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135e Postzegelveiling 
Bijzonder Belangrijk, 

13 — 16 December 1937, 
te Oen Haag, Hotel „Victoria", Spuistraat. 

Deze veiling bevat: 

Nederland en Koloniën. 
Vlieg post 
Herinneringsblokken. 
Europa. 
Overzee. 
Restanten: Geheele Zitting. 

136e Postzegel veiling 
24 — 27 Januari 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 POTEN 15a, DEN HAAG. 

(212) 

Speciale aanbiedingen. 
Al les nostfr iscH. 

— NEDERLAND. — 

1923. 1 gld. op 173^, get. WA : 11 ƒ 1,30 
Idem, get. 1134 : 113^ - 2,50 

Olympiade-serie op brief met speciaal-stempels - 2,25 
Lorentz en Huijgens in de zeldzame tanding - 4,— 

Idem, gebruikt - 0,80 

1924. Port, 5 op 1 cent, kopstaand - 47,50 

— NED.-INDIE. — 

1864. 10 cent, nr. 1, met volle gom ƒ 15,— 
Idem, ongebruikt, zonder gom - 9,— 

1930. IZ^A op 20 cent blauw, opdruk kopstaand, 
keur Ned. Bond - 45,— 

1S82. Port, 10 cent, ,type IV - 3,75 
Idem, 15 cent, type IV - 4,— 
Idem, 20 cent, type IV, gebruikt - 1,25 

1892. Idem, 10 cent, type II - 1,60 
Idem, 20 cent, type II - 3,50 

Dienst, 214 gld., D opdruk - 3,75 
Idem, 15 cent, bruin, met strepen - 1,40 
Idem, 50 cent, nr. 25 - 1,50 
Idem, 2 A gld., nr. 27 - 3,— 
Idem, 14 cent, kopstaand - 1,50 
Idem, 5 cent, kopstaand - 0,35 
Idem, 1234 cent, kopstaand, nr. 18 - 3,50 
Idem, 15 cent, kopstaand, met strepen - 3,— 
Idem, 20 cent, kopstaand, nr. 21 - 10,— 
Idem, 25 cent, kopstaand, nr. 23 - 35,— 
Idem, 1 gld., kopstaand - 22,50 
Idem, 2i4 gld., kopstaand, nr. 27 - 14,— 
Idem, 214 gld., kopstaand, nr. 7 - 1 5 , — 
Drijvende brandkast, compleet - 12,— 

W^ Alles prima kwaliteit onder garantie voor echtheid. 

HEKKER'S 
Postzegelhandel N.Y. 
Rokin 40, Amsterdam, C , Giro 21278. 

Inkoop, Verkoop, Publieke Veilingen, Taxatie. 

(222) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - R O T T E R D A M 



MAX POOL, ?A l̂lî i"̂ i?.el*: DEN HAAG. 
Gevest igd sinds 1918. ( P O S T - S C H B V E N I I S G B N ) . 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
Zooeven verschenen i 

SPECIALE AANBIEDING No. 11 (OCT.-NOV.), 
beva t tende een prackt iée , in r u i m 600 kavels , éedetail leerde 
collectie N E D E R L A N D en K O L . , E U R O P A en O V E R 
Z E E , tegen zeer billijke netto-prijzen. V r a a g t omgaand den 
geïUustreerden catalogus a an ! Toezend ing grat is en franco I 
D e P R E T T I G S T E en V O O R D E E L I G S T E 

wijze te r completeering U w e r verzamel ing! 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD: 
tegen goede prijzen, groote, goed onderkouden verzameling, 
alsmede betere losse zegels en series (ui ts lui tend in p r i m a 
k-waliteit), v a n 

NEDERLAND EN KOLONIËN, 
EUROPA EN ENGELSCHE KOLONIËN. 
Aanbiedingen uitsl. me t vraagprijs worden tegemoet gezien. (2 

UITKNIPPEN en toezenden. 1 

L^an HERMAN COHN, 
P O S T Z E C E l - S , 1 

DEN HAAB, VAN LENNEPWEG 24 

Ivan 1 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 1 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 1 

Ik stel voornamelijk belang in: 1 

Alles zonder eenige verplichting, behoud nS 1 
die van terugzending. (Handteekenifig) 1 

(2 9) 1 

1 JOHORE. 1 
1 1921-28. 1 
1 500 dollar. Prachtig gebruikt. 1 
1 Yvert & Tellier No. 104. | | 

Prijs fl. 54,—. 1 
1 Mijn specialiteit: Zeldzame Britsche Kol. zegels van alle tijdvakken. 1 
1 Aan mancolijsten wijd ik nauwkeurige en mijn persoonlijke aandacht. 1 
I ZICHTZENDINGEN worden op aanvraag 1 
II naar elk deel der wereld toegezonden. 1 
I De goedkoopste handelaar in de wereld in i | 
II zeldzame Britsche Koloniale zegels is: | | 

T. ALLEN, 
1 Fr'mton on Sea, ESSEX (Engeland). (224) 1 

1 z o o a U l S T VERSCHEISEIV! 1 
1 Prijslijst Nederland en Koloniën no. 12, compleet, met alle | 
1 typen en tandingen 1937/38. Prijs f 0,30, verzendk. 
1 Catalogus Yvert & Tellier 1938 - 4,50,j 
1 „ Michel geh. wereld 1938 - 3 ,—, 
1 „ „ Europa 1938 - 2,15, 
1 „ Senf geh. wereld 1938 - 3,25, 
1 • „ „ Europa 1938 - 2,15, 
1 Ned. Ver. v. H . ,Ned . & Kol. 1938 - 1,25, 

f 0,0 1 
- 0,2 1 
- 0,2 1 
- 0,1 1 
- 0,2 1 
- 0,1 1 
-iOA 1 

Postzegel- enllbumhandel M. A. Manuskowski, 1 
1 W a g e n s t r a a t l O S , D E N HAAG. 
1 G i r o 2 0 4 1 3 . X e l . I l t e i o . (359) 1 

Prettig zaken doen? 
DAN NAAR 

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

A M S T E R D A M , C. '̂ °" 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

Buitenland, 
per jaar, franco p. post f 6,—. 
Afzonderlijke nummers f 0,50. 

Gratis voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

' (Kostprijs ± f 2,— per lid 
' en per jaar.) 

Nederlafldsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 26 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 31 TENTOONSTELLINGEN. 

16e Jaargang. Breda, 16 November 1937. Nr. 11 (191). 

ApVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 
1/2 , - 17,50 
1/3 « - 12,50 
1/4 , - 10,— 
1/6 . - 7,50 

1/8 pagina f 6,— 
1/9 . - 5,50 
1/12 , - 4,50 
1/16 . - 4,— 
i/18 , - 3 ,— 

ßij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën,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 Brink, Hulkesteinschewc^ 12, 
Arnhem: al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maunk (t.eld.)» 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven i j6 , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. ; buitenland sehe poststukken 
aan dr. E. A . M. Speijer, Pijnboom straat 98, 's-Gravenhage; afstempelmgen aan J. p. Traan-
berg. Brouwersplein i^r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 4J4, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H . L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, NÜmegen 

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

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

DE POSTZEGELS EN DE NADRUKKEN VAN 
DE VRIJE STAD BREMEN 

door AUG. SCHRÖDER. 

r^-ï^jja"^ 

De oude handelsstad Bremen trad in 1283 tot den Hansebond 
toe en van dat tijdstip af steeg zij onder de Duitsche steden tot 
een belangrijke verkeers- en handelsstad omhoog. 

De zelfstandigheid van de vrije stad Bremen duurde tot 1810, 
toen zij, gelijk met Hamburg en Lübeck, door Napoleon bij Frank
rijk ingelijfd. Van dit noodlot echter werd ze in 1813 weer 
bevrijd. Het besluit van het Weener congres in 1815 stelde Brerrten 
in de gelegenheid zich wederom als vrije stad in den Duitschen 
bond te vestigen. 

Met de ontwikkeling van handel en verkeer ging eveneens een 
geregeld postverkeer hand in hand en bij het begin van de in
voering van postzegels werd ook Bremen gedwongen zich hierbij 
aan te passen. De senaat van de vrije stad besloot na de toetreding 
van Bremen tot de Duitsch-Oostenrijksche postunie in 185̂ 2 tot 
de uitgifte van postzegels over te gaan. Doch het heeft nog tot 
Maart 1855 geduurd vóór de eerste Bremer postzegels verschenen 
en wel in de waarden van 3, 5 en 7 grote en 1 sgr. (1 thaler: 
72 grote en 5 sgr.: 11 grote; dus 1 grote was iets meer dan 
5 pfennige). 

In het midden van het zegelbeeld van alle waarden staat het 
Bremer wapen, bestaande uit een van links naar rechts gelegen 
sleutel op gearceerden grond in wapenschild en daarboven een 
kroon. Bij de 3 gr. boven de kroon het inschrift „Stadt Post Amt"; 
onder „Bremen" en aan de beide kanten van het wapenschild 
witte ovalen met groote waardecijfers op gearceerden grond en 
4 kleine cijfers in de 4 hoeken; zwarte steendruk op gekleurd 
papier. Dit papier is bij de 3 gr.-zegels altijd geribd, hetzij verti
caal, hetzij horizontaal. 

De aanmaak van alle Bremer zegels werd verzorgd door de 
lithografische inrichting van Hunkel in Bremen. 

De 3 gr. werd gebruikt voor frankeering in het „binnenland", 
dat beteekent tusschen de postkantoren in Bremen, Vegesack en 
Bremerhaven. De 5 gr. naar Hamburg; de 7 gr. naar Lübeck en 
Mecklenburg en de 5 sgr. naar Engeland. De later uitgekomen 
10 gr. naar Nederland en de Ver. Staten. Het postverkeer naar 
de overige landen werd door de zegels van andere staten, die 
hun kantoren in Bremen hadden, voorzien. Zoo had b.v. het 
Pruisische postkantoor in Bremen de verzorging van brieven voor 
Pruisen, Oostenrijk, Luxemburg, Saksen e. a.; het Hamburgsche 

postkantoor naar Hamburg en het Hannoversche naar Hannover, 
Brunswijk, enz. 

Thans iets over de zegels zelf. 
Het zegel van 3 gr. heeft 3 typen. Altijd komt een punt voor 

boven het middenstuk van de kroon. Bij type I in het midden; 
bij de beide andere typen iets meer naar links. 

Bij type I loopt één verticaal streepje in de O-vormige ver
siering onder de EM van Bremen en is deze van boven gesloten; 
de kleine 3 links boven is kleiner dan de drie andere. In de 
bovenste helft van de groote 3 links naast de kroon staat de 
witte punt tusschen twee, in de onderste tusschen drie lijnen. Bij 
de rechtsche 3 is dit juist andersom. De sleutel raakt de randlijn 
nergens, blijft zelfs nog gescheiden van de eerste arceerlijn; de 
tweede arceerlijn loopt onder de knoppen door. In het schild 
staat de uiterst rechtsche arceerlijn vlak bij de randlijn. Het schild 
staat los van de linker versiering. 

Bij type II loopen twee verticale streepjes in de O-vormige ver
siering onder EM, eveneens van boven gesloten. De kleine 3 links 
boven is smaller en langer dan de andere. Bij de linker groote 3 
naast het schild staat de witte punt boven tusschen twee lijntjes, 
terwijl deze bij den onderkant en bij de beide rechtsche iets 
boven de lijn uitgaan. De baard van den sleutel raakt van boven 
de randlijn van het schild; de beide knoppen raken de eerste 
arceerlijn. De randlijnen van het schild raken de sierlijnen om de 
groote 3 en evenals in type I heeft de onderste helft van de kroon 
5 juweelen; de middelipe is een parel; rechts en links zijn dia
manten en aan de 2 kanten zijn tot de helft zichtbare parels. 

Bij type III loopen drie verticale streepjes in de V-vormige ver
siering onder de EM en is deze van boven open. De kleine 3 links 
boven is korter en dikker dan de andere. De witte punt in de 
bovenste helft van de linksche groote 3 staat tusschen twee lijntjes; 
aan den onderkant iets eronder; de benedenkant precies tusschen 
twee lijntjes; rechts staat hij boven precies tusschen twee lijntjes 
en onder iets boven de bovenlijn. De randlijnen van het schild 
rechts en links raken de sierlijnen van de 3's. De eerste arceerlijn 
rechts staat verder van de randlijn af dan in de andere typen. 
Van de 5 juweelen in den onderrand van de kroon is de middelste 
een diamant, rechts en links daarnaast zijn parels en aan de 
kanten halve diamanten. 

Er bestaat nog een weinig voorkomende foutdruk, waarbij een 
dun, gebogen, gebroken streepje loopt onder „Stadt Post Amt". 
Deze behoort tot de allereerste uitgifte. Degenen, die van minu
tieus onderzoek houden, kunnen nog meerdere verschillen tusschen 
de drie typen ontdekken. 

Maar ik ga nu over tot de 5 gr., zwart op rose papier, waarvan 
twee typen bestaan (evenals bij de 3 gr. komen deze beide typen 
op dezelfde plaat voor). Bij beide typen loopen dunne randlijnen 
op circa 2 mm. om het zegelbeeld en staat er een punt op het 
snijpunt van de beide randlijnen van het zegelbeeld, welke in 
slechte drukken vaak moeilijk te ontdekken is. 

Type I. De ondergrond van het zegel wordt door golflijnen 
uitgevuld, waarvan de bogen naar boven en de punten naar 
beneden gaan. In type II juist andersom. 

Rechts naast den band met inschrift „fünf Grote" vormen 
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de golflijnen tusschen band en randlijn een boog (zuiver opstaand). 
In type II van boven naar beneden en weer even op. 

Het middelste klaverblad in de kroon raakt in type I links de 
sierlijn; in type II staat deze geheel los. 

He t wapenschild, heeft verticale lijnen; daarvan staat de meest 
rechtsche op gelijken afstand als de andere van de randlijn, terwijl 
de uiterst linksche bijna meenloopt met de randlijn. In type II 
staat de rechtsche dichter bij de randlijn; de linksche op gelijken 
afstand als onderling. 

De rechtsche 5 heeft een hol loopende bovenlijn en loopt 
onder in een ronde punt uit. In type II is de bovenlijn vlakker 
en loopt onder hoekig uit. 

De bovenste golf lijn heeft 12 volmaakte bogen, zonder stukken. 
In type II zijn 11 bogen en aan beide kanten een halve. 

Het zegel met het Inschrift MarkeN is onuitgegeven gebleven. 
De 7 gr. zwart op geel papier komt in druk op kleine af

wijkingen na geheel overeen met de 5 gr. 
De 5 sgr., geelgroen en blauwgroen op wit dun en dik papier 

toont een geheel afwijkende teekening. Wederom met Bremer 
wapen op gladden ovalen grond, zonder kroon, en omgeven door 
vele versieringen; boven de landsnaam; onder waarde-aanduiding. 

In 1861 werd een nieuwe serie uitgegeven, thans doorstoken en 
aangevuld met de waarden van 2 en 10 gr., in geheel nieuwe 
teekening en zonder de 7 gr.; terwijl in 1867 dlle waarden, dus 
de 2, 3, 5, 7, 10 gr. en 5 sgr., getand werden uitgegeven. 

Het doorsteken der zegels geschiedde uiterst onregelmatig; er 
zijn ook 2 verschillende soorten bekend, n.1. de doorloopende 
golf- of zaagvormige doorsteek, en die, bestaande uit kleine af
zonderlijke boogjes. De getande zegels waren in lijntanding 13, 
waarvan ook weer twee soorten bekend zijn, n.1. de zuivere en de 
onvolkomen of ruwe tanding, waarbij de tandingstiften niet vol
doende zijn doorgeslagen. 

Herdrukken werden van de zegels van Bremen nooit aan
gemaakt. De z.g. „Bredemeyersche Neudrucke" (Bredemeyer was 
een postzegelhandelaar in Hamburg) werden na Februari 1873 
(dus na de vernietiging van de drukplaten) door den teekenaar 
der origineele zegels aangemaakt en wel mét of zónder de toe
stemming van den Bremer senaat (hierover zijn de geleerden het 
niet eens). Dit zijn dus inderdaad vervalschingen, waarbij men 
echter zeer en zeer voorzichtig moet zijn, want ze zijn zoo goed 
nagemaakt, dat slechts een kenner hen van de echte kan onder
scheiden. Er zijn in het geheel 5000 series van alle 15 zegels 
uitgegeven. 

De 3 en 5 gr. heb ik bij de typenverschillen reeds uitvoerig 
beschreven. Afwijkingen bij de z.g. Neudrucke zijn: 3 gr. géén 
punt boven de kroon; schaduwlijtjes onder EM en EN van Bremen 
loopen ineen. Onder EM in de versiering loopen de twee lijntjes 
(dus type II was gecopieerd) iets naar links gebogen en het 
linksche staat vlak bij de randlijn. In de echte staan ze loodrecht 
in het midden. De witte punten in de groote 3's wijken af. Bij 
de 5 gr. staan in deze Neudrucke géén punten in de hoeken. 
Letters van de Inschriften zijn dunner. De rechter bovenhoek-
versiering wijkt af. 

De 2 groschen is moeilijker te onderscheiden, omdat meestal 
de druk, vooral op krijtpapier, zoo wazig is en de verschillen dus 
mmder goed uitkomen. In de echte zijn de lijntjes in den binnen-
cirkel en die om de guilloche aan den onderkant uiterst fijn; in 
de Neudrucke iets grover. De baard van den sleutel raakt in de 
echte de zevende en in de valsche de zesde lijn van rechts. In de 
echte staan punten tusschen de letters, die in de valsche ont
breken. Het gebogen lijntje boven de N van Bremen staat los 
van de krul en loopt stomp uit. In de valsche staat deze verbonden 
met de krul en loopt in een punt uit. 

Bij de 7 gr. loopt alleen in de ongetande uitgifte de scheidings
lijn; in de uiterste linker bovenhoek van de M loopt een schaduw-
streepje en in de uiterste rechter een zeer kort streepje (verlenging 
van de versieringskrul). Het arabesk om de linker 7 raakt boven 
en in het midden de randlijn; onder staat het af. Dat om de 
rechter 7 raakt alleen in het midden de randlijn; het staat boven 
en onder af. De schaduwlijntjes in het schild loopen onregelmatig 
boven de randlijn van het schild uit; 18 lijntjes. Punt boven in 
de R en onder in de K van Marke. De B van Sieben is onder open. 
In de valsche loopen de schaduwlijntjes niet boven de randlijn 
uit; punten in de letters R en K ontbreken en de B is van onder 
gesloten. 

5 sgr. De ongetande wijkt door het drukprocédé iets af van 

de doorstoken en getande. Bij de ongetande staat „5 Sgr." op 
zuiver witten grond, terwijl in de andere de arceerlijntjes van 
het binnenvak tot de 5 en de S doorloopen. Het rechter uiteinde 
van het lint bij de ongetande niet, bij de andere wél beschaduwd. 
De rechter V onder heeft bij de ongetande géén, bij de andere 
wél een schaduwstreep in de ophaal. De z.g. Neudrucke wijken 
in zooverre van de echte af, dat de punten, welke zich bij de 
echte bevinden in de wapenversieringen links boven en links en 
rechts onder, ontbreken en dat de rechter uitloop van de R 
(dus het rechter onderlijntje) bij de echte schuin wegloopt en 
bij de Neudrucke gebogen is. De getande exemplaren toonen 
duidelijk slijtage van de platen, zoodat de afscheidingslijn van 
het zegel meestal met te onderscheiden is en de druk vaak 
wazig en onduidelijk is. 

10 gr. zwart op wit papier. Scheidingslijn om het zegel (bij de 
Neudrucke niet). Van het cijfer 10 links boven heeft de 1 een 
buik en is de O van boven bijna open (Neudrucke 1 normaal en 
O gesloten). De rechtsche 10 boven heeft een schaduwlijntje of 
-streepje in de 1 en O (Neudrucke niet). Bij de B en R van 
Bremen loopen de arceerlijntjes van den grond iets in deze letters 
rechts boven door (Neudrucke niet). De schaduwlijntjes in het 
schild van de echte uiterst fijn; bij de Neudrucke grover. Bij den 
sleutelbaard van de echte zegels zijn de beide lijntjes, die den 
rechter bovenhoek vormen, niet gesloten. 

Deze z.g. Bredemeyersche Neudrucke zijn het gevaarlijkst; alle 
overige vervalschingen zijn, wanneer men de kenteekenen weet, 
minder gevaarlijk. 

De meest voorkomende stempel is „Bremen" met datum in 
kastje; ook franco- en rondstempels, alsmede die van de naburige 
staten. Al deze stempels zijn uiterst zeldzaam. Men wachte zich 
echter voor valsche stempels. 

Op 31 December 1867 verloren de zegels van Bremen hun 
frankeergeldigheid doordat Bremen tot den Noord-Duitschen bond 
was toegetreden. Hiermede eindigt de geschiedenis der postzegels 
van Bremen. 

NieiiWe 
Uitgiften 

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

ANDORRA. 
Het koerseerend frankeerzegel 25 centimes verscheen in ge

wijzigde teekening — brug van St. Antoni — en andere kleur: 
25 centimes, roodbruin. 

BELGISCH-CONGO. 

BELCtSCH COMCO 

Frankeerzegels in de uitvoering 
der koerseerende plaatjes-serie: 

1 fr. 50 c , grijs. 
2 fr. 50 c , grijsblauw. 

Voor de instandhouding der 
nationale parken verscheen in een 
blok van vier, voorzien van 
breede witte randen, het fran
keerzegel: 

4 fr. 50'C, rood en zwart. 
Honderdduizend blokken wer

den hiervan gedrukt. 
Men zie voorts onder Te verwachten nieuwe uitgiften in dit 

nummer. 

(i L ß K.. A ß K A H A M S, D E N H A A (j . 

Vertegen
woord igers 

voor 
Nederland 

en 
Koloniën: 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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BOLIVIA (October 1937). 

Het Bulletin Mensuel meldt den opdruk „Comunicaciones D. S. 
25237" en waarde op onderstaande frankeerzegels: 

0.05 op 2 centavos, groen. CYvert nr. 184). 
0.15 op 25 centavos, donkerblauw. (Yvert nr. 188). 
0.30 op 25 centavos, donkerblauw. (Yvert nr. 188). 
0.45 op 1 boliviano, bruinrood. (Yvert nr. 119). 
1 b. op 2 bolivianos, lila. (Yvert nr. 154). 
2 b. op 25 centavos, donkerblauw. (Yvert nr. 188). 
3 b. op 50 centavos, lila. (Yvert nr. 177). 
5 b. op 50 centavos, lila. (Yvert nr. 177). 

BRAZILIË. 
Ter gelegenheid van het 50jarig 

bestaan van het Esperanto, verscheen 
het frankeerzegel, volgens afbeelding: 

300 reis, groen. 
Het is gedrukt op papier met het 

meervoudig watermerk Brasil Correio 
(type M van den Yvertcatalogus). 

Frankeerzegels in nieuwe teeke
ningen: 

300 reis, oranje en zwart. 
2000 reis, groen en rood. 

Eerstgenoemde is gedrukt in staand 
formaat en geeft een gezicht weer op 
den plantentuin van Rio de Janeiro; 

de 2000 reis is vervaardigd in liggend formaat en toont het paleis 
Monroe in dezelfde stad. 

Luchtpostzegels in ongewijzigde teekening, doch op papier met 
bovengenoemd watermerk: 

3000 reis, violet. (Yvert nr. 25). 
3500 reis, blauw, geel en groen. (Yvert nr. 31). 

BULGARIJE. 
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Ter gelegenheid van de groote manoeuvres onder bevel van 
koning Boris III verscheen het frankeerzegel: 

2 lewa, roodbruin. 
Met het portret van prinses Maria Louise zijn te melden de 

frankeerzegels: 
1 lewa, groen. 
2 lewa, roodbruin. 
4 lewa, rood. 

COSTARICA. 
Dienstzegels in de teekening der uitgifte 1926: 

2 centavos, violet en zwart. 
3 centavos, grijsbruin en zwart. 
4 centavos, karmijn en zwart. 
5 centavos, olijf en zwart. 
8 centavos, bruin en zwart. 

10 centavos, karmijn en zwart. 
20 centavos, donkerblauw en zwart. 
40 centavos, oranjerood en zwart. 
55 centavos, violet en zwart. 

1 colon, bruinrood en zwart. 
2 colon, blauwgrijs en zwart. 
5 colon, geeloranje en zwart. 

CUBA. 
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Ter herdenking van het feit, dat vier 
eeuwen geleden met het aanplanten van 
suikerriet daar te lande werd begonnen, 
verscheen de reeds vroeger aangekondigde 
serie in de waarden: 

1 centavo, groen. 
2 centavos, rood. (L). 
5 centavos, blauw. fL). 

De zegelbeelden stellen achtereenvolgens 
voor: zeilschip uit den tijd van Columbus 
en suikerriet; idem en oude suikermolen; 
idem en moderne suikerfabriek. 

DOMINTKAANSCHE REPUBLIEK. 
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Het 8e jaar van het pre
sidentschap van generaal 
Trujillo werd „gevierd" met 
de uitgifte van het frankeer
zegel: 

3 centavos, violet. 

DUITSCHLAND. 
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Op 4 dezer verscheen de jaarlijksche 
serie weldadigheidszegels, waarvan de 
extra opbrengst ten goede komt aan 
het z.g. Winterhilfswerk. De teekenin
gen, afkomstig van den kunstenaar Von 
AxterHeudtlasz te Berlijn, geven ver
schillende scheepstypen weer. 

De waarden zijn: 
3 ( 2 pf., bruin. Reddingsboot. 
4 f 3 pf., grijsblauw. Vuurschip 

„Elbe I". 
3 pf., groen. Visschersboot. 
4 pf., donkergroen. „Kraft durch Freude", stoomschip. 

8 f 4 pf., oranje. Zeilschip. 
12 | 6 pf., rood. Stoomschip „Tannenberg". 
1 5  1  1 0 pf., bruinlila. Veerboot „Warnemünde". 
25 f 15 pf., blauw. Ss. „Hamburg" der Hamb. Am.lijn. 
40 ) 35 pf., violet. Ss. „Bremen" van den Nordd. Lloyd. 

De zegels zijn gedrukt op papier zonder watermerk. De waarden 
3 | 2, 5 | 3, 6 | 4 en 12 I 6 pfennig werden eveneens in post
zegelboekjes uitgegeven. 

Tot ultimo Maart 1938 worden de zegels verkocht; hun geldig
heid voor frankeering eindigt den laatsten Juni 1938. 

EGYPTE. 

5 + 
6 4

Tijdens de conferentie van Montreux, die 
in April en Mei j.1. werd gehouden, werd 
besloten tot het opheffen der capitulaties. 

Ter herinnering aan deze gebeurtenis 
verscheen een serie frankeerzegels, alle vol
gens afbeelding en in de waarden: 

5 millièmes, bruinrood. 
15 millièmes, bruin violet. 
20 millièmes, blauw. 

Gedrukt werden 500.000 resp. 200.000 en 
200.000 exemplaren. 

Onder capitulaties verstaat men de over
eenkomst, waarbij onderdanen van vreemde 
nationaliteit niet terecht behoeven te staan 
voor de rechtbanken van het eigen land, 
doch waarbij inbreuken op de wet worden 

berecht door tusschenkomst van de consuls of diplomatieke agenten 
van het land, waartoe de overtreder behoort. 

• * * « * n » V M « « n n « 

CONf£«ENCE or MONTREUX 
ABOUTiOMoisCAPlIUUltONS 

AVNiLMAl 1937 
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FRANKRIJK (October 1937). 
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De opening van den nieuwen 
verkeersweg over den bergpas 
van de Iseran bracht het fran
keerzegel: 

90 c , donkergroen. 
Voorts verschenen in het 

vredestype de frankeerzegels: 
55 c , violet. 
80 c. op 1 fr., oranje. 

Deze laatste opdruk is in 
rood aangebracht; het zegel 
komt alleen voor met vóór
afstempeling, terwijl de oplaag 
beperkt is. 

GROOTLIBANON. 
Frankeerzegel in het koerseerend cedertype. 

O pi. 50, roselila. 
HONDURAS. 

MMtÉMa VÊÊÊ. 

De 150e herdenkingsdag van de NoordAmerikaansche grondwet 
werd ook hier herdacht. 

In bovenstaande teekening verscheen het luchtpostzegel: 
46 Centavos, zwart, geel, blauw, rose en olijf. 

IRAN. 
Frankeerzegel in de koerseerende portretteekening: 

60 dinars, bruinrood. 

ITALIË. 
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De serie beroemde mannen, wier eeuwfeest dit jaar wordt her
dacht, is thans verschenen in de waarden: 

10 centesimi, donkerbruin. (Spontini). 
20 centesimi, karmijn. (Stradivari). 
25 centesimi, groen. (Leopardi). 
30 centesimi, bruin. (Pergolesi). 
50 centesimi, violet. CLeopardi). 
75 centesimi, rood. (Pergolesi). 

1 1. 25 c , donkerblauw. (Giotto). 
1 1. 75 c , roodoranje. (Spontini). 
2 1. 55 ) 2 1., grijsgroen. (Stradivari). 
2 1. 75 + 2 1., bruin. (Giotto). 

Spontini was een bekend componist; Stradivari de wereldbe
roemde vioolbouwer; Leopardi schrijver en dichter van naam; 
Pergolesi een componist; Giotto een beroemd schilder en architect. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de zegelbeelden der 
in het vorige nummer vermelde serie, uitgegeven ter herdenking 
van den 2000en geboortedag van keizer Augustus. 

Op elke waarde is bovendien een Latijnsche spreuk aangebracht, 
waarvan verschillende op rekening worden gesteld van Augustus 
zelven, terwijl de andere van Vergilius afkomstig zijn. 

De 10 centesimi geeft een standbeeld weer; het vertaalde onder
schrift luidt: ik heb de zee veroverd. 

De 15 c. bruin geeft wapentrofeeën weer met den tekst: over 
de geheele wereld, te land en ter zee, heb ik herhaaldelijk oorlog 
gevoerd en steeds was ik overwinnaar. 

Op de 20 c. ziet men Augustus, een offer brengend aan de 
goden: ik heb in de stad de tempels der goden opnieuw op
gebouwd. 

De 25 c. is een verheerlijking van den Italiaanschen bevolkings
aanwas: Censum populi egi (ik heb de telling van mijn volk 
verricht). Voorts draagt dit zegel tot tekst: een nieuw geslacht 
is ons gezonden van de hoogte des hemels. 

De 30 c. toont een standbeeld van Augustus: ik heb de werken 
voortgezet, begonnen en ondernomen door mijn vader. 

Op de 50 c. ziet men den keizer te midden van opgeheven 
handen: geheel Italië heeft mij zijn belofte gedaan en mij aan
gezocht tot leider. 

De buste van Augustus, tusschen twee palmbronnen, met op 
den achtergrond pyramides, ziet men op de 75 c. De tekst houdt 
zonder twijfel verband met de kortgeleden plaatsgevonden ver
overing van Ethiopië, hoewel hij afkomstig is van Augustus en in 
dien tijd met Ethiopië het noordelijk deel van Afrika werd 
bedoeld. De slagzin luidt: de legers zijn in Ethiopië geleid op 
mijn last en onder mijn autoriteit. 

Op de 1 lire 25 ziet men Romeinsche galeien: mijn vloot over 
den oceaan. 

Een altaar is afgebeeld op de 1 lire 75: de senaat heeft gelast, 
dat het vredesaltaar van Augustus zou worden gewijd aan mijn 
terugkomst. 

De 2 lire 55 heeft betrekking op een Romeinsch gebruik: het 
aanbieden van de oorlogstrofeeën aan de goden. De tekst luidt: 
ik heb op het Kapitool de lauwertakken gebracht van mijn 
bundels om mijn geloften na te komen. 

De 25 c. der luchtpostserie is een symbool van het rijke en 
vruchtbare Italië: uw regeering, Gesar, heeft aan de velden over
vloedige oogsten geschonken. 

Het kinderrijke Italië is weergegeven op de 50 centesimi: aan 
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het ras van Romulus een overvloed van goeds, kinderen en alles 
wat tot glorie leidt. 

Een koppel zonnepaarden is afgebeeld op de 80 c : weldoende 
zon, kunt ge iets grootschers bezoeken dan Rome ! 

De kaart van Europa en Noord-Afrika is weergegeven op de 
1 lire: zij, die de zee en de landen onder hun volledige heer
schappij hadden. 

En tot slot de 5 lire, toonende den kop van den keizer: o mach
tige steun van Italië en van Rome, de heerscheres. 

IVOORKUST. 
Frankeerzegel met het portret van gouverneur Binger: 

65 centimes. 

JAPAN. 
Frankeerzegels in reeds benutte teekeningen, doch op papier 

met het nieuwe watermerk kettinglijn: 
4 sen, geelgroen. (Berg). 

10 sen, rose. (Tempel). 
20 sen, blauw. (Berg). 

LIECHTENSTEIN (October 1937). 
Frankeerzegels in landschapsteekeningen: 

5 rappen, groen en geel. 
20 rappen, roodbruin en geel. 
25 rappen, bruinrood en geel. 

Dienstzegel, opdruk Regierungs-Dienstsache en kroon op de 
hierboven vermelde waarden: 5 en 20 rappen. 

De opdruk is aangebracht in zwart, resp. violet. 

MANDSJOEKWO. 
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Frankeerzegels ter gelegenheid van de voltooiing der hoofdstad 

Hsin-king: 
2 fen, lila. 
4 fen, rood. 

10 fen, grijsgroen. 
20 fen, blauw. 

Twee verschillende teekeningen werden voor deze serie benut; 
beide geven een gezicht weer op de hoofdstad. De oplaag bedraagt 
35000 series. 

Luchtpostzegel, vliegtuig boven de spoorbrug van Soungari: 
39 fen, blauw-. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 

Weldadigheidszegel, portret van generaal 
Franco: 

10 centimes, bruin. 
De opbrengst komt ten goede aan de 

oorlogsverminkten. 

MEXICO. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, doch in het nieuwe, 

kleine formaat: 
10 centavos, violet. 

NICARAGUA. 
Luchtpostzegels ter herden

king van het 150-jarig bestaan 
van de Noord-Amerikaansche 
grondwet: 

10 c , geelgroen en blauw. 
15 c , roodoranje en blauw. 
20 c , karmijn en blauw. 
25 c , bruinviolet en blauw. 
30 c , groen en blauw. 
35 c., geel en blauw. 
40 c , geelgroen en blauw. 
45 c , lila en blauw. 

50 centavos, roselila en blauw. 
55 centavos, lichtblauw en blauw. 
75 centavos, grijsgroen en blauw. 

1 cordoba, donkerblauw en lila. 
De zegels zijn alle gedrukt in liggend formaat en toonen diverse 

landschappen. Van de twee hoogste waarden werden elk 12000 
exemplaren gedrukt, van de overige elk 15000 stuks. 

NIEUW-ZEELAND. 
Het jaarlijksche weldadigheidszegel verscheen: 

1 -h 1 penny, scharlakenrood. 
Het is gedrukt in groot, staand formaat en geeft een flinken 

jongen weer. 

N O O R W E G E N ("October 1937). 
In de, in het vorige nummer vermelde, gewijzigde uitvoering 

verschenen de frankeerzegels: 
7 ore, groen. 30 ore, ultramarijn. 

14 ore, oranje. 35 ore, violet. 
15 ore, olijfgroen. 40 ore, grijsgroen. 
25 ore, bruin. 

De 7 ore is gedrukt in het cijfer-, alle andere waarden in het 
leeuwen-type. 

OOSTENRIJK. 
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Weldadigheidszegels, waarvan de opbrengst ten goede komt aan 
de winterhulp: 

5 -j- 2 groschen, donkergroen. 
12 -f- 3 groschen, sepia. 
2 4 - 1 - 6 groschen, blauw. 
' 1 - 1 - 1 schilling, karmijn. 

