teekeningen: 

10 centavos, bruinrood. 
20 centavos, zwartgroen. 
70 centavos, bruingrijs. 

1 Sucre, grijsblauw. 
2 Sucres, violet. 

Dezelfde zegels verschenen boven
dien met den opdruk Oficial. 

FRANKRIJK. 
Kleurwijzigingen bij onder

staande frankeerzegels: 
35 c , groen. fZaaister). 
65 c , ultramarijn. (Vrede). 

De 150e verjaardag van de 
Federale constitutie der V. S. 
van N.-Amerika werd herdacht 
door de uitgifte van het fran
keerzegel: 

1 fr. 75 c , ultramarijn. 
Zooals bekend, was Frankrijk 

het eerste land, dat de nieuwe 
republiek erkende. 

GROOT-LIBANON (September 1937). 
Frankeerzegel in landschapteekening, liggend formaat: 

10 piastres, bruinrood. 
HAITI . 
Kleurwijziging van onderstaand luchtpostzegel in de koer

seerende teekening: 
50 centimes, karmijn. 

IERLAND. 

De reeds lang aangekondigde hooge fran-
keerwaarden in eigen teekening zijn thans 
verschenen, alle volgens afbeelding: 

2 shilling 6 p., groen. 
5 shilling, lilabruin. 

10 shilling, blauw. 
De teekening, afkomstig van R. J. King, 

geeft den schutspatroon van Ierland weer, 
St. Patrick, met uitgestrekte handen den 
zegen des Heeren afsmeekend op het boven
natuurlijke licht, gesymboliseerd door het 
vuur, dat aan zijn voeten brandt. 

Het papier toont het watermerk Se. 
Door deze uitgifte komt een einde aan 

de opdrukzegels van Engeland. 

ITALIË. 

««•N 
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ÉMMÉIMÉI 

De feesten, gehouden ter herdenking van den 2000en geboorte
dag van keizer Augustus (63 v. Chr.) brachten onderstaande series. 

Frankeerzegels: 
10 centesimi, donkergroen. 
15 centesimi, bruin. 
20 centesimi, rood. 
25 centesimi, groen. 
30 centesimi, bruin. 

Luchtpostzegels: 
25 centesimi, wijnrood. 
50 centesimi, bruingeel. 
80 centesimi, bruinrood. 

De frankeerzegels zijn alle gedrukt in staand, de luchtpostzegels 
in liggend formaat. De serie is prachtig van druk en teekeningen; 
daar wij haar ontvingen vlak voor het afsluiten van dit nummer, 
moet een bespreking van de zegelbeelden worden uitgesteld tot 
de volgende maand. 

50 centesimi, violet. 
75 centesimi, rood. 

1 1. 25 c , blauw. 
1 1. 75 c. -|- 1 1., wijnrood. 
2 1. 55 c. -|- 2 1., groenblauw 

1 1. -I- 1 1., blauw. 
5 1. -f 1 1. grijs. 

LETLAND. 
Ter gelegenheid van den 60en verjaar

dag van Staatspresident K. Ulmanis, ver
scheen onderstaande serie frankeerzegels 
met het portret van den jarige: 

3 santimu, rood 
5 santimu, groen. 

10 santimu, donkergroen. 
20 santimu, roselila. 
25 santimu, zwartviolet. 
30 santimu, ultramarijn. 
35 santimu, donkerblauw. 
40 santimu, bruinrood. 
50 santimu, bruinzwart. 

Het papier toont het watermerk 
hakenkruis. 
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LIECHTENSTEIN (September 1937). 
Dienstzegel, opdruk Regierungs Dienstsache en kroon, op fran-

keerzegel der nieuwste uitgifte: 
1 franc, bruinlila. 

LITAUEN. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt een nakomertje, dat het 

vorige jaar moet zijn verschenen ter gelegenheid van een in 
September 1935 volbrachten trans-atlantischen luchttocht. Het is 
dus een nogal gecompliceerd geval. 

Op gezag van genoemd Bulletin melden wij dus den opdruk 
„F. VAITKUS / nugaléjo Atlantq / 21-22-IX-1935" op het lucht
postzegel; 

40 centu, roselila en blauw. (Yvert nr. 85). 
MAROKKO (Britsche kantoren). 
In het Juli-nummer zijn wij wat vooruitgeloopen op de komende 

gebeurtenissen, welke als aanstaande werden gemeld door een 
correspondent, vandaar, dat wij enkele opdrukken noemden, die 
nog niet waren verschenen en ook thans nog op zich laten 
wachten. 

Daarom volgt thans een verbeterde opgave van opdrukken op 
frankeerzegels van Groot-Britannië, type George VI: 

Opdruk Morocco Agencies en waarde: 
5 centimos op K penny, groen. 

10 centimos op 1 penny, rood. 
15 centimos op 1̂ 2 pence, bruinrood. 
25 centimos op 2i4 pence, ultramarijn. 

5 centimes op J-2 penny, groen. 
Opdruk Tangier: 

5 centimos op % penny, groen. 
10 centimos op 1 penny, rood. 
25 centimos op 2i4 pence, blauw. 

Opdruk Tangier: 
^ penny, groen. 

1 penny, rood. 
1 i4 pence, bruinrood. 

Behalve deze opdrukken is thans verschenen: 
Morocco Agencies 1 fr. 50 c. op 1 shilling, geelbruin. (G. V). 

NIEUW-ZEELAND. 
Dienstzegel, opdruk Official op frankeerzegel der koerseerende 

uitgifte met meervoudig watermerk: 
2 shillings olijf. 

N O O R W E G E N . 
Van 1 Juli 1937 af is de drukkerij Emil Moestue & Co. te 

Oslo belast met de vervaardiging der zegelwaarden, waardoor alle 
zegels in diepdruk worden gedrukt. 

De eerste producten zijn de frankeerzegels in de koerseerende, 
doch scherpere teekening: 

5 öre, roodviolet. 
10 öre, blauwgroen. 
20 öre, rood. 

Te verwachten is, dat bij volgende waarden naar dit procédé 
gedrukt, kleine afwijkingen voorkomen, vergeleken bij de thans 
koerseerende uitgifte. 

Van het luchtpostzegel, 45 öre blauwgroen, is eveneens een 
nieuwe druk verschenen, waarbij de omlijsting der teekening is 
weggelaten. 

PARAGUAY. 
Het vierde eeuwfeest van de stichting der stad Asuncion bracht 

onderstaande serie frankeerzegels: 
50 centavos, violet en zalmkleurig. 

1 peso, grijsbruin en groen. 
3 pesos, rood en blauw. 

10 pesos, rose en geel. 
20 pesos, blauw en grijsbruin. 

De oplaag bedraagt 500.000 resp. 200.000, 600.000, 125.000 en 
100.000 exemplaren. 

Het eerste nationale Eucharistisch congres bracht een serie van 
drie frankeerwaarden in de kleuren blauw, groen, rood en geel: 

1 peso. 
3 pesos. 

10 pesos. 
In het volgend nummer brengen wij de afbeeldingen. 

PERU (September 1937). 
Frankeer- en luchtpostzegels in de koerseerende uitvoeringen, 

doch in gewijzigde kleuren. 
Frankeerzegel: 

2 soles, violet. 
Luchtpostzegels: 

15 centavos, lichtblauw. 
20 centavos, olijfgroen. 
30 centavos, bruin. 

Van de 15 en 20 centavos elk werden gedrukt 300.000, van de 
30 centavos 150.000 stuks. 

PHILIPPIJNEN. 
Waarde-opdruk op portzegel der uitgifte 1928: 

3 centavos op 4 c , karmijn. 

POLEN. 
De drie blokstukken, elk van vier zegels, uitgegeven ter gelegen 

heid van het bezoek van den Rumeenschen koning, zijn thans 
veschenen: 

25 groszy, bruin. (Maarschalk Rydz Smigly. 
50 groszy, blauwgrijs. (Maarschalk Pilsudski). 

1 zloty, zwart. (President Moscicki). 
De velletjes zijn bovendien voorzien van de data 26 VI -

1 VII 1937 en de Rumeensche en Poolsche wapens. 

PORTUGAL (September 1937. 

pQ«9«RHMM««n 

M k * * * M 

Aanvullende waarde der serie ter her
denking van den dichter Gil Vicente: 

1 escudo, rood. 

RUMENIE. 

B A L C A N I A D A 
VMI ATLETISM 

* É M tÉM 

De achtste sportwedstrijd der Bal
kanvolken bracht onderstaande serie 
frankeerzegels: 

1 lei, violet. 
2 lei, groen. 
4 lei, rood. 
6 lei, bruinlila. 

10 lei, blauw. 
Elke waarde is belast met een toeslag 

van 1 lei; de zegelbeelden geven ver
schillende takken van sportbeoefening 
waar. Zij zijn alle gedrukt in staand 
formaat. 

Honderdduizend series werden hiervan gedrukt. 

SPANJE. 

^ÜEEMP 

rè5^ 
^a<i 

Ter completeering van de in het vorig 
nummer vermelde weldadigheidszegels ver 
scheen: 

5 centimos, ultramarijn en blauw. 
Het zegelbeeld geeft het portret wee 

van Manuel B. Cossio. 
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SYRIË. 
Luchtpostzegels in nieuwe lan 

Yi piastre, bruinviolet. 
1 piastre, zwart. 
2 piastres, groen. 
3 piastres, ultramarijn. 

Alle zijn gedrukt in liggend 
piastres ziet men een gezicht op 

SAN MARINO. 

dschapteekeningen: 
5 piastres, roselila. 

10 piastres, roodbruin. 
15 piastres, bruinrood. 
25 piastres, blauwgrijs, 

formaat; op de 14, 2, 5 en 15 
Aleppo, op de overige Damascus. 

50 centesimi op 5 c , blauw 
1 lire op 3 lire, oranjerood 

TRENGGANU. 

en 
en 

Het in het vorige num
mer vermelde velletje is 
verschenen in een oplaag 
van 60.000 exemplaren. 

Het zegelbeeld geeft een 
triptiek weer, dezer dagen 
in San Marino plechtig in
gewijd en toonende de por
tretten van de heiligen Ma-
rinus en Leo. In het midden 
is een grafschrift vermeld, 
afkomstig van den dichter 
José Carducci. 

"Waarde-opdruk op port-
zegels der uitgifte 1925-28: 

bruin, 
bruin. 

MÉMMI 

Portzegels volgens afbeelding 
1 cent, karmijn. 
4 cents, groen. 
8 cents, geel. 

10 cents, bruin. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Frankeerzegels, ter gelegenheid van de 

150e herdenking van den geboortedag 
van Jan E. Purkyne: 

50 heller, grijsblauw. 
1 kroon, rose. 

Jan Evangelista Purkyne werd in 1787 
geboren te Libochovice in Bohemen; hij 
is de grootste Tsjechische filosoof en 
stichtte het Instituut voor Physiologie 
te Breslau. Later werd hij professor aan 
de universiteit te Praag, waar hij in 
1869 overieed. 

Rouwzegels naar aanleiding van het 
overlijden van president Masaryk: 

50 heller, zwart. 
2 kronen, donkergrijs. 

Eerstgenoemde waarde is gedrukt in de teekening der lutgifte 
1930 (Yvert nrs. 267-269). De 2 kronen is in het type X van 
genoemden catalogus, doch bovenaan voorzien van den datum 
van overlijden: 14 IX 1937. 

TUNIS. 
Waarde-opdruk in rood op frankeerzegel der uitgifte 1934: 

0.65 op 50 centimes, ultramarijn. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

Ter herinnering aan het feit, dat 350 
jaren geleden het eerste kind van En-
gelsche kolonisten in de V. S. werd ge
boren, verscheen het frankeerzegel: 

5 cents, lichtblauw. 
Het „wurm", waaraan de eer — na 

drie en een halve eeuw — te beurt ve l , 
om op een postzegel te worden afge
beeld, heette Virginia Dare en we zullen 
maar aannemen, dat het inderdaad 
schuil gaat onder de overvloedige be
dekking, die Virginia's moeder teeder 
tegen zich aandrukt. 

Ter gelegenheid van het 43e congres van vereenigingen van 
Amerikaansche postzegelverzamelaars verscheen de 10 cents groen 
der landschappenserie ("Mount Great Smocky) in ongetanden vorm, 
voorzien van breede witte randen en met toepasselijk opschrift. 

Den heer Abma te Grand Rapids dank voor toezending. 

YOUGO-SLAVIE. 

Het blok, uitgegeven ter gelegenheid van de postzegeltentoon
stelling te Belgrado, is thans verschenen in de volgende waarden 
en kleuren: 

1 dinar, groen. 
1 d. 50 p., lila. 
2 dinars, rood. 
4 dinars, blauw. 

Het werd voorzien van een toelichtenden tekst en een om
lijsting in blauwgroen. 

Op de vier zegels zijn vrouwen afgebeeld in nationale kleeder-
drachten. 

I M M M M l 

Luchtpostzegels in diverse teekenlngen, vliegtuig boven land
schappen: 

50 paras, bruin. (S). 
1 dinar, groen. (S). 
2 dinars, grijs. (L). 
2.50 dinars, rood. (L). 
5 dinars, violet. (S). 

10 dinars, wijnrood. ('S). 
20 dinars, zwartgroen. (L). 
30 dinars, blauw. (L). 

Maison Fischer te Parijs dank voor onverwijlde toezending. 

ZWITSERLAND. 

Aan het verplaatsbaar postkantoor, in een auto ondergebracht, 
waardoor men gemakkelijk kan beschikken over een tijdelijk 
kantoor tijdens tentoonstellingen e. d., is een speciaal zegel ver
krijgbaar gesteld, geldig voor de frankeering van alle stukken: 

10 rappen, zwart en geel. 
TJ'l \ j L i V. B. 
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Oplaa^cj/fèrs.e. 1 
ARGENTINIË. 
Het Xle wereldpostcongres wordt in 1939 te Buenos Aires ge

houden. Reeds nu heeft de Argentijnsche republiek besloten bij 
deze gelegenheid een speciale serie frankeerzegels uit te geven in 
de waarden 5, 15, 20, 25, 50 centavos, 1 en 5 pesos. 

We zullen ongetwijfeld nog wel eens de gelegenheid krijgen om 
nader op deze voorgenomen uitgifte terug te komen ! 

BIRMA. 
Stamp Collecting vai 4 September j.1. publiceert de ontwerpen 

voor de nieuwe frankeerzegels. Behoudens enkele lage waarden 
met de buste van koning George VI van Engeland, toonen de 
andere landschappen, bestaansmiddelen van de inwoners, enz., 
met daarnaast het portret van den koning in medaljon. 

Zoo op het eerste gezicht belooft het een aantrekkelijke serie 
te worden. 

BRAZILIË. 
Het Bulletin Mensuel meldt, dat bij de drukkerij Waterlow 

en Zoon te Londen een serie frankeerzegels in bewerking is met 
stadsgezichten, landschappen, enz. 

De verkoop van de portzegels van 2000 en 5000 reis is gestaakt. 
BRITSCH-INDIE. 
Onder Nieuwe Uitgiften in dit nummer zijn de eerstelingen 

vermeld van de nieuwe serie. Op de overige waarden, welke elk 
oogenblik te verwachten zijn, ziet men de volgende tafereelen: 
2 annas, Indischen postlooper; 2% annas, ossenkar voor post
vervoer; 3 annas, postchaise uit het einde der 19e en begin der 
20e eeuw; 'iYi annas, kameelruiter met post; 4 annas, modernen 
mailtrein; 6 annas, mailschip; 8 annas, postauto; 12 annas, post
vliegtuig. Rechts van de teekening is de buste van den koning 
weergegeven. 

CANADA. 
Gibbons' Stamp Monthly van de vorige maand geeft de officieele 

oplaagcijfers van diverse uitgiften na 1898. Met voorbijgaan van die 
oplagen, welke in de millioenen loopen, ontleenen wij aan deze 
opgave de volgende cijfers, die ongetwijfeld meerdere lezers zullen 
interesseeren. 

1903-09: 50 cents, Yvert nr. 84, 500.000 stuks; 2 cents, Yvert 
nr. 79a, 100.000 stuks. 

1908, Quebec-jubileum, 7 cents 700.000; 10 cents 500.000; 
15 cents 300.000; 20 cents 304.200 stuks. 

1926, opdruk 2/3 cents, Yvert nr. 119, 50.000; Yvert nr. 120, 
103.600 stuks. 

Van de serie van 1935, ter gelegenheid van het zilveren jubileum 
van den koning van Engeland, werden de volgende aantallen 
gedrukt: 2 cents 31.000.000; 3 cents 60.425.000; 5 cents 3.050.000; 
13 cents 1.100.000 stuks. 

DENEMARKEN. 
Een prijsvraag voor nieuwe zegelontwerpen werd uitgeschreven. 

Als resultaat kwamen passende teekeningen binnen, waaruit een 
keuze zal worden gemaakt voor de frankeerwaarden 5, 10, 15, 
20, 25 en 30 öre. 

GUATEMALA. 
Ook dit land is van plan den 150en verjaardag van de stichting 

der Amerikaansche grondwet philatelistisch te vieren en wel 
door de uitgifte van een blok, waarop de beeltenissen van de 
presidenten Washington en Roosevelt, de landkaart van Amerika 
en de gebouwen van de Pan-Amerikaansche Unie in de V. S. 

Dit blok zou reeds in bewerking zijn bij de firma Enschedé en 
Zonen te Haarlem. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Van de in het vorige nummer vermelde herdenkingsserie werden, 

volgens het Bulletin Mensuel, de volgende aantallen gedrukt: van 
de 1 tot en met 10 centimos elk 1.000.000 exemplaren, van de 

15 t.m. 30 centimos elk 500.000, van de 40 centimos t.m. 1 peseta 
elk 125.000 en van de 2 t.m. lOpesetas elk 22.500 stuks. 

Vijf procent van deze aantallen werden overdrukt met Cabo 
Juby, zoodat 1125 complete series voor deze kolonie en on
geveer 21.400 volledige series voor Spaansch-Marokko werden 
gedrukt. 

NICARAGUA. 
De pas verschenen lucht

postserie voor dit land 
gemeld in het vorige 
nummer, heeft bereids tot 
een scherp protest van de 
republiek Honduras aan
leiding gegeven, daar deze 
in de teekening der zegels 
een aanslag ziet op haar 
rechten op de kuststrook 
aan den Atlantischen 
Oceaan. 

In afwachting van nadere voorzieningen heeft de post van 
Honduras besloten de stukken, met deze zegels gefrankeerd, wel 
uit te reiken aan de geadresseerden, mits deze de omslagen met 
de benutte zegels teruggeven, waarna deze stukken worden 
vernietigd. 

PARAGUAY. 
De in het vorige nummer vermelde waarde-opdrukken op lucht

postzegels werden speciaal geschapen om de stukken te fran-
keeren, te verzenden met de luchtlijn Buenos Aires-Vereenigde 
Staten van N.-Amerika, welke over Asuncion loopt. 

Overdrukt werden de volgende aantallen: 24 p. op 33 p. 75: 
100.000; 65 p. op 102 p. en 84 p. op 102 p.: elk 50.000 stuks. 

PERU. 
Ter gelegenheid van de daar te lande gehouden Inter-Ameri-

kaansche technische conferentie voor de luchtvaart verscheen een 
serie in de waarden 10, 15, 25 centavos en 1 sol. 

In het volgend nummer hopen wij nadere bijzonderheden te 
kunnen brengen. 

V. B. 

Nederland en 
Overzecsche 
Gewesleri 

NEDERLAND. 
De komende kinderzegels. 
Volgens de dagbladen is beslist, dat de eerstvolgende serie post 

zegels „Voor het kind" zal bestaan uit vijf zegels (tot dusver vierj, 
welke aansluiten aan de laatste tariefsverlaging. 

Welke waarden verschijnen zullen, is ons nog niet bekend. 
De vorige maand is aan ongeveer 350 vereenigingen voor 

kinderbescherming een aandeel uitbetaald van de opbrengst van 
de kinderzegels 1936-1937, die in totaal bedroeg ƒ 163.456,05 
(vorig jaar ƒ 139.775,84). 

Nieuwe oplaagletters. 
5 cent V; 12K cent (koningin) L; 25 cent Q. 

Nieuwe etsingnummers. 
5 cent U: 578 L, 578 R. 
5 cent V: L 586, R 586. 

1 2 ^ cent L: L 575. 
25 cent Q: 580. 

I K cent jamboree: 582. 

Nieuwe offset-plaatnummers. 
2 cent R: 308. 

Afwijkingen. 
Wij zagen van den heer Vis te Drutcn een ongebruikt univer

siteitszegel van 6 cent, waarvan het papier rechts voor een vrij 
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groot deel onbedrukt was. "Waarschijnlijk heeft tijdens het drukken 
een los stukje papier op die plaats van het vel gelegen, of was 
een hoek van het vel omgevouwen. 

NED.-INDIE. 
Te verwachten opdrukken. 
In verband met de tariefswijzigingen zijn te verwachten: 
waarde-opdrukken op frankeerzegels der uitgifte 1913, te weten 

10 cent op 30 cent en 10 cent op 32K cent; 
portzegel 20 cent op 3 7 ^ cent. 
Ingetrokken worden de briefomslagen van 12K cent; uitgegeven 

wordt, in afwachting van de definitieve, de opdruk 10 op 
12J4 cent. 

Nieuwe etsingnummers. 
2 cent D : 64 L en 64 R. 
Postverkeer met Nederland. 
In verband met wat geschreven werd op blz. 110 van het Juni-

nummer ontvingen wij in dank van het hoofdbestuur der Indische 
P.T.T. de volgende aanvulling en verbetering: 

„De hier te lande geldende bepalingen met betrekking tot het 
postverkeer met Nederland zijn de volgende: ,,Het publiek moet 
zooveel mogelijk worden aanbevolen op brieven, briefkaarten en 
postbladen, bestemd voor Nederland, Suriname of Curajao, de 
gewenschte verzendingswijze aan te geven fluchtpoststrookjes, „per 
K.L.M.", „per landmail", „per zeepost", e. d.). Ontbreekt een 
zoodanige aanwijzing, dan worden de stukken per K.L.M, of per 
landmail verzonden, afhankelijk van het op de stukken gekweten 
poit. Ongefrankeerde brieven, postbladen en briefkaarten, waarop 
geen aanwijzng als vorenbedoeld voorkomt, worden per landmail 
verzonden. 

Stukken, voorzien van de aanwijzing „drukwerk", „document", 
e. d., worden „op den voet van brief" (dus tegen het port der 
brieven, ad 20 cent per 10 gram) verzonden, indien dit voor den 
afzender voordeeliger is dan het normale voor die categorieën van 
stukken geldende port plus luchtrecht. 

Het zal dus practisch nimmer kunnen voorkomen, dat voor een 
drukwerk, enz., meer moet worden betaald dan voor een brief 
van gelijk gewicht." 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VA NOCTOBER 1897). 
(Geen nieuws over Nederland en Koloniën). 
Salvador. 
De nieuwe serie is voor dienstgebruik zwart overdrukt met 

„FRANQUEO-OFICIAL" in liggend ovaal. 
Of ik al pruttel, 't geeft me niets. Redacteur ! Doe Uw plicht 

en catalogiseer alle zegels, al zijn ' t ook meer dan prullen. Ja, 
vodden ! die b.v. uit de zendingen van den Verkoophandel der 
Vereeniging van Postzegelkunde moesten worden geweerd tot heil 
nut en leering van de onschuldigen. Maar ter zake. De portokosten 
voor 't buitenland werden verhoogd tot 13 centavos. Dat is nu 
zoo, maar waarom nu niet é é n voorloopig zegel gemaakt in 
plaats van v i e r ? Reeds nu 4, hoevelen zullen dan nog volgen ? 
• I B 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Als aanvulling op de serie kaarten, verkocht ten behoeve van 

de werklooze bed'enden, kunnen wij nr. 225 vermelden: Helios 
Hotel, Duinbergen s/Mer; publibel en nummer rood, links onder
aan. , __ 

Wie geeft ons de nog ontbrekende nummers op ? 

DANZIG. 
Zoowel bij de gewone binnenlandsche kaarten als bij de prent-

kaarten is de kleur van den zegelafdruk van geelgroen in blauw
groen veranderd. Van de geïllustreerde kaarten, waarbij de af
beelding en de tekst zwart is, zijn tot nu toe bekend: 

Rathaus. An der Mottlau mit Johannis- u. Marienkirche, 
Marienkirche Oliva, Schloss mit Kirche. 
Eén geïllustreerde kaart met bruine afbeelding en tekst is 

bekend: Zoppot, das Weltbad der Ostsee. 
DUITSCHLAND. 
Behalve de noodige privé-poststukken, die ons dit keer weer 

gemeld werden, kunnen wij de volgende series prentbriefkaarten 
opgeven: 

Serie 94: 1. Kaiserslautern, 2. Ediger, 3. Niederbreisig, 4. Cos-
wig, 5. Stassfurt, 6. Hanau/Main, 7. Morbach, 8. Salzwedel, 
9. Jastrow. 

Serie 95: 1. Leipzig, 2. Hardenburg, 3. Ludwigsburg, 4. Leipzig, 
5. Eberswalde, 6. Rheinhausen, 7. Soden/Taunus, 8. Karden, 
9. Treis. 

Serie 96: 1. Offenbach, 2. Offenbach (andere voorstelling), 3 
Offenbach (derde voorstelling), 4. Neidenburg, 5. Wadern, 6. Bad 
Bodendorf, 7. Langen (Hessen), 8. Moselkern, 9. Berus. 

Serie 97: 1. en 2. Messestadt Leipzig, 3. Bad Dürrenberg, 4. Bad 
Dürrenberg (andere voorstelling), 5. Siegmar-Schönau, 6. Schierke, 
7. Ratingen, 8. Waldbad Leuna. 

Serie 98: 1. en 2. Gera, 3. Arnstadt, 4. en 5. Rudolstadt, 6. 
Greiz, 7. Hildburghausen, 8. Kyffhäuserdenkmal, 9. Frieckichsroda. 

Serie 99: 1. en 2. Stettin, 3. Kiel, 4. Bernburg, 5. Dessau, 6. 
Tangermünde, 7. Pforzheim, 8. Dortmund, 9. Nidda. 

De series 94, 95, 96 en 98 bevatten kaarten ä 6 pf. bruin, 
de series 97 en 99 bestaan uit kaarten van 5 pf. groen. Zooals de 
lezers aan de nummers bemerken, zijn de series a 5 pf. in de 
bestaande nummering opgenomen. 

De Rijkspartijdag bracht niet minder dan 8 verschillende 
kaarten. Het zijn 6 pf. kaarten met de beeltenis van den rijks-
president als zegelbeeld, verkoopsprijs is 25 pf. De afbeeldingen 
zijn: 

Einmarsch der S.S., Einmarsch der S.A., Geländefahrt des NSKK, 
Einmarsch des Arbeitsdienstes, Einmarsch der Politischen Leiter, 
Pimpf vor dem Zelt, Flugzeug des Führers über Nürnberg, Kranz
niederlegung durch den Führer. 

FRANKRIJK. 
De nieuwe poststukken, die tengevolge van de verhooging van 

het porto te verwachten waren, zijn nog niet verschenen .Ook zijn 
geen opdrukken bekend. De post verkoopt bijv. voor buiten-
landsche correspondentie eenvoudig de kaarten van 90 centimes 
(zónder bijgeplakte 10 centimes-zegel) verder. Dat was tenminste 
onze ervaring aan de verzamelloketten van het hoofdpostkantoor 
te Parijs. 

Wel verschenen de herinneringskaarten van de onthulling 
van het gedenkteeken voor de gevallen Amerikanen te Mont-
faucon in de waarde van 1 franc. Deze zeer mooi uitgevoerde 
kaarten worden ten getale van 5 verkocht in een groen mapje 
met roode letters. De kaarten zelf zijn in diepbruin op gekleurd 
karton gedrukt en vertoonen aan de rugzijde het gedenkteeken 
van verschillende zijden bekeken. De zegelindruk a 1 franc, even
eens bruin, laat een vrouwefiguur op een voetstuk zien, die in 
de rechterhand een olijftak (?) houdt. De versieringen links en 
rechts doen aan fasci denken. 

HONGARIJE. 
Hier verscheen een serie prentbriefkaarten met den gebruike-

lijken postzegelafdruk van 10 f. groen, het karton is roomkleurig. 
Er zijn 16 verschillende voorstellingen, n.1.: 

1. Pannonhalma, abdij; 2. Sarköz, kleederdracht; 3. Lillafüred; 
4. Estergom, de geboorteplaats van den heiligen Stefanus; 5. De
brecen; 6. Szeged, stedelijk museum; 7. Debreczen, hoofdkerk; 8. 
Veszprem, oostelijk aanzicht van de vesting; 9. Köszeg, helden
poort; 10. Jak, abdijkerk; 11. Balaton-Boglar, aanlegplaats voor de 
schepen; 12. Kecskemet, stadhuis; 13. Aggtelek-Josvafo, druip
steengrot; 14. Eger, badplaats; 15. Sppron, St. Michaelskerk; 
16. Pees, kathedraal. 

De postspaarbank-kaart ä 20 f. met groot wapen links bestaat 
in twee oplagen, die vrij veel verschillen vertoonen. De hoofd
verschillen zijn: 1. wapen en cijfers karmijn, tekst geelgroen, aan 
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den achterkant géén propaganda-tekst; 2. wapen en cijfers steen
rood, tekst olijf, propaganda-tekst. Bovendien zijn er nog ver
schillen in de grootte van de Inschriften. 

Bovendien gaf Hongarije een rembourskaart uit, groenachtig, 
zegelafdruk a 2 f. zwart (turul met wapen). De 2 f. zijn de kosten 
voor het formulier; deze kaart zal dus gebruikt slechts met post
zegels beplakt kunnen voorkomen. 

JAPAN. 
Naar wij uit de mededeelingen van de Berlijnsche Ganzsachen 

Sammler Verein vernemen, werd de in ons vorig nummer vermelde 
kaart naar aanleiding van een propagandaweek voor den bouw 
van verkeersvliegtuigen uitgegeven. Bovendien verschenen hier 
4 nieuwe poststukken, n.L: 

een kaartbrief, 4 sen groen op geel papier; 
een kaart h. 2 sen, bruin op geel karton; 
een antwoord-kaart ä 2 + 2 sen, rood op geel karton; 
een kaart a 10 sen, rood op roomkleurig karton; 
een antwoord-kaart ä 10 -1- 10 sen, eveneens rood op room

kleurig karton. 
KELANTAN. 
Kelantan gaf een nieuwe reeks poststukken uit ; als zegelindruk 

vertoonen zij den sultan in uniform. Er verscheen een enveloppe 
van 5 ets. roodbruin ("papier wit), een enveloppe voor aange 
teekende stukken van 15 ets. blauw in twee verschillende formaten 
en een kaart van 2 ets. groen op gekleurd karton. 

LUXEMBURG. 
Ook hier verschenen weer twee series prentbriefkaarten, n.l. 

één van 35 centimes, blauw op wit papier, afbeeldingen zwart, 
en één van 75 centimes, rood, eveneens op wit papier met zwarte 
afbeeldingen. 

MANTSJOEKWO. 
Hier verscheen een nieuwe kaart van 2 fen groen (karton geel). 

De zegelindruk vertoont een boerenwagen met drie paarden 
bespannen. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
De kaarten voor buitenlandsch verkeer (kr. 1,20, bruin, zegel-

afdruk Masaryk) verschenen alle 8 met de vermelding van den 
verkoopsprijs onder aan de kaart gedrukt (Kr. 1,30). 

Bovendien verscheen hier een serie nieuwe binnenlandsche prent-
kaarten. Zegelindruk is dezelfde gebleven, de omlijsting is ver
vallen, terwijl de afbeeldingen vergroot zijn, zoodat zij nu vrij
wel de geheele linkerhelft van de kaart vullen. Boven- en onder
rand van de kaart worden ingenomen door een Tsjechisch in-
schrift, waarvan de vertaling schijnt te luiden; leert uw vaderland 
kennen. Propageert zijn schoonheid door de post. De bedoeling 
schijnt te zijn, deze serie uit s l e c h t s 200 (!) verschillende 
kaarten te laten bestaan. Dr. Von Bahrfeldt (Berlijn) meldt, er 
reeds 94 gezien te hebben ! Links onderaan staat de verkoopsprijs 
(60 h.) vermeld. 

2 nieuwe kaarten kwamen uit om de postadministratie een 
adreswijziging te kunnen melden, n.l. één met uitsluitend Tsje-
chischen tekst en drukkersteeken A 1937, en één met Tsjechisch-
Duitschen tekst en drukkersteeken B 1937. Beide kaarten zijn op 
grijs karton gedrukt en vertoonen het zegelbeeld landswapen 
van 50 heller blauw. De verkoopsprijs van 60 heller staat links 
boven. 

NEDERLAND. 
Sedert 1 October j.l. stempelen A m s t e r d a m C e n t r a a l -

S t a t i o n , 's G r a v e n h a g e en R o t t e r d a m wederom met 
de bekende tekst: ALLEN DIE DEN WEG / BEGAAT OF 
-RIJDT / ALLEN ZORGT VOOR / IEDERS VEILIGHEID. 

Dienstorder 559 van 8 September 1937 luidt: 
V e l d p o s t . Inrichting veldpostkantoren tijdens de leger

oefeningen. 

J. K. RIETDIJK. — I 

1. De Lichte Brigade zal van 15 t.m. 19 September a.s. oefe
ningen houden. In verband hiermede wordt — in samenwerking 
met den bestaanden postdienst — een veldpostkantoor opgericht, 
hetwelk van 15 t.m. 17 September te D e S t e e g en van 18 
t.m. 19 September te H o l t e n zal zijn gevestigd. 

2. Van 20 t.m. 24 September a.s. zullen onder leiding van den 
commandant van het veldleger oefeningen worden gehouden waar
bij de Lichte Brigade zal optreden als r o o d e partij. Daarvoor 
zal het in punt 1 bedoelde veldpostkantoor te H o l t e n ge
vestigd blijven. 

3. Voor de aan deze oefeningen deelnemende b l a u w e partij 
zal van 20 t.m. 24 September a.s. een veldpostkantoor te 
V a a s s e n zijn gevestigd. 

Van den heer Kirchner mochten wij van deze veldpostkantoren 
de volgende stempels (type Vellinga 172, doch met nieuwe uur
aanwijzing) ontvangen: 

No. 5: 16.IX.37.18; No. 5: 19.IX.37.12; No. 3: 23.IX.37.18. 

De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. van 8 
September 1937 bevatten o. a.: 

Met ingang van 16 September 1937 wordt het hulppostkantoor 
te E r p vervangen door een poststation. 

Die van 15 September 1937: 
Met ingang van 1 October 1937 wordt het hulppostkantoor te 

S 1 e e u w ij k vervangen door een poststation. 

