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NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
16e JAARGANG 

Nr. 12 - (192). VOOR PHILATELIE BREDA, 
H DEC. 1937. 

HOOGST BELANGRIJKE 
8 4 e V E I L I N G 

in Hotel „POLEN" te AMSTERDAM op 
Z A T E R D A G 
18 December 

1937, des avonds te 7 uur, van 
verzamelingen Poststukken en Post
zegels van diverse landen. Voorts 
circa 300 verzamelingen van de 
meeste landen der wereld, welke 
per land zullen worden aangeboden 
en waarin vele betere zegels voor
komen. 

Van 11 uur des morgens af gelegen
heid tot rustige bezichtiging in de 
veilingzaal. 

telkens des avonds te 7.15 uur, vele 
zeldzame zegels en gezochte series 
van Nederland en Koloniën, België, 
Duitschland, Baden, Hannover, Grie
kenland, Oud-Italiaansche Staten, 
Luxemburg, Saargebied, Zwitserland, 
enz., enz., met vele breedgerandc 
prachtstukken, zeldzame afstempe
lingen en brieven. 

Voor Speciaalverzamelaars een weinig voorkomende 
gelegenheid. Voor serieuze gegadigden is de Catalogus 
gratis verkrijgbaar. 

Voor de volgende veiling (begin Februari) kan nog 
goed materiaal worden ingezonden tot 5 Januari a.s. 

HEKKER'S 
Postzegelhandlel N.v. 

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

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

Op 
M A A N D A G 
2 0 December 
D I N S D A G 
21 December 
WOENSDAG 
2 2 December 

(222) 

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

TEL. 117020. POSTREKENING 117396. 

136e Postzegel veiling 
2 4 — 2 7 Januari 1938. 

Deze belangrijke veiling bevat: 

Nederland en Koloniën. 
Herinneringsblokken. 
Vlieg post. 

(Belangrijke collectie). 

Europa. 
(Zeer mooi). 

Overzee . 
(w.o. rariteiten). 

Restanten. 

Vraagt den geïllustreerden veiling-catalogus. 

De 137e veiling 
is reeeds in bewerking. 

Vraagt de gunstige veiling-condities! 

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



MAX POOL, ?Al?lLÏÏ̂ .\î .«lt: DEN HAAG 1 
•* *'*■ ^  ^ ^ ^ ^ ' ^ *^y Gevestigd »ind« 1918. ( P O S T  8 O H K V E N I N G E N ) | 

1 STEEDS TE KOOP GEVRAAGD: 1 
1 tegen goede prijzen, groote, goed onderkouden verzameling 
1 alsmede betere losse zegels en series (uitsluitend in prima | 

kwaliteit), van 

NEDERLAND EN KOLONIEN, 
EUROPA EN ENGELSCHE KOLONIËN. 

1 Aanbiedingen uitsl. met vraagprijs worden tegemoet gezien. 

1 SPECIALE AANBIEDINGEN. 1 
j P9F~ Zooeven versckeneni | 

S P E C I A L E A A N B I E D I N G N o . 12 C D E C E M B E R ) 1 
bevattende een pracktige, in ruim 600 kavels, gedetailleerd 1 
collectie N E D E R L A N b en KOL. , E U R O P A en O V E R 

1 ZEE, tegen zeer billijke nettoprijzen. Vraagt omgaand den 1 
j geïllustreerden catalogus aan! Toezending gratis en franco | 

D e P R E T T I G S T E en V O O R D E E L I G S T È 
1 wijze ter completeerin^ Uwer verzamelinél (214 1 

postzegellianilcl p. Hoogerdjjk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993 

Aanbieding Landenpakketten. 
Een volledige pikkettanlijst op aanvraag 
100 verschillende NEDERLAND 
200 verschillende NEDERLAND 
100 verschillende NEDERLANDSCHINDIE 
200 verschillende BEIEREN 
400 verschillende BELGIË 
100 verschillende BOSNIË 
200 verschillende BULGARIJE 
200 verschillende DANZIG 
500 verschillende DUITSCHLAND 
500 verschillende ENGELSCHE KOLONIEN 
200 verschillende FRANKRIJK 
500 verschillende FRANSCHE KOLONIEN 
200 verschillende GRIEKENLAND 
500 verschillende HONGARIJE 
200 verschillende ITALIË . . . , 
200 verschillende JOEGOSLAVIE 
150 verschillende LUXEMBURG 
500 verschillende OOSTENRIJK 
200 verschillende PERZIE . . ^ . 
300 verschillende POLEN . . . . 
200 verschillende PORTUGAL 
200 verschillende PORTUGEESCHE KOLONIEN 
200 verschillende ROEMENIE 
150 verschillende RUSLAND (SOVJET) 
300 verschillende TURKIJE . . . ^ . . 

PORTO EXRA^i^fe^"^^, 

verkrijgbaar. 
ƒ0,75 
-4,25 
-1,50 
-2,70 
-4,50 
- 3,50 
-3,50 
-3,70 
- 3,75 
- 5 3 
- 2 , -
-4,75 
- 3 , -
-3,75 
-1,50 
- 3 , -
-3,50 
-3,40 
-4,25 
-4,50 
-2,50 
- 2 , -
-1,50 
- 4 , — 

4 , -

Prettig zaken doen? 
DAN NAAR 

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

A M S T E R D A M , C. '̂ '̂  

AANGEBODEN: 
NEDERLAND. 
Toorop 
Kind 1924 

1925 
Roode Kruis f 
Kind 1927 
Olympiade 
Kind 1928 

1929 
Rembrandt 
Kind 1930 
Goadsche gl. f 

1 1 , -
2,30 
2,30 
7,50 
2,20 

12,50 
2,30 
2,30 
3,60 
3 , -
5,50 

Prijzen 
Kmd 1931 

1932 
A.N.V.V 
Zeeman 
Kmd 1933 
Zomer 1935 
Kind 1935 
Zomer 1936 
Kind 1936 
Zomer 1937 
Luchtp. 40, 75 c. 

per 10. 
f 7 , -

5 , -
7,50 
4 , -
3,60 
2,50 
2,10 
2,10 
1,80 
1,80 
2,80 

DIVERSEN. — Crown Colonies ƒ110,— per 10; 
Dominions ƒ 165,— per 10. 
Wi d. Coronation Eii^eland per 100 ƒ0 ,40; 1000 
ƒ 3 , — ; Canada, 3 c. Coronation, per 100 ƒ1,25; 
1000 ƒ 1 1 , — . 

BLOKKE.. : 
Hitler get. 

„ enget. 
„ overdr. 
„ Neuremb. 

Olymp. Sp. 

10 f 
10 f 
10 f 
10 f 

5 
Br. Band overdr. 3 f 

3,25 
9 , -
3,50 
3,50 

f 10,50 
5,40 

Ostropa 
Daposta 
Pexip 
Zefib 
Bratislava 
Isaye 
Dudelange 

2 f 12,-
f 5 

5 
5 

10 f 
5 f 
5 f 

7,50 
f 10,— 
f 7,50 

4 , -
7,50 
7 , -

ALLE AANBIEDINGEN VRIJBLIJVEND. 
VOORUITBETALING OP GIRO 86326. 

T B KOOP CEVRAAGD : 
N e d e r l a n d : Jubileum '23, 5 c. f 0,60 per 100, Olympiade f i.—, 
R. Kruis f 0,60, A.N.V V f 0,60, Goudsche Glazen f 0,421/?» Zeeman 
f 0,32, Rembrandt f 0,30, Kind '24, '25 f 0,19, '27, 28, '29 f 0,18, 
'26 f 0,36, '30 f 0,24, '31 f 0,55, '32 f 0,40, '34 f 0,30, Toorop f 0,90, 
Zomer '3J f 0,20, Zomer '36 f 0,17, 6 c. Crisis f 0,08, 7^ 2 8 luchtp. 
f 0,24, 36 c. f 0,031/2, 40 c. f 0,08, 7s c. f 0,10, Driehoeken 6 c. 
f i ,2j per 100, 12V2 c f 0,10, Willem de Zwijger 1V2 c f 0,50 per 
100, 5 c. f 0,80 per 100, 6 c f o,3j per 100, 12I/2 c f 0,07. 
Cura9ao 6 c f 0,35 per 100. 12I/2 c f 0,07, luchtv v. f 0,08, Jam
boree 11/2 c f 0,40 per 100, 6 c f 0,30 per 100. 12I/2 c f 0^05, 
B e l g i ë : Orval ï f 3 ,—. Weldadigheid '28 f 1,50, '29 f 2,—, '30 
f i ,so, '31 f 3»75» ' 3 ^ f 3.7J. '33 f 7,7^, '34 f 4>25» Antwerpen blok 
f 2,50, BI .T . f 0,60, Leopold blok f 2,-,—, Mercier f 20,—, (St L'Alleud 
f 17,50), Infant, f 3,7s, Piccard 0,60, Orval II f 14,^0, Invaliden 
f 1,90, Siteb f 2,—. 