De ontwerpen zijn van professor Ferdinand Kitt. De oplaag 
bedraagt 700.000 stuks voor elk der drie laagste waarden en 
200.000 voor de 1 schilling. Laatstgenoemde is slechts verkrijgbaar 
in een complete serie met de drie andere. 

O p 22 dezer zijn de gedenkzegels, eeuwfeest der Oostenrijksche 
spoorwegen, aan de postkantoren verkrijgbaar. 

Op goed gezag kunnen wij reeds thans melden, dat de serie 
bestaat uit de waarden: 

12 groschen, bruinsepia. 
25 groschen, violet. 
35 groschen, donkerrood. 

Alle zijn gedrukt in liggend formaat. Achtereenvolgens stellen 
de teekeningen voor: de eerste locomotief in Oostenrijk, de Austria; 
moderne locomotief voor sneltreinen; electrische locomotief. 

PANAMA (Kanaalzone). 
Frankeerzegel met het portret van generaal Sibert: 

14 cents, donkerblauw. 
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PARAGUAY. 
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wij geyen hierbij de afbeelding van de zegels, uitgegeven ter 
gelegenheid van het 400-jarig bestaan der stad Asuncion, vermeld 
m het vorige nummer. Voor de nieuwe lezers diene, dat de 
waarden zijn: 50 centavos, 1, 3, 10 en 20 pesos. 

Eveneens gaat hierbij de afbeelding van de zegels, verschenen 
ter gelegenheid van het nationale Eucharistisch Congres. 

De oplaagcijfers hiervan zijn: I peso en 3 pesos elk 300.000 
stuks; 10 pesos 150.000. 

PERU. 
Frankeerzegels ter gelegenheid van de 

daar te lande gehouden technische 
luchtvaartconferentie: 

10 c , violet. (Eerste vlucht in 1911). 
15 c , groen. (J. Chavez}. 
25 c , bruin. (Luchthaven van Lima) 

1 sol, zwart. (Kaart met lucht-
routes in Peru). 

Op de 15 centavos is afgebeeld een 
der pioniers der luchtvaart, de Peruaan 
Chavez, die voor het eerst over de 
Alpen vloog, doch aan het einde van 
dien tocht neerstortte en gedood werd. 

RUANDA-URUNDI. 
Frankeerzegels in het type der koerseerende uitgifte: 

1 fr. 50 c , violet. 
2 fr. 50 c , donkerblauw. 

TRAVANCORE. 
Dienstopdruk On / S S op frankeerzegel der uitgifte 1889-1900: 

3^ chuckram, violet. ("Yvert nr. 4). 
TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Ter gelegenheid van de daar te lande gehouden bijeenkomst 

van het Internationaal Arbeids Bureau (B.I.T.) verschenen onder
staande frankeerzegels met den opdruk B.I.T. 1937 in violet: 

50 heller, groen. (Yvert nr. 324). 
1 kroon 30, rose. (Yvert nr. 312). 
2 kronen, groen. (Yvert nr. 313). 

Naar verluide, is de oplaag beperkt. 
De poitzegeltenioonstelling van Bratislava bracht een speciaal 

zegel velletje met de frankeerzegels: 
50 heller, blauw. (Gezicht op den Tatra). 

1 kroon, karmijn. (Mausoleum voor generaal Stefanik). 
Boven en onderaan van het vel is het wapen afgebeeld; de toe

lichtende tekst luidt vertaald: Internationale postzegeltentoon
stelling, Bratislava 1937". 

De oplaag bedraagt 470.000 exemplaren. 
TURKIJE. 

Frankeerzegels ter gelegenheid van het 2e 
congres van Turksche geschiedkundigen: 

3 kurus, violet. 
6 kurus, lichtblauw. 
734 kurus, rose. 

12 K kurus, biauwzwart. 
Op de 6 en \2i4 kurus is de buste van den 

Staatspresident afgebeeld, op de beide andere 
waarden een koperen hert of eland op voet
stuk. 

Honderdduizend series werden hiervan 
gedrukt. 

TUNIS. 
Waarde-opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1931-1933: 

1 franc 75 op 1 fr. 50, lichtblauw en blauw. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Ter gelegenheid van den 150en herdenkingsdag van de stichting 

der Noord-Amerikaansche grondwet verscheen het frankeerzegel: 
3 cents, roselila. 

Het zegelbeeld is vervaardigd naar het beroemde schilderstuk 
van James Brutus Stearns, de onderteekening der grondwet. 

De oplaag bedraagt 75 millioen exemplaren. 

De eersteling van de aangekondigde serie met gezichten op de 
diverse landen en bezittingen van Oom Sam is verschenen: 

3 cents, violet. (Standbeeld van Kamehameha I van Hawai). 
Den heer Abma te Grand Rapids dank voor onverwijlde toe

zending. 

ZUID-AFRIKA. 
Dienstzegel, opdruk Official en Offisieel op onderstaand fran

keerzegel der koerseerende uitgifte, teekening mijnschacht: 
l'A pence, groen en goud. 

ZWITSERLAND. 
Voor dienstgebruik van de federale regeering werden onder

staande frankeerzegels voorzien van een geperforeerd kruis. De 
zegels zijn uitsluitend afgestempeld verkrijgbaar. 

Het zijn: 
3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 en 90 rappen, 
1 franc, 1 franc 20, 1 franc 50 en 2 francs (Yvert nrs. 
289-297, 124, 165, 207, 166, 208, 126, 209-211). 

V. B. 
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Oplaa^ci;fers,e.s, 
ALBANIË. 
Ter voorbereiding van de feestelijke herdenking van het 25-jarig 

bestaan van het koninkrijk, dat in 1939 valt, zullen binnenkort 
negen speciale frankeerzegels in beperkte oplaag verschijnen, waar
op weergegeven zijn: de laatste oogenblikken van den nationalen 
held Skanderbeg, de geboeide en gewonde Albaneesche adelaar en 
dezelfde met uitslaande vleugels. 

En om de feestvreugde ten top te voeren verschijnt voor de
zelfde gelegenheid een speciaal velletje, waarop drie waarden (20, 
30 en 40 quint) naast elkaar zijn afgedrukt. 

BELGIË. 
De volgende maand verschijnt de gebruikelijke anti-tuberculose 

serie, waarop het prinsesje Josephine Charlotte zal zijn afgebeeld. 
De waarden zullen zijn: 10 + 5 c , 25 + 5 c , 35 + 5 c , 5 0 + 5 c , 
70 + 5 c., 1 fr. 4- 25 c , 1 fr. 75 + 25 c. en 2 fr. 45 + 2 fr. 55. 

Een nieuwe serie postzegelboekjes, doorschoten met amusante 
reclames voor de koloniale loterij, is verschenen. 
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De publiciteitszegels, waarvan wij er hierboven een afbeelden, 
verschenen in de waarden 35 en 70 centimes in de koerseerende 
teekening. 

Voorts meldt de heer Deratté nog, dat in het type koning Leo
pold vellen van 150 zegels ad 70 centimes worden uitgegeven, elk 
exemplaar met reclameaanhangsel als hierboven afgebeeld, van 
welke 150 stuks een geheele rij tête-bèche is gedrukt. 

Hetzelfde grapje staat te gebeuren met de 35 centimes in de 
koerseerende teekening. Deze zegels worden uitsluitend per geheel 
vel verkocht. Als de verzamelaars nu maar bijten willen ! 

Voorts kunnen zij hun geld gereed houden voor het in het 
begin van 1938 verschijnende speciale blok, dat dienen moet om 
de voltooiing van de basiliek van Koekelberg mogelijk te maken ! 

BELGISCH-CONGO. 
Voor het aanwakkeren van het toerisme en de instandhouding 

van de Nationale Parken verschijnt een serie frankeerzegels in de 
waarden 5, 90 centimes, 1 fr. 50, 2 fr. 40, 2 fr. 50 en 4 fr. 50. 

Zij zijn vervaardigd naar fotografische opnamen van den chef 
der afdeeling zoölogie van het Kongo-Museum, den heer De Witte. 
De 4 fr. 50 dezer serie wordt gedrukt in een andere kleur dan die 
dezer waarde, vermeld onder Nieuwe uitgiften. 

CUBA. 
Het Bulletin Mensuel van October j.1. publiceert een officieel 

bericht, waaruit blijkt, dat er op 13, 14 en 15 October j.1. zou 
verschijnen een speciale serie frankeerzegels, waarvan elke waarde 
een symbolische voorstelling geeft van een Amerikaansche natie. 

Na afloop van den verkooptermijn wordt het onverkochte 
restant vernietigd. 

De opbrengst komt ten goede aan de vereeniging van Ameri
kaansche schrijvers en kunstenaars. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Van de in het vorige nummer vermelde Olympiade-zegels werden 

de volgende aantallen gedrukt: 1 centavo 100.000, 3 centavos 
200.000 en 7 centavos 47.000 stuks. 

DUITSCHLAND. 
Volgens officieele mededeeling zijn de restvoorraden van de 

Winterhulp-zegels van 1936 vernietigd. 
ECUADOR. 
Ook dit land viert de 150e herdenking van de Noord-Ameri-

kaansche grondwet door het uitgeven van een speciale serie 
frankeer- en luchtpostzegels, elk in de waarden 2, 5, 10, 20, 
50 centavos, 1 en 2 sucres. 

FRANKRIJK. 
In verband met de gewijzigde posttarieven verschijnen binnen

kort frankeerzegels in de waarden 60 en 80 centimes, terwijl de 
75 centimes in een andere kleur wordt gedrukt. 

Voorts twee luchtpostzegels: 2 fr. 15 en 12 fr. 25. 
HONGARIJE. 
Het blad Donaupost deelt bijzonderheden mede over de binnen

kort te verwachten diverse uitgiften. Zoo verschijnen in het begin 
van 1938 niet minder dan 14 verschillende frankeerzegels, betrek
king hebbende op het leven van St. Stefanus fl , 2, 4, 5, 6, 10, 
16, 20, 25, 30, 32, 40, 50 en 70 filler). 

Ter gelegenheid van het in Mei a.s. te houden Eucharistisch 
congres verschijnen in blokvorm de waarden 6, 10, 16, 20, 32, 40 
en 50 filler, met de portretten van den heiligen Stefanus, Ladis-
laus, de heilige Elisabeth en Margaretha. Deze blokken zullen 
worden verkocht tegen dubbel nominaal. 

En ten slotte verschijnt in Augustus 1938 een toeslagserie ter 
gelegenheid van de te houden St. Stefanus-feesten. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Binnenkort verschijnt een weldadigheidsserie ten bate van een 

tehuis voor weezen van postambtenaren. Zij zal bestaan uit de 
waarden 1, 10, 25, 50 centimes en 1 peseta, terwijl de oplaag 
beperkt is tot 50.000 complete series. 

OOSTENRIJK. 
Van 12 December a.s. af worden aan de postkantoren zooge

naamde gelukwenschzegels verkrijgbaar gesteld in de waarden 12 
en 24 groschen, die men benutten kan voor brieven met prettigen 
inhoud. Waar vadertje staat al niet voor zorgt ! 

De teekening, vaas met bloemen, omgeven door de twaalf tee-
kens van den dierenriem, is afkomstig van professor Dachauer. 

RUMENIE. 
De Berner Briefmarken Zeitung meldt op goed gezag de oplaag-

cijfers van onderstaande zegels: 
Uitgifte 1934, Nationale vrouwenliga 

Vruchtenweek 1 lei 
Idem 2 lei 

Uitgifte 1935, Martelaren-serie 1 lei 
Idem 2 lei 
Idem 6 lei 
Idem 10 lei 
5-jarig regeeringsjubileum 

Uitgifte 1936, Tentoonstelling 6 lei 
6-jarig regeeringsjubileum 

Uitgifte 1934, Padvinders Mamaia 
Uitgifte 1936, Padvinders Brasov 

Marine tentoonstelling 
Kleine Entente 

De bevordering van kroonprins Michaelis tot officier brengt een 
speciaal blok, waartoe de vier koerseerende frankeerzegels van 
2, 6, 10 en 20 lei tot een blok worden vereenigd en van een 
verklärenden tekst worden voorzien. 

series 105.000. 
100.000. 
105.000. 
212.900. 
202.900. 
200.400. 
205.400. 

series 50 200 
100.000. 

series 110.200. 
series 50.000. 
series 60.000. 
series 50.000. 
series 54.800. 

RUSLAND. 

CCCPI iABMonOMTA 

Ter gelegenheid van de van 15 tot 20 dezer te houden luchtpo'^t-
jubileum-tentoonstelHng wordt een speciaal zegelblok uitgegeven, 
waa,rop 4 zegels in de waarde 1 roebel elk, worden gedrukt. Het 
zegelbeeld stelt een vijfmotorig vliegtuig voor, zich bewegend 
boven Leningrad. Het blok wordt gedrukt naar het driekleuren-
fototypie-procédé; het verschijnt ongetand en in een oplaag van 
50.000 stuks. 

SIAM. 
Volgens Gibbons' Stamp Monthly verschijnen binenkort onder

staande frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 
portret van den jongen koning Ananda (2, 3, 5 en 10 satang), 

rijstveld (15, 25 en 50 satang), Siameesche monumenten (1, 2, 3, 
5 en 10 baht). 

STRAITS SETTLEMENTS. 
Naar verluidt zullen in de nieuwe serie frankeerzegels met het 

portret van koning George VI van Engeland de waarden 25, 100 
en 500 dollars niet worden opgenomen. 
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ZWITSERLAND. 

'«W^»., 

130.10 H'FUA'ET IA 

De Pro Juventute zegels van dit 
jaar zullen de portretten brengen 
van generaal H. Dufour C1787-1875) 
voor de 5 + 5 rappen groen, en 
Nikolas von der Flue (1417-1487) 
voor de 10 + 5 rappen violet. 

Op de beide andere waarden, ge
drukt in grooter, liggend formaat, 
komen de kopjes voor van een 

jongen (20 + 5 rappen roodoranje) en van een meisje (30 -|- 10 
rappen blauw). 

Deze twee laatste zegels worden bovendien voorzien van een 
zilveren takje, dit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der 
Zwitsersche kinderzegels. 

v. B. 

Nederland en 
Oerzecsclie 
Geweslen 

NEDERLAND. 
De komende kinderzegels. 
Hierover bericht Dienstorder H 671 van 27 October: 
„Weldadigheidspostzegels. 
1. In verband met navragen, die van de zijde van het publiek 

zijn ingekomen, wordt medegedeeld, dat met het oog op de ver
laging van sommige posttarieven, welke heeft plaatsgevonden, is 
besloten dit jaar de weldadigheidspostzegels uit te geven in vijf 
soorten met een frankeerwaarde van resp. 1%, 3, 4, 5 en 12% cent 
en een verkoopsprijs van resp. 3, 5, 6, 8 en 16 cent. 

2. Nadere mededeelingen omtrent de uitgifte zullen zoo spoedig 
mogelijk volgen." 

Wij vernemen nog nader, dat de zegels weer op 1 December zul
len verschijnen. Door een vijfde waarde uit te geven heeft men 
de nominale waarde en de verkoopwaarde van de serie ongeveer 
gelijk gemaakt met die van vorige jaren (vroeger 25 en 37 cent, 
nu 26 en 38 cent). 

Een persbericht van 6 November geeft de beloofde nadere 
bijzonderheden. De zegels worden verkrijgbaar gesteld van 1 De
cember tot en met 5 Januari 1938; de kleuren zijn als volgt: 

1% + 1% cent, donkergrijs; 
3 + 2 cent, lichtgroen; 
4 + 2 cent, roodbruin; 
5 -|- 3 cent, donkergroen; 

12K + 3 % cent, blauw. 
De zegels zijn vervaardigd in rotogravure; de afmetingen van 

het beeldvlak zijn 18 bij 26% mm., dus dezelfde als van de 
vorige kinderseries. De zegels zijn voor de frankeering geldig 
tot en met 31 December 1942. 

De afbeelding is voor alle waarden dezelfde, en wordt door het 
persbericht in bloemrijke taal aldus beschreven: „Ditmaal is de 
voorstelling der zegels —• een kinderkopje — ontleend aan een 
schilderij van Frans Hals (de Lachende Jongen), naar aanleiding 
van d edit jaar gehouden tentoonstelling van den grooten meester, 
wiens eeuwig-jonge kunst daar zoo verrassend in al haar volheid 
tot het Nederlandsche volk heeft gesproken. Meester der vitaliteit, 
wist hij ook het kindergelaat te schilderen, zóó dat al het be
koorlijke en opwekkende van de jonge levenskracht tot uit
drukking komt. Een zijner schilderijen op die tentoonstelling te 
zien was daarom als aangewezen voor hoofdmotief der kinder
zegels van dit jaar. De schildering van het kopje voor het zegel 
werd uitgevoerd door den kunstschilder Pijke Koch; het letter
gedeelte is van de hand van den schriftkunstenaar J. van Krimpen." 

Zooals bij de laatste zomerzegels staan onderaan de nieuwe 
zegels zoowel de toeslag als de geldigheidsduur vermeld. 

De oplaag der Jamboreezegels. 

Van de ter gelegenheid van de Wereld-Jamboree 1937 uitgegeven 
bijzondere postzegels zijn in totaal de volgende aantallen verkocht: 

1% cent: 14.544.361; 
6 cent: 14.796.494; 

12% cent: 3.870.173. 
Deze zegels werden slechts op' verzoek aan het publiek ver

strekt van 1 April tot en met 31 Augustus j.1. De geldigheid voor 
de frankeering eindigt op 31 December 1937. 

Duiten gebruikstelling van postzegels. 
Met ingang van 1 Januari 1938 worden de volgende zegels buiten 

gebruik gesteld en voor de frankeering waardeloos: 
1. de jubileumseries van 1913 en 1923; 
2. het vredeszegel van 12% cent; 
3. de kinderzegels van 1932 (serie Levigne, jongens- en meisjes

kopjes met bloemen); 
4. de jamboreezegels. 
De jubileumzegels 1913 en 1923 kunnen worden ingewisseld 

tot 1 Januari 1938, de vredeszegels tot 1 Juli 1938. 

De opbrengst van de Zomerzegels 1937. 
Blijkens de thans ontvangen officieele gegevens heeft de bruto-

opbrengst boven de frankeerwaarde van de zomerpostzegels 1937 
ƒ 86.921,92 bedragen. Na aftrek der onkosten blijft als netto
opbrengst een bedrag van circa ƒ 77.300 over. 

Bovendien is wegens extra-porto, geplakt op voor den luister
wedstrijd A.V.R.O. gebruikte briefkaarten, een gedrag beschikbaar 
van ƒ9.131,30. 

De opbrengst van den te verkoopen voorraad gebruikte zomer
zegels is nog niet bekend. 

Nieuwe oplaagletters. 
2% cent V; 4 cent M; 27% cent J; 60 cent G. 
Nieuwe etsingnummers. 
5 cent V: L 583, R 583. 

27% cent J: 581. , 
60 cent G: 564. 
De melding in Augustus van 5 cent U: R 564, berust op een 

vergissing. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
2% cent V: 323. 
3 cent P: 318, 319, 320. 
4 cent M: 334. 
De 500e Indië-vlucht. 
Dienstorder H 691 bis van 3 November meldt: 
„Ter gelegenheid van de 500e vluchten van Nederland naar 

Ned.-Indië (vertrek Amsterdam 13 November) en van Ned.-Indië 
naar Nederland (vertrek Bandoeng 27 November) zullen op de 
met deze vluchten verzonden stukken, welke in Nederland, Ned.-
Indië, Suriname en Curasao worden ter post bezorgd, afdrukken 
van bijzondere stempels worden geplaatst." 

Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de lucht
post-rubriek. 

Luchtpostdienst. 
Dienstorder H 676 van 27 October meldt: 
Ongefrankeerde en ontoereikend gefrankeerde brieven en brief

kaarten voor Ned.-Indië. 
1. De bepaling, dat in het verkeer met Ned.-Indië de ongefran

keerde en ontoereikend gefrankeerde brieven en briefkaarten, 
welke met den luchtdienst Amsterdam-Bandoeng v.v. worden over
gebracht, belast worden met een port van eenmaal het aan de 
frankeering ontbrekende bedrag, zal voor het laatst worden toe
gepast op de stukken, welke met de op 30 October a.s. uit Amster
dam resp. Bandoeng vertrekkende vliegtuigen worden verzonden. 

2. Op de na dien datum in beide richtingen verzonden stukken 
als hier bedoeld zullen met betrekking tot de portheffing de be
palingen van toepassing zijn, welke gelden voor niet met den 
genoemden luchtpost overgebrachte ongefrankeerde of ontoe
reikend gefrankeerde brieven en briefkaarten voor en uit Ned.-
Indië. 

NED.-INDIE. 
Opdrukken ! 
De in het vorig nummer aangekondigde opdrukken, uitgegeven 

in verband met de tariefsverlagingen, zijn begin October ver-

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 205 

schenen. Met opdruk „10" kwamen uit de 30 en 'i2% cent van 
de serie 1913-1928, met opdruk „20" het portzegel van 37/^ cent, 
waaraan geen behoefte meer bestaat. 

10 op 30 cent grijszwart. De opdrukkleur is rood, de oude 
waarde is door een dikke streep bedekt, daaronder het getal 10. 
Van dezen opdruk zijn uitgegeven 3.500.000 stuks. 

10 op 32}^ cent lila en oranje. Opdrukkleur zwart. De oude 
waarde is niet doorbalkt, maar wordt bedekt door de nieuwe 
waarde „10", die uit grootere cijfers bestaat dan bij de 10 op 
30 cent. Oplaag van dezen opdruk: 3.600.000 stuks. 

Portzegel 20 op 37 J4 cent rood. Over de oude waarde is in 
zwart het getal „20" gedrukt in ()% mm. hooge cijfers. Oplaag 
545.000 stuks. 

De post- en portzegels zijn overdrukt bij den Topografischen 
Dienst te Batavia-C. 

Voor de tegelijk verschenen opdruk 10 cent op briefomslag van 
\2}i cent zie men bij de poststukkenrubriek. 

Van andere zijde (redactie Postzegelblad voor Indië) ontvingen 
wij andere cijfers. Met het overdrukken van de 10 op 30 cent zou 
men (27 October) nog bezig zijn; hiervan is dus de oplaag nog 
niet nauwkeurig bekend. Van de 32 K cent werden naar den 
Topografischen Dienst gezonden 3.681.600 stuks, waarvan goed
gekeurde opdrukken (dus de oplage) 2.948.800 stuks. Van de port
zegels 2:714 cent werden opgezonden 549.000 stuks, goedgekeurde 
opdrukken 509.000 stuks. 

De oplaag van de Indische Jamboreezegels. 
Van üe 714 cent zijn verkocht 340.172 stuks (oplaag bedroeg 

585.400). Van de 12K cent zijn verkocht 504.934 stuks (oplaag 
bedroeg 782.100). 

Het restant is vernietigd. De totale opbrengst is ƒ 109.757,30, 
waarvan de toeslag bruto bedraagt ƒ21.127,65. 

Wij danken het Postzegelblad voor Indië voor bericht hierover. 
De tariefsverlaging. 
Het voornaamste punt van de op 1 October ingevoerde tariefs

verlaging in het binnenlandsch verkeer, de verlaging van het 
briefport van 12 >2 op 10 cent, is reeds in het Maandblad van 
Augustus vermeld. 

P.- en T.-order nr. 147 van 3 September geeft een overzicht 
van alle veranderingen, waaraan nog het volgende ontleend wordt. 

B r i e v e n in locaal verkeer: tot en met 160 gram per 20 
gram of gedeelte van 20 gram: 5 cent. Boven 160 gram als andere 
brieven. 

B r i e v e n in het overige verkeer: tot 20 gram 10 cent, enz. 
(zie Augustus-nummer). 

D r u k w e r k e n t.m. 500 gram per 50 gram of gedeelte: 
2 cent. Boven 500 gram per 250 gram of gedeelte: 10 cent. 

N i e u w s b l a d e n en bijvoegsels: tot 55 gram 1 cent, 55 t.m. 
100 gram 2 cent. 

D o c u m e n t e n : t.m. 500 gram, per 50 gram of gedeelte 
2 cent, met een minimum van 10 cent. 

M o n s t e r s e n p a k j e s : t.m. 500 gram per 50 gram of 
gedeelte 2 cent, met een minimum van 4 cent. 

De porti voor drukwerken, documenten, monsters en pakjes gel
den ook bij verzending van deze stukken per zeepost naar Neder
land, alleen is dan het minimumtarief voor documenten 15 cent. 

Op verlangen van het publiek kunnen voorloopig frankeerzegels 
van 12 K cent worden ingeruild tegen frankeerzegels van andere 
waarden. 

Punt 17 van genoemde order luidt: „De overige wijzigingen, 
welke in verband met de tariefsveranderingen in de bestaande 
waarden der frankeerzegels zullen worden gebracht, zullen bij 
afzonderlijke P.- en T.-order worden bekendgemaakt." 

Er is dus kans op een of enkele nieuwe waarden en/of intrekking 

van reeds bestaande. Alleen van de nieuwe 10 cent rood is het 
verschijnen al zeker. 

De nieuwe 10 cent rood. 
Nieuwe frankeerzegels van 10 cent rood in het Koninginnetype 

zijn bij de firma Enschedé besteld. 
Buiten omloopstelling Indische frankeerzegels. 
P.- en T.-order nr. 159 van 11 September bericht, dat de hierna 

vermelde frankeerzegels na 31 December 1937 niet meer gangbaar 
en dus waardeloos zullen zijn voor de kwijting van porten en 
rechten, en dat zij tot dien datum kosteloos tegen andere post-
waarden kunnen worden ingewisseld: 

3 cent groen en 10 cent paars, emissie 1912, cijfertype. 
15 cent blauw en 20 cent oranje, emissie 1913, scheepjestype. 
Hierdoor zullen derhalve met ingang van 1 Januari 1938 a l l e 

frankeerzegels van de emissie 1912 (cijfertype) en a l l e w a a r 
d e n t o t e n m e t 25 c e n t van de emissie 1913 (scheepjes
type) voor de frankeering waardeloos zijn. 

De buiten omloop te stellen frankeerzegels mogen na ontvangst 
van deze P.- en T.-order niet meer aan het p u f ' e k worden ver
kocht. Alleen aan de verzamelaarsloketten kan de verkoop hier
van — uitsluitend aan verzamelaars — tot 31 December worden 
voortgezet. 

Een aansluitend Nederlandsch persbericht melcli, dat van 1 Ja
nuari 1938 af de genoemde zegels niet meer aan de Nederlandsche 
philatelistenloketten verkrijgbaar zijn. 

De A.S.I.B.-zegels. 
Van het Ministerie van Koloniën ontvingen wij in dank de 

afbeeldingen van de komende weldadigheidszegels ten bate van 
het Algemeen Steunfonds voor Inheemsche Behoeftigen, met eenige 
nadere mededeelingen. 

De zegels zullen in Indië worden verkocht van 1 December ti)t 
en met 9 Januari a.s. en gedurende denzelfden termijn ook aan 
de Nederlandsche philatelistenloketten verkrijgbaar worden gesteld« 
De geldigheidsduur loopt tot en met 30 September 1938. 

De zegels verschijnen in de navolgende waarden en kleuren: 
2 + 1 cent, sepia en geel (de zon); 
3/4 + 1/4 cent, muisgrijs; 
734 -f 2/4 cent, donkergroen en geel; 

10 + 2J4 cent, steenrood en geel; 
20 -1-5 cent, blauw. 
Zij zijn ontworpen en vervaardigd door de N.V. Joh. Enschedé 

& Zonen te Haarlem en uitgevoerd in rotogravuredruk. De af
metingen bedragen 18 X 22 mm. 

De zegels werden in Indië aangekondigd bij P.- en T—order 
nr. 170 van 18 September, waarvan punt 1 luidt: „Begin October 
a.s. zullen aan de kantoren worden toegezonden de gedurende het 
tijdvak 1 December 1937 t.m. 9 Januari 1938 verkrijgbaar te stellen 
weldadigheidszegels." 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



206 N E D E R L A N D S e n MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 

De Indische verzamelaarsloketten. 
Aangezien van de zijde der philatelisten meermalen is aan

gedrongen op verkrijgbaarstellen in Indië van postwaarden van 
Nederland, Suriname en Curasao, is besloten, een beperkten voor
raad van bedoelde waarden bij het hoofdbestuur beschikbaar te 
houden. Zoodra de waarden zullen zijn ontvangen, zullen de 
kantoren omtrent de wijze van aanvragen door het publiek 
worden ingelicht. 

Postzegelveiling 1937. 
Deze wordt op 21 December a.s. en volgende dagen vanwege 

het hoofdbestuur der P.T.T. in Ned.-Indië te Bandoeng gehouden. 
Kavelbescheiden zijn voor belangstellenden kosteloos verkrijg

baar bij het Departement van Koloniën, Commissariaat voor 
Indische Zaken, Afdeeling A, te 's-Gravenhage. 

SURINAME. 
De 25 cent port in tanding 13J^ : 1 2 ^ . 
Als eerste waarde in Suriname verscheen met de nieuwe tanding 

1334 : 1234 het portzegel van 25 cent. De heer Maussen toont 
ons een exemplaar, afgestempeld Paramaribo 20.9.37. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN NOVEMBER 1897). 
Nederland. 
Van een onzer berichtgevers, die tot dusver goed ingelicht 

bleek te zijn, vernemen we dat waarschijnlijk „d i e n s t zegels" 
zullen worden ingevoerd. Indien het plan doorgaat, zullen wij 
geen overdrukken krijgen, maar hiertoe zegels in nieuw type 
worden vervaardigd. 

Uit dezelfde bron vernamen wij dat het Postbestuur den vrij 
grooten voorraad oude briefomslagen van 1234 cent spoedig wilde 
opruimen. Tot bereiking van dit doel werden ze overdrukt met 
„5", om ze als 5 c. omslagen te verkoopen. De genomen proeven, 
men denkt een 60 a 100 tal, zijn echter zoo slecht uitgevallen, dat 
het Bestuur van den opdruk heeft afgezien. 

Ver. St. van Amerika. — De Heer D. E. Schreuders te 's Graven-
hage, heeft ons voorgelegd de prachtige serie frankeer-, port- en 
tijdschriftenzegels der Vereenigde Staten, van de tegenwoordige 
uitgifte, overdrukt: „UNIVERSAL" - „POSTAL" - „CONGRES". 

De opdruk is drieregelig in b l a u w geplaatst op alle waarden, 
d. w. z. op de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 50 c , 1, 2, 5dolL 
f r a n k e e r z e g e l s , op de 1, 2, 3, 5, 10, 30, 50 c. p o r t-
z eg e l s en op de 1, 2, 5, 10, 25, 50 c , 2, 5, 10, 20, 50 en 100 
dollars P e r i o d i c a l s ; op het blauwe 10 c.-zegel voor 
e x p r e s s e b e s t e l l i n g (special-delivery) is de opdruk r o o d . 

'n Zeldzaam mooi, heerlijk blad, dat, voor liefhebbers van 
curiosa, eene buitengewone versnapering is, daar de z e 1 d z a a m-
h e i d het z e l d z a a m s c h o o n e nog verre overtreft. Is de 
oorspronkelijke waarde (1198.— = ruim ƒ495,—) niet door den 
overdruk verminderd (sommige Heeren Congresleden maakten 
hunne correspondentie met de overdrukte zegels vrij (!), het feit, 
dat er maar h o n d e r d stellen werden gedrukt, waarvan ver
scheidene werden verminkt, door zegels ervan ter frankeering te 
benutten en andere, helaas (!) geheel verloren gingen door achte
loosheid als anderszins, zal de zeldzaamheid zeker verhoogen. 

Wij danken ons medelid zeer voor de inzage en raden den 
Heeren liefhebers dit pronkblad eens te gaan bewonderen, over
tuigd dat de firma het met genoegen U zal voorleggen. 

Nederland 1867 - vertaald uit „London Philatelist" No. 70. 
„Holland 1867, 15 c. - In ons laatste nummer zijn eenige aan-

teekeningen te vinden omtrent het bestaan van het 15 c. zegel 
1867, getand 10 X 10>2, en is de opmerking gemaakt, dat men 
— wegens het weinig bekend zijn van het zegel — aan zijn bestaan 
is gaan twijfelen. - Vreemd genoeg, was ons nummer nauwelijks 
verzonden, toen we reeds een brief van een correspondent ont
vingen. Op het vasteland wordt de Engelsche prijsnoteering duur 
genoemd, maar we nemen onzen hoed af voor die „aan de 
overzijde". - De brief luidt: 

„Sir! Ik bezit het Hollandsche zegel van 1867, 10 X iO%, als 
prachtexemplaar, gebruikt. Wetende dat U eene fraaie collectie 
Hollandsche zegels heeft, wenschte ik wel te vernemen of U 

't zegel wilt koopen. Zonder eenige korting vraag ik £ 90 (ƒ 1080). 
De Heer Wreesman, Voorzitter der sectie Groningen der N . V. 
V. P., heeft het gezien en beschouwt het als het beste dat hij ooit 
zag ! De Heer Schäfer te Amsterdam was de eerste die een 103^ 
vond, maar het zegel was niet fraai. Mijn zegel is het tweede 
bekende in deze tanding. 

Een spoedig antwoord wordt verwacht, daar ik vele hooge 
aanbiedingen ontvang." 

— We gaan vooruit ! Een Nederlandsch zegel, waar men ƒ 1080 
voor durft vragen, is geen kleinigheid ! 

B. 

Het blijkt, dat de opdruk 33^ op 5 cent niet uitsluitend is ge
schied op de in omloop zijnde briefkaart van 5 cent, maar ook 
op de vorige, waarbij nog de Fransche tekst „Carte postale" in 
den 2en regel staat. 

Ten vervolge op het vermelde in het April-nummer van 1937, 
kan ik nu mededeelen, dat voor dezen opdruk geen 3, maar 6 
matrijzen werden gemaakt, n.1. 3 koperen en 3 stalen. Daar de 
eerste koperen matrijs is bijgewerkt, kunnen we ten slotte 7 typen 
hebben. 

De briefomslagen van 1234 cent zijn ingetrokken en zullen 
worden vervangen door die van 10 cent. 

P.- en T.-order nr. 147 van 3 September 1937 meldt o. a.: 
„In de behoefte aan gezegelde briefomslagen van 10 cent zal 

voorloopig worden voorzien door overstempeling van bij den be
heerder der post- en zegelwaarden aanwezige briefomslagen van 
123^ cent met de nieuwe waarde-aanduiding „10 cent" (verkoop
prijs 11 cent). Met de verstrekking van de overgestempelde brief
omslagen zal zoo spoedig mogelijk een aanvang worden gemaakt. 
Met den verkoop mag niet worden begonnen vóór 1 October a.s." 

De briefomslagen zijn overdrukt te Bandoeng bij het magazijn 
van post- en zegelwaarden. Voor de overdruk zijn weer gebruikt 
de frankeermachines, die dienst hebben gedaan voor het over
drukken van de briefkaarten 33^ op 5 cent. Er is gebruik gemaakt 
van 3 stalen platen, zoodat er dus 3 typen kunnen bestaan. De 
oplaag bedraagt 1.116.000 stuks. 

Ten slotte de melding, dat aan de kantoren een voorraad brief
kaarten van 123^ cent (5 cent bijgefrankeerd met 73^ cent) is 
verstrekt. Deze kaarten zijn bestemd voor verzending per K.L.M, 
naar Nederland. 