Volgens de Mededeelingen van 22 September 1937 wordt het 
hulppostkantoor te M e e r v e l d h o v e n met ingang van 1 Oc
tober 1937 eveneens poststation en het postkantoor te V r i e z e n -
V e e n dan hulppostkantoor. 

De Mededeelingen van 29 September 1937 houden o. a. in: 
Met ingang van 1 October 1937 wordt gevestigd het postagent

schap Bussum-Stationsplein. 
Met ingang van 1 November 1937 wordt het postkantoor te 

W ij h e vervangen door een hulppostkantoor. 

NED.-INDIE. 
Het postkantoor te N g a n d j o e k werd op 25 Augustus 1937, 

na afloop van den dagdienst, teruggesteld tot hulppostkantoor 
onder het ressort van het kantoor te Soerabaja. 

Aan de stichting „Centrale Vereeniging tot bestrijding der 
Tuberculose in Nederlandsch-Indië" is vergunning verleend ge
durende het tijdvak van 16 Augustus t.m. 15 September 1937 
gebruik te maken van een bijzondere stempelplaat in de op de 
postkantoren B a t a v i a - C e n t r u m , B a n d o e n g en S o e 
r a b a j a aanwezige stempelmachines. 

Wij danken onzen ijverigen correspondent, die uit eerstgenoemde 
plaats ons dezen stempel deed toekomen. De rechtstaande 
5-regelige tekst luidt TUBERCULOSEBESTRIJDING / EMMA-
BLOEM- / Collecte / in Aug. / Sept. tusschen Emmabloempjes 
en embleem der t.b.c.-bestrijding. 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Met datumstempel Amsterdam C S . werd van 10 September j.l . 
een afdruk bekend, waarbij de waarde l'A cent weer eens ter 
linkerzijde is afgedrukt. 

Francotyp. 
Machine 326 VIII. 
Links van den datumstempel werd een cliché geplaatst: CUR 

SUSSEN / SKI-GYMNASTIEK. 
Machine 545 II. 
Stempelt reeds sedert Mei 1937 (of eerder) zonder telnummer 

-k;jX.jiÉ& 

http://16.IX.37.18
http://19.IX.37.12
http://23.IX.37.18
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Machine 564 II. 
Ook uit deze machine werd het telnummer verwijderd, doch 

tevens het afzenderscliché door hetzelfde type in grooter uit
voering vervangen. 

Machine 699 IL 
Deze machine wordt ook gebruikt zonder reclame links van den 

datumstempel. 
Machine 744. 
Model C3B, sedert eind Juni in gebruik te Amsterdam. 

Tusschen de stempels een rechthoek, waarin: ASSURANTIËN ' 
A. D. BEERENDS & VEEREN / Ao. 1869. 

Machine 758. 
Model C4B, sedert Juni in gebruik te Amsterdam. Tusschen 

de stempels: N.V. / L. E. TELS / & GO'S / HANDELMAAT
SCHAPPIJ / H E E R E N G R A C H T 124 - ' 8 . 

Machine 776. 
Oud model C3 (zonder ster), sedert Juni in gebruik bij de firma 

Opica (Heribert Cohn) te Amsterdam. Tusschen de stempels een 
baal, staande op een cirkelvormig raster, waarin de naam OPICA; 
geen afdruknummer. 

Machine 177. 
Model C3B, sedert Juni in gebruik bij de Coop. Roermondsche 

Eiermijn te Roermond. Tusschen de stempels C.R.E. in dubbele 
lijst, bestaande uit een aantal eieren en ter weerszijden het woord: 
GEDEPONEERD. 

Hasler. 
Machine H . 552 II. 
Een nieuwe reclame links vermeldt: SLUIS / LEVERT / U / 

IETS / SPECIAALS. 
Machine H. 622. 
Sedert 22 Juni in gebruik bij de Vereeniging van Handelaren 

in Bouwmaterialen te Amsterdam. Tusschen de stempels een af
beelding van gebouwen met bijschrift: VEREENIGINGS- / 
GEBOUW / KEIZERSGRACHT 13 

Machine H. 623. 
Te beginnen met dit nummer werd een geheel nieuw stempel

type ingevoerd, dat blijkbaar doelmatiger geacht wordt, zoowel 
wegens de minder massieve lettervormen, als wegens de groote 
aaneengesloten reclameruimte, verkregen door datum- en waarde
stempel vlak naast elkaar te plaatsen. 

Dit nummer werd op 7 September in gebruik genomen te 
Gouda. De reclame vermeldt: N.V. De Goudsche / Machinale / 
Garenspinnerij / GARENS - T O U W / KOORD - N E T T E N ,' 
- VAN - / H E N N E P - VLAS / JUTE - KATOEN. 

Machine H. 624. 
Sedert 10 September in gebruik bij de importrice der Hasler-

machines. Reclame-cliché volgens bijgaande afbeelding. 

FRANKEERT ̂ ^ oc 
^ ^ ^ HASLER, 

0 0 7 7 3 NEDERLAIMD 

2WITSERSCH 
KWALITEITS-

N.V.HAWDEL-|V1IJ.ADR»K0LLER&UAI\1 OS 

Komusina. 
Machine K. 137 IL 
Het opschrift op de conserven-bus links van den datumstempei 

werd gewijzigd in: CONSERVEN / AYAME. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 4 XVIIL 
Een nieuw cliché werd tusschen de stempels opgenomen: VIC

TORIA / afb. ster, waartegen een jongen met een blik biscuits 
en een reep chocolade in de opgeheven handen / BISCUITS & 
CHOCOLADE. 

Machine 23 IV. 
Tusschen de stempels werd opgenomen een afbeelding van een 

kris en bijschrift: Gedeponeerd Handelsmerk, in een ovalen band 
met opschrift: KRIS BIER / PILSENER LAGER. Onder den 
waardestempel: DRINKT KRIS-BIER ! 

Machine 80. 
Tijdelijk in gebruik te Batavia-Centrum. Onder den waarde

stempel: POSTZEGEL / VERZAMELAARSCLUB / „BATAVIA" 
en tusschen de stempels: POSTZEGEL / T E N T O O N S T E L L I N G / 
TE BATAVIA VAN / 27 T O T 31/8 - 1937. 

NEDERLAND. 
De eerste 3 maal weeksche vlucht naar Indië. 
Er zijn menschen, die de belangrijkheid van een gebeurtenis 

afmeten naar de lengte der artikelen, die daarover in de couranten 
verschijnen .En inderdaad komt dat wel eens uit. De opening van 
den 3 maal weekschen luchtdienst naar Ned.-Indië nam vele 
decimeters, ja zelfs kolommen in onze dagbladen, en: het was 
een zeer belangrijke en historische gebeurtenis. 

In den vroegen morgen van 2 October, toen de Torenvalk naar 
Indië zou starten, waren talrijke autoriteiten aanwezig om Van 
Veenendaal een goede reis toe te wenschen. Onder hen zag men 
den heer Plesman en ir. Damme, den directeur-generaal der P.T.T. 
Het vliegtuig was natuurlijk volgeboekt met passagiers en had 
een recordlading post: 790 kg., terwijl in Halle-Leipzig ook nog 
eenige tientallen kg. werden ingeladen. 

De luchtpostverzamelaars konden zich van deze schitterende 
gebeurtenis gemakkelijk een luchtpostsouvenir verschaffen, e n . . . . 
het ging naar ieders beurs: een gewone briefkaart (porto 10 cent) 
of brief (12J^ cent); een speciale enveloppe (waarvan de bate 
grootendeels aan het luchtvaartfonds kwam) a 25 cent (zonder 
zegels) werd door de K.L.M, verkocht, en de posterijen schreven 
voor, dat op zoo'n enveloppe (maar ook alleen maar daarop) 
het driehoekszegel van 30 cent gebruikt mocht worden. Het drie
hoekszegel, souvenir van de dappere vluchten van Pelikaan en 
Postjager, dat nu zijn tijd heeft overleefd, want niemand denkt 
meer aan een luchtrecht naar Insulinde van 30 cent. Dat is 
voorbij. 

De luchtlijn naar Texel. 
Naar aanleiding van meerdere vragen daaromtrent deelen wij 

mede, dat nóch van Amsterdam naar Texel, nóch van Texel 
naar Amsterdam tot heden officieel postvervoer per vliegtuig 
plaats vond. Dit is geenszins opmerkelijk. Ook bij andere binnen-
landsche lijnen heeft het vrij lang geduurd voordat de posterijen 
tot verzending van post overgingen. Het eerste postvervoer bijv. 
van Groningen (vliegveld Eelde) vond plaats op 1 Juni 1933, van 
Enschede (vliegveld Twente) op 15 Juni 1933, van Eindhoven en 
Vlissingen naar Rotterdam op 15 Mei 1934, terwijl op 3 Juni 1935 
voor de eerste maal post van Rotterdam naar Zierikzee 
(vliegveld Haamstede) vervoerd werd. Op de Indië-lijn duurde het 
tot 3 Mei 1934 voordat de post van Amsterdam naar Athene 
werd medegenomen. 

Zoodra op de lijn naar Texel postvervoer zal plaatsvinden, 
hopen wij dat tijdig te kunnen vermelden, opdat de luchtpost
verzamelaars eerste-postvlucht-brieven kunnen medezenden. Men 
lette echter ook op de pers- en radioberichten, want de ervaring 
heeft ons geleerd, dat dergelijke berichten gewoonlijk eerst op 
het laatste nippertje bekend worden. Of speciale poststempels e. d. 
gebezigd zullen worden, is heden nog niet bekend. 

NED.-INDIE. 
De luchtlijn Indië-Australië. 
Nu de regeering van Australië aan de K.N.I.L.M. toestemming 

heeft gegeven tot het aanvliegen van Australië, zal het niet lang 
meer duren of de luchtlijn daarheen wordt geopend. Men hoopt, 
dat dit binnen 2 ä 3 maanden zal kunnen geschieden. De luchtlijn 
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zal loopen van Batavia via Soerabaja en Koepang naar Port Darwin 
en vervolgens naar Sydney en Melbourne Voorloopig wordt 
1 maal per week gevlogen, en wel zoodanig, dat dit geschiedt in 
aansluiting op de aankomst resp het vertrek van het K L M -
vliegtuig te Batavia 

Luchtverbinding Java-Celebes. 
Zooals bekend onderhield de K N I L M in 1935 een luchtdienst 

van Java naar Makassar Deze dienst, welke met Fokker-vliegtuigen 
werd onderhouden, ondervond met voldoende belangstelling ora 
hem te kunnen handhaven Op 7 Mei 1935 geopend, werd hij 
na eenige maanden gestaakt slechts het traject Soerabaja-Denpassar 
("Bah), dat wel rendeerde, werd tot heden geregeld bevlogen 
Thans, nu in Indie weer een economische opleving valt waar te 
nemen en de K N I L M ook over Douglas-vhegtuigen (met 
grooter comfort en snelheid) beschikt, acht men den tijd gunstig 
om de luchtlijn op Makassar te heropenen Op 20 September vond 
de proefvlucht plaats, terwijl op 27 September de luchtlijn offi 
cieel geopend werd De post werd van bijzondere stempels 
voorzien 

BUITENLAND. 
België. 
O p 10 October j 1 vond m België een bijzondere luchtvaart

gebeurtenis plaats Er startten toen n 1 drie vliegtuigen tegelijk 
naar de Belgische Congo Deze vliegtuigen volgden de volgende 
route Brussel, Marseille Palermo, Tunis, Reggan, Kano, Fort 
Archambault, Coquilhatstad, Leopoldstad 

He t zijn de missievliegtuigen „Caudron Phalene" en ,,Caudron 
Pelican", vergezeld door maitre Jeanty met zijn ,,Leopard Moth" 
Beide missievliegtuigen zijn ingericht voor ziekentransport 

De Belgische posterijen stonden toe, dat dit belangrijke feit ge
memoreerd werd door postvervoer met de beide missievliegtuigen 
De post mocht echter alleen uit de uitgegeven bijzondere brief
kaarten bestaan Deze kaarten werden keurig gefrankeerd door 
den missie-luchtvaartdienst en ontvangen een afdruk van een 
bijzonder poststempel Zij vliegen heen met een der beide missie 
vliegtuigen en komen terug naar den afzender met een vliegtuig 
der Sabena 

PORTRETTEN DIE VOORKOMEN OP DE 
LAATSTE POSTZEGELS DER UITGIFTE VOOR 

LEGER EN MARINE DER VEREENIGDE STATEN 
door 

A J PIKET 
II 

In het September-nummer \ an het Maandblad heb ik het eerste 
gedeelte geschreven over deze mooie serie, die heusch de moeite 
waard is, eens goed onder de loupe genomen te worden Deze 
twee series, die in Amerika zooveel bijdragen om de historie van 
het land wederom onder de aandacht te brengen van het publiek 
zijn ook waard onder de aandacht te worden gebracht van onze 
Nederlandsche verzamelaars Nogmaals zou ik de hoop willen 
uitspreken, dat ook onze Nederlandsche posterijen het nut inzien 
van de uitgifte van een zeehelden serie Is dat hier met noodig ' 
Vele Nederlanders weten met eens de roemrijke geschiedenis van 
hun vaderland Een zegel van Chnstiaan Cornells is best de 
moeite waard Deze jonge matroos, die een Nederlandsch schip 
door de Franschen veroverd, heroverde, terwijl hij tegen een over 
macht van vier Franschen moest vechten en het schip na de 
herovering alleen van de kust van Duinkerken naar Nederland 
bracht, waar hem een ovatie wachtte voor zijn vaderlandsliefde 
en heldenmoed Zulke kerels moeten op een of andere wijze her 
dacht worden en dat kunnen w j het beste doen door hun koppen 
op postzegels te laten prijken, zoodat iedereen er kennis van kan 
nemen Als de pers dan ook meewerkt, komt lederen Nederlander 
de roemrijke historie van ons kleine landje weer onder de oogen 

Miar laat ik verder gaan met de beschrijving van de Amen 
kiansche postzegels Het stukje hierboven moet u opnemen als 
een mtermezzo, maar een waaraan ook aandacht geschonken mag 
worden 

Welnu, we waren gekomen tot de drie cent marine uitgifte 
De twee portretten, die op deze zegel voorkomen, stellen voor 

de koppen van Daniel G Farragut en David D Porter In het 
midden ziet men de teekening van het schip, waarop deze twee 
den civil war meemaakten Het beeld van Farragut is een ori-
gineele foto, doch dat van Porter is genomen naar een teekening 
van Carl Becker Deze twee portretten waren in het bezit van 
captain Knox, verbonden aan het departement van marine te 
Washington en welwillend voor het drukken van dit zegel af-
bestaan Het zegel werd geteekend en afgewerkt door A R 
Meissner, een Duitschen teekenaar, terwijl de plaat voor den druk 
werd vervaardigd door L G Kauffmann 

Daniel Glasgow Farragut werd nabij KnoxviUe in 1801 geboren 
In 1808 werd hij onder het commando gesteld van Porter, daar 
deze hem adopteerde om een marine-man van hem te maken In 
1810 reeds kwam hij bij de marine en voer het zelfde jaar mede 
op de Essex, die zijn tocht begon naar den Pacific, welke tocht 
twee jaar duurde Op 28 Maart 1814 maakte hij zich al ver
dienstelijk in een gevecht tegen de Engelsche schepen Phoebe en 
Cherub Tot ongeveer 1838 maakte hij verschillende tochten en 
gevechten mede In 1838 dan kwam er teekening in zijn loopbaan 
en werd hij commandant van het schip E n e In den Mexicaanschcn 
oorlog blokkeerde hij de haven van Tuxpan In den civil war 
werd hij belast met het commando over 17 schepen welke de 
West Gulf blokkeerden In 1862 vernietigde hij 13 groote oorlogs
bodems van de Confederate Marine Direct daarna ging hij een 
gevecht aan met 4 oorlogsschepen en 2 uit dien tijd z g pantser-
schepen, welke hl] alle versloeg en tot zinken bracht Deze slag 
werd geleverd in de Mobile Baai In 1862 werd hij bevorderd 
tot admiraal van de vloot en twee jaar daarna tot vice-admiraal 
Deze benoeming moest speciaal geschieden door de regeermg 
In 1870 stierf deze zeer besproken man 

De tweede persoon op het zegel, David Dixon Porter, werd in 
Chester geboren in het jaar 1813 (Chester ligt in Pensylvania^ 

In den civil war kreeg hij het commando over een groot ge 
deelte van de vloot, bombardeerde New Orleans en eenigen tnd 
daarna hielp hij mede bij den val van Vicksburg Het volgende 
bombardement volgde in 1864 op Fort Fisher In het zelfde jaar 
werd hij „superintendant" van de Zeevaart-Academie en in 1866 
werd hij bevorderd tot vice-admiraal Aan dit leven kwam ook 
een einde en wel in 1891 

Vier cent (leger uitgifte) 
De aankondiging m de Amenkaansche bladen verscheen in Fe

bruari, waarin aan de Amerikanen werd gemeld, dat 23 Maart de 
twee nieuwe series, t w leger en marine uitgifte, zouden ver
schijnen Er was nog al wat meeningsverschil hoe deze zegels te 
kleuren Van verschillende kanten kwamen verzoeken binnen, om 
nu eens een andere kleur te kiezen dan bruin, welke kleur steeds 
was gebruikt voor de 4 cent uitgifte Welnu, de kleur werd bepaald 
op grijs Deze kleur was op zichzelf niets bijzonders, maar voor de 
Amenkaansche posterijen wel, want dit was de eerste keer, dat 
de Vereenigde Staten sinds 1898 de kleur van de 4 cent wijzigden 

De generaals die er op voorkomen, zijn Robert E Lee en Thomas 
J Jackson, ook wel genoemd Stonewall Dezen laatsten naam kreeg 
hij door zijn onverzettelijken wil, die overal in het leger regeerde 
Zijn oorspronkelijke naam is Jackson Tusschen de portretten ziet 
men het huis van Lee, genaamd „Stratford Hall" Nog meer stof 
is er opgewaaid over de uitgifte van dit zegel, en wel over het 
uniform van Lee, die in zijn functie van generaal slechts twee sterren 
op zijn kraag heeft Maar hoe deze fout te herstellen ' De uitgifte 
was reeds gedaan, toen men het bemerkte Van de posterijen kwam 
direct daarop een persbericht in de Amenkaansche bladen, dat het 
geen fout was, maar een vergissing in de teekening, en dat het 
met als een foutdruk beschouwd kon worden De foto was gemaakt 
door Cook of Richmond en welwillend afgestaan door colonel 
Augus Dietz of Richmond Deze zelfde colonel leverde ook de 
foto van Jackson De teekening voor dit zegel werd gemaakt door 
Will am K Schrage en op de plaat overgebracht door L C 
Kauffmann 

Vier cent (marine uitgifte) 
De foto's voorkomende op bovengenoemd zegel, zijn van de 

admiraals Sampson, Dewey en Schley De teekenaar van dit zegel is 
A R Meissner en de drukker ervan J Eissner De foto van Sampson 
IS naar het leven gemaakt door E Chickermg, eveneens naar het 
leven zijn die van Dewey en Schley, resp vervaardigd door Harns 
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H E T MAANDBLAD WEDEROM BEKROOND. 
Op de Eerste Nationale Postzegeltentoonstelling te Beograd 

(Joego-Slaviê), de „Zefib", gehouden van 12—19 September 1937, 
werd aan het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie een ver
guld zilveren medaille Cplaquette), de hoogste onderscheiding, 
toegekend. 

Dit IS nu de tweede medaille in dit j'aar. Het Maandblad is thans 
op 31 Nationale en Internationale Tentoonstellingen (in alle 
werelddeelen) bekroond. 

DE ZES EN T W I N T I G S T E VEREENIGING THANS T O T 
O N S BLAD TOEGETREDEN ! 

Nadat juist vier maanden geleden de vijf en twintigste vereeni
ging tot ons blad toetrad, kunnen wij thans de verheugende mede-
aeeiing doen, dat, met ingang van Januari a.s., de zes en twin
tigste, n.1. de Postzegelclub „Wassenaar", het Maandblad als haar 
oiticieel orgaan zal aannemen. 

Welke vereeniging volgt nu ? 
Breda, 30 September 1937. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Notulen van de 28e Bondsvergadering 
op Zaterdag 4 September 1937, om 9.30 uur, 

in „Musis sacrum", te Arnhem. 
De agenda voor deze vergadering is opgenomen in het Augustus

nummer van het Maandblad, blz. II. Waar de voorzitter om 
gezondheidsredenen in het buitenland vertoeft, leidt de onder
voorzitter, de heer J. C. Cramerus, de vergadering. Deze opent 
omstreeks 10.00 uur den 28en Nederlandschen Philatelistendag 
met de betuiging van zijn leedwezen dat de voorzitter, de heer 
W. P. Costerus, wegens gezondheidsredenen verhinderd is tegen
woordig te zijn; hij wenscht hem een spoedig en algeheel herstel 
toe. Niet minder spijt het den waarnemend-voorzitter, dat de 
directeur-generaal der P.T.T. onverwachts verhinderd is persoon
lijk tegenwoordig te zijn. Hij dankt diens vertegenwoordiger, den 
heer inspecteur Bos, voor zijn aanwezigheid en heet hem wel
kom. Met waardeering en erkentelijkheid wijst de wnd.-voorzitter 
op de jarenlange, goede verstandhouding tusschen de P.T.T. en de 
Nederlandsche philatelie in het algemeen en den Bond in het 
bijzonder. Vervolgens richt de heer Cramerus zich tot het bestuur 
van het Postmuseum. Hij wenscht den heer Van Nifterik geluk 
met de Koninklijke Nederlandsche en Belgische onderscheidingen, 
welke hem te beurt zijn gevallen. Dr. Weber heet hij welkom als 
conservator en opvolger van onzen goeden bondsvriend, wijlen 
den heer Tresling. In den directeur van het hoofdpostkantoor te 
Arnhem, den heer Van Brink, begroet de wnd.-voorzitter een 
der onzen Hij waardeert zeer de aanwezigheid van de pers en 
dankt deze voor de propaganda, welke zij reeds in de editie der 
Arnhemsche Courant van Donderdag 2 September voor dit con
gres maakte. Zeer in het bijzonder welkom heet de wnd.-voor
zitter de buitenlandsche philatelistische autoriteiten: den heer 
Maingay, als voorzit ter van de F.I P. niet oneigenlijk den „Paus 
der Philatelie" genoemd; hij spreekt zijn waardeering uit voor 
diens omvangrijken en vaak moeilijken arbeid als leider der F.I.P. 
en wenscht hem geluk met zijn volkomen herstel van het ongeval, 
dat hem te Luxemburg overkwam en met de hem verleende Bel
gische en Luxemburgsche onderscheidingen. Voorts richt de wnd.-
voorzitter een woord van welkom tot de beeren Boks en Schuer-
mans, vertegenwoordigers van den Koninklijken Belgischen Bond, 
en tot den heer Dole als vertegenwoordiger van den Franschen 
Bond. Zeer wordt gewaardeerd, dat madame Dole haar echtgenoot 
vergezelt. De aanwezigheid van den heer Hekker beschouwende 
als vertegenwoordiging der Handelaarsvereenigmg, wordt deze met 
minder op prijs gesteld dan die van den heer Van der Schooren jr., 
zoon van wijlen den ambtsvoorganger van den tegenwoordigen 
Bondsvoorzitter. Waar deze Philatelistendag belegd is in de stad 
der inwoning van wijlen den heer Van oer Schooren, noodigt de 
wnd -voorzitter de vergadering uit diens nagedachtenis eenige 
oogenblikken staande te gedenken. Ten slotte richt de wnd.-
voorzitter zich in he t bijzonder tot de vertegenwoordigers van de 

J. K. RIETDIJK. 

jubileerende vereeniging „de Globe". Hij dankt deze vereeniging 
voor haar gastvrije ontvangst en voor het vele voorbereidende 
werk, dat zij heeft verricht om dezen dag mogelijk te maken. 
Hij wenscht dit verdienstelijk Bondslid oprecht en hartelijk geluk 
met zijn veertigsten verjaardag. Ten slotte spreekt de wnd.-voor
zitter een woord van welkom tot alle vertegenwoordigers der 
aangesloten vereenigingen. 

Overgaande tot een kort overzicht van de voornaamste ge
beurtenissen op philatelistisch gebied in het afgeloopen vereenigings-
jaar, herinnert de wnd.-voorzitter in de eerste plaats aan het 
huwelijk onzer Kroonprmses. Hij betreurt zeer, dat bij die gele
genheid geen hennneringspostzegels zijn uitgegeven doch hoopt, 
dat — in navolging van België — nog menige uitgifte met de 
beeltenissen van Nederlandsche koningskinderen het licht moge 
zien. Op 26 September herdacht de U. Ph. V. haar 30-jarig be
staan, ter gelegenheid waarvan zij kort nadien een goed geslaagde 
tentoonstelling van inzendingen harer leden organiseerde, waar
voor de Bond de voormalige Bondsmedaille als prijs beschikbaar 
stelde. Op 24 October organiseerde de Rotterdamsche Philatelisten 
Vereeniging ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan een phila-
telistenweek te Rotterdam. Zeer kort na den laatstgehouden 
philatelistendag ontviel ons in den heer Léon de Raay een trouw, 
toegewijd, kundig en verdienstelijk Bondslid, die nooit op een 
Philatelistendag ontbrak. De wnd.-voorzitter noodigt de verga
dering uit de nagedachtenis van den overledene eenige oogen
blikken staande te gedenken. Op 10 Januari herdacht de Bond, 
ingevolge het besluit genomen ter F.l.P.-vergadering te Luxem
burg, voor de eerste maal den „dag van den postzegel". Bij deze 
gelegenheid werden van Bondswege twee speciale briefkaarten uit
gegeven en werd een speciale afstempeling mogelijk gemaakt. De 
vereenigingen „HoUandia", „Breda" en „Helmond" organiseerden 
tentoonstellingen. In Februari werd te Amsterdam een tentoon
stelling gehouden van Poolsche postzegels en poststukken. De 
Poolsche regeering stelde hiervoor vier medailles, de Bond de 
voormalige BondsmedaiUe als prijzen beschikbaar. In Juli vond 
een expositie van luchtpostzegels en luchtpoststukken plaats als 
onderdeel van de Avia-tentoonstelling op Houtrust te 's-Graven-
hage. Voorts werden tentoonstellingen georganiseerd te IJmuiden, 
Eindhoven, Gouda, Nijmegen en Roosendaal, in Ned -Indie van 
27-31 Augustus te Batavia. De tentoonstellingen te Nijmegen en 
Roosendaal stonden in het bijzonder teeken van verzamelingen 
door de jeugd. In de philatelie is over het algemeen een opleving 
merkbaar. De toenemende belangstelling van de jeugd is daarbij 
een verblijdend verschijnsel. Gestreefd moet worden naar oordeel
kundige, goede philatelistische leiding van de jeugd, waarbij veel 
zegels moeten worden geschonken en weinig voordrachten moeten 
worden gehouden. Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
IS het orgaan van 25 aangesloten vereenigingen en werd op de 
„Pexip" te Parijs wederom met zilver bekroond. 

Wat de uitgifte betreft van weldadigheidszegels, moge worden 
opgemerkt, dat de toeslag veel te hoog is, wat het practisch nut 
dezer emissies schaadt, daar zij wegens duurte in den handel 
weinig worden gebruikt. De uitbeelding op de zomerpostzegels is 
minder geschikt voor het opwekken van zomersche gedachten i 
Echter is het verblijdend, dat Nederland eenige zijner groote 
mannen op deze zegels herdenkt. Het moge als een daad van wijs 
beleid worden aangemerkt, dat de jamboree-zegels zonder toeslag 
werden verkocht. Dit heeft niet weinig tot de propaganda voor 
de jamboree bijgedragen. De reden waarom deze zegels alleen op 
verzoek en met eigener beweging aan de loketten mochen worden 
verzoek en niet eigener beweging aan de loketten mochten worden 
nummer van het Maandblad. 

De serie voordrachten over de „Geschiedenis van het postwezen 
en in verband daarmede een en ander uit de philatelie" door den 
heer J. D. van Brink op 1, 8, 15, 22 en 29 November a.s. voor 
de Utrechtsche Volksuniversiteit, vormt een novum in de ge
schiedenis der Nederlandsche philatelie, welke groote waardeering 
en aanbeveling verdient. In dit verband zij verwezen naar het 
gestelde op blz. 175, rechter kolom, in het September-nummer 
van het Maandblad. De uitgifte van blokken, velletjes en phila
telistische curiositeiten, die tegenwoordig nieuwe, op zichzelf 
staande verzamelobjecten vormen, hebben veel stof doen op
waaien en zal op deze vergadering ongetwijfeld nader ter sprake 
worden gebracht. In dit verband wordt verwezen naar de ver
handelingen ter zake in het Belgische maandblad „Philatelisme", 
naar de „Annuaire du souvenir philatélique" in Frankrijk C28, 
Rue Meyerbeer, Nice) en naar de inventaris van „Officieele Neder-
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landsche philatelistische souvenirs", samengesteld door den heer 
W. G. Zwolle. De bewerking van een internationaal werk van offi-
cieele philatelistische souvenirs is door den heer Zwolle op verzoek 
van de F.I.P. ter hand genomen. 

Met de beste wenschen voor het welslagen opende de wnd.-
voorzitter den 28en Néderlandschen Philatelistendag. 

Ad 1. Alle aangesloten vereenigingen, elf in getal, zijn door af
vaardigingen vertegenwoordigd, wier leden door den wnd.-voor
zitter nogmaals hartelijk welkom worden geheeten. De wnd.-
voorzitter doet voorlezing van een brief van den Bondsvoorzitter 
waarin deze zijn spijt betuigt niet ter vergadering aanwezig te 
kunnen zijn. De toestand van den Bond is gelukkig gezond. Zijn 
verhouding tot de aangesloten vereenigingen is van den aan
genaamsten aard. Het is te betreuren, dat verschillende vereeni
gingen zich nog steeds van den Bond afzijdig houden. Aansluiting 
bij den Bond beteekent pas in de tweede plaats een Bondsvoordeel, 
maar in de eerste plaats een algemeen philatelistisch belang. De 
Bond stelt de aangename verhouding tot het hoofdbestuur der 
P.T.T. op hoogen prijs. Niet minder waardeert de Bond zijn goede 
betrekkingen tot de handelaarsvereeniging; hij wenscht de firma 
Keiser geluk met haar 40-jarig bestaan. De betrekkingen tot de 
F.I.P, en tot de buitenlandsche bonden zijn van den meest vriend-
schappelijken aard. De heer Cramerus vertegenwoordigde den Bond 
te Lier, de beeren Costerus en Zwolle te Parijs. De Bond stelde 
voor de „Pexip" een gouden medaille beschikbaar. Het verzamelen 
door de jeugd heeft de voortdurende aandacht van het Bonds-
bestuur. In het afgeloopen jaar werden verschillende nieuwe jeugd-
afdeelingen opgericht. De jeugdafdeeling te Breda, een der eerst
geborenen in den lande, verheugt zich in toenemenden bloei. De 
uitgifte van het smaakvolle, overzichtelijke postzegelalbum voor 
Nederland en zijn Overzeesche Gewesten door de A.V.R.O. kan 
niet anders dan zeer worden gewaardeerd, het vormt een door de 
jeugd zeer begeerd geschenk, dat in verschillende jeugdafdeelingen 
bij tentoonstellingen en loterijen als prijs beschikbaar word: gesteH. 
Een woord van hulde en erkentelijkheid aan het adres der A.V.R.O 
is hier dan ook op zijn plaats. Daaraan moge de wensch worden 
toegevoegd, dat de A.V.R.O. eerlang zal kunnen besluit.-n tot 
het houden van series philatelistische voordrachten voor vol
wassenen en voor de jeugd. 

Ad 2. De wnd.-voorzitter reikt den heer L. van Essen voor
zitter van de Nederlandsche Vereeniging, de 'Wallpr-medaille 1937 
uit. Hij wijst daarbij, behalve op de verdiensten, opgesomd in het 
Augustus-nummer van het Maandblad, blz. II en III, op den 
onvermoeiden strijd dien de heer Van Essen tot in hoogste ge
rechtelijke instantie heeft gevoerd tegen de hebzucht va.i den 
fiscus. 

Ad. 3. Het kapittel voor 
de Costerus-medaille heeft 
met algemeene stemmen 
besloten de Costerus-
medaille 1937 toe te kennen 
aan den heer A. M. Ben
ders, arts te Maurik. De 
heer Benders zal officieel 
van deze benoeming in 
kennis worden gesteld. 

Ad. 4. De notulen van 
de 27e Bondsvergadering 
op Zaterdag 5 September 
1936 te Haarlem worden, 
zooals deze zijn afgedrukt 
in het November-nummer 
1936 van het Maandblad, 
blz. I e. V., onder dankzeg
ging aan den tweede-secre
taris voor de opstelling, 
goedgekeurd. 

A. M. Benders. 
Ad 5 t.m. 9. De jaarverslagen van den eerste-secretaris, van 

den penningmeester, van het hoofd van den keuringsdienst en van 
den behe'erder van het informatiebureau, alsmede de begrooting 
1937-1938, worden voorgelezen en goedgekeurd. Zij zijn afgedrukt 
in het September-nummer van het Maandblad, blz. II en III. 
De kascommissie, bestaande uit twee leden van „de Globe", de 
beeren Walree en Van der Vat, heeft de rekening en verant

woording 1936-1937 volkomen in orde bevonden. Op haar voorstel 
wordt de penningmeester onder dankzegging voor diens nauw
keurig beheer ontlast. 

Ad 10. Een beknopt verslag van den afgevaardigde ter F.I.P.-
vergadering zal in het Maandblad worden afgedrukt. De wnd.-
voorzitter wijst in dit verband op het officieele „Proces-verbal du 
Congres Annuel de la F.I.P., tenu ä Paris Ie 22-VI-1937". 

Voor de viering van den dag van den postzegel is de Bond niet 
aan een bepaalden datum gebonden.Het is echter wenschelijk — 
zoo mogelijk — over de geheele wereld een zelfden datum te 
kiezen. Voor deze gelegenheid zullen bijzondere briefkaarten wor
den uitgegeven. Wanneer onverhoopt de P.T.T. niet mocht over
gaan tot uitgifte van „officieele" bijzondere briefkaarten, is het 
Bondsbestuur voornemens wederom dit jaar voor die gelegenheid 
niet-officieele bijzondere briefkaarten uit te geven. Tegenstanders 
van deze uitgiften bedenken, dat de Bond behalve Nederlandsche 
vereenigingsfederatie tevens lid is van de F.I.P. Zulks brengt ver
plichtingen met zich mede tegenover het buitenland. Er bestaat 
nu eenmaal in het buitenland zoowel als hier te lande belangstel
ling voor de verzameling van philatelistische souvenirs. Gun ieder 
diertje z'n pleiziertje ! De Bond wenscht zonder winstbejag binnen 
bepaalde perken aan dit verlangen te voldoen. 