Steeds interesse voor belangrijke partijen. 
DIVERSEN: Eng. Jubilee 2>^ d. ƒ0 ,06; Edw. 2% d. 
ƒ0 ,03 ; U.S.A. gebr. of ongebr. (volle gom) (kantzegels 
halven prijs) pr. kwaliteit, alles boven fr. 2,— Yvert 
tegen behoorlijken prijs. 

H- DRjBYFUSS, (309) 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 
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INHOUDSOPGAVE JAARGANG 1937. 
Nrs. 112 (181192). 

Arnhem, uit de postgeschiedenis van: 153. 
Augustuszegels van Italië: 227. 
Axel de Reuterskiöld: 80. 
Benders, A. M.: Oct. II. 
Beperkte oplagen: 228. 
Bergedorf, postzegels en herdrukken van: 217 
Bescherming van verzamelaars en handelaren: 

79, 122, 192, 215. 
Beschrijven eener verzameling: 136. 
Blokken: 100, 114, 177, 193, 225. 
Boekwerken: 18, 39, 59, 78, 122, 174, 189, 

215, 231. 
Bremen, postzegels en nadrukken van: 197. 
Costerusmedaille: Oct. II. 
Cursus in philatelie: 58, 76. 
Dag van den postzegel: 21, 38, 75, 98. 
Duitsche inflatieuitgiften: 31. 
Duitschland, vervalschingen: 215. 
Echtheidskenmerken: 15, 52, 97, 142, 211. 
Een nieuw geluid: 81. 
Engeland, dienstzegels: 138. 
Essen, L. van: Aug. II. 
Frankrijk, vervalsching: 122. 
Geen postzegels, doch fantasieproducten: 118, 

157. 
Gilde voor den postzegelhandel: 80. 
Globe, de jubileerende: 145. 
GrootBritannië: 100. 
Hawai, geschiedenis van: 13, 57, 95, 140, 154. 
Ingezonden stukken: 75, 121, 214, 231. 
Italië, vervalschingen: 215. 
Italië, de keizer Augustus zegels: 227. 
Kettingbrief, philatelistische: 59. 
Klinkhamer, Th. H.: 232. 
Kohlhandboek: 59. 
Kroning van George VI: 123. 
Kroonagenten: 122. 
Legenden en mythen op postzegels: 12, 94, 

116, 142, 156, 188, 229. 
Leon de Raaymedaille: Mei III. 
Letland, vervalschingen: 192. 
Luchtpost: 10, 52, 71, 91, 113, 186, 210. 
Luxemburg, Dudelingenblok: 176. 
Masaryk: 178. 

Nederland en Overzeesche Gewesten. 
Nederland. 

Afstempelingen: 9, 28, 50, 69, 89, 111, 133, 
151, 170, 184, 208, 224. 

Afwijkingen: 7, 27, 87, 150, 168. 
Armenwetopdrukken, valsche: 47. 
Buiten gebruikstelling: 7, 47, 67, 131, 150, 

204. 
Couropdruk: 87, 109, 150. 
Drukprocédé: 47. 
Eerste uitgifte: 7. 
Etiingnummers: 27, 47, 87, 108, 131, 150, 

182, 204, 222. 
Frankeering bij abonnement: 109. 
Frankeermachines 9, 28, 50, 70, 90, 111, 

134, 152, 171, 184, 208, 224. 
Hoe onze frankeerzegels tot stand komen: 

41. 
Inwisseling frankeerzegels: 150. 
Jamboree: 152. 
Jamboreezegels: 65, 86, 108, 204. 

Kinderzegels: 26, 182, 204, 221, 
Luchtpost: 7, 29, 51, 71, 112, 135 

172, 185, 204, 209. 
Offsetplaatnummers: 7, 27, 47, 

182, 204, 222. 
Oplaagcijfers: 168, 204. 
Oplaagletters: 47, 108, 131, 150, 

222. 
Plaatnummers: 7, 27, 47, 108, 

204. 
Portverlaging: 47, 109, 149. 

222. 
159, 

108, 

182, 

150, 

Poststukken: 27, 48, 132, 169, 223. 
Postverkeer mêt Ned.Indië: 109 
Postzegelboekjes: 66, 150. 
Proeven: 101. 
Stempeling: 48. 
Telegraafafstempelingen: 222. 
Tentoonstelling: 7, 27. 
Universiteitszegels: 7, 27. 
Vredeszegel: 67. 
Wat in 1936 verscheen: 7. 
Wat Nederland schrijft: 67. 
Willem de Zwijgerzegels: 131. 

168, 

150, 

204, 

182, 

Zomerpostzegels: 86, 108, 150, 168, 204. 

Curafao. 
Afstempelingen: 69, 208. 
Afwijkende tanding: 27. 
Naamswijziging: 87. 
Opdrukken: 223. 
Portzegels: 87. 
Poststukken: 9. 
Tandingen: 87, 151, 223. 

Ned. Antillen. 
Ned. Antillen: 111. 
Ned.Indië. 

Aanmaak: 67. 
Afstempelingen: 28, 50, 69, 89, 

171, 184, 208, 224. 
A.S.I.B.zegels: 27, 169, 205, 222. 
Bestelhuizen, stempels der: 161. 
Bijkantoren: 152. 
Cijfers van de post: 67. 

111, 133, 

Etsinenummers: 8, 67, 87, 109, 131, 183. 
Frankeermachines: 9, 29, 51, 70, 

135, 172, 185, 209. 
Inwisseling frankeerzegels: 150. 
Jamboreezegels: 27, 48, 67, 87, 

222. 
Kopstaande opdruk: 87, 109. 
Leger des Heilszegels: 48, 109. 
Luchtpost: 10, 30, 51, 71, 87, 91, 

150, 153, 172, 185, 209, 225. 
Nederl. zegels: 151. 

91, 

109, 

112, 

Nieuwe zegels: 109, 150, 205, 222. 
Nommerstempels: 61. 
Ontwikkeling luchtvaart: 120, 141 
Opdrukken: 87, 183, 204, 222. 
Oplaagcijfers: 205. 
Portveranderingen: 48, 131. 
Poststukken: 8, 48, 68, 88, 169, 
Postverkeer met Nederland: 110, 
Stempels: 61, 152, 161. 
Tarief verlaging: 150, 205. 
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206. 
183. 

112, 

205, 

135, 

Veilingen: 48, 206. 
Verzamelaarsloketten: 206. 
Weldadigheidszegels: 27, 222. 
Wereldpostvereeniging, lid van de: 131. 

Suriname. 
Afstempelingen: 111. 
Tandingen: 206. 
Weldadigheidszegels: 8. 

Ned. Bond v. Ver. v. Postzegelverzamelaars. 
Begrooting: Sept. III. 
Congres en Philatelistendag: Mei I, Juli I, 

Aug. II, Sept. II, Oct. IV. 
F.I.P.: Dec. I. 
Informatiebureau: Juni I, Juli I, Sept. III. 
Keuringsdienst: Feb. I, Juni I, Juli I, Aug. I, 

Sept. II. 
Vergaderingen: Mrt. I, Sept. I, Oct. I, 

Nov. I. 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
Aangesloten vereenigingen: Jan. I, Feb. I, 

Juni I, Oct. I, Nov. I. 
Bekroningen: Jan. I, Juli I, Oct. I. 
Raad van Beheer: Jan. I, Feb. I, Mrt. I, 

Aug. I, Sept. I. 
Ned. Postmuseum: Apr. I, Juli I, X. 

Nieuwe uitgiften, oplaagcijfers, enz. *) 

Aden: 82, 102, P. 110. 
Afghanistan: 126, 146, 164, 218. 
Alawieten: 86. 
Albanië: 202. 
Algiers: 146, 178. 
Andorra (Fransch kantoor): 22, 61, 198. 
Andorra (Spaansch kantoor): 44. 
Antigua: 102. 
Arable: 82 
Argentinië: 4, 22, 44, 61, 82, 164, 178, 182, 

218, P. 49, 132. 
Ascension: 102. 
Australië: 102, 126, 130, 164, 218, P. 206. 
Bahamas: 102. 
Barbados: 102, P. 206. 
Basutoland: 103, P. 206. 
Bechuanaland: 103, P. 207. 
België: 4, 6, 22, 25, 44, 46, 64, 82, 146, 149, 

167, 178, 202, 218, 221, P. 49, 132, 169, 
183, 206, 223. 

BelgischCongo: 130, 198, 203. 
Bermuda: 103. 
Bhopal; 5, 126. 
Birma: 64, 82, 126, 146, 164, 182, P. 110. 
Bolivia: 178, 199. 
Brazilië: 22, 25, 44, 86, 103, 146, 167, 182, 

199, 218, P. 49. ■ 
BritschGuyana: 103, P. 110. 
BritschHonduras: 103. 
BritschIndië: 131, 149, 179, 182, 218. 
Britsche Koloniën: 25, 86, 107. 
BritschNyassaland: 103. 
BritschSomaliland: 103. 