BUITENLAND. 
AUSTRALIË. 
De 1% penny-kaart (koning George V, emu en kangoeroe) 

verscheen op zeer dun papier. Bovendien zijn de opschriften veel 
grooter. Tot dusver waren daarvan de afmetingen: opschrift 70 
mm., voetnoten 82>2 en 57 mm. Bij de nieuwe oplaag zijn zij: 
71 mm. respectievelijk 873^ en 60 mm. 

BARBADOS. 
Hier verschenen evenals in een aantal andere koloniën de 

eerste poststukken met de afbeelding van koning George VI. Be
halve de verandering van beeltenis verschillen de poststukken van 
dit gebied, evenals van de andere hieronder te melden koloniën, 
niet van de vorige emissies. 

Wij kunnen melden: een briefkaart van % penny, groen; een 
envelop voor aangeteekende stukken van 2 pence, blauw (in twee 
formaten); een „Streifband" van i4 penny, groen. 

BASOETOLAND. 
Een envelop voor aangeteekende stukken, 4 pence, rood (twee 

formaten). 
BELGIË. 
Door de vriendelijke medewerking van den heer J. Th . M. Smelt 

te Eindhoven zijn wij dit keer in staat a l l e ontbrekende 
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H E T GAAT N O G STEEDS CRESCENDO ! 
WEDEROM EEN VEREENIGING T O T ONS BLAD 

TOEGETREDEN. 

Het is ons aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen, dat 
de Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist" — tot dusver aan
gesloten bij het blad „De Philatelist" te Rotterdam — besloten 
heeft, met aanvang van den jaargang 1938, het „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" als haar officieel orgaan aan te nemen. 

De toegetreden vereeniging telt momenteel circa 225 leden. 

A A N DE ABONNE'S. 

Ter kennis van de abonné's in het b i n n e n l a n d wordt ge
bracht, dat begin December a s per postkwitantie over den abonne
mentsprijs voor den volgenden jaargang (met de invorderingskosten 
ƒ 5,25) zal worden beschikt Aan hen, wier kwitantie onbetaald 
mocht terugkomen en die nalatig blijven het verschuldigde vóór 
10 Januari as over te maken, zal het blad niet meer worden toe
gezonden. Eventueele toezending van den abonnementsprijs gelieve 
men zooveel mogelijk te doen op onze postrekening 37183. 

De abonné's in het b u i t e n l a n d worden verzocht, den abon
nementsprijs ad ƒ 6,— per postwissel over te maken (Ned.-Indie, 
Suriname en Curafao ƒ 5,—). Indien daaraan op 10 Februari a.s. 
nog geen gevolg is gegeven, zullen zij van de abonnentenlijst wor
den afgevoerd. 

Breda, 15 November 1937. . De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

INHOUDSOPGAVE VAN H E T MAANDBLAD. 

De inhoudsopgave van den zestienden jaargang zal aan het 
December-nummer worden toegevoegd. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Verslag der Bondsbestuursvergadering op Zaterdag, 
23 October 1937 in hotel Neuf, te Amsterdam. 

Aanwezig het voltallig Bondsbestuur. Opening om 14 uur 40. 
De voorzitter dankt voor het hem op den philatelistendag naar 
Méran gezonden telegram en den ondervoorzitter in het bijzonder 
voor de waardige wijze, waarop deze hem te Arnhem heeft ver
vangen. De notulen van de Bondsbestuursvergadering te Arnhem 
op 3 September 1937 (zie Maandblad September, blzn. I e. v.) 
worden, na voorlezing door den 2en secretaris, goedgekeurd. 

Afgedane stukken tusschen 1 September en 17 October. 
De vereeniging ,,Groningen" blijft er op aandringen moeite te 

doen bij het hoofdbestuur der P.T.T. om artikel 88 geval II van 
den postgids December 1936 ten gunste van de philatelisten te doen 
wijzigen. In dergelijke gevallen heeft het Bondsbestuur de gewoonte 
eerst het hoofdbestuur der P.T.T. terzake te „polsen", wat ge
schiedt door m o n d e l i n g overleg. De kans op wijziging is 
uitgesloten. 

De kosten voor een bijzonder stempel van den 28en Philate
listendag te Arnhem met de bijzondere strookjes bedragen slechts 
ƒ 4 , — , wel een aanmerkelijk verschil met de ƒ30 ,— voor een 
stempel, waaraan een kunstenaar heeft gewerkt ! Het aantal af-
stempelingen i s . . . . v e r b ij s t e r e n d geweest, wel een bewijs 
dus, hoe de bijzondere afstempelingcn en de speciale kaarten op 
prijs werden gesteld. 

De Belgische gegevens voor de katholieke encyclopaedic, waar
van de uitvoering inderdaad ft aai is te noemen, zijn aan den voor
zitter van den Koninklijken Belgischen Bond verzocht. 

Door een bijzondere samenloop van omstandigheden was de 
Nederlandsche Bond ditmaal niet op het congres van den Konink
lijken Belgischen Bond te Luik op 26 September j.1. vertegen
woordigd. 

Waar het Bondsbestuur niet kan ingaan op een verzoek om in
lichtingen van den heer F. Wahlmann te Gotha, verklaart de heer 
Cramerus zich bereid genoemden persoon particulier te helpen. 

Het heeft H. M. de Koningin behaagd den Bond te danken voor 
het Haar uit Arnhem toegezonden telegram van hulde. 

De heer Benders dankt den Bond voor de hem toegekende 
Costerus-medaille 1937. 

Blijkens mededeeling van het hoofdbestuur der P.T.T. bezit 
Bulgarije geen informatiedienst voor postzegelverzamelaars. Even
min bestaat aldaar gelegenheid voor verkoop van postzegels aan 
verzamelaars Naar aanleiding van deze mededeeling merkt de heer 
Kästeln op, dat hij inlichtingen heeft verzocht omtrent eventueele 
bekroningen van Nederlanders op de Joego-Slavische tentoonstel
ling te Belgrado, doch tot dusverre niets heeft vernomen. Het 
tentoonstellingsbestuur eischte overmaking van een vrij hoog be
drag aan geld als vergoeding van portokosten voor terugzending 
van de verzameling van een der Nederlandsche inzenders. De 
voorzitter belooft langs particulieren weg een en ander nader te 
onderzoeken. 

De heer Cramerus blijft zeer betreuren, dat omtrent de Pexip 
geen officieel verslag in het Maandblad is verschenen 

De heer Van Nifterik dankt den Bond voor de gelukwenschen, 
hem toegezonden ter gelegenheid van zijn benoeming tot Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. 

De agenda. 
Ad 1 Voor de tentoonstelling, te houden door de vereeniging 

Nederland-Balticum, zal de Bond een bronzen afslag van de voor
malige Bondsmedaille ter beschikking stellen. 

Ad 2. De eerste secretaris doet voorlezing van een uitvoerig en 
waardeerend schrijven van den heer L van Essen, waarin deze 
aan den Bond zijn dank uitspreekt voor de hem toegekende 
Waller-medaiUe 1937. 

Ad 3. Naar aanleiding van een door den Bond ontvangen ver
zoek van E R. uit Kirchhain, van D B uit Orange (U S.A) en 
van S J. G uit Mobile ( U S A ) om toezending van bijzondere 
Nederlandsche zegels (het verzoek van D. B. uit O geschiedde 
zelfs onder toezending van één dollar in papier) merkt de heer 
de Bas op dat hij blijft betreuren, dat dergelijke aanvragen uit het 
buitenland niet in een speciale rubriek van het Maandblad worden 
gepubliceerd Zoodoende zou men een groot deel der Neder
landsche Philatelisten bereiken, waarmede deze zoowel als de aan
vragers gebaat zijn De administrateur van het Maandblad acht 
zulks echter — om der gevolgen wille — ongewenscht. 

Ad 6 De vereeniging „Helder" heeft de bemiddeling van den 
Bond verzocht, bij het hoofdbestuur der P.T T. stappen te doen 
om de geadresseerden van postpakketten desgewenscht in het bezit 
te doen stellen van het gedeelte der postpakketkaarten, waarop de 
postzegels — meestal van hoogere waarde — zijn geplakt. De 
heer Kastein merkt op, dat in sommige landen, o. a. in Zwitser
land, zulks inderdaad mogelijk is. De heer de Bas juicht het voor
stel van „Helder" zeer toe. Z. i. heben de posterijen evenmin 
recht op de postzegels, welke op postpakketkaarten zijn geplakt 
als op die der brieven. Juist deze zegels, van hoogere waarde, die 
jaarlijks door de P T.T. worden geveild, beteekenen voor deze 
geen geringe bate, waarvan z. i. het recht betwistbaar is. Naar 
zijn meening behooren de zegels geplakt te worden op een strook 
van de postpakketkaarten, welke strook met het pakket aan den 
geadresseerde wordt overhandigd. De geadresseerde heeft z. i. 
minstens evenveel recht op de zegels als de P.T.T. Het Bonds
bestuur besluit zich ter zake te wenden tot het hoofdbestuur der 
P.T.T., liefst onder overlegging van bewijsstukken, die aantoonen, 
dat in het buitenland de geadresseerden in het bezit van de zegels 
op postpakketkaarten worden gesteld. 

Ad 7. Het Bondsbestuur heeft zich gewend tot het hoofd
bestuur der P.T T. om te geraken tot de uitgifte van een bij
zondere herdenkingszegel ter gelegenheid van de aanstaande blijde 
gebeurtenis in ons Vorstenhuis. 

Ad 8. Het bestuur van de „Philavia" heeft zich tot den Bond 
gewend met verzoek om een geldelijke tegemoetkoming voor 
dekking van een klein tekort. De heer de Bas vraagt, of de Bond 
geprofiteerd zou hebben van een eventueel batig saldo van de 
„Philavia" ? De Bond heeft de organisatie van deze tentoonstelling 
zeer krachtig met raad en daad gesteund. Van geldelijken steun is 
do J3 — 3[[ij». uaSjoAaä jap luo — si fij^ asaa^iaS 35|Ejds iioou 
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tegen een subsidie te verleenen. De voorzitter merkt op, dat deze 
tentoonstelling inderdaad de moeite van beschouwing waard was. 
ZIJ heeft zeer de aandacht van de bezoekers getrokken en is als 
een propaganda voor de philatelie te beschouwen. Besloten wordt, 
dat de Bond de helft van het gevraagde bedrag zal verstrekken. 

Ad 4 en 5. In behandeling komen de punten betreffende het 
schrijven van den Koninklijken Belgischen Bond omtrent het 
wederzijds verleenen van medewerking ter verkrijging van bij
zondere uitgiften en omtrent de viering van den dag van den 
postzegel. De heer de Bas merkt op, dat de omschrijving der pun
ten 4 en 5 op de agenda voor deze vergadering z. i. met geheel 
beantwoordt aan de wenschen, die in de Bondsvergadering te 
Arnhem zijn kenbaar gemaakt Hij gaat aan de hand der notulen 
("zie October-nummer Maandblad, blzn II en III) in het bijzonder 
na, dat het Bondsbestuur zijn houding dient te bepalen en deze aan 
de vereenigingen behoort kenbaar te maken omtrent de volgende 
drie punten: 

I. Hoe staat het Bondsbestuur tegenover de blokkenkwestie ? 
II. Hoe staat het Bondsbestuur tegenover de kwestie der phila-

telistische souvenirs ? 
III. Hoe staat het Bondsbestuur tegenover de viering van den 

dag van den postzegel ? 
De heer Cramerus merkt op, hoe hij als waarnemend Bonds

voorzitter bezwaarlijk te Arnhem een Bondsoordeel over deze 
kwesties kon uitspreken. Hij zelf is voorstander van deze drie 
punten. In de bij den Bond aangesloten vereenigingen bevinden 
zich zoowel vóór als tegenstanders. Naar zijn oordeel moet ieder 
worden vrijgelaten in hetgeen hij al dan niet wenscht te ver
zamelen De Bond heeft de belangen van a l l e philatelisten te 
behandelen, met slechts van een speciale categorie. 

De voorzitter sluit zich volkomen bij de zienswijze van den 
heer Cramerus aan. Hij herinnert er aan, hoe destijds de z.g. 
ballonbrieven van Parijs waardeloos waren en welk protest opging 
tegen bijzondere uitgiften, die nu zeer gezocht zijn en zelfs bij
zondere verzamelobjecten vormen. Er bestaan tal van bijzondere 
verzamelobjecten in de „moderne" philatelie, zooals de reclame-
strooken bij o. a. de Deensche, Duitsche en Belgische zegels, de 
miUésimes, de plaatnummers, de plaatfouten, e d. Ook spreker 
wenscht ieder vrij te laten in den aard van hetgeen hij wil 
verzamelen en hem daarbij naar vermogen te steunen. 

De heer Zwolle brengt in herinnering hetgeen ter zake is be
handeld ter vergadering van de F.I P. te Panjs. Hier is lang 
over de blokkenkwestie beraadslaagd en de blokken in twee soorten 
onderscheiden: die welke worden uitgegeven ter verwezenlijking 
van een algemeen philatelistisch belang (b.v. internationale ten
toonstellingen), z g „philatelistische blokken" en „andere" blokken, 
uitgegeven voor niet-philatelistische doeleinden. De eerste soort 
blokken worden door de F I P. als volwaardig erkend Voorbeelden 
hiervan zijn de Pexip-, Borgerhout-, Charleroi-, Wipa- en Ostropa-
blokken. De uitgifte van „andere" blokken wil de F.I P. — naar 
vermogen — tegengaan De F.I P. kan in deze wel wenschen, wel 
verzoeken, doch niets voorschrijven. Elke aangesloten bond moet 
zelf bij de P.T.T. van zijn land bewerken, dat geen „andere" 
blokken worden uitgegeven Voorts moet elke bond bij de P T.T. 
van zijn land moeite doen den waarborg te krijgen, dat andere 
bonden van de blokken de hoeveelheden krijgen, die zij wenschen 
De heer Zwolle merkt op hoe enkele leden van vereenigingen, die 
zich tegen de uitgifte van blokken verklaarden, zich na de ver
gadering aanmeldden voor het Belgische muziekblok en later 
voor het Congoblok. Dat spreekt boekdeelen ! 

De heer Polling acht het duidelijk, dat de philatelie zijwegen 
inslaat, die zij vroeger met bewandelde Het is een gewoon ver
schijnsel dat de veteranen, die jarenlang den hoofdweg bewan
delden, daartegen bezwaren opperen Men kan niet tegen Jen 
stroom oproe'cn Het verschijnsel is er nu eenmaal. Men kan 
dit bezwaarlijk tegengaan Men kan echter wel trachten, het in 
goede banen te leiden en excessen tegen te gaan. 

De heer de Bas kan zich volkomen aansluiten bij de betoogen 
der vorige sprekers. Eén ding is door hen z i. zeker niet vol
doende naar voren gebracht: Onze Bond is lid van de F.I P. 
en als zoodanig behoort hij het beleid van deze federatie te 
steunen, althans met tegen te gaan De voorzitter van de F.I P. 
heeft in de Bondsvergadering te Arnhem duidelijk aangetoond dat 
onze Bond, door zich in de blokkenkwestie geheel afzijdig te 
houden, een u i t z o n d e r l i j k standpunt zou innemen. Dat 

IS z. 1. verkeerd Laat toch ieder — althans in zijn liefhebberij — 
vrij ! 

Na ampel beraad stelt het Bondsbestuur zich, wat de blokken
kwestie betreft, op het volgende standpunt: 

Het Bondsbestuur blijft een verklaard tegenstander van a 1' e 
bijzondere uitgiften, dus ook van blokken. Wanneer zoo'n ui -
gifte eenmaal bestaat, dan mag de Bond niet zijn steun ontzeggen 
leden, die zulke blokken wenschen, deze tegen de voordeeligste 
voorwaarden te verschaffen. Door dan gebruik te maken van 
mogelijkheden, zooals de Koninklijke Belgische Bord die leeft 
geopend, werkt onze Bond tevens mede om de speculati-^ucht n 
blokken te breidelen. 

De voorzitter wenscht, in verband met deze behandelde kwestie, 
te verklaren, dat hij zeer onaangenaam is getroffen door de 
meening, die de heer J. D. van Brink in de Bondsvergadering heeft 
te kennen gegeven: „De Bond loopt achter de zaken aan" 
(October-nummer Maandblad, blz. III, Ie kolom). De Bond heeft 
z. 1. zulk een afbrekende critiek met verdiend. 

Nu de Bond in deze zijn standpunt heeft bepaald, wenscht de 
heer Zwolle de geldelijke gevolgen daarvan te bespreken Om aan 
de verzoeken van de verschillende vereenigingen om aanschaffing 
van Ysaye-blokken te voldoen is geld uit de Bondskas voor
geschoten. Dat IS geen juist standpunt. Evenmin is het wenschelijk 
— zooals de penningmeester voorstelt — daarvoor tijdelijk het 
reservefonds aan te spreken He t is onvermijdelijk, dat de ver
eenigingen, wier leden geregeld blokken wenschen te ontvangen 
door tusschenkomst van den Bond, bij den Bond daarvoor een 
som storten en een rekening-courant openen Hier moet als 
beginsel gelden: „Geen geld, geen blokken '" Het gironummer van 
den Bond is 133182 — Penningmeester van den Nederlandschen 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars te Haastrecht. 

Wat voor de blokken geldt, geldt volgens het oordeel van het 
Bondsbestuur in nóg sterker mate voor het verzamelen van phda-
telistische souvenirs Deze souvenirs worden op grooter schaal 
verzameld dan de blokken. Het Bondsbestuur kan geen termen 
vinden aan de leden, die deze souvenirs verzamelen, zijn steun 
te onthouden. 

De heer Zwolle herinnert aan den raad van den heer Van Brink 
in de Bondsvergadering te Arnhem om met te veel naar Duitsch-
land en België te kijken, maar naar Engeland. In Engeland bestaan 
echter voor eiken philatelistendag speciale stempels, zeer fraaie 
reclamezegels en machinestempels. 

De voorzitter noemt voorbeelden van zeer recenten datum uit 
eigen ervaring. Tijdens zijn jongste verblijf in Italië ondervond hij 
o. a. te Venetië, hoe ook verzamelaars aldaar verzot waren op 
philatelistische souvenirs. Hij wijst op de omstandigheid, hoe de 
heer Rachmanow, een vooraanstaand Poolsch philatelist, o jd-
beheerder van het Poolsche postmuseum en voorzitter van den 
Poolschen Bond, zich als een hartstochtelijk verzamelaar van phi
latelistische souvenirs heeft doen kennen. 

Wat de viering van den dag van den postzegel betreft, daartoe 
werd besloten op het F.I P.-congres te Luxemburg in 1936. Waar 
de Bond lid is van de F.I P., behoort hij — naar vermogen — de 
uitvoering van de besluiten der F I P . te bevorderen en zeker 
met tegen te gaan Het voorstel van Duitsche zijde, om die viering 
te koppelen aan den geboortedatum van Heinrich von Stephan 
heeft de Nederlandsche delegatie, evenals die der overige landen, 
eenigszins overrompeld. De Bond wenscht zich met aan dien 
datum te binden en zelf een datum te bepalen. Het Bondsbestuur 
acht de viering van den dag van den postzegel een philatelistisch 
belang, uit hoofde van propaganda voor de philatelie. Naar 
oordeel van het Bondsbestuur is het wenschelijk deze viering over 
de geheele wereld zooveel mogelijk op den zelfden datum te doen 
geschieden De uitgifte van bijzondere poststukken ter gelegenheid 
van een dergelijke viering zijn noodzakelijk. De F I P . wenscht 
daarvoor een cliché beschikbaar te stellen dat geldt voor alle 
aangesloten bonden De ontwerpen, die van Duitsche zijde binnen
kwamen, toonden aanvankelijk alle de beeltenis van Stephan en 
kwamen deswegen met voor dit universeele doel in aanmerking 
Den kolonel Hesshaimer, voorzitter van den Oostcnrijkschen Bond 
en een zeer bekend ontwerper van postzegels (IJsland, Oostenrijk, 
Liechtenstein) is gevraagd een ontwerp voor een briefkaart te 
willen maken. 
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Wanneer en op welke wi;ze de dag van den postzegel in 1938 
hier te lande zal worden gevierd, zal het Bondsbestuur nader 
overwegen. 

Gedurende de rondvraag spreekt de heer Cramerus zijn teleur
stelling uit, dat wederom de verslagen van den 28en Philatelisten-
dag over twee nummers van het Maandblad zijn verdeeld. De heer 
de Bas verklaart, dat zulks in verband met het werk, aan de op
stelling van die verslagen verbonden, en met den datum van ver
schijning van het Maandblad met anders kan. Dit alles is ampel 
tusschen den administrateur van het Maandblad en hem be
sproken. Er is zeer hard gewerkt moeten worden, om het eerste 
gedeelte van het verslag nog in het September-nummer te 
publiceeren. 

De heer de Bas betreurt, dat voor de eerste 3 maal per week 
vlucht Nederland - Ned.-Indie geen speciaal stempel ter beschik
king is gesteld. Hij vindt den prijs der door de K.L M. bij die 
gelegenheid uitgegeven bijzondere enveloppen veel te hoog. Aan 
de hand van nieuwsbladen toont de heer de Bas aan, dat het 
bericht omtrent de mogelijkheid tot verzending van poststukken, 
bestemd voor terugzending der eerste 3 maal per week vlucht 
Ned.-Indie - Nederland, die, behalve frankeering met Neder
landsche zegels, voor de retourvlucht moesten gefrankeerd worden 
met Indische zegels, d e n z e l f d e n avond waarop die stukken 
gepost moesten worden, in de couranten werd bekend gemaakt. 
Een dergelijke vertraagde bekendmaking maakt het voor de Phi
latelisten onmogelijk van de hun geboden gelegenheid, poststukken 
per retourvlucht Ned.-Indie - Nederland te doen verzenden, tijdig 
gebruik te maken De Bond zal deze aangelegenheid ter bevoegder 
plaatse aanhangig maken. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter omstreeks 
17 uur 45 de vergadering. 

Utrecht, 31 October 1937. 
Namens het Bondsbestuur, 

de 2e secretaris, 
W. G. DE BAS, 

Postbus 1, Utrecht. 

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

Verslag van de algemeene vergadering, gehouden op 24 October 
1937 te Amsterdam. 

Het volledige bestuur, de vertegenwoordigers der afdeehngen en 
9 belangstellenden, w. o. de heer Costerus, voorzitter van den 
Bond — die op een desbetreffend verzoek van den voorzitter 
aan de bestuurstafel heeft plaats genomen — wonen de verga
dering bij, welke de heer Van Essen als voorzitter te 2.10 uur met 
een woord van welkom opent. Het doet hem bijzonder veel ge
noegen, de afdeeling Amsterdam, welke onlangs haar 8e lustrum 
vierde, op deze plaats de hartelijkste gelukwenschen aan te bieden; 
daarbij de verwachting uitsprekende, dat de afdeeling, onder de 
goede leiding van den heer Schroder, haar sterke positie zal weten 
te handhaven Een bijzonder woord van welkom richt hij tot de 
jongste afdeeling Alkmaar, welke voor het eerst hier vertegen
woordigd is; ook de heer Costerus, eerst onlangs van ziekte her
steld, wordt met vergeten. Het sectiehoofd van Twente, de heer 
Van Houten ,die reeds meer dan 24 jaar deze functie vervult, als
mede de heer Bouman als sectiehoofd van Den Haag, mogen van 
den voorzitter vernemen, dat hun buitengewone toewijding, waar
mede ZIJ de op zich genomen taak vervullen, zeer wordt ge
waardeerd. De voorzitter wenscht ook onzen vertegenwoordiger 
in Indie, den heer Van Ewijk, en den heer Loncke, als afdeelings-
hoofd voor de Buitenbezittmgen, die beiden voor onze ver
eeniging zich zooveel moeite getroosten, een woord van warme 
erkentelijkheid toe te voegen. Hij stelt met vreugde vast, dat de 
vereeniging thans weer in ledental vooruitgaat; ook financieel staat 
de vereeniging er goed voor Met een opwekkend woord aan allen, 
om in deze richting steeds werkzaam te zijn, besluit hij zijn 
openingswoord. 

De punten 2, 3 en 4 worden goedgekeurd. 
Punt 5 De begrooting wordt artikelsgewijze behandeld. Hoofd

stukken I, II en III worden goedgekeurd. Naar aanleiding van een 

vraag van den heer Costerus, heeft de secretaris de gelegenheid 
mede te deelen, dat het bestuur dezen morgen het voorstel heeft 
goedgekeurd, om met den heer Van Ewijk in overleg te treden, 
ten einde ook in Indie afdeehngen op te richten. Thans komen 
de uitgaven in bespreking. Hoofdstuk 1 en II worden goedgekeurd. 
Bij II dringt Amsterdam erop aan, de bibliotheek van nieuwe 
werken te voorzien; deze boeken moeten dan aan de leden ter 
lezing gezonden worden. De bibliothecaris zegt, dat er zoo weinig 
belangstelling onder de leden bestaat voor de boeken; het gaat 
toch met aan het geld nutteloos uit te geven; laten de leden 
hem bepaalde werken opgeven, welke zij ter lezmg wenschen. 
Hoofdstukken III en IV worden goedgekeurd. Bij V vraagt Am
sterdam inlichtingen omtrent den post „Propaganda", welke de 
voorzitter verstrekt. Den Haag verzoekt het bestuur, pogingen 
aan te wenden, ten einde kleine vereenigingen zich bij de ver
eeniging te doen aansluiten. De voorzitter wijst erop, dat het 
bestuur in deze actief is. De heer Costerus stelt voor het bestuur 
van „Avia", hetwelk met een tekort zit, tegemoet te komen; 
tevens brengt hij gaarne alle hulde aan den voorzitter der af
deeling West-Friesland voor de keurige tentoonstelling, waarop 
zoo veel jeugd vertegenwoordigd was. De voorzitter wijst erop, 
dat „Avia ' de stands nog met heeft doen terugbezorgen, men 
zal daarna zien wat gedaan kan worden. 

Hoofdstukken V. VI en VII worden goedgekeurd, waarna de 
geheele begrooting wordt aangenomen. 

Bij behandeling .van punt 6 verzoekt de voorzitter den heer 
Klinkhamer zich even te verwijderen. Met algemeene stemmen 
keurt de vergadering het reeds eerder schriftelijk voorbereide 
voorstel goed, den heer Klinkhamer tot eere-lid te benoemen. Ook 
het door eenige afdeehngen gedane voorstel, hem een herinnering 
aan te bieden, draagt aller goedkeuring weg. Nadat de heer Klink
hamer is teruggekeerd, deelt de voorzitter hem het besluit der 
vergadering mede; hij spreekt den scheidenden penningmeester, die 
gedurende 25 jaren de belangen van de Nederlandsche Vereeniging 
heeft gediend, in dankvoUe woorden toe, welke woorden door 
den heer Klinkhamer met een kort overzicht van zijn loopbaan 
als penningmeester worden beantwoord. Vervolgens wordt over
gegaan tot stemming over den heer Wittkamper, die met 277 
stemmen en 2 blanco stemmen tot penningmeester wordt gekozen. 
Nadat de voorzitter den nieuwen penningmeester heeft toe
gesproken, neemt deze aan de bestuurstafel plaats. 

Hierna wordt even pauze gehouden, ten einde de leden in de 
gelegenheid te stellen, zich van een dronk te voorzien, welke de 
afdeeling Amsterdam zoo gastvrij aanbiedt. 

Bij de behandeling van punt 7 houdt de heer Costerus een plei
dooi tot uitbreiding van het bestuur met één lid, dat dan bij 
voorkomende gelegenheid een plaats in het Bondsbestuur zou 
moeten krijgen; hij wenscht op het oogenbhk het voorstel van 
het bestuur aan te nemen, doch zijn voorstel in beraad te doen 
nemen. Tengevolge van de ontstane gedachtenwisseling besluit 
de vergadering — met aanteekening dat Haarlem tegen is — 
reeds thans tot uitbreiding over te gaan. Bij de daarop volgende 
stemming wordt de heer Costerus met 247 stemmen en 32 blanco 
tot bestuurslid gekozen, die — aanvankelijk zulks met wenschende 
— thans zijn bezwaren laat varen en de benoeming aanvaardt. 

Bij punt 8 wordt bepaald, dat de volgende vergadering wederom 
te Amsterdam gehouden zal worden. 

BIJ de rondvraag vraagt de heer Ferf, of het met mogelijk is, 
de ruilboekjes eerder terug te zenden; ook de afrekening zag hij 
gaarne wat vlotter geschied. De directeur verkoop wijst erop, dat 
de lange afstanden m Indie en het te lang vasthouden dei zen
dingen in sommige secties in Nederland het ruilverkecr ver
tragen; hij zal waakzaam blijven. Niets meer aan de orde 7ijudj, 
sluit te 5 uur de voorzitter deze vergadering. C. M. D 

Nieuwe leden. 
517. Th. Oenstra, Gerrit Doustraat 1, Leiden. (Y. en L.). 
529. K. Boeve, Voorstraat 5, Medan (Sumatra). 
531. H. J. C. van Driest, Hugo de Vrieslaan 11, Medan (Sun-atri) 
534. J. T. S. de Vries, Pension Wilhelmma, Medan (Sumatra\ 
541 L. Pmchetti, Langsah, Atjeh (Sumatra). 
564. ir. J. A. Mijs, p a. B P .M, Pangkalan Brandan (Sumatra). 

Aanmeldingen (^ingaande 1 Januari 1938). 
P. W. L. Beekman, Tesselschadestraat 5, Alkmaar (V.). 
C. M. Winder, „de Rietmuts", Schoorl (V) . 
C. M. Schneiders, Houtweg 21, Alkmaar. (V.). 
H. L. Schaap, Touzantstraat 18, Alkmaar. (V.). 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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C. Luiten, Friescheweg 142, Alkmaar. (V.). 
G. J. Genefaas, Verdronkenoord 57, Alkmaar. fV.). 
H. R. C. van Lieshout, Lutteke Oudorp C 56, Alkmaar. (V.). 
A. J. V. Jonker, Nieuwpoortslaan 66, Alkmaar. (V.). 
J. R. van der Meer, Achterweg 2, Alkmaar. (V.). 
J. J. A. Leijsen, Heerenweg C 63, Schoorl. (V.). 
A. de Graaf, Nieuwpoortslaan 60, Alkmaar. (V.). 
C. H . Muijlaert, St. Anthoniusstraat 13, Alkmaar. (V.). 
D. N . Sankifort, Perriestraat 39, Castricum. (V.). 
C. Kieft, Bierkade 16, Alkmaar. (V.). 
mevr. N . Cummers, Rijksweg Zuid 28a, Sittard. (V.). 
J. M. Vermeulen, Kanaalpad 7, Apeldoorn. (V.). 
H. Landheer, Boschweg 14, Apeldoorn. (V.). (Oud-lid). 
W. H . Reterink, Berg en Dalscheweg 168, Nijmegen. (V. en L.). 
A. G. J. Athmer, St. Annastraat 82a, Nijmegen. (V.). 
mevr. E. Korver-Moritz, Fretstraat 28, Nijmegen. (V. en L.). 
F. W. G. Jager, Brinklaan 32, Bussum. (V. en L.). COud-lid). 

Bedankt. 
402. A. Eriks. 

98. dr. G. P. Wijnmalen. 
310. A. Kriebel. 

Bedankt, ingaande 31 December 1937. 
858. E. M. Croockewit. 244. J. D. Brand. 
407. S. de Groot. 566. M. W. Fleury. 
335. P. van der Mije. 252. J. F. van der Maesen. 
111. S. Tromp Visser. 658. F. C. van der Poel. 
334. mevr. B. Westhoff-van de Mandele. 905. L. J. Smeets. 

Afgevoerd. 
677. P. Beertsen. 385. jhr. A. B. Goldman. 
635. J. de Haas. 800. P. Römer. 
584. J. Pouderoijen. *) 314. H. Goldsman. 
414. A. J. Metz. 

'•' Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

Adreswijzigingen. 
916. J. J. Aalbersberg, Tiboel Siegenbeekstraat 14, Leiden. 
219. Henrn Marsé, Robert Schumannstraat 22, Utrecht. 
690. James Singer, Rue Légendre 153, Paris, XVIIe. 
104. mr. R. J. M. Verheijen, St. Hubertuslaan 21, Maastricht. 
583. J. Zemel, dr. P. Cuijperslaan 13, Heemstede. 

54. mr. W. E. Monod de Froideville, Stadionweg 96 I, Amster
dam, Z 

981. dr. J. H. N. van der Burg, Embong Tandjong 31, Soerabaja 
(Java). . . , 

369. D. L. Wagenaar, Keizer Karelweg 427, Nieuwer Amstel. 
Afdeelingsmededeelingen. 

Alkmaar. Verslag der vergadering van 29 October 1937. Deze 
vergadering, de eerste na de totstandkoming der fusie van de beide 
plaatselijke postzegelvereenigingen, was druk bezocht. De voor
zitter opende de bijeenkomst met een hartelijk woord van welkom, 
inzonder gericht tot de nieuwe leden. De notulen der vorige ver
gadering werden goedgekeurd. Door den secretaris werd verslag 
van de alg. vergadering uitgebracht. De voorzitter dankt den 
afgevaardigde voor zijn verslag en merkte naar aanleiding hiervan 
op, dat de leden toch zoo spoedig mogelijk de rondzendingen zul
len doorsturen in het belang der verzamelaars. Tijdens de rond
vraag dankte de heer C. Schneiders den voorzitter voor de harte
lijke woorden tot de nieuwe leden gericht en zeide ervan over
tuigd te zijn, dat allen wederkeerig verheugd zijn over de fusie, 
waardoor de belangen der verzamelaars zijn gediend. Tevens gaf 
spreker de verzekering, dat de nieuwe leden de aangename sfeer, 
die steeds in de oude vereeniging heeft bestaan, ook in de toe
komst zullen handhaven. Hierna sloot de voorzitter de verga
dering en werd een gratis verloting gehouden. De zegels hiervoor 
waren aangeboden door de oude vereeniging. J. M. B. 

Amsterdam. Verslag der vergadering van 20 October 1937. Bij 
de opening door den voorzitter constateert deze, dat de gasten 
bij de viering van het 40-jarig bestaan zeer voldaan bleken en dat 
het feest geslaagd mag wordfen genoemd. In een beschouwing over 
den nieuwen Yvert-catalogus zegt de voorzitter, dat de prijzen 
nog al gestegen zijn en noemt verschillende landen, waarbij zulks 
voornamelijk het geval is. De Michel-catalogus dikt de prijzen nog 
wat aan en ook de speciaal-catalogus van Nederland vermeldt 
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groote wijzigingen. Met de vermelding van de oprichting van de 
Amsterdamsche Postzegel Sociëteit besluit de voorzitter zijn in
leiding. Na de notulen en de ingekomen stukken, wordt de agenda 
voor de algemeene vergadering besproken en worden tot afge
vaardigden de beeren Schröder en Keiser benoemd. Vervolgens 
stelt de heer Van Essen zijn collectie Engeland, naar kleurver
schillen volgens Stanley Gibbons opgezet, ter bezichtiging. Een 
25-tal bladen circuleert onder de aanwezigen; daarna dankt de 
voorzitter met nadruk voor het vele' schoons, dat de heer Van 
Essen heeft laten zien. De beeren mr. Wolff de Beer en R. E. P. 
Maler doen mededeellngen over een specimen-zegel 1 2 ^ cent op
druk blauw Ned.-Indië, waarvan slechts drie exemplaren bekend 
zijn. De heer Van der Meij geeft hierop zijn verzameling Amerika 
ter bezichtiging, die algemeen bewonderd wordt. Bij de verloting 
stellen eenlge leden speciale damesprijzen ter beschikking, waar
onder een armband door den heer Hochhelmer. Na rondvraag 
volgt sluiting der vergadering. "W. F. G. H . 