Ter F.I.P.-vergadering bleek, dat Nederland in zijn zorg voor 
en leiding van het verzamelen door de jeugd een vooraanstaande 
plaats inneemt. De voorzitter van de F.I.P. sprak zijn waar
deering uit voor de series Nederlandsche zegels, die door de Neder
landsche jeugd zijn verzameld en beschikbaar gesteld voor buiten
landsche jeugdverzamelaars. Hij deelde mede dat de Grieksche 
afgevaardigde der F.I.P. opnieuw series postzegels beschikbaar 
zal stellen, waarvan een deel ter beschikking van de Nederland
sche jeugdverzamelaars zal worden gesteld. 

Intusschen is de vertegenwoordiger van den directeur-generaal 
der P.T.T. tot zijn leedwezen wegens dringende ambtsbezigheden 
genoodzaakt de vergadering te verlaten. Hij draagt de vertegen
woordiging over op den directeur van het hoofdpostkantoor te 
Arnhem, den heer J. D. van Brink. Hij neemt met eenige vrien
delijke en waardeerende woorden voor het vele, wat hij op phila
telistisch gebied gehoord en gezien heeft, afscheid. 

De heer Van Brink veroordeelt de uitgifte van bloks en de be
middeling, die de Bond verleent bij de aanschaffing daarvan. Naar 
zijn meening oriënteert de Bond zich bij die overbodige en aan
vechtbare uitgiften te veel op België en Duitschland en te weinig 
op Engeland. De heer Van Brink zou op prijs stellen precies het 
standpunt te vernemen, dat de Bond inzake de blckkwestie in
neemt. 

De voorzitter der F. I. P. betoogt, dat door zich afzijdig te 
houden bij de verzameling van philatelistische souvenirs de Bond 
— dus Nederland — een uitzonderlijk standpunt zou innemen, 
geheel verschillend met dat der 17 andere bonden, die bij de 
F.I.P. zijn aangesloten. He t aantal aanvragen om dergelijke souve
nirs is inderdaad overstelpend groot. De viering van den dag van 
den postzegel beteekent een propaganda voor de philatelic. Men 
moet het maken van winst ook met te zeer veroordeelen. In België 
b.v. wordt van Bondswege bij die gelegenheid een etalagewedstrijd 
georganiseerd, die natuurlijk geld kost. De heer Maingay brengt 
hulde en dank aan den heer Zwolle voor diens verdiensteUjk werk 
inzake de samenstelling van een overzicht van de „Officieele 
Nederlandsche philatelistische souvenirs" en van zijn bereidverkla-
ring de gegevens te verzamelen voor samenstelling van een der
gelijk overzicht der philatelistische souvenirs van andere landen, 
uit te geven door de Federation Internationale de la Presse phila-
télique te Turijn CZie blz. 14 Proces Verbal Congres F. I. P. 1937). 

De heer Van Brink repliceert. Hij is van oordeel, dat door de 
uitgifte van bloks met alle daaraan verbonden speculatiezucht en 
door de verzameling van souvenirs de philatelic een verkeerden 
kant opgaat. Hij vergelijkt — niet zonder hilariteit der ver
gadering — deze bloks en souvenirs met een kar vol beursche 
pruimen, die luid worden aangeprezen niettegenstaande de koop
man weet dat het waar is van mindere kwaliteit. Hij dringt er 
nogmaals op aan, dat de Bond zijn houding in deze bepaalt. 

De vertegenwoordiger van den Koninklijken Belgischen Bond, 
de heer Boks, is van oordeel, dat er nu eenmaal veel menschen 
zijn, die de beursche pruimen, welke de heer Van Brink ver
afschuwt, lusten. Laat hun dit pleizier ! Tracht het gevaar voor 
buikpijn, zich o. a. uitend in speculatiezucht, zooveel mogelijk te 
beperken. De Koninklijke Belgische Bond heeft zulks reeds gedaan 
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door aan bevriende bonden voor te stellen wederzijdsch bij der
gelijke uitgiften voor ieder gegadigde één exemplaar ä p a n be 
schikbaar te stellen. De F.I.P. moet uitmaken, welke uitgiften 
philatelistische waarde bezitten en welke niet. Men doet verkeerd 
tegen den stroom te willen oproeien. 

De heer Van Brink is van oordeel dat een postzegel pas waarde 
heeft, als hij reglementair op alle postkantoren verkrijgbaar is. 
Dat IS bij verschillende van die blokken en souvenirs niet het 
geval. 

Een der beide vertegenwoordigers van ZuidLimburg wijst er 
op, dat verzamelaars de philatelie met andere oogen bezien dan 
handelaars. Het tegengaan van een dergelijke beweging, die zich 
algemeen openbaart, kan slechts in theorie geschieden. Het gebaar 
van den Koninklijken Belgischen Bond maakt inderdaad den kans 
op afzetterij aanmerkelijk minder. 

Dr. Valkema Blouw als vertegenwoordiger van „de Globe" is 
van meening, dat de velletjesjagerij zijn eigen dood zal sterven 
gelijk elke speculatie en elke loterij Als middelen ter bestrijding 
noemt hij een ruime oplaag en algemeene verkrijgbaarstelling. 
Toch zal hij waardeeren, als de Bond zijn houding in deze bepaalt. 

De Nederlandsche Vereeniging, bij monde van den heer Door
man, stelt de volgende vragen: Is de Bond voorstander van de 
viering van den dag van den postzegel en is de Bond vóór de 
uitgifte van bijzondere briefkaarten ter gelegenheid hiervan ? 

De wnd.voorzitter antwoordt, dat de Bond voorstander is 
van viering van den dag van den postzegel en van uitgifte van 
een philatelistisch souvenir ter gelegenheid hiervan. Voorstander 
der viering is de Bond als lid van de F I P., die zich eenstemmig 
vóór deze viering heeft uitgesproken. Voorstander van een bij
zondere uitgifte IS de Bond, daar de ervaring heeft bewezen, dat 
een dergelijke uitgifte een niet onbeteekenend philatelistisch pro
pagandamiddel beteekent en het verlangen in binnen en buiten
land naar het verzamelen van philatelistische souvenirs bevredigt. 
De Bond heeft den plicht de „geheele" philatelic te dienen. In 
Engeland bestaat wel degelijk belangstelling voor dergelijke phila
telistische souvenirs. H e t Bondsbestuur heeft geen bezwaar zelf 
tot uitgifte van bijzondere briefkaarten ter gelegenheid van de 
viering van den dag van den postzegel over te gaan. Daar deze 
uitgifte los IS van elk winstbejag of speculatiezucht, kleeft daar
aan z. 1. voor de philatelie geen enkel geldelijk bezwaar. 

De heer Polling wijst in dit verband op de geschiedenis der 
DoXzegels Men moet trachten er het beste van te maken ! 

De heer Van Brink wenscht van den Bond een principieele uit
spraak ter zake. 2 . i. loopt de Bond achter de zaken aan. 

De wnd.voorzitter kan een dergelijke uitspraak niet doen 
zonder nader overleg met het Bondsbestuur. Het Bondsbestuur zal 
deze zaak in zijn eerstvolgende vergadering nader onder de oogen 
zien en den aangesloten vereemgingen zijn standpunt ter zake 
nader doen kennen. 

Ad 11 De beeren W. G Zwolle en P. Jonssen worden bij 
acclamatie als bestuursleden herkozen. 

Ad 12. BIJ monde van den heer Van Essen meent de Neder
landsche Vereeniging, dat het Bondsbestuur den schijn op zich 
laadt van weinig zelfvertrouwen en standvastigheid, door reeds 
thans de statuten van de Wallermedaille, die dagteekenen van 
1934, te willen wijzigen. 

De heer de Bas antwoordt hierop, dat het Bondsbestuur zich 
zeer wèl van zijn taak en plichten is bewust. Toen in 1934 de 
■WallermedaiUe werd ingesteld, berustte de toekenning van deze 
onderscheiding uitsluitend en alleen bij het Bondsbestuur. Nu 
er tusschen 1934 en 1937 een staf van Wallerridders is gevormd, 
wilde het Bondsbestuur voor deze de mogelijkheid openstellen, in 
navolging van het kapittel voor de Costerusmedaille, mede
zeggenschap te krijgen in de toekenning van de onderscheiding. 
Dit — en niets anders — is de strekking van de voorgestelde 
wijziging 

BIJ stemming wordt het voorstel van Breda met 23 stemmen 
I tegen en 9 stemmen vóór verworpen. De rechtskundige raadsman 
Ivan den Bond, mr. W. S. W. de Beer, verklaart dit besluit van 
Ide vergadering zeer te betreuren. 

Ad 13. „Groningen" verklaart zich tegen viering van den dag 
Ivan den postzegel, tegen import van buitenlandsche dingen en 
■tegen extra uitgiften. 

„De Globe" heeft niet bewilligd in een bijzonder „tentoon
Ktellings"stempel, wel in een bijzonder „Bonds"stempel voor den 

8en Philatelistendag H e t cliché voor de bijzondere briefkaarten 

heeft ZIJ afgestaan bij wijze van „speelgoed". Het is haar echter 
thans gebleken, dat van de uitgifte dezer briefkaarten bij een 
oplaag van 600 exemplaren sommige personen aantallen van 40, 
80 en 120 stuks hebben afgenomen Spreker wenscht niemand van 
winst of speculatiezucht te beschuldigen, doch acht deze handel
wijze weinig bescheiden. Bedoelde personen toonen onmiddellijk 
aan, dat zij met de afneming dezer betrekkelijk groote hoeveel
heden geen winstbejag noch speculatie beoogden; zij stelden on
middellijk hun aankoopen ter beschikking van het Bondsbestuur. 

De voorzitter van de F.I P. onderstreept nogmaals, dat het 
door den heer Zwolle samen te stellen werk, uit te geven door 
de F I P.P. te Turijn, slechts bedoelt een werk te zijn dat ken
merkt wat wèl en wat met „officieel" is. 

De heer Van Brink weascht de viering van den dag van den 
postzegel in Nederland geheel los van den persoon van dr. 
H. von Stephan 

„ZuidLimburg" acht bijzondere briefkaarten en stempels geheel 
overbodige en onnoodige uitgiften. 

De wnd voorzitter zegt toe dat, gehoord het oordeel van ver
schillende Bondsleden, het Bondsbestuur de kwestie der viering 
van den dag van den postzegel nader zal overwegen en aan de 
vereemgingen zijn besluit kenbaar zal maken 

Ad 14. In verband met het 45jarig bestaan der vereeniging 
„Breda" wordt haar aanbod tot het houden van den 29en Phila
telistendag in de baroniestad gaarne aanvaard De heer de Bas 
verzoekt bij de vaststelling van de data rekening te houden met 
de viering van het 40jarig regeeringsjubileum van H. M. de 
Koningin op en om 6 September 1938. 

Ad 16 BIJ de rondvraag verklaart de voorzitter der F.I.P., 
dat deze gaarne op de algemeene vergadering te Praag in 1938 
de blokkenkwestie nader onder de oogen wil zien. Hij verzoekt 
Nederland om indiening van duidelijk omlijnde voorstellen ter 
zake. 

De heer Hekker zal op prijs stellen te vernemen, welk stand
punt de Bond inzake de blokkenkwestie inneemt. De Handelaars
vereeniging zal waardeeren, wanneer de blokkenmanie wordt 
tegengegaan 

Mr. W. S. W. de Beer wenscht nog eens uitdrukkelijk te ver
klaren, dat hij verschillende blokken, uit aesthetisch oogpunt be
schouwd, mooi vindt en waardeert. De blokken beteekenen z. i. 
in de philatelie een nieuwe richting van kunstzinnigheid. Het 
aanzien van een blok postzegels is gebaat met een omlijsting. 
Helaas heeft de uitgifte van blokken tot excessen geleid. 

De voorzitter van den Koninklijken Belgischen Bond verklaart 
zich, wat deze brandende kwestie betreft, gaarne tot verder niet
officieel overleg bereid. 

Ad 16. De wnd voorzitter sluit, onder dankzegging voor de 
betoonde belangstelling en de ondervonden medewerking, om 
12 uur 50 de vergadering. 

Onmiddellijk daarop opent de wnd voorzitter de 
buitengewone algemeene vergadering, 

strekkende ter behandeling van het voorstel om aan artikel 1 der 
Bondsstatuten een derde lid toe te voegen, luidende als volgt: 
„Na het genoemde tijdvak wordt de Bond opnieuw aangegaan 
voor een tijdsverloop van 29 achtereenvolgende jaren, te rekenen 
van 27 Juni 1937 af". 

Aan de hand van de appèllijst wordt nauwkeurig nagegaan, 
dat de vertegenwoordigers van alle bij den Bond aangesloten 
vereemgingen inderdaad aanwezig zijn. Vervolgens wordt het 
voorstel met algemeene stemmen goedgekeurd. 

De wnd.voorzitter sluit onmiddellijk daarna deze buitengewone 
algemeene vergadering. 

Utrecht, 20 September 1937. 
Namens het Bondsbestuur, 

De tweedesecretaris, 
W. G. DE BAS, 

Postbus 1, Utrecht. 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissen

verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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De feestelijke viering van den Acht en twintigsten Nederlandschen 
Philatelistendag en van het 40-jarig bestaan der vereeniging 

„De Globe", te Arnhem. 

Volgens mijn belofte aan onzen tweeden secretaris kwijt ik me 
van mijn plicht tot het verslaan van de „franje" bij den 28en 
Philatelistendag, die zoo gelukkig met het 40-jarig bestaan van 
„de Globe" samenviel. 

De lotgevallen van dien „dag" (die zich zooals steeds tot drie 
dagen zag uitgedijd) hangen daarom ten nauwste samen met die 
van de gastvrouwe. 

Geen wonder dus, dat het eerste feit meer de 40-jarige „Glo-
bientje" (Maingay !) betrof, dan den Bond als zoodanig. Het was 
het gewichtige moment van de opening van de postzegeltentoon-
stelhng in de foyer van „Musis Cacrum" gehouden. Een moment 
door de samenstellers met angst en beven, doch ook met een 
tikje rechtmatigen trots tegemoet gezien. Aan den éénen kant 
de vraag: is alles in orde, wat zal de „publieke opinie" ervan 
zeggen; aan den anderen kant het gevoel van: we hebben alles 
gedaan, wat we konden e n . . . . het ziet er toch wel aardig uit. 

Een voldoening was het om op dit plechtige oogenblik den 
burgemeester van Arnhem aanwezig te zien, die er zelfs een ver
gadering van B. en W. voor had uitgesteld, vergezeld door 
mevrouw Bloemers. Verder het bijn'a voltallige Bondsbestuur met 
den waarnemenden voorzitter, den heer Cramerus, aan het hoofd, 
die op waardige wijze den heer Costerus, die door ziekte ver
hinderd was en wien allen een voorspoedig herstel toewenschten, 
verving. Tevens was aanwezig de heer Maingay, de volijverige en 
alom tegenwoordige voorzitter van de F.I.P., evenals de vertegen
woordiger van den directeur-generaal der posterijen, die zelve ver
hinderd was, de heer Bos, met den directeur van het postkantoor, 
den heer Van Brink, in onze kringen geen onbekende, die tevens 
het Maandblad belichaamde. Natuurlijk bestond er ook van de 
zijde der zustervereenigingen groote belangstelling, o. a. van de 
Arnhemsche afdeeling van de Nederlandsche Vereeniging, welker 
hoofdbestuur mede tegenwoordig was, zooals nog talrijke andere 
autoriteiten en belangstellenden. Bijzonder werd de aanwezigheid 
op prijs gesteld van mevrouw Van der Schooren, de weduwe van 
onzen betreurden Bondsvoorzitter, die hiermede een blijk gaf van 
belangstelling en nog steeds medeleven met den Bond. 

De voorzitter van „de Globe" nam nu het woord om, via de 
gebruikelijke welkomstwoorden en complimenten aan autoriteiten 
en gasten, te komen tot een korten terugblik op de geschiedenis 
van de jubilaresse. Hierbij vond hij gelegenheid, om vooral hulde 
te brengen aan de twee eereleden van de vereeniging, in de 
eerste plaats den heer Van der Schooren, ons helaas reeds ont
vallen, en ten tweede aan den heer J. C. Heidenreich, een der 
oprichters, doch nog steeds met jeugdig en heilig philatelistisch 
vuur bezield, die ook nu weer een zeer actief aandeel had in de 
organisatie van de tentoonstelling en nog steeds met eere (en 
waakzaamheid !) de functie van penningmeester vervult. 

Verschillende bewijzen van de werkzaamheid van „de Globe" 
op philatelistisch gebied werden in herinnering gebracht (oprich
ting van den Bond, steun aan het Maandblad, jeugd- en onder
linge tentoonstellingen), waarbij vanzelf de goede geest in de 
vereeniging dankbaar werd vermeld. Het vrouwelijke element werd 
niet vergeten, 30 pet. bij de oprichting, nu nog 30 pet. in het 
bestuur in de personen van de dames Becking en Veering. 

Herdacht werd mevrouw Schuurman-Mesters als iemand, die 
zeer veel voor de vereeniging heeft overgehad en werd ook den 
oud-voorzitter, den heer Pos, hulde gebracht voor alles wat hij 
voor „de Globe" deed. 

Overgaande tot de eigenlijke opening, zette dr. Valkema Blouw 
nog in het kort het (wel reeds bekende) doel en den opzet van 
de tentoonstelling uiteen, bood burgemeester Bloemers de her
inneringsplaquette van de tentoonstelling aan, vond gelegenheid 
om zijn beide trouwste medewerkers, de heeren A. te Winkel en 
J. van Tongeren, te bedanken en verklaarde deze op bescheiden 
schaal en met eenvoudige bedoelingen opgezette tentoonstelling 
voor geopend. 

Burgemeester Bloemers bracht met enkele woorden hulde aan 
het initiatief van „de Globe" en uitte zijn beste wenschen voor 
het welslagen van de tentoonstelling. 

Hierbij sloot zich de Bondsvoorzitter gaarne aan. Hij liet een 
stroom van waardeering los over de bescheiden gebogen hoofden 
van de organisatoren en roemde vooral den opzet van deze ten
toonstelling, die hij als navolgenswaardig voorbeeld voor oogen 

stelde. Daarnaast richtte ook hij enkele sympathieke woorden 
tot mevrouw Van der Schooren, haar man als Bondsvoorzitter 
herdenkende. 

Na de gebruikelijke foto kon de bezichtiging van het tentoon
gestelde beginnen, wat direct met veel lust en belangstelling 
geschiedde. Hier zij reeds direct vermeld, dat de tentoonstelling 
in den twee-en-een-halven dag van haar bestaan een 900-tal be
zoekers trok, waaronder een honderdtal jeugdige belangstellenden. 
He t doel: propaganda voor de philatelie, is daarmede zeker met 
een groote schrede benaderd. 

's Middags vereenigden zich vele belangstellenden, die inmiddels 
een gezonden dorst bleken te hebben opgedaan, in het beneden-
zaaltje van „National", waar achter een groene tafel het bestuur 
van „de Globe" was uitgestald, den gasten een gul onthaal 
biedende. Zoowel het Bondsbestuur als de zustervereenigingen 
„Breda" en de Nederlandsche Vereeniging hadden voor een bloem
rijke attentie gezorgd, die bij monde van de diverse voorzitters 
aangeboden werd, soms in woorden die in bloemrijkheid het 
bloemstuk haast nog overtroffen. Ook de andere vereenigingen 
lieten zich niet onbetuigd, doch, zooals een plaatselijk blad wat 
spijtig meldde, richtten zich de sprekers tot het bestuur en ging 
dus veel voor de aanwezigen verloren. Ongetwijfeld hadden vele 
toespraken een beter lot verdiend, doch aan de algemeene gezellig
heid kwam het ontbreken van onderbrekingen zeer ten goede, 
het strijkje kweelde onverdroten door e n . . . . het Globe-bestuur 
heeft van alle goede wenschen en de ondervonden hartelijkheid 
met niet minder waardeering kennis genomen ! 

Na de receptie verzamelde een deel der aanwezigen zich on
gedwongen aan tafel, om echter weer spoedig geroepen te worden 
tot opgaan naar het gemeentehuis, de vermaarde woonstee van 
Maarten van Rossum, waar Arnhem's vroede vaderen de postzegel
verzamelaars wenschten te ontvangen. 

Door allerlei politieke beslommeringen in beslag genomen, had
den ze de functie van gastheer overgedragen aan den burgervader, 
die wederom door mevrouw Bloemers werd terzijde gestaan, die 
daarmede wel haar groote bbelangstelling in den Philatelistendag 
toonde. Tevens waren o. a. aanwezig de gemeentesecretaris en 
enkele hoogere ambtenaren. 

De burgemeester nam het woord en verklaarde, bij deze ont
vangst in een eenigszins moeilijk parket te zijn, omdat er zoo 
weinig aanrakingspunten zijn tusschen een gemeentebestuur en de 
Philatelisten. He t bezoek aan de tentoonstelling had spreker ge
leerd, dat de philatelie een bezigheid is voor intellectueele men
schen, die de zorgen kan verdrijven en den geest werkzaam houdt, 
en spreker kan zich voorstellen wat het voor den verzamelaar be-
teekent. Een postzegelverzameling is iets fascineerends. Zij kan 
medehelpen zich een beeld te vormen van een vrij lange periode 
van cultuur. Een gedeelte daarvan is afgespiegeld in de figuren 
op de zegels; bijv. de afbeeldingen van de vorsten van Europa 
kunnen veel leeren. En hetzelfde vindt men op het terrein der 
geografie, op het terrein van de zoölogie en op ethnografisch 
gebied, terwijl ook de jubileumzegels en herdenkingszegels bij
dragen tot de kennis der historie. Een postzegelverzamelaar wil de 
beteekenis weten van wat hij voor zich ziet en op deze wijze 
verrijkt hij zijn wetenschap. 

Met voldoening heeft spreker des middags gehoord, dat de 
Arnhemsche vereeniging „de Globe", de jubilaresse, zich in een 
volkomen welstand bevindt en een tentoonstelling organiseert, die 
baanbrekend kan zijn. Spreker wenscht „de Globe" geluk met 
haar jubileum en met dat van den heer Heidenreich, hoofdambte
naar ter secretarie, en spreekt de hoop uit, dat deze laatste nog 
verscheidene jaren werkzaam mag zijn voor de vereeniging en 
voor de gemeente Arnhem, met de nauwgezetheid welke hij bij 
het postzegelverzamelen heeft verworven. 

De heer Cramerus, zijn rede beantwoordend, herinnerde aan de 
twee vorige congressen in Arnhem en zeide verheugd te zijn over 
deze eerste officieele ontvangst op het gemeentehuis in Arnhem, 
een nieuw bewijs voor de waardeering van de philatelie. Spreker 
zeide, dat de groote Bond trotsch is op zijn veertigjarige dochter, 
nota bene, dertien jaar ouder dan de vader. We juichen het toe, 
dat het congres ditmaal in het mooie Arnhem plaats vindt. Thans 
zijn de Arnhemmers niet meer de schrik van het land, zooals in 
de dagen van Maarten van Rossum, in wiens voormalige woning 
wij ons thans bevinden, aldus spreker, en moge de aanwezigheid 
in het Duivelshuis al doen vermoeden, dat de Philatelisten hier 
bij den duivel te biecht zijn, de vriendelijke woorden van den 
burgemeester brengen ons tot andere gedachten. 
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Arnhem is groot geworden door het vreemdelingenverkeer. Het 
heeft veel voor op andere steden. Mogen wij, besloot spreker zijn 
rede, ook een steentje bijdragen tot het welzijn van de vreem-
delingenstad en moge u, mijnheer de burgemeester, nog vele jaren 
Arnhem besturen, to t heil van deze gemeente. 

Reeds tijdens deze pakkende rede drongen muzikale klanken door 
tot de vergaderzaal, waar even later de thee werd rondgediend, en 
gaf de „Postfanfare" blijk van haar aanwezigheid. Nu bleek reeds 
hoezeer het gezelschap „in stemming" was. De smalle uitgangs
poort weerstond nauw het gedrang om toch maar „op de stoep" 
te komen, doch deze hinderpaal had toch tengevolge, dat velen 
nog juist de gelegenheid werd ontnomen, om zich op een kiek 
te laten vereeuwigen. 

De „Postfanfare" oogstte voor haar vriendelijk gebaar menig 
hartelijk applaus en haar succes werd bekroond door een gezamen-
lijken afmarsch in de richting „Royal". 

Hier was „de Globe" erin geslaagd om in de met bloemen 
versierde bovenzaal een gezellige cabaret-sfeer te scheppen, wat 
niet het minst te danken was aan het gezelschap „B.omijn", met 
als ster den telepaat „Romain", die zijn kunnen in verbluffend" 
staaltjes toonde, waarbij hij vele aanwezigen tot mm of meer 
actieve medewerking wist te verleiden en mevrouw Dole met eere 
haar „gastrol" vervulde. Alle nummers stonden op een hoog peil 
en ook conferencier en chansonnière deden het hunne om de 
stemming nog op te voeren; zooals de eerste niet naliet om te 
verklaren in uitdrukkelijke opdracht van den voorzitter. 

Ook de dansvloer bleek voor velen een aantrekkingskracht te 
bezitten en het was op een vrij „vroeg" uur, dat de laatste g.wten 
besloten hun welverdiende rust te gaan genieten. 

Onder hen, die to t het laatst bleven, behoorden de buiten-
landsche bezoekers, wien door den voorzitter van „de Globe" 
reeds in hun landstaal was gezegd, hoezeer hun aanwezigheid op 
prijs werd gesteld en als teeken daarvan een exemplaar van de 
tentoonstellingsplaquette was overhandigd. 

Zaterdag was het weer vroeg dag voor de trouwe Bondsleden, 
nu de vergadering reeds om half tien begon, met nog vroeger 
reveille voor die gelukkigen (?), die in de kapittelvergadering 
moesten verschijnen. Over het „zakelijke" gedeelte van de verga
dering kan ik me van het verslaan ontslagen rekenen. 

De lunch na de vergadering was goed bezocht en de stemming 
bleek door alle blokjes-geschillen en reclamckaart-misverstanden 
allerminst geleden te hebben. 

's Middags was er gelegenheid om de tentoonstelling op zijn 
gemak te bekijken Velen deden dit, anderen vonden met het 
mooie weer Arnhem's omstreken aantrekkelijker (wie zal het hun 
ten kwade duiden !) en — ik moet het eerlijk bekennen — een 
enkeling trachtte met een rustig middagslaapje geleden schade in 
te halen en een voorschot te nemen op de nog te wachten 
vermoeienissen. 

Zoo vereenigde men zich, op velerlei wijzen gesterkt, in „Na
tional" aan den gebruikelijken borrel, in afwachting van de dingen 
die verder ter tafel zouden komen. Dit wachten dreigde een 
oogenblik wat lang te zullen duren, tot wanhoop van diverse, 
met hooge verantwoordelijkheid bezwaarde groorwaardigheids-
bekleeders, die eerst steelsgewijs, later meer en meer openlijk op 
hun diverse horloges loerden, doch ook dit ging voorbij, de zoo
lang „mit Sehnsucht" verwachten verschenen onder luide toe-
juichtingen en men kon plaats nemen aan den met bloemen zeer 
smaakvol versierden disch. Aan de „officieele tafel" trokken voor
al de aandacht (zooals dat, meen ik, heet) de heer Maingay als 
voorzitter van de F.I.P., de heer Dole, voorzitter van den 
Franschen, en den heer Ch. Boks, voorzitter van den Koninklijken 
Belgischen Bond. De eerste als steeds vergezeld van zijn charmante 
echtgenoote, de laatste gesecondeerd door den heer M. Schuer-
mans, bestuurslid van den Belgischen Bond. Verder de vertegen
woordiger van den directeur-generaal der posterijen, den heer Bos. 
De burgemeester was helaas verhinderd tegenwoordig te zijn. 

Nadat het gebuikelijke telegram aan H. M. de Koningin onder 
algemeene toejuichingen en bezegeld door het Wilhelmus ver
zonden was, nam na de visch de stroom der welsprekendheid zijn 
loop. Natuurlijk was het woord het eerst aan den voorzitter, die 
erin slaagde letterlijk niemand te vergeten, waarop al deze niet-
vergetenen zich geleidelijk genoopt voelden om op hun beurt 
hun hart lucht te geven. De buitenlandsche gasten, wier reden op
geluisterd werden door de Fransche en Belgische volksliederen, uit 

olie borst meegezongen; de heer Maingay, die een ingewikkelde 

theorie ontwikkelde omtrent de 40-jarige „Globientje" met twee 
pa's die jonger waren dan zij, die bovendien beiden tot de familie 
Us zouden behooren; de heer Bos, die zich in een geestig speechje 
als de eenige aanwezige niet-philatelist ontpopte; de heer Van 
Brink; het bestuur van het Postmuseum en nog vele anderen 
„voelden zich gedrongen". 

Namens de dames voerde mevrouw Kleekamp het woord en 
wist dat op waardige en aardige wijze te doen; de heer Hamelberg 
liet dat niet op zich zitten en toastte op de „bloemetjes aan 
tafel". Het oudste aanwezige lid van „de Globe", de heer Hoger-
linde, sprak „hun" voorzitter waardeerend toe, waarna deze 
laatste tot slot bedankte voor alle hulde hem gebracht, doch deze 
uitdrukkelijk wenschte te deelen met „zijn" menschen, die hem 
zoo in alles haden geholpen en bijgestaan. Kortom, men zwom 
in een allergelukkigste stemming van reine naastenliefde en zette 
in deze sfeer de bijeenkomst nog lang voort, lang nadat de laatste 
bete van het zeer goede diner verorberd was en de laatste dronk 
genoten. 

Bij het hartje in het zijzaaltje werd op de tonen van het strijkje 
nog menig dansje gemaakt, totdat ook hier het klokje van gehoor
zaamheid sloeg en men noode aan scheiden moest denken. 

Zondag, laatste dag, en wederom schitterend weer. Deze Phila-
telistendag heeft wel in de gunst der goden gestaan. Om half elf 
trokken in een drietal bussen ruim zestig congres-gangers en 
-gangsters (het tegendeel echter van het Amerikaansche begrip !) 
naar de Hooge Veluwe. En hebben daar genoten. „Dat Holland 
zoo mooi was, wisten we nog niet", zeiden velen voorzitter Cra-
merus na. Het jachthuis, de „Hubertus-hoeve", werd bewonderd. 
De karpers bekwamen hun rechtmatig aandeel in oudbakken 
brood. De Fransche berg werd bestegen, het uitzicht boeide zóó, 
dat de tijd bijna vergeten werd. De enkele achterblijvers, die de 
voorkeur gaven aan de geneugten van de koffietent boven de, 
werkelijk wat warme, wandeling hadden groot ongelijk ! 

Om half twee werd het Uddelermeer bereikt. Hier dreigde één 
oogenblik de regie, die tot dat moment vrijwel onfeilbaar gewerkt 
had, te falen. Op de landelijk-lankmoedige opvattingen van den 
beheerder van dit theehuis was niet gerekend en de zestig be
zoekers brachten het landelijk-schuchtere personeel lichtelijk van 
streek. Toch liep alles na eenigen tijd op rolletjes en niemand 
behoefde de tafel hongerig te verlaten, al was het voedsel soms 
wat éénzijdiglijk verdeeld. De voorzitter van „de Globe" kon na
tuurlijk niet nalaten om ook hier een welkomstwoord te spreken; 
de heer Cramerus luchtte, voor het laatst ertoe in de gelegenheid, 
zijn overkropt gemoed in zeer waardeerende bewoordingen. 

Een kort bezoek aan het beroemde meerftje) met de niet minder 
beroemde schans, en toen ging het over Apeldoorn, Beekbergen en 
Loenen terug naar Arnhem (waarbij onderweg in één der bussen 
het gelukkig blij-eindigende drama „de verloren portefeuille" werd 
opgevoerd), waar men juist op tijd arriveerde vóór de sluiting 
der tentoonstelling. Hierbij trof de verrassing, dat de burgemeester 
en zijn echtgenoote juist een officieus bezoek aan de tentoon
stelling hadden gebracht en nu als gewone toeschouwers de sluiting 
meemaakten. Dit weerhield den voorzitter echter niet om ook 
hen in zijn sluitingswoord te betrekken. Tevens nam hij de 
gelegenheid waar, om aan den heer Cramerus als herinnering en 
als blijk van waardeering voor alles wat hij tijdens het congres 
verricht had, een exemplaar van de herinneringsplaquette uit 
te reiken. 

Na aan de aanwezige inzenders met een kort waardeerend woord 
de eerlijk verdiende plaquettes te hebben uitgereikt, sloot hij 
daarop, met dank aan allen, medewerkers, inzenders en bezoekers, 
de tentoonstelling, waarmede tevens het gordijn over den Acht 
en twintigsten Philatelistendag gevallen is. V. B. 

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

Agenda 
voor de algemeene vergadering op Zondag 24 October 1937, 
des namiddags te 2 uur, in „American Hotel", te Amsterdam. 
1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 25 October 1936 te 

Amsterdam. (Zie Maandblad November 1936). 
3. Verslag over 1936. (Zie jaarboek 1937). 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



16 OCTOBER 1937. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. VI 

4. Rekening en verantwoording 1936. Rapport van de financieele 
commissie. CZie jaarboek 1937). 

5. Begrooting 1938. (Zie Maandblad Juli 1937). 
6. Verkiezing van een penningmeester. Candldaat is de heer P. 

Wittkämper. 
7. Vaststelling van het aantal bestuursleden. Het bestuur acht het 

niet wenschelijk het aantal uit te breiden. Candidaten zijn niet 
gesteld. 

8. Aanwijzing van de plaats, waar de volgende algemeene verga
dering zal geschieden Het bestuur stelt voor: Amsterdam. 

9. Rondvraag en sluiting. 
N.B. Voor afdeelingen, welke geen afgevaardigden zenden, ver

valt het recht op retributie. De betrokken formulieren zijn aan 
de afdeelingen toegezonden. 

Nieuwe leden. 
444. ]. L. Venendaal, agent K.P.M., Pangkal Pinang (Banka). 
494. V. E. de Waal, Passer Besar 15, Soerabaja (Java). 

Aanmeldingen. 
Th. Oenstra, Gerrit Doustraat 1, Leiden. (V. en L.). 
K Boeve, Voorstraat 5, Medan (Sumatra). 
H. T. C. van Driest, Hugo de Vrieslaan 11, Medan (Sumatra). 
T. T. S. de Vries, Pension Wilhelmina, Medan (Sumatra). 
L. Pinchetti, Langsah, Atjeh (Sumatra). 
ir. J. A. Mijs, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 

Overgeschreven lidmaatschap. 
683. dr. G. A. Th. Dasbach, te Apeldoorn, wordt : 
683. F. Th. Dasbach, Boerhaavelaan 9, Leiden. 