*) De afkorting P. beteekent poststukken. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling). 

Nederland en Kolomen, 
per jaar, franco p post f 5,— 

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

Gratis voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen 
(Kostprijs ± f 2,— per lid 

en per jaar ) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 26 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 31 TENTOONSTELLINGEN. 

16e Jaargang. Breda, 16 December 1937. Nr. 12 (192). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling). 

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

, 
„ 
, 
, 

- 1730 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

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

» 
m 

n 

, 

- 5^0 
- 430 
- 4— 
- 3,— 

BIJ 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie 
D e admin is t ra t i e b e h o u d t zich het 
rech t voor adver ten t ien , zonder opgaaf 
van redenen, ter p laats ing te weigeren 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wecenschappelijken en redacuoneelen aard benevens 
nieuwe uitgiften te zenden aan den hoofdredacteur, J D van Brmk, Hulkesteinscheweg 12, 
Arnhem al wat Nederland en Kolomen betreft aan A M Benders Maurik (Geld), 
mr G W A de Veer Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (meuwe uitgiften), 
en dr L Frenkel Eendrachtsweg 7 Rotterdam (portzegels), poststukken van Ned en Kol 
aan W G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z , buitenland sehe poststukken 
aan dr E A M Speijer, Pijnboomstraat 98, ' s Gravenhage, afstempelmgen aan J P Traan 
berg Brouwersplein 2 j r Haarlem frankeermachmes aan A van der Willigen, Beeklaan 454 
s-Gravcnhage luchtpost aan H L. S Adama Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

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

Tot het plaatsen van advertentien het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergadermgen en verdere vereenigingsbenchten en 
voor alles, wat de uitgave net beheer en de administraue betreft, zich te wenden tot 
L C A Smeulders, Wilhehnmapark 128 te Breda Telefoon 4956 Postrekenmg 37183 

DE POSTZEGELS EN DE HERDRUKKEN 
VAN BERGEDORF 

door A SCHRoDER 

Wanneer ik ertoe overga om het „Klein Duimpje" van de 
Oud-Duitsche staten te behandelen, dan valt er (althans voor mi;) 
een rubriek buiten beschouwing en dat zijn de afstempelmgen 
Deze zijn zoo enorm zeldzaam en daarbij slechts door een uiterst 
bekwaam keurmeester te beoordeelen, dat ik besloten heb dit 
onderdeel in mijn causerie te verwaarloozen, op gevaar af van 
voor oppervlakkig te worden uitgemaakt Er is buitendien nog 
genoeg te vertellen van die 5 zegeltjes van ^i, 1, 1%, 3 en 4 
schilling, waarvan het vierkante formaat in overeenstemming was 
met de waarde van het zegel 2oo meet de i4 schilling 15 K mm 
in het vierkant, de 1 schilling 16K, de 1% schilling 17X, de 
3 schilling 19j<; en de 4 schilling 21K mm Deze Schillinge hadden 
dezelfde waarde als de Hamburger Schillinge, n 1 16 schilling ston 
den gelijk met 1,20 mark ofwel 1 schilling ongeveer 5 cent. 

Tot 8 Augustus 1867 was Bergedorf gemeenschappelijk bezit 
van de vrije steden Hamburg en Lübeck, maar ging op dezen dag 
door koop over in het alleenbezit van de stad Hamburg De post
zegels dragen dan ook de emblemen van beide steden, n 1 de 
helft van het wapen van Hamburg op de rechter- en de helft van 
het wapen van Lübeck op de linkerhelft, terwijl de 4 letters in 
de binnenhoeken, L H P A , beteekenen Lübeck-Hamburgisches 
Post-Amt 

Doordat het zegelverbruik bij het m koers komen dezer zegels 
in 1861 nog in het geheel met populair was en de meeste brieven 
baar werden betaald, terwijl bovendien de zegels der omliggende 
landen (als b v Holstein en Pruisen) voor de verzending daarheen 
eveneens gebruikt konden worden, is het te begrijpen, dat er 
slechts een zeer klein aantal zegels in gebruik zijn geweest De 
oplagen van de in zwarten steendruk op gekleurd papier ver
vaardigde zegels waren dan ook zeer gering en ik laat ze hier 
volgen van de 'A schilling blauw 200 000 (hiervan 20 000 donker
blauw;, 1 schilling 90 000, 1% schilling 100 000, 3 en 4 schilling 
elk 80 000 exemplaren Hiervan zijn de navolgende restbestanden 
nog overgebleven 49000, 34000, 90000, 59000 en 65000 Als 
men dan nog rekening houdt met de weggegooide en de verloren 
geraakte exemplaren ,iigt het voor de hand dat een echt gebruikt 
exemplaar van Bergedorf tot de buitengewoon groote zeldzaam-
heden behoort Er zijn dan ook hiervan heel wat uiterst geraf
fineerde vervalschingen gemaakt en is en blijft aankoop hiervan 
altijd een gewaagde geschiedenis 

Doch niet alleen echt gebruikte, maar ook origineele onge
bruikte doch goedgerande exemplaren zijn zeldzaam Dit heeft 
twee oorzaken, n 1 dat de afstand tusschen de zegels, vooral bij 
de laagste waarden, zeer klein is, en dat de afscheidingslijntjes 
tusschen de zegels schots en scheef loopen, zoodat inknippen m het 
zegel zelf haast onvermijdelijk was 

In Juni 1861 werd een serie proefdrukken aangemaakt, waarvan 
de !4 schilling zwart op lila en de 3 schilling zwart op donker-

rose (met inschrift Schillinge) zijn uitgegeven Deze proeven zijn 
zeldzaam 

De zegels werden gedrukt door Charles Fuchs in Hamburg 
Maar het werk van deze firma kon heusch niet bogen op het ad
jectief fraai, integendeel een ruwe, plompe druk, grof van uit
voering, en zoo komen er dan ook op de plaat, welke uit 
200 zegeL bestond, vele afwijkingen en typen voor Het gekleurde 
papier is eveneens slecht en sterk poreus en de dikte van het papier 
is zeer onregelmatig, zelfs op een en hetzelfde vel 

De donkerblauwe K schilling is een aparte oplage op een in 
1867 nieuw gemaakte plaat en wijkt geheel van de lichtblauwe af 

Thans kom ik aan een belangrijk gebied bij de beschrijving van 
de zegels van Bcrgedorf, n 1 aan de herdrukken 

Er zijn slechts 2 officieele herdrukken gemaakt, n l van de 
niet uitgegeven waarden van 3^ en 3 schilling Zooveel te meer 
on officieele oftewel na-drukken Deze zijn alle van den bekenden 
Belgischen postzegelhandelaar Moens, die niet alleen kooper is 
geweest van alle restbestanden, maar eveneens zich door aankoop 
in het bezit heeft gesteld van de origineele platen en ze toen op 
verschillende data heeft laten nadrukken De Ie herdruk van 
Moens had plaats in 1872 van alle waarden, de 2e herdruk in 1874 
alleen van de 4 schilling, de 3e herdruk in 1887 van alle waarden 
en de 4e herdruk in 1888 van de 1 en 3 schilling Latere na
drukken zijn niet meer aangemaakt, daar Moens in 1894 den steen 
cadeau heeft gedaan aan het Berlijnsche Postmuseum 

Laat ik thans beginnen met een nauwkeurige beschrijving te 
geven van de echte zegels, dan geef ik daarachter de afwijkingen 
bij de nadrukken In het algemeen zijn de origineelen veel fijner 
van druk in de ar^eeringen dan de nadrukken, die, van hoe later 
datum ze zijn, steeds grover en minder scherp worden, met vele 
witte plekken door afslijten van de plaat 

>2 schilling zwart op licht en donkerblauw (deze laatste zeld
zaam) 

In het bovendeel van het schild loopen 4 dunne, zwarte ar-
ceerlijntjes, in het onderdeel 5 breede witte Arceerlijntjes m de 
8 kleine cirkels in het binnenvak zijn duidelijk zichtbaar Punt 
achter breukstreep van K rechts en links onder Dwarsstreep van 
A in „HALBER" is massief Alle letters komen duidelijk naar 
voren 

Ie nadruk 1872 Dwarsstreep van de A in „HALBER" nauwe
lijks zichtbaar Alle letters grof en slecht van vorm In de tweede 
rechte streep van de N in „EIN" staat een zwarte punt 

2e nadruk 1887 Violetachtig blauw Afdrukken zijn nog grover 
Veel wit zichtbaar door slijtage van de plaat Het formaat der 
zegels is K mm grooter 

1 schilling zwart op wit 
De vormen van de cijfers 1 zijn haast op elk zegel verschillend, 

doch alle zijn zónder voet Duidelijke letters Dwarshjn van de H 
in „SCHILLING" en van de E in „EIN" zijn massief 

Ie nadruk 1872 Papier iets geelachtig Alle cijfers 1 met voet. 
Slechte vorm van letters Dwarslijnen van de H en van de E staan 
los, alsof het punten zijn 
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2e nadruk 1887. Zeer grof en diepzwart. Veel te groote en te 
dikke cijfers en formaat te groot. Arceering heeft in het midden 
witte vlekken. 