West-Friesland. Verslag der vergadering van 13 October 1937. 
Na afwerking der agenda hield de heer S. Bok een lezing over de 
zegels van Bulgarije, die zeer Interessant was en door allen ge
waardeerd werd. De a.s. tentoonstelling werd besproken. Deze is 
bereids 19 October gehouden in hotel „De Doelen". Expositie en 
ruilavond waren druk bezocht Toetreding van nieuwe leden 
wordt hierdoor verwacht. De burgemeester van Hoorn met me
vrouw vereerden ons met een bezoek. Het tentoongestelde was 
zeer interessant. De vertegenwoordiger der „Schaubek" en „Ka-Be"" 
albums schonk voor de verloting van beide een exemplaar; de 
afdeeling Alkmaar een mooie loupe en stockboek. Aan de af
getreden secretaresse, mejuffrouw J. M. Zwaan, werd ter waar
deering voor haar werk bij de oprichting dier afdeeling, een 
tegel aangeboden. Een bijzondere waardeering verdient mevrouw 
Dade-van Llth voor het opzetten der vele brlefstukken en de 
heer Haspels voor de inrichting van het administratieve gedeelte. 

G. H. L. 

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

Verslag der vergadering van 25 October 1937. 
De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering van 43 

leden en 1 Introducé. Deze, de heer Maingay, wordt speciaal ver
welkomd, evenals de heren Proost en Westland uit Tilburg, die 
voor het eerst onze vergadering bezoeken. De notulen van de 
vorige vergadering worden goedgekeurd en de twee candldaten als 
lid aangenomen. De voorzitter deelt mede van den heer ir. Ficq 
te hebben ontvangen een 4-delig Excelsior Europa-album en een 
Schaubek-Vllegpostalbum. Het eerste album zal heden avond ver
loot worden, het tweede op de November-vergadering. Hij dankt 
den heer Ficq hartelijk voor deze buitengewone schenking. Enkele 
ingekomen stukken worden voorgelezen en wordt mededeling ge
daan, dat de viering van ons 45-jarlg bestaan en de 29e Neder
landse Phllatelistendag zal plaats hebben op 26, 27 en 28 Augustus 
1938. Er wordt in principe besloten een tentoonstelling te orga
niseren. Op voorstel van het bestuur worden benoemd: 

in het ere-comité de heren B. W. van Slobbe, burgemeester van 
Breda; W. H. Doorman, generaal b . d.; ds. F. J. J. Loef f, em. 
predikant; B. H. M. Mutsaers, oud-agent der Nederlandse Bank; 
L. C. A. Smeulders, oud-secretaris der vereniging; mr. Fr. Smits, 
voorzitter van „Breda Vooruit"; P. J. Malngay, voorzitter der 
Federation Internationale de Philatelie; W. P. Costerus, voorzitter 
van de Nederlandse Bond van Verenigingen van Postzegelverzame
laars; Ch. Boks, voorzitter van de Federation des Cercles'Phila-
téliques de Belglque en jhr. J. A. van Hoogenhouck Tulleken; 

in het uitvoerend comité de heren J. C. Cramerus, dr. E. M. 
Gommers, J. C. G. van den Berg, J. W. Wlggers en J. Broeders; 

in de commissie voor de tentoonstelling de heren dr. E. M. 
Gommers, J. Molenaar, J. W. Wlggers, J. Soutendam en J. H. 
van Wermeskerken; 

in de commissie voor ontvangst, feestelijkheden en logies de 
heren J. Soutendam, Ch. J. M. M. L. Hekklng, C. A. J. Bouw
meester, N. A. Felix, F. J. L. H. t' Sas en J. H. van Wesmes-
kerken. 

Er wordt vervolgens langdurig gesproken over de „blokken-
ziekte". De heer Schuermans deelt o. a. mede, dat niet een Belgisch, 
doch een Engelsch consortium enige blokken, o. a. van IJsland en 
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San Marino, gepousseerd heeft, terwijl de heer Boks mededeelt, 
dat in Parijs besproken is de mogelijkheid de F I P te machtigen 
om uit te maken welke blokken verzamelwaardig zijn 

De voorzitter maakt dan bekend dat enige maanden geleden 
fraude is gepleegd in de rondzendingen N K en dat het 't bestuur, 
m samenwerking met de recherche, gelukt is den dader tot oe-
kentenis te brengen, terwijl verschillende zegels bij hem in beslag 
zijn genomen De dader zal voor de Krijgsraad terecht staan De 
vergadering zal van de loop dezer zaak op de hoogte worden 
gehouden. 

De heer J M van den Ber ghoudt vervolgens een interessante 
causerie, waarvoor de voorzitter hem dank zegt. 

De heer Maingay dankt voor de ontvangst en spoort onze ver
eniging aan tot viering van de „dag van de postzegel", hetgeen 
door de F I P op prijs zou worden gesteld De voorzitter zegt toe, 
dat WIJ die dag wederom niet onopgemerkt zullen laten voorbij
gaan. 

Na verloting, waarvoor de heer Mamgay nog enkele fraaie 
zegels beschikbaar heeft gesteld, en na rondvraag, wordt de ver
gadering door den voorzitter gesloten J C. G v d B. 

Nieuwe leden. 
198 CSEZ) mevr C van Liebergen-Stams, Vughtstraat 10, 

Roosendaal, giro 82463 
189 ( S E Z ) F C. P Mol, Van Hogendorpstraat 53, 's-Graven-

hage. 
Candidaat-Iid. 

A H. C van Amelsvoort, postzegelhandel, Korvelscheweg 82, 
Tilburg (Voorgedragen door L. J Janssens Laane te Tilburg). 

Bedankt als lid. 
255 L Juliard, te Brussel. 
238 J Postma, te Roosendaal. 
330 D C Prins, te Kampen 
146 J Reclaire, te Hilversum 

Adreswijzigingen. 
192 B H . van Limburg Brouwer, thans 43 Park Avenue 

Rochester, N Y. (U S A ) 
288 A J Verhagen, thans p a L van Lent, Verbekestraat 30, 

's-Hertogenbosch. 
338. mej A Weggen, thans Dordtsche 166, Klazmaveen 

Bekendmaking. 
Voor diegenen, die zich thans bij een der bestuursleden als lid 

aanmelden voor het verenigingsjaar 1938, gaat het lidmaatschap 
reeds thans in en behoeven zij voor het tijdvak tot en met 31 
December a.s. nog geen contributie te betalen, terwijl zij recht 
hebben deel te nemen aan de grote algemene verloting, zonder 
nieten, in de Januari-vergadering. (De contributie bedraagt ƒ 4,— 
per jaar). 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 29 November 1937, des avonds 

te 8 uur, in café „Moderne", te Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 25 November 1937, des 

avonds te 8 uur, in café „De Beurs van Breda", te Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 9 De

cember 1937, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te 
Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 2 Januari 1938, des morgens te 
11 uur, in café „De Beurs van Breda", te Breda. 

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

Verslag der vergadering van 30 October 1937. 
77 enthousiastelingen wonen de vergadering bij, een record-

cijfer Tej'en half negen opening, speciale welkomstwoorden tot 
eenige invite's en tot nieuwe leden, die voor het eerst de ver
gadering bijwonen De voorzitter herdenkt den heer E Wolff, die 
steeds een trouw lid is geweest; de vergadering herdenkt hem 
staande eenige ogenblikken De propaganda-tentoonstelling zal op 
8 Januari a s. worden gehouden. De voorzitter deelt eenige bij
zonderheden mede over „de Amsterdamsghe Postzegelsocieteit", die 

dank zij de onvermoeide pogingen van dr. Weynhausen, tot ieders 
genoegen is opgericht. Dr. Weynhausen zet het doel dezer ver-
eeniging nog eens nader uiteen Tot leden der kascommissie worden 
benoemd de heeren Bonjoanny, Helmholt en Vrielink Daarna deelt 
de voorzitter iets mede over de „Praga 1938", evenals over de 
motieven betreffende het aftreden van 3 bestuursleden. De heer 
Siegmund deelt mede, dat de jeugdvereeniging grondig gereorgani
seerd moet worden. Hij wil niet alles alleen doen en roept mede
werking in Er geven zich op de heeren Van Lente, Poulie, Sep 
en Woudstra Vervolgens ballotage De 6 candidaten worden met 
algemeene stemmen aangenomen. Zij worden als nieuw lid harte
lijk gelukgewenscht De crisistijd is voorbij, de ledenlijn is stijgende, 
een gunstig verschijnsel Tegen de pauze laat de heer Zilver weder
om een deel zijner verzameling Frankrijk en Afrika zien, waar
voor hem later de dank der vergadering wordt gebracht. Na de 
veiling van 10 kavels, een verloting van 20 prijzen plus 1 extra 
prijs van mr Wolff de Beer onder de aanwezigen. De heer Carsch 
waarschuwt speciaal tegen de abnormale prijzen van blokken. De 
heer Zwolle deelt in het algemeen het een en ander mede over 
blokken Ook de heer Streep zegt het zijne ervan; hij blijkt het 
voor de handelaren op te nemen De heer Streep vraagt aan den 
voorzitter en den 2en secretaris niet te willen aftreden; alles gaat 
zoo goed, laten we het bij het oude laten, speciaal daar er voor de 
functie van voorzitter nog geen candidaat gevonden is. Te half 
elf sluiting. W. G Z 

Aangenomen als lid. 
W. F. H Stark, Grevelingenstraat 20, Amsterdam, Z. 
G J J. Geuzenbroek, Rietwijkerstraat 48 I, Amsterdam, W. 

(Eigen aangifte). 
C Gipon, Boterdiepstraat 41, Amsterdam, Z. ("Voorgesteld door 

mr. Jos. van Gastel). 
E. D. Consenheim, Jan van Eijckstraat 30, Amsterdam, Z. 
H Steenwinkel, Tuinbouwstraat 104 h s , Amsterdam, O. (Voor

gesteld door D. Gokkes). 
W Langstadt, Valenusstraat 71 hs , Amsterdam, Z. (Voorgesteld 

door dr. J. Reedeker). 
Overleden. 

E. Wolff, Valenusstraat 221, Amsterdam. 
Bedankt als lid. 

J Hanekamp, Hilversum. 
f L Benjamins, Amsterdam. 
P. M Scheurleer, Amsterdam. 
J G Millaard, Rotterdam. 
dr M F J Smith, Wassenaar. 
dr. J G M van Walsem, Heemstede. 
C. L A de Boer, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
A J. de Ruiter, Singel 1, Den Helder. 
Joh Sluijter, Diezestraat 42 I, Amsterdam, Z. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 20 November 1937 ,des avonds 

te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 
Ledenvergadering (jaarvergadering) op Zaterdag 27 November 

1937, des avonds te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Jeugdvergaderingen. 
Deze worden gehouden eiken 3en Dinsdagavond der maand. 

1902 — „HOLLANDIA" — 1937. 
Zaterdag-avond, 6 November 1937, vierde „Hollandia" haar 

7e lustrum 
Dit feest IS zeer zeker in alle opzichten geslaagd: ruim 400 

dames en heren vulden de grote zaal van „Bellevue" en hebben 
met het grootste genoegen van het rijk gevarieerde cabaret-
programma, afgewisseld door de dans, genoten Diep in de nacht 
(4 uur) namen de laatste feestgangers nog node afscheid van de 
feestzaal 

De heren Van der Hurk en Siegmund hebben alle eer gehad 
van de onvermoeide zorgen, die zij zich voor het slagen van 
deze avond getroost hebben. Hun in de eerste plaats de wel
verdiende dank. Daarnaast evenwel, namens „Hollandia", onze 
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bijzondere dank aan de vele vertegenwoordigers van onze zuster
verenigingen: de „Nederlandsche Vereeniging van Postzegelver
zamelaars", de afdeling Amsterdam, „Breda", de „U. Ph. V.", „De 
Philatelist" (Amsterdam), „Op Hoop van Zegels", en van de 
Raad van Beheer van het Maandblad en de „Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars", en in niet mindere 
mate aan de „Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzame
laars", de afdeling Amsterdam, „Breda", „De Philatelist" fAmster-
dam) en de „H. P. V." voor de prachtige bloemstukken, die de 
zaal onmiddellijk zo'n feestelijk aanzien schenken, alsmede voor de 
telegrammen en expres-brief, ingekomen van de Raad van Beheer 
van het Maandblad, de „U. Ph. V.", „Groningen", „de Globe" en 
den heer Polling. Ten slotte grote dank voor de zo hartelijke be
woordingen van de heren Van Essen, de Bas, Schroder en König. 

„Hollandia" kan zeer zeker met heel veel genoegen terugzien 
op deze avond en de woorden, in de openingsrede uitgesproken, 
dat de voorzitter hoqpte, dat het feest in alle opzichten zou 
mogen slagen, opdat het nog lange tijd in blijde herinnering zou 
mogen blijven, zijn zeer zeker, dank zij aller medewerking, geen 
vrome wens geworden. 

Nogmaals hartelijk dank aan allen, die, in welke mate ook, 
het hunne er toe bijgedragen hebben om ons feest te doen slagen. 

P. V. jr. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht) . 

Verslag der vergadering van 26 October 1936. 

Aanwezig 46 leden. De voorzitter heet speciaal welkom den 
introducé, den heer Van Rietschoten. Vervolgens doet hij mede-
deeling van een uitnoodiging, gericht aan voorzitter en secretaris, 
tot het bijwonen van den feestavond ter gelegenheid van het 
35-jarig bestaan van „Hollandia". Beide beeren hebben deze met 
vreugde aangenomen. De notulen van de September-vergadering 
worden ongewijzigd goedgekeurd, alsmede het jaarverslag en de 
kapitaalrekening van den penningmeester, en de begrooting voor 
het komende vereenigingsjaar. 

Vervolgens reikt de voorzitter met eenige plechtigheid den 
wisselbeker uit aan den heer Tholen. Aangezien de heer Tholen 
ook in het vorige jaar de gelukkige winnaar was, komt hij tevens 
in het bezit van de blijvende herinnering, het zoo langzamerhand 
befaamde „babybekertje". 

De ballotage heeft tot resultaat, dat zes candidaten met al-
gemeene stemmen worden aangenomen (de candidatuur C. R 
Drijver wordt nog een maand aangehouden, aangezien de heer 
Drijver het officieele aanmeldingsformulier nog niet heeft in
gezonden). De heer Eekhout wordt staande de vergadering ge
ïnstalleerd. 

De aftredende bestuursleden worden op voorstel van den heer 
Van der Horst bij acclamatie herkozen; allen nemen de benoeming 
aan. In de nieuwe verificatie-commissie nemen zitting de beeren 
"Werff en Van Doorn; reserve de heer Timmer. Voor den landen-
wedstrijd waren 4 inzendingen ingekomen; het resultaat is: 1. dr 
Siestrop; 2. Reintjes; 3. en 4. dr. Hirsch en Hobma. Tijdens de 
vergadering deelt de secretaris de prijzen der algemeene verloting 
uit, hetgeen vele blijde gezichten tengevolge heeft. 

Vermelding verdient nog, dat vele interessante nieuwtjes ter 
vergadering circuleerden (te veel om stuk voor stuk op te noemen) 
en dat de beeren Timmer en Kaub wederom een schenking deden 
ten behoeve van de jeugdclub. J. H . N 

Overschrijving. 
R. K. van der Zee wordt A. H . van der Zee, Ambachtstraat 6, 

Utrecht. 

Nieuwe leden. 
mevr. A. Jaarsma, Trompenbergerweg 20, Hilversum, (i). 
]. F. Fekhoutte, Anth. Mattheuslaan 8, Utrecht, (i). 
A. L. Wessels, Wilhelminapark 41, Utrecht, (i). 
J. Visser, Alph. Diepenbrockplein 7, Utrecht, (i). 
mr. O. G. W. Schrijver, Oude Haven 11, Schoonhoven .fi). 

Candidaat-leden. 
C. R. Drijver, Woerden. A. Drijver, Utrecht. 

Adreswijzigingen. 
W. G. Th. C. M. Gol wordt Zoeterwoudsche Singel 50, Leiden. 
J. J. van Deudekom wordt Prof. Ritzema Boslaan 4, Utrecht. 

Mededeelingen. 
Leden, die een catalogus van de bibliotheek wenschen, kunnen 

dezen bekomen bij den heer Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Aangeschaft in de bibliotheek is een Michel-catalogus. 

De aandacht der nieuwe leden wordt erop gevestigd, dat slechts 
zij convocaties ontvangen die dit speciaal aan den secretaris 
opgeven. 

Verzoek. 
"Wie weet het adres van J. H . Eisink, vroeger Plasoord 28, 

Hillegersberg ? 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Vrijdag 26 November 1937, in restaurant 
Cortenbach, Utrecht. 

Ledenvergadering op Dinsdag 30 November 1937, des avonds te 
8J4 uur, in Hotel des Pays-Bas, Utrecht. (Van 7i4—S% uur 
ruilen). 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Rap
port verificatiecommissie (uitgesteld). 5. Ballotage. 6. Landenwed-
strijd Denemarken. 7. Rondvraag. 8. Veiling. 9. Verloting. 
10. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 28 October 1937. 

Daar de voorzitter afwezig is, opent onze commissaris, de heer 
Van 't Haaff, de vergadering met een woord van welkom aan de 
49 aanwezigen, waarna de notulen worden voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd en gearresteerd. Bij de ingekomen stukken 
is een bekendmaking van de Internationale Vereeniging „Phila-
telica", ons kennis gevend van het overlijden van haar admini
strateur-penningmeester, den heer C. van der Willigen. De waar
nemend voorzitter deelt mede, dat onze voorzitter en secretaris 
onze vereeniging bij de begrafenis hebhen vertegenwoordigd als 
een bewijs van deelneming in het verlies, dat hier geleden is 
door een vereeniging, met welke wij altijd op de meest aangename 
wijze hebben samengewerkt niet alleen, maar waarmede wij zoo-
als hij het uitdrukt, ook meermalen „op post hebben gestaan", 
waar het gold de verdediging van philatelistische belangen. 

Het punt van behandeling, dat dan volgt: aftreden en ver
kiezing van het bestuur, is al heel spoedig afgehandeld, want „en 
bloc" worden de tegenwoordige functionarissen weer voor een 
jaar op hun plaats gezet ! 

Er is ditmaal een groote verloting van zeer gezochte blokken, 
maar de leden blijken allen reeds tegen de blokziekte te zijn 
gevaccineerd; er is er tenminste maar één, die aan een blok blijft 
hangen. Eenige Amerikaansche zeldzaamheden gaan er beter in en 
daarna volgt, met het gewone animo, de verloting, waarna de 
sluiting volgt. A. S. jr. 

Nieuwe leden. 
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 Dijkveld

straat 84, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
Ch. B. Nachenius, De Eerensplein 31, Den Haag. 
H. Paradies, Kortrijkschestraat 41, Scheveningen. 

Adreswijzigingen. 
mevr. E. Struve-Reuvers wordt Laan van N. O. Einde 139, Den 

Haag. 
T. Parree wordt Witte de Witstraat 28a, Rotterdam, C. 
P. van de Wint wordt Willem de Zwijgerlaan 149, Den Haag. 
J. Dijk wordt Contr. B. B., Pematang Sianter (S O.K.V 
mevr. M. J. Matzen-Fledderus wordt Frederik Hcndriklaan 31, 

Den Haag. 
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Vergadering. 
Buitengewone algemeene vergadering op Donderdag 25 No

vember 1937, des avonds te 8K uur, in hotel „De Gouden Kroon", 
's-Gravenhage. 

Opening. Notulen. Binnengekomen stukken. Mededeelingen. 
Voorstel tot wijziging van art. 26 van het huishoudelijk reglement. 
Indiening begrooting inkomsten en uitgaven volgend vereenigings-
jaar. Eventueele veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 27 October 1937. 
Aanwezig 100 leden plus 4 introducé's. De voorzitter, de heer 

C. J. Reijerse, opent de vergadering, begroet speciaal de introducé's 
en verzoekt na eenige welgekozen waardeeren'de woorden de aan
wezigen op te staan en onder één minuut stilte onzen overleden 
administrateur te herdenken. Daarna bedankt hij vele aanwezigen, 
die blijken van belangstelling gaven, zoowel als de tientallen niet-
aanwezigen in het land voor hun condoleanties. 

Hij deelt verder mede, dat met ingang van 1 Januari a.s. de 
heer Wiederhold als penningmeester zal optreden. Aan de ver
gadering vraagt hij machtiging voor den heer A. van der Willigen, 
zoon van onzen overleden administrateur-penningmeester, ook lid 
onzer vereeniging, I: de zaken als penningmeester voor de rest 
van dit jaar af te wikkelen; II : voorloopig als administrateur der 
rondzendingen op te treden. Het adres bliift Beeklaan 454, post-
giro 25142. De vergadering verleent bedoelde machtiging gaarne, 
omdat de heer A. van der Willigen inmiddels vrij goed op de 
hoogte is van de loopende zaken. De voorzitter vraagt medewer
king voor het plan, geen boekjes langer dan 6-7 maanden in de 
rondzending te houden. 

Dan de volgende mededeelingen: falsificaten geschonken door 
de beeren Van der Houwen en Steinbuch; voor de verloting door 
de beeren Maussen, Van der Houwen en Verhoeff, van den heer 
Van Schaik voor de jaarlijksche verloting; 3 ingebonden jaargangen 
van het Maandblad door den heer Reijerse. Ingekomen is een 
gelukwensch met ons 900e lid van den heer K. E. König te 
Amsterdam. 

Ter circuleering zijn aanwezig: een brief eerstvlucht Makasser-
Soerabaja; een van Soerabaja-Makassar; een brief eerste vlucht 
3 maal wekelijksche dienst naar Nederland (met o. a. zegel 10 op 
323<> cent); de maandbladen der bibliotheek; de inschrijfbiljetten 
enz. voor de veiling der P.T.T. in Bandoeng. 

Omstreeks Kerstmis a.s. zal een aparte vergadering met een 
lezing gehouden worden, welke interessant belooft te worden. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. De 
ledenverkiezing levert 86 stemmen vóór en 12 blanco. De eerste 
prijs valt' ten deel aan den heer Hamburger. Na een zeer uit
gebreide en geanimeerde veiling verzoekt mevrouw Vos bij de 
rondvraag het woord. 

Hierna sluiting en een ruiluur, waarvan druk gebruik gemaakt 
wordt. J. N. H. V. R. 

Overleden. 
66. C. van der Willigen, Den Haag. 

563. jhr. G. A. A. Alting von Geusau, Den Haag. 
723. H. B. A. Athmer sr., Nijmegen. 

Bedankt. 
179. A. J. Wiedeman, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
66. W. J. Olthoff, Vreeswijkstraat 51, Den Haag. 

563. f. van der Wiel, Pijnboomstraat 46, Den Haag. 
179. D. C. Luijendijk, Kaapstraat 12, Den Haag. 
892. M, Verdoner, Reinkenstraat 18, Den Haag. 
893. G. T- Förch, Valkenboschlaan 278, Den Haag. 
894. H. W. T- Vos, Adm. de Ruijterweg 342 II, Amsterdam, W. 
895. T. H . Taspers, Markt A 113, Hattem (Gld.), 
896. mevr. T- Adriaans-Soutberg, Groenestraat 291, Nijmegen. 
897. A. Melcher, Van Frankenbergestraat 144, Voorburg (Z.-H.). 
898. W. Luske, Coehoornstraat 93, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 
899. T- L. Soudijn, Schiekade 80, Rotterdam, C. 
900. J. H. M. Schellart, San. Dekkerswald, Groesbeek. 

901. J. Huisman, Mathijs Balenstraat 17, Dordrecht. (Afd. Dord
recht). 

902. L. de Bruijn, Ger. van Swietenstraat 62, Tilburg. (Afd. 
Tilburg). 

Candidaat-leden. 
A. R. Vollenga, Pianohandel K. K. Knies, Tandjoengan 55, Soe-

rabaja. (Voorgesteld door P. Hagemeijer). 
J. W. Wilton, Schedeldoekshaven 31, Den Haag. (Voorgesteld 

door P J. Laros). 
E. Eijkelenboom, Hadrianusstraat 22, Voorburg (Z.-H.). (Voorge

steld door IJ. S. Kramer). 
A. Godschalk jr., Hulshorststraat 249, Den Haag. CVoorgesteld 

door P. J. Ritsema). 
M. Kepper, c/o Geo Wehry & Co., Batavia. (Eigen aangifte). 
F. W. Isselmann, Deimanstraat 304, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. da Cunha). 
W. F. Heller, Ant. Heynsiusstraat 42, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. G. Verhoeff). 
D e v o l g e n d e v o o r h e t j a a r 1938. 

J. Hamstra, directeur Amsterdamsche Bank, Harlingerstraatweg 36, 
Leeuwarden. (Voorgesteld door R. Rodenburg). 

A. van der Schoot, Spanjaardslaan 11, Leeuwarden. (Voorgesteld 
door R. Rodenburg). 

B. W. A. Geutjes, St. Urbanusweg 70, Venlo. 
R. Langen, Klaasstraat 40, Venlo. 
T. H. Pantus, Hoogeweg 196, Venlo. 
J. Vostermans, Broekstraat 122, Blerick bij Venlo. 

(De 4 laatsten voor de afdeeling Venlo). 

Adresveranderingen. 
653. H. D. Swart, Ie Oosterkade 4, Sneek. 
620. W. R. Rijnders, Juliana Boulevard 31, Soerabaja. 
587. F. Trip, s.f. Padokan, Djokjakarta (Java). 
256. ir. G. A. de Mol, Timorweg 19, Batavia. 
315. G. Schrama, Toussaintkade 49, Den Haag. 
349. A. Taasma, Schoolstraat 8, Huizum. 
758. A. J. E. Heijting, Herungerweg 9, Venlo. 
858. G. W. F. G. Steinbuch, Thierenskade 26, Rijswijk (Z. -H) . 
774. J. Singer, Rue Légendre 153, Paris, XVIIe. 
479. C. van der Zee, gep. O -I. ambtenaar, Bandoeng (JavaX 
334. A. P. T. Geels, Van Oldenbarneveltstraat 116, Rotterdam, C. 
480. J. de Pieters, Krommeweele 14, Middelburg. 
405. A. H. A. Ankersmit, Berkstraat 28, Den Haag. 

84. E. R. A. de Bree, Bezuidenhout 30, Den Haag. 
541. N . R. Doorschot, Nannostraat 20, Den Haag. 
296. T. D. A. Rahder, naar Nederland? 

C. P. Bos, Floresstraat 58, Dordrecht. 
Afdeeling Venlo. 

Ledenvergadering op Dinsdag 12 October in café Nationaal. 
Aanwezig 12 leden, 2 candidaat-leden en 3 introducé's. Na opening 
door den voorzitter en voorlezing der notulen en behandeling der 
insekomen stukken, wordt nog het een en ander besnroken be
treffende de in 1938 te houden tentoonstelling. De candidaat-leden 
geven zich thans ook definitief op als lid onzer vereeniging met 
ingang van 1 Januari 1938 en worden met algemeene stemmen 
als lid aangenomen De voorzitter geeft alsnog een zeer duideliike 
uiteenzetting voor de a.s. nieuwe leden, hoe zii re handelen hebben 
en aan welke bepalingen zii zich moeten houden ten aanzien van 
de rondzendingen, welke zii zullen ontvangen. Hierna heeft de 
maandeliiksche verloring plaats, welke een zeer prettig verloop 
heeft. Voor deze verloting werden goede zegels geschonken door 
de beeren Van der Valk, Houba, P^^erh en Gardeniei-. Vervolgens 
vinden een paar Amerikaansche veilingen plaats ten bate van het 
tentoonsrellingsfonds. Na de rondvraag wordt deze zeer prettige 
vergadering te elf uur gesloten. 

Afdeeling Nijmegen. 
De voorzitter meldt tor ziin leedwezen het overlüden van ons 

lid, den heer Arhmer sr. Ter sprake komen de verspreide circu
laires: vooral die aangaande het euvel der open vakjes in de 
rondzendingen wordt den leden ter ernstige overweging aan
bevolen. Besloten wordt, naar aanleiding van een schrijven uit 
Den Haag, als proef een zending kaveltjes voor de veiling te laten 
komen. 
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Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van 27 October 1937. Aanwezig 45 leden. De voor

zitter wijdt eenige woorden aan de nagedachtenis van het over
leden hoofdbestuurslid, den heer C. van der Willigen, die ook in 
de Dordtsche afdeeling geen onbekende was. Het nieuwe lid, de 
heer J. Huisman, wordt toegelaten verklaard. Voor den a.s. 
feestavond heeft ieder lid recht op twee toegangsbewijzen. Slechts 
in zeer speciale gevallen kan nog een derde kaart worden ver
kregen. Leden, die hun extra-bijdrage voor het feest nog niet 
hebben voldaan, worden verzocht dit alsnog te willen doen bij 
den secretaris. 

Afdeeling Tiel. 
Vergadering van 14 October 1937. Deze werd bijgewoond door 

den heer C. J. Reijerse, voorzitter van het hoofdbestuur, en 3 in-
troducé's. De gewone agendapunten werden snel afgewerkt, waarna 
de heer Reijerse een beschouwing hield over onze gemeenschappe
lijke aangelegenheden, zooals contact tusschen hoofdbestuur en 
afdeeling, het rondzendverkeer, de uitbreiding der vereeniging, 
onze houding tegenover sommige philatelistische of niet philate
listische uitgiften, fancy-prijzen voor bloes, onze falsificaten-
albums. Ook werden door hem eenige vragen beantwoord en toe
lichtingen gegeven. Dr. Benders 'liet zijn collectie landkaarten op 
postzegels circuleeren. Een aantal nieuw uitgekomen zegels werd 
ter tafel gebracht. Na een mooie verloting en een veiling gaven 
de drie introducé's zich als lid op en werd gesloten. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering op Woensdag 

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

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Verloting. 6. Verkiezing lid commissie jaarlijksche verloting. 
7. Veiling. 8. Rondvraag. 9. 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 
jeugdafdeeling den len Woensdag. 

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt, Tiel), 18 
November 1937, 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 PostzegelverzaraelaarR „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. R. FEDDEMA, Jac. Marislaan 33, Arnhem. 

Verslag der vergadering van 27 October 1937. 

Aanwezig 26 leden. De voorzitter opent te 8 uur de vergadering, 
heet de leden hartelijk welkom, in het bijzonder de nieuwe leden, 
de beeren Korff en dr. Borel. Hij stelt het op hoogen prijs, dat 
het eerelid van de Nederlandsche Vereeniging, dr. Borel, lid van 
„de Globe" Is geworden. Als gast heet hij nog welkom den heer 
Kleekamp jr. De notulen worden voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen deelt de voorzitter 
mede, dat de postzegels aan de jeugdinzenders van de tentoonstel
ling zijn verzonden. 

Ingekomen is een schrijven van „HoUandia" met ultnoodiging, 
het 35-jarig bestaan, te houden in gebouw „Bellevue" te Amster
dam, bij te wonen. Het bestuur kan tot zijn leedwezen hiervan 
geen gebruik maken. 

Een schrijven van het Bondsbestuur wordt, na voorlezing, voor 

kennisgeving aangenomen, daar de vergadering van het Bonds
bestuur reeds heeft plaatsgehad. 

De 4 candidaat-leden worden met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. Vervolgens bestuursverkiezing. Op voorstel van den 
heer Van Tongeren worden de voorzitter dr. Valkema Blouw, 
de penningmeester de heer Heidenreich, en de commissaris me
juffrouw Veering, bij acclamatie herkozen; allen nemen hun be
noeming aan. 

De voorzitter stelt voor, de jaarlijksche bijdrage aan den Bond 
weder met 5 cent per lid te verhoogen. Hiertoe wordt besloten. 
Thans leest de secretaris het jaarverslag 1936-1937 voor. Met 
dank aan den secretaris wordt dit goedgekeurd. Vervolgens geeft 
de penningmeester een voorloopig overzicht van het financieel 
beheer 1936-1937. Daar de kascommissie door verhindering van 
een der leden nog niet de rekening heeft gefiatteerd, zal in het 
volgend verslag een résumé gegeven worden. Intusschen dankt de 
voorzitter den heer Heidenreich voor zijn werkzaamheden, die 
vooral in dit jubileumjaar veel zorg vergden. Ten slotte geeft de 
directeur van de rondzending een verslag van de opbrengsten en 
uitgaven over 1937. Ook hiervan zal in het eerstvolgend nummer 
een uittreksel gegeven worden. Hij brengt tevens dank aan dames 
en beeren sectiehoofden voor het werk, dat zij zich hebben willen 
getroosten. De voorzitter zegt den heer Raadsveld dank voor 
zijn uitgebreid verslag en gelooft wel, dat de fraaie resultaten, die 
bereikt zijn, te danken zijn aan het vele werk, door den heer 
Raadsveld verricht, ondanks het bezwaar van te weinig ontvangen 
boekjes. Nog dankt de voorzitter den heer Te Winkel, die een 
extra bate aan de kas schenkt uit de opbrengst zijner verkochte 
zegels. 

De voorzitter vestigt nog eens de aandacht op de bibliotheek 
van de vereeniging, waarin toch zeer belangwekkende boeken en 
tijdschriften op postzegelgebied zijn te vinden. Hij stelt voor, 
meerdere aankoopen op dit gebied te doen. 

Gesproken wordt over het instellen van een feestkas. Dit punt 
zal door het bestuur nader onderzocht worden. Bij de rondvraag 
zegt dr. Borel den voorzitter dank voor de vriendelijke woorden bij 
den aanvang der vergadering tot hem gericht. Hij vraagt of uit
treksels van de jaarverslagen in het Maandblad worden opgenomen. 
De voorzitter zegt in beginsel daarvoor te zijn en met de bestuurs
leden overleg te zullen plegen. De heer Van Tongeren vraagt, 
wanneer de eerste bijeenkomst van de jeugdafdeeling zal plaats 
vinden. Medegedeeld wordt, dat dit zal zijn Zaterdag 13 November 
a.s. Ten slotte roept de voorzitter aller medewerking in tot het 
aantrekkelijk maken der vergaderingen na het officieele gedeelte. 
Hierna sluiting. C. R. F. 

Nieuwe leden. 
146. B. Hulstein, Joh. de Wittlaan 105, Arnhem. 

5. B. H. Baank, Bern. Zweerslaan 7, Arnhem. 
136. W. J. M. Hoefnagels, Utrechtscheweg 273, Oosterbeek. 
139. J. Borghstijn, Doetinchem. 

Bedankt. 
67. mevr. H. H . Alberts-Herbers, Karel van Gelderlaan 22, 

Oosterbeek. 
Adreswijziging. 

28. C. H . Diephuis, Stationsweg 83, Ede. 
— . ^ ^ _ - _ — . - _ - ^ ^ - ^ _ — . ^ — — . ^ . _ ^ — — — — 

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

Verslag der vergadering van 14 September 1937. 
Te ruim half acht opent de voorzitter deze eerste bijeenkomst 

na de zomervacantie. Aanwezig waren 18 leden. Als introducé 
was aanwezig de heer P. J. H. de Bie. Na een woord van welkom 
werden de notulen der vorige vergadering gelezen, die ongewijzigd 
werden goedgekeurd. Hierna werd op voorstel van den secretaris 
de heer De Bie als lid onzer club aangenomen. De voorzitter 
bracht verslag uit van de Bondsvergadering te Arnhem, tevens 
van de Philatelistendagen. Op de hem eigene aangename wijze 
wist de heer Van Harderwijk ons een en ander te schilderen en 
gaf te kennen, dat de tentoonstelling, die een plaatselijk karakter 
droeg, wel fouten vertoonde in het verzamelen ten opzichte van 

J. K. RTETDIJK. - POSTZEGEL VEILINGEN. 
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de kwaliteit der zegels. Verder over de kwestie, dat bloks tegen
woordig door velen worden gevraagd en dat men er tegen is en 
toch ze verzamelt. Na al deze bijzonderheden de revue te hebben 
laten passeeren, bedankte de secretaris den voorzitter voor zijn 
verslag, hetgeen met applaus gepaard ging. Daarna passeerde de 
collectie Europa van den voorzitter, daar de heer Frenkel ver
hinderd was. Achtereenvolgens passeerden Bosnië, Herzegowina, 
Danzig, Denemarken, enz. De bladen waren zeer afwisselend en 
lieten duidelijk zien, hoe keurig een algemeene verzameling van 
den eersten tijd er kan uitzien. De heer Jorissen dankte daarop 
voor het laten zien dezer collectie. Voor de club waren eenige 
bloks België besteld, die slechts via den Belgischen Bond verkrijg
baar waren. Bij de rondvraag bracht de heer Geerkens het vor
men van een jeugdafdeeling ter sprake. Besloten werd na discussie, 
dat de secretaris te Breda, waar een bloeiende afdeeling bestaat, 
inlichtingen zal inwinnen. Hierna sloot de voorzitter deze verga
dering. L. W. I. 