Adreswi)7ig<ngen. 
488. D. van Ommen, Populierenlaan, Epe ^Gld.). 
220. E. K. H. Janssen van Raaij, p.a. Ned. Handel Mii., Djokja

karta (Java). 
E.L. H . W. Borel, Velperweg 73, Arnhem. 
277. E. Ch. de Haan, Prins Frederiklaan 9, Ginneken 
889. mej. T. Beltman, p.a. mevr. A. P. van Gangelen-Beltman, 

Nieuwe Duinweg 16, Scheveningen. 
630. J. A. Grosse, Embong Kemiri 5, Soerabaja (Jayi). 
571. P. Varkevisser, Stadhoudersplein 91, Den Haag. 

49. J. M. van Olst, Bazarstraat 39, Den Haag. 
777. A. O. U. Wilkens, Pensione Fortuna, Merano (Italia). 
885. C. F. Heinen, Borneolaan 8, Hilversum. 

69. Dj. Kool, Bagijnhof 42, Medemblik. 
113. ir. H . W. J. van Helden, Bandastraat 19, Bandoeng (Java). 
707. K. R. van der Lee, Nieuwe Parklaan 28, Scheveningen. 
400. mej. A. A. M. van Bloemen Waanders, Burg. Kührweg 49 A, 

Bandoeng (Java). 
167. W. M. Roda, Ie Sweelinckstraat 31, Den Haag. 
410. Th. R. Parmentier, Schuttersweg 8, Hilversum. 
568. F. C. van Wagensveld, Barosweg, Tjimahi (Java). 
920. ir. G Wilson, p.a. Prov. Waterstaat voor W.-Java, Soebang 

fjava). 
863. ir. K. L. van Geelen, Van Weede van Dijkveldstraat 10, Den 

Haas . 
413. E. Gleisberg, adres onbekend. 
370. dr. J. Krebs, adres onbekend. 
718. T- Drijver, Holenweg B 167, Blokker (N.-H.). 
826. T G. Allebé, p a . N.V. Hvg. v.h. Reiss & Co., Kali Besar 

West 13, Batavia (Java). 
698. G. J. F. Land';heer, Groesbeekscheweg 133, Nümegen. 
690. Tames Singer, Rue Cardinal Mercier 3, Paris, IX. 
117. T. Bleüerveen, Van Tuijll van Serooskerkenweg 47 II, Amster

dam, 2. 
213. F Poortman, Oranje Nassaulain 1, Magelang (Java). 
741. E. T. van der Ziil, Sinabang, P Simaloer (Atjeh). 
253. ir. F Perelaer, Nieuwe Tjandiweg 24, Semarang (Java). 
592. F. W. Laupman, Kliniekstraat 7, Malang (Java). 

Bedankt. 
547. A. W. Meijboom. 

Geroyeerd. 
292. W. van der Giessen. , ' 

Overleden. . 
587. J. Schottee de Vries. 
303. mr. W. J. M. Plate. 

Verbetering. 
Te lezen: 290. J. Joosten, Min. Kanstraat 17, Emmen, in plaats van: 
290. J. Oosten. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
In Indië is groote vraag naar boekjes met Nederland en Koloniën. 

Deze kunnen in onbeperkt aantal bij den administrateur worden 
ingezonden. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Alkmaar. In de vergadering van 8 September 1937 werd ge

kozen tot voorzitter de heer dr. N . Louis; tot vice-voorzitter de 
heer J. Lienesch en tot penningmeester de heer G. Schoonewil. 
De jeugdbijeenkomst, welke in den vooravond van dien dag ge
houden werd, telde 20 verzamelaars. 

West-Friesland. Kort verslag der vergadering van 15 September 
1937. Aanwezig 19 leden. De voorzitter, de heer dr. J. C. de 
Ruijter de Wildt, ooent de vergadering. Alvorens over te gaan 
tot het hoofdpunt der agenda: verkiezing secretaris wegens ver
trek van mejuffrouw L Zwaan, dankt de voorzitter genoemde 
dame hartelijk voor alles wat zij voor den bloei der afdeeling 
heeft willen doen en hoopt, dat het haar in de nieuwe woon
plaats wel moge gaan. Tot secretaris werd gekozen de heer G. H . 
Lückens, die 1 October de functie zal aanvaarden. Besloten werd 
(behoudens goedkeuring) een groote propagandatentoonstelling 
met verlotine te houden op Dinsdag 19 October a.s. in de zalen 
van hotel „De Doelen" alhier. Hiervoor is reeds groote mede
werking toegezegd. De opgerichte beurs voor ieugdige verzame
laars mag zich in een druk bezoek verheugen. De maandelijksche 
bijeenkomsten worden gehouden op den 2en Woensdag der maand. 

Amsterdam. Kort verslag der vergadering van 22 Septen'ber 
1937 en herdenking van het 40-jarig bestaan der afdeeling .*in 
wezig 21 leden. De voorzitter opent de vergadering. Hij brengt 
'n herinnering, dat ons medelid, den heer L. van Essen, voorzitter 
der Ned. Ver, een hooge onderscheid'ng is te beurt gevallen docn-
dat de Bond hem de Waller-medaillc heeft toegekend Verder 
bespreekt de voorzitter een boek van Remarque: „Drei Kame
raden", dat wemelt van philatelistische enormiteiten; hij ve>tigt 
nog eens de aandacht op de vervalschingen van de zcidrame tan 
dingen der iubileumzegels. Hij wenscht ook den heer dr. Burnet 
Kempers geluk met zijn benoeming tot lector aan de Amstor 
damsche universiteit. Na een kleine pauze houdt de voorziter een 
causerie over de zegels en de herdrukken van Helgoland en laat 
eeniee bladen met zegels ter verdu'delijking circuleeren. Met groote 
aandacht wordt deze lezing aangehoord en de vice-voorzitter ver
tolkt de erkentelijkheid der aanwezigen. Met de gebruikelijke ver
loting en rondvraag eindigt de vergadering. 

Op 2 October vierde de afdeeling Amsterdam haar 40-iarig 
bestaan met een diner in eigen kring. De voorzitter der Ned 
Ver., de heer L. van Essen, bracht de gelukwenschen van zün 
vereeniging over, onder aanbieding van een prachtig bloemstuk. 
Muziek, redevoeringen en dans droegen zeer tot de gezelligheid 
bij, evenals de aanwezigheid van de dames der leden De algemeene 
opinie was, dat de afdeeling op een zeer geslaagd feest kan 
terugzien. W. F. G. H . 

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

Verslag der vergadering van 27 September 1937. 

Aanwezig 47 leden en 3 introducé's. De voorzitter, de heer 
Cramerus, opent de vergadering en verwelkomt speciaal den heer 
Reijnen, die voor het eerst aanwezig is en het bestuur van de 
jeugdclub Roosendaal. De notulen worden goedgekeurd, waarna 
2 candidaat-leden met algemene stemmen als lid worden aan
genomen. De voorzitter wenst den heer Schuermans geluk met 
het feit, dat hem gisteren op het Belgische Consres de médaille de 
mérite is toegekend. De heer Smeulders deelt mede, dat het 
Maandblad te Beograd (Joegoslavië) de hoogste onderscheiding, 
een verguld zilveren plaquette, is toegekend. Onder de ingekomen 
stukken is o. a. een schrijven van den heer Maingay, dankende voor 
onze gelukwensen en mededelende, dat bij hem het voornemen 
bestaat onze October-vergadering bij te wonen; van den heer 
Van Rijswijk (Den Haag) een schrijven met zegels voor de jeugd; 
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van de Postzegelvereniging „de Globe", dankende voor onze ge
lukwensen en bloemstuk ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan. 
De heer dr. Gomraers geeft daarna een uitvoerig verslag van de 
Philatelistendagen en de Bondsvergadering te Arnhem. De voor
zitter zegt hem hiervoor dank, alsmede de andere afgevaardigden 
en brengt hulde aan dr. Valkema Blouw en zijn staf voor de 
correcte organisatie en prachtige tentoonstelling. De voorzitter 
deelt mede, dat hij zeer tot zijn spijt door familie-omstandigheden 
verhinderd is geweest het Belgische Congres te Luik bij te wonen 
Daarna volgt de verloting. Dankbaar werden hiervoor schenkingen 
aangenomen van de heren mr. De Beer, Francq, Martens en Smit 
Na rondvraag, waarvan de heer Stoop gebruik maakt om te in
formeren naar de circulatie van nieuwtjes, wordt de vergadering 
door den voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Rondzendingen. 
De administrateur der rondzendingen zal gaarne boekjes voor de 

afdelingen Europa en Nederland en Koloniën tegemoetzien. 

Nieuwe leden. 
36. ^S.E.Z.BE.NK.). J. M. C. Meuwissen, Nieuwe Boschstraat 51, 

Breda, giro 863. 
189. (S.NK.). E. Tillema, Paulus Potterstraat 44, Amsterdam, Z., 

giro 54230. 
Bedankt als lid. 

358. Oscar Albori, Wien. 
109. T. Lap, Wassenaar. 

65. B. Macola, Udine. 
Candidaat-Ieden. 

F. G. P. Mol, administrateur, Van Hogendorpstraat 53, 's-Graven-
hage. (Eigen aangifteV 

mevr. Van Liebergen-Stams, Vughtstraat 10, Roosendaal. CVoo---
gedragen door L. H. M. Stams, Dongen). 

Adreswijzigingen. 
269. C. Broekhuizen, thans Irisplein 49, 's-Gravenhage. 
196. Tames Sineer, thans Rue Cardinal Mercier 3, Paris, IX. 
415. F. A. Witlich Hoek, thans Looierslaan 48, Veur (Z.-H.). 

33. P. [. ]. Vroom, thans Predikheerenkerkhof 16. Utrecht. 
314. A. J. J. Wolterbeek, thans H. H. van Brabantplein 18, Eind

hoven. 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maanda" 25 October 1937, des avonds te 
8 uur, in café „Moderne", te Breda. 

Biieenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 11 No
vember 1937, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te 
Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 7 November 1937, des morgens 
te 11 uur, in café „De Beurs van Breda", te Breda. 

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

Verslag der vergadering van 25 September 1937. 
Aanwezig 58 leden en 5 introducé's. De voorzitter opent de 

vergadering en doet eenige mededeelingen over de tentoonstelling 
en den Philatelistendag in Arnhem en verder over een besluit van 
den Bond. Daar portefeuille nr. 62 van den leeskring zoek is, 
wordt den deelnemers hieraan verzocht nog eens te zoeken. 
Over de feestelijkheden, die op 6 November a.s. zullen plaats 
hebben ter gelegenheid van het 35-Jarig bestaan der vereeniging. 
kan medegedeeld worden, dat alle leden een circulaire omtrent de 
regeling van den feestavond zullen ontvangen. Aangaande de 
propaganda-tentoonstelling, die in dezelfde maand gehouden zou 
worden, werd besloten, ze uit te stellen tot Januari 1938. De brief 
van den heer Adama werd voor kennisgeving aangenomen. Bij 
de ballotage werden alle 5 candidaat-leden met algemeene stemmen 
gekozen. Ten slotte deelt de voorzitter nog aan de leden mede. 
dat hij het noodig acht, dat er eens jong bloed in het bestuur 
komt. Daarom heeft hij dan ook besloten als voorzitter af te 
treden. Verder ziet de heer Boeg zich wegens gezondheidsredenen 
genoodzaakt het 2e voorzitterschap neer te leggen, en de heer 
Zwolle wenscht, wegens drukke bezigheden in den Bond en de 

F.I.P., zich niet meer als 2e secretaris verkiesbaar te stellen. Omdat 
de bibliothecaris wel genegen is de functie van 2en secretaris op 
zich te nemen, wordt den leden verzocht tegen November eens 
naar candidaten voor voorzitter en vice-voorzitter uit te zien 
Na een veiling van 5 kavels en een algemeene verloting wordt 
de vergadering gesloten. De 25 gelukkige winnaars waren de nrs 
258, 55, 64, 202, 15, 227, 105, 240, 149,' 127, 14, 25, 184, 320, *7, 
283, 102, 128, 62, 5, 152, 293, 358, 174 en 140. J. A K. 

Aangenomen als lid. 
J. Hagedooren, Bennebroekstraat 6 II, Amsterdam, W. (Voor

gesteld door J. A. Kästeln). 
S. Ruijter, Deurloostraat 51, Amsterdam, Z. (Voorgesteld door 

J. A. Kästeln). 
dr. O. 7. Wijnhausen, Tan Luijkenstraat 76, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door P. Vredenduin jr.). 
S. T. A. Boas, P. C. Hooftstraat 67, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 

door P. Vredenduin jr.). 
J. A. J. Nonnekens, Woestduinstraat 113 II, Amsterdam, W 

(Voorgesteld door J. A. Kästeln). 
Bedankt als lid. 

N. J. Staal ir., Amsterdam. 
H. Groen, Purmerend. 
F. van der Mark, Wassenaar. 

Candidaat-leden. 
G. J. J. Geuzenbroek, Rietwiikerstraat 48 I, Amsterdam, W. 
W. F. H . Stark jr., Grevelingenstraat 20 huis, Amsterdam, Z. 

(Voorgesteld door H. K. Keesmaat"). 
E. D. Consenheim, Jan van Eijckstraat 30, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door R. Siegmund). 

Adresveranderingen. 
mej. M. M. Plas, Utrechtscheweg 365, Amersfoort. 
H. P. E. A. Krekelberg, Tjitaroemplein 15, Bandoeng (Java). 

Nummeropgave. 
179. L B. Kroese. 161. A. Grünfeld. 
178. Toh. Sluijter. 160. C. van Engers. 
173. P. A. van Dongen. 159. A. Bernhard. 
166. E. R. Ja'nsch. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 23 October 1937, des avonds 

te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 30 October 1937, des avonds te 

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

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergaderin gvan 28 September 1937. 
Aanwezig 42 leden. In ziin oneningswoord heet de voorzitter 

sDeciaal welkom de introducé's, de beeren Van Tinteren, Wessels, 
Visser en Eekhoutte. Hij richt gelukwenschen tot den heer Van 
Gittert, die de vacantiemaanden benut heeft om zich te verloven, 
en tot den heer Evers, aan wien een koninkliite onder''<~heiding 
te beurt viel. Dan memoreert hij, dat de heer Boudier, directeur 
van het postkantoor te Utrecht, binnenkort 40 jaar als oost-
ambtenaar werkzaam zal zijn. Alle leden weten — en dit is in 
onze verslagen reeds meermalen tot uiting gekomen — hoefeer 
de heer Boud'er onze vereeniging steeds ter wille is ceweest. Een 
afvaardiging Her U. Ph. V , bestaande uit den voorzitter en den 
heer Kaub, zal den heer Boudier onze gelukwenschen brengen. 

J. K. RIETDIJK. — 
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Onze eere-voorzitter, mr. Wolff de Beer, heeft 4 bloes ge
schonken, welke ten bate der Jeugd-afdeeling geveild zullen 
worden; de secretaris heeft reeds uit naam der vereeniging bedankt. 
De notulen der Juli-vergadering, zoomede het jaarverslag van 
den secretaris en dat van den directeur van groep Z worden on
gewijzigd goedgekeurd. De verkoop in groep Z is dit Jaar aan
merkelijk gestegen; de bate voor de vereeniging hieruit steeg van 
ƒ 13,— op ƒ 23,—. Toch moet de heer Deenik nogmaals aan
dringen op het inzenden van boekjes. Het verslag van den direc
teur van den verkoophandel kon ook dit jaar weer niet op 
tijd ingediend worden, doordat wederom verschillende leden ver
zuimden het uit de boekjes gekochte tijdig te voldoen. (Zelfs nu 
is alles nog niet binnen !). 

Ingekomen is o. a. een schrijven van den heer Adama, waarin 
aanmerking gemaakt wordt op het te lichtvaardig opnemen van 
advertenties in het Maandblad. De voorzitter deelt mede, dat dit 
punt geregeld de aandacht heeft, zoowel van den administrateur 
als van den Raad van Beheer. De vergadering neemt het schrijven 
voor kennisgeving aan. 

Alle candidaat-leden worden met algemeene stemmen aange
nomen, waarna de heer Van Tinteren staande de vergadering als 
lid welkom geheeten wordt. De landenwedstrijd heeft als resul
taat: 1. de heer Tholen, 2. en 3. de beeren Kaub en De Bruijn, 
4. dr. Siestrop. Bij de rondvraag zegt dr. Siestrop, dat hem uit 
zeer geloofwaardige bron ter oore is gekomen, dat eenige sier
kunstenaars gepolst zijn omtrent het maken van een ontwerp 
voor een uit te geven blok ter gelegenheid van de te verwachten 
blijde gebeurtenis in het Koninklijk Huis. Hij vraagt, of hier door 
den Bond niet tegen opgekomen moet worden. De voorzitter ant
woordt, dat hem hiervan niets bekend is; op zichzelf acht hij 
zoo'n uitgifte zeer onwaarschijnlijk, daar het een feit van al
gemeene bekendheid is, dat reeds bij het huwelijk van H . K. H . 
Prinses Juliana de uitgifte van een of meer herdenkingszegels op 
persoonlijk verlangen van H . M. achterwege bleef. Zoowel de 
Bond, als hij persoonlijk en vele landgenooten, zouden ook nu 
de uitgifte van eenige herinneringszegels gaarne wenschen (al is 
de kans hierop zeer gering); mochten er inderdaad plannen voor 
bloks zijn, dan past inderdaad waakzaamheid van den Bond. 

Vermelding verdient nog, dat ter vergadering circuleerden van 
den heer Cortenbach een nieuw Belgisch blok en van den heer 
de Bas een enveloppe met veldpoststempel, zooals dit tijdens de 
kortgeleden gehouden manoeuvres der Lichte Brigade gebruikt 
werd. 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1936-1937. 
In dit jaar werden wederom 10 leden- en 10 bestuursvergade

ringen gehouden, zoomede ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan 
een feestavond in „Noord-Brabant" en een tentoonstelling voor 
leden in de Handelsbeurs. Op den feestavond werd aan dr. P. H. 
van Cittert als erkenning voor zijn langjarige verdiensten het 
eerelidmaatschap toegekend. 

De tentoonstelling, tot stand gekomen op initiatief van den 
heer Raatgever, had een dusdanig succes, dat besloten werd een 
tentoonstellingsfonds in het leven te roepen met de bedoeling om 
de paar jaar de tentoonstelling te herhalen. 

He t ledental steeg dit jaar voor het eerst sinds eenige jaren 
een weinig; het bedraagt thans 155 (v. j . 153), verdeeld in 81 (75) 
werkende en 74 (78) correspondeerende leden. Het de laatste 
jaren optredende verschijnsel van vermeerdering der werkende 
tegenover vermindeing der correspondeerende leden heeft zich 
dus ook dit jaar weer doorgezet; voor het eerst overtreft thans 
het aantal werkende leden dat der correspondeerende. 

Zijn we met de leden weer op den goeden weg, het vergadering-
bezoek vil plotseling weer terug op 36 (v. j . 40). 

Hadden wij de laatste jaren geen sterfgevallen, dit jaar eischte 
de dood een groote tol; de leden Moesman, mevr. Van der 
Hoeven-Kok en de heer Van Overbeek de Meijer ontvielen ons. 

Het afgeloopen jaar bracht als nieuwigheden de oprichting van 
een steeds zich uitbreidende jeugdclub en de instelling van een 
ruiluur aan het begin van iedere ledenvergadering. De tijd zal 
leeren of deze nova levensvatbaarheid bezitten. 

De aftredende bestuursleden Raatgever, Cortenbach, Baljet en 
Noordhof f werden herkozen; in de plaats van den heer Kaub 
kwam als penningmeester de heer Reintjes. 

In de verificatiecommissie namen zitting de beeren Gerritsen en 
Werff, als reserve de heer Van der Zee. In den Raad van Beheer 
de beeren de Bas en Van Cittert, als reserve de heer Evers. 

Als afgevaardigden ter Bondsvergadering werden aangewezen de 
beeren Van Cittert, Raatgever en Deenik. 

Het hoofdstuk lezingen was dit jaar zeer kor t ; slechts een 
lezing van het niet-lid den heer Van der Brug over postzegel
automaten is te vermelden, zij het onder opmerking, dat de 
kwaliteit hiervan veel van het gemis aan andere voordrachten 
goedmaakte. 

Evenals het vorig jaar wist ook thans de heer Tholen wederom 
den wisselbeker te veroveren; tweede de heer Van der Zee. 

De wensch, dien ik aan het slot van het vorige jaarverslag uit
sprak, dat het ledental weer zou stijgen, werd, zij het op kleine 
schaal, verwezenlijkt. Moge ik dit jaar eindigen met het uit
spreken van de hoop, dat de groei der U. Ph. V. nog in ver
sterkte mate doorgaat. 

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

Nieuwe leden. 
M. J. de Looize, Lubbenesserstraat 37 bis, Utrecht, (i). 
W. H . G. van Tinteren, Dillenburgstraat 33, Utrecht, (i). 
S. P. Wielinga, Nieuwe Rijn 28, Leiden, (i). 

Candidaat-leden. 
A. Jaarsma, Hilversum. 
A. L. Wessels, Utrecht. 
J. Visser, Utrecht. 
J. F. Eekhoutte, Utrecht, 
mr. O. G. W. Schrijver, Schoonhoven. 
A. H . van der Zee, Utrecht. 
C. R. Drijver, "Woerden. 

Adreswijzigingen, 
mej. M. Wentink wordt Naarderstraat 15, Hilversum, 
ir. H . M. J. Hol wordt Kanaalweg 129, Den Haag. 

Mededeeling. 
Den leden wordt verzocht vóór 1 November hun contributie 

te gireeren op postrekening 36991 ten name van den penning
meester der U. Ph. V.; na 1 November wordt gedisponeerd, ver
meerderd met 15 cent incassokosten. 

Ook kan de contributie in de ledenvergadering van 26 Oc
tober a.s. nog betaald worden. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op VRIJDAG 22 October 1937, des avonds 

te 8 uur, in Restaurant Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ruilavond op Dinsdag 26 October 1937, des avonds te 7% uur, 

in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 26 October 1937, des avonds te 

8K uur, eveneens in Pays-Bas. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Ver

slag directeur rondzendingen. 5. Verslag penningmeester en be
grooting. 6. Rapport verificatiecommissie. 7. Ballotage. 8. Uit
reiking beker. 9. Bestuursverkiezing. Aftredend de beeren de Bas, 
Harbrink Numan, Deenik en De Bruijn. CAlIen zijn herkiesbaar). 
10. Verkiezing verficicatiecommissie. 11. Landenwedstrijd Noor
wegen. 12. Groote verloting. 13. Veiling. 14 Rondvraag. 15. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 23 September 1937. 
Bij ontstentenis van den voorzitter opent onze commissaris, de 

heer Van 't Haaff, de vergadering met een woord van welkom 
voor de talrijke aanwezigen, in het bijzonder voor den heer Klein, 
die weder aan het eind van zijn verlof is en van wien hij hoopt, 
dat hij in Curasao een aangename herinnering aan onze avonden 
zal behouden. De notulen worden voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd en gearresteerd. Bij de ingekomen stukken is een 
schrijven, handelend over de in het Maandblad voorkomende ad
vertenties, hetgeen in handen van den waarnemend voorziter 
wordt gesteld, ten einde dit op de a.s. vergadering van den Raad 
van Beheer ter sprake te brengen. 

Dan is aan de orde het in de vorige vergadering reeds aan
gesneden vraagstuk, door een der leden gesteld, welke catalogus 
de voorkeur verdient: de Yvert of de Michel. De waarnemend 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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voorzitter zegt, dat de vorige maal al héél weinig belangstelling 
voor deze vraag bestond en dat wij in dien tusschentijd tot de 
overtuiging zijn gekomen, dat de Michel geen enkele kans van 
slagen hebben zal, omdat de Yvert over de geheele wereld er te 
goed inzit en een ieder deze gebruikt. Waar bovendien zelfs bij 
den voorsteller er klaarblijkelijk verder geen interesse voor be
staat, stelt hij voor, dat deze vraag maar als afgedaan wordt 
beschouwd. Niemand heeft iets in te brengen en aldus wordt 
besloten. Een kleine veiling; daarna verloting en sluiting. A. S. jr. 

Nieuwe leden. 
M. J. van Eijsbergen, Stuijvesantstraat 304, Den Haag. 
J. C. M. van der FeenCarrière, Van Diepenburgstraat 53, Den 

Haag. 
dr. W. van Lankeren, Laan van Meerdervoort 637, Den Haag. 

Candidaatleden. 
mr. L. Eikendal, Josef Israëlslaan 4, Den Haag. 
S. J. Geerts, Van Stolkweg 11, Den Haag. 
jhr. T. M. van Suchtelen van de Haare, Van Weede van Dijck

veldstraat 84, Den Haag. 
Adreswijzigingen. 

E. K. van der Ven wordt adres „Internatio", Bandjermasin 
(Borneo), 

mej. J. Bakker wordt mevrouw J. van Geest, Pijnboomstraat 6c, 
Den Haag. 

L. J. Jochem wordt Carabian Petroleum Mij., Maracaibo fVene
zuela). 

J. Dijk wordt Siak Sri, Indrapoera (Sum. O. K.). 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Donderdag 28 October 1937, des 

avonds te 8X uur, in hotel „De Gouden Kroon", Prins Hendrik
laan, Den Haag. 

Opening. Notulen. Binnengekomen stukken. Mededeelingen. Ver
kiezingen volgens art. 19 van het huishoudelijk reglement. In
dienen begrooting inkomsten en uitgaven volgend vereenigings
jaar. Eventueele veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

C. V A N DER WILLIGEN f 

Op 5 October j.1. trof onze vereeniging wel een buitengewoon 
zwaar en smartelijk verlies. 

Als een onzer eerste leden werd wijlen de heer C. van der 
Willigen 21 December 1912 gekozen als algemeen secretaris; op 

24 November 1913 nam hij de functie van administrateur
penningmeester op zich. Als zeldzaam ijverig en zuinig beheerder 
heeft hij de vereeniging onschatbare diensten bewezen. 

Bij het 20jarig bestaan der vereeniging werd hem, als er
kenning, het eerelidmaatschap aangeboden. 

Zijn werkzaamheden voor ons vulden zijn leven op zoodanige 
wijze, dat hij er geheel door in beslag genomen werd. Zeer velen 
weten bij ondervinding, dat hij zich geheel aan de vereeniging gaf. 

Wij kunnen nu slechts onzen grooten dank uitbrengen en hem 
,■ in dankbare herinnering in ons levend houden. 
\ Aan zijn echtgenoote en zoon brengen wij onze oprechte deel

neming en wenschen wij sterkte, om dit zware verlies te dragen. 
Namens het hoofdbestuur: 

C. J. REIJERSE, voorzitter. 
J. N. H. VAN REST, Ie secretaris. 

; Verslag der vergadering van 22 September 1937. 
ï 

Aanwezig 71 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, deelt 
mede, dat onze administrateurpenningmeester, de heer C. van 
der Willigen, zeer ernstig ziek is. 

Ontvangen zijn van den heer Sas 5 jaargangen van het Maand
blad. Van de beeren Reijerse en Keuzekamp falsificaten, waaronder 
zeer mooie; prijzen voor de verloting van de beeren Van der 
Houven en Verhoeff. Rond gaan van den heer De Ronde een 
postzegeldatumstempel van de tentoonstelling te Batavia; van 
mevrouw Kruijt 10 mooie vliegbrieven uit Chili; van den heer 
Boogaard de zegels, welke alleen verstrekt worden in het „Louvre" 
te Parijs; verder de tijdschriften der bibliotheek. 

Gewezen wordt op de laatste pagina in het Maandblad. De heer 
Van Brink in het Maandblad en wij krijgen bij de groote menigte 
gelijk; wij zullen maar denken aan een blokken of bloembollen
speculatie. Inmiddels raden wij nogmaals ieder ten sterkste aan, 
met de handen af te blijven van deze franje om de philatelic; ze 
komt slechts ten nadeele van iedere degelijke en vooral oude 
verzameling. 

1 De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd .De 
j ledenverkiezing levert 60 stemmen vóór, 10 blanco en één van 

onwaarde. Hiermede zijn wij momenteel over de 900 in „Phila
telica". Bij de verloting wint de heer Bakker den eersten prijs. 
Na de veiling komt bij de rondvraag nog eens aan de orde de 
reeds eerder vermelde circulatie van philatelistische lectuur, waar
voor men zich kan opgeven bij den heer Kirchner, Rietzanger
laan 5, Den Haag. Na sluiting van het officieele gedeelte der 

1 vergadering begint het ruiluur. J. N. H. v. R. 
Mededeeling. 

Met het oog op het overlijden van den heer C. van der Willigen 
zal wellicht eenig geduld en consideratie in het verloop der rond
zendingen betracht moeten worden. 

Nieuwe leden. 
■ 141. J. D. H. Polak, Van Sevenbergestraat 36, Voorburg (Z.H.). 
I 241. H. L. Dolk, Coenderstraat 12, Delft. 

272. mevr. E. Greup, SnelHusstraat 19, Den Haag. 
, 698. W. M. Roda, Ie Sweelinckstraat 31, Den Haag. 

389. J, den Ouden, Stuijvesantstraat 129, Den Haag. 
'• 880. J. J. Both, Jacob Hopstraat la, Den Haag. 
' 881. M. van Putten, Bakkerstraat, Zetten. 
i 882. C. Nieuwland, Dijkstraat 20, Rotterdam, O. 

883. D. W. Canninga, Delftschelaan 37, Den Haag. 
884. A. H.' van de Ruyt, Diezerstraat 87, Zwolle. (Afd. Zwolle). 

' 885. St. Priet Hzn., Herfterplein 12, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
886. P. M. Cochius, Weisenljruchstraat 157, Den Haag. 

I 887. B. Timmerman, Tangerangscheweg 20, Batavia, C. 
I 888. J. Rijnders, Palmenlaan 28, Batavia, C. 
' 889. A. M. Benders, arts, Maurik. (Afd. Tiel). 
1 890. A. Vis, Nieuwstraat 26b, Druten. (Afd, Tiel). 

891. W. Blom, Oosterstraat C 49, Druten. (Afd. Tiel). 

J . K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Bedankt. 
389. J. J. Swaan jr., Leiden. 

Candidaat-leden. 
W. J. Olthoff, Vreeswijkstraat 51, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. Willems). 
J. van der Wiel, kapitein art., Pijnboomstraat 46, Den Haag. 
D. C. Luijendijk, Kaapstraat 12, Den Haag. (Voorgesteld door E. 

van Gemund). 
M. Verdoner, Reinkenstraat 18, Den Haag. (Voorgesteld door A. 

van Straten). 
G. J. Förch, Valkenboschlaan 278, Den Haag. (Voorgesteld door 

A. Dunnebier). 
H . W. J. Vos, Adm. de Ruijterweg 342 II, Amsterdam .(Voor

gesteld door J. den Ouden). 
T. H . Jaspers, Markt A 113, Hat tem (Gld.). (Voorgesteld door 

A. Rouwenhorst). 
mevr. J. Adriaans-Soutberg, Groenestraat 291, Nijmegen. (Voor

gesteld door D. Sängers). 
A. Melcher, Van Frankenbergestraat 144, Voorburg (2.-H.). (Eigen 

aangifte), 
W. Luske, Coehoornstraat 93, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 
J. H . M. Schellart, San. Dekkerswald, Groesbeek. (Adres in Den 

Haag, Teijlerstraat 69). (Eigen aangifte). 
J. L. Soudijn, Schiekade 80, Rotterdam, C. (Voorgesteld door 

A. Goudswaard). 
Adresveranderingen. 

152. W. A. Schornagel, Schoolstrat 30c, Hoek van Holland. 
587. F. Trip, s.f. Kedaton Plereb, Djokjakarta. 
774. J. Singer, Rue Cardinal Mercier 3, Paris, IXe. 
709. L. Gols, Goudsbloemlaan 31, Zwolle. 
489. J. de Vries, Stationsweg, Hardenberg. 
170. C. H. van Rij, Wilh. van Pruisenstraat 98, Den Haag. 
581. J. Timmermans, Straelscheweg 40, Venlo. 
759. H . A. Mertens, Katendrechtsche Lagedijk 179, Rotterdam, Z. 
352. R. N . Idema, Prof. P. Willemsstraat 50, Maastricht. 

R. Minnes, Homeruslaan 50, Utrecht. 
495. H . Kragt, Thaerlaan 46, Maartensdijk. 
428. P. Bosch, Theresiastraat 316, Den Haag. 
572. S. M. Koopman, Scheldestraat 40 I, Amsterdam, Z. 
792. ir. H . M. j . Hol, Kanaalweg 129, Den Haag. 
318. J. B. G. Forger, Ant. Heinsiusstraat 91 I, Den Haag. 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering van 28 September 1937. Te 8.30 uur begroet de 

vice-voorzitter de aanwezigen, in het bijzonder de introducée, 
mevrouw Korver-Moritz, oud-lid der afdeeling Zwolle. De nieuwe 
Yvert is ter tafel. De heer Veen houdt een zéér interessante 
causerie over de Arnhemsche tentoonstelling en wordt met een 
welgemeend applaus beloond. De voorzitter, inmiddels gearriveerd, 
leidt hierna de rondvraag, waarna de gebruikelijke veiling en 
verloting. C. v. S. 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van 29 September 1937. Aanwezig 43 leden. De 

voorzitter doet verdere mededeelingen over de kwestie van het 
omruilen van zegels in de rondzendingen. De schuldige zal de 
waarde der nog vermiste zegels vóór 1 Januari a.s. afbetalen. In 
de plaats van den heer J. W. ' t Hart , die als zoodanig heeft 
bedankt, wordt als bestuurslid gekozen de heer W. van Aken. 
Als sectiehoofd voor de Krispijnwijk zal optreden de heer J. 
Suiker. He t programma voor de viering van het 15-jarlg bestaan' 
der afdeeling is nagenoeg gereed en belooft veel goeds. De ten
toonstelling zal worden gehouden op 20 en 21 November a.s. 
Na de veiling wordt deze goed bezochte vergadering met de 
gebruikelijke verloting besloten. 