3e nadruk 1888. Geheel gesleten plaat. Zeer dunne afdruk met 
groote witte vlekken in de arceering. Cijfers te dun. 

ï^i schilling zwart op donker en lichtgeel. 
Alleen de origineele hebben het Inschrift Schilling, zonder E. 

Alle nadrukken hebben Schillinge. Origineele zegels hebben bij de 
1 van 34 links ondei een dubbel ophaalstreepje. Punt achter 2 van 
>2 links boven. Fijne arceering in het midden. 

Ie nadruk 1872. Er loopt een horizontaal lijntje a'hter de 
bovenkant van de 1 van j4 links boven. Verticaal zwart >;treepje 
in de I van , ,EINHALB". Zwart driehoekje rechts ondtr toren. 
Diepzwarte druk op hardgeel. 

2e nadruk 1887. Middenvak met veel witte plekken. Curoengeel 
papier. Breukcijfer 1 van % nog slechts één ophaalt je. Vi^ór den 
kop van den adelaar een grove zwarte punt, die met de ringlijn 
een paranthese vormt. 

3 schilling blauw '■>; rose. 
Kleine horizontale streepjes (of soms 2 punten) voói' de voet 

van de letter H (rechts bovenmidden). Bovenhelft v a i h n schild 
3 kleine verticale lijntjes en links ervan 2 punten. De meest 
rechtsche opstaande hjn van de M van „POSTMARKE" heeft 
een verdikking links. 

Ie nadruk 1872. Papier violetachtig rose en transpa ,i.t. Géén 
streepje vóór de H. Bovenhelft schild effen De M ^ ar „POST
MARKE" is normaal. De kop van den adelaar zónder irceering. 
Dwarsstreepje door de letters SCHI (boven). 

2e nadruk 1887. Bleekblauw op lilarose papier. Arceering vele 
witte plekken. Verder als boven. Geen dwarsstreepje door SCHI. 

3e nadruk 1888. Donkerblauw op lichtrose papier. Zeer grove 
druk. Papier met zijden draad. 

4 schilling zwart op bruingeel. 
Bovenste helft van het schild een zestal zeer korte verticale 

streepjes. Fijne arceering midden. Eén arceerlijntje, rechts van den 
toren, boven het venster eindigt in een punt. 

Ie nadruk 1872. Onder de I van „VIER" loopt een schuine 
streep opwaarts in de middencirkel. De R en G van ,BERGE
DORF" raken elkaar. 

2e nadruk 1874. Boven den kop van den adelaar loopt een 
klein verticaal streepje. Schuine lijn in het midden niet öanwezig. 
De R en G staan los. De arceering in het midden begint te slijten, 
vooral boven vóór vleugel. 

3e nadruk 1887. Papier roodbruin. Dikke, diepzwarte druk. 
Wederom de schu'ne lijn in het midden. De R en G .'taan los. 
Vorm der letters van boven en onderschrift geheel vormloos. 

Alle vervalschingen zijn ongevaarlijk. 

Uataift€fi 

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

AFGHANISTAN. 
Het Bulletin Mensuel . meldt onderstaand frankeerzegel in de 

cijferteekening der uitgifte 1931: 
2 pools, zwart. 

ARGENTINIË. 

Dienstopdrukken op onderstaande frankeerzegels der koer
seerende serie: 

M.A. op 25 centavos, karmijn. 
M.G. op 25 centavos, karmijn. 

50 centavos, rood. 

AUSTRALIË. 

BELGIË. 

Ter herdenking van het feit, 
dat de eerste pioniers anderhalve 
eeuw geleden landden aan de 
Sydneybaai, verschenen de fran
keerzegels: 

2 pence, rood. 
3 pence, ultramarijn. 
9 pence, lila. 

De zegels, alle volgens afbeelding, 
zijn gedrukt op papier met het 
meervoudig watermerk kroon en 
C of A. 

Antituberculosezegels, alle volgens af
beelding, portret van prinses Josephine 
Charlotte: 

10 f 5 centimes, grijsblauw. 
25 + 5 centimes, bruin. 
35 + 5 centimes, groen. 
50 + 5 centimes, olijf. 
70 + 5 centimes, donkerrood. 

1 fr. + 25 c , rood. 
1 fr. 75 + 25 c , blauw. 
2 fr. 45 + 2 fr. 55 c , roselila. 

Den heer Derathé te Brussel dank voor 
onverwijlde toezending. 

BRAZILIË (November 1937). 

p«iiv«ii^«wv*«m«pi 

m .^}tcn^Oj 
-^t î̂ J 

Verdere waarden in de nieuwe landschappenserie: 
200 reis, bruin en blauw. (L.). 

10000 reis, karmijn en blauw. (S.). 
Het tweede eeuwfeest van de stichting der stad Rio Grande do 

Sul bracht het frankeerzegel: 
300 reis, blauw. 

Op het zegel is weergegeven J. da Silva Paes. 

BRITSCHINDIE. 
Dienstzegel, opdruk Service, op frankeerzegel: 

9 pies, groen. (George VI). 

COLUMBIA. 
Waardeopdrukken op onderstaande frankeerzegels der uitgiften 

19231926 en 1932: 
5 centavos op 8 centavos, blauw. 
5 centavos op 8 centavos, donkerblauw. 

CUBA. 

r -p . 
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De in het vorige nummer aangekondigde „schrijvers"serie is 
verschenen in de v/aarden: 

1 centavo, geelgroen. (Argentinië). 
1 centavo, geelgroen. (Bolivia). 
2 centavos, karmijn. (Brazilië). 
2 centavos, karmijn. (Canada). 
3 centavos, violet. (Chili). 
3 centavos, violet. (Columbia). 
4 centavos, bruin. (CostaRica). 
4 centavos, bruin. (Cuba). 
5 centavos, ultramarijn. (Dominikaansche Republiek). 
5 centavos, ultramarijn. (Ecuador). 
8 centavos, olijfgeel. (V.S.A.). 
8 centavos, ohjfgeel. (Guatemala). 

10 centavos, bruinrood. (Haiti). 
10 centavos, bruinrood. (Honduras). 
25 centavos, lila. 

Expresse: 
10 centavos, oranjerood. (Mexico). 
10 centavos, oranjerood. (Nicaragua). 

Luchtpost: 
5 centavos, rood. (Panama). 
5 centavos, rood. (Paraguay). 

10 centavos, blauw. (Peru). 
10 centavos, blauw. (Salvador). 
20 centavos, groen. (Uruguay). 
20 centavos, groen. (Venezuela). 

Behalve den landsnaam hierboven tusschen haakjes vermeld, too
nen deze zegels landschappen en dergelijke van het betrekkelijke 
land. Op de 25 centavos is de vloot van Columbus weergegeven. 

De zegels, waarvan de opbrengst ten goede komt aan schrijvers 
der diverse Amerikaansche landen, waren slechts gedurende drie 
dagen aan de postkantoren verkrijgbaar. 

Naar verluidt zal het onverkochte restant worden overdrukt om 
als plakzegels te worden opgebruikt. 

DANZIG. ■ 

»««wvr*MPVM««v 
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Weldadigheidszegels, welke verkocht wor
den tegen dubbelen prijs: 

25 pfennig, karmijn. 
40 pfennig, blauw en rood. 

Eerstgenoemde waarde is gedrukt in staand, 
de andere in liggend formaat. 

FRANKRIJK. 
Frankeerzegels: 

30 centimes, bruinrood. (Zaaistertype). 
60 centimes, grijsbruin. (Vredestype). 

Het Bulletin Mensuel meldt de volgende opdrukken op pakket
postzegels: 

C op 2 fr. 15 op 1 fr. 50, bruin op geel. (Apport a la gare). 
2 frs. 15 op 1 fr. 50, groen. Livraison par expres). 
2 frs. 35 op 1 fr. 65, groen. (Livraison par expres). 

Met waardeopdruk verschenen volgende waarden der uitgifte 
19331934: 

1 fr. 85 op 1 fr. 45, geelgroen. (Expres). 
2 frs. 60 op 2 frs., blauw. (Colis encombrant). 

FRANSCHE KOLONIEN. 
Ter gelegenheid van de Parijsche tentoonstelling, die haar 

poorten bereids heeft gesloten, verscheen in de volgende 24 
Fransche koloniën een speciaal blok in de waarde 3 francs. Voor 
de gegadigden volgt hieronder een opgaaf van de koloniën, die 
aan deze uitbuiterij der verzamelaars debet zijn: Cameroun, Da
homey, Guinea, Guyana, Indië, MiddenAfrika, Oceanië, Somali, 
Soudan, Guadeloupe, Inini, IndoChina, Ivoorkust, KouangTchéou 
Wan, Madagascar, Martinique, Mauritanië,. NieuwCaledonië, Niger, 
Reunion, Senegal, St. Pierre et Miquelon, Togo en \Sp âllis et 
Futuna. 