Verslag der vergadering van 12 October 1937. 
Te ruim half acht opent de voorzitter deze bijeenkomst, waarna 

de heer Jorissen voorlezing doet van een schrijven, dat de heer 
Van Harderwijk wegens verhuizing naar elders als voorzitter be
dankt. Waar de heer Van Harderwijk zelf nog eenige woorden 
daarbij voegt en dankt voor het vele vriendelijke, van de club en 
van het bestuur in het bijzonder ondervonden, tevens hoopt, als 
lid nog vele malen mede te werken aan den bloei onzer club, 
is het voor allen een groot verlies, doch mogen wij daar niet 
tegen in gaan. Dan doet de secretaris mededeeling van de correes-
pondentie inzake de jeugdvereeniging te Breda. Een woord van 
dank aan dr. Gommers zij hier op zijn plaats. Tijdens de be
spreking teekenden zich twee stroomingen af, n.1. of wij deze 
zaak als club zouden kunnen aanvatten of niet. Bij het einde 
bleek, dat men sympathiek tegenover het onderwerp stond, doch 
dat de club als zoodanig niet tot het instellen ervan zou over
gaan. Hierna liet de heer Frenkel zijn collectie Curasao zien, die 
de aanwezigen in tandingen en papiersoorten een dusdanige pracht 
van zegels toonde, dat allen er zeer over riepen. Ook de stempels 
enz. maakten, dat een woord van hulde van den voorzitter met 
applaus weerklank in de vergadering vond. Na de verloting werd 
het officieele deel gesloten, waarna de 26 aanwezigen nog niet 
uit elkaar gingen. 

Als introducé was aanwezig de heer mr. T. de Jong Tzn., die 
als lid onzer club toetrad. L. W. I. 

Nieuwe leden. 
mr. T. de Jong Tzn., Avenue Concordia 33, Rotterdam, O. 
P. J. H. de Bie, Terbregscheweg 34, Hillegersberg, N. 

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

Verslag der vergadering van 29 October 1937. 
Na bezichtiging der door den heer Rose vervaardigde stand

vitrine opent de vorzitter deze bijeenkomst en leest de secretaris 
de notulen der vorige samenkomst, welke gearresteerd worden, 
waarna hij de belangrijkste ingekomen stukken meldt. Aangezien 
de heer Schouten wegens ongesteldheid zijn aangekondigde col
lectie-gedeelte niet kon toonen en de secretaris den heer Traan-
berg bereid vond de vergadering philatelistisch op te luisteren, 
krijgt laatstgenoemde hiertoe gelegenheid, die mededeelingen doet 
inzake postverkeer van Spanje en toont — gedeeltelijk door middel 
van de standvitrine — een aantal poststukken van den laatsten 
tijd van genoemd land, waarvoor hij den dank van den voorzitter 
en applaus der vergadering verwerft. Na rondvraag, waarvan 
eenigen der ruim 40 aanwezigen gebruik maken en waarbij de 
heer Rumpff assistentie aanbiedt bij de te houden veilingen van 
O.H.V.2., wordt de verloting onder de aanwezigen gehouden, 
waarvoor prijzen in dank werden aanvaard van de beeren Jansen 
Heijtmajer en Traanberg. Vervolgens sluiting. H. "W. 

Ingeschreven als lid. 
200. I. P. F. Hellemink, Leidschevaart 132, Haarlem. 

77. J. F. Cramer, Verspronckweg 106, Haarlem. 
204. F. P. M. PuUes, Duinoordstraat 16, Haarlem. 

231. dr. L. P van Lelijveld, Faradaystraat 3, Haarlem. 
241. L. G. Janssen, Van de Wateringelaan 195, Voorburg. 

Voorgesteld als lid. 
G. Spanjaard, H. W. Mesdaglaan 28, Heemstede. 
H. van der Hoeff, Duvenvoordestraat 60, Haarlem. (Voorgesteld 

door A. G. Hazelaar). 
H. de Lugt, Oranjestraat 31, Haarlem. (Voorgesteld door M. 

Rumpff). 
J. Visser, Ged. Oude Gracht 889, Haarlem, 
mej. F. C. Hendriks, Camphuysenlaan 12, Aerdenhout/Heemstede. 

(Voorgesteld door J. R. A. Schouten). 
O. Snoeks, Papaverstraat 5, Haarlem. (Voorgesteld door H . 

Rumpff). 
C. B. J. Hagebout, Oranjelaan 4, Overveen. (Voorgesteld door 

H. Weyenbergh). 
Adresopgaven. 

228. J. M. A. de Vries moet zijn Ponpstationsweg 181, 's-Graven-
hage. 

40. C. van Lierop, Heerweg 17, Bennebroek. 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 26 November 1937, 
des avonds te 83^ uur, in de Sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1, 
Haarlem. 

De agenda vermeldt o.a. bezichtiging Ie deel collectie Fransche 
Koloniën van den heer Schouten en veiling. Inzendingen voor 
deze veiling te richten aan den heer M. Rumpff, Duinoordstraat 13, 
Haarlem, vóór Dinsdag 23 November 1937. 

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

Verslag der vergadering van 25 October 1937. 
Aanwezig 38 leden. De voorzitter, de heer Kleiman, opent te 

ruim half negen deze vergadering met een woord van welkom 
en houdt dan een beschouwing over de heerschende blokken-
manie. De secretaris leest daarna de notulen van de September-
vergadering, welke onveranderd worden goedgekeurd. De voor
zitter deelt mede, dat de vereeniging wederom een lid is ont
vallen door het overlijden van den heer J. Duintjer Mzn., te 
Veendam. Spreker wijdt eenige hartelijke woorden aan de na
gedachtenis van den overledene, waarbij de aanwezigen eenige 
oogenblikken van hun zetels opstaan. De ingekomen stukken 
worden behandeld en een verloting gehouden. Besloten wordt ook 
in dit seizoen weer de maandelijksche ruil- of beursavonden te 
houden, te beginnen op den 2en Donderdag in November. Ver
volgens brengen de vertegenwoordigers van de vereeniging verslag 
uit van de in Arnhem gehouden Bondsvergadering. Van de rond
vraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna sluiting. A. C. S. 

Candidaat-leden. 
G. F. Schut, Tuinbouwstraat 33, Groningen. (Eigen aangifte). 
J. C. van Duijn, tandarts. Hoofdstraat 30c, Stadskanaal. (Voorge

steld door L. A. Okken Rzn.). 

Tirma J. VOET (j.o. nniaard), 
'KEIZERSTRAAT 4, • ROTTERDAU. 
Uitgebreidste voorraden zegels 

(zoowel de oudste als de nieuwste uitgiften) van 

EUROPA EN NEDERIANDSGHE KOLONIEN. 
PHILATEIISTISCHE BENOODIODHEDEN: 
PINCETTEN, LOUPEN, GOMPAPIERTJES, 
ALBUMS, CATALOGI, LITERATUUR, ENZ. 
5Jhe pbun that tneanó AOÜApictüm. (.z,) 
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H. Boers, leeraar U.L.O., Poststraat 18, Stadskanaal. (Voorgesteld 
door L. A. Okken Rzn.). 

Adresverandering. 
F. Cleij, thans Paterswoldscheweg 1, Haren bij Groningen. 

Overleden. 
J. Duintjer M.zn., Wildervank. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 22 November 1937; 
Beursavond op Donderdag 9 December 1937; 

beids des avonds te 8.15 uur, in „Suisse", Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 18 October 1937. 
Aanwezig 39 leden. De voorzitter opent de zeer druk bezochte 

vergadering en verwelkomt ook de beeren Beekman, Corbeij en 
Janssen, die als nieuwe leden voor het eerst aanwezig zijn. Spreker 
herdenkt staande de nagedachtenis van ons medelid, luitenant Pias-
berg. Hierna worden de notulen van de vorige vergadering voor
gelezen en goedgekeurd. Van de ingekomen stukken leest de voor
zitter een schrijven van den Belgischen Bond voor, dat deze weder
om medewerking wil verlecnen om ons tegen kostprijs het Congo-
blok te verschaffen. De voorzitter deelt mede, dat evenals met de 
blokken van het „Muziekfonds van Koningin Elisabeth van België" 
ook bij deze blokken de geabonneerden op de nieuwigheden voor
gaan. 

Het candidaat-lid, de heer Wage, wordt bij stemming tot lid 
aangenomen. Bij de rondvraag ontstaat een verschil van meening 
betreffende het verstrekken van nieuwigheden aan de leden. Nadat 
deze kwestie breedvoerig is besproken, blijft het besluit van het 
bestuur gehandhaafd, n.1. dat de geabonneerden voorgaan. De 
gratis-verloting en het gezelschapspel vormen het slot van de zeer 
geanimeerde vergadering. J. H. 

Nieuwigheden-dienst. 
Voor nieuwigheden kan men zich abonneeren bij dr. E. Verzijl, 

Breedestraat 1, Maastricht, tegen een borgstorting van ƒ 3,—. Men 
moet dan opgeven, van welke landen men de nieuwigheden wenscht. 

Nieuw lid-
12. H. Wage, Prof Pieter Willemstraat 41, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 22 November 1937, vergadering; 
Maandag 6 December 1937, beurs; 
Maandag 20 December 1937, vergadering; 

telkens in de bovenzaal van Taverne Rutten aan het Vrijthof, 
Maastricht. 

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

Verslag der vergadering van 19 October 1937. 
Tegen negen uur opening door den voorzitter der vergadering, 

op welke de opkomst zeer groot is. De notulen worden gelezen en 
goedgekeurd, waarna de ingekomen stukken behandeld worden, 
waarbij kavelbeschrijvingen van de P.T.T. over veilingen in Ban
doeng. In December zal overgegaan moeten worden tot oprichting 
van een 5e sectie, daar het ledental zich flink uitbreidt, zoodat 
dan een nieuw sectiehoofd benoemd zal moeten worden. 

Medegedeeld wordt, dat de officieele datum tot viering van het 
15-jarig bestaan nog niet bekend is, doch zal deze per circulaire 
bekend gemaakt worden. (Deze datum is inmiddels bekend ge
worden en bepaald op Vrijdag 12 November). 

Bij de rondvraag deelt de heer Goedhardt mede, dat vele ver
zamelaars een onbillijkheid zien in de handelwijze der P.T.T., waar 
het betreft de ontvangst van postpakketten uit andere landen, 
waarbij de zegels, welke op de bijgevoegde kaarten geplakt zijn 
en niet op het pakket, weer in handen der posterijen komen, 
welke op gezette tijden de zegels in veiling brengt. Hij vraagt hier
over aan den Bond te schrijven, hetgeen gedaan zal worden. 

J. K. RIETDIJK. — ] 

Hierna sluiting van het officieele gedeelte door den voorzitter, 
en worden nog een veiling en de maandverloting gehouden. 

M. H. H. 
Nieuwe leden. 

W. van Scheijen, Kanaalweg 27, Den Helder. 
J. Dekker, Fazantenstraat 72, Den Helder. 

Adresveranderingen. 
C. Brouwer wordt Leeuwenhoekstraat 3, Den Helder. 
G. C. Broeke wordt Schagenstraat 96, Den Helder. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Dinsdag 23 

November 1937, in de bovenzaal van café „Postbrug", Konings
plein,^ Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 25 October 1937. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen wel

kom, in het bijzonder twee introducé's. De notulen worden voor
gelezen en goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken is voor belang
stellenden de kavelbeschrijving van de Indische zegelveiling. Onder
staand candidaat-lid wordt met algemeene stemmen als lid aan
genomen, en na in de vergadering te zijn teruggekeerd, ge
ïnstalleerd. Na een veiling van vele belangrijke kavels en de 
maandelijksche verloting, wordt de vergadering gesloten. P. Sch. 

Nieuw lid. 
dr. G. Eek, Merkstein, Kr. Aachen (Duitschland). 

Candidaat-lid. 
ir. E. Rennotte, St. Janstraat 9, Eijgelshoven. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 29 November 1937 des avonds te 

8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

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

Verslag der vergadering van 26 October 1937. 

Te 8K uur opent de voorzitter met een welkomstwoord tot de 
32 aanwezige personen de vergadering. In het bijzonder verwel
komt hij de beeren De Koning en Klep, voor het eerst aanwezig, 
alsmede den heer Goedhart, die deze vergadering als introducé bij
woont. Na medegedeeld te hebben, dat wederom drie candidaat-
leden werden ingeschreven, geeft de voorzitter het woord aan den 
secretaris, die de notulen der vorige vergadering voorleest. Deze 
worden onveranderd vastgesteld. Eenige ingekomen stukken worden 
voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter deelt dan mede, dat 
het bestuur als lid heeft geschorst freule Ga. Legrelle. Tenzij deze 
persoon alsnog aan haar verplichting voldoet, zal het bestuur op 
de eerstvolgende ledenvergadering dit lid ter royeering voordragen. 
Hierna wordt de gewone gratis-verloting gehouden, waarvoor 10 
prijzen beschikbaar zijn. 

De clou van den avond is de hierna volgende jaarliiksche ver
loting zonder nieten. Door toevoeging van een gedeelte van het 
op de beerooting 1937 voor een feestavond uitgetrokken bedrag, 
kon aan deze gratis-verloting een bedrag van ruim f 40,— besteed 
worden. Alles heeft, dank zij de zorgen van de beeren van de 
afdeeling verkoop, een vlot verloop. De voorzitter overhandigt 
h'erna den bibliothecaris een werkje voor de bibliotheek, dat deze 
in dank aanvaardt. 

Bij de rondvraag deelt de heer De Vaan mede, dar hij een deel 
Z'mer verzameling ter bezichtiging heeft meegebracht en verzoekt 
daarbü den voorzitter dit aan belangstellenden te willen toonen. 
Na de mededeeling, dat de introducé, de heer Goedhart, den 
wensch te kennen heeft gegeven als candidaat-lid te worden in
geschreven, sluit de voorzitter deze druk bezochte vergadering. 

IN. 
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waarna velen der aanwezigen zich om den voorzitter scharen ter 
bezichtiging van de collectie van den heer De Vaan. 

Candidaat-leden. 
A. Klep, Dorpstraat 54, Vught. fVoorgedragen door M. F. J. van 

Rijswijk). 
A. N. Schimmer, Oude Vischmarkt 4, Zalt-Bommel. (Voorgedragen 

door G. Vermeulen). 
G. J. Berkelmans, Lind 311, Oisterwijk. (Voorgedragen door P. 

M. J. Heeren). 
W. Goedhart, Rijksweg E 69, Hintham. (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid (met 31 December 1937). 
J. van Boekei jr., 's-Hertogenbosch. 
Joh. Groenhard, Vught. 
B. van der Steen, Oirschot. 

Adreswijziging. 
Henri Marse, thans Robert Schumannstraat 22, Utrecht. 

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

Mierlo-Hout bij Helmond. 

Verslag der vergadering van 25 October 1937. 
Aanwezig 14 leden, die de voorzitter welkom heet en doet hij 

vervolgens mededeeling van een van den secretaris-penningmeester 
ontvangen dankbetuiging voor het ter gelegenheid van diens huwe
lijk van de vereeniging ontvangen geschenk. Enkele ingekomen 
stukken worden behandeld, waaronder diverse aanbiedingen. Ver-
vvolgens wordt het contract met het Maandblad besproken. Voor 
de November-vergadering wordt een wedstrijd aangekondigd over 
een willekeurige serie van tenminste 10 zegels, niet op brief ge
plakt. Als jury-leden zullen de beeren Van Lieshout en A. Schou
ten fungeeren. De afstempeling zal buiten beschouwing blijven, 
terwijl prijs en zeldzaamheid slechts een geringe rol zullen spelen. 
Hierna vinden twee verlotingen plaats, namelijk van de door ieder 
lid meegebrachte 10 zegels en vervolgens een extra verloting van 
door de vereeniging beschikbaar gestelde zegels. Na de rondvraag 
volgt dan sluiting van het officieele gedeelte. A. H. J. S. 

Vergaderingen. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 29 November 1937, 

des avonds te 8 uur, in café Geenen, Steenweg, Helmond. 
N.B. Wedstrijd over een willekeurige serie van tenminste 10 

zegels. 
De December-vergadering zal gehouden worden op Maandag 

20 December in verband met de diverse feestdagen. 

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

Nieuwe leden. 
J. Meijs, Rijksweg Noord 50a, Geleen. 
B. Keiler, Julianastraat 7, Elsloo (L.). 

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

Verslag der vergadering van 18 October 1937. 
Om half negen opent de voorzitter de vergadering en heet de 

aanwezigen welliom Overgegaan wordt tot de behandeling van 
eenige ingekomen stukken, o. a. een brief van een veiling in 
Bandoeng der P.T.T. Naar aanleiding van een schrijven betref
fende de verzekering der rondzending wordt na eenige discussie 
besloten de rondzendingen te verzekeren. Aan den administrateur 
wordt opgedragen deze zaak in orde te brengen. De heer Polder
man maakt vervolgens een opmerking betreffende de rondzending, 
welke door den voorzitter en den administrateur beantwoord 
wordt. Daarna wordt overgegaan tot de groote jaarverloting, welke 
zeer bevredigend is. Om half elf gaat de vergadering uiteen. D. P. 

Nieuwe leden. 
mr. T. de Jong Tzn., Avenue Concordia 33, Rotterdam, O. 
K. Vergeer, Snoijstraat, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 22 November 1937, in „Het Schaak

bord", Kleiweg, Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 27 October 1937. 
Te ongeveer half negen opent, bij afwezigheid van den voor

zitter, de 2e voorzitter de vergadering. Na voorlezing der notulen 
en mededeeling der ingekomen stukken is aan de orde de rond
vraag, waarvan door eenige leden wordt gebruik gemaakt, die het 
voorstel doen, met het oog op ons één-jarig bestaan, een tentoon
stelling te organiseeren. Dit voorstel wordt met algemeene stem
men aangenomen en verscheidene leden doen reeds toezegging met 
hun verzamelingen te exposeeren. ^ e t bestuur zegt toe dit plan 
in een speciale bestuursvergadering verder uit te werken. Verder 
wordt de avond besloten met ouderlingen ruil, waarna de vergade
ring te ongeveer elf uur gesloten wordt. B. J. S. 

Nieuwe leden. 
J. van Roetselaar jr., Lathyrusstraat 1, Amsterdam, N . 
P. J. Rings, Duinlustparkweg 48, Santpoort (station). 

Bedankt. 
T. Piek, Kerkerinklaan 21, Santpoort. 

Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort. 
Secretaris: G. C. VAN H O F T E N , B. "Wuijtierslaan 70, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 3 November 1937. 
Aanwezig zijn 28 leden. De voorzitter heet de nieuwe leden 

welkom. De notulen der vorige vergadering worden goedgekeui d. 
Het candidaat-lid, Jos. Nefkens, wordt na de gebruikelijke bal
lotage aangenomen. De heer De Wolf vraagt, of het niet mogelijk 
is, de komende Indische weldadigheidszegels gestempeld te ver
krijgen. De secretaris zal hiervoor zorgdragen. Verschillende leden 
melden zich voor een gestempelde serie aan. 

Voor de veiling zijn 45 nummers binnengekomen, welke na
genoeg alle een kooper vinden. 

Mevrouw De Roos schenkt enkele series Indische proefdrukken, 
welke dankbaar worden aanvaard. Voor de verloting zijn een aan
tal goede zegels beschikbaar. Hierna sluiting. G. C. v. H. 

Nieuw lid. 
Jos. Nefkens, Utrechtscheweg 34, Amersfoort. 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op Woensdag 1 December 1937, des 

avonds te 7% uur, in hotel „Monopole", Amersfoort. 

Goedkoope aanbieding Nederland. 
Zomerzegels '37, 6 cent, p e r 100 stuks f 2,— 

id. '37, 6 cent, p e r 1000 stuks f 17.50 
Kind '36, 5 cent, p e r 100 stuks f 4,— 
id. '36, 6 cent, p e r 100 stuks f 2,— 
id. '36, 1214 cent, p e r 100 stuks f 8,50 

• Ik gee t bovens taande zomerzegels 1937 van 6 cent 
ook in ruil voor d e 1^^, 5 en 12)4 cent zomerzegels 1937. 

Ik betaal dan voor d e IJ^ cent f 2,50 p e r 100, 
voor d e 5 cent f 6, p e r 100, voor d e 1 2 ^ cent f 8,— p e r 100. 

F. H. C. VAN MAÄRSEVEEN, 
POSTZEGELHANDEL, 

ZONSTRAAT 30, (410) UTRECHT. 
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err 1 A D V E R T E N T I Ë N n: 
Blokken, de vraag van den dag. 

Duitschland Ostropa f 6,2 j 
Bruine Band f 0,60 
ld. met opdruk f 2,25 
Hitler, ongetand f 0,60 
Dantzig, per paar f 1,25 
België, Elisabeth f 2,— 

Frankrijk „Pexip" 
Dudelange 
Yougo Slavie 
IJsland 
Rusland, Poes|kin 
Rusland, Architect 

i 2.6 j 

3.7S 
1 0 , 9 0 
f 1,2; 

Belgische Congo 
Tsjccho Slowakije 
Roemenie, nieuw 
U S A . Ashvdle 
Viva Franco 

f 1,50 
i °.S5 
f 0,70 
f 0,25 
f °.4S 

Franco rembours of giro 312696. J A C . iW. E N G E L K A M P , 

GASTHUISMOLENSTEEG 8, AMSTERDAM, C. (412) 

Nieuwigheden van 
Auf der Heide s Postzegelhandel, 

HILVERSUM, 
het best gesorteerde adres 
VRAAGT TOEZENDING VAN ONZE AANBIEDINGEN. C^") 

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.-Indié 100 v. f 1,50 
Nederland 150 v. f 1,50 Cura9ao 20 v. f 0,90 
SURINAME, 25 verschillende - 0,90 
GEH. WERELD, 500 verschillende -0,60 
GEH. "WERELD, 1000 verschiHende - 1,40 
BELGIË, 200 verschillende - 1,25 
BELGIË, 300 verschillende -2,50 
NEDERLAND, 15 series gelegenheidszegels: 

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

^ j ^ T * Deze series zijn ook afzonderlijk verkri jgbaar . 

"Wij leveren zegels van Nederland en Koloniën, 
ook specialiteiten, in prima kwaliteit tegen 
concurreerende prijzen. 
Levering na ontvangst van postvirissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. (383) 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, A m s t e r d a m , C. 

JAMBOREE te koop gevraagd. 
Ik betaal voor de 6 c. f 0,30 per 100; voor 

de I H c. f 0,50 per 100; 1 2 % c. f 0,06 per stuk 
ik koop verder 6 c. Curafao herd, f 0,35 per 100 
IVi "W. de Zwijger f 0,50; 5 c. "W. de Zw. f 0,80 
6 c. W. de Zw. f 0,35; 127^ 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 5 " W I T , 
Palestrinastraat 11, AMSTERDAM, Z. (391) 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
volgens Speciaal-Catalogus en 

ZWITSERLAND 
volgens Catalogus Zumste in . 

Steeds de moois te en billijkste z ich tzendtngen ter be
schikking. O o k naa r Overzee . 

M a n c o l i i s t e n worden verzoch t — Referent iên! 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 
(194) 

NIEUW 

HONGÄÄRSGH BLOK 
verschijnt in Januari 1938 
ter ge legenheid van het 

EUCHARISTISCH CONGRES. 
Prachtvolle uitvoering. 7 waarden in kruis-
formaat. Oplage 100000 ex. Dubbel nominaal 
ten gunste d e r organisatie van het Congres . 
Bij spoedige bestell ing g e g a r a n d e e r d e leve
ring (gebruikt of ongebruikt) ä 

i 2,65 PER STUK. 
Betalingen (met bestelling) op Postcheque 
conto Den Haag 1457S6. 

L V. HalasZf 
Délibabstrasse 29, Budapest V I . 

(Lid Ned. Vereen , van Postz. verz.; „Breda"; 
Utrecht; secretar is d e r Hong. Postzegel-
handelaarsvereeniging.) (362) 

T e k s t van deze annonces 
vóór den 5en in t e zenden 

a a n de admin is t ra t i e . 

ZOOLANG VOORRAAD STREKT! 
Nederland A.N V.V. per serie, gebruikt f 0,75 

„ Kind 1936, per 10 series - 1,80 
Duitschland L P . 55/56, per 10 senes - 1,80 

» » 56, per 10 stuks - i,— 
Winter-Olympiade, eng. per lo series - 3,50 
Frankrijk 292 Doumer per 10 stuks - 0,35 

„ 293 Hugo I „ 10 „ - 0,45 
„ 295 Jacquard „ 10 „ - 0,45 
„ 296 Carrier „ 10 „ - 0,38 
„ 3 io Ampère „ lo „ - 0,50 
„ 315 Marseilaise „ ïo „ - o,4o 
„ 318 Jaurcs 40 cm ïo „ - 0,40 
„ 316 Vimy 75 cm lo „ - 1,10 
« Expo 322, 324/25, 10 van elk - 0,60 

337 38 Mermoz per 10 senes - 2,20 
„ Luchtpost 8,85 cm. 10 stuks - o,jo 
„ 310/21 Conquete per serie - 1,15 

Hongarije 445/47 10 van ieder - 2,30 
Dantzig Dapostapaar tent. stempel - 2,— 
Oostenr Donau Dampschiff'37 l o s e n e s - 2 50 
Giro 261656. M. J . A. van der Haagen, 
Van Lennepweg 6j, D E N HAAG. (394) 

S P O E D ! Wegens vertrek bod gevraagd. 
I Jaargang Universum (Voorl. v. d. Phil) 
Jaargang r tot en met 11 de Philatelist, en 
9 tot en met 15 Maandblad voor Philatelie. 
Geheel of afzonderlijk, alles prima staat. 
Verder 40 St. 267; 40 St. 268; 30 St 269 
40 St 275—278; 40 St. 279; 30 St 280— 
283; 200 St. 288; 100 St. 295; 25 St 296. 
Gebruikte Nummers Handel. Catalogus 1938. 

mej J. M ZWAAN, Gouw 19, Hoorn 
(396) 

TER OVERNAME. Bod gevraagd op Ned. 
Maandblad voor Philatelie vanaf Mei 1920 
tot en met heden RUIL gezocht Nederland 
en Kolomen Adres P B DE RIDDER, 

Nigtevechtschestraat j , 's-Gravenhage. 
Lid „Breda". (402) 

Te koop gevraagd: Z e p p e l i n p o s t , Welt-
I rundfahrt vanaf Tokio, Argentinië, Uruguay, 

Bolivia en Brasilpost 1931 Fahrt tot U S A . 
I en Europa Z e p p e l i n z e g e l s , Bohvia en 

Argentinië — Prijsopgave aan L. J. VAN 
JOCHEM, c/o Caribbean Petroleum Comp. 
Maracaiba (Venezuela). (404) 

KIHGHA's BLANCO PERHANENT-ALBUH 
met 80 ZWARTE kartons, f 12,50 franco. Deze verhoogen 
de waarde Uwer collectie met 100 pet. Band, imitatie leder, 
tweekleurig. Monsterblad 10 c. 
Postzegelnieuws, 38e jaar, f 2,— per jaar. Proefnr. f 0,25. 

R. K I N G M A , APELDOORN. Tel. 3536, Postrekening 99018. 
(408) 

Te koop gezocht oude, complete 
jaargangen v.h. Nederl. Maandblad 
voor Philatelie. Brieven met prijs 

aan JOS. MAUSSEN, 
Nieuwstraat 9b, Maastricht. (413) 

KOOP, VERKOOP RUIL Puntstetnpels, 
kleinrond, grootrond, enz Groote partij op 
geheel briehtuk, ook dubb. ring Alle afstem-
pelingen Puntstempels voor beginners, loo 
voor f 1,50 Blok 10 Jahr Nothilfe f 27,50 

\ . VAN STRATEN, 
Mauritsstraat 9, Utrecht (405) 

Aan den hoogstbiedende te k o o p : 4 envel. 
UiverKerstvl 1934, i env. Uiver Ned-Austr .-
vlucht tot Java; r Uiver retourvl Java-Ned., 
I env. Pelikaan Nieuwjaarsvl l933-'34 Batavia-
Amsrerdam, i env Openingsvl Batavia-Tara-
kan V v Complete serie ^.eger des Heils. 
H . Polman, Merapistr. 7, Malang (Java). (414) 

Saargebied en Duitschland Nothilfe 
aangeboden. 

Gevraagd Memel cent-opdrukken, 
liefst blokken. SAALBERG, 
Zuid 62, Amsterdam, Z. (405) 

INTERNATIONAAL RUILBUREAU, 
Panhuissfraat 1, Venlo. 

ZOEKT IN ALLE PLAATSEN AGENTEN. 
GEHEEL N I E U W SYSTEEM. 

VRAAGT NADERE INLICHTINGEN (407) 

STEEDS T E KOOP GEVRAAGD 
Ned en Kol per 100, 1000 en meer, afge
weekt en afgeteld, tevens betere zegels, los 
zoowel in cpl series Betaal de beste prijzen 
Postzegel engroshandel R KÜRMOS, (3^9) 
VOORBURG ( Z - H ) , Pr Manannelaan 152. 
Lid „Breda", Ned. Ver van Postz handelaren. 

Ik bied aan 2 catalogi Yvert 1922—1937 of 
2 jaarg. Echo de la Timbrologie 192J—1936 
voor 1 anderen postzegelcatalogus van na 1930 
of I jaargang Ned Maandblad voor Philatelie 
Aanbiedingen aan T h . A . E . T r i j s s e n a a r , 

E e k e n W i e l . (416) 

TE KOOP GEVRAAGD: ZEGELS 
V<\N NEDERLAND EN KOLONIEN 
PER 100 EN MEER PER SOORT. TEVENS 
BETERE ZEGELS EN WELD. SERIES. 

AANBIEDINGEN MET PRIJSOPGAVE 
AAN E DE WEERD, (406) 

ERNST CASIMIRLAAN 19, G R O N I N G E N . 