Afdeeling Venlo. 
De vergadering op 14 September 1937 werd gehouden in café 

Nationaal. Aanwezig waren 13 leden en 3 candidaat-leden. De 
voorzitter gaf verslag over de bezienswaardigheden van de post-
zegeltentoonstellin^ te Arnhem. Van den heer Kramer uit 
Marble-Hall (Zuid-Afrika) is een schrijven ontvangen, dat be 
handeld werd. Verder werd door den voorzitter de wintercam
pagne behandeld, o. a. welke onderwerpen de leden willen be
sproken hebben. In verband met het 15-jarig bestaan in 1938 

wordt besloten dan een kleine tentoonstelling te organiseeren. 
Voor de financiën daarvan zal een tentoonstellingsfonds worden 
opgericht, waarin door de veiling ƒ 3,05 werd gestort. Na de 
rondvraag werd circa half 12 geëindigd. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering op Woensdag 

27 October 1937, des avonds te 8 uur, in het „Zuid", Groen-
markt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. OFFICIEEL RUILUUR 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: G. L. van der 
Hum, Groote Kerksplein 8, Dordrecht) , den laatsten Woensdag der 
maand in „Taveerne ter Merwe", Scheffersplein, Dordrecht. De 
jeuglafdeeling den len Woensdag. 

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt, Tiel), eiken 
2en Donderdag der maand in hotel „Corbelijn", Tiel. 

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

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, Stations
weg A 258, Hardenberg), elke maand, ter plaatse als gewoonlijk. 

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

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

Ver. van Postzegelverzamelaar,«, „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. R. FEDDEMA, Jac. Marislaan 33, Arnhem. 

Verslag der vergadering van 29 September 1937. 
Aanwezig 25 leden. De voorzitter opent te 8 uur de verga

dering, heet de leden welkom en memoreert op deze eerste ver
gadering na het Congres met dankbaarheid, dat én tentoonstelling 
én Philatelistendag zoo buitengewoon goed verloopen zijn. Er is 
geen wanklank vernomen en er zijn geen op- of aanmerkingen 
gemaakt. Hij constateert dat dit voor de vereeniging „de Globe" 
een buitengewoon succes is geweest. Verschillende brieven worden 
voorgelezen, waaruit blijkt de groote waardeering voor het werk. 
dat „de Globe" heeft verricht. Een schrijven van den directeur-
generaal der P.T.T. leest hij voor, waarin dank wordt gebracht 
voor de plaquette, bestemd voor het Postmuseum. 

De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. Vervolgens 
heet de voorzitter de nieuwe leden Smulders en Heppner welkom. 
Verschillende kosten betreffende het Congres worden hierna 
besproken. 

De ingekomen stukken worden thans voorgelezen. De ver • 
schillende aanbiedingen ter circulatie aan de leden doorgegeven en 
de verdere stukken, niets bijzonders bevattende, worden v o o ' 
kennisgeving aangenomen. De voorzit ter reikt de plaquette voor 
inzenders uit aan de leden mevrouw De Bruin-Vrins en den heer 
Smit, die deze door uitstedigheid nog niet hadden ontvangen. Hij 
huldigt diverse commissieleden en bestuursleden voor het vele 
werk dat zij verricht hebben ten koste van veel vrijen tüd en 
schenkt hun als herinnering aan het Congres de tentoonste'Kng<-
plaquette. Onder applaus der vergadering worden deze uitgereikt 
aan de dames Veering en Becking en de beeren Raadsveld, Lap, 
Julius en Feddema. 

Besproken wordt nog het bezoek aan de tentoonstelling. Met het 
oog op den korten duur is dit boven verwachting groot geweest. 
Ruim 600 betalende bezoekers werden genoteerd, behoudens de 
leden en genoodigden. 

De 5 nieuwe leden worden met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. Tot leden van de kascommissie worden benoemd de 
beeren Te Winkel en Smit. 

De voorzitter bespreekt vervolgens uitvoerig de jeugdafdee1in>j;. 
Hij hoopt, dat na de propaganda, die de tentoonstelling heeft 
gemaakt, een groote opleving zal plaatsvinden. Uitvoerig w c dt 
een en ander besproken en ten slotte in handen gegeven van vooi -
ziter en secretaris, die maatregelen zullen nemen, dat de jeugd 
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op de hoogte wordt gesteld van het bestaan van de jeugdafdeeling. 
Bij de rondvraag vraagt de heer Van Walree weer de lorerii 

in te stellen. De heer Lap zou nog gaarne de collectie van den 
heer Van Brink eens bezichtigen en de heer Van Tongeren ver
zoekt weder wedstrijden in te stellen. De voorzitter dankt de 
leden voor hun opmerkingen en zegt, nu de drukte van het 
Congres afgeloopen is, zijn volle medewerking toe aan alle voor
stellen, die de vergaderingen aantrekkelijk zullen maken. Hierna 
sluiting. C. R. F. 

Nieuwe leden. 
153. A. Korff, Breitnerstraat 5, Arnhem. 
138. M. L. Reichenberger, Cronjéstraat 4, Arnhem. 
149. H. W. Borel, Velperweg 73, Arnhem. 
148. R. Seeliger, Van Lawick van Pabststraat 69, Arnhem. 
137. Jos. A. W. Banning, Huys „De Polvertoren", Groenlo. 

CandidaatIeden. ■ '.■ •̂''•■*"' ■" •''"' 
W. J. M. Hoefnagels, Utrechtscheweg 273, OosterbèèR. (Eigen 

aangifte). 
J. Borghstijn, Doetinchem. (Eigen aangifte). 
B. Hulstein, Joh. de Wittlaan 105, Arnhem. (Voorgesteld door 

C. Raadsveld). 
B. H. Baank, Bern. Zweerslaan 7, Arnhem. (Voorgesteld door 

C. Raadsveld). 
Bedankt. 

64. H. J. van Ulsen, Ernst Casimirlaan 40, Arnhem. 
41. M. Berfelo, Laan van Klarenbeek 76, Arnhem. 

Adreswijzigingen. 
126. D. van Ommen, Populierenlaan, Epe. 

91. G. H. J. van Tongeren, Stompekamp 9, Ede. 
Verzoek. 

De penningmeester J. C. Heidenreich, Burg. Weertsstraat 53, 
Arnhem, verzoekt toezending van verschuldigde contributie voor 
het vereenigingsjaar 1 September 1937 t.m. 31 Augustus 1938 
aan zijn adres, of storting op postrekening 9692. In het laatst van 
October zal per postkwitantie worden beschikt over contributie, 
welke dan nog niet mocht zijn voldaan, vermeerderd met incasso
kosten. 

Boekjes voor de rondzendingen. 
Het hoofd van de rondzending C. Raadsveld, Burg. Weerts

straat 12, Arnhem, verzoekt boekjes, voornamelijk met Europa
zegels, ook die voor de afzonderlijke sectie Nederland en Qoloniën, 
voor de rondzendingen aan zijn adres te doen toekomen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 27 October 1937, des avonds 

te 8 uur precies, in „National", Arnhem. 

In deze vergadering moeten worden gekozen 3 bestuursleden, 
wegens periodiek aftreden van den voorzitter, dr. Valkema Blouw, 
den penningmeester J. C. Heidenreich en commissaris mejuffrouw 
G. M. W. Veering. Tevens vermeldt de agenda goedkeuring van 
verschillende jaarverslagen. Om deze redenen zal druk bezoek 
dus zeer op prijs worden gesteld. 

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

Verslag der vergadering van 24 September 1937. 
Om plm. 8K uur opent de secretaris als waarnemendvoorzitter 

deze eertse samenkomst van het nieuwe seizoen met eenige 
woorden van welkom, speciaal tot verschillende voor het eerst 
aanwezigen en meldt, dat o. a. de voorzitter kennis van ver
hindering had gegeven. Na voorlezing der notulen van de Mei
bijeenkomst, welke ongewijzigd worden goedgekeurd, maakt hij 
de voornaamste ingekomen stukken bekend en doet enkele mede
deelingen namens het bestuur, o. a. dat op een nieuw Engelsch 
postzegelmaandblad „Stamp Review" voor de vereeniging een 
jaaravonnement werd gesloten. 

De beeren Mos en Weijenbergh brengen vervolgens schriftelijk 
verslag uit van de philatelistensamenkomsten te Arnhem. 

Alsdan krijgt de heer Schouten gelegenheid tot ter bezichtiging 
stelling zijner collectie Angoraregeering, welke een zeer uitge
breide, nagenoeg complete, prachtige verzameling blijkt te zijn, 
waari« bijv. postzegels op postwissels niet ontbreken. N a de 
woorden van dank verwerft hij warm applaus der aanwezigen. 
Tevens smaakt de waarnemend voorzitter het genoegen te kunnen 
melden, dat hij den heer Schouten bereid vond, ook in October 
met een deel zijner fraaie collectie aanwezig te zijn; de keus viel 
op het eerste deel Fransche Koloniën. 

Een verloting onder de 40 aanwezigen dezer bijeenkomst, waar
voor van 6 personen bericht van verhindering werd ontvangen, 
besloot deze samenkomst. H. W. 

Rondzendingen. 
De leden worden eraan herinnerd, dat de zendingen binnen drie 

dagen moeten worden doorgestuurd en de lijsten nauwkeurig 
moeten worden ingevuld. 

Adresverandering. 
67. J. Bleijerveen, thans Van TuijU van Serooskerkenweg 47 II, 

Amsterdam, Z. 
Ingeschreven als lid. 

1. mr. J. B. W. P. Kickert, Utenbroekestraat 23, 'sGravenhage. 
239. B. Bruins, Veeteeltstraat 66 B, Amsterdam, O. 
198. H. Dinkelman, Bosboom Toussaintlaan 45, Heemstede. 

Ik heb een buitengewoon mooie partij BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS, zooals onderstaand gespecificeerd, en 
zeer mooie conditie. 

Mag ik U van elke klasse een zichtzending doen toekomen ? Deze boekjes zullen blijken uw volle aandacht waard te zijn. 
Middelmatige en gevorderde verzamelaars vragen mij derhalve toezending. 

Mij onbekende aanvragers worden verzocht de gebruikelijke referenties op te geven. 

Klasse 1. — Eerste uitgiften. WestIndië, NoordAmerika, Afrika, Azië en Australië, welke kunnen uit
gezocht worden vanaf een derde catalogusprijs; condities netto. 
Klasse 2. — Eduard en Georgeuitgiften in postfrisschen staat, welke in het algemeen kunnen worden 
uitgezocht vanaf 50% catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. 
Klasse 3. — Eduard en Georgeuitgiften, prachtig gebruikt, welke in het algemeen kunnen worden uit
gezocht vanaf 50 "/o catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 1 0 % . 

■V^ P r i j z e n i n E n g e l s c l i g e l d be tee lc^en t e e n g r o o t e e x t r a k o r t i n g , "«ig 

J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. 
' . ' ' (353) 
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Voorgesteld als lid. 
J. P. T. Hellemink, Leidschevaart 132, Haarlem. fVoorgesteld door 

M. J. Vink). 
J. F. Cramer, Verspronckweg 106, Haarlem. (Oud-lid; voorgesteld 

door M. Rumpff). 
F. P. M. Pulles, Duinoordstraat 16, Haarlem. (Voorgesteld door 

M. Rumpff). 
dr. L. P. van Lelijveld, Faradaystraat 3, Haarlem, Z. 
L. G. Janssen, Weteringelaan 195, Voorburg. (Voorgesteld door 

L. Braakensiek). 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 29 October 1937, des 
avonds te 8 uur, in de sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 bij de 
Zijlbrug, Haarlem. (Zie verslag). 

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

Verslag der vergadering van 27 September 1937. 
De voorzitter opent deze vergadering te ruim half negen met 

een woord van welkom, in het bijzonder tot de uit Leeuwarden 
en Stadskanaal aanwezige leden. De notulen van de vorige ver
gadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld. De in
gekomen stukken worden behandeld, doch geven geen aanleiding 
tot bijzondere bespreking. Er volgt dan een droef bericht: de 
voorzitter deelt n.1. mede, dat het lid de heer G. van Dijk op 
jeugdigen leeftijd is heengegaan. De voorzitter wijdt eenige woor
den aan de nagedachtenis van den overledene en verzoekt de aan 
wezigen enkele oogenblikken van hun zitplaatsen op te staan. 
Er wordt daarna overgegaan tot de bespreking van de door het 
bestuur voorgestelde wijzigingen en aanvullingen in het gedeelte 
van het huishoudelijk reglement, dat betrekking heeft op het 
rondzendverkeer. Uit de vergadering worden nog enkele ver
beteringen aangegeven, welke worden overgenomen. Het voorstel 
wordt daarop aangenomen. Een der leden zou het wenschelijk 
vinden in het vervolg eventueele reglementswijzigingen van te 
voren bekend te maken. De voorzitter zegt toe, dat met deze op-
merkmg in de toekomst rekening zal worden gehouden. De heer 
Kieiman brengt daarna verslag uit van de Bondsvergadering te 
Arnhem, waarbij hij een algemeen overzicht geeft. Met het oog 
op den tijd wordt de bespreking van de behandelde punte'i toe 
de volgende vergadering aangehouden. 

Na de rondvraag volgt sluiting. Tijdens de vergadering üec d̂ .-
heer F. Cleij een uit San Sebastian verzonden brief, vootzien van 
een censuurstempel, circuleeren. Na afloop wordt nog een ve;iing 
gehouden. A. C. S. 

Candidaat-lid. 
G. Wilkens, Spilsluizen 30, Groningen. 

Overleden. 
20. G. van Dijk, Groningen. 

Verbetering. 
75. J. S. R. C. Koch, Winschoten, moet zijn J. T. R. C. Koch 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 25 October 1937, des avonds te 8.15 

uur, in „Suisse", Groningen. 

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

In memoriam 
L H. G. PLASBERG. 

De tijding van het vrij plotseling overlijden van ons medelid, 
den weledelgestrengen heer I. H. G. Plasberg, heeft onze ver
eeniging zeer getroffen. 

Hij ruste in vrede. 
Verslag der vergadering van 20 September 1937. 

Aanwezig 36 leden. De voorzitter opent na een vacantietijd 
van ongeveer 3 maanden met een hartelijk welkom de druk
bezochte eerste vergadering van het winterseizoen, waarop ook 

enkele candidaat-leden aanwezig zijn. De heer Du Saar, die in de 
vacantiemaanden zijn 40-jarig ambtsjubileum heeft gevierd en 
aan wien namens de vereeniging bloemen werden gezonden, wordt 
door den voorzitter hartelijk toegesproken. De heer Du Saar 
dankt allen vriendelijk voor de hem gebrachte hulde en hoopt, 
dat de vereeniging in groei en bloei moge toenemen. De notulen 
van de laatste vergadering in Juni worden voorgelezen en goed
gekeurd. Enkele ingekomen stukken worden voor kennisgeving 
aangenomen. 

De 6 candidaat-leden worden tot lid gekozen. Van deze can
didaat-leden zijn mejuffrouw Doppler en de heer W. Claessens 
aanwezig, die door den voorzitter op de gebruikelijke wijze 
worden geïnstalleerd. 

De heer Van de Ven, die met den heer Verzijl als afgevaardigden 
van onze vereeniging de Bondsvergadering heeft bijgewoond, geeft 
een kort verslag van hetgeen op die vergadering besproken is. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Hierna volgen 
de gratis-verloting en gezelschapsspel, waarna sluiting. J. H . 

Nieuwe leden. 
139. C. L. G. Heijmel, Meerssenerweg 257b, Maastricht. 
140. W. Claessens, Dorpstraat 86, Heer bij Maastricht. 
141. M. Janssen, Geusselterweg 1, Ambij. 
142. H . Vorst, Parkweg 37, Maastricht. 
143. mej. M. Doppler, Breedestraat 13, Maastricht. 
144. J. V. Beekman, Ed. Windgensstraat 41, Treebeek (L.). 

Candidaat-lid. 
G. H. Wage, Prof. Pieter "Willemstraat 41, Maastricht. (Voor

gedragen door J. Dreissen). 
Overleden. 

102. I. H . G. Plasberg, St. Lambertuslaan 31, Maastricht. 

Adresverandering. 
56. J. Theelen, thans Tjiliwoengstraat 19, Bandoeng. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 18 October 1937, vergadering; 
Maandag 8 November 1937, beurs; 
Maandag 22 November 1937, vergadering. 

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

Verslag der vergadering van 28 September 1937. 
De vergadering wordt met een welkom, speciaal tot mejuffrouw 

Van Meerten en de heeren Kries en De Roode, geopend. Ge
noemde beeren worden geballoteerd en als lid aangenomen, even
als de heeren Marees, De Wit en Goedhart, die niet aanwezig zijn. 
Ze worden tegen de gewoonte in direct aangenomen, daar er 
eigenlijk een maand tusschen aanmelding en aanneming moet 
verloopen. Er wordt nu een uitzondering gemaakt, omdat de 
vacantie er tusschen gekomen is. Nadat de notulen gelezen en 
goedgekeurd en de ingekomen stukken afgehandeld zijn, wordt 
door den voorzitter een kort overzicht gegeven van de door 
hem bijgewoonde Philatelistendagen te Arnhem. Op die verga
dering zijn door hem eenige bloes van België besteld voor de 
leden, die bloes ten bate van de Muziekstichting „Koningin Elisa
beth" uitgegeven worden. Gegadigden kunnen zich opgeven. 

De voorzitter doet een beroep op de leden, geen zegels te ver
nietigen, doch ze voor liefdadige doeleinden te bewaren, b.v. voor 
het uitzenden van zwakke kinderen naar een sanatorium; zulks 
voor een plaatselijke vereeniging, waartoe de zegels dan maande
lijks bijeen gegaard zouden worden. 

De zegels voor de verloting zijn bijna voltallig. Voor deze ver
loting, welke tegelijk met de viering van het 15-jarig bestaan 
gehouden zal worden, zijn door den heer Polling 2 blauwtjes 
geschonken. 

Bij de rondvraag merkt de heer Zwagerman op, dat hij bij de 
in Juli gehouden ruil-verloting een beschadigd zegel heeft ont
vangen; hierop zal voortaan terdege worden gelet. He t bestuur 
zal op de vergadering eerst de zegels nazien, zoodat een geval als 
het bovenstaande niet meer kan voorkomen. Hiermede is het 
officieele gedeelte der vergadering afgeloopen en wordt onder 
dankzegging door den voorzitter gesloten. M. H, H . 
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Nieuwe leden (allen met 1 October). 
D. Marees, Rijksweg 93, Julianadorp. 
N . A. Kries, Louisesteeg 2, Den Helder. 
J. de Roode, Van Limburg Srirumstraat 23, Den Helder. 
A. Goedhart, Havenplein 1, Den Helder. 
A. de Wit, Brouwerstraat 56, Den Helder. 

Belankt als lid (met 1 October). 
L. F. Klaassen, Singel, Den Helder. 

Adreswijziging. 
G. H. F. Meijer, Brinkgreverweg 29, wordt Veenweg 87, Deventer. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Dinsdag 

19 October 1937, daar op 26 October de zaal niet beschikbaar is. 

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

Verslag der vergadering van 27 September 1937. 
Te ongeveer half negen opent de voorzitter de vergadering en 

heet alle aanwezige leden van harte welkom, in het bijzonder twee 
introducé's. Hij verheugt zich, dat na de vacanties weer zooveel 
leden aanwezig zijn. De notulen worden voorgelezen en goed
gekeurd. Een circulaire van de vereeniging „De Vliegende Hol
lander" wordt voor kennisgeving aangenomen. Van een Fransche 
vereeniging werd bericht ontvangen, dat zij bereid is om de 
nieuw uitgegeven zegels te leveren en zal zij van ons de Neder-
landsche gaarne ontvangen. 

De voorzitter geeft een kort verslag van de tentoonstelling te 
Arnhem. De heer Trieschnigg vertelt van zijn bezoek aan het 
Postmuseum te Berlijn en raadt een ieder aan, die in de gelegen
heid komt, dit eens te bezoeken. 

De secretaris vestigt de aandacht op de vlucht van 2 October 
naar Indië. Na rondvraag wordt de vergadering gesloten. P. Sch. 

Candidaat-lid. 
dr. G. Eek, Merkstein (Duitschland). 

Adreswijzigingen. 
ir. W. H . J. Hol , thans Charlotte van Montpensierlaan 15, 

Amstelveen. 
K. Scholle, thans Huskensweg 77, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 25 October 1937, des avonds te 8 uur, 

in Hotel du Nord , Stationsstraat, Heerlen. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Haddingedwarsstraat 6a, Groningen. 

Adresverandering. 
J. H. Frerks, Stadskanaal, wordt Oosterpark, Kerslaan 10, Hooge-

zand. 

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

Verslag der vergadering van 17 September 1937. 
Om 8 uur opent de voorzitter de vergadering en heet allen 

welkom, in het bijzonder de beeren A. DubruUe, voorzitter van 
de Gentsche Postzegelclub, die voor deze vergadering naar Ter
neuzen was overgekomen, en H. B. van Dooren, voor het eerst 
op onze vergadering tegenwoordig. Aanwezig zijn 15 leden. De 
voorzitter deelt vervolgens mede, dat de secretaris met kennis
geving afwezig is. De notulen der vorige vergadering worden 
hierna goedgekeurd. Het candidaat-lid wordt met algemeene stem 
men aangenomen. De voorzitter bespreekt daarna de inschrijving 
op de blokken van de postzegeltentoonstelling te Dudelange. Ont
vangen zijn 3 blokken. Na bespreking worden deze tegen den 
kostenden prijs onder de aanwezige en niet aanwezige leden, van 
wie bekend is, dat zij zich voor Luxemburg interesseeren, ver
loot. Winnaars zijn de beeren Dellaert, Lyppens en ' t Gilde. 

Voor de aanstaande October-vergadering serie-wedstrijd, te ver
deden in 3 klassen. Klasse A van 10 tot 100 francs, B van 100 
tot 250 francs en C van 250tot500 francs, alles volgens Yvert 1938, 
per complete serie van minstens 5 zegels in te zenden onder 
nummer van 4 cijfers. Prijzen worden beschikbaar gesteld door de 
beeren Engelen, Van Dooren, DubruUe, ' t Gilde, Wolfert en 
Lyppens. Juryleden zijn de beeren P. Fijn van Draat, C. ' t Gilde 
en A. DubruUe. 

Nieuwe uitgiften worden ter hand gesteld, besproken en be
steld. Hierna wordt gelegenheid gegeven tot ruilen, waarna de 
voorzitter te half twaalf de vergadering sloot. H . A. L. 

Nieuw lid. 
H. B. van Dooren, Scheldekade 65, Terneuzen. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Donderdag 

28 October 1937, des avonds te 7y« uur. 

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

Verslag der vergadering van 26 September 1937. 
De voorzitter opent te 334 uur de vergadering en heet allen 

(velkom, in het bijzonder den heer Vesters, Nieuwkuijk, voor 
het eerst aanwezig. Tevens memoreert hij dat sedert de laatst
gehouden vergadering vier nieuwe leden zijn toegetreden. Door 
den secretaris worden de notulen voorgelezen, welke onder dank
zegging worden vastgesteld. Eenige ingekomen ^tukken worden ter 
kennis van de vergadering gebracht. 

Hierna deelt de voorzitter mede, dat op de October-vergadering 
de gratis verloting zonder nieten gehouden zal worden. Tevens 
wordt dan door den heer De Vaan, Eindhoven, een deel zijner 
verzameling ter bezichtiging medegebracht. De voorzitter dankt 
den heer Cappel nog voor de beschikbaarstelling van een aantal 
falsificaten, welke, door den heer Ottevanger van aanteekeningen 
voorzien, in het falsificatenalbum zullen worden ondergebracht. 

Voor de verloting zijn 11 prijzen beschikbaar, w. o. een ge
schonken door den heer Vermeulen en een door den heer Ot te 
vanger. Laatstgenoemde stelt tevens nog een prijs beschikbaar voor 
de afdeeling junioren. 

Bij de rondvraag maakt de heer Van den Meerendonk de leden 
erop attent, dat weder boekjes ingezonden kunnen worden voor 
de afdeeling junioren, bij voorkeur voorzien van zegels van Neder 
land en Koloniën. De heer Berendsen deelt mede, dat voor de 
deelnemers aan de afdeeling aankoop is ingeschreven op het in 
België uitgekomen blok van 4 stuks zegels ten bate van de 
Muziekstichting Koningin Elisabeth. Nadat door den heer Ot te
vanger nog 2 ontbrekende werkjes in de serie Philatelie en Ge
schiedenis in bruikleen zijn afgestaan voor de bibliotheek, sluit 
de voorzitter onder dankzegging voor de opkomst de vergadering. 

P. H . 
Nieuw lid. 

D. de Koning, Pelssingel 5, 's-Hertogenbosch. 
Bedankt als lid (met 31 December 1937). 

Fr. Bückmann, Vught. 
mevr. J. A. N. M. van Mierlo-Hanlo, Beek bij Nijmegen. 

Adreswijziging. 
Fr. Bückmann, Helvoirtsche Steenweg C 21b, Vught, wordt Clau-

sewitzstrasse 8, Magdeburg. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 27 October 1937, in hotel 
Central, Markt 51, 's-Hertogenbosch. 

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

Mierlo-Hout bij Helmond. 

Verslag der vergadering van 27 September 1937. 
Aanwezig 15 leden. De voorzitter opent de vergadering te 

8.15 uur en heet allen welkom. Bericht van verhindering is binnen-

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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gekomen van mevrouw Vorstermans en van de heeren Vorster
mans, Brouwers en Derks. De notulen van de vorige bijeenkomst, 
gehouden op 28 Juni, worden goedgekeurd. De voorzitter merkt 
op, dat de zegelprijzen de laatste maanden nog al zijn opgeloopen, 
om welke reden er ook weinig boekjes in den rondzenddienst zijn 
geweest. Nu echter de prijzen der zegels opnieuw door de diverse 
handelaren zijn vastgesteld, zullen er spoedig meerdere zendingen 
den leden bereiken. Nadat nog 9 gratis ter beschikking gestelde 
prijzen zijn verloot en door den heer Van Lieshout een kleine 
veiling is gehouden, wordt, na de rondvraag en het verzoek aan 
de leden op alle volgende vergaderingen elk 10 zegels voor de 
verloting mee te brengen, het officieele gedeelte van de ver
gadering gesloten. G. Ai F. 

Nieuw lid. ;«' , 'f,. 

63. A. Kop, "Warandelaan 5 F, Helmond. 
Adreswijziging.  > ■ ' ' 

62. H. J. Schouten, Hagenkampweg 64, Eindhoven. 
Bedankt als lid (ingaande 1 Januari 1938). 

9. A. A. J. van de Ven, Eikendreef 4, Helmond. 
Vergaderingen. .>~>iiWi , *j. , 

Bestuursvergadering op IMaandag 18 October 1937, des avonds 
te 8.15 uur, ten huize van den voorzitter. 

Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 25 October • 1937, 
des avonds te 8 uur, in café Geenen, Steenweg, Helmond. ■ 

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

Verslag der vergadering van 3 October 1937. 
Op deze vergadering trad de heer Verhoeven af als voorzitter der 

vereeniging en werd in diens plaats benoemd de heer J. H. de Loo, 
die het voorzitterschap aanvaardde. Na nog enkele punten van 
ondergeschikt belang te hebben afgehandeld, sloot de voorzitter 
de vergadering. P. G. 

i V "ïti.; Nieuwe leden. 
J. van den Boom, Proostdijweg 3, Beek (L.). ;^4; t̂  
L. Derrez, Limbrichterstraat 12, Sittard. ,*4s>J«'lü 
J Daenen, Raadhuislaan 12a, Lutterade. 
J. H. de Loo, Wolfstraat 21, Geleen. . ,', ., .... . ^ . 
R. Urhngs, Pastoor Vonckenstraat 26, Geleen. 
H. "Wuttke, Provincialeweg 78, Limbricht. 

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

Verslag der vergadering van 27 September 1937. 
Te circa half negen opent de voorzitter de vergadering. Er 

wordt overgegaan tot voorlezing der notulen, welke ongewijzigd 
worden goedgekeurd. Hierna worden eenige ingekomen stukken 
behandeld, o, m. betreffende boekjes voor de rondzending en een 
schrijven van den heer Adama uit Nijmegen inzake de niet bona 
fide advertenties in het Maandblad. De voorzitter zal naar aan
leiding van dit schrijven een uitvoerig onderzoek instellen. Ook 
zijn brieven ingekomen betreffende de verzekering van de rond
zending, welke brieven door het bestuur nog nader onder de 
oogen zullen worden gezien. Dan volgen eenige besprekingen 
betreffende de Octoberverloting, welke nu uit de kas wordt 
gehouden en vandaar minder grootsch van opzet zal zijn dan 
voorheen. Leden, die nog een goed zegel voor deze verloting dis
ponibel hebben, worden beleefd verzocht dit aan den admini
strateur, den heer M. Schouten, Goejanverwellendijk 13, ter hand 
te stellen. 

Betreffende de te houden tentoonstelling wordt besloten deze 
niet meer dit jaar, doch in het begin van 1938 te houden, zoo 
mogelijk deze te laten samenvallen met den „Postzegeldag"; 
wanneer deze zal worden gehouden is echter nog niet bekend. In 
de tentoonstellingscommissie zullen zitting nemen de l^eeren 
A. den Boer, H. N. Spruijt en P. Rond. 

Het laatste punt van de agenda behelst de vraag: „Hoe brengen 
wij den winter door ?" Het is de bedoeling de vergaderingen op 
te luisteren door eenige sprekers te laten overkomen', 'die a a n " 

hun verzamelingen zullen tentoonstellen; voorts zal ook de heer 
Polling eenige lezingen houden. Niets meer te behandelen zijnde 
sluit de voorzitter om half elf de vergadering. 

"" Candidaatleden. 
mr. T. de Jong Tzn., p.a. Kantongerecht, Markt, Gouda. 
K. Vergeer, Snoystraat 35, Gouda. 

Adresverandering. 
B. W. J. Kok, Joubertstraat 208, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 18 October 1937, des avonds te 8 uur, 

in „Het Schaakbord", Gouda. 

Postzegelvereeniging „Santpoort". 
Secr.: B. J; SCHOL, Schroder v. d. Kolkweg 10, Santpoort (Stat.). 

Verslag der vergadering van 22 September 1937. 
Aanwezig 14 leden. Te ongeveer half negen opent de voorzitter 

de vergadering. Enkele ingekomen stukken worden voor kennis
geving aangenomen. Een voorstel tot aanschaffing van eenige 
nieuwe catalogi wordt met algemeene stemmen aangenomen. 
Tevens wordt er nogmaals aan herinnerd zooveel mogelijk boekjes 
klaar te maken, daar dit nog steeds een nijpend gebrek veroor
zaakt om de rondzending gaande te houden. Nadat zich 2 leden 
voor de vereeniging opgegeven hebben en de avond verder ge
zellig voortgezet wordt met ruilen, wordt te half elf de ver
gadering gesloten. B. J. S. 

Nieuwe leden. 
W. Merten, Enschedélaan 29, Santpoort. 
J. Oostewaal, Hyacintenstraat 20, Santpoort. 

Bedankt. 
Ph. Meerkerk, Brederoodscheweg 34, Santpoort. 

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

Verslag der vergadering van 6 October 1937. 
Aanwezig 20 leden. De notulen worden onveranderd goedge

keurd. Allereerst komt aan de orde de kwestie „handelaar". De 
voorzitter zegt, dat de grens niet te t rekken is en dat het praktisch 
niet uitvoerbaar is een scheiding te maken. De heer Smit stelt 
voor, alle zegels in de boekjes te nummeren (Yvert) en te bepalen 
dat niemand meer dan één zegel van elk nummer mag koopen. Na 
eenige discussie wordt besloten de zaak bij het oude te laten. 

Om de vergaderingen wat aantrekkelijker te maken, stelt het 
bestuur voor, aan het einde van de vergadering een veiling te 
houden. Verder wordt een „vragenbus" ingesteld. Van het bedrag 
aan verkochte zegels op de veilingen moet 10 "/o worden af
gedragen aan de kas. De kooper en verkooper betalen ieder 5 Vo. 

Het bestuur stelt voor, in den vervolge te vergaderen in hotel 
„Monopool", Stationsplein, aangezien de zaal aldaar veel ge
schikter is. De vergadering gaat hiermee accoord. Voortaan zullen 
dus de bijeenkomsten gehouden worden op den len Woensdag 
der maand in hotel „Monopool". 

Na ballotage worden met 17 stemmen voor en 3 blanco de 
hieronder vermelde leden aangenomen. Hierna heeft de veiling 
plaats, waarvoor 40 nummers zijn ingezonden. De leden, die iets 
willen veilen, moeten de zegels, opgeplakt, minstens één dag vóór 
de vergadering inleveren bij den heer Artz, Ternatestraat 6, 
Amersfoort. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. G. C. v. H. 

Nieuwe leden. 
ir. J. W. G. Pels Rijcken, P. Frederiklaan 6, Amersfoort. 
J. H. Houtman, KoninginöeWeg 259, Amsterdam, Z. 
R. Boukamp, Utrechtschestraat 36, Amersfoort. 
B. G. Kok, Wilhelminalaan 50, De Bilt. 
G. van Hoften, Taaistraat 133, Vught. 

.Bedankt. 
Th. EUer, Amsterdam. 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op Woensdag 3 November 1937, des 

avonds te 7^'\lat';^'m HOTEL „ M O N O P O O L " , Amersfoort. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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BA8TIAAN8E & BOEKEMA 8TAAN AAN DE SPITS! 
P.T.T.=DENST IN NEDERLANDSCH JNDIË. 
Posfzegelveiling. Dinsdag 21 December 1937 

zul len in hei g e b o u w van hei H o o f d b e s t u u r van d e n N e d e r l a n d s c h -

Ind i schen P . T . T . - D i e n s t , t e B a n d o e n g , bij inschrijving verkocht w o r d e n : 

Gebruikte Frankeer= en Por£ze§els. 
Kavelbeschri jv ingen zijn k o s t e l o o s verkrijgbaar bij h e t D e p a r t e m e n t 
van K o l o n i ë n (Commissariaat voor I n d i s c h e Z a k e n , A f d e e l i n g A ) , t e 
's«Gravenhage, e n bij d e Secre tar i s sen der P o s t z e g e l v e r e e n i g i n g e n . (374) 

België 1935, opdrukken, cpl., Yvert 6—7 ^2) * . . . . ƒ 0,40 
Belg.-Congo 1920-30, 50 cent - 30 fr., cpl., Yv. 1—6 (6) * - 3,75 
Idem 1934-36, 50 c. - 50 fr. + 3J^ fr., Yv. 7—16 (10) ••■  7,50 
Bulgarije 1931, 1—50 lewa, cpl., Yv. 5—11 (7) * . . . .  3,10 
Danzig 1935, 10 pf.—1 gld., cpl., Yv. 30—34 (5) f • • •  0,70 
Duicschl. 192627, adel., 5 pf.—3 m., cp l , Yv. 27—34 (8) f  1.85 
Idem 192831, Zeppelin, 1, 2, 4 m., cpl., Yv. 40—42 (3) t  4,25 
Idem 1933, Chicagofahrt, cpl., Yv. 1—3 (3) f . . . . 11,50 
Griekenland 1927, 2—10 drachme, cpl., Yv. 1—4 (4) » .  0,45 
Idem 1933, 50 lepta—50 drachme, cpl., Yv. 8—14 (7) * .  2,50 
Hongarije 1924, 100—10.000 kr., cpl., Yv. 6—11 (6) * . .  0,85 
Idem 192730, 1, 2, 5 p., 3 hoogste wrd., Yv. 21—23 (3) f  2,75 
JougoSlavië 1934, 50 para—10 dinar, cpl., Yv. 1—5 (5) *  0,95 
Liechtenstein 1936, Zepp. 1 en 2 fr., cpl., Yv. 15—16 (2) *  2,30 
Idem 1935, opdruk 60 rp. op 1 fr., Yv. 14 (1) * . . . .  1,15 
Nederland 1929, 1>^, 43^, TVs gld., cpl., Yv. 6—8 (3) f  2,25 
Roemenië 1931, 2—20 lei, cpl., Yv. 14—18 (5) f ■ • •  0,40 
Rusland 1930, Zepp., 40—80 kop., cpl., Yv. 20—21 (2) f •  1.35 
Idem 1934, 10 j . luchtp., 5—80 k., cpl., Yv. 509—13 (5) f  3,50 
Saargebied 1934, Volksabstimm, luchtp., Yv. 24—27 (4) *  2,25 
Levering na ontvangst van postwissel of storting op giro 277730 
of rembours. Zendingen boven ƒ 10,— franco. • (381) 

X. DAUDT, GOUDA, ZEU6ESTRAAT 62. 

^^IIIIIIIIIIIIIIIBHIHHIIIIIIIIIIIIIIIHBIHBIIIIIIIIIIIIIIIIBHiHBIIIIIIIIIIIilllî  

I ZEER WAARDEVOLLE I 
POSTZEGELVERZÄMELINC 

IN 13 ALBUMS, 
VAN EUROPA EN OVERZEE, 
IN HAAR GEHEEL TE KOOP. 