Elk blok is voorzien van den tekst: „Exposition Internationale 
Arts et Techniques". 

Voor IndoChina geldt, in verband met de rupeekoers, een 
prijs van 7 fr. 50 voor het blok. 

GRIEKENLAND. 
Frankeerzegels in diverse teekeningen, 

landschappen, oude munten, Grieksche go
den, enz.: 

5 lepta, bruinrood en blauwgroen. (L.) 
10 lepta, lichtblauw en bruinrood. (S.) 
20 lepta, zwart en groen. (S.). 
40 lepta, zwart en groen. (L.). 
50 lepta, grijsbruin en zwart. (L.). 
80 lepta, donkerviolet en bruin. (S.). 
2 drachmen, ultramarijn. (L.). 
5 drachmen, rood. (L.). 
6 drachmen, bruinolijf. (L.). 
7 drachmen, bruin. (L.). 

10 drachmen, bruinrood. (L.). 
15 drachmen, groen. (L.). 
25 drachmen, blauw. (S.). 

Achtereenvolgens stellen de zegelbeelden voor: 5 lepta, stieren
rennen, naar een fresco in het paleis van Knossos; 10 lepta, hof
dame, naar een antieke fresco; 20 lepta, Jupiter; 40 lepta, oude 
munt; 50 lepta, Diagoras van Rhodes, overwinnaar der Olym
pische spelen; 80 lepta, Venus van Milo; 2 drachmen, episode 
uit den slag van Salamis; 5 drachmen, fragment van „Zophore", 
een werk van Phidias; 6 drachmen, Alexander den Grooten; 
7 drachmen, Paulus, predikend te Athene; 10 drachmen, interieur 
van den Byzantijnschen tempel te Saloniki; 15 drachmen, gevecht 
onder de muren van Konstantinopel; 25 drachmen, „de Roem", 
naar het schilderij van Ghyzis. 

JAPAN. 

Frankeerzegel volgens afbeelding: 
]4 sen, purper. 

Het zegelbeeld geeft een afbeelding van 
een Goshuinsen, een oud handelsvaartuig uit 
den tijd, dat handeldrijven met vreemde vol
ken slechts bij uitzondering en met speciale 
vergunning toegestaan was. 

_ KELANTAN (Augustus 1937). 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels: 

6 cents, karmijn. 
10 cents, bruinviolet. 
30 cents, vermiljoen en violet. 
50 cents, roodoranje en olijf. 

1 dollar, groen en violet. 
LUXEMBURG. 
Weldadigheidszegels, waarvan de extraopbrengst ten goede komt 

aan de hulpbehoevende jeugd: 
10 4 5 centimes, sepia en rood. 
35 f 10 centimes, groen en violet. 
70 f 20 centimes, roodbruin en blauw. 

1 fr. | 25 c , rood en groen. 
1 fr. 25 | 75 c., roodviolet en bruin. 
1 fr. 75 f 1 fr. 50 c , blauw en donkergrijs. 

De zegels geven koning Wenceslaus II van Bohemen weer, die 
Duitsch keizer en hertog van Luxemburg was (13431419). 

De drie hoogste waarden werden gedrukt in een oplaag van 
75000 stuks elk; van de andere is het oplaagcijfer beduidend 
grooter. 

MONACO. 
Frankeerzegels in de koerseerende wapenteekening: 

5 centimes, rood. 
10 centimes, ultramarijn. 

NICARAGUA. 
De „dag van het ras" is ook weer eens present met diverse 

uitgiften en wel een serie luchtpostzegels voor binnenlandsch en 
een dito voor buitenlandsch gebruik. 

J. K. RIETDIJK. — ZTCHTZENDINGEN. 
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Voor het binnenland zijn te melden: 

1 centavo, geelgroen. 
4 centavos, bruinrood. 
5 centavos, donkerviolet. 
8 centavos, ultramarijn. 

Voor het internationaal verkeer: 
10 centavos, bruin. 
15 centavos, lichtblauw. 
20 centavos, rose. 

Deze zegels zijn bovendien nog, in elke waarde, verschenen in 
blokken van vier sluks; die voor het binnenland zijn gegomd, de 
andere ongegomd. 

NIEUWZEELAND. 
Dienstzegel, opdruk Official op frankeerzegel der koerseerende 

uitgifte: 
>2 penny, groen. 

N O O R W E G E N (November 1937). 
Frankeerzegels in het koerseerend cijfertype, doch in de nieuwe, 

verbeterde uitvoering; 
1 ore, olijfgroen. 
2 ore, bruin. 
3 ore, oranje. 

OOSTENRIJK. 
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Op 5 dezer, den dag van het postzegel, verscheen de aan
gekondigde geneesheerenserie in de waarden: 

5 groschen, sepia. 
8 groschen, donkerrood. 

12 groschen, zwartgrijs. 
20 groschen, blauwgroen. 
24 groschen, blauwviolet. 
30 groschen, roodbruin. 
40 groschen, olijf. 
60 groschen, donkerblauw. 
64 groschen, roodviolet. 

De zegels worden verkocht tegen dubbelnominaal; de oplaag 
bedraagt 150.000 series. Slechts complete stellen zijn aan de post
kantoren verkrijgbaar. 

De teekeningen zijn afkomstig van professor Dachauer, de gra
vure van prof. Ferdinand Lorber (5, 24, 30, 40, 60 en 64 gr.) en 
van Arthur Schuricht (overige waarden). 

De afgebeelde personen zijn: 
5 groschen: de Nederlander Gerhard Freiherr van Swieten 

(1700—1772\ lijfarts van keizerin Maria Theresia en stichter der 
Weensche geneeskundige school. 

8 groschen: Leopold Auenbrugger von Aueenbrugg (1772—1809). 
12 grosenen: Karl von Rokitansky (1804—1878), beroemd 

chirurg. 
20 groschen: Joseph Skoda (1805—1881), grondlegger der physi

cale diagiiostik. 
24 groschen: Ferdinand ridder von Hebra (1816—1880), her

vormer der dermatologie. 
30 groschen: Ferdinand ridder von Ark (1812—1887), stichter 

van een beroemde school voor geheime ziekten. 
40 groschen: Joseph Hyrt l (1810—1894), beroemd chirurg. 
60 groschen: Theodor Billroth (1824—1894), idem. 
64 groschen: Theodor Meynert (1833—1892), beroemd psychiater. 
De „gelukvïfensch 'zegels, aangekondigd in het vorige nummer, 

verschenen op 12 dezer, beide volgens afbeelding en in de 
waarden: 

12 groschen, groen. 
24 groschen, rood. 

PHILIPPIJNEN. 
Frankeerzegels in nieuwe wapenteekening: 

10 pesos, grijs. 
20 pesos, roodbruin. 

RUMENIE. 
De benoeming van kroonprins Michaelis tot 2en luitenant bracht 

het reeds aangekondigde speciale blok in de waarden: 
2 lei op 20 lei, oranjerood. 
6 lei op 10 lei, blauw. 

10 lei op 6 lei, bruinrood. 
20 lei op 2 lei, groen. 

Benut werden frankeerzegels in de koerseerende koningsterke
ningen, groot formaat. De velrand is van een toelichtenden tekst 
voorzien. 

SPANJE. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 

4 pesetas, lila, rood en geel. 
10 pesetas, bruin. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
Frankeerzegels in het nieuwe koningstype: 

5 cents, bruin. 
10 cents, purper. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
Behalve het in h; t vorige nummer vermelde speciale blok bracht 

de postzegeltentoonstelling van Bratislava nog een vel van 25 stuks 
drukwerkzegels in de waarde 10 heller bruinrood en in de koer
seerende teekening. 

Ook dit monster werd van een toelichtenden tekst voorzien. 

TURKIJE. 

Ter demonstratie van de Balkan
entente verschenen de frankeerzegels: 

8 kurus, rose. 
12J^ kurus, blauw. 

Beide volgens afbeelding. 

VENEZUELA. 
Waardeopdruk met jaartal 1937 op frankeerzegel der koer

seerende uitgifte: 
25 centimes op 40 c , donkerblauw. 

Het honderdjarig bestaan der haven van La Guaira bracht het 
frankeerzegel, groot staand formaat: 

25 centimos, Mauw. 
Voor dezelfde gelegenheid verschenen de luchtpostzegels: 

70 centimos, groen. 
1 bolivar 80 c , ultramarijn. 

In het volgend nummer brengen wij de afbeeldingen. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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YOUGO-SLAVIE. 

Evenals Turkije gaf dit land Balkan 
entente-zegels uit in de waarden: 

3 d., groen en lichtgroen. 
4 d., blauw en blauwgrijs. 

ZUID-AFRIKA. 
Kleurveranderingen bij onderstaande frankeerzegels der koer-

seerende uitgifte: 
1 shilling, donkerblauw en grijs. 
2 shilling 6 p., bruingeel en donkerblauw. 
5 shillings, donkerblauwgroen en zwart. 