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

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

p r i m a kwaliteit . 
Z i ch t zendmgen v o l g e n s mancolijst. (393) 

Griekenland - Kreta Special i tei t : 
uitvoeren van mancolijsten voor verzamelaars 
Postzegels in volmaakten staat en beslist 
authentiek. Prijscourant gratis. 
L e o n C o s m o p o u l o s , Misrachi 27, Salo
niki (Griekenland). (Expert van de »Société 
Philatelique Hellémque", Saloniki. (3i6) 

^ 1 l|lill|||l||lllli||lii'"illl|||lini'ii||lll||||||||||ll|||i"N||^ 

I ZICHTZENDINGEN. | 
^ PRIMA EXEMPLAREN! M 
W LAGE PRIJZEN' = 

f W. M. F. SUTHERLAND, 1 
I ' PHILATELIST, | 

1 ALBR. T H A E R L A A N 49, ^ 

f U T R E C H T . (379) 1 
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SCHRIJFT AAN ST. N I C O L A A S . . . EN 'T KOMT IN ORDE ! 
Mits tijdig besteld verzenden wi) aan het door U op te geven adres met als afzender 
„St Nicolaas of anderszins, in eiken gewenschten vorm Alles wordt verzonden Vrijdag 
3 December in neutrale en speciale St. Nicolaas verpakking' Wat als brief verzonden 
wordt in interessant „Spanje couvert gefrankeerd met Spaansche postzegels naar ver 
kiezing met revolutie of vóór revolutie uitgiften alle gedenkzegels Hoe wij dat kunnen 
klaarspelen is ons geheim Deze verrassing Kost U niets —■ Wat zoudt gij aan een 
postzegelverzamelaar anders geven dan een mooi album een catalogus of een fraaie 
collectie postzegels' Het behoudt bovendien ZIJD waarde en na jaren wordt uw cadeau 
nog gewaardeerd 
Vraagt de goede Sint dus om Uw verlanglijstje, geef hem dan 
deze annonce, en streep daarin aan wat gij bij voorkeur verlangt ! 
Hier volgt een lijst van de meest geschikte cadeaux De uitvoerige prijslijst van albumr 
wordt op aanvrage omgaand toegezonden 
W I J adviseeren SCHWANEBERGER ALBUMS Onberispelijk en goedkoop Een firma 
die na jarenlange ervaring gekomen is tot een geperfe^tionneerde albumuitgave Hebt U de 
laatste uitgave Speciaal Duitschland nr i i 6 al eens gezien' Gehecle wereld albums in 
diverse prijzen 

N r 528, voor 15500 z , ƒ5 ,20 
Nr 529, voor 18500 z , ƒ5,85 
N r 532, voor 25000 z , ƒ 6,75 
Overzee nr 41, 3,7 k g , ƒ9,35 

N r 5228, voor 15500 z , ƒ3 ,10 
Nr 526 voor 13000 z , ƒ3,85 
N r 527, voor 13000 z , ƒ4,55 
Europa nr 31, 4,6 k g , ƒ10,65 
Alle albums prachtige banden, zeer goed papier, duidelijke cliche's ' 
Op elk album geven wij, zoolang de voorraad strekt, onzen cata
logus Ned en Kol 1937 cadeau Alle albums nieuwe uitgave 1938 
„Globe" blanco album eenvoudige sterke band, pr papier, schroef-
sluiting nr 142 m 75 bladen m randlijn ƒ 3 , — , nr 143 m 
100 bl ƒ 4 , — , „Excelsior" Europa m 7 banden, gez gew 20 k g , 
/ 4 5 _ , „Excelsior" Ned en Kol-albums, ƒ 1 , 5 0 , ƒ 3 , — , ƒ 4 , — , 
ƒ 6 , - , ƒ 7,50 
CATALOGUS Yvert ƒ 4,50, Michel ƒ 3,— , Froede ƒ 2 , — , Froede 
Europa ƒ1 ,15 , Spec Duitschland ƒ0 ,30 . Spec Vhegpost ƒ0 ,60 . 
Spec België Belg Bond ƒ0 ,70 . Spec Ned en Kol Hand ƒ1,25 
AANBIEDING PAKKETTEN EN FRAAIE SERIES. Let U er 
wel op, dat de prijs van een pakket niets zegt, wel de inhoud Wij 
verkoopen geen geïmporteerde massarommel, doch ieder pakker is 
door ons zelf vervaardigd, daarom interessanter en betere kwaliteit 
100 Ned m weid en zomerz ƒ 1,—, 200 id m div cpl series 
weid, keurcoll ƒ 4 , — , 30 versch ged en weid, geen ord ƒ 1 , — , 
50 ld, waarbij goede n r s , briU cadeau ƒ2 ,50 , 10 versch ser weid, 
o m ook 1931 ƒ 4 , — , 3 ser cpl zomerz 1935, '36 en '37 ƒ0 ,80 , 
100 versch Ned en Ind slechts ƒ 0 , 4 5 . Crisis, Emma, Luchtv f, 
36, 70, 80 c . Jamboree, Utr Un iv , cpl en p r , met gratis 123^ 
weid 1935 tezamen ƒ 1 , — , Duitschl, 25 versch ged z ƒ0 ,30 , 50 
versch id ƒ 1,50, Winterhilfe 1936 cpl ƒ 1,—, Olymp cpl ong 
ƒ1 ,25 , 10 versch ged series cpl ƒ 1,—, id 20 cpl ser ƒ 2 , 4 0 , 100 
alle versch ged z geh wer , mooi pakket ƒ 1,—, 100 alle versch 
uitsl mooie gr form z , o m België konmgsk, postkoets enz (in 
dien tijd gemaakt) ƒ 2 , — , België, Astrid rouw, Astr m Boudewijn, 
postkoets. Gramme en Rubens, tent Brussel, Ysaye, alles cp l , tez 
si ƒ3 ,25 , België, 4 blokken. Boud m spec st Ie d ƒ 1 , — , Astrid 
Congo cpl ƒ0 ,60 , Astrid Ruanda Urundi cpl ƒ0 ,60 , 100 versch 
inh typen Arable enz ƒ 3 , — , 4 prachtser Touva 34 s t , Yv 39 63, 
vhegp 1-9 ƒ 3 , — , 100 Eng k o l , mooi pakket ƒ 0 , 7 5 , 100 id extra 
ƒ1 ,50 , 200 ld interessant ƒ 3 , — , 500 id ƒ 9 , — , 1000 versch Rusl 
nieuwste samenst ƒ 1 , — , ser 10 gr form Rusl ged z , meest nw 
ƒ0,40, serie 46 versch Kauk , z hooge cat w ƒ 1 , — , 12 vers..h 
Zepp, Noordp , vhegp, ƒ2 ,50 , Spanje, rev Vinebre, cpl 8 s t , 
weinig aang ƒ0 ,50 , id tête-b paren, z z , ƒ 1,50, id foutdr , 8 s t , 
cpl ƒ0 ,75 , 25 versch Syrie, gr fo rm, pr kwal ƒ0 ,50 , 25 Memel, 
nog steeds ƒ0 ,60 , 50 id ƒ1 ,50 , Denem, A n d , Tavsen en jub 
Chr X, alle cp l , 3 ser ƒ 0 , 3 0 , 100 versch Afrik Noordk ƒ 3 , — , 
500 versch geh w , slechts ƒ0 ,55 , 25 Itahe, uitsl gr form ged z 
ƒ0 ,35 , 50 ld, nieuwste samenst ƒ 1 , — , 25 kl maar aard pakk 
V 25 versch landen ƒ 2 , 5 0 , 25 Estland ƒ0 ,25 , 25 versch Tsj Slow 
gedz ƒ0,30, 100 Argentinië ƒ0 ,75 , 200 versch idem ƒ 3 , — 
DE KOMENDE WELDADIGHEIDSZEGELS 1937 zullen wij U 
kunnen leveren per 10 ser ƒ 1 , 6 5 , 100 ser ƒ15,75 Best kunnen 
nu reeds gedaan worden Deze aanb blijft vrijblijvend, bestellingen 
worden in volgorde van ontvangst uitgevoerd 
Toezending van zegels na ontvangst van het bedrag op giro 118330 Porto steeds extra 
Aanteekenen gewenscht i j et meer ' — Boven f l o — franco toezending in Nederland 
Voor Nederlandsch Indie steeds porto extra Handelaren genieten korting Wederverkoopers 
ziet onze annonce van de vorige maand Wij ontvingen weer nieuwen voorraad Engeland 
en Kolomen en kunnen thans zeer voordeelig aanbieden 1 K G Engeland uitsl Edward 
VIII Kroningzegels en George VI f 2,50 1 K G Engeland en Koloniën gemengd, 
zoolang de voorraad s t r ek t f 5,— 

Postzegelhandel ,THE GLOBE" Czarinastraat 6, 
Z A A N D A A I . X e l e f o o n 3 S S 4 , (38e} 

Yvert 
frs 

750,— 
1250,— 

325,— 
500,— 

1000,— 
3 2 5 , -

1300,— 
650,— 

1500,— 
750,— 
600,— 

Opbrengst 
excl 1 0 % 

ƒ 2 8 , -
- 3 9 , -
- 3 1 , -
-24 ,— 
- 2 6 , -
- 2 2 , -
-76,— 
- 2 4 , -
-45 ,— 
-26,— 
- 2 3 , -

Een greep uit de opbrengstpnjzen onzer j.1 gehouden 

POSTZEGELVEILING. 
Kavel 

nr Omschrijving 
136 U S A , 3 dollar Columbus 
443 Oostenrijk, jubileum 1910, cpl 
462 Polen, portzegels nrs 6 en 7 
536 Sicilie, j4 grano, randstuk 
614 Sicilie, 2 grana, ultramarijn 
653 Sicilie, 5 grana, plaatfout 
677 Sicilie, 5 grana, paar 
680 Sicilie, 5 grana, randstukje 
685 Sicilie, 5 grana, donker karmijn 
747 Sicilie, 20 grana, groen grijs 
760 Sicilie, 50 grana 

Deze prijzen zijn controleerbaar bij onze deurwaarders 
Kruijne & Jonker, Rotterdam 

Inzendingen voor volgende veilingen zien wij gaarne tegemoet 
Voor overname van groote objecten komen wij gaarne ter plaatse 
Op grsote objecten wordt desgewenscht een voorschot verstrekt 

BASTIÄANSE 
& BOEKEHA's 
Postzegelhandel N.Y. 

De nieuwe firma met 
een erüaren directie. 
Weste Wagenstraat 34, 

Rotterdam, C. (33̂ ) 
Telefoon 55344. Giro 308080. 

Ittentie! Gelieve onderstaande 
advertentie I V I E T 
T E L E Z E I V Ü 

Neen ' U gelooft het toch met Maar daardoor 
bezorgt U zich een strop Want wij geven nog 
vele losbladige insteek-boeken weg Als U voor 
slechts een tientje aan pakketten besteedt, krijgt 
U als SINT NICOLAAS CADEAU er een mooi 
losbladig insteek boek bij en alles franco Alleen 
boven het tientje Zie annonce in het October-
nummer Geld vooruit per postwissel of op giro 
306603 van (400) 

B . I^AM Jr., 
V o o r s t r a a t S 3 , D o r d r e c h t . 

Philatelisten, wekt niet leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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. H.P.IHI. 
Prijslijst Nederland en Koloniën 1938 

verschijnt eind November a.s. 
Prijs f 0,25. Per 10 stuks f 1,75. 

Compleet losbladig Speciaal-Album 
Nederland en Koloniën 1938. 
Prijs f 0 ,60. Per 10 stuks f 4,—. 

De Haagsche Postzegel Handel , 
Noordeinde 196, 
Telefoon 113157. 

DEN HAAG. 
Giro 110104. (244) 

Letland. 
(Alle getande exemplaren). 

1924-26. 10 lat, rose, zz., Yv. 112, gebr. ƒ2,25 
1931. 5 lat, groen, Yv. 179a, gebr. -0,45 
1030. Rainis-ged.s., zz., Yv. 154-59, ong. -3,30 
1930. ld. luchtp.s., fr. 100, Yv. 6-7, ong. -2,10 
1932. Luchtp. weldad.s., Yv. 16-20, ong. -2,35 
1933. Idem, fr. 60,—, Yv. 21-24, ong. - 1,40 
1933. Idem, Yv. 30-32, ong. - 1,35 
1933. Idem, fr. 120,—, Yv. 33-36, ong. -3,25 

Itolië. 
M. Cassino, cpl., Yv. 244-50, gebr. -0,80 
Ferrucci, cpl., Yv. 258-62, gebr. - 1,— 
Idem luchtp., cpl., Yv. 18-20, ong. - 1,— 
Virgilius, cpl., Yv. 263-71, ong. - 3,— 
Dante, cp l , Yv. 283-94, ong. -3,30 
Garibaldi, cp l , Yv. 295-304, gebr. - 1,80 
H. Jaar, cpl., Yv. 325-29, gebr. -0,95 
Fiume, cpl., Yv. 330-36, gebr. -2,25 
Voetbals., cpl., Yv. 339-43, gebr. - 1,25 
Bellini, cpl., Yv. 368-73, gebr. -1,25 
ld. luchtp., cpl., Yv. 86-90, gebr. - 1 ,40 ' 
Augustus-gedenks., cpl., ongebr. - 1,10 
Idem, luchtposts., cpl., ongebr. - 1,— 

1929. 
1930. 
1930. 
1930. 
1932. 
1932. 
1933. 
1933. 
1934. 
1935. 
1935. 
1937. 
1937. 

Levering na ontvangst van postwissel of 
storting op giro 277730 of onder rembours. 
Zendingen boven ƒ 10,— franco. 

X. DAUDX, 
G o u d a , Z e u é e s t r a a t 62 , . 

(397) 

postzegelhandel p . HoOflerdÖk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Aanbieding Landenpakketten. 
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 verschillende 
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) 

Meer dan 1 0 0 0 0 0 gulden 
brachten de drie eerste veilingen op van de zeer vermaarde 

verzameling rariteiten van 
MICHAEL STEPHENS. 

Er komen nu nog drie veilingen en wij verwachten met 
vertrouwen, dat de resultaten daarvan gelijk zullen zijn 
aan de voorgaande, hetgeen voor een niet gering gedeelte 
is toe te schrijven aan de prachtige kwaliteit van deze 

werkelijk kenners-collectie ! 
15—16 November: De „Vierde Stephens" veiling van oud-

_ Italiaansche Staten, Lombardije, Frankrijk, Zwitserland, 
Scandinavië, enz., vol van rariteiten in de fijnst denk
bare kwaliteit. 

22—23 November: Algemeene verzamelingen, bevattende een 
mooi gespecialiseerde collectie van Rhodesia. 

29—30 November: Britsche Koloniën, met een werkelijk 
mooi lot van Ceylon. 

6—7 December: Algemeene veiling van Britsche Koloniën en 
vreemde landen, voornamelijk Griekenland, Duitsche 
Koloniën, Scandinavië en Finland. 

13—14 December: De „Vijfde Stephens" veiling van de res-
teerende niet-Britsche landen, van welke in het bijzonder 
moeten vermeld worden: Spanje, Rumenië, Nederland, 
België, Finland, Griekenland, Hongarije, Luxemburg, be
nevens Argentinië, Brazilië, enz. 

^ i ^ Vraagt om toezending der catalogi. 
Correspondentie: Engelsch, Fransch en Duitsch. 

H. R. HARMER, 
De leidende postzegel-auctionaris van de wereld. 

131/134 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Moyfair 0218. Telegram-adres: Phistomsel-Wesdo, London. (187) 
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Iets Bijzonders! 2 et. 
5 „ 
7Vt „ 

10 „ 
20 „ 
25 „ 
35 „ 
50 „ 

van 
„ 

plaat 
„ 

I tot 
„ 

plaat 17 
„ 16 
„ 8 
„ 16 
„ 6 

„ 5 
„ 5 

P r i j s f 1 8 , S O . 

Deze twee laatste waarden 
hebben slechts 2 nummers. 

Nederland Jubileum 1923 
Postfrisch 2 tot 50 et. met 
alle plaatnummers compleet; 
natuurlijk zonder 2 et. plaat 2 
en 10 et. plaat 10. 
1 Gld. plaat 1 tot 5 compleet f 9,— 
lYi „ „ 1 Pr. ex. gebruikt f 8,— 
214 „ „ 2 „ „ „ f 8,— 

5 „ „ 2 „ „ „ f 9 , -
P l a a t 1 v a n 5 G l d . t e k o o p ^ e v r a a ^ d . 
Onnoodig te zeggen, dat deze series heden zeer schaarsch en niet meer 
op de markt zijn. Slechts een gering aantal series voorhanden. 
Vanzelfsprekend bevinden zich in deze exemplaren zeer vele zeld
zame tandingen. 

De zeldzame 2 et. tanding 12—113^ plaat N r . 12 postfr. f 20,— 
1876. 1 et. groen onderkant ongetand ongebruikt f 15,— 
Suriname Luchtpost Do X. zonder punt achter „Do" 

complete serie postfrisch f 50,— 
Verder groote voorraad van zegels der geheele wereld en Nederland 
en Koloniën. Ter inzage serieboeken met ruim 1300 verschillende 
series; boeken met verschillende pakketten en boek met ruime keuze 
in blokken. 

HENDRIK VAN DER LOG'S Postzegelhandel N.V., 
Nieuwstraat 26, Rotterdam. Telefoon 54840. 
Postgiro 24392. Bankrekening R. Mees & Zoenen, Rotterdam. (304) 

Voortdurend te koop gezoclit: 
Zeldzame en middelsoortzegels 

van alle landen. 

Variëteiten. Proeven. 
Specimenzegels. 

Postzegels op geheele brieven. 
ZICHTZENDINGEN 
met uiterste prijzen 

worden 
prompt beantwoord. 

W. ffJI®l!JlirMIMIllg, 
34-35 SODTHAnPTONSTBeeT, IONDON, W.C. 

(249) 

POSTZEGELHANDEL 
„FILCO" 
H A A R L E M . 
DAMSTRAAT 4r, 
Telefoon 17909. 
Postgiro 298603 

UW A D R E S V O O R H E T 
BETERE GENRE 

LANDEN-PAKKETTEN. 
Nieuwe en gros prijslijst op aan
vraag uitsluitend aan Handelaren 
en Wederverkoopers. Indien ver
langd, bezoek met collectie pak
ketten zonder eenige verplichting. 

Inkoop spec iaa l van 
Nederland en Koloniën 

en gros en van 

buJtenlandsche massawaar. 
(399) 

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEiVEIlllie. 
ÉÊÊÊÊj^^ De Inspecteur der Domei-
u^^W nen te 's-Gravenhage zal op 

Vrijdag 17 Dec. 1937, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
's-GRAVENHAGE, 

bij insclirijvjno, verhopen 
Gebruikte 

Frankeer- en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (409) 

GÜEDKOOPE AANBIEDING 

BLOKKEN. 
Dukschland Iposta f 15,—, 10 Jarige Not-
hilfe f 25,—, Ostropa f 6,25, Braunes Band 
f 0,60, Br. Band met opdruk Nürnberg 
f 2,25, Olympiade per paar f 2,25, Hitler 
f 0,35, met bijdruk f 0,45, Partijdag f 0,45, 
ongetand f 0,60, Danzig per paar f 1,25, 
Frankrijk „Pexip" f 2,65, Liechtenstein 
f 1,85, Rusland f 0,90, Architect f 1,25, 
IJsland f 3,75, Propatria f 2,—, België 
Borgerhout f 1,75, Charleroi f 1,75, Isaya 
f 2,—, Luxemburg Dudelange f 1,75, 
Yougo Slavië f 1,55, Polen 3 blokken 
f 3,—, Spanje Toledo f 2,90, ongetand, 
kleine oplaag f 5,90, Spanje Alcazar f 2,90, 
ongetand, kleine oplaag f 5,90, St. Marin 
f 3,—, Ver. Staten Chicago per paar f 4,—, 
Congo f 1,50, Tsjecho Slowakije f 0,55. 

10 Gld. Jubileum 1913, onberispelijke 
kwaliteit f 14,50 per stuk. 

Franco Rembours of Giro 201148. 

J. J. A. ENGELKAMP. 
S P U I 1 3 , A J U S X E R D A i V l . 

(411) 
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D B W B R B I ^ D H B B B B I V ZE V E R O V E R D ! 
Froede's Postzegelcatalogus is heden ten dage de lievelingscatalogus van vele duizenden 
verzamelaars geworden. De groote voordeelen zijn de overzichtelijke inhoud van de zegels, de 
groote en duidelijke afbeeldingen, de bijgevoegde verduidelijkingen voor moeilijk te vinden 
zegels, de voortreffelijke tekst, het gemakkelijke zakformaat, de prima linnenband en vooral: 
de betrouwbare netto handelsprijzen, welke den verzamelaar de werkelijke waarde van een 
zegel duidelijk maken en hem voor te ongustigen inkoop, verkoop en ruil behoeden. 

DE UITGAVE 1938 IS IN DE VOLGENDE UITGAVEN VERSCHENEN: 
Geheele wereld in één band met ca. 1150 bladzijden 
Eveneens in 2 banden 
Europa, ongeveer 475 bladzijden 
Overzee, „ 675 
Luchtpost, ,, 90 •„ 
Duitschland," 90 „ 

Verkrijgbaar in eiken postzegel-

f 2,— en f 0,25 porto, 
f 2,60 en f 0,25 „ 
f 1,15 en f 0,12 „ 
f 1,45 en f 0,15 „ 
f 0,60 en f 0,03 „ 
f 0.30 en f 0,03 „ 

of boekhandel; anders bij den vertegenwoordiger: 

A. i. i&E WIT, ÄiMisiri^i^AiMi, Ëum, 
PALESTRINASTRAAT 11. POSTREKENING 224553. (398) 

U I T G E V E R I J H A N S P R O E D E , D Ü S S E L D O R F . 

VEIL ING 
POSTZEGELVERZAMELING 

P.SMIDT VAN GELDER. 
BEGIN DECEMBER zal boven» 
genoemde algemeene verzameling 
in ve i l ing w o r d e n g e b r a c h t . 

De collectie bevat zegels ioi 1907, 
waarbij alle Europeescbe landen 
goed zijn vertegenwoordigd (Oud= 
Duitsche Staten, Oud=Italiaansclie 
Staten, Nederland, Zw^itserland, 
enz.). Ook van niet=Europeescbe 
landen vele belangrijke kavels. 

Verder ongeveer 300 restanten. 

De geïllustreerde catalogus w^ordt 
op aanvraag toegezonden. 

INTERHATIONAliL ANTIQUAIIIAliT 
( M E N N O H E R T Z B E R G E R ) N.V., 
Keizersgracht 610, Tel. 34107, Amsterdam. 

(4M) 

IKIi ST. NICOLAAS 
1 ^Bf^SS '̂  zeker welkom, | 

WßlM w a n n e e r hij 1 

^jjimJÊfjÊÊ Postzegels schenkt. 
Onderstaand een uittreksel uit onze volledige pakkettenlijst j 

(Porto 
100 Nederland ƒ 0,85 
150 Ned. en Kol. - 1,30 
500 Ned. en Kol. - 16,50 
100 Afrika - 0,65 
20 Albanië - 0,95 

100 Azië - 0,65 
200 Beieren - 0,80 
200 België - 0,95 
50 Bosnië - 1,15 

100 Bulgarije - 0,80 
100 Danzig - 1,10 
100 Denemarken - 0,70 
150 Denemarken - 1,40 
400 Duitschland - 1,50 

50 Egypte - 0,65 
50 Engeland - 0,50 

200 Eng. Kol. - 1,50 
50 Estland - 0,85 

100 Finland - 0,80 
200 Frankrijk - 2,— 
200 Fransche Kol. - 1,10 
100 Griekenland - 0,85 
300 Hongarije - 0,85 
400 Hongarije - 2,— 
150 Italië - 0,80 
200 Italië - 1,60 

J. L. VAN 
POST2EGELI 

Postrekening 17369 

extra.) 1 
50 Japan ƒ 0,40 1 

100 Joego-Slavië - 0,60 1 
50 Letland - 0,85 1 
50 Litauen - 0,80 1 

100 Luxemburg - 1,95 1 
25 Memel - 0,95 1 
50 Montenegro - 1,30 1 

100 Noorwegen - 1,45 1 
300 Oostenrijk - 1,05 1 
200 Polen - 1,20 1 
150 Portugal - 1,50 1 
200 Rumenië - 1,20 1 
100 Rusland Sovjet - 1,95 1 
100 Spanje - 0,95 1 
100 Sp. Valencia - 1,95 1 
150 Slowakije - 0,95 1 
100 Turkije - 0,85 | 
25 Vaticaan - 1,50 1 

100 Zweden - 0,65 | 
100 Zwitserland - 0,95 1 
50 Luchtpost - 0,95 1 
500 Europa - 0,80 1 

1000 Europa - 1,95 1 
2000 Geh. Wereld - 4,50 1 
3000 Geh. Wereld - 8,85 1 
5000 Geh. Wereld -25,— 1 

DIETEN'S 
HANDEL N.V. 

ROTTERDAM, C. 
(373) 
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„chómeurs"-kaarten te vermelden, behalve 251, 252, 253 en 262, 
waarvan het echter twijfelachtig schijnt te zijn, of zij bestaan. 

De kaarten 228-233 zijn klein formaat, alle andere groot 
formaat. 

Er bestaat geen uniformiteit in de manier, waarop de nummer-
vermelding plaats heeft, 213 heeft een zwart nummer, rechts 
onder aan de reclame gedrukt, zonder het woord publibel; de 
kaarten 228, 229, 230 hebben publibel en nummer in zwart, 
tamelijk groot, rechts gedrukt; 233 heeft publibel en nummer, 
eveneens in zwart, rechts gedrukt, maar zeer klein; 234—248 
hebben publibel en nummer rood, tamelijk groot gedrukt, links 
staan; 263—268 hebben publibel en nummer eveneens rood, maar 
klein en rechts. Het lijkt wel of bij elke oplaag dit onafhankelijk 
plaats heeft. 

De niet-genoemde kaarten zagen wij niet; de gegevens daarover 
(231, 232, 250, 254—256, 258) hopen wij nog te publiceeren. 

213 moest reeds bekend zijn toen in November 1936 kaart 210 
gemeld werd, daar zij door de vereeniging van Belgische post
stukkenverzamelaars werd uitgegeven op 2-3 Mei van dat jaar, 
ter herinnering aan het 10-jarig bestaan der vereeniging (tekst 
Fransch). 

228. Een reclame van de kolensneldienst te Antwerpen. 
229. Vereenigde weverijen te St.-Niklaas. 
230. Fagaz, les meilleurs cokes. 
231. Grand Bazar de la Place . . . , Luik. 
232. Idem. Fransche tekst. 
233. Michiels, Bruxelles. 
234. Telefunken, Boulevard d'Anvers, Bruxelles. 
235. Idem, Rue Neuve, Bruxelles. 
236. Idem, Uccle. 
237. Idem, Ixelles. 
238. Idem, Boulevard M. Lemonnier, Bruxelles. 
239. Idem, Boulevard de Waterloo, Bruxelles. 
240. Idem, Rue de Brabant, Bruxelles. 
241. Idem, Tournai. 
242. Idem, Chapelle Herlaimont. 
243. Idem, Gedinne. 
244. Le coke de Tertre, 100 "/o Beige. 
245. L'Amer Cusenier, l'exquise l i q u e u r . . . . 
246. Vertoont de Nederlandsche tekst, met een geheel ander 

cliché ,als de in het September-nummer vermelde 247. 
248. Reclame van het bureau waar gemeentegronden te Luik 

vci kocht worden (tekst Fransch). 
249. De heer Smelt meldt een vierde tekst van dit nummer 

(moeten wij hier de niet-bekende nummers 251, 252 en 253 
zoeken ?), n.l. een reclame voor dassen der firma Coster, Brussel. 

250. Eveneens een reclame van de firma Coster, nu weer voor 
zakdoeken. 

254. Een reclame uit Frameries. 
255. „Wenduyne, ideaal verblijf." (Zie 220). 

256. Helios Hotel, Duinbergen s/Mer. (Zie 225). 
261. De Fransche tekst blijkt hiervan ook te bestaan, op het

zelfde nummer. 
263. Union des draperies marchand Tailleur, Bruxelles. 
264. Idem, Liège. 
265. Idem, Namur. 
266. Idem, Charleroi. 
267. Een reclame van den architect O. Vermeersch te La Panne. 
268. L'Eau pure, source du Suary, Wépion. 
BECHUANALAND. 
Een briefkaart van 1 penny, groen. 
Een enveloppe voor aangeteekende stukken, 4 pence, rood (twee 

formaten). 
CYPRUS. 
2 nieuwe briefka;.rten, n.l. één van % piaster, groen, en één 

van 1 piaster, rood, benevens 2 „Streifbänder" van % penny, 
bruin, en K penny, groen; bovendien een enveloppe voor aan
geteekende stukken van 2/4 piaster in drie verschillende formaten. 

DUITSCHLAND. 
Behalve de gebruikelijke privé-briefkaarten, zonder welke in 

Duitschland blijkbaar geen maand meer kan verloopen, verscheen 
een herinneringskaart aan het oogstdankfeest van dit jaar; deze 
kaart, die de beeltenis van den Führer rechts vertoont en links 
een afbeelding van boeren, heeft een frankeerwaarde van 6 
pfennig. Postprij» 25 pfennig. 

KENYA, UGANDA EN TANGANJIKA. 
Briefkaart, 20 cents, rood. 
Enveloppe, 15 cents, eveneens rood. 
Enveloppe voor aangeteekende stukken, 30 cents, blauw (twee 

verschillende formaten). 

LUXEMBURG. 
Er verscheen in dit land een, voor de poststukkenverzamelaars 

zeer gelukkige, compilatie van de emissies van het groothertogdom, 
bijgewerkt tot September van dit jaar. Dit eenvoudige werkje, dat 
ook alle postzegels van dit land, benevens een opstelling van de 
voorafstempelingen, bevat, is een uitgave van de vereeniging van 
de Luxemburgsche verzamelaars en wordt voor den luttelen 
prijs van slechts 6 Luxemburgsche francs (plm. 50 cent) beschik
baar gesteld. Daar de oplage beperkt en genummerd is (ons 
exemplaar draagt het nummer 172) raden wij evenrueele lief
hebbers aan, met de bestelling niet lang te wachten (Union des 
Timbrophiles de Luxembourg). 

NIGERIA. 
Enveloppe voor aangeteekende stukken, 3 pence, blauw (twee 

formaten). 

Ik heb een buitengewoon mooie partij BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS, zooals onderstaand gespecificeerd, en all 
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. West-Indië, Noord-Amerika, Afrika, Azië en Australië, welke kunnen uit
gezocht worden vanaf een derde caplogus-prijs; condities netto. 
Klasse 2. — Eduard- en George-uitgiften in postfrisschen staat, welke in het algemeen kunnen worden 
uitgezocht vanaf 50% catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 "/o. 
Klasse 3. — Eduard- en George-uitgiften, prachtig gebruikt, welke in het algemeen kunnen worden uit
gezocht vanaf 5 0 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 1 0 % . 

in I 

P r i j z e n In B n g e l s c h g e l d b e t e e k e n t e e n g r o o t e e x t r a k o r t i n g . 

J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. 
(3S3) 

I 
I 
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NOORD-RHODESIA. 
Eveneens een enveloppe voor aangeteekende stukken; de waarde 

is hier echter niet 3, maar 4 pence. Kleur eveneens blauw. 
RHODOS. 
Hier verscheen een briefkaart van 30 centesimi, bruin. Zegel-

afdruk een malteser kruis. Op de linkerhelft van de voorkant een 
afbeelding van een oud kasteel. 

RUSLAND. 
Rusland gaf een nieuwe enveloppe uit, 20 kop. olijf, papier 

grijs met watermerk sovjetster. Zegelbeeld een Russische boerin. 
SIERRA LEONE. 
2 gewone enveloppen, n.l. 1 penny, oranje, en 2 pence, mauve 

en een couvert voor aangeteekende zendingen, zegelwaarde 3 pence, 
bruin. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
Dit Engelsche gebied verrijkte ons met 4 nieuwe uitgiften, n.l. 

twee kaarten van 2 c , groen, n.l. de gewone kaart en de kaart 
met betaald antwoord (dus 2 c. + 2 c ) , een enveloppe van 5 c , 
bruin, en een couvert voor aangeteekende zendingen van 15 c , 
blauw, dit laatste in niet minder dan 4 verschillende afmetingen. 

SWAZIELAND. 
Hier gaf men voorloopig maar 2 nieuwe poststukken uit, n.l. 

een briefkaart van % penny, groen, en een enveloppe voor aan
geteekende stukken van 4 pence, rood (twee formaten). 

ZWITSERLAND. 
De koerseerende briefkaart voor het buitenland (20 r., rood) 

ontvingen wij van niet-verzamelaarszijde met links een afbeelding 
van een meisje in nationale kleederdracht, dat een soort hoepel, 
met bloemen versierd, in de hand houdt. Deze teekening heeft 
tot onderschrift: „Bern in Blumen 1937". Een aankondiging of 
vermelding van deze kaart zagen wij nergens, ook niet in de 
speciale pers. Heeft een van onze lezers deze kaart gezien ? Wij 
ontvingen gaarne mededeeling of hiervan ook een binnenlandsche 
briefkaart bestaat, of iemand deze kaart -ook met geperforeerden 
rand kent en of het hier de speciale uitgifte voor een of andere 
tentoonstelling betreft. De bron van herkomst doet vermoeden, 
dat de kaart eenvoudig aan het postkantoor werd verstrekt, en 
wel in Kandersteg. 

clmdeïil 
j g j 

NEDERLAND. 
A m s t e r d a m C. S. Van 21 t.m. 29 October j.l. stond 

in de stempel machine, rechts van den dubbelring datumstempel, 
de 5-regelige tekst: BEZOEKT AMSTERDAM / L U C H T - / 
VERDEDIGINGSDAG / 30 OCT. 1937 waarnaast het Amster-
damsche wapen, dat getroffen wordt door een vliegerbom. 

Op een beschadigde enveloppe, 19 Juli 1937 uit Amsterdam 
naar Haarlem verzonden en dichtgeplakt met sluitetiketjes der 
Nederlandsche Posterijen, kwam een 2-regelig dienststempel voor 
in violetten inkt: Beschadigd door / de stempelmachine, plus 
paraaf. 

De Mededeelingen P.T.T. van 6 October 1937 bevatten o. a.: 
Met ingang van 3 October 1937 is het bij-postkantoor te 

Blaricum vervangen door een hulppostkantoor voor de drie 
diensten, hetwelk voor den. postdienst ressorteert onder het hoofd
kantoor te L a r e n N. H. 

Die van 13 October 1937: 
Met ingang van 25 September j.l. is het postagentschap Arnhem-

Utrechtscheweg verplaatst naar de Oranjestraat te A r n h e m , de 
naam van dit postagentschap luidt voortaan: Arnhem-Oranje
straat. 

Met ingang van 1 November 1937 wordt het hulppostkantoor 
te L a a g - K e p p e l evenals dat te N o o t d o r p vervangen 
door een poststation. 

D o e t i n c h e m . Hier kwam in October j.l. een stempel
machine in gebruik, tekst ADRESSEER / VOLLEDIG tusschen 
dubbele golflijnen rechts van een enkelringstempel met boogje. 

NED.-INDIE. 
Post- en Telegraaforder nr. 160 luidt: 
Op het terrein van de Jaarmarkt te S o e r a b a j a zal met in

gang van 25 September a.s. een tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor 
worden opengesteld, hetwelk op 10 October d.a.v. na afloop van 
den dagdienst weder zal worden opgeheven. 

Volgens aan Dr. Benders verstrekte gegevens, zijn tijdens de 
openstelling van het tijdelijk bij-postkantoor Rural Conference 
te B a n d o e n g 1752 gewone en 751 aangeteekende stukken 
behandeld en voor ƒ 145,— aan postwaarden verkocht. 

CURACAO. 
Op een 10 c. postzegel der koerseerende uitgifte troffen wij 

een violet dubbelringstempel aan: ROYAL D U T C H AIRLINES / 
K.L.M. / STATION / CURACAO in den dwarsbalk, die tot den 
Stempelrand doorloopt, den datum -1.VII.1937. 

i inactiire^ 
^^ca 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 132 IV. 
Van 18 Juni werd een afdruk bekend zonder afzenderscliché. 
Machine 186 IV. 
Datum-, waardestempel, raachinenummer en afzenderscliché 

werden vernieuwd. Het laatste bestaat thans uit de monogrammen 
SH SS / SIEMENS in een rechthoek. 

Machine 237 IV. 
Links van den datumstempel werd nu het reeds van type I 

bekende cliché opgenomen: JECOVITOL / LEVERTRAAN MET 
GEIJKT / VITAMINENGEHALTE / BROCAPHARM. 

Machine 260 III-IV. 
De machine der Mij. Amstleven werd in twee etappen ver

nieuwd: aanvankelijk datumstempel en afzenderscliché (omstreeks 
Juli 1937) en daarna ook waardecliché, (grooter) machinenummer 
en nieuwe waardecijfers, model C4B. 

Machine 319 V. 
Het cliché Hollandsch Normaal van type I werd thans in 

belangrijk kleinere uitvoering (grootste breedte 29 mm.) links 
van den datumstempel opgenomen. 

Machine 479 II. 
Op een afdruk van 29 September is de omlijsting van den 

datumstempel weggevallen, waardoor slechts de datum zelf 
overbleef. 

Machine 583 IL 
De firma H. J. van der Rijn te Groningen stempelt thans ook 

zonder reclame links. 
Machine 640 IV. 
Een nieuwe reclame links meldt: Eddy Cantor / by 20th / 

CENTURY / FOX, benevens het portret van dezen filmheld. 

Machine 706 III. 
Links werd een afbeelding opgenomen van een liggend en een 

staand vat met onderschrift: TRICHLOORAETHYLEEN. 

Machine 745. 
Model C3B, sedert Juli in gebruik. Tusschen de stempels: 

EERSTE NEDERL. / COÖPERATIEVE / SUIKERFABRIEK / 
SAS VAN GENT. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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Machine 746. 
Model C3B, sedert Juli in gebruik bij Van Ranzow's Bank te 

Arnhem. Tusschen de stempels in rechthoek: POSTBUS 13. 

Machine 749 M L 
Model C3B, sedert Juli in gebruik te Rotterdam. Tusschen de 

stempels D E H N E R T & / JANSEN. Bij type II bovendien links 
een schip met volle zeilen en verticaal de letters D & J : R. 

Machine 752. 
Model C3B, sedert Juli in gebruik te Delfzijl. Tusschen de 

stempels een rechthoek, waarin een stoomschip met onderschrift: 
E. WAGENBORG N.V. / DELFZIJL  GRONINGEN  AM
STERDAM. 

Machine 778. 
Model C3, in gebruik sedert Juli. Tusschen de stempels een 

ovaal, waarin een vrouwefiguur met medische emblemen en om
schrift: H. TEN HERKEL / HILVERSUM. 

Hasler. 
Machine H. 584 IL 
Hiervan werd een afdruk zonder afzenderscliché gevonden. 

Komusina. 
Machine K. 104 IL 

■ Wegens verplaatsing van het kantoor verviel in het afzenders
cliché de straatnaam. 

NED.INDIE. 
Francotyp. 

Machine 26 XIV. 
Tusschen de stempels werd een nieuw cliché opgenomen, be

staande uit een medicijnflesch en bijschrift: ENDRINE / NEUS
DRUPPELS / tegen / VERKOUDHEID ! 

NEDERLAND. 

3 NOV 19 37 
De 500e vlucht naar Insulinde. 

Op 13 November j.1. vond de 500e 
vlucht van Nederland naar Ned.
Indië plaats. Een mijlpaal van derge
lijk kaliber was waard om niet onop
gemerkt voorbij te gaan, en met een 
dergelijk idee waren ook de Neder
landsche posterijen bezield, want alle 
verzonden poststukken werden van 
een bijzonderen stempelafdruk voor
zien. Voorwaar een schitterende re
clame voor de Nederlandsche lucht
vaart en het Nederlandsche lucht
postvervoer naar Azië. 

Ook de stukken naar andere lan
den — maar met dit vliegtuig ver
voerd — kregen het bijzondere 
stempel. Voor afzenders in Neder
land werd de gelegenheid geschapen 
om met deze vlucht poststukken 

te verzenden, welke hetzij per boot, hetzij met de 500e terug
vlucht werden teruggezonden. Het driehoekszegel voor bijzondere 
vluchten was wederom geldig, en ditmaal zelfs voor alle enve
loppen, dus niet alleen voor luchtvaartfondsondersteunings
enveloppen zooals bij de eerste driemaal wekelijksche vlucht. 