I 
DE VERZAMELING IS VOOR SERIEUZE REFLEC- 1 

TANTEN, N A , TIJDIGE KENNISGEVING, TE 
MAASTRICHT TE BEZICHTIGEN. I INLICHTINGEN GEEFT DE PHIL. VEREEN. 

I „ 2 U I D - L I M B U R G " , SECRETARIAAT: | 
1 BATTALAAN 20, MAASTRICHT. (380) 1 

^lüllllllllllllllflBMHHlIllllllllllllliaBIMHIIIIIIIIIIIIIIIIHBHHIIIIIIIIIIIlllll^^ 

H ^ W W ^ ^ ' « K Voor verzamelaars en handelaren. Origineele 
^ ^ waar, rechtstreeks van de bron afkomstig. 

FINLAND 1925 t./m. 1930, ook Y. & T. 123, 138, strooken van 
pakketkaarten. K K.G. ƒ2 ,40 ; 1 K.G. ƒ4 ,75 . 

NOORWEGEN, 1931-'33, met herinneringszegels van verschil
lenden uitgiften, Luchtpost, enz. K K.G. ƒ 2 , 4 0 ; 1 K.G. (4000 
ex.) door de post gezegeld ƒ 4,75. 

DENEMARKEN met veel ANDERSSEN en Yv. 223 5 Kr. 1 K.G. 
(4200 ex.) door de post gezegeld ƒ 4,50; 4 K.G. ƒ 13,—. 

JOEGOSLAVIË, 1920/'35, missiezegels, met rouwzegel Yi K.G. 
ƒ2 ,60 ; 1 K.G. (7000 ex.) ƒ 5 , — . 

DUITSCHLAND, missiezegels, nieuw, 1 K.G. ƒ 1,85. 
TSJECHO-SLOWAKIJE, missie, 1 K.G. (8000 ex.) ƒ2 ,45 . 
PORTUGAL, nieuwe missiezegels, ca. 150 verschillende, % K.G. 

ƒ 4 , 2 5 ; 1 K.G. (7500 zegels) ƒ8 ,15 . 
% K.G. van elk dezer 7 soorten {\% K.G.) ƒ8 ,40 . 
Geld vooruit. Porto ƒ0,80. Postgiro 's-Gravenhage 145910. 
KARL WALTER, Aschaffenburg (Duitschland). (392) 

Prqs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bq vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Griakanland - Kreta^ Special i tai t : 
uitvoeren van mancolijsten voor verzamelaars. 
Postzegels in volmaakten staat en beslist 
authentiek. Prijscourant gratis. 
Leon Cosmopoulos , Misrachi 27, Salo
niki (Griekenland). (Expert van de »Société 
Philatelique Heliénique", Saloniki. (3l6) 

piiiii|||N||||||||||ll|||limil||||||llliiii||||||||||||||||ii||iiii|||^ 

I ZICHTZENDINGEN. ^ 
S PRIMA EXEMPLAREN! s 
S LAGE PRIJZEN! 1 
f W. M. F. SUTHERLAND, % 
I PHILATELIST, J 
§ ALBR. THAERLAAN 49, 1 
f UTRECHT. (37,) 1 

iiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 
P O S T Z E G E L B E U R S 

Eiken Zaterdagmiddag van 3 tot 6 uur in de 
bovenzaal van het Café-Rest. »Bagatelle", 

Passage 61, Den Haag, 
(3e étage, zaal no. 5, met de lift naar boven) 
Ruil • Inkoop - V e r k o o p . (384) 

VAN SEVENTER'S POSTZEGELHANDEL, 
KEIZERSTRAAT (HOEK VISSCHERSDIJK), 

ROTTERDAM. 
Levert tegen zeer billijke prijzen; Europa, 
Nederland en Koloniën, Overzee in alleen 

prima kwaliteit. 
Zichtzendingen volgens mancolijst. (393) 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD 
Ned. en Kol. per 100, 1000 en meer, afge
weekt en afgeteld, tevens betere zegels, Tos 
zoowel in cpl, series. Betaal de beste prijzen. 
Postzegel engroshandel R. KORMOS, (369) 
VOORBURG (Z.-H.), Pr. Mariannelaan 152. 
Lid „Breda", Ned. Ver, van Postz,handelaren, 

TE KOOP OF IN RUIL: Spaanscho 
Burge roor logzege l s Regeering (uitslui
tend weldadigheids- en gelegenheidszegels) in 

pakjes van 100 verschillende. 
Ook FRANCO-zegels zijn voorradig. 

G. DALEN GILHUYS, 
Eemwijkstraat 3, Voorburg, (385) 

Kilo's Nederland van de Rijksveiling 
hooge waarden tot 70 et,, per kilo f 6,— ; 
zonder 70 et. per kilo f y,— - j - porto, 

Postgiro 118330. 
Postzegelhandel „THE GLOBE", 

ZAANDAM. (390) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEGELS VAN 

NEDERLAND EN KOLONIËN 
PER 100 EN MEER PER SOORT. 

AANBIEDINGEN MET PRIJSOPGAVE 
AAN E. DE WEERD, (389) 

ERNST CASIMIRLAAN i j , GRONINGEN. 
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WIJ BIEDEN AAN: 
100 versch. Ned. m. weid.- en zomerz. ƒ 1,— 
30 versch. gedenkz., w.o. 1234 c , weid. - 1,— 
10 versch. series weldadigheid - 4,— 
100 St. Yvert nrs. 59, 60 en 81, 300 st. - 2,— 
Nederl., 10 X 70 en 80 c , prima ex. - 2,— 
10X50 versch. Nederland - 1,— 
10X100 versch. Ned. en Indië, p r ima ! - 4 , — 
Catalogus Nederland en Koloniën 1937 - 0,20 
10X100 versch. geh. wereld - 1,— 
10X200 versch. geh. wereld - 2 , — 
10X500 versch. geh. wer. (goed pakket) - 5 , ^ 
Duitschl. 25 versch. gedenkz. (10X2,50) -0,30 
ld. 50 versch. ged.z. (10X12,50) zeer, g. -1,50 
"Wnt.h. '36, cpl. ƒ 1,—. Olymp. '36 cpl. =■;  1,25 
100 ser. Parteitag 1934, cpl.  3,— 
100 ser. Parteitag 1935, cpl. ■ 2,50 
100 ser. Parteitag 1936, cpl. 2,50 
100 ser. Saarpropaganga 1934, cpL  3,— 
100 ser. 9 November 1935, cpL 3,50 
10 ser. Hindenburg rouwz. cpL  1,25 
10 ser. beroepswetkamp ,  1,75 
10 ser. Heldengedenktag  1,75 
10 ser. Musiker of Gemeinde  1,25 
1 kg. zegels Eng. en Kol., zeer interess.  7,50 
1 kg. Eng., uitsl. E. Vin , kron. en G. VI  4,— 
1 kg. Italië, circa 15.000 zegels !  7,50 
1 kg. geh. wereld, gemengd, spotprijs  3,—■ 
Eng., 100 stel Edw. Vlll, %, 1, Wi d.  1,— 
Eng., 10 ser. Edw. VIII, cpl. 0,80 
Eng., kron.z. 134 d., p. 100 ƒ 0 , 4 5 ; 1000 - 4,— 
100 ser. 10 versch. Canada - 1,50 
Memel, 25 versch. ƒ0 ,60; 50 versch. si. -1,30 
Estland, 10X25 verschillende -1,80 
Estland, vliegp. 7—11, onget., cpl. - 1,25 
België, laatste Astrid, ser. spec, velletje - 1,10 
België, postkoets, cpl. - 0,60 
100 Rusland, alle versch., hooge catal.w. - 1,— 
Kaukasië, ser. 46 versch., zeer h. cat.w. - 1,— 
Rusland, landb.serie, cpl., 21 st. - 1,50 
Denemarken, Hans Tavsen, Andersen en 

jub. Chr. X, cpl. 3 ser. ƒ 0,30; p. 10X3 - 2,75 
1000 ongesort. gem. z. van Travancore - 4,— 
100 versch. gr. form. geh. wer., zeer m, - 2,— 
100 versch. gedenkzegels geh. wereld - 1,— 
Duitschl., 10 versch. gedenkser., cpl. - 1,— 
Idem, 20 versch. gedenkseries, cpl. - 2,40 
Tsj.-Slow., 100X10 versch. gedenkz. -7,50 
Idem, 25 versch. gedenkz. ƒ0 ,30; 10X25 -2,50 
Spanje, Vinebre, 8 st. cpl. ƒ0 ,50 ; t.bèche - 1,50 
Dezelfde serie, 8 stuks foutdruk - 0,75 
100 st. gem. gr. form. U.S.A. gedenkz. -1,50 
100X100 versch. geh. wer., n. uitg. „A" - 7,5Q 
100X100 id. id. „B", zeer goed! -10 ,— 
100 Philipp., gem., z. OB ƒ 0,60; met OB - 1,— 
100X25 versch. ged.z. ƒ7 ,50 ; 100X50 -20 ,— 
100X25 Amer. ƒ 7,—; 100X25 Overzee - 5,— 
lOOX 25 Eng. K. ƒ 9 , — ; 100X25 J.-Slav. -7,50 
Perkament zakjes v. sort. v. zeg., p. 1000 - 1,— 
Landennamen g. wer. cpl., geg. strookjes - 0,10 
Losbladig album Ned. en Kol., cpl. - 0,60 
Cat. Yvert ƒ4 ,50 ; Michel ƒ 3 , — ; Froede - 2,— 
Froede Europa ƒ 1,15; Spec. Duitschland -0,30 
Spec. Vliegpost ƒ0 ,60 ; Spec. België -0,70 

ä i p ^ Zendingen uitsluitend na vooruitbetaling 
op giro 118330. 

Porto steeds extra. — Boven ƒ 10,— franco. 

PostzeoelhandelJHË GLOBE" 
Czarinastraat 6, Zaandam. Tel. 3 8 5 4 . 

(372) 
— Prijslijst albums 1938 gratis op aanvrage. — 

PAKKETTEN 
(gemaakt uit eigen voorraad, geen uitschot). 

Nederland 50 v. f 0,20 Ned.-Indië 50 v. f 0,45 
Nederland 100 v. f 0,65 Ned. - I t^ë 100 v. f 1,50 
Nederland 150 V. f 1,50 Curasao 20 v. f 0,90 
SURINAME, 25 verschillende - 0,90 
GEH. WERELD, 500 verschillende -0,60 
GEH. WERELD, 1000 verschillende - 1,40 
BELGIË, 200 verschillende -1,25 
BELGIË, 300 verschillende -2,50 
NEDERLAND, IS series gelegenheidszegels: 

Tuberculose, De Ruijter, Redding, Roode 
Kruis, Olympiade, Rembrandt, G. Glazen, 
Salve Hospes, Zeeman, W. de Zwijger, Crisis 
en Emma, Cura9ao herdenking. Zomer 1935 
en 1936, Universiteit ƒ 7,— 

PIjF*' Deze serie^ zijn ook afzonderlijk verkri jgbaar. 
Wij leveren zegels van Nederland en Koloniën,' 
ook specialiteiten, in prima kwaliteit tegen 
concurreerende prijzen. 
Levering na ontvangst van postwissel o< storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. (383) 

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

ZWITSERLAND - PAKKETTEN - ENGROS, 
P r i m a kwal i te i t , met 50, 100, 150 en 200 verschil lende. 

Prijzen voor handelaren gunst ig. 

NEDERLAND EN KOLONIËN 
steeds in mooie en billijke z ich tzendingen voor ver
zamelaars voorradig . 
M a n c o l i j s t e n worden ve rzoch t — Referent ien! 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 
(-94) 

VRAAG EN AANBOD. 

Gevraagd gebruikt Speciaal Catalogus Neder
land. Brandkast j t /m. 7. P. 53 c. Curasao 
80, 81 en 157 (f 2.50). P. 3, 5 en 10 (T UI). 
P. 12 (T . I), Z2, i ï en 27 t/m. 30. Suriname 
59a, 108, 172—177, P. 2 (T lil). P. 18, 19, 
23, 31, 32. Zichtzendingen met prijs aan 
C. C. VOGEL, Bosscheweg 36, Vught. 

Gevr. Liechtenstein, variëteiten/ retouches, 
pos^fr. Zichtz- V. Yv. no 5 5 en 70. Rejatie 

f;ezocht m. speciaalverzamelaars. P. G. Ger-
ings, Joh. Verhulststraat 191, Amsterdam, 

L. JANSSENS—LAANE. 
Spoorlaan 44, Tilburg, 

vraagt ROLTANDINGzegel^ met FIRMA
PERFORATIE. Porto wordt vergoed. 

Gezocht losse Kingma pennenband 
(geen klemb.) 

door J. H . H A R T , 
Th. Schwenckestraat 11, Den Haag, /- ^ 

Gevraagd: ie koop of in ri^ïl geperforeerde 
postzegels van Nederland, alle soorten en 
waarden. JOS. HAUSSEN, jNlieuwstraat 9B, 
Maastricht. 

In ruil gevraagd; 
Danzig ■— Saar — Memel, 

tegen 
Duitschland en Koloniën. 

W. MÖLLER. ' 
Cliostraat 44, Amsterdam. 

10 Jahre Deutsche Nothïlfe Blok 19231933, 
in ruil aangeboden tegen Liechtensteinblok 
1934. J. HERMANS, Battalaan 20, Maastricht. 

Ruil Yv. '38. Gevr. Eur. f/m 1929 zonder 
„Abarten". Bezit pl.m. loooo v. z., d. weinig 
Scand, Balt. St., Balk,, Iber. Schiereil., Lux., 
l e r l , Malta. Trijssenaar.cand not.. Eck eij Wiel. 

H" '•' \ 

r De Hollandsche 
Postzegelhandel, 

N o o r d e i n d e 202, 
' sGRAVENHAGE. 

Telefoon 336674. Giro 133631. 
(De kleine zaak met superben voorraad). 

Vrijblijvende aanbieding. 
NEDERLAND. 

1923. 2 cent oranjerood, ONGETAND, 
de z.g. „leeuw in het mandje". 
Het zeldzaamste zegel van Ne
derland. Een tweede exemplaar 
is niet bekend. Speciaal vermeld 
in den Catalogus van Nederland 
en Koloniën. Prijs ƒ 2000,—. 

1864. 10 cent karmijn, Haarlemmer-
druk, strip van 4, prachtig ge
centreerd. Postfr. Prijs ƒ 175,—. 

1866. 1 cent zwart, proef, op dik wit 
papier. Ovale gepointilleerde 
parelrand. Prijs ƒ 200,—. 

1869. Proef van Delpierre te Brussel. 
Lichtvioletbruin. Prijs ƒ 25,—. 

1872. 5 cent blauw, gebruikt blok van 
20 stuks. Prijs ƒ 20,—. 

1893. 20 cent groen (op rijststroopapier, 
vervaardigd door Prof. Gunning). 
Blok van 4 met rand van het 
vel. Bovenste 2 zegels gedeeltelijk 
afgedrukt. Prijs ƒ 25,—, 

1924. 10 cent zonder watermerk. Spie-
geldruk. Plaat A, blok van 4 met 
rand van het vel. Prijs ƒ 100,—. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
1811. Postcomptoir, Soerabaya 2 stui

vers. Prijs ƒ 150,—. 

1876. 2 cent geel, blok van 15. Het 
grootst bekend blokstuk. Volgens 
de laatste onderzoekingen ME
T A AL VERF. Prijs ƒ 1000,—. 

1905. 2% gld. zwartblauw, get. 11X11, 
met rand van het veL Postfrisch. 

Prijs ƒ 7 5 , - . 
1912. 2% gld. zwartblauw op blauw. 

«. • h Linkerzijrand ongeperforeerd. 
Prijs ƒ 7 5 , - . 

1870. 5 cent groen, opdruk specimen. 
Kopstaand, strip van 3. 

Prijs ƒ 7 5 , - . 
1915. Roode Kruis, 1 cent, foutdruk. 

Prijs ƒ 5 0 , - . 

I P ^ De Speciaal-Catalogur 1938 is voor 
mijn vaste cliënten gratis verkrijgbaar. 

Beëedigd Philatelistisch Expert. 
(382) 
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en B. J. Falck, beiden uit New-York. Al deze foto's werden af
gestaan door het marine-departement der Vereenigde Staten. 

Daar de geschiedenis van deze twee zegels nogal uitgebreid is, 
zal ik deze apart hieronder laten volgen. 

Geschiedenis van Lee en Jackson. 
Robert Edward Lee, geboren in 1807 te Stratford in Virginia, 

werd reeds op 18-jarigen leeftijd geplaatst op de Militaire Academy 
in West-Point. In 1829 behaalde hij den graad van tweeden luite
nant bij de genietroepen. In 1832 huwde hij met Mary Custis, 
dochter van George Washington Parke Custis, geadopteerde zoon 
van George Washington. In 1836 werd hij bevorderd tot eersten 
luitenant en twee jaar later werd hij kapitein. Direct daarna werd 
hij in den oorlog tegen Mexico ernstig gewond in den slag bij 
Chapultepec. Door herhaalde successen besloot men hem te be
noemen tot algemeen commandant van de leger- en marine-
afdeeling in Virginia. Door zijn enorme strategische kennis en zijn 
tactisch optreden tegen den vijand (in dit geval „the Union army") 
had zelfs de vijand ontzag en respect »voor hem. Het meest 
bekende feit uit zijn loopbaan zijn de zeven roemrijke dagen 
tijdens de bezetting van Richmond. Na het beëindigen van den 
oorlog werd hij benoemd tot president van het Washington-
College. Hij stierf in 1870. 

De volgende persoon, Thomas Jonathan Jackson, werd geboren 
in 1824 te Clarksburg (West-Virginia). Zijn arbeidsveld was West-
Point. Gedurende den oorlog tegen Mexico werd hij twee maal 
in rang verhoogd. Veel oorlogsdiensten heeft deze generaal be
wezen. Zooals reeds gemeld, kreeg hij den naam van Stonewall 
wat zooveel beteekende als „onverzettelijke". Bij het uitbreken 
van den civil war kreeg hij het commando over een brigade te 
Buil Run, in 1861. In de lente van 1862 promoveerde hij tot 
majoor-generaal, welke rang overeenkomt met generaal hier te 
lande In dit jaar begon hij zijn marsch naar Shenandoah, waar 
hij twee legerscharen van Dowell, Banks en Fremont versloeg. 
Deze legers waren tweemaal zoo sterk bewapend als het zijne, 
maar door zijn tactisch optreden wist hij ze te omsingelen en 
te vernietigen. Er zijn nog meer overwinningen te beschrijven, 
maar dan zou ik geheel beslag moeten leggen op het Maandblad 
en het zou te moorddadig zijn en wellicht taai, maar één slag 
wil ik verhalen, n.1. het gevecht bij Harpers Ferry, waar 13.000 
krijgsgevangenen werden gemaakt en 70 kanonnen op den vijand 
veroverd Direct n^ dezen slag werd er verder gemarcheerd, daar 
er in allereil een ander leger op de been werd gebracht. Maar 
Jackson had reeds in alles voorzien en trok in den zelfden 
nacht met het leger verder. Toen hij in den vroegen ochtend in 
Sharpsburg aankwam, stond daar de vijand opnieuw klaar. Na 
een hevig gevecht kwam Jackson wederom als overwinnaar uit 
den strijd. Na een onderzoekingstocht, die daarop volgde, gingen 
eenige van zijn menschen aan het muiten en Jackson werd op 
dr'e plaatsen in den arm geraakt, waarna deze werd geamputeerd. 
De^e operatie is hij niet te boven gekomen en drie dagen later, 
den lOen Juli 1863, stierf hij aan de gevolgen. Een man was heen
gegaan, niet als iemand anders, maar iemand die betreurd werd 

^or heel zijn leger, omdat hij door zijn moed en volharding 
door eiken soldaat werd bemind. Zelf streed hij dikwijls mede 
"n de loopgraven en in de voorste linies was hij dikwijls te vinden. 
Een zeer goede eigenschap van dezen krijgsman was, dat hij voor 
hoog en laag rechtvaardig was. 

Ge-ch'edenis van Sampson, Dewey en Schley. 
Will'am Thomas Sampson werd in 1840 te Palmyra (in den staat 

New York) geboren. Van 1886 tot 1890 was hij president van de 
Marine Academie en van 1893 tot 1897 had hij het oppertoezicht 

p het bureau der ordonnance. Onder zijn toezicht werden de 
anonnen gemaakt, die dienst moesten doen in den Spaansch-
merikaanschen oorlog. Als commandant van de Noordelijke 

marine zorgde hij voor de blokkade van Cuba en toen hij te 
weten kwam dat admiraal Cervera met zijn vloot van de Kaap 
Verdische eilanden was vertrokken om hem tegemoet te komen, 
gaf hij onmiddellijk bevel om de blokkade op te heffen en te 
blijven kruisen in de straat van Windward om op deze manier 
rustig met enkele schepen van zijn vloot een aanval te onder
nemen op de forten San Juan en Rico, daar de vernietiging van 
deze forten een groote ramp was voor den vijand, omdat hij dan 
versterking moest zenden. Na dezen tocht en aanval keerde hij 
terug naar Cuba, blokkeerde Santiago en verdreef alle Spaansche 
schepen, die trachtten de haven binnen te loopen. In 1899 pro
moveerde hij tot rear-admiral en had nu ook het commando over 
de Boston marinebasis. In 1902 stierf hij te zijnen huize. 

George Dewey werd in 1837 te Montpelier geboren. In 1858 
was hij afgestudeerd van de Marine Academie en nam dienst ge
durende de civil war bij de noordelijke eenheid. Bij het sluiten 
van den vrede in 1865 werd hij bevorderd tot luitenant
commandant. In 1896 kreeg hij het bevel over de geheele vloot. 
Bij het uitbreken van den Spaansch-Amerikaanschen oorlog kreeg 
hij het commando te voeren over de Aziatische marinebasis. O p 
den len Mei vernietigde hij de Spaansche vloot bij Manilla zonder 
zelf één van zijn manschappen te verliezen. Tevens dwong hij de 
stad Manilla zich over te geven. Aan het einde van dezen oorlog 
wachtte hem bij zijn terugkeer in Amerika een groote ovatie en 
werd hij door het ministerie van marine tot admiraal van de 
Amerikaansche vloot uitgeroepen. Hij stierf in 1917. 

Winfield Scott Schley werd in 1839 te Maryfield geboren. 
Evenals Dewey had hij zijn opleiding gekregen bij de Marine 
Academy en diende sinds 1860 bij één en hetzelfde corps. Den 
geheelen civil war maakte hij mee. In 1870 werd hij naar China 
gedirigeerd, waar hij zich meester maakte van Koreanfort aan 
de Salee Rivier. In 1898 kreeg hij den titel van commodore en 
kreeg bij het uitbreken van den Spaansch-Amerikaanschen oorlog 
het commando over de z.g. vliegende marine-afdeeling, een spe
ciaal keurcorps. Hij hielp Sampson bij het beleg van Santiago. 
Na het teekenen van het vredespact ontstond er een zekere 
opositie tegen Schley en wel over de wijze waarop hij den slag 
bij Santiago leverde. Deze critiek op de krijgswijze van Schley liep 
zelfs zoo erg, dat hij een request indiende bij het ministerie om 
de beschuldigingen tegen hem eens terdege onder de oogen te 
nemen. Het rapport dat daarna werd gepubliceerd, hield in dat 
hij veel moed aan den gelegd had, maar dat zijn krijgskunde wel 
wat te wenschen had overgelaten en hij dikwijls niet als een 
zeeman had gehandeld. Hij stierf in 1911. 

De vijf cent Cleger-uitglfte). 
Een maand na de uitgifte van het vier cents zegel publiceerde 

de Staatscourant een bericht dat op 26 Mei de vijf cent leger 
en vlootuitgifte zou verschijnen. 

De vijf cent leger-uitgifte werd geteekend door captain L. E. 
Schick, leeraar aan de West Point Militaire Academie. De plaat 
werd vervaardigd door C. T. Ark. De vijf cent marine-uitgifte 
werd geteekend door Alvin R. Meissner, verbonden aan het Rijks
uitgave- en ontwerpen-bureau. De plaat werd vervaardigd door 
F. Paulding. Beide zegels zijn gedrukt in lichtblauw. 

De leger-uitgifte laat in het midden de Militaire Academie zien, 
met links Washington Hall en ten noorden en geheel rechts op 
het zegel de barakken van de cadetten. In den rechterbovenhoek 
ziet men de kapel en geheel links ziet men de oude reproductie 
van het observatorium. 

De marine-uitgifte draagt in het midden het officieele wapen 
van de Marine Academie. Links ziet men een marine-cadet uit 
vroeger jaren en rechts ziet men den cadet van heden ten dage. 

Dit epistel over de Amerikaansche zegels is hiermede ten einde, 
maar ik wil volledigheidshalve nog even de oplagen laten volge^x. 
Die zijn dan van de een, twee en drie cent uitgiften 100.000.000, 
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terwijl er van de vier en vijf cent uitgiften slechts 30.000.000 zijn 
gedrukt, wat voor Amerika een betrekkelijk kleine oplage is. 

Ik hoop dat ik de philatelisten met deze dikwijls droge, doen 
ook wetenswaardige opsomming van zee en veldslagen niet te 
veel verveeld heb. Ik dank de redactie van het Maandblad zeer 
hartelijk voor de ruimte die zij mij beschikbaar stelde om deze 
bijzonder mooie series zoo uitgebreid te mogen toelichten. 

WAT DE PORTRETZEGELS DER VEREENIGDE 
STATEN VAN NOORDAMERIKA ONS 

TE ZEGGEN HEBBEN 
door J. WEMMERS. 

vm. 
Alexander Hamilton. 

Alexander Hamilton, een der stichters van de Vereenigde Staten 
van NoordAmerika, werd als een natuurlijk kind den Hen Ja
nuari 175/ op het WestIndische eiland Nevis geboren. Kwam op 
14jarigen leeftijd in het huis van den koopman Crüger te New
York en ontving aan het Columbiacollege aldaar een weten
schappelijke opleiding. De rechten der Amerikaansche koloniën 
verdedigde hij met woord en pen. Bij het uitbarsten der vijande
lijkheden nam hij dienst als kapitein der artillerie bij het Ameri
kaansche leger; Washington benoemde hem tot zijn adjudant. In 
deze betrekking en als vriend van den opperbevelhebber had hij 
grooten invloed. Toen de vrede gesloten werd, was hij kolonel. 
N u legde hij zich toe op de rechtsgeleerdheid en behoorde weldra 
tot de meest gezochte advocaten van NewYork. Hij werd er 
afgevaardigd naar het congres, in 1786 gekozen tot lid der wet
gevende vergadering van New York, en in 1787 tot afgevaardigde 
van New York in de vergadering te Philadelphia, waar beraad
slaagd werd over de nieuwe constitutie. Met Madison droeg hij 
veel bij tot het ontwerpen eener grondwet. Als tegenstander der 
democraten en voorstander der eenheid van het bestuur der Unie 
en van een krachtigen bondstaat, werd hij stichter der federa
listische partij. Als zoodanig had hij van de antifederalisten, voor
al van Jefferson, veel te lijden. Met Jay en Madison gaf hij een 
reeks opstellen in het licht, welke, onder den titel: „The 
Federalist" verzameld, de aanneming der constitutie moesten voor
bereiden. Bij de samenstelling van een nieuw bestuur werd hij tot 
secretaris van financiën benoemd. Om het crediet op te beuren, 
regelde hij de binnenlandsche schuld, stichtte een bank, legde in 
weerwil van den hevigen tegenstand een accijns op de brandewijn 
en werd alzoo de schepper van een regelmatig geldelijk beheer in 
Amerika. Daar de democraten zeer op hem verbitterd bleven, 
legde hij zijn betrekking neer, om zich weder aan de rechts
geleerde praktijk te wijden. Toen in 1798 een oorlog tegen Frank
rijk dreigde uit te barsten, werd hij op voordracht van Washing
ton tot onderbevelhebber van het leger benoemd en na den dood 
van dien staatsman in 1799 tot aan het sluiten van den vrede 
met het opperbevel belast. Daarna keerde hij tot het burgerlijk 
leven terug. Hij overleed den 12en Juni 1804 aan de gevolgen 
van een duel met kolonel Burr. Washington en Lincoln noemden 
hem den grootsten staatsman van hun land. Zijn werken zijn op 
last van het congres uitgegeven door H. C. Lodge (9 din.. New 
York 18851886; in 1904 in 12 din.). 

Zijn beeltenis komt voor op de uitgiften van 1870, 30 cent 
zwart, en 18871888, 30 cent bruingeel. 

Harding. 
Warren Gamaliel Harding, de 28e pre

sident van de Vereenigde Staten van Noord
Amerika (19211923), werd geboren 2 N o 
vember 1865 te Corsika (Ohio). Hij was 
uitgever van een dagblad te Marion (Ohio), 
werd in 1915 in den Senaat gekozen en in 
1920 door de republikeinsche partij candi
daat gesteld voor het presidentschap. Door 
hem en zijn staatssecretaris Hughes werd 
het uittreden der Vereenigde Staten uit den 
Volkenbond bevestigd. Hij overleed op 2 

Augustus 1923 te San Francisco en werd tijdelijk opgevolgd door 
den vicepresident Coolidge. 

LEGENDEN EN MYTHEN OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

XIII. 
Chineesche legenden en mythen. 

Op de eerste postzegels van China en op ver
schillende waarden der latere uitgiften zijn 
draken afgebeeld. 

In de oude mythologie der Chineezen was de 
draak een symbool van goddelijkheid en werd 
hij beschouwd als de voorvader van de Chi
neesche keizers. Oorspronkelijk beschouwden de 
Chineezen de draken als wezens, die den men
schen goedgezind waren. Pas sinds de komst 
van het Boeddhisme werden de draken van 

boosheid beticht. De geesten van de draken huisden bij voorkeur 
in het water, doch in de lucht kwamen zij ook voor; als zoodanig 
waren zij de heerschers over deze elementen. Het uiterlijk van een 
draak was schrikaanjagend en herinnerde noch aan een mensch, 
noch aan een dier. De draken bezaten een lichaam, bedekt met 
schubben, de pooten eindigden in vijf klauwen (de Japansche 
draak bezat maar drie klauwen). De oogen waren uitpuilend, de 
wangen bedekt met bakkebaarden. Onder de kin droeg de draak 
volgens de mythe een juweel en op zijn kop een soort gewei, dat 
hem in staat stelde snel naar den hemel op de stijgen. De draken 
konden van gedaante verwisselen. Hier volgt de mythe van den 
witten draak. 

Deze draak kon zichzelf op zekere tijden in een vogel ver
anderen. Wanneer de vogel zijn stem verhief, werden de menschen 
van angst vervuld, want zijn komst veroorzaakte steeds hongers
nood. Op een dag overhandigde de gele draak den witten draak 
een rol, beschreven met geheimzinnig letterschrift. Deze mythe 
schijnt verband te houden met den oorsprong van de Chineesche 
letterteekens. 

De draak komt voor op China 1878; alle waarden, 1885, alle 
waarden; 1895, 2, 3, 4, 6, 9, 12 c ; 1897, K, 1, 2, 4, 5, 10 c ; 
1898, 'A, 1, 2, 4, 5, 10 c ; 19021907, y,, 1, 2, 4, 5, 10 c . O p 
Shanghai 1865, 116 candareens; 1866, 216 candareens; 1867, 112 
candareens; 1877, 20100 cash. 

Bouw van Peiping en den Tempel des Hemels. 
De eerste keizer van de „Groote Ming dynastie" benoemde zijn 

lievelingszoon Choeti tot bestuurder van een van de provincies 
van zijn rijk. Bij zijn vertrek werd hem door een priester een 
klein, verzegeld pakje medegegeven, benevens de raad, dit alleen 
te openen wanneer hij zich in moeilijkheden zou bevinden. Na 
een lange reis bereikte Choeti, die nu dfen titel YenWang voerde 
(hetgeen beteekent: vorst van Yen) zijn standplaats. Tot zijn 
groote teleurstelling bemerkte hij al spoedig, dat het volk zich 
in een verregaanden staat van onbeschaafdheid en armoede bevond 
en dat het land een onherbergzame woestenij was. Het vooruit
zicht temidden van dat alles vele jaren te moeten doorbrengen, 
was niet aanlokkelijk voor YenWang. Er maakte zich dan ook 
een diepe neerslachtigheid van hem meester. Op zekeren dag, dat 
hij wederom moedeloos terneer zat, herinnerde hij zich plotseling 
in het bezit te zijn van het geheimzinnige pakje, dat alleen ge
opend mocht worden in tijd van nood. Hij opende nu het pakje 
in de hoop een goeden en bemoedigenden raad daarin te vinden 
De eerste regels, welke hij las, hielden een bevel in om op de 
plaats waar hij zich bevond een groote stad te bouwen, welke 
NoCha zou moeten heeten (het tegenwoordige Peiping of 
Peking). Op den achterkant van het papier, waarop dit bevel 

■M 
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geschreven was, bevond zich de teekening van een plattegrond 
van de stad, zooals deze er na den bouw uit zou zien. 