Opdruk Official Offisieel, zonder punt achter dit woord en 
te lezen van boven naar beneden, op het frankeerzegel in de 
koerseerende teekening: 

Ys penny, groen en zwart. (Engelsche en Afrikaansche tekst). 
ZWITSERl AND. 
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Pro Juventute-zegels in de waarden: 
5 + 5 rappen, groen. 

10 + 5 rappen, violet. 
20 + 5 rappen, rood en zilver. 
3 0 + 1 0 rappen, blauw en zilver. 

Op de 5 rappen is afgebeeld generaal Duf our, wiens 150e 
geboortedag op 15 September j.l. herdacht werd. Hij was de eerste 
opperbevelhebber van het eedgenootschappelijk leger. 

Op de 10 rappen ziet men Nikolaus von der Flue, wiens 450e 
sterfdag in Maart j.l. herdacht en die reeds eerder op een kinder
zegel afgebeeld werd. 

De 20 en 30 rappen toonen een jongens- resp. een meisjeskopje. 
Firma Zumstein & Cie. te Bern dank voor onverwijlde toe

zending. V. B. 

XeVcrw^aclitcii 
ISieuu'c Uït^ifter 

Oplaa^ci/fers,en5.J 

BELGÏF. 
Over het Ysaye blok is een storm opgestoken, die nog niet 

tot bedaren is gekomen. 
Toen deze uitgifte werd aangekondigd, heette het, dat bij minis

terieel besluit de oplaag 100.000 exemplaren zou bedragen. Het 
aantal aanvragen was evenwel zóó groot, dat besloten werd de 
oplaag uit te breiden tot 150.000 stuks. 

Terecht werd hiertegen geprotesteerd, daar belanghebbenden bij 
hun mschrijvingcn rekening hielden met de toegezegde oplaag van 
100.000 exemplaren. 

BULGARIJE. 
Een „blok" is op komst en waaromtrent Die Postmarke bericht, 

dat het grootste deel der oplaag reeds aan speculanten is verkocht. 
Het bericht wordt verspreid, dat de oplaag slechts 50.000 exem

plaren bedraagt; deze moet in werkelijkheid veel grooter zijn. 
Opgepast ! 

CEYLON. 
De eerstelingen der nieuwe serie frankeerzegels met het portret 

van koning George VI verschijnen op 1 Januari a.s. in de waarden 
6, 9 en 20 cents. 

EGYPTE. 
Het dezer dagen te Cairo te houden oogheelkundig congres 

brengt een serie van drie speciale frankeerzegels: 5, 15 en 20 
millièmes. 

FINLAND. 
Ter gelegenheid van de in Februari a.s. daar te lande te houden 

internationale ski-wedstrijden verschijnen speciale zegels in de 
waarden 1K + %, 2 + 1 en 3K + I K markka. 

GRIEKENLAND. 
De Balkan-Entente zegels, in dit nummer vermeld onder Turkije 

en Yougo-Slavië, verschijnen in den loop der volgende maand. 

IERLAND. 
Op 29 dezer treedt de nieuwe lersche grondwet in werking en 

voor deze gelegenheid verschijnen twee bijzondere frankeerzegels 
in de waarden 2 en 3 pence. 

De teekening, afkomstig van Richard J. King, geeft de lersche 
maagd weer, haar eene hand rustend op een harp, een symbool 
van Keltische cultuur. In de andere hand houdt zij een geopend 
boek, waarin de eerste woorden van de grondwet geschreven zijn. 

ITALIË. 
Een Marconi-herinneringsserie van drie waarden is in behan

deling genomen. 
JAPAN. 
Binnenkort worden luchtpostzegels verkrijgbaar gesteld in de 

waarden 10, 17, 19 en 34 sen. 

MONACO. 
Het „nationale feest", dat jaarlijks op den 17en Januari wordt 

gevierd, zal dit keer een speciaal zegelblok met zich brengen in 
de waarde 10 francs. 

Een prettige gedachte te weten, dat men daar op 17 Januari 
de „blommetjes" buiten gaat zetten op kosten van de postzegel
verzamelaars ! 

RUMENIE, 
Ook hier Balkan-Entente-zegels, die binnenkort verschijnen. 

v. B. 

Nederlaiici 
er 

OverzeescJie 
Geweslfir NEDERLAND. 

De kinderzegels. 

WnVPMVWMV* 
De nieuwe kinderzegels, waarvan hierbij de 

afbeelding gaat, zijn op 1 December verschenen 
in het gebruikelijke formaat van de laatste 
jaren. Het zijn: 

1/4 + 1/4 cent grijszwart, 
3 + 2 cent olijfgroen, 
4 + 2 cent roodbruin, 
5 + 3 cent donkergroen, 

12 >̂  + 3)4 cent blauw. 
De vellen zijn groot 100 stuks en hebben 

aan drie zijden (boven en onder en de door-
geperforeerde zijrand) ongewoon-smalle randen. 
De randdruk bestaat uit een enkele lijn in de 

zegelkleur, op den bovenrand nabij het midden het etsingnummer, 
op de zljranden de telcijfers 1—10 en 10—1. Het papier heeft het 
watermerk cirkeltjes horizontaal. De tanding is kamtanding 
14X : 13><. Bij de 134 cent is de rechter zijrand doorgeperforeerd, 
bij alle andere waarden de linker. 

•MÉtÉMi 
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Bijzonderheden omtrent de teekening vindt men in het 
November-nummer. 

De zegels werden aangekondigd bij Dienstorder H 702 bis van 
10 November. 

„Afwijkingen" van eenige beteekenis zijn nog niet gesignaleerd, 
alleen worden enkele zegels door gekleurde krassen ontsierd. Bij 
de 13^ cent loopt een kras door onderkant zegels 29—30 en 
bovenkant zegel 40, bij de 5 cent (plaat 591) door linkerrand, 
onderkant zegel 31 en bovenkant zegel 42. 

De zeeels ziin naar onze meening zoowel wat teekening, kleuren 
als druk betreft, bijzonder goed geslaagd; ze hooren tot de mooiste 
weldadigheidszegels, die wij bezitten. Het is te hopen dat zij veel 
gekocht mogen worden. De opbrengst van de serie van 1936 
was ƒ 141.000; het comité doet zijn best, dit jaar de twee ton 
te bereiken. Laat daarom ieder lezer, ook voor zijn niet-philate-
listische correspondentie, deze maand de kinderzegels gebruiken. 

Over de kinderzegels. 
Aan her geheel aan de kinderzegels gewijde November-nummer 

van het Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en 
Kinderbescherming worden de volgende gegevens ontleend. 

In de eerste plaats heeft een inzender uitgerekend, hoe groot 
het percentage brieven, enz., in December 1936 was, dat met 
kinderzegels was gefrankeerd. De omzet aan frankeerzegels in die 
maand was rond 3 miljoen (naar schatting), de frankeerwaarde van 
de kinderzegels was ƒ 247.000 of 8 "/o daarvan. Een deel daarvan 
is door Philatelisten gekocht om ongebruikt te bewaren, dit wordt 
berekend op ongeveer ƒ 20.250. Waaruit volgt, dat in December 
1936 7}^ "/o van de poststukken met kinderzegels was gefrankeerd. 

Dit is natuurlijk niet geheel juist, geen rekening is gehouden 
met de in December gekochte maar eerst later gebruikte zegels. 
Daardoor wordt het percentage geringer. 

Een artikel „Het Zwitsersche voorbeeld" trekt vergelijkingen 
tusschen de Zwitsersche en de Nederlandsche opbrengstcijfers. In 
Zwitserland worden de laatste drie jaren gemiddeld 9 ä 10 miljoen 
kinderzegels verkocht, in Nederland 4K i 5}^ miljoen. Opbrengst 
1936: Zwitserland frs. 822.000, Nederland ƒ140.000. Bevolking: 
Zwitserland heeft half zooveel inwoners als Nederland. Daar 
wordt aan toeslag bijgedragen een dubbeltje per hoofd; voor 
Nederland is dit b e d r a g . . . . anderhalve cent ! Er is hier dus 
nog heel wat in te halen ! 

Nieuwe oplaagletters. 
I K cent grijs E. 
Nieuwe etsingnummers. 

I K cent Kind: 590. 
3 cent Kind: 594, 595. 
4 cent Kind: 593, 595. 
5 cent Kind: 589, 591. r 

12K cent Kind: 592. 
Bij de serie komt dus tweemaal het nummer 595 voor, klaar

blijkelijk een vergissing. 
Nieuwe offset-piaatnummers. 
Wi cent E: 324 en 325, beide met een kruisje onder het nummer. 
Telegraaf-afstempeling op portzegels. 
Bekend verondersteld mag worden, dat firma's gebruik kunnen 

maken van antwoord-kaarten en antwoord-omslagen. 
De afzender betaalt geen postzegel, maar het port wordt bij 

aankomst door den houder van de machtiging betaald. 
Vroeger droegen deze antwoord-kaarten den naam van het 

postkantoor van de woonplaats van den gemachtigde, benevens 
diens nummer. Tegenwoordig moet ook het adres van den ge
machtigde worden vermeld. Bij aankomst werden de brieven aan 
één gemachtigde geteld en het porto berekend. Voor elk stuk 
moest dan één cent boven het gewone porto worden betaald. Op 
een der brieven werd dan het berekende bedrag aan portzegels 
geplakt en deze met het gewone kantoorstempel gestempeld. De 
brieven konden dan worden afgehaald. Ze konden echter ook 
worden besteld, maar kwamen dan in de tweede bestelling. 