De folgende bemanning leidde het vliegtuig van deze vlucht: 
gezagvoerder K. D. Parmentier, marconist C. van Brugge, H. 
Fuchs, tweede piloot, W. L. Radder werktuigkundige en J. H. 
Oosterhuis steward. 

SOOste VLUCHT 
IxJAAPvNED.INDIË 

Nog zij opgemerkt, dat het hier betreft de 500e vlucht; niet 
de 500 p o s t vlucht en ook niet de 500e K.L.M.vlucht. Bij de 
telling is n.1. de vlucht van Van der Hoop (1924) inbegrepen, het
geen géén K.L.M.vlucht was, terwijl met de eerste K.L.M.vlucht 
(Juni 1927) in opdracht van Van Lear Black geen post vervoerd 
werd. De bekende postvlucht van de Postjager (December 1933) 
is niet meegeteld, daarentegen wél een toeristen vlucht van 11 
December 1933 met de PHAIH, waarbij géén postvervoer plaats 
vond. Als nr. 207 is meegeteld de Melbourneracevlucht van de 
Uiver, terwijl de Uiverongeluksvlucht: vlucht nr. 218 is. Ook 
eenige vliegtuigen, die de vlucht naar Indië moesten onderbreken 
door een of andere technische storing, zijn niet meegeteld, even
min als het extra vliegtuig, dat op 3 October den journalist Elkins 
van Frankfurt naar Athene bracht, opdat hij daar de Kwak nog 
kon halen en zoodoende zijn wedvlucht rondom de wereld won. 

Voor de 500e terugvlucht werden bijzondere stempels gebezigd 
te Bandoeng, Batavia, Medan, Palembang, Semarang en Soerabaja. 

NED.INDIE. 
De luchtlijn JavaMakasser. 

bekend, zoodat alleen de verzamelaars 
doenden tijd hadden hun stukken klaar 
hoeveelheid post dan ook niet groot is. 

Zooals bekend, werd 
zeer onverwachts deze 
luchtlijn op 27 September 
j.1. per Douglasvliegtuig 
heropend. Toch was het 
nog niet zoo snel of de 
K.N.I.L.M. stelde bijzon
dere herdenkingsenvelop
pen ter beschikking en 
de Ned.Indische poste
rijen voorzagen de stuk
ken van een bijzonder 
stempel, als hier afge
beeld (verschillend voor 
heen en terugvlucht). 

Bijzondere vlucht 
der legervliegtuigen. 
Op 11 October vond 

een nonstopvlucht van 
eenige legervliegtuigen 
van Bandoeng naar Ba
likpapan plaats. Hier
mede kon post verzon
den worden. Deze moge
lijkheid werd echter eerst 
op het laatste nippertje 
van WestJava nog vol

te maken, en de verzonden 

De eerste driemaal weeksche terugvlucht en de ramp van de 
Specht. 

Op 6 October j.1. werden wij opgeschrikt door de rampzalige 
mededeeling, dat het vliegtuig Specht kort na het verlaten van 
het vliegveld te Palembang was neergestort. Met weemoed gaan 
onze gedachten terug naar de bekwame leden der bemanning, 
naar gezagvoerder Stork, den boordmechanicien Ruben, den mar
conist Stodieck en den passagier Van Steenbergen, die in het uit
oefenen van hun plicht hun leven lieten. 

Van de post verbrandde een zakje, wegende 1,75 kg. van 
Batavia en bestemd voor Nijmegen, evenals enkele brieven uit 
Semarang, bestemd voor Den Haag. In het eerste zat een enveloppe 
met vliegbrieven van schrijver dezes. Voorts is nog een half
verbrande brief te Nijmegen ontvangen. 

Een verder gevolg van deze noodlottige ramp was, dat de eerste 
retourvlucht van den driemaal wekelijkschen dienst van 9 October 
tot 23 October werd uitgesteld. 

Door de K.L.M, werden gratis bijzondere enveloppen uitgereikt, 
d. w. z. aan lederen belangstellende één stuk. Deze enveloppen 
komen voor zoowel met den datum 9 als met dien van 23 Oc
tober. Aankomststempels kregen de stukken van de bijzondere 
vlucht (in tegenstelling met in Ned.Indië) in Nederland n i e t , 

J. K. RIETDIJK. — ZrCHTZENDINGEN. 
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BUITENLAND. 
Frankrijk. 
Wij ontkenen aan het Alg. Handelsblad het volgende ,waardoor 

men een goed beeld krijgt van het baanbrekende pionierswerk, dat 
de Franschen op de luchtroute naar Zuid-Amerika presteerden: 

In de laatste week van Juli 1937 heeft de Fransche luchtvaart 
vrijwel onopgemerkt een mijlpaal in haar geschiedenis gepasseerd. 
Het postvliegtuig van de Air France, dat op de gebruikelijke wijze, 
zooals dat elke week gebeurt, des morgens te half acht met de 
luchtpost van Dakar, aan de westkust van Afrika, naar Natal in 
Brazilië vertrok, maakte de tweehonderdste regelmatige vlucht, die 
de Air France sedert het instellen van dezen transatlantischen 
luchtpostdienst heeft volbracht. 

He t was het viermotorige landvliegtuig „Ville de Mondoza", met 
293 kg. post aan boord, bestuurd door Lelaunay en den tweeden 
piloot Durand, met den navigator Bougeard, den marconist Gimié 
en den mechanicien Pichard. 

Er is reeds veel geschreven over deze lijn; de eerste regelmatige 
luchtlijn, die over den Atlantischen Oceaan tot stand kwam, zij het 
ook langs de zuidelijke route en alleen voor postvervoer. Sedert de 
instelling ervan hebben ook de Duitschers een soortgeliike luchtlijn 
op een parallel loopend traject geopend en sedert dien vliegen 
de Air France en de Deutsche Lufthansa afwisselend des Zaterdags 
en des Woensdags over den zuidelijken Atlantischen Oceaan, waar
door 2 maal per week brieven uit Europa binnen drie dagen in 
Zupid-Amerika besteld kunnen worden en natuurlijk ook om
gekeerd. 

De Franschen hebben echter het traject het eerst verkend, n.1. 
reeds in October 1927, toen Costes en Le Brix voor het eerst 
van Senegal naar Brazilië vlogen. Deze vlucht droeg echter een 
zuiver sportief karakter, zooals in dien tijd zoovele oceaanvluchten • 

In Mei 1930 werd de eerste commercieele vlucht, n.1. met 130 kg. 
post aan boord, gemaakt door Jean Mermoz, met den navigator 
Dabry en den marconist Gimié, die ditmaal met den 200en over
tocht zijn eigen 48e overtocht maakte. Algemeen wordt Jean 
Mermoz als de pionier van deze luchtlijn beschouwd en toen hij 
zelf op 7 December j.1. op het transatlantische traject, dat velen 
in Frankrijk de „Ligne Mermoz" noemen, met de „Croix du Sud" 
verdween, was geheel Frankrijk in rouw gedompeld. 

Aanvankelijk werd de luchtpost van Frankrijk naar Zuid-
Amerika tusschen Dakar en Natal met snelle aviso-booten ver
voerd, doch ruim twee jaar geleden werd de dienst over het 
geheele traject luchtdienst. Over de moeilijkheden, die men te
voren had moeten overwinnen om met de vroegere vliegtuigen het 
woestijntraject langs de Afrikaansche kust en in Zuid-Amerika de 
hooge toppen van het Andes-gebergte te kunnen overvliegen, kan 
men o. a. iets lezen in de romans van den Franschen vlieger 
Antoine de Saint-Exupéry, resp. in „Courrier Sud" en in „Vol 
de Nuit" . 

Alle drie trajecten van de Fransche luchtlijn hebben slacht
offers geëischt, in totaal 101, van wie echter 24 niet in de lucht 
maar op zee om het leven zijn gekomen. He t waren 47 piloten, 
3 navigators, 11 marconisten, 14 mechaniciëns en 2 bedrijfsdirec
teuren, alsmede 24 zeelieden, die de bemannjng vormden van het 
adviesjacht „Aeropostale II", dat tijdens een hevigen storm op den 
Atlantischen Oceaan verging. 

Van de piloten van de Air France hebben Rouchon 62 maal, 
Guillaumet 56 maal en nog drie anderen meer dan 25 maal den 
overtocht gemaakt; de navigator Comet houdt het record met 
73 overtochten. Van de mechaniciëns stak Pichard 42 maal over 
en van de marconisten staat Néri bovenaan met 69 overtochten. 

Duitschland. De 250e vlucht over den zuidelijken Atlantischen 
Oceaan. 
In Juni j.1. vertrok voor de 250e maal een vliegtuig van Duitsch

land naar Zuid-Amerika. Deïe vliegtuigen doen, zooals bekend, 
onderwee een drijvende vliegtuigbasis met katapultstartinrichting 
in den Oceaan aan. 

Ter gelegenheid van deze vluf-ht werden de poststukken — 
behalve van het gebruikelijke populaire roode ronde stempel (waar
op een vliegtuig en een zeppelin boven de wolken zijn afgebeeld) — 
voorzien van een bijzonder zwart herdenkingsstempel, waarop men 
een vliegtuig boven de golven ziet vliegen, terwijl de tekst als 
volgt luidt: „Deutsche Luftpost, 250 mal über den Südatlantik, 
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Juni 1937". Deze stempels werden machinaal in verschillende 
steden van Duitschland aangebracht. Wij zagen het van Duis
burg met den datum 9 Juni 1937. Ook de post voor de terug
vlucht werd in de Zuid-Amerikaansche landen van een bijzon
deren stempelafdruk voorzien, resp. met Spaanschen of Portu-
geeschen tekst. Hier vertrok het vliegtuig 11 Juni van Brazilië 
naar Europa. Sedert 2 Februari 1934 werden totaal 13 millioen 
brieven met deze 250 vluchten medegenomen. 

Technische luchtvaartconferentie in Peru. 
Tijdens deze conferentie, welke van 16 tot 23 September te 

Lima plaats vond, verschenen 4 herdenkingsluchtpostzegels met de 
volgende oplaagcijfers: 10 cts., 15 cts. en 25 cts. elk 500.000, 1 sol 
100.000. Zie voor beschrijving der interessante afbeeldingen onder 
de rubriek „Nieuwe uitgiften". 

Ter gelegenheid van de .,Good Will Cruise" verscheen een bij
zondere enveloppe met plaats voor alle vier zegels. De zegels 
zijn erop afgestempeld met een stempel, vertoonende een land
kaart met ingeteekende internationale luchtlijnen. gelijkend op de 
voorstelling van de 1 sol zegel. Voorts draeen dergelijke stukken 
een groot blauw stempel met den tekst: „Peru - U.S.A. - Good 
Will Cruise - Technical Aviation Conference - Lima Peru - Sep
tember 16-23 1937 - U.S.S. Ranger, Worden. Hull ." 

Behalve vele Amerikaansche landen is het interessant te weten, 
dat slechts technici van Italië en Duiischland van de vele Euro-
peesche belanghebbenden bij de luchtvaart in Zuid-Amerika aan 
de conferentie deelnamen. 

De eerste postvluchten over den noordelijken Atlantischen 
Oceaan. 
Naar verluidt, zal het niet lang meer duren, dat de eerste post-

vlucht tusschen Europa en Amerika v.v. plaatsvindt. Reeds is be
kend geworden dat de Vereenigde Staten voor deze gelegenheid 
bijzondere zegelfs) uitgeven. 

Hopelijk worden de büzonderheden ook in ons land zoo tijdig 
bekend, dat de Nederlandsche verzamelaars met de eerste vlucht 
kunnen medezenden. 

Zwitserland. 
Ter gelegenheid van de 4e internationale Flugmeeting, die van 

23 Tuli tot 1 Augustus te Zurich plaats vond, was er een bij
zondere postvlucht van Zurich naar Sion /"Sitten). Hiermede kon 
post verzonden worden van Zwitserland, Liechtenstein en Oosten
rijk. Uit Oostenrijk werden 308 poststukken verzonden. De 
stukken kregen alle een bijzonder poststempel in blauw, voorts 
het doorgangs-, resp. aankomststempel van Zurich en Sitten. 

H. A. 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTIKELEN. 
IN AUGUSTUS—SEPTEMBER 1937 VERSCHENEN 

IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
door M. J. VAN MEERDT-KOLFF. 

Afkortingen der tijdschriften: 
A.PH.: American Philatelist. 
C.C.PH.: Collector's Club Philatelist. ' ' * 
E.T.: L'Echo de la Timbrologie. 
G.: Die Ganzsache. 
G.B.. Germania Berichte. 
G.S.M.: Gibbons' Stamp Monthly. 
I.B.J.: Illustriertes Briefmarken Journal. 
L.PH.: London Philatelist. 
P.; Die Post. 
PH.B.: Le Philatéliste Beige. 
TH.J.G.B : The Philatelie Journal of Great B'itain. 
PH.Z.; Philatelisten Zeitung. 
PMRK.: Die Postmarke. 
S.B.Z.: Schweizer Briefmarken Zeitung. 
S.C.; Stamp Collecting. 
W.E.PH.: West End Philatelist. 

Algemeen. 
Grundbegriffe der Philatelie. PMRK. 1937, 181, 193, 223. 
Stamps and World Sport. G.S.M. vol. X, 1937, 206. 
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Les Vignettes Olympiques. Les Timbres de Sport et leurs 
Obliterations. E.T. jrg. 51, 1937, 1007. 

Argentinië. 
The Reconstruction of the four Plates, five centavos, of the 

Rivadia Series of the Argentine Republic, Period 1864 to 1867. 
L.PH. vol. XLVI, 1937, 176, 215. 

België. 
Belgique. Etude sur la série dite „Montenez". PH.B. jrg. 17, 

1937, 136. 
Belgique. Les marques postales précurseurs ? (Vervolg). PH.B. 

jrg. 17, 1937, 117, 140, 142. 
Les Relais et les Depots-Relais. PH.B. jrg. 17, 1937, 120, 148. 

China. 
Sin-Kiang Official Perforations. A.PH. vol. 50, 1937, 602. 

China (Noord). 
British Military Post Offices in North China. G.S.M. vol. X, 

1937, 226. 
Columbia. 

The „Nottay Estampillas" Labels of Columbia. A.PH. vol. 50, 
1937, 664. 

Fiji. 
The Postage Stamps of Fiji 1878-1902. L.PH. vol. XLVL 1937, 

186. 
Frankrijk. 

The Early Postmarks of France. PH.J.G.B. vol. XLVH, 1937, 
140, 160. 

Les Types des Timbres de France (50 centimes, rge.-rose, type 
Laurens; 30 centimes, Mermoz; 10 frs. Port de la Rochelle). 
E.T. jrg. 51, 1937, 963. 

Griekenland. 
Early Greek Perforations. A.PH. vol. 50, 1937, 654. 

Irak. 
Iracq Provisionals. fVervolg). S.C. vol. XLVIU, 1937, 731. 

Iran. 
Iran, 1881/1906. (Vervolg). S.B.Z. jrg. 50, 1937, 173. 

Italië. 
Les Timbres d'Auguste. (2000e eeuwfeest van keizer Augustus, 

63 v. Chr. — 1937). E.T. jrg. 51, 1937, 1018. 
Labuan. 

The Postage Stamps of Labuan. (Vervolg). G.S.M. vol. X, 1937, 
218, 234. 

Marokko (Britsch). 
Morocco Agencies. (Uitgifte met de portretten van de koningen 

George V en VI en Edward VIII). S.C. vol. XLVIH, 1957, 
762, 794. 

Nederland. 
Pays-Bas. La Série du jubilé des 25 années de règne de la Reine 

Wilhelmine, 1898 — 1923. S.B.Z. jrg. 50, 1937, 176. 
Oostenrijk. 

Ein neuer Beitrag zum Studium der ersten Oesterreichischen 
Marken. PMRK. 1937, 194. 

Die Zeitungsmarke der Ausgabe 1867 von Oesterreich und 
Ungarn. PMRK. 1937, 176, 207. 

Oranje-Vrijstaat. 
Stamps of the Orange Free State. A.PH. vol. 50, 1937, 617, 657. 

Porto-Rico. 
The Provisional Stamps of Puerto Rico 1898. A.PH. vol. 50, 

1937, 607. 
Rhodesia. 

The Romance of the Post Offices of Rhodesia and their Post
marks. L.PH. vol. XLVL 1937, 180, 209. 

Saksen. 
Beiträge zur Postwertzeichenkunde in Sachsen. I.B.J. jrg. 64, 

1937, 323. 
Spanje. 

Timbres d'Espagne, 1936-37. E.T. jrg. 51, 1937, 915. 
Toscane. 

The Stamps of Tuscany. L.PH. vol. XLVL 1937, 198. 

Tsjecho-Slowakije. 
Die Postmarken der Tschechoslowakei. PMRK. 1937, 174, 211. 

Vereenigde Staten. 
The United States. Issue of 1918-20. A.PH. vol. 50, 1937, 594. 

Vervalschingen. 
Fälschungen deutscher Marken zum Schaden der Post. P. jrg. 
44, 1937, 173. 
Tsjecho-Slowakije, Vervalschingen van opdrukken. Michel nr. 

189-191, Senf nr. 175-177, Y.-T. Poste Aérienne 1-6. P. jrg. 
44, 1937, 179. 

ECHTHEIDSKENMERKEN VAN BADEN NR. 16 
door dr. G. W. W. BöLIAN. 

Kleur: zwart tot grijs op wit papier zonder watermerk. 
Getand 10. 
Kenmerken: 

1. Hoekrozetten regelmatig van teekening. De vierkantjes staan 
steeds vrij. 

2. Vleugel linker griffioen 10 veeren. 
3. Vleugel rechter griffioen 11 veeren. 
4. Bol onder kruis door horizontaal streepje in twee stukken 

verdeeld. Bovenhelft door twee boogvormige streepjes in 
drieën verdeeld. 

5. Op dit kroontje duidelijk rond wit puntje. 
6. Drie vrijstaande ovaaltjes in den rand der kroon. 
7. 14 horizontale rijen punten, van boven naar beneden bestaande 

uit 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1 stuks. 
8. Aantal parels op bogen der kroon van links naar rechts 

8, 7, 3, 7, 8. 
9. 18 vertikale lijnen. 

10. Dubbele lijnen. 
11. Uitlooper R licht naar binnen gebogen. 
12. Staart raakt achterpoot, bij beide griffioenen. 
13. Onderste veer niet door boogje van den vleugel gescheiden. 
14. Tusschenruimte tusschen 3e en 4e veer, terwijl: 
15. de overeenkomstige veeren gesloten naast elkaar liggen. 
16. Tusschen griffioen en wapenschild sterke arceering, die zich 

ook gedeeltelijk voortzet van onder den linker voorpoot tot 
bij de teenen van den rechter voet. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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DE ONTWIKKELING DER LUCHTVAART 
IN NED.-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bij den Ned -Indischen P.-, T.- en T.-dienst. 

XXII. 

Door Nederland werden met de P H A E.N , welke 11 December 
1928 van Schiphol vertrok, 31 zakken luchtmail medegegeven, 
bruto wegende 248,550, netto 239,150 kg In totaal werden ver
zonden 13242 brieven, waaronder 9594 met voorrang, 3246 brief
kaarten, waaronder 1793 met voorrang, 44 drukwerken, waaronder 
11 met voorrang, en 19 postwissels, totaal 16551 stukken. Van 
dit aantal waren 1498 stukken aangeteekend, n l 1380 voorrang-
brieven, 38 voorrangbriefkaarten en 67 brieven en 13 briefkaarten 
zonder voorrang. De ontvangsten aan luchtrecht bedroegen voor 
de stukken met voorrang ƒ 14 221,25, waarvan ƒ 4469,55 aan 
voorkeursrecht en ƒ 3 589,55 voor de stukken zonder voorrang, 
zoodat de totale opbrengst was ƒ 17.810,80. Hiermede werd de 
door de Nederlandsche postadministratie gegeven garantie wegens 
postvervoer derhalve niet gedekt. 

Aangezien het vliegtuig uit Amsterdam, wegens oponthoud 
onderweg, later in Indie aankwam dan aanvankelijk werd ver
wacht, moest het vertrek uit Batavia nader worden vastgesteld 
op 9 Januari 1929. 

Met de terugkeerende P.H A E N . werden voor Amsterdam mee
gegeven 12 zakken post, bruto 130,190 k g , netto 127,080 kg., 
benevens één zak voor Bangkok, één voor Rangoon en één voor 
Calcutta, totaal bruto 1,770 k g , netto 1,068 kg. 

Hierin waren de volgende aantallen stukken opgenomen: 
van Bandoeng voor Amsterdam: 1214 brieven, 824 briefkaarten, 

21 postwissels, totaal 2059 stukken; 
van Weltevreden voor Amsterdam: 5998 brieven, 3091 brief

kaarten, 80 postwissels, totaal 9169 stukken; 
van Palembang voor Amsterdam: 300 brieven, 271 briefkaarten, 

1 postwissel, totaal 572 stukken; 
van Medan voor Amsterdam: 1404 brieven, 823 briefkaarten, 

9 postwissels, totaal 2236 stukken; 
totaal 8916 brieven, 5009 briefkaarten, 111 postwissels, totaal 

14036 stukken; 
van Indie naar Bangkok: 2 briefkaarten, 
van Indie naar Rangoon: 4 brieven, 2 briefkaarten, totaal 6 

stukken; 
van Indie naar Calcutta: 57 brieven, 21 briefkaarten, totaal 

78 stukken; 
algemeen totaal: 8977 brieven, 5034 briefkaarten, 111 post

wissels, totaal 14122 stukken. 
Voor deze luchtpostzendingen bedroeg het verschuldigde lucht

recht totaal ƒ 9215,65, hetgeen belangrijk -lager was dan het 
bedrag, dat de Ned -Indische posterijen wegens postvervoer hadden 
gegarandeerd. 

Zoowel op de uit- als op de thuisvlucht was gelegenheid gegeven 
tegen vooruitbetaling van een luchtrecht van 10 cent per 20 gram 
op het traject Medan, Palembang, Batavia, Bandoeng, binnen-
landsche luchtpoststukken te verzenden. 

Op de uitreis werd op het traject Medan-Palembang-Batavia-
Bandoeng 3,540 kg t r u t o bmnenlandsche luchtpost verzonden, 
terwijl op de retourvlucht op gemeld traject 1,687 kg. bruto 
bmnenlandsche luchtpost werd vervoerd 

Deze postvlucht Amsterdam-Batavia v.v. leverde voor de beoor
deeling van de behoefte welke aan een snelle postverbinding door 
de lucht tusschen Nederland en dit eilandenrijk bestaat, wegens 
de bijzondere factoren, welke hierbij in het spel waren, geen basis 

Uit postaal oogpunt beschouwd moet, wat de retourvlucht be
treft, in zekeren zin van een mislukking worden gesproken Dat 
de luchtmail zoo weinig omvangrijk was, zal in de eerste plaats 
een gevolg zijn van de ervaringen, welke bij de vorige postvlucht 
naar Nederland waren opgedaan Doordat toen tengevolge van 
het groote aanbod van luchtpostcorrespondentie, in verband met 
het toegestane postlaadvermogen, een belangrijk deel van de 
luchtmail per mailstooraer moest worden doorgezonden, kon in 
dit geval door de Indische posterijen geen zekerheid worden ge
geven, dat alle aangeboden luchtpoststukken per vliegtuig zouden 
kunnen worden vervoerd Ook de wegens vertraging op de uitreis, 
noodzakelijke verschuiving van den veitrekdatum, bracht on
zekerheid en deed velen ertoe besluiten den sedert jaien be

staanden zekeren zeeweg te kiezen. Wijl slechts kon worden ge
garandeerd, dat stukken tot en met 10 gram gewicht per vlieg
tuig zouden worden vervoerd, zijn ongetwijfeld vele zwaardere 
stukken, welke men per luchtpost zou hebben willen verzenden, 
met de gewone mail medegegeven. Ook het d d. 3 Januari 1929 
verschenen dagbladbericht, dat de verdere proefvluchten van 
Nederland naar Indie v v. tot 1 April d a v waren uitgesteld, 
wegens intrekking door de Britsche regeering van de toestemming 
tot het gebruik van eemge vliegvelden in Irak, heeft de animo 
voor verzending per vliegtuig naar Nederland getemperd. Velen 
toch verkeerden in de veronderstelling, dat in verband daarmede 
de retourvlucht van de P H A.E.N, geen voortgang zou hebben 

Verdere uitvoeringsplannen. 
Zooals hiervoor reeds werd opgemerkt, werd het bericht om

trent de uitvoering van een proefpostvlucht Amsterdam-Batavia 
V V in December 1928 hier te lande niet zeer gunstig ontvangen, 
omdat de stemming voor een luchtverbinding tusschen deze ge 
westen en Nederland sterk was teruggeloopen en ook al omdat 
uit de eerste mededeelingen de indruk werd verkregen, dat het 
een incidenteele vlucht zou zijn Daarbij kwam nog, dat het 
postlaadvermogen op ruim 300 kg was gesteld, zoodat op grond 
van de ervaringen bij de vorige Indie-HoUand vlucht bij de post-
aanbiedmg opgedaan, vrees bestond, dat de luchtpost, welke zou 
worden aangeboden, het toegestane laadvermogen zou over
schrijden, mdien geen beperkende maatregelen werden genomen 
Hoewel de terzake door de Indische postadministratie getroffen 
regeling, waarbij aan de lichtste stukken voorrang zou worden 
verleend, onder de gegeven omstandigheden door velen als de 
meest juiste werd erkend, stond die regeling, als zijnde een beper
king, de vrije ontwikkeling van het luchtpostverkeer tor op zekere 
hoogte toch in den weg. 

Intusschen was de directie van de K L M verder gïgaan met 
de opstelling van plannen, bij verwezenlijking waarvan de voor 
December 1928 geprojecteerde vlucht met op zich zelf zou staan, 
doch de eerste zou zijn van een serie proefpostvluchten 

De tweede vlucht zou vijf weken later te Amsterdam a invangen, 
de derde weer vijf weken later Daarna zou geregeld om de twee 
en drie weken van Amsterdam worden afgevlogen tot ongeveer 
Juni 1929 Gedurende de maanden Juni tot en met September 
zouden de vluchten worden gestaakt, eensdeels omdat de moespon 
in die maanden in Britsch-Indie zeer hinderlijk is en het gebruik 
der terreinen riskant, anderzijds, omdat het personeel gedurende 
die maanden uitstekend in de zomerdiensten der K L M . kon 
worden gebruikt. In September-October 1929 zouden de vluchten 
zoo mogelijk veertiendaags worden hervat, om na een onder
breking gedurende den zomer 1930 tenslotte, naar men hoopte 
in het najaar 1931 te komen tot een vaste wekelijksche post
verbinding door de lucht. 

Aan luchtpost zou met de vluchten, welke voor Juni 1929 zou
den worden uitgevoerd, een hoeveelheid van maximaal 3ïO kg 
per vliegtuig kunnen worden medegegeven 

Het plan leek heel aardig. Bij den opzet was echter, in verband 
met het voor de uitvoering beschikbare materieel, althans den 
eersten tijd, de bedrijfszekerheid en daarmede tevens de regelmaat 
en tenslotte ook een behoorlijke tijdwinst onvoldoende gewaar
borgd Verder zou het plan in de eerste penode ook niet aan een 
anderen belangrijken eisch, n.1. frequentie, voldoen. Goede resul
taten mochten eerst worden verwacht, waneer luchtvervoer ten 
opzichte van elke mail voordeel geeft, hetgeen alleen mogelijk 
zou zijn, indien tenminste met een veertiendaagschen dienst zou 
worden begonnen. 

In verband met de ervaringen bij de reeds in 1928 uitgevoerde 
Holland-Indie-vluchten opgedaan, stelde men hier te lande vrij 
algemeen de vraag of het niet beter zou zijn, voorloopig van 
doorzetten af te zien en de vluchten eerst te hervatten nadat de 
voorbereidingen zoover zouden zijn gevorderd, dat: 

1. alle politieke moeilijkheden volkomen uit den weg zouden 
zijn geruimd; 

2 minstens de allernoodzakelijkste verbeteringen aan de onder
weg te gebruiken landingsterreinen waren aangebracht; 

3 het noodige kapitaal was bijeengebracht, althans de ver
krijging daarvan was verzekerd, voor de aanschaffing van een 
voldoend aantal vliegtuigen en reserve-onderdeelen; 

4 het personeel, vliegtuigen en reserve-onderdeelen, waar noo-
dig, onderweg aanwezig zouden zijn. 

Door omstandigheden kon het plan van de K.L M. van einde 
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1928 met ten uitvoer worden gebracht. Alleen de December-vlucht 
kon voortgang vinden. 

Opschorting der vluchten. 
Er waren namelijk moeilijkheden gerezen van politieken aard 

BIJ de reeds volbrachte vluchten was steeds gebruik gemaakt van 
eenige voor de militaire luchtvaart bestemde vliegvelden in Azie 
Deze terreinen waren in het algemeen niet voor het burgerlijk 
luchtverkeer opengesteld Niettemin was door de Engelsche re
geering tot dien toestemming verleend om voor incidenteele 
vluchten van burgervliegtuigen van deze terreinen gebruik te 
maken. 

Tengevolge van de toeneming van het aantal dezer vluchten 
was het gebruik voor dat doel van sommige dier landingsterreinen, 
met name die in Irak, te bezwaarlijk geworden, zoodat de 
Britsche regeering voorloopig geen toestemming voor verdere 
gebruikmaking van die terreinen door burgervhegtuigen kon geven 

In zeker opzicht mag men, achteraf, blij zijn, dat de Britsche 
regeering tot dezen maatregel overging en dientengevolge de plan
nen moesten worden opgeschort en ook wegens het uitblijven van 
de later gevraagde toestemming tot gebruikmaking dier vlieg
velden, geen uitvoering kon worden gegeven aan het voornemen 
van de K L M om aanvankelijk nog m April en Mei, later alleen 
in Mei 1929, een postvlucht naar Indie en terug uit te voeren, 
welke vluchten, als op zich zelf staande, voor een geregeld lucht
verkeer geen, althans weinig waarde zouden hebben gehad. 

POST2EGELDAG EN BLOK 
door J. M. VAN DEN BERG. 

Enkele m^len is in de laatste vergaderingen de zaak „Postzegel-
uitgiften op postzegeldag" en „Bloks" besproken, en waar ik tot 
op zekere hoogte geheel met het besprokene accoord ga, maar 
gedeeltelijk toch weer een afwijkende meening heb, heb ik enkele 
persoonlijke gedachten daarover op schrift gesteld. 

Ik wil beginnen met op te merken, dat ook ik nimmer een 
absoluut tegenstander ben geweest van nieuwe uitgiften, waar
tegen vooral een paar jaar geleden door den grooten toevloed van 
nieuwigheden toen, zoo geageerd werd. Ik ben altijd van meening 
geweest, dat het nu en dan verschijnen van nieuwe uitgiften zelfs 
een levensbehoefte is voor onze liefhebberij, althans den bloei 
daarvan ten zeerste bevordert en het verzamelen juist aantrekkelijk 
maakt. 

Bovendien, en daaraan wordt m. i. steeds te weinig aanda,„ht 
besteed, gaat het toch eigenlijk niet aan, dat de postzegelverzame
laars maar decreteeren: die en die uitgifte bevalt ons met en mag 
er dus niet komen ! M. i. moet men bij de beoordeeling van het 
al dan niet onnoodige van een uitgifte toch zeker als criterium 
aanleggen: zou de uitgifte er ook gekomen zijn, wanneer er eens 
geen postzegelverzamelaars bestaan hadden ? 

Om een paar voorbeelden te noemen. Ook als er geen postzegel
verzamelaars geweest waren, zou toch een uitgifte als die van 
1913 ter viering van de 100-jarige onafhankelijkheid van Neder
land wél verschenen zijn, zij het dan misschien niet zoo'n groote 
serie Enkele uitgiften van Italië en Rusland van de laatste jaren, 
die men vrijwel nooit in het normale verkeer ziet, zouden zonder 
Philatelisten echter waarschijnlijk wel nooit het levenslicht hebben 
aanschouwd. Ook de jaarlijksche weldadigheidszegels van Zwitser
land, Nederland, België enz. drijven toch allerminst op de post
zegelverzamelaars alleen. Ook zonder verzamelaars waren deze 
verschenen, geen onnoodige uitgiften dus. 

En om nu tot het punt: uitgiften op postzegeldag te komen, 
men moet hier m. i. weer twee dingen afzonderlijk houden: een 
onofficieele uitgifte van briefkaarten, zooals m Nederland, en een 
officieele postzegeluitgifte als in België. 

Wat de Belgische uitgifte betreft, ik gun den Belgischen Bond 
gaarne de opbrengst daarvan, vooral als het zegel toch gekomen 
zou zijn en de revenuen dan m andere handen zouden zijn 
gevloeid, m a a r . . . . wanneer de postzegelverzamelaars hiertegen 
niet zouden protesteeren, en zelfs de uitgifte van een dergelijk 
zegel zouden bevorderen, wat zou dan het gevolg zijn ? 

Ik geloof dat het het paard van Troje zou zijn, wat wij binnen
haalden Want een zegel elk jaar in België is niet erg, 
maar de bedoeling zou toch zijn dat ook andere landen, dat ook 

Nederland, Duitschland, Frankrijk, Zwitserland, j'aarhjks een zegel 
zouden uitgeven, maar niet alleen die landen, maar alle landen 
van de wereld. Denk eens aan. elk jaarbegin Januari een zond
vloed van postzegeldagzegels, alle Engelsche Kolomen, alle 
Fransche Kolomen, enz., enz. Eerst misschien nog een zegel van 
elk land, later elk een geheele serie Het budget van den gemid
delden postzegelverzamelaar zou misschien juist deze nieuwe uit
gifte aankunnen en dan ook uitgeput zijn ' Neen, ik geloof, dat 
WIJ met een dergelijke uitgifte op den verkeerden weg zijn en 
deze allerminst in het belang van onze liefhebberij is. 

Nu wat de onofficieele briefkaartuitgifte betreft in Nederland 
op een postzegeldag. Daartegen bestaan naar mijn meening vrijwel 
geen bezwaren, mits de uitgifte geheel onofficieel is en dus van 
particulieren uitgaat, die de gewone njkskaarten laten bedrukken 
met een of andere voorstelling, op den postzegeldag betrekking 
hebbend, evengoed als een ander een reclarne voor zijn firma op 
de door hem verzonden briefkaarten kan laten drukken De uit
gifte IS dus niet officieel en behoeft in een toch volledig zijnde 
poststukkenverzameling n i e t voor te komen Wie er idee in 
heeft, deze stukken aan te schaffen, die moet het dan zelf weten; 
het is een aardige herinnering, meer niet, en de kosten zijn 
heel gering Bovendien is het een goede reclame voor het post-
zegelverzamelen, wanneer zij in voldoende aantal als reclamebrief-
kaarten elk jaar worden verkrijgbaar gesteld. 

De kern van mijn betoog ten aanzien van de uitgiften op post
zegeldag IS dus. Geen bezwaar tegen onofficieele reclamebriefkaart-
uitgaven, doch wel stelling nemen tegen officieele postzegeluit-
giften op dien dag, als op den duur niet in het belang van onze 
liefhebberij, vooral door het groot aantal te verwachten zegels, en 
als onnoodige uitgifte uitsluitend voor postzegelverzamelaars ge
maakt en in het geheel met aan het postaal verkeer deelnemend. 