Yen-Wang stelde groote sommen beschikbaar voor den bouw 
van de stad, waarmede nu zoo spoedig mogelijk werd aangevangen. 
Alles werd geheel volgens den plattegrond opgebouwd. Voor Yen-
Wang werd een groot palels gesticht, omgeven door prachtige 
tuinen met vijvers. Twee prachtige tempels werden gebouwd aan 
de hoofdingangen van de stad. De eene heette de Tempel des 
Hemels, de andere de Tempel der Aarde. 

Eeuwen later tijdens de keizerdynastie, werd nog steeds jaarlijks 
door den keizer van China voor het welzijn van zijn volk in 
den Tempel des Hemels geofferd. De Tempel des Hemels is een 
prachtig gebouw, bekroond door een koepelvormigen toren, 

welke uit drie verdiepingen bestaat. Het gebouw is omgeven door 
balustrades van wit marmer. Het geheel maakt een tooverachtigen 
indruk, vooral bij maanlicht. Het tegenwoordige gebouw is na
tuurlijk niet hetzelfde dat door Yen-Wang werd opgericht, doch 
bij wederopbouw en reparatie werd de oorspronkelijke stijl nauw
keurig gevolgd. 

De Tempel des Hemels komt voor op China 1909, 2, 3 en 7 c , 
en 1923, 1, 3, 4 en 10 c. 

De mythe van den karper. 
Een jong rechtsgeleerde, die door den Chi-

neeschen keizer tot bestuurder eener provincie 
was benoemd, reisde op zekeren dag in gezel
schap van zijn vrouw en zijn oude moeder 
naar zijn standplaats. Helaas werd zijn oude 
moeder tijdens de reis ernstig ziek en waren 
zij gedwongen haar onder de hoede van 
vreemden achter te laten en samen verder 
te reizen. Voor zijn vertrek kocht de zoon 
een mooien karper, om als versnapering aan 

zijn moeder te geven. Bij nader inzien vond hij, dat het dier er 
eigenaardig uitzag en besloot hij het de vrijheid te hergeven, waar
toe hij het in de rivier wierp. De reis werd per vaartuig voort
gezet. De bemanning bestond uit den eigenaar van het schip en 
diens knecht. Tijdens de reis werd de eigenaar verliefd op de 
vrouw van den rechtsgeleerde. Met behulp van zijn knecht doodde 
hij dezen en wierp het lijk overboord. Daarop dwong hij de 
vrouw met hem te trouwen. Bij aankomst in de standplaats, 
welke den jongen rechtsgeleerde was toegewezen, gaf de eigenaar 
van het schip zich uit voor dezen en aanvaardde het ambt van 
bestuurder. Zijn vrouw durfde uit angst niets te verraden. Na 
eenigen tijd werd zij tijdens de afwezigheid van haar man moeder 
van een zoon (het kind van haar eersten man). Door een afgezant 
van de godin der genade was zij van tevoren gewaarschuwd om 
het kind te verstoppen, daar haar man het zeker zou trachten 
te vermoorden. Tevens werd haar voorspeld, dat het kind een 
groote toekomst tegemoet ging. Zij wikkelde het kind in een 
doek, bond het op een plank en legde het in de rivier. Met den 
stroom werd het kind medegevoerd en spoelde eindelijk aan op 
een eilandje, waar het door een monnik werd gevonden, die het 
„Vondeling der rivier" noemde. Het kind werd opgevoed door 
den monnik, die, toen de jongen volwassen was, hem voor het 
priesterambt bestemde. Een voorval noopte hem om den jongen 
op zijn achttiende jaar bekend te maken met zijn afkomst en 
naam. De priester besloot nu zwervende monnik te worden om 
zoodoende naar het gebied te kunnen reizen, waar hij vermoedde 
dat zijn moeder nog steeds zou wonen. Het gelukte hem inder
daad na lang zoeken zijn moeder te vinden, benevens zijn groot
moeder. Zijn moeder, die een ministersdochter wjs, gaf hem op 
een volgende reis een brief voor haar vader mede, waardoor zij 
dezen in kennis stelde met de vermoording van haar eerst-^n man 
en het bedrog van den eigenaar van het schip. De boosdoener werd 
nu gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Zijn hart en lever 
moesten geofferd worden aan den geest van den vermoorde. 

Nu keeren wij terug tot den karper. Deze karper, indertijd 
door den rechtsgeleerde voor diens moeder gekocht, was niemand 
anders dan de riviergod Loeng Wang, die bij ongeluk in het net 
van een visscher verzeild was geraakt. Toen nu de rechtsgeleerde 
vermoord was en in het water werd geworpen, had de karper 
uit dankbaarheid zich over hem ontfermd en hem een schuil
plaats aangeboden in zijn waterrijk. Na het offeren van de lever 
en het hart van den moordenaar deed de riviergod zijn bescherme
ling naar de aarde terugkeeren. Het wederzien van man, vrouw, 
zoon en grootmoeder was aangrijpend. De rechtsgeleerde aan

vaardde na achttien jaar het voor hem bestemde bestuurdersambt 
en de zoon wist in later jaren de achting en het vertrouwen van 
den keizer te winnen. Deze onderscheidde hem, door hem in de 
hoofdstad van zijn rijk een belangrijk geestelijk ambt toe te kennen. 

De karper komt voor op China 1897 (watermerk schelp), 20, 
30, 50 c ; 1898 (watermerk schelp), 20, 30, 50 c , 1902-1907 (zonder 
watermerk), 20, 30, 50 c. 

(Wordt vervolgd). 

J\oéktt>evh£T\, '^ 

Catalogi, en§. 
SPECIAAL-CATALOGUS VAN DE POSTZEGELS VAN 

NEDERLAND EN KOLONIEN. OFFICIEELE UITGAVE VAN 
DE NED. VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN 

4e EDITIE, 1938. (SEPTEMBER 1937). PRIJS ƒ1,25. 
Na anderhalf jaar is een nieuwe druk van de geheel ingeburgerde 

„Handelaars-Catalogus" verschenen. De voornaamste veranderin
gen, vergeleken bij de vorige uitgave, zijn het weglaten van de 
toen nieuwe uitvoerig-bewerkte luchtpost-rubriek en het opnemen 
van de bekende zegels met opdruk „SPECIMEN". De luchtpost is 
weggelaten omdat er op dit gebied niet veel veranderingen waren 
(het is dus zaak om de vorige druk goed te bewaren). De specimen
zegels zijn geprijsd, voorbeelden: Nederland 1852 en 1864 ƒ 5 0 
voor elke waarde, 1872 opklimmend van ƒ2 ,50 tot ƒ22,50. De 
Stockholm-serie van Ned.-Indië (1924, 49 stuks) staat op ƒ 125. 

Een verbetering is, dat de opmerkingen tusschen de tekst met 
een kleiner lettertype zijn gedrukt, wat aan de overzichtelijkheid 
veel goed doet. 

Met de opmerkingen uit onze vorige recensie is geen rekening 
gehouden. Wij missen b.v. nog een verwijzing naar de minder
waardige massa-afstempeling van de Indische A.M.V.J.-zegels van 
1933; bij de Nederlandsche porten van 1912-1922 vinden wij nog 
het foutieve cliché van de 12K cent, die tweemaal in type I staat 
afgebeeld. 

Het belangrijkste echter van deze catalogus is de geweldige prijs
stijging, die overal merkbaar is, maar vooral bij de moderne 
zegels. Volgens het voorwoord worden nog verdere stijgingen 
verwacht, omdat de handelsvoorraden der meeste soorten sterk 
geslonken zijn door de voortdurende groote vraag uit binnen- en 
buitenland. Een duidelijk bewijs van de groote bloei van onze 
liefhebberij, die overal ter wereld is op te merken. 

Alle weldadigheids- en herdenkingszegels van de laatste jaren 
vertoonen hoogere prijzen, naar verhouding het meest de waarden 
van 12% cent. Bijna geen zegel is op het oude peil gebleven. 

Vooral in verband hiermee zal iedere verzamelaar zich de 
nieuwe druk dienen aan te schaffen, wil hij op de hoogte blijven. 

B. 

PRIJSCOURANT DER BESTAANDE ZEGELS V A N NEDER
LAND EN KOLONIEN. UITGAVE V A N DE N.V. J. MEBUS 
POSTZEGELHANDEL, GRAVENSTRAAT 4, AMSTERDAM. 

PRIJS ƒ0 ,25 . — 1938. 
Van de Mebus-prijscourant is een nieuwe beknopte editie ver

schenen in de bekende overzichtelijke vorm, zonder vermelding 
van oplaagcijfers e. d., zooals in de uitgebreide prijscourant, maar 
met alle typen en tandingen, de eerste duidelijk geïllustreerd. 

Voor den Nederland-verzamelaar is het een zeer betrouwbare 
wegwijzer, dien wij ieder kunnen aanraden. B. 

A DESCRIPTION OF UNITED STATES POSTAGE STAMPS, 
Door het „Post Office Department" der Vereenigde Staten werd 

onlangs bovengenoemd werk uitgegeven, dat eenig in zijn soort is 
De directeur-generaal der posterijen zelf heeft er een voorwoord 
in geschreven, waaruit duidelijk blijkt, dat de philatelic hem na 
aan het hart ligt. Hij zegt er o. a. in: „Wegens mijn geloof in de 
waarde der philatelie, draag ik met buitengewoon genoegen dit 
nieuwe boek, dat voor het eerst de reproducties bevat van de 
daarin beschreven zegels, op aan de postzegelverzamelaars van 
Amerika. Het is mijn oprechte hoop, dat de publicatie dezer 
illustraties zal bijdragen tot een ruimere en diepere studie van onze 
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postale uitgiften, waarvan de voorstellingen ons een beeld geven 
van de geschiedenis en beschaving onzer groote natie." 

De inhoud van dit belangrijke werk is schitterend verzorgd, 
de cliché's komen op het kunstdrukpapier prachtig uit, zoodat 
het geheel voor de verzamelaars van de zegels der Vereenigde 
Staten een uitnemende handleiding zal blijken te zijn. 

Elke zegel is afzonderlijk beschreven en wel zeer minutieus met 
vermelding van datum van uitgifte, kleur, nuance, gom, per
foratie, afmeting, beteekenis van de voorstelling, naam van den 
ontwerper, procédé van aanmaak, papiersoort, watermerk, enz., 
te veel om op te noemen. 

Verder bevat het boek nog een opsomming van de verschillende 
„speciale" zegels, waarvan er in de Vereenigde Staten tallooze zijn 
uitgegeven, en bovendien wordt van elk exemplaar de oplage 
vermeld. Van één zegel frappeerde mij het enorme getal, n.1. 
4222 millioen. Dit betrof de 2 c. George Washington Bicentennial 
Aniversary van 1932. 

Als slot is nog een uitgebreide lijst opgenomen van de her-
denkings- en vliegzegels, met vermelding van de nummers en het 
aantal der gebruikte platen. 

Ik kan iedereen dit waardevolle en interessante boekwerk ten 
zeerste aanbevelen. Het bevat 119 bladzijden, compres gedrukt, 
en is met zijn schat van wetenswaardigheden voor den prijs van 
25 Am. cents een spotkoopje (in linnen band kost het 75 cents). 
Het wordt in den handel gebracht door „The Superintendent of 
Documents, Washington D.C.", J. A. K. 

JAARBOEKJE VAN DE FEDERATION ROYALE 
DES CERCLES PHILATELIQUES DE BELGIQUE, 

MET GILLUSTREERDEN CATALOGUS VAN DE ZEGELS 
VAN BELGIË EN BELG.-CONGO. PRIJS VOOR LEDEN 5 FR. 

Met groot genoegen hebben wij dit keurig uitgevoerde jaarboekje 
doorgebladerd en om twee redenen zijn wij, eerlijk gezegd, wat 
jaloersch op onze Belgische vrienden. Eerstens, dat het blijkt dat 
niet minder dan 59 vereenigingen in den lande bij den Bond zijn 
aangesloten, en tweedens, dat het dit lichaam mogelijk is een 
dergelijken, goed verzorgden catalogus uit te geven voor den 
luttelen prijs van 5 francs ! 

Dat de vraag naar dit werkje zeer groot is, verwondert ons niet. 
Hulde aan de samenstellers ! v. B 

T H E C O R O N A T I O N STAMPS OF T H E EMPIRE 
D O O R P. COLLAS. 

UITGAVE „THE AUSTRALIAN STAMP MONTHLY", 
MELBOURNE. 

O p verzoek van de uitgeefster maken wij gaarne gewag van 
deze pretentielooze lijst der kroningszegels van het Britsche rijk. 

Bij elke kolonie zijn de data van uitgifte en intrekking der 
zegels vermeld, alsmede de plaatnummers. 

Overzichtelijk gerangschikt en keurig gedrukt zal de schrijver 
van deze lijst met zijn pennevrucht ongetwijfeld vele verzamelaars 
gerieven. v. B. 

CORRELJE'S CATALOGUS NEDERLAND EN KOLONIEN, 
7e UITGAVE 1938. PRIJS f 0,40. 

UITGEVER: H . C. CORRELJE, U T R E C H T . 
Dat van dezen net gedrukten catalogus de 7e uitgave voor ons 

ligt, pleit voor het geleverde werk. 
Voor den gemiddelden verzamelaar, die zich niet verdiept in 

de verschilende tandingen, geeft deze catalogus alles wat hij 
maar wenschen kan. 

Wij wenschen den uitgever met dit werkje een welverdiend 
succes toe. v. B. 

DICTIONARY OF BIOGRAPHIES OVER PERSONALITIES 
DEPICTED O N T H E WORLD'S POSTAGE STAMPS 

D O O R FREDERIK ARSENIUS. 
UITGAVE: OLOFFSON BROTHERS' PRINTING HOUSE, 
G O T G A T A N 11, STOCKHOLM. PRIJS 5 ZW. KRONEN. 
De hoogbejaarde schout-bij-nacht ir. Frederik Arsenius heeft 

ons een werk geleverd van zeer groote philatelistische waarde. 
Hij geeft ons een „portretgalerij" met ongeveer 1340 levens 
beschrijvingen en ruim 800 illustraties. Het boek, dat gedrukt is 
op uitstekend papier, bevat meer dan 200 pagina's druks. 

Met groote zorg heeft de heer Arsenius de gegevens verzameld. 
Het is opvallend zoo weinig onjuistheden voorkomen; één ervan 
willen wij noemen: de Amerikaan Perry heet niet Matthew Cal-
braith, doch Oliver Hazard, een familielid en collega van eerst-
genoemden militair. Wij hebben de gegevens vergeleken met onze 
eigen gegevens en konden constateeren, dat bijna steeds de mede-
deelingen klopten; dit is des te verheugender, omdat Arsenius en 
wij steeds onafhankelijk van elkaar gewerkt hebben, en onze 
gegevens bijna alle stammen uit officieele bronnen. 

Wij willen dan ook volstaan met de verklaring, dat dit werk, 
dat voor den onverklaarbaar lagen prijs van 5 kronen wordt 
geleverd, in alle serieuse philatelistische bibliotheken aanwezig 
behoort te zijn, in de eerste plaats in die van alle vereenigingen. 
Dat het niet in de Zweedsche doch in de Engelsche taal is 
geschreven, maakt het ook voor ons land bruikbaar. Wanneer 
men het werk in zijn bezit heeft, zal men het tallooze malen willen 
raadplegen. Aan den schrijver alle hulde ! Mr. J. H. v. P. 

POSTZEGELTENTOONSTELLING VAN „DE GLOBE" 
TE ARNHEM OP 3—5 SEPTEMBER 1937 IN MUSIS SACRUM. 

Zelden heb ik een postzegeltentoonstelling bezocht, die uit pro
pagandistisch oogpunt bezien, zoo goed geslaagd is; waar in een 
betrekkelijk kleine, doch voor het doel uitstekend geschikte 
ruimte, op aantrekkelijke wijze „elck wat wils" werd geboden en 
die daardoor aan alle plaatselijke tentoonstellingen tot voorbeeld 
kan worden gesteld. Een dergelijke tentoonstelling behoorde elk 
jaar den Philatellstendag te vergezellen, want laat men toch vooral 
inzien welke groote propagandistische waarde er van een goede 
plaatselijke tentoonstelling kan uitgaan. Groote internationale ten
toonstellingen werken weliswaar stimuleerend op sommige meer 
gevorderde en meer kapitaalkrachtige verzamelaars, het gros der 
bezoekers wordt er echter eerder door afgeschrikt dan aange
moedigd. En dat laatste moet toch het vogrnaamste doel van een 
postzegeltentoonstelling zijn. Alle hulde aan de organisatoren van 
,,de Globe" en aan de exposanten, die aan hun oproep gehoor 
gaven. 

Groep I. 
Wat de inzendingen betreft, trof het, dat niet minder dan drie 

exposanten een studie hadden gemaakt van de platen der Ie emissie 
van Nederland. Het is gelukkig, dat dit terrein, dat vroeger spe
ciaal jachtgebied van buitenlandsche philatelisten scheen, thans 
ook door ons, Nederlanders, wordt geëxploreerd. En hoe degelijk 
is dat geschied, gezien de nagenoeg complete verzameling van den 
heer Korteweg. Weinigen kunnen vermoeden, welk een tijd, moeite 
en studie aan deze collectie ten grondslag ligt, en vooral welk een 
liefde voor dit moeilijke onderdeel der phllatelie uit deze ver
zameling spreekt. Wanneer tegenover dit reuzenwerk een enkele 
opmerking geoorloofd is, dan is het deze, dat de inzender slechts 
een enkele maal aantoont, hoe hij tot zijn resultaten is gekomen, 
bijv. door de verbinding van verticale en horizontale paartjes. 
Schrijver dezes weet toevallig, dat elk zegel op de goede plaats 
staat, doch een minder ingewijde scepticus zou nog twijfel kunnen 
uiten. Ook de kwaliteit van het materiaal van den heer Korteweg 
is een lust voor de oogen. 

Dit laatste kan niet altijd worden gezegd van de inzending van 
dr. Mijs te Epe, die ook de platen der Ie emissie tot onderwerp 
had. Naast veel rijp en schoons, trof men in deze collectie vooral 
ook onder de stempels enkele exemplaren aan, die in deze ver
zameling niet thuis hooren. Alles bijeengenomen een loffelijke 
poging, die voor uitbreiding en verbetering vatbaar is. 

Het diagram van den heer Van Woerden trok zeer de aandacht 
door de duidelijke wijze waarop de diverse herkennlngsteekens 
waren gedemonstreerd. Helaas lijkt mij deze methode echter bij 
sommige platen (plaat II van de 5 cent en plaat V van de 
10 cent) haast onuitvoerbaar. 

Weer anders vat ir. Bloemen te Heerlen hetzelfde onderwerp 
op. Deze liefhebber der eerste emissie gaat rustig, degelijk en lang-
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zaam te werk. H e t materiaal is goed, doch de inzender is, gezien 
plaat VI van de 5 cent, die toch niet zoo heel moeilijk en schaarsch 
is, vlug tevreden met hetgeen hij heeft. 

De collectie van den heer Beekman te Treebeek vond ik niet 
zeer belangrijk. 

De heer Cortenbach te Utrecht is inconsequent. Hij speciali
seert de tandingen niet, doch wijdt wel zijn aandacht aan . . . . 
roltandingen. Zoodoende blijven eenige interessante exemplaren in 
de collectie porten, o. a. de zeldzame 2^4 et. type IV, 11K : 12, 
vrijwel onopgemerkt. Men kan ook te bescheiden zijn. 

De collectie van den heer Van Hoof te Helmond getuigt van 
veel liefde voor de philatelie, althans voor de zegels van Nederland. 

Van zeer ernstige studie en groote kennis der afstempelingen 
getuigde de collectie van mr. Van Nievelt. Hier bleek een 
ernstige verzamelaar aan het werk te zijn, die bezig is zich een 
eervolle plaats tusschen de vooraanstaande stempelverzamelaars van 
Nederland te verwerven. 

De collectie van den heer Te Winkel is er een, die op gezonde 
basis is opgebouwd. Deze inzender nam een goed voordrukalbum 
van Nederland en Koloniën waarin de bekende typen en tan
dingen zijn aangegeven. Hij tracht dit album zooveel mogelijk te 
completeeren. Probeer het ook eens, waarde lezer, het zal u veel 
genot verschaffen en het lijkt mij voor het verkrijgen van een 
algemeen overzicht van de geschiedenis der Nederlandsche zegels 
meer bevorderlijk dan het al te spoedig afdalen in de kleinste 
bijzonderheden van een enkele emissie. 

Ten slotte toont in deze groep dr. Mijs zijn veelzijdigheid door 
een uitgebreide inzending van de etsingnummers op de laatste 
emissies van Nederland. 

Groep IL 
De gespecialiseerde verzameling Bulgarije van den heer Corten

bach toont ook hier den inzender als een degelijk verzamelaar, 
die zich niet tevreden stelt met het vullen van niet gespeciali
seerde albumbladen. De collectie is natuurlijk nog voor uitbreiding 
vatbaar, maar is dat juist niet de mooie kant van onze lief
hebberij, dat wij ook met een enkel land niet zoo spoedig gereed 
komen ? 

Zijn opvolger dr. A. H. van den Berg wil aantoonen, en is 
daarin ook geslaagd, dat een niet gespecialiseerd land van Europa 
ook zijn bekoring heeft, wanneer het zulke mooie zegels heeft 
uitgegeven als Liechtenstein. 

De collectie van mevrouw Vera Bonn, een nieuwe ster aan den 
philatelistenhemel, van België gespeciab'^eerd, maakt een prettigen 
indruk. Met dit land is men niet spoedig gereed en wij wenschen 
mevrouw Bonn veef geluk en volharding bij een voortzetting van 
haar werk. 

De collectie Zweden van mevrouw De Bruijn-Vrins toont een 
moedig begin van specialisatie van dit interessante gebied. Het 
materiaal is in ons land niet gemakkelijk te krijgen, maar met 
goeden wil kan ook hier nog veel bereikt worden. De verzame
ling is opgezet naar den catalogus van Charles Wennberg te 
Stockholm. Deze specialisatie bestaat uit typen, tandingen, kleur-
schakeeringen, papiersoorten en watermerken. Deze watermerken 
zijn kroon, lijnen van kader tot kader of van tanding tot tanding 
en bovendien de z.g. randwatermerken, die uit één van de letters 
van het woord ,.Kungl Postverket" bestaan. Er zijn 7 mooie 
exemplaren van de skilling banco zegels aanwezig, waaronder geen 
enkele herdruk. Het ringtype is, evenals het leeuwentype en an
dere latere uitgiften, vrijwel geheel compleet. Een bijzonder zegel 
is wel de Luftpost 20/2 ore geel gebruikt, met watermerk kroon, 
dat buitengewoon zeldzaam is. Zoo ook de 20 öre Gustav V 
en face donkerblauw, dik papier, een paartje 15 öre Gustav V 
en profiel, watermerk lijnen, en een zelfde met rond watermerk 
Nog twee moeilijke zegels verdienen genoemd te worden en wel 
de 40 öre Gustav V en protiel, type II, dat evenals de 65 ore. 

type II, uitgifte 1910-1914, een geheel anderen druk dan type I 
weergeeft, den z.g. druk „na den oorlog". In het geheel bestaat 
deze inzending uit 31 bladen, en toch verklaart de inzendster da: 
er nog heel veel zegels aan ontbreken. 

De Oud-Duitsche staten van den heer Van de Sandt vertoonden 
enkele goede stukken. De opzet leek wat doodsch. 

Daarentegen was de opzet van de zegels van Danzig van den 
heer Van Tongeren duidelijk en leerzaam. 

De Kerkelijke Staat van den heer Smit te Oosterbeek was niet 
onbelangrijk om te zien. Jammer dat de 50 baj. weinig fraai 
kon worden genoemd. 

De bekende collectie België van den heer Van der Schooren was 
sinds wij haar het laatst zagen weinig veranderd. 

De heer J. C. Vooren te Schiedam gaf een interessante en 
serieuze studie te zien van de voorloopers van Hongarije-
afstempelingen. 

De clou van deze groep vormde ongetwijfeld de uitgebreide 
studie van de eerste emissie van Oostenrijk en Lombardije-Venetië 
van dr. Valkema Blouw. Hier was een meester* der philatelie aan 
het woord. Dat bleek ook uit de kleine maar interessante studie 
van de typen bij de Ie uitgifte van Wurtemberg. Voorts muntte 
deze inzending uit door de kwaliteit van het tentoongestelde ma
teriaal. Er waren exemplaren bij om van te watertanden. 

Ten slotte toonde in deze afdeeling dr. Houtsma te Doetinchem 
enkele specima uit zijn Europa-collectie. Dr. Houtsma is een 
rustige, degelijke verzamelaar van den ouden stempel. De 25 ets. 
tweede emissie van Luxemburg leek een weinig verdacht; maar 
sliep ook niet de goede Homerus wel eens ? 

Groep III, Buiten-Europa. 
De inzendingen in deze afdeeling, hoe verschillend van aard 

ook, hadden veel gemeen. Zij waren alle goed opgezet, aardig 
compleet en behoorlijk bestudeerd. Het zou moeilijk geweest zijn 
in deze afdeeling prijzen vast te stellen. Gelukkig was er geen jury 
die deze moeilijke taak had op te lossen. 

Twee gespecialiseerde verzamelingen van Argentinië trokken de 
aandacht, beide goed in haar soort; die van de beeren Bastiaanse 
te Apeldoorn en Raadgever te Utrecht. De heer Heidenreich 
toonde zich een warm liefhebber van de zoo fraaie zegels der 
Engelsche Koloniën, de heer Kaub exposeerde zijn niet onbekende 
doch steeds weer gaarne geziene collecties van Formosa, Shanghai 
en Siam, gebieden die bij ons nog steeds te weinig belangstelling 
ontmoeten. Bij de Japanners is dat althans ten aanzien van de 
beide eerstgenoemde gebieden anders. De heer Kaub neemt als 
Aziaat onder de Nederlandsche verzamelaars een eigen plaats in. 
Gaat de heer Smit te Oosterbeek met een netjes opgezet Man-
choutikwo hem concurrentie aandoen ? Dan wordt het tenminste 
een vreedzame strijd in dat gebied. 

Ten slotte valt in deze groep nog te vermelden de collectie 
Tunis van den heer Smelt te Eindhoven. 

Groep IV. 
In deze groep trekt de wijze van opzet van de verzameling spe

ciale zegels van den heer J. D. van Brink de aandacht. De op
merking werd gehoord, dat het tentoongestelde zooveel kostbaars 
bevatte, dat de „gewone" verzamelaar, voor wien de tentoon
stelling eigenlijk werd gehouden, daar toch niet aan kon tippen; 
m. a. w.: hier werd het doel voorbij geschoten. Deze critici mogen 
evenwel bedenken, dat met deze inzending bedoeld was een voor
beeld te geven op welke aantrekkelijke wijze een verzameling 
kan worden opgezet. 

De luchtpostverzamelingen van de beeren Adama en Boesman 
genieten de belangstelling, die zij verdienen door het naarstig 
zoeken, dat er uit spreekt en haar historische waarde. Hetzelfde 
geldt voor de collectie van den heer Van Tongeren. 

Met voorbijgaan van enkele kleinere objecten, waartoe de plaats-
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ruimte dwingt, worden nog vermeld de landkaart-collectie van 
den heer Benders, die kans heeft gezien in zeer korten tijd op dit 
gebied vrijwel het volmaakte te hebben bereikt; de geschiedenis 
der wereldpostvereeniging aan de hand der zegeluitgiften van den 
heer Van Brink en de „dieren-verzameling" van den heer 
Lammers te Eindhoven. 

De afdeeling poststukken is zeer interessant, waarvoor de namen 
der inzenders, de beeren Costerus, Van Tongeren. Smelt en Zwolle, 
garant zijn. 

Te betreuren valt eenigermate, dat de juegdverzamelingen niet 
dat brengen, wat men verwachten mag. Een volgend maal beter ? 

Ter besdiermm^ 
Var \/erzatnelaars 

er Handelaren 
^ 

Letland. 

Echt. Valsch. 
Van de 20 en 30 rubli op de 1 rubel van 1919 bestaan gevaar

lijke vervalschingen, aangebracht op het echte zegel. 
De opdruk komt voor op echt gestempelde exemplaren van de 

1 rubel; ook kan een valsch stempel volgens afbeelding zijn benut 
Cmet diverse data). 

De voornaamste kenmerken van den valschen opdruk 20 rubli 
zijn de volgende: 

1. De kleur van den opdruk is roodbruin in plaats van donker
bruin. 

2. Het verbindingslijntje tusschen 2 en O ontbreekt. 
3. De O is kantig of hoekig geteekend. 
4. Het eerste been van de U helt naar links. 
5. Het dwarsstreepje in de 1 ontbreekt. 
6. Geen verbinding tusschen deze letter en de i. 
Die van de 30 rubli zijn: 
1. De kleur van den opdruk mat donkerblauw in plaats van 

glanzend donkerblauw. 
2. He t ovaal van den opdruk loopt naar links smaller uit. 
3. De O staat lager dan de 3, terwijl laatstgenoemd cijfer 

gebrekkig is geteekend. 
4. He t woord rubli zeer onduidelijk, waarbij de b beneden de 

andere letters staat. 
(Naar Kurt Kayszner). 

Spanje: Toledo- en Alcazar-blokken. 
De liefhebbers van „blokken" worden met den meesten nadruk 

gewaarschuwd tegen het aanschaffen van genoemde plaatjes, die. 
getand en ongetand, verschenen in de waarde 2 pesetas oranjebruin, 
resp. donkergroen. 

Het is zuiver maakwerk, vervaardigd op een Zwitsersche 
drukkerij en een voor de verzamelaars kostbaar handigheidje, in 
scène gezet door eenige ,,beeren" te Brussel. Voor de som van 
500.000 peseta's verkregen zij van de Spaansche regeering het recht 
om 100.000 exemplaren van deze blokken te drukken, waarvan 
slechts enkele peur besoin de la cause op een of meer Spaansche 
postkantoren verkrijgbaar werden gesteld. De groote massa ging 
regelrecht van de drukkerij naar Brussel. 

Dezelfde heerschappen schijnen debet te zijn aan de uitgifte 
der jongste blokken van Polen en San Marino, terwijl zij, met 
meer of minder succes, bij verschillende postbesturen pogingen in 

het werk gesteld hebben om tot het uitgeven van blokken te 
besluiten. H u n aanbod was geldelijk zeer royaal. 

Men zij dus uiterst voorzichtig met het aanschaffen van deze 
Spaansche en binnenkort in andere landen, o. a. Albanië en 
Guatemala, verschijnende blokken. v. B. 

pi i f latel^ Allerlei 

HET RAADSEL VAN DEN BAARD. 
In het Mei-nummer meldden wij 

de vondst van een verzamelaar, die 
in zijn collectie doubletten de be
kende afwijking, koningskop met 
vollen baard, aantrof. 

De firma Enschedé en Zonen te 
Haarlem was zoo vriendelijk deze 
afwijking eens nauwkeurig te onder
zoeken en zij schrijft ons daarover 
het volgende: 

„Het spijt mij, dat ik u moet 
mededeelen, dat u en anderen hier 
het slachtoffer zijt geworden van 
een handigen knoeier. Het zegel is 
n.1. opzettelijk van een baard voor
zien en wel doordat de drukinkt 
van den donkeren ondergrond daar 

ter plaatse een weinig is weggekrabd. Misschien is de knoeier zoo 
te werk gegaan, dat hij in een stukje stevig papier of metaal een 
opening heeft gemaakt in den vorm van een baard, en met deze 
Schablone het zegel op de juiste plaats heeft afgedekt, voordat 
hij begon met het afschaven of wegkrabben van de oranje inkt. 
Men zou dat willen afleiden uit de omstandigheid, dat deze af
wijking ,,wellknown" is en dus nogal eens voorkomt. 

U zoudt gemakkelijk kunnen probeeren het aantal exemplaren 
van deze afwijking op bovengeschetste wijze nog met eenige te 
vermeerderen. Wij twijfelen niet, of het lukt na eenige oefening." 

Wij zijn de firma Enschedé erkentelijk voor haar interessante 
mededeeling, al is daardoor de bezitter van dit zegel een illusie 
armer geworden. 

De vraag rijst evenwel: waarom deed de knoeier dat? Zijn 
meerdere van deze en soortgelijke afwijkingen bekend en worden 
zij duur betaald ? 

Mocht een onzer lezers een soortgelijk zegel bezitten, dan 
houden wij ons gaarne voor inzage en bericht aanbevolen, waarbij 
indien mogelijk is te vermelden waar en onder welke omstandig
heden het gekocht werd. 

HOE DE KAMEELRUITER OP DE SUDAN-POSTZEGELS 
ONTSTOND. 

Hierover vertelt Edgar "Wardlaw in het Philatelie Magazine 
van 20 Augustus j.1. eenige interessante bijzonderheden, waaraan 
het volgende is ontleend. 

Wardlaw vertoefde tien jaren geleden in de Sudanclub te Khar
toum, waar, na een partijtje bridge, het gesprek overging op de 
postzegels, meer in het bijzonder die van den Sudan. Een gepen
sioneerde kolonel der genie, die deel ui tmaakte van het gezelschap, 
merkte op, dat hij de totstandkoming van de bekende teekening 
van nabij had meegemaakt. Hij was n.1. in 1898 als jong officier 
lid van den staf van lord Kitchner in den tijd van den Sudan-
oorlog, die zijn hoogtepunt bereikte in den slag bij Omdurman. 
Niet lang daarna was de Sudan door de Britsche troepen bezet 
en Kitchner oordeelde de uitgifte van postzegels noodzakelijk. 
De jonge genie-officier kreeg opdracht naar een teekenaar te 
zoeken onder de expeditie-strijdkrachten; hij vond er een en deze 
leverde zijn ontwerp in met de voetnoot : „Mijn prijs voor het 
gebruik hiervan is 20 pond". 

De teekening beviel Kitchener in geen enkel opzicht en hij 
was woedend over het onderschrift. Hij gaf te verstaan, dat in 
het feit, dat men een ontwerp mocht maken voor een postzegel 
voor een pas-veroverd gebied, reeds voldoende belooning school 
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Het slot van een ongemakkelijk onderhoud was, dat Kitchener den 
jongen genie-officier toevoegde. „U weet iets van waterverf-
schilderen. Waarom maakt u dit zaakje niet zelf af ?" 

De genist ging aan het werk en na een ingeving teekende hij 
den bekenden kameelruiter. 

De oorspronkelijke teekening was ongeveer 18 vierkante duimen 
groot. Onderaan teekende de genie-officier eenige verkleiningen 
om daarin de kleuren aan te geven Hij had evenwel met de be
schikking over een fijn penseel en dus maakte hij de verkleining 
in grootere afmetingen dan hij voor het zegel had gedacht. 