Dit was voor sommige ontvangers te laat. Zoodra de stukken 
op het postkantoor klaar zijn, kan de gemachtigde ze als expresse-
stukken laten doorzenden. Hiervoor wordt dan per zending 10 cent 
extra berekend. De gemachtigde is dan verzekerd, de stukken 
vóór 12 uur te ontvangen. 

Omdat ze per expresse verder gaan, geeft het postkantoor Rot
terdam ze naar de afdeeling telegraaf over en deze afdeeling 
stempelt nu de portzegels met een telegraafstempel af. 

Het stempel bestaat uit twee ringen. De binnenste wordt ver
deeld door een balk, waarin de datum. Het maandcijfer is in 
Romeinsche cijfers. Boven draagt het stempel het woord „Rijks-
telegraaf" en onderaan „Rotterdam". Beide woorden worden ter 
hoogte van den dwarsbalk gescheiden door een kruis. De middel
lijn is ongeveer 2,7 cm. 

Portzegels die zuiver voor postdoeleinden worden gebruikt, 
worden dus met een telegraafstempel afgestempeld. Naar mijn 
ripening blijven het zuiver gebruikte portzegels. 

Om latere verwarring te vookomen meende ik dit hier te 
moeten mededeelen. 

Stellendam (Z.-H.). dr. P. J. MULDER. 

NED.-INDIE. 
De A.S.I.B.-zegels verschenen. 

n w t w u m i 
i '.'S-*- j « # ■' /''■~7 

NEDERL-INDIE 
MAtEMIMMlft 

Op 1 December zijn zoowel in Indië als in Nederland de wel
dadigheidszegels voor het A.S.I.B. verschenen; de serie is als volgt 
samengesteld: 

2 | 1 cent bruin en geel, 
3K 1 I K cent grijs, 
7K f 2K cent donkergroen en geel, 

10 +2% cent karmijnrood en geel. 
20 | 5 cent blauw. 

Vellen van 100 met dubbele randlijn, telcijfers aan beide zijden 
en het etsingnummer op den bovenrand. Kamtanding 12K : 12K. 
Papier zonder watermerk. 

Wij vonden de volgende etsingnummers, aansluitend aan de 
gewone serie: 2 cent 93, 3j4 cent 94, 7% cent 96, 10 cent 97 
en 20 cent 95. 

De nieuwe 10 cent verschenen. 
De 10 cent in konnlginneteekenlng, die volgens bericht uit Indië 

aldaar begin December werd verwacht, was op 1 December al aan 
de Nederlandsche verzamelaarsloketten aanwezig. De kleur is 
oranjerood. Vellen van 200 met oplaagletter A, kamtanding 
U K : 12K als de overige waarden. 

Het etsingnummer in ons bezit is L 99. 

De opdrukken 10 en 20 cent. 
De drie in het vorig nummer beschreven opdrukken zijn onder

tusschen ook aan de Nederlandsche verzamelaarsloketten ver
schenen, waar zij op 27 November voor het eerst aanwezig waren. 
Er schijnen groote aantallen naar Nederland te zijn verzonden. 

De in Indië nog aanwezige voorraden van de 10 cent opdrukken 
zijn zoo groot, dat aan alle aanvragen kan worden voldaan, totdat 
de definitieve 10 cent rood overal verkrijgbaar is. In verband daar
mede zullen geen andere waarden meer van den opdruk 10 cent 
worden voorzien. 

Naar de heer Veen meldt, zijn vellen van de volgende oplagen 
overdrukt: 30 cent C, 32K cent A, 37K cent port A. 

Weldadigheidszegels 1938 en 1939. 
Reeds nu zijn de vereenigingen aangewezen, die in de komende 

jaren de vruchten van de weldadigheidszegels zullen plukken. De 
extraopbrengst van de serie van 1938 is voor het Centraal Missie 
Bureau te Batavia, die van de serie van 1939 voor het Sociaal 
Bureau voor Ned.Indië, eveneens te Batavia. 

Opbrengst Jamboreezegels. 
Zooals al gemeld bedraagt de brutoopbrengst van de toeslag 

op de beide Jamboreezegels ƒ21.127,65. Merkwaardig is het groote 

J . K. TMETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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aandeel dat de verkoop in Nederland daarin gehad heeft en dat 
ons thans wordt medegedeeld. Dit bedraagt ƒ2.858,35, of niet 
minder dan 13 K "/o. • 

Aan netto-opbrengst kon worden uitgekeerd ƒ 19.995,24. 

CURACAO. 
De 2K cent port in nieuwe tanding. 
De heer Veen te Nijmegen meldt ons de 2i4 cent port in de 

nieuwe tanding 1334 : 12K, oplaag C. 
Bijzonderheid bij den opdruk 134 op 2% cent 1932. 
Op de laatste vergadering van „Kring Laren" tonde de heer 

Korteweg twee typen van de roode 1% cent-opdruk op 2 34 cent. 
Normaal staat de kleine 2 juist onder de kleine 1; op sommige 
zegels van het vel echter staat de 2 te veel naar links en dus 
dichter bij het groote cijfer 1. 

Wie kan aan de hand van een geheel vel de verdeeling van 
beide typen over het vel nagaan ? Voor mededeeling houden wij 
ons aanbevolen. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN DECEMBER 1897). 

Nederland 
Het is een meldenswaardig feit, dat eene Nederlandsche Ver

zameling eene van de grootste zeldzaamheden van ons land rijker 
werd. Het tweede in Nederland bekende exemplaar, 15 cent, 1867, 
getand 10K, is in bezit gekomen van Jhr. van Kinschot te 
Domburg. Deze zond mij dit frankeerzegel met verzoek de echt
heid der tanding ervan te onderzoeken. Het oordeel luidde dat 
het een ongetwijfeld echt prachtexemplaar was. Indien we mogen 
gelooven aan de echtheid der tanding van het 15 c. zegel, dat zich 
bevmdt in de collectie Castle te Londen, zouden er nu 3 exem
plaren bekend zijn. De gelukkige eigenaar berichtte nog dat het 
waarschijnlijk hetzelfde zegel was, dat te Londen is aangeboden 
voor ƒ 1080.— (Zie vorig nummer). 

Ons lid D. E. Schreuders gaf ons ter bezichtiging: 1870: Port-
zegel: 5 cent bruin op donkergeel papier, in type (?) V. Deze ont
dekking doet de mogelijkheid veronderstellen, dat sommige, zoo 
niet alle typengebreken bij de portzegels van 1881 gevonden waar
schijnlijk ook bij de 5 cent (en 10 cent?) der Ie emissie voor
komen. In elk geval bestaat het type (?) V, (en misschien ook 
het type (?) VI,) bij de laagste waarde der uitgifte 1870/81. Ver
moedelijk werden die gebrekkigen na de eerste afdrukken in 1881 
verwijderd, en waarschijnlijk komen ze dan ook maar alleen op 
die eerste drukken van 1881 voor. Hierdoor zou verklaard zijn 
het kleiner aantal typen IV, dat bij de latere uitgaven gevonden 
wordt. 

I ' B. 

NEDERLAND. 
VEILING COLLECTIE STIELTJES. 

In October werd door de firma Hekker te Amsterdam een 
verzamelmg poststukken van Nederland en Koloniën geveild, af
komstig van wijlen den heer ir. J. J. Stieltjes te 's-Gravenhage. 

De 28 opdrukkaarten van Nederland met een cataloguswaarde 
volgens Ascher van mk. 2020,—, brachten gezamenlijk ƒ 122,25 
op, hetgeen dus iets minder is per mark dan verleden jaar, toen 
de zeldzame opdrukkaarten van Nederland ongeveer ƒ 0,08 per 
mark opbrachten en nu ongeveer ƒ 0,06. 

Naast deze stukken waren er eenige nummers van proeven van 
poststukken van Nederland en Koloniën; bij de proeven van 
Nederland waren geen onbekende. 

Bij de proeven van Indië echter waren er verschillende, die niet 

J . K. R I E T D I J K . -

of bijna niet bekend waren, waarvan hier een korte beschrijving 
volgt. Van de enveloppe van 10 cent grijs der uitgifte 1916-1920 
met breede zijkleppen (nr. 331) waren de volgende kleurproeven 
present: 10 c. violet, lichtgroen, olijfgroen, lichtbruin, donker
groen, ultramarijn, oranje, karmijn. 