Nu wat de z g. bloks en miniatuurvelletjes betreft. Over het 
algemeen worden ook deze veroordeeld en ik ga daarmede gaarne 
accoord. Zonder postzegelverzamelaars zou m. i. vrijwel geen 
enkel blok of velletje uitgekomen zijn (behalve misschien dan b.v. 
het Hitler-blok, dat ook op andere gronden, als daar is: eerste 
uitgifte met portret van den Fuhrer, enz , waarschijnlijk wel een 
debiet zou hebben gehad). In normaal gebruik als postzegel zal 
vrijwel nimmer zoo'n blok of velletje voorkomen, het is dikwijls 
zelts onmogelijk ze op een brief teplakken ! 

Er IS nu een strooming, die ook deze uitgiften wil veroordeelen, 
doch een uitzondering wil maken voor z g philatelistische bloks, 
die uitgegeven zijn ter gelegenheid van een philatelistische mani
festatie, een tentoonstelling, een feest of dergelijke. 

Wanneer men gaat redeneeren. geheel weg krijgen we de bloks 
toch niet en we zullen nu trachten zoodoende het kwaad zooveel 
mogelijk te beperken, zou ik daar wel eenigszins voor voelen, 
maar liever zou het mij persoonlijk toch zijn, wanneer men 
trachtte de uitgifte van bloks, voor welke gelegenheid ook, zoo
veel mogelijk tegen te gaan en tegen te werken. Postzegels m den 
waren zin van net woord kan men deze uitgiften toch kwalijk 
noemen, maar toch zal een verzamelaar ,die een bepaald land 
verzamelt en dit land dus zooveel mogelijk compleet wil hebben, 
wat een logisch gevolg is van zijn verzamellust, gedwongen zijn 
ook voor deze bloks een plaatsje m te ruimen in zijn ver
zameling. En ook al zou men kunnen bereiken, dat in de toekomst 
alleen philatelistische bloks uitkomen, ik meen op grond van de 
ervaringen in den korten tijd dat nu bloks uitkomen, ook van 
deze beperkte categorie een ware zondvloed te mogen ver
wachten. Elke kleine vereeniging, die een tentoonstelling houden 
wil, geeft maar een blok uit en de moeilijkheden zijn de wereld 
uit ! Bovendien ziet men nu al, dat de uitgevers met met een blok 
tevreden zijn, neen, men begint al met / blokken (Danzig) enz. 
Wie zal dit remmen ? 

Dan krijgt men dikwijls uitgiften, die men zich moeilijk anders 
kan aanschaffen dan tegen een hoogen opslag ten bate van de 
speculanten (denk aan de Pexip- en Danzig-bloks) of weer iets 
nieuws, bloks, waarvan de inschrijving met voor buitenlanders 
openstaat (Tsjecho-Slowakije). Nu weet ik wel, dat de voorstanders 

, van de philatelistische bloks tegelijk ook voorstellen slechts één 
* blok met één zegel, lage waarde en opslag en uitgebreide mogelijk

heid tot inschrijving voor bona-fide verzamelaars, maar m. i. 
zal daarvan in de praktijk dikwijls niet veel terecht komen en 
zullen veelal speculanten met de groote winst gaan loopen. Dus 
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wat mij betreft: wég met de bloks, die eigenlijk ook geen post
zegels meer zijn ! 

Of het mogelijk zal zijn, dat de verzamelaars dit bereiken, is 
een tweede vraag. Over het algemeen geeft het verleden met veel 
hoop, maar bij een eensgezind optreden is het toch te probeeren, 
waarbij ik vooral het oog heb op contact met en verzoeken tot 
de diverse postbesturen en regeeringen, niet op boycot van zegels, 
want deze heeft meestal tot gevolg, dat de verzamelaars de zegels 
eerst niet koopen, doch wel eenige slimme opkoopers, en na een 
paar jaar de liefhebbers vergeten zijn, dat zij een bepaalde serie 
of zegel hebben geboycot en deze tegen hoogen prijs van de op
koopers gaan koopen. Wie weet b v. nog dat indertijd de bekende 
Antonius-serie van Portugal werd geboycot, wanneer men dat niet 
toevallig eens in een oud tijdschrift heeft gelezen ? 

Zoo is dus mijn meening over bovengenoemde onderwerpen, en 
ik ben me er volkomen van bewust, dat niet alle leden, die hier 
vanavond aanwezig zijn, het in alle opzichten met mij eens zijn, 
doch dat een groot aantal van u in hoofdzaak met mijn meening 
accoord zal gaan, meen ik toch wel te mogen aannemen. 

(Lezing, gehouden voor de vereeniging „Breda"). 

NEDERLAND—BALTICUM. 

De tentoonstelling wordt gehouden in de groote zaal van Pulchri 
Studio, Lange Voorhout, 's-Gravenhage, waar destijds de groote 
internationale tentoonstelling ook werd gehouden 

De duur is vastgesteld op drie dagen: Zaterdag, Zondag en 
Maandag, 12, 13 en 14 Februari 1938. 

Een speciaal poststempel wordt aangebracht op alle poststukken 
welke ter tentoonstelling m de brievenbus worden geworpen. 

De entree bedraagt 20 cent, waarbij een catalogus met historisch 
overzicht van de drie Baltische republieken is inbegrepen. 

Uitvoerig prospectus wordt gaarne toegezonden door mr J H . 
van Peursem, Zeestraat 40, 's-Gravenhage, die eveneens gaarne 
alle gewenschte inlichtingen verschaft Inzendingen kunnen, zoo
lang plaatsruimte nog aanwezig, plaatsvinden tot 31 December as . 

PR A H A 1938. 
Daar de eerste brochure ,welke in September zou verschijnen, 

nog niet in mijn bezit is, deel ik hierdoor mede, dat de plaats
ruimte als volgt wordt berekend: 

Als eenheid wordt beschouwd een oppervlakte van 120 X 80 
cm. (hoogte X breedte). Voor de eerste eenheid wordt in reke
ning gebracht kronen 30,—, voor elke volgende eenheid kr. 20,—. 
Voor het eerste album rekent men kr. 40,—, voor elk volgend 
album kr 30,—; voor een literair werk kr 20,— 

Inschrijvingen worden aangenomen tot uiterlijk 31 Maart 1938. 
De commissaris-generaal voor Nederland, 

W G ZWOLLE. 

BLOKKEN. 
Mag ik de redactie van het Nederlandsch Maandblad voor 

Phdatelie eenige ruimte verzoeken in haar kolommen, ten einde 
ook mijn opinie over de „blokken-ziekte", zooals de heer Van 
Brink dit noemt, te mogen weergeven ? 

Uit deze bewoordingen alleen is het voor een ieder duidelijk, 
dat de heer v. B de uitgifte op zichzelf en het verzamelen van 
blokken in het algemeen heftig bestrijdt, en hij houdt met op, de 
verzamelaars te waarschuwen voorzichtig te zijn, daar het elk 
oogenblik afgeloopen kan zijn met het verzamelen van blokken. 

Als bewijs haalt hij aan, dat nog slechts twee maanden geleden een 
ieder om blokken en nog eens blokken nep en het nu, dus 
slechts enkele weken later, uit is en de prijzen, op enkele uit
zonderingen na, hard terugloopen. 

Dat een van de oudste en meest bekende Duitsche postzegel
handelaren een blokken-catalogus samenstelde, getuigt toch met, 
dat deze firma het verzamelen van blokken als een uitwas der 
philatelie, zooals de heer v. B. het noemt, beschouwde, en hoewel 
ik steeds de artikelen uit de pen van den heer v B als zeer juist 
en ter zake kundig beoordeelde, kan dezen keer de heer v. B. 
mij met overtuigen, dat zijn zienswijze op dit punt juist is. 

Dat dus de Gebr Senf te Leipzig een blokkencatalogus uitgaf, 
IS een bewijs, dat deze firma er niet aan dacht, dat het verzamelen 
van blokken slechts van korten duur zou zijn, en met alle respect 
voor de opinie van den heer v. B zmkt deze toch in het niet 
tegen die van een wereldfirma als Gebr Senf. Ook de uitgevers 
van blokkenalbums, in diverse soorten zelfs, zullen toch niet zulke 
kapitalen in dit aparte bedrijf steken, als dit elk oogenblik gedaan 
zou kunnen zijn De heer v. B. moet toch met als staving van zijn 
meening aanhalen, dat het verzamelen van blokken vermindert, 
omdat de prijzen der blokken van Charleroi, Borgerhout, IJsland 
en Puschkin terugliepen Dat zelfde gebeurt toch immers ook 
dikwijls met de meest soliede uitgiften van postzegels ! 

Uit de honderden voor de hand liggende feiten zal ik er maar 
eén aanhalen en wel die van de uitgitte jubileum 1923 van Ned.-
indie, Cura9ao en Suriname jr^3.t een enorme prijsverschillen heb
ben deze uitgiften niet meegemaakt ' 

Dat er speculanten achter zitten, wil toch immers ook niets 
zeggen, ieder weet toch even goed, dat die een rol spelen in diverse 
nieuwe uitgiften met beperkte oplaag, en de daling op de beurs 
heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de vermindering der 
prijzen, waardoor groote posten blokken en zegels door de banken 
m België geliquideerd werden. 

Wat de heer v B nu onder de groot-speculanten bedoelt, is mij 
niet recht duidelijk. Een feit is, dat een groot aantal handelaren 
en verzamelaars op de nieuwe uitgifte van blokken inschreven, 
waarvan de aanvragen varieerden tusschen 1 en 5000 stuks. Groote 
en kostbare reizen werden er voor gemaakt, doch ik beschouw 
deze menschen nog met als groot-speculanten Een groot-speculant 
moet m. i. de markt beheerschen door het overgroote gedeelte in 
handen te hebben, zoodat hij de prijzen bepaalt Als iedereen van 
de posterijen de blokken betrekken moet, kan dit dus niet bestaan. 
Er zijn dan geen groot-speculanten, wel een groot aantal zoo
genaamde kleine speculanten, doch deze kunnen in de verste verte 
geen markt bepalen. Zij moeten zich onherroepelijk aanpassen aan 
de geldende prijzen, die in zulke gevallen altijd uitdraaien op groote 
teleurstellingen. De „big men" of degenen, die de touwtjes in 
handen hadden, kunnen alleen in een land als Spanje bestaan, dit 
was reeds het geval met de roodekruis-zegels van 1928 van Spanje, 
welke zegels met aan de postkantoi en \erkrijgbaar waren. Andere 
landen hadden geen betaalde adviseurs noodig Het bewijs daar
van wordt immers geregeld geleverd door de keurige series nieuwe 
uitgiften, afwisselend in postzegels, luchtpost-, dienst-, expresse- en 
andere zegels, en wat de afname betreft, nu, dat is ook in orde, 
als ze 5- tot 10-maal overteekcnd worden, waarom zou dan een 
staat zich compromitteeren, als alles toch van een leien dakje 
gaat ? 

De heer v. B geeft zooveel meeningen weer, zoowel van ver
zamelaars als van handelaren, niet alleen hier te lande, doch ook 
van Engelsche, ja zelfs van Amerikaansche handelaren, dat ik mij 
afvraag, hoe hij dit alles zoo nauwkeurig weten kan, doch ik moet 
even aanstippen, dat de blokken derVereenigde Staten, ook zelfs 
de velletjes van 25 exemplaren, wel degelijk in de Amerikaansche 
albums zijn opgenomen, hetgeen toch zeker met gedaan zou 
worden, als dat met in de mode was. 

De meening van den heer v. B is mijns inziens persoonlijk. Het 
blokken-verzamelen is echter internationaal, niemand kan voor
spellen, dat dit zal ophouden of doorgezet wordt. Het meest 
voor de hand ligt, dat het zal gaan zooals met elke nieuwe uit
gifte, in het land van uitgifte koopt iedereen het en daar buiten, 
nu, daar vindt het ook weer nieuwe enthousiasten, dus dat het 
verzamelen daarvan zal ophouden, geloof ik nooit. 

Nu zult u misschien denken, dat ik een groot voorstander van 
het verzamelen van blokken ben Mijn meening is in het kort deze: 
dat ik elke nieuwe overbodige uitgifte verfoei. Het beste middel 
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zou zijn, dat de posterijen zich met met onze liefhebberij be
moeiden fik spreek nu ook even als verzamelaar, daar ik zelf al 
ongeveer 20 jaar zegels der geheele wereld verzamel) Doch welke 
zegels doen tegenwoordig het meeste opgeld ' De nieuwigheden ' 
Waarom ' Natuurlijk door de groote vraag En welke van de 
nieuwe zegels worden in den regel het meest gevraagd ' Die welke 
het mooist van afwerking zijn, of het meest opvallen, en om
dat de blokken deze beide eigenschappen bezitten, zullen deze als 
welkom verzameld worden Van de nieuwe uitgiften wordt het 
overgroote deel nooit postaal gebruikt, vooral de zegels met toe 
slagen en hooge waarden, zooals b v een £ 1 zegel van Papoea, 
een £ 5 van Gibraltar en een 3 cent op 1 gulden port (Zou er 
van deze laatste wel ooit een exemplaar echt gebruikt zijn ' ) 

Practisch dus zouden deze zegels geen doel hebben, waarom zou 
men dan uit aesthetisch oogpunt geen blok verzamelen ' Het 
zou toch een uitkomst zijn, indien de staten, in plaats van een 
kostbare serie, zich tevreden stelden hun herdenking te memoreeren 
door de uitgifte van een blok, waarvan de nominale waarde onder 
ieders bereik lag, zooals dat in den laatsten tijd gebeurd is 

Wie zal ontkennen, dat deze wijze van verzamelen het leger 
van verzamelaars niet uitbreidt ' Wij gaan dikwijls te keer tegen 
de nieuwe uitgiften, en ondanks dat worden ze druk verzameld 
WIJ aanvaarden ze, zoo zullen wij ook de blokken aanvaarden en 
verzamelen Waarom ' Omdat er mets tegen te doen is, degene 
die ze niet wenscht, neme ze niet 

Het soort verzamelaars is immers legio De heer v B ver 
zamelt uitsluitend jubileum zegels (hoeveel zullen daarvan wer
kelijk dienst gedaan hebben uit elke serie ' ) Het verzamelen van 
blokken van vier wordt over de geheele wereld min of meer 
beoefend Waarom zou men het dan met doen met een lijstje 
er om, er worden toch immers ook veel gevraagd zegels met den 
rand van het vel ' 

Laat ieder verzamelen naar zijn eigen smaak of inzicht Als 
men postzegels verzamelt, is men philatelist, en het is ons te doen 
dit aantal zoo uitgebreid mogelijk te maken Als iedereen hetzelfde 
zou verzamelen, zouden van de meeste soorten de prijzen nog 
meer oploopen 

Er zijn nog tal van voorbeelden aan te halen, doch ik wil het 
hierbij laten Is men echter tegen het blok ' Goed, doch dan ook 
tegen elke overbodige nieuwe uitgifte, daar deze laatste op den 
duur het verzamelen veel kostbaarder maakt dan de uitgifte 
van een enkel blok 

HENDRIK VAN DER LOO 

Onderschrift 
In het volgend nummer komen wij op deze kwestie, die de 

geheele verzamelaarswereld thans beroert, terug 
V B 

PRIJSCOURANT NEDERLAND E N KOLONIEN. 
UITGAVE HEKKER'S POSLZEGELHANDEL N.V., 

ROKIN 40. AMSTERDAM, C. PRIJS ƒ0 ,30 . 
Een keurig verzorgd werkje, alleszins geschikt voor den ge

wonen verzamelaar, dat bovendien de verschillende types der 
portzegels geeft 

Wie naar dezen catalogus verzamelt en niet specialiseert, is 
geheel op de hoogte Wij bevelen deze uitgave gaarne in de 
verdiende belangstelling aan v B 

SCHWEIZ—LIECHTENSTEIN PREISLISTE 1938. 
UITGAVE ERNST MuLLER A G . , BASEL, FREIESTRASSE 91. 

PRI[S 50 RAPPEN. 
Twee landen, die veel aanhangers onder de verzamelaars tellen 

n waarvan de zegeluitgiften op voortreffelijke wijze in deze prijs-
jst zijn behandeld Indeeling, druk en illustratie voldoen aan 
ooge eischen 
Voor de liefhebbers „het" boekje v B 

GEBRuDER SENFS PHILATELISTEN-KALENDER 1938. 

Een aardige weekkalender, geheel op de philatelie ingesteld Elk 
weekblaadje geeft, behalve de dagen der week met aanduiding van 
bijzondere data, een kort artikel weer over een interessant phila-
telistisch onderwerp, dat, hoe kort ook gesteld, veel wetenswaardigs 
bevat Personen, landen, volken, bouwkunde, techniek van zegel-
drukken, enz , enz , vinden een korte behandeling, die zich prettig 
laat lezen en waarvan men wat opsteekt v B 

NEDERLAND EN KOLONIEN. LOSBLADIG POSTZEGEL
ALBUM. UITGAVE INTERNATIONAAL UITGEVERS

BEDRIJF, AMSTERDAM. 

Van dit losbladig Excelsior-album is niets anders dan goeds 
te zeggen Het is eenvoudig van opzet, alle overtolligheden zijn 
vermeden en in het begin van elk jaar verschijnt een supplement 

De minder kapitaalkrachtige verzamelaar is daardoor in staat 
gesteld eveneens een album te verkrijgen, dat geheel „bij" is 

WIJ wenschen den uitgever met dit werk een welverdiend succes 

rf^^^l^l^^ TS^~b€SctïërnTBT^~j| 
W Q g [ ' ^ ^ ^^^ Verzamelaars B 
^^^^^^^fc i en Handelaren Jß. 

Duitschland. 
Van het overdrukte „Braune Band"-blok zijn gevaarlijke verval-

schingen verschenen, waartegen wordt gewaarschuwd Nadere bij
zonderheden ontbreken nog 

Italië. 
Senf's „111 Briefmarken Journal" van 1 dezer waarschuwt tegen 

het afwasschen of reinigen van de 3 -f- 2 lire oranjerood van de 
ser e van dit jaar, uitgegeven ten bate van de kindertehuizen 

De kleur van dit zegel — en vermoedelijk ook van andere 
waarden dezer serie — is zeer gevoelig voor vocht 

Polen. 
Van het tentoonstellingsblok van 1928 — portretten van Pil-

sudski en Moscicki — is een vervalsching verschenen, die bij 
eenige opmerkzaamheid gemakkelijk te herkennen is Zij werd 
n 1 vervaardigd in boekdruk, tegen de origineele vellen m diep
druk 

Spanje. 
Ten stelligste moeten wij waarschuwen tegen de diverse 

„blokken", die in den laatsten tijd opduiken en die als regel van 
Brussel uit op de markt worden geworpen 

Besteedt uw goede geld daaraan met, doch koopt liever een 
manco in uw verzameling, waarvan gij weet, dat het geen 
zwendel is 

VEREENIGING VAN POSTSTUKKENVERZAMELAARS. 
De „Vereeniging van Poststukkenverzamelaars" hield 31 Oc

tober 1 I haar jaarvergadering De regelmatige rondzendingen van 
poststukken, zoowel Nederland en Kolomen als buitenland, en de 
nieuwe Welt-Ganzsachen Katalog vonden uitvoerig bespreking 
De heer Costerus liet vele buitengewone zeldzaamheden en unica 
rondgaan, terwijl de beeren Bosch, Smelt en Zwolle eenige interes
sante stukken hadden medegebracht 

Er zijn ongetwijfeld velen, die naast postzegels ook poststuk'sen 
verramelen, en die goed zouden doen zich bij deze vereeniging, 
welke geen contributie heft, aan te sluiten Secretaris is de heer 
Maas Geesteranus, Nassaustraat 13, Utrecht 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



216 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

EEN BESCHEIDEN BEROEP OP U W MEDEWERKING. 
Wie helpt mij aan wat eenvoudige zegeltjes ten bate van een 

jongen, tuberculose-patiënt, die reeds jaren ernstig ziek is en 
wiens afleiding in het sanatorium grootendeels bestaat in het 
verzamelen van postzegels. 

Kijkt uw doubletten eens na en zendt mij daarvan enkele exem
plaren. Alles is welkom, ook de eenvoudigste exemplaren. U doet 
er een goed werk mede. Bij voorbaat dank. 

Uw bijdragen s.v.p. richten tot den hoofdredacteur, J. D. van 
Brink, Hulkesteinscheweg 12, Arnhem. 

EEN HERINNERING AAN EEN GROOTE ACTRICE. 
Een lezer zendt het hierbij afgebeelde stuk ter inzage, dat, uit 

Frankrijk verzonden, het simpele adres „Kniertje Hollande" draagt. 
Onnoodig te zeggen, dat het zonder eenige hapering bezorgd werd 
bij mevrouw De Boer-van Rijk, de thans ontslapene tooneel-
speelster, wier „Kniertje" uit het bekende werk van Herman 
Heijermans de glansrol was. 

F O X J Ö ^ 

LEZINGEN OVER NEDERLANDSCHE ZEGELS 
IN N E W YORK. 

De actieve afdeeling New York van de vereeniging „Nether
lands and Colonies Philatelists" zal, te beginnen in October, een 
serie lezingen organiseeren, waarin door vooraanstaande verzame
laars de verschillende kanten van het specialistisch verzamelen 
zullen worden belicht aan de hand van hun collecties Nederland 
en Koloniën. De lezingen zijn bedoeld als propaganda voor het 
„specialisme" en kunnen door alle verzamelaars worden bij
gewoond. Zij vormen een nieuwtje op philatelistisch gebied, dat 
misschien ook in ons land hier of daar de navolging waard ge
acht wordt. Daarom volgen hieronder de titels van de lezingen 
volgens het voorloopig vastgestelde schema. 

18 October: „Waarom ik Nederland verzamel" door mr. De 
Groot, met demonstratie van zijn algemeene verzameling Neder
land en uitleg hoe en waarom hij van algemeen -, speciaalverzame
laar werd; de eerste stappen in het leven van een specialist. 

22 November: „Het opbouwen van een verzameling Nederland 
en Koloniën" door mr. De Kruyf, die deelen van zijn verzameling 

Nederland en Koloniën zal toonen en „the progress of a specialist" 
zal demonstreeren. 

20 December: „Het specialiseeren van een bepaald land" door 
mr. Gibbs, met demonstratie van zijn verzameling Cura9ao; de 
volgende stap. 

21 Februari: „Stempelverzameling, goedkoop maar boeiend" 
door prof. Schiller, die zijn verzameling afstempelingen van Ned.-
Indië zal laten zien. 

21 Maart: „Een enkele uitgifte" door mr. Goodrich, met zijn 
collectie Nederland 1852. 

Verdere lezingen zullen volgen, waarna de serie besloten wordt 
met een tentoonstelling Nederland en Koloniën in Juni. 

(N.C.P. vol. IV, nr. 4). 
B. 

POSTZEGELMARKT IN BUSSUM. 
Een onzer lezers, de heer C. Sugar, beschreef onlangs in De 

Bussumsche Courant een bezoek aan de openlucht-postzegelmarkt 
op de N.Z. Voorburgwal te Amsterdam en stelde de vraag of 
zooiets ook niet in Bussum mogelijk zou zijn. Naar aanleiding 
daarvan verscheen kort daarop in genoemde courant een oproep 
van de redactie en enkele initiatiefnemers, waarin alle verzame
laars uit Bussum werden uitgenoodigd, op Zaterdag 2 October 
tusschen 23^ en 5 uur bijeen te komen voor het gebouw van de 
posterijen aan den Huizerweg. 

Blijkens het enthousiaste verslag in het nummer van 5 October 
is deze eerste middag een geweldig succes geworden. Ruim 250 
verzamelaars hadden aan de oproep gehoor gegeven en zich op 
de genoemde plaats vereenigd, waaronder een groot contingent 
jongeren. Er werd druk zaken gedaan, de meeste bezoekers waren 
zeer tevreden over hun omzet. De volgende beursdagen zal een 
hoek worden ingericht, waar uitsluitend zaken „met gesloten 
beurzen", dus door ruil, gedaan kunnen worden, waarbij een paar 
oudere verzamelaars toezicht op de transacties zullen houden. De 
initiatiefnemers zijn van plan, de officieele erkenning van deze 
bijeenkomsten aan te vragen. Voor wie plannen heeft om de 
markt te bezoeken diene nog, dat deze in het vervolg des Zater
dags van twee uur tot half vijf gehouden wordt. 

Voor onzen lezer en De Bussumsche Courant een alleraardigst 
succes, dat ongetwijfeld stimuleerend zal werken op de Gooische 
verzamellust. B. 

VRAAG EN AANBOD. 
Danzig, Saar Memel te koop gevraagd Yvert 
ongebr. No . Dzg. 33, 36, 37, f 9 ^ , ^ , 2 1 tot 
43 in verhouding, Saar 17a—31 f 80,— 131 
f 17,— 148—54 f 14,— 15J—61 f 22,— 
162—64. f 7,— S I—27 f I I ,— Memel 
i8 i—84 f 14,— 185—208 f 10,— 177a— 
184a f 90,—, Aanbiedingen met vraagprijs 
van variaties en afwijkingen worden eveneens 
tegemoet gezien. 

PREGARDTEN, Amsterdam. 
Cliostraat 44, Tel. 25044. 

Gevraagd te koop of in ruil bijzondere 
afstempelingen Nederland en Indië. 

J . S. G. LONCKE, 
Pangkalan Brandan (Sum O.K.) 

Toezending van het verschuldigde bedrag 
dezer advertenties vóór den sen der maand 
per postwissel, postchèque of op postrekening 
37183 van L. C. A, Smeulders, Breda. 

Gevraagd: gewone vliegbrieven van en naar 
Nederlandsch-Indic. 

J. M, Peters, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

Gevraagd: complete vellen tentoonstellings
zegels in 3 waarden Nederland. 

L. JANSSENS—LAANE, 
Spoorlaan 44, Tilburg. 

Aanbod: Ned. Yvert 92, Luchtpost 6, 7, §• 
België, 2, 9, 29. Noorw. 60, 61, 62. Zweden 
Unds t s Kr Yv. 86. 
H . Teunisse, Dacostastraat 17, Dordrecht. 

G O E D K O O R E AAIVBIEOIIVG VAIV R O S X Z E G E L R A K K E X X E I V . 
(Uitsluitend verschillende zsgels in gebruikte en ongebruikte exemplaren.' 

(Alle verschillende). 
50 Liechtenstein ƒ 1,15 
25 Litauen - 0,35 
50 Litauen -0,75 
75 Litauen - 1,50 

150 Litauen -5,25 
50 Luxemburg - 0,60 

100 Luxemburg - 1,90 
150 Luxemburg - 3,75 
25 Malta -0,85 
40 Malta - 1,95 
2S Memel -0,90 
50 Memel - 1,95 

100 Memel -6,50 

25 
;-0 
25 
50 
25 
50 
50 
50 
75 

100 
25 

300 
500 
50 

Mexico 
Mexico 
Monaco 
Monaco 
Montenegro 
Montenegro 
Nicaragua 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Nvassa 
Oostenrijk 
Oostenrijk 
Oost. Veldpost 

ƒ0,30 
-0,95 
-0,60 
-1,90 
-0,45 
-1,20 
-0,95 
-0,30 
-0,65 
-1,40 
- 1 -
-0,95 
-3,25 
-0,75 

100 Oost. Veldpost 
30 Opper-Silezië 
25 Palestina 
30 Paraguay 
50 Paraguay 
50 Perzië 

100 Perzië 
200 Perzië 

30 Peru 
50 Peru 

200 Polen 
300 Polen 
100 Portugal 
150 Portugal 

ƒ2,90 
-0,60 
-0,70 
-0,50 
- L— 
-0,60 
-1,40 
-4,75 
-0,45 
-0,90 
-1,20 
-4,25 
- 0 75 
-1,50 

5»/o gegarandeerd.) 
200 Portugal 

50 Port. Koloniën 
100 Port. Koloniën 
200 Port. Koloniën 
100 Rumenië 
200 Rumenië 

50 Rusland (Oud) 
100 Rusland (Oud) 
50 Rusland (Sovjet) 

100 Rusland (Sovjet) 
150 Rusland (Sovjet) 

(216) 

ƒ2,50 
-0,40 
-0,85 
-2,10 
-0,50 
-1,40 
- 0,50 
-2,25 
-0,35 
-1,60 
-4,25 

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

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON, Passage 2 5 - 2 7 , Den Haag. Tel. 112438. Giro 4 2 6 2 . 



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. 

(395) 

" " 

AANGEBODEN: 

CORRELJE's SPECIAAL CATALOGUS 
N G D B R I ^ A N D EN KOl^ONIËN, 

7e uitgave 1938, juist verschenen. 
94 blz. met ruim 250 afbeeldingen. 

2-maal bekroond. 
Prijs ƒ0,40 -t- ƒ0 ,05 por to ; op giro 10849. 

ä^T" De prijzen in onzen catalogus vermeld, zijn tevens onze 
N E T T O VERKOOPSPRIJZEN. 

Wij zijn het speciale adres voor zegels van Nederland en Koloniën 
gedurende 25 jaar. 

EXTRA AANBIEDING IN BLOKKEN. 
Duitschland, Hitler 1 ƒ0 ,50 U.S.A., Ashville 
Idem, ongetand - 1,40 
Idem, overdrukt - 0,50 
Idem, Neurenberg - 0,45 
Idem, Braunes Band - 0,85 
Idem, Olympiade paar - 2,75 
Rusland, Puschkin - 1,25 
Idem, Architecten - 1,40 

ƒ0,30 
Luxemburg, Dudelange - 2 — 
België, Charleroi - 2,— 
Idem, Borgerhout - 2,— 
Idem, Elisabeth - 2,40 
Danzig, paar - 1,70 
Liechtenstein II - 2,25 
Spanje, Viva Franco - 0,40 

Zwitserland, Pro Patria ƒ2,25 
Porto extra. — Toezending na ontvangst van bedrag. 

Levering zoolang de voorraad strekt. 

Steeds te koop gevraagd belangrijke verzamelingen 
en engros partijen van Nederland en Koloniën ! 

Prijscourant 1938 voor albums gratis op aanvraag. 
— Steeds ruime sorteering Sint Nicolaas-cadeaux. — 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

H. C. CORREUÉ, 
STATIONSPLEIN 20, TELEFOON 12782, UTRECHT. 
(Direct tegenover uitgang Station). Beëedigd Makelaar en Taxateur. (363) 

NEDERLAND. Prijzen per. 10. 
Toorop 
Kind 1924 

1925 
Roode Kruis 
Kind 1927 
Olympiade 
Kind 1928 

1929 
Rembrandt 
Kind 1930 
Goadsche gl 
Kind 1931 

1932 

11,50 
2,30 
2,30 
7,50 
2,20 

13,50 
2,30 
2,30 
3,80 
3 , -
5,50 
7,— 
5,— 

A.N.V.V. 
Zeeman 
Kind 1933 
Zomer 1935 
Kind 1935 
Zomer 1936 
Driehoek 12^^ 

ongebr 
Kfhd 1936 
Zomer 1937 
luchtp. I J ^ G . 
40, 75 c. 

7,50 
4 , -
3,60 
2,50 
2,10 
2,10 

1,50 
1,80 
1,80 
2,50 
2,80 

DIVERSEN: 
Crown Colonies ƒ110,— per 10; Dominions ƒ165 ,— 
per 10. 
1'A d. Coronation Engeland per 100 ƒ0 ,40 ; 1000 
ƒ 3 , — ; Canada, 3 c. Coronation, per 100 ƒ 1 , 2 5 ; 
1000 ƒ 1 1 , — ; Ceylon, 6 c. Coronation, per 100 ƒ 2 , - - . 

BLOKKEN: 
Hitler get. 10 f 3,25 

„ onget. 10 f 10,— 
„ overdr. 10 f 3,50 
„ Neuremb. 10 f 3,50 

Olymp. Sp. 5 f 10,50 
Br. Band overdr. 5 f 11,50' 
Ostropa 3 f 20,— 

Daposta 10 f 15,— 
Pexip 5 f 12,50 
Zefib 5 f 7,50 
Bratislava 10 f 4,50 
Isaye 10 f 17,50 
Dudelange 10 f 14,50 

ALLE AANBIEDINGEN VRIJBLIJVEND. 
VOORUITBETALING OP GIRO 86326. 

X E KOOP GEVRAAGD: 
NEDERLAND: Jub. '23, 5 c. ƒ0 ,60 per 100; Olymp. 
ƒ1 ,10 ; R. Kruis ƒ0 ,60 ; A.N.V.V. ƒ0 ,60 ; Goudsche 
Glazen ƒ 0 , 4 5 ; Zeeman ƒ0 ,32 ; Rembr. ƒ0 ,32 ; Kind 
'24, '25 ƒ 0 , 1 9 ; '27, '28, '29 ƒ 0 , 1 8 ; '26 ƒ0 ,36 ; '30 
ƒ0 ,24 ; '31 ƒ0 ,55 ; '32 ƒ0 ,40 ; '34 ƒ0 ,30 ; Toorop 
ƒ0 ,90 ; Zomer '35 ƒ0 ,20 ; Zomer '36 ƒ0 ,17 ; 6 c. 
Crisis ƒ0 ,08 ; 7 ^ g- luchtp. ƒ0 ,24 ; 36 c. ƒ 0 , 0 3 ^ ; 
40 c. ƒ0 ,10; 75 c. ƒ0 ,10 ; Driehoeken 6 c. ƒ1,25 per 
100; nVi c. ƒ0 ,10 ; W. d. Zw. 1% c. ƒ0 ,50 p. 100; 
5 c. ƒ0,80 p . 100; 6 c. ƒ0,35 p. 100; 12}^ c. ƒ 0 , 0 7 ; 
Cura9ao 6 c. ƒ 0,35 per 100; 12M c. ƒ 0 , 0 7 ; luchtv. v. 
fOfiSy^; Jamboree 1«^ c. ƒ0,50 p . 100; 6 c. ƒ0 ,30 
p. 100; 1 2 ^ c. ƒ0,06. 
BELGIË: Orval I ƒ 3 ,—; Weid. '28 ƒ 1,50; '29 ƒ 2,—; 
'30 ƒ1 ,50 ; '31 ƒ 3 , 7 5 ; '32 ƒ 3 , 7 5 ; '33 ƒ7 ,75 ; '34 
ƒ 4 , 2 5 ; Antwerpen blok ƒ2 ,50; B.I.T. ƒ0 ,60 ; Leopold 
blok ƒ 2 , — ; Mercier ƒ20 ,— (St. L'AUeud ƒ17,50); 
Infant, ƒ 3 , 7 5 ; Piccard ƒ0 ,60 ; Orval II ƒ14,50; In
validen ƒ1 ,90 ; Siteb ƒ 2 , — ; Borgerhout ƒ1 ,30 ; 
Charleroi ƒ1 ,40 ; Koningskind, ƒ 0 , 5 5 ; Astrid ƒ 0 , 6 0 ; 
Postkoets ƒ0,28. 

Steeds interesse voor belangrijke partijen. 
DIVERSEN: Eng. Jubilee 2J^ d. ƒ0 ,06; Edw. 2 % d. 
ƒ 0,03; U.S.A. gebr. of ongebr. (volle gom) (kantzegels 
halven prijs) pr. kwaliteit, alles boven fr. 2,— Yvert 
tegen behoorlijken prijs. - ^ ^ c ^ - l 

H. DRBYFUSS, f309) 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 
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VERSCHENEN: 
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Catalogus Yvert & Tellier-Champion, 
G

eheel herzien en tot op den dag van verschijnen bijgew
erkt. 

P
rijs: fr. 62,—

. Porto extra: fr. 10,40. 

Catalogus van de zegels der Luchtpost 1937 
(8E 

U
IT

G
A

V
E

). 
P

rijs: fr. 37,50. 
Porto extra: fr. 7,—

. 

G
eïllustreerde 

P
rijslijst van 

P
akketten 

tegen gereduceerde 
prijzen. 

Franco toezending o
p

 aanvraag. 
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