Het ontwerp kon onmiddellijk de goedkeuring van Kitchener 
verwerven en het werd naar De la Rue te Londen gezonden om 
hiernaar de zegels te drukken. 

Op de drukkerij beschouwde men de verkleiningen als de ge-
wenschte afmetingen voor de verlangde zegels, vandaar dat deze 
werden gedrukt in de meer dan normale grootte, die als regel 
voor postzegels in dien tijd gold. 

Eenige jaren later verzocht de genie-officier, die voor het ont
werpen van dit zegelbeeld geen enkele belooning had ontvangen, 
aan De la Rue om teruggave van de teekening, doch deze kon 
en mocht met aan zijn verzoek voldoen. 

DE „BLOKJES"-MANIE. 
Mag ik ook nog een enkel woordje zeggen over het hierboven 

vermelde onderwerp ? Bij voorbaat dank 
Onnoodig te vermelden, dat ik het volkomen met den inhoud 

van uw artikel eens ben; inderdaad zullen vele philatelisten zich 
hebben afgevraagd hoe het mogelijk is, dat er werkelijk nog lui 
gevonden worden, die het voor die „blokjes" kunnen opnemen ! 

Laten we toch terugkeeren tot de zoo hoogst simpele en een
voudige grondgedachte van de philatelie- „een postzegel of post
stuk heeft alleen dan waarde, wanneer het heeft voldaan aan 
het doel, waarvoor het vervaardigd is". 

Natuurlijk heeft ieder het recht datgene te verzamelen wat hij 
mooi, interessant of aardig vindt en dat te doen op de manier 
die hemzelf het beste lijkt, maar het komt m i. met te pas „uit
wassen" als de hierboven vermelde ook maar eemgszins in verband 
te brengen met de philatelie. 

En wat nu de „grootsche" gebeurtenissen op philatelistisch ge
bied betreft: ik ben zoo vrij te beweren, dat, als die gebeurte 
nissen met kunnen plaats hebben zónder uitgifte van dergelijke 
nonsens-dingen, welnu, laten wij er dan maar van verstoken 
blijven Dit zou én ons zelven én de philatelie ten goede komen. 
Tot dusver heb ik van die gebeurtenissen géén anderen indruk 
kunnen opdoen, dan dat ze intens saai en vervelend, véél te uit
gebreid en te „grootsch" zijn en daardoor de philatelisten en z j 
die het wenschen te worden eer afschrikken dan aanmoedigen, 
en overigens, dat zij meer zijn opgezet met het doel om zekere 
beter gesitueerden aan een naam, een medaille, dijjloma of lintje 
te helpen dan wel om de philatelie te dienen. 

Laten we wijzer worden en ons daarmede niet inlaten, evenmin 
als met speculatie in zegels, maar laten we tevreden zijn met het 
genoegen, dat het zélf verzamelen, zélf ontwerpen en zélf opzetten 
en uitwerken van een verzameling ons verschaft en laten we vóór 
alles dit met alleen en uitsluitend voor ons zelven houden, maar 
óók trachten — ieder op zijn manier — anderen in dat nut en 
genoegen te laten deelen Eerst dan zal de philatelie aanspraak 
kunnen maken op den naam, dien zij ten volle verdient, n 1. die 
van „de meest populaire, aangename en nuttige wetenschap". 

N . A. ZILVER. 

HUWELIJKSPROPAGANDA OP POSTZEGELS. 
In Japan heeft men het plan opgevat, postzegels uit te geven 

ter propageering van den huwelijkschen staat De postzegels zullen 
op de eene helft den zieligen toestand van een vrijgezel in beeld 
brengen en op de andere een kijkje geven op het gezellige leventje 
van een huisvader te midden van zijn gezin 

Bovendien zullen ze worden voorzien van een opschrift, dat 
de mededeeling inhoudt, dat voor alle vrijgezellen boven 28 jaar 
een extra belasting zal worden geheven Als dat met helpt, helpt 
niemendal ' 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 

BULGARIJE E N DE BUITENLANDSCHE PHILATELISTEN. 
De postadministratie van Bulgarije deelt mede, dat zij geen 

informatiedienst voor postzegelverzamelaars bezit en dat zij g«en 
gelegenheid biedt aan philatelisten tot het koopen van postzegels. 

Belanghebbenden dienen zich dus voor het verkrijgen van Bul-
gaarsche postzegels te wenden tot particulieren, philatelisten-
vereenigingen of postzegelhandelaren in dat land. 

LOSSE GEDACHTEN. 
Weet u welke philatelist a. het gelukkigst, en b. wie er het 

belabberdst aan toe is ? 
a hij Cof ZIJ) die maling kan hebben aan wat anderen van hem 

of haar denken of zeggen; 
b. die mooie en groote plannen heeft en die niet kan uitvoeren 

wegens gebrek aan de noodige duiten. N . A. Z. 

LOSSE GEDACHTEN. 
. . . . Als ik ooit nog kapitalist zou worden (en dan mag het 

wel heel gauw gebeuren), dan zou ik onmiddellijk een kapitale 
som beschikbaar stellen, met voor medailles of diploma's of andere 
onderscheidingen die — behalve dan voor maniakken — voor nie
mand eenige waarde kunnen hebben, maar voor een hulpfonds 
voor die ongelukkigen onder ons, philatelisten, die, na een leven 
van misschien héél hard werken, héél veel zorgen, enz, enz , thans 
— gedwongen door de tijdsomstandigheden of om welke andere 
reden dan ook — óók nog gedwongen zouden worden om hun 
éénige liefhebberij op te geven, en die datgene, wat zij in den 
loop der jaren met groote energie, ijver en toewijding bij elkaar 
hebben gebracht, nu voor een appel en een ei van de hand zouden 
moeten doen ! Denkt uzelf eens in in zoo'n geval ' 

En het zou de philatelie oneindig meer ten goede komen als 
WIJ, philatelisten, ons niet inlieten met het jagen naar uiterlijk
heden, het jagen naar „koopjes" van welke wij kunnen weten, 
dat ze anderen verdriet b e r o k k e n e n . . . . 

En dan zou i k . . . . Maar och, waarom zou ik u nog langer 
vervelen met gevoelsuitingen en schoone droomen, die toch nooit 
in vervulling gaan ' Overtuigd als ik ben, dat wie eenmaal is 
geboren voor het schellinkje, zelden in de stalles terechtkomt, 
tenzij hij er per ongeluk van boven induikelt, wat onder ons ge
zegd met bepaald de juiste methode is om „fit" te blijven. 

N. A. Z. 

LOSSE GEDACHTEN. 
. . . . Ik zou zelfs nog verder willen gaan en alle medailles, 

lintjes, diploma's en meer dergelijke fraaiigheden, die bij der
gelijke grootsche philatelistische gebeurtenissen worden uitgeloofd, 
te negeeren. Wij philatelisten — die bovendien kunnen weten hoe
veel haat en nijd en afgunst deze onbenullige dingen al hebben 
gezaaid — moeten ons met dergelijke kinderachtigheden met 
ophouden. 

De ware en oprechte belooning voor ons werk hebben we 
immers al lang en breed te pakken, door het genoegen, dat het 
verzamelen zelf ons al heeft opgeleverd en verder door het ge
noegen, dat we anderen hebben bereid door het verzamelde te 
laten zien . . . . 

Waar we heen moeten, dat is naar het oorspronkelijke zélf 
verzamelen, zélf ontwerpen en zélf uitwerken, naar beperkte ten-
toonstellinkjes, voor iedereen vrij en zónder z g. „belooningen". 
Meer is met noodig om de philatelie en het nut en genoegen, dat 
de philatelie biedt, tot gemeengoed te maken, ook voor de minder 
met aardsche goederen gezegenden. Z. 

LOSSE GEDACHTEN. 
. . . . Het wil mij voorkomen, dat diverse jeugdvereenigingen op 

den glad verkeerden weg zijn, en wel door de jongelui stelsel
matig aan te lokken met verlotingen, prijzen en tentoonstellingen 
óók al met belooningen. 

Het wil mij voorkomen, dat hierdoor de „heb"-zucht, speculatie-
zucht, winstbejag en eigenbelang, onderlinge afgunst, ook alweer 
m niet geringe mate worden aangewakkerd, in plaats van beteugeld 

Waarom is dat noodig ' Omdat de jongelui anders mets voor 
de philatelie zouden voelen ? Welnu, dan ware het maar beter 
als ze er buiten bleven ! 

Natuurlijk behoeven we nu weer niet in uitersten te vervallen. 
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We zijn zelf allemaal jong geweest en weten nog heel goed hoe 
happig we zelf waren op 'n onverwacht extra'tje. Maar daar zeg 
ik het juist: „onverwacht extra'tje", maar tegenwoordig is het 
„gewoonte" dat er prijzen worden uitgedeeld en verlotingen plaats
hebben. M. a. w. er wordt al op „gespeculeerd". En dat lijkt mij 
verkeerd. 

En wat de jeugdtentoonstellingen betreft: als er dan toch 
prijzen moeten worden uitgedeeld, laat men dan vooral letten op 
eigen werk en laat men voorkomen, dat het hier net eender gaat 
als bij sommige tentoonstellingen, n.1. dat degenen die over de 
meeste duiten beschikken, met de prijzen en onderscheidingen 
gaan schuiven ! 

Moae in die richting van de tentoonstelling in Arnhem de 
victorie uitgaan ! ■̂ • 

Dit is, meen ik, het derde jaar waarin we „begunstigd" worden 
met zoogenaamde „zomerzegels" voor zoogenaamde cultureele 
en sociale doeleinden. 

Lk heb aan het comité, alreeds bij de eerste uitgifte dezer zegels, 
op grond van het feit aat het verzamelen van preiitbriefkaarten 
met zegels steeds meer toeneemt, in overweging gegeven, naist 
die zegels cók prentbrietkaarten verkrijgbaar te stellen met dezelfde 
beeltenissen die op de zegels voorkomen plus op die kaarten dan 
een kleine omschrijving van den persoon die er op afgebeeld staat. 
Zulks rrede in verband met de aanvragen die mij uit het buiten
land bereikten. 

Gevolg een dankbetuiging voor de vriendeliik; opmerking . n 
de toezegging, dat men er \ olgende keer rekening mee zou 
houden. Dit gaat nu van jaar tot jaar zoo door, maar de kaïrten 
beb ik nog niet kunnen ontdekken. U soms we' ? Bij navraa^', 
kreeg ik ten antwoord „dat de tijd van vooiburciding waT te 
1< ort was" . . . . ! _ 

Z. 

VREEMD GEBRUIK V A N INDISCHE FRANKEERZEGELS. 
Het volgende wordt ontleend aan het vergaderingsverslag van 

de Postzegelverzamelaarsclub „Batavia", opgenomen in het Post
zegelblad voor Indië van 1 Juli 1937: 

„Dr. "Weigand vraagt het woord naar aanleiding van de mede
deeling in een vorige vergadering gedaan, omtrent de oplage van 
de Jamboreezegels en zegt naar aanleiding hiervan dat hij 
practisch nog geen werkelijk gebruikte op ,b i e f s t u k is tegen
gekomen." 

PRIJSVRAAG P.T.T. 
In lofwaardige navolging van de Cechische posterijen, die een 

speciale liefdespostzegel hebben uitgegeven ten behoeve van de 
z.g. postzegeltaal, heeft het ijverige bestuur van de Nederlandsche 
P.T.T. een prijsvraag uitgeschreven. 

Gevraagd wordt een serie ontwerpen van posi^egelgeschikte 
afbeeldingen, uitdrukking gevende aan de volgende emoties, enz.. 

1. Ik houd van U. 
2. Houdt Gij van mij ? 
? Ik houd reuze van U. 

hoop *) 
4. Ik geef u een hoop hoop *) 

geen hoop "*; 
5. 10 — 100 — 1000 — 1.000.000 kussen *). 

bios *). 
6. Ga met mij naar de 

densing *). 
7. Ik heb al afgesproken met Piet. 
8. U ken de zenuwe krijgen. 
9. Denk eens aan mij * * ) . 

10. Vanavond verhinderd, mevrouw moet haar jurk zelf aan. 
*) Doorhalen wat niet verlang wordt. 
**) Ook te gebruiken voor brieven aan debiteuren. 

Voorwaarden. 
Inzendingen vóór 31 Augustus aan den directeur van P.T.T. 

Gestolen ontwerpen worden niet bekroond. Aan de deur wordt 
niet gekocht, ongevraagde drukwerken worden niet teruggegeven. 

(„de Groene"). 

G O E D K O O P B A A N B I E D I N G IN B L O K K E N . 
België, Elisabeth 
Dantzig, per paar 
Duitschland Olymp 
Bruine Band 
id. met opdruk 
Polen, 3 bloks 

f 2,40 
f i,7J 
f 2,50 
f 0,«0 
f 2,75 
i 3,7! 

Hitler, ongetand 
Frankrijk „Pexip" 
Luxemburg 
Ruslana, Poesjk 
Rusland, Architect 

f i ,7J 
f 3,25 
f 2,35 
f 1,25 
f 1,2; 

Franco rembours of g 

St. Marin 
Yougo Slavic 
Spanje, Toledo 
Spanje, Escurial 
IJsland 

ro 312696. 

f 3,— 
f 1,90 

f 3>— 
f 3,2S 
f 4,— 

J A C . JW. E N G E L K A i V I P , 
GASTHUISMOLENSTEEG 8, AMSTERDAM, C. (387) 

J A M B O R E E te koop gevraagd. 
Ik betaal voor de 6 c. f 0,30 per 100; voor 

de lYi c. f 0,50 per 100; I2I/2 c. f 0,06 per stuk; 
ik koop verder 6 c. Curajao herd, f 0,35 per 100; 
11/^ W. de Zwijger f 0,50; 5 c. W. de Zw. f 0,80; 
6 c. W. de Zw. f 0,35; I2V2 c. driehoek 
f 0,10, enz. Ook kilo's tot f 1,— per kilo; 
partijen bundelwaar, zelfs de goedkoopste soorten. 
Aanbiedingen met prijs aan A . » I . D E ^ V I T , 
Palestrinastraat 11, AMSTERDAM, Z. (391) 

Postzeoelveiling, 
te houden op 

27, 28 en 29 October 1937, 
in een der zalen van 
Huize „Stroomberg", 

Westnieuwland12, Rotterdam, C. 
(tegenover Station Beurs). 

Onder den hamer komen: 

Een collectie Nederland en Koloniën. 
Een verzameling Europa, w.o. vele moderne series. 
Een prachtige op plaatreconstructie gespecialiseerde 

collectie Sicilië, ongebruikt. 
Een uitgebreide collectie Indische Kleinstaten, 

eveneens ongebruikt. 
Een groote afdeeling verzamelingen en restanten. 

De geïllustreerde catalogus wordt 
gaarne aan gegadigden toegezonden. 

BASTIÄANSE £, BOEKEM A's 
POSTZEGELHANDEL N.V. 
De nieuwe firma meteen ervaren directie. 
Weste Wagenstraat 34, Rotterdam, C. 
Telefoon 5S344. (334) Giro 308080. 
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A A N R I F D I N ( ^ ^°" '^®''''°'"^ zegels, welke in de 
M M n P I C f c / i n y y „eeste verzamelingen ontbreken. 

ALLES ONGEBRUIKT. 
NIUE 1931, Yvert nrs. 38—41, 2 ^ sh. — 1 £, compleet ƒ 17,— 
RAROTONGA 1931, Yvert 33—36, IV^ sh. — 1 £, cpl. - 18,— 
URUGUAY 1929, Yvert 377—380, 2 — 5 pesos, compleet - 37,50 
IDEM 1930, Yvert 394—409, 5 m. — 5 pesos, compleet - 40,— 
RODI 1932, Yvert 39—48, 5 ets. — 25 lire, compleet - 45,— 

LUCHTPOST. 
VENEZUELA 1932, Yvert 17—40, 5 c. — 20 b o l , cpl. ƒ 60,— 
IDEM, Dienstzegels luchtpost, Yvert 17—40 G.N., 5 c. — 

20 bol. (slechts 800 stellen uitgegeven), compleet - 115,— 
EGYPTE, Yvert 5—24, 1 — 200 m., compleet - 10,50 

BLOKKEN. 
NICARAGUA, Luchtpost 1932, Yvert 42—46, Rivas 

spoorweg, serie van 5 velletjes in blokken van 4, cpl. ƒ 50,— 
NICARAGUA 1933, 441e verjaardag van het vertrek van 

Columbus uit de haven van Pales, Vvert 68—78, serie 
van 11 velletjes van 10 stuks -160,— 
(Slechts 100 complete series in velletjes van 10 stuks 
uitgegeven, waarvan aangenomen kan worden, dat er 
slechts eenige velletjes nog in gaven toestand over
gebleven zijn). 

NICARAGUA, Yvert 83—86, herinnering aan de vlieg-
week van 6 November 1933; 250 series werden uitge
geven, waarvan het grootste gedeelte afgescheurd is. 
De serie van 4 blokken van 4 in velletjes compleet - 115,— 

NICARAGUA 1937, velletje van 4 verschillende exem
plaren van 1 centavos, uitgegeven ter gelegenheid van 
de Olympische spelen, blok - 10,— 
CSlechts 5000 blokken zijn uitgegeven). 

TE KOOP GEVRAAGD. 
NEDERLAND, Tentoonstelling, in complete velletjes voor ƒ 90,— 

HENDRIK VAN DER LOO'S Postzegelhandel N.V, 
Nieuwstraat 26, 
Postgiro 24392. Bankreke 

AANBIEDING 
500 Amerika CC. en Z.) ƒ 
100 Beieren 
150 Beieren 
300 België 
400 België 
500 België 

50 Belgisch-Congo 
100 Belgisch-Congo 
100 Bosnië 
100 Bulgarije 
150 Bulgarije 
200 Bulgarije 
100 Danzig 
150 Denemarken 
200 Denemarken 
100 Fmme 
500 Fransche Koloniën -
200 Griekenland 
400 Hongarije 
500 Hongarije 
300 Italië 
400 Italië 

50 Italië (gedenkzegels) -
100 Italië (gedenkzegels) -
150 Ital. Koloniën 

Rotterdam. Telefoon 
n ing R. 

54840. 
Mees & Zoonen, Rotterdam. (304 

LANDENPAKKETl EN. 
7,35 
0,55 
1,45 
2,35 
4,50 
9,10 
1,20 
3,30 
3,70 
0,75 
1,90 
3,35 
0,90 
1,40 
3,15 
4,50 
4,55 
2,95 
1,75 
3,15 
4,35 

1 0 , -
0,75 
2,45 
4,55 

100 Letland 
100 Lithauen 
150 Luxemburg 
200 Luxemburg 
100 Nederland 
150 Nederland 
200 Nederland 
150 Ned.-Indië 
150 Noorwegen 
500 Oostenrijk (z. var 
300 Polen 
300 Portugal 
400 Portugal 
300 Roemenië 
150 Sovjet-Rusland 
300 Turkije 
500 Turkije 
100 Vliegpost 
150 Vliegpost 
200 Vliegpost 
150 Zweden 
200 Zweden 
100 Zwitserland 
150 Zwitserland 
200 Zwitserland 

ƒ 2,50 
- 2,60 
- 3,50 
- 6,65 
- 0,75 
- 1,75 
- 3,85 
- 3,85 
- 4,55 

.) - 4,55 
- 4,20 
- 5,60 
-11,90 
- 2,60 
- 3,30 
- 3,80 
-14,— 
- 2.45 
- 4,55 
- 7,35 
- 2,— 
- 5,25 
- 0,75 
- 2,15 
- 4,90 

^ I F " Een volledige pakkettenlijst is op aanvrage verkrijgbaar. 
Prijzen vrijblijvend. — Porto extra. — Zendingen alleen na vooruit
betaling op mijn giro 306603. — Bestellingen boven ƒ 10,— franco 

en losbladig insteekboek cadeau, zoolang de voorraad strekt. 

B. LAM JR., 
VOORSTRAAT 5 3 , DORDRECHT. (376) 

EERSTVOLGENDE 
VEILINGEN. 

18 H 9 O C T O B E R 
Een mooie verzameling B r i t s c h e K o l o n i ë n , 
waarbij een gespecialiseerde partij van Groot-
Brittannië. 

25^26 O C T O B E R 
De „ D e r d e S t e p h e n s " veiling van Groot-
Bri t tan n i ë en Britsche Bezittingen in Europa, 
Azië en Afrika, waarbij eenige pracht-exemplaren. 

1^2 N O V E M B E R 
Schitterende collecties van Nieuw-Zeeland en 
Nieuw Zuid-Wales, benevens een prachtig lot der 
Russische Lokaalpost, bevattende eenige van de 
zeldzaamste uitgiften. 

8^9 N O V E M B E R : 
Een eerste klas Britsche Koloniale verzamehng. 

1 5 H 6 N O V E M B E R 
De „ V i e r d e S t e p h e n s " veiling van Oud-
Italiaansche Staten, Oostenrijk, Lombardije, Frank
rijk, Zwitserland en S c a n d i n a v i ë , vol van 
rariteiten in de fijnst denkbare conditie. 

Vraag voor deze veilingen de 
zeer belangrijke catalogi aan. 

Cor re sponden t i e : Engelsch, Fransch en Duitsch. 

H. R. HARMER, 
De le idende postzegel-auctionaris van d e were ld . 

131/134 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres: Phistamsel-Wesdo, London. (187) 
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NIEUW 

HONGÄÄRSCH BLOK 
verschijnt in Januari 1938 
ter gelegenheid van het 

EUCHARISTISCH CONGRES. 
Prachtvolle uitvoering 7 waarden in kruis-
formaat. Oplage 100000 ex Dubbel nominaal 
ten gunste der organisatie van het Congres. 
Bij spoedige bestelling gegarandeerde leve
ring (gebruikt of ongebruikt) k 

f 2,65 PER STUK 
Betalingen (met bestelling) op Postcheque 
conto Den Haag 145766. 

L. y. Halaszf 
Dólibabstrasse 29, Budapest VI. 

(Lid Ned. Vereen, van Postz. verz.; „Breda"; 
Utrecht; secretaris der Hong. Postzegel-
handelaarsvereemging.) (362) 

2 0 0 verschillende 

Luchtpostzegels 
voor f 8,—. 

F. LECOMTE, "̂  
Rue Frère Orban, Jumet (België). (375) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 
*».>.äl*i«,.l|l».i.-.S|^,-«*. 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eemge verplichung, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 

(219) 

VEIL^INC No. aTö, 

as, 26, 27 o C T o B E R A. S. , * 
VRAAGT CATAUOGU» GRATIS EN FRANCO AAN : 

H O L , L . A N D ' S O U D S T B V G I Lr I N G H O U D Eï R S : 

a. I .̂ VAN OIBTEN's 
POSXZBCELHANDE:!^ N.V. 

D E L F T S C H E V A A R T 4 4 , (373) R O T T E R D A i V i , C 



H i 

TE KOOP GEVRAAGD, 
ä contant, 
alle soorten 

v e r z a m e l i n g e n , zoowel 
Europa als Buiten-Europa. 

Wij zijn vlugge 
koopers en betalen 
goede prijzen ! 

Aanbiedingen met nadere gegevens aan: 

A M S T E R D A M S C H E 
POSTZEGELHANDEL, 
St. Luciensteeg 22, Amsterdam, C. 
Telefoon 33203. Postrekening 151986. 

(378) 

" " ^ 

ppstzeoelliaDdel p . floOlferillik, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Aanbieding Landenpaicketten. 
Een volledige 
100 verschillende 
200 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillende 
400 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
500 verschillend« 
200 verschillende 
300 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
300 verschillende 

pakkettenlijst op aanvraag 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEDERLANDSCH-INDIE 
BEIEREN 
BELGIË 
BOSNIË 
BULGARIJE 
DANZIG . 
DUITSCHLAND 
ENGELSCHE KOLONIEN 
FRANKRIJK . . . 
FRANSCHE KOLONIEN 
GRIEKENLAND 
HONGARIJE 
ITALIË . . . . 
JOEGO-SLAVIE 
LUXEMBURG 
OOSTENRIJK 
PERZIE . . . . 
POLEN . . . . 
PORTUGAL . . . 
PORTUGEESCHE KOLONIEN 
ROEMENIE 
RUSLAND (SOVJET) 
TURKIJE . . . 

PORTO EXRA. 

verkrijgbaar. 
ƒ0,75 
-4,25 
- 1,50 
-2,70 
-4,50 
- 3,50 
-3,50 
-3,70 
- 3,75 
-5,25 
- 2 , -
-4,75 
-3 ,— 
-3,75 
-1,50 
-3 ,— 
-3,50 
-3,40 
-4,25 
-4,50 
-2,50 
- 2 , -
-1,50 
-4,— 
-4,— 

(223) 

AANGEBODEN: 
NEDERLAND. Prijzen per 10. 

1 1 i 1 
1 

Toorop 
Tentoonst. 
Kind 1924 

1925 
Roode Kruis 
Kind 1927 
Olympiade 
Kind 1928 

1929 
Rembrandt 
Kind 1930 
Goadsche gl 
Kind 1931 

1932 

11,50 
2,85 
2,20 
2,20 
7,50 
2,20 

13,50 
2,30 
2,30 
3,80 
3,— 
6,— 
7,— 
5,— 

A.N.V.V. f 
Zeeman f 
Kind 1933 f 
Zomer 1935 f 
Kind 1935 f 
Zomer 1936 f 
Driehoek 121^ 

ongebr. f 
Kind 1936 f 
dito 1 2 ^ per 

100 f 
Zomer 1937 f 
luchtp. I H G . f 
40, 75 c. f 

7,50 
4,— 
3,75 
2,50 
2,— 
2,— 

1,50 
1,80 

9,— 
1,80 
2,50 
2,80 

DIVERSEN: 
Crown Colonies & Dominions, ongebr., ook engros uit 
voorraad. Prijs onder opgave van kwantum op aanvraag. 
Silver Jubilees, ongebruikt, compleet 62 series f 185,—. 
1^4 d. Coronation 100 f 0,45; 1000 f 4,—. 
Canada, 3 c. Coronation, per 100 f 1,25; 1000 f 11,— 

BLOKKEN: 
Hitler get. 10 f .3,25 

„ onget. 10 f 15,— 
„ overdr. 10 f 3,75 
„ Neuremb. 10 f 3,75 

Olymp. Sp. 10 f 22,50 
Br. Band overdr. 5 f 13,— 
Ostropa 3 f 22,50 
Daposta paar 10 f 22,— 

Pexip 10 f 29,— 
Zefib 10 f 27,50 
Bratislava 10 f 7,75 
Isaye 10 f 23,50 
Dudelange 10 f 22,50 
U.S.A. Ashville 10 f 2,75 

100 f 24,50 
San Marino 10 f 29,50 

ALLE AANBIEDINGEN VRIJBLIJVEND. 
VOORUITBETALING OP GIRO 86326. 

T E KOOP C E V R A A G D : 
N e d e r l a n d : Olympiade f i , i o ; Roode Kruis f o,6o; A.N.V.V. {0,60' 
Goudsche Glazen f 0 , 5 0 ; Zeeman f 0,32; Rembr. f 0,32; K ind '24 , ' 25 
'27 '28, '29 f 0,18; Kind '26 f 0 , 2 6 ; '30 f 0 , 2 4 ; *5i f o,55; '32 f0,40 
'33 f 0,30; '34 f 0 , 3 0 ; Toorop f 0,90; Zomer '35 i 0,20; Zomer ' 3 ^ i o,ï6: 
6 c. Crisis f 0,08; j^l2 g. luchtpost f 0,24; 36 c. fo,o3V2; 40 c. f 0,08 ; 
7J c. f 0,12; Driehoeken 6 c. i 1,25 per 100; 12V2 c. f o , ro ; W. d. Zw. 
1V2 c- f Ojjo P- ï o o ; y c. f 0,80 p . 100; 6 c. { 0,35 p . 100; 12V2C. f 0,07; 
C u r a 9 a o : 6 c. f 0,35 per 100; 12V2 c f 0,07; iuchtv. v. f 0,081/2; 
tentoonst. f 2,50 (in compl. vellen van 25 tegen hoogeren prijs); 
300 ]'. herd, compleet ongebruikt f 16,50. Ongebruikte xomerzegels 
1937 f 0,42 per serie. Jamboree 1V2 c. f 0,50 p . 100; 6 c. f 0,30 p . 100; 
12/ 2 c f 0,06. 
B e l g i ë : Orval I f 3,— ; Weid. 1928 f 1,50; 1929 f 2,— ; '30 f 1,50; 
'31 f 3 7 5 ; '32 f 3.75; '3J f 7.75; '34 f 4 . 2 j ; Antwerpen blok f 2, joï 
BIT f 0,60; Leopold blok f 2 ,—; Mercier f 20,— ; (St. L'Alleud f 17,50); 
Infónt. f 3,75; Piccard f 0,60; Orval II f 14,50; Invaliden f 1,90, SJteb 
f 2,—; Borgerhout f 1,30; Charleroi f 1,40; Koningskind f 0,55; 
Astrid f 0,60; Postkoets f 0,28. 
D u i t s c h l a n d o* gebr. Weld. '24 f2 ,75; '^5 f 0,55; '26 f 4 , - - ; ' 27 f 2,—; 
'28 f 2 ,40; '29 f 2,40; '30 f 1.70; IPOSTA f M»—; '31 £ 2 , 8 0 ; 
dito opdr. f 0,45; '32 f Ï , 8 O ; Freder. f 0,60, WAGNER f 5,25, lAA 
fi ,20, blok ro-J. weid. f21,50, luchtpost Yv. 27—34 f 3.50, CHICAGOF. 
f 7,75, OSTROPA f 6,~. 

S t e e d s interesse voor belongrijke partijen. 
D i v e r s e n : Eng. Jubilee 2V3d. f 0,06; Edward 2Va d. f 0 ,03; U.S.A. 
gebr. of ongebr. (volle gom) (kantzegels halven prijs) prima kwaliteit, 
alles boven fr. 2,- Yvert tegen behoorlijken prijs. 

H . D R B Y F U S S , 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 

(309) 



E E N ONMISBAAR WERK 
voor iadaren philatelist is de zoo juist varschenan 

UITQAVE 1 9 3 8 
van onzen 

SPECIAAlCliïAlQGUSZWIISERlliNDllECHTENSIEII. 
Op 96 bladzijden kunstdrukpapier, met circa 270 afbeeldingen, 
zijn alle sedert 1843 versctienen postzegels nauwkeurig be

schreven en van NETTO PRIJZEN voorzien. 
P r i l s s l e c h t s f 0 , 2 5 . 

Franco, tegen ongebruikte postzegels 
of internationale antwoordcoupons. 

E R I M S T iVlLJLLE^R A . G . , 
P r e i e s t r a s s e 9 1 , BAZEL,. 

Zwr l tser land-Rar i te l ten .  E u r o p a . 
O v e r z e e .  N i e u w r t i e s  d i e n s t . (3SS) 

1 z o o J U I S T V E R S C H E N E N ! 1 
1 Prijslijst Nederland en Koloniën no. 12, compleet, met alle 1 
1 typen en tandingen 1937/38. Prijs f 0,30, verzendk 
1 Catalogus Yvert & Tellier 1938  4,50, 
1 „ Michel geh. wereld 1938  3,—, 
1 „ „ Europa 1938  2,15, 
1 „ Senf geh. wereld 1938  3,25, 
1 „ „ Europa 1938  2,15, 
1 N.ed. Ver. v. H., Ned. & Kol. 1938  1,25, 

f 0 05 1 
 0 25 1 
 0 25 1 
 018 1 
■ 0 20 1 
 018 1 
 010 1 

1 Postzegelen Albnmhandel M. A. Manuskowski, 1 
1 W a g e n s t r a a t l O S . DEIN HAAG. 
1 G i r o 2 0 4 1 3 . X e l . 111610. 59) 1 

CORRELJÉ's SPECIAAL CATALOGUS NEDERLAND EN KOLONIËN, 
7 e uitgave 1 9 3 8 , is verschenen. — 94 blz. kunstdrukpapier met ruim 250 afbeeldingen. 
Een betrouwbare catalogus op reëele net to prijsbasis. —J Prijs f 0 , 4 0 + f 0 , 0 5 porto. 
Toezending direct na ontvangst van het bedrag op giro 1 0 8 4 9 . — Wederverkoopers met korting. 

D 
♦ 

2 X bekroond op de Postzegcltentoonstellingen te Amsterdam '1934 en Groningen 1935. 
^ ^ ^ De prijzen in onzen Catalogus vermeld zijn tevens onze netto 
verkoopsprijzen zonder korting en gelden voor prima exemplaren. 

Extra aanbieding zoolang de voorraad strekt. 
Franco door geheel Nederland: 

Een z e s  d e e l i g KaBe OVERZEEALBUM 
met gratis supplement 1938 na verschijnen, 
van f 78,—, thans f 33 ,60 ( k l e m ba n de n) ; 
van f 52,50, thans f 22,80 (schroefbanden). 

CATALOGI 1938. 
Yvert, geheele wereld . . f 4,50 
Michel, „ „ , . f 3.00 
Michel, alleen Europa . . f 2,15 

Wij zijn steeds kooper van belangrijke verzamelingen en engros partijen Nederland en Koloniën. 
Aanbiedingen aan ' ^ ^ 

Internationale Postzegelgroothandel H. C. Correljé. 
Eerste en oudste Utrechtsche adres (direct tegenover uitgang station). 

ALLEEN GEVESTIGD: S T A T I O N S P L E I N 20, TELEFOON 1 2 7 8 2 , U T R E C H T . 
Bcëedigd Makelaar en Taxateur. (363) 

Be<^uem t a u s c n e n 
ohne viel Geldaufwendungen, ohne viel Mühe und 
möglichst rationell — das wollen Sie doch auch, 
nicht wahr ? — Werden Sie Teilnehmer des EQUA

TOR, der modernsten, internationalen, bargeldlosen 
Tauschorganisation für alle Kataloge. Näheres er

fahren Sie durch einem interessanten Prospekt —' 
schreiben Sie einmal — philatelistisch frankiert — 
an Berlin NW 7, Box NMP 62. an den internationalen 
Tauschdienst 

EQUATOR. 
(356) 

Goedkoope aanbieding Nederland. 
Zomerzegels '37, 6 cent, per 100 stuks f 2,— 
Kind '36, 6 cent, per 100 stuks f 2,— 
id. '36, 5 cent, per 100 stuks f 4,— 
Zomerzegels '36, 12% cent, per 100 stuks f 9,— 
Vredeszegels, per 100 stuks f 1,— 

Franco na ontvangst van postwissel. 

F. H. C. VAN MAARSEVEEN, 
POSTZEGELHANDEL, 

ZONSTRAAT 30, (377) UTRECHT. 