Van de beide andere enveloppen dezer uitgifte waren aanwezig 
met korte zijkleppen: 12/4 c. lakrood en karmijn, 20 c. ultramarijn. 
Opgemerkt dient te worden dat de proeven van 123^ c. in de 
lakroode kleur gehouden zouden kunnen worden voor exemplaren 
der enveloppen van de uitgifte 1921 (nr. 36 II); legt men ze echter 
naast deze couverten, zoo valt de kleurafwijking dadelijk op. 

Van de kaarten-proeven vermeld ik van nr. 35 van 1922 (niet 
1923, zooals in Ascher staat): 73^ c. op 5 c , op één of twee 
regels in groen en zwart, alsmede 734 c. zwart op zeemkleur en 
123^ c. karmijn op roomkleur. Van de verhuiskaart van 1909 
waren er 2 proeven: 1 c. zwart op wit, achterzijde onbedrukt, en 
1 c , olijfgroen op lichtgroen met op de achterzijde 6-regelige 
tekst. 

Ook Curasao en Suriname waren vertegenwoordigd door 
enkele proeven, die mij althans onbekend waren. Van de enve
loppen der eerste kolonie van 1922 (nr. 10 en 11) was van elk 
een exemplaar aanwezig, waarbij de bijgedrukte zegels van 234 
en 73^ c niet ónder het zegel met de koningin waren gedrukt, 
maar er naast. Van de kaart op grijs karton, nr. 28, was er een 
stuk op roomkleurig karton. 

Van Suriname was er een proefdruk van de eerste helft van 
een niet-uitgekomen dubbelkaart; ware deze wel verschenen, zoo 
zou ze behoord hebben tot de uitgifte 1913 en volgende op nr. 23. 
Deze kaart is 5 c , zwart op wit; cijfer op witten ondergrond; 
wapen met ongekroonde leeuwen; deelstreep. 

De koop Indische proeven, bestaande uit 29 stuks, bracht 
ƒ 2 9 , - op. 

Het was ons, poststukken-verzamelaars, bekend, dat de heer 
Stieltjes een compleet vel der Nejlerlandsche briefkaart van 2 c , 
bruin op zeemkleurig karton (nr. 65), bezat. Het bestaat uit 
5 horizontale rijen van 4 kaarten. Hierop zijn de verschillende 
standen der deelstreep ten opzichte van de K van Briefkaart 
zeer duidelijk vast te stellen. In 13 gevallen staat de rechterlijn 
der dubbele deelstreen vrijwel precies onder de vertikale poot 
van de K; in 4 gevallen rechts en in 3 gevallen links daarvan. 
Bij deze laatste zijn zeer du'delijk 2 standen nog verschillend, n 1.: 
a de verlengde re;hter deellijn gaat op % mm. links van de K.; 
b. deze verlengde lijn gaat op 134 mm. links van de K en raakt 
bijna de lange horizontale streep van de F. Dit type was mij 
niet bekend-

W. P COSTERUS Pz. 

BUITENLAND. 
BELGIË 
Dank zii notaris Beyart te Gent, die zoo vriendelijk was ons 

een volledige lijst van de genummerde reclamekaarten te sturen, 
kunnen wii de mededeelingen in ons vorige nummer nog uit
breiden. 

In de eerste plaats moet de melding van nr. 250 uit ons 
November-nummer vervallen, omdat dit de vijfde tekst van 
nr. 249 is Het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk, dat een deel der 
oplaag van dezen tekst met nr. 250 verschenen is. Willen de ver
zamelaars daar hun collecties nogeens op nazien ? Voorloopig 
komt 250 met 251, 252, 253 en 262 tot de nummers, die niet 
uitgegeven zijn. 

269. 
270. 
271. 
272. 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 

Arcophor (Fransche tekst). 
Idfm (Vlaamsche tekst). 
Maison Herman Gitsels. 
Tabacs Gottignies 320. 
Macarons Sacv. 
L;s Bonnes Cravates. 
Union des drapiers - Anvers. 
Idem - Gand. 
Idem - Gent. 

Andere gegevens over de nummer 
bekend. 

DUITSCHLAND. 
Duitschland gaf twee nieuwe series geïllustreerde kaarten, beide 

bestaande uit 9 kaarten. Zegelindruk Hindenburg, waarde 6 pfennig. 

ZICHTZENDINGEN. 
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kleur bruin. Niet alle kaarten zijn reeds aan de kantoren ver
krijgbaar. 

Serie 100 bevat de volgende afbeeldingen: 1. Düsseldorf; 2. Wald-
mohr; 3. Oberhausen; 4. Westerwald; 5. Homburg; 6. Ruhrberg 
(Eifel); 7. Blieskastel; 8. Nonnweiler, Otzhausen, Braunshausen; 
9. Ueckermünde. 

Serie 101: 1. Hannover; 2. Nog niet bekend; 3. Weinklrchen; 
4. Niederbreisig; 5. Weisswasser (Oberlausitz); 6. Bertich; 7. Würz-
burg; 8. Beutban; 9. Düsseldorf-Benrath. 

FRANKRIJK. 
Ter herinnering aan de inwijding van het monument te Chateau-

Thierry voor de gevallen Amerikaansche soldaten verscheen een 
mapje met 5 kaarten, buitenlandsch tarief (1 fr.) zonder toeslag. 
De kaarten die het monument van verschillende zijden laten zien, 
zijn, evenals het zegelbeeld, sepiakleurig. De zegelindruk vertoont 
de Amerikaansche en Fransche maagd, die elkaar de hand reiken. 
Dit is een beeldengroep aan de eene zijde van het monument, die 
ook op twee der kaarten afgebeeld is. 

ITALIË. 
Hier verschenen „slechts" 8 nieuwe series prentbriefkaarten, in 

het bekende type. Het betreft hier de series — elk van 12 stuks — 
van de steden Cagliari, Livorno.Milaan, Napels, Palermo, Rome, 
Turijn en Venetië. Hierin ligt een aardig perspectief voor ons 
verzamelaars ! Italië heeft talrijke steden ! 

MANDSJOEKWO. 
Mandsjoekwo gaf 6 nieuwe briefkaarten uit, alle op gekleurd 

karton, n l . : een 1 fen-kaart, rood, zegelbeeld paleis; de antwoord 
betaald kaart van 1 + 1 fen, bruin, zelfde voorstelling; een 
1% fen, grijs, zegelindruk pagode; de antwoord-betaald kaart 
2 + 2 fen ,blauw, zegelbeeld boerenwagen; de opdrukkaart 2% fen 
op 2 fen, blauw op grijs, voorstelling theebloesem, en de 214 fen 
violet, theebloesem. 

diïideïil 

NEDERLAND, 
Aan de Mededeelmgen van het hoofdbestuur der P.T.T. ont-

leenen wij Het navolgende: 
10 November 1937. Met ingang van 15 November 1937 wordt 

het hulppostkantoor te Oudeschild vervangen door een poststation. 
Met ingang van 1 December 1937 wordt het hulppostkantoor 

te Graauw vervangen door een poststation. 

Het te Kaag gevestigde poststation (zie Meded. V/1937) werd 
niet op 1 September j.1. gesloten, doch blijft gedurende het ge-
heele jaar opengesteld. 

24 November 1937. Met ingang van 1 December 1937 wordt 
het hulppostkantoor te Rijpwetering vervangen door een post
station. 

Atnster^am Centraal Station. Rechts van den dagteekening-
stempel kwamen gedurende November 3 evenwijdige golflijnen 
te staan. 

De Transorma-sorteermachine, welke reeds sedert eenige jaren 
te Rotterdam in gebruik is, zal spoedig ook haar intrede doen in 
het nieuwe st?tionspostkantoor te Utrecht. Daarna komen Amster
dam en s-Gravenhage voor plaatsing van een dergelijke machine 
in aanmerking. Zooals bekend is deze sorteermachine een Neder-
landsche vinJing van wijlen prof. Andriessen, hoogleeraar aan de 
Technische Hoogeschool te Delft en den heer Marchand, een 
Nederlanüsch oud-postambtenaar. Fabrikant is „Werkspoor ' te 
Amsterdam dus tip-top Nederlandsch fabrikaat ! 

De bekende 4-regelige tekst in kastje KOOPT T H A N S / WEL-
DADIGHEIDS- / POSTZEGELS / VOOR H E T KIND, kwam 
sedert 1 December wederom in de stempelmachine te staan in 
Amsterdam Centraal Station, Arnhem Station, 's-Gravenhage, 
Haarlem, Rotterdam en Utrecht Station. 

NED.-INDIE. 
500e vlucht Indië-Holland. 
De beeren Staalman en Lebbink 

verrasten ons met den specialen 
stempel „500ste vlucht Indië Hol
land" uit Batavia-C. resp. Bandoeng. 

Naar dr. Benders ons mededeelt 
werden voor deze vlucht m e t a-
1 e n stempels verstrekt aan de 
postkantoren Bandoeng, Batavia-C, 
Medan, Palembang en Semarang en 
r u b b e r stempels aan Soerabaja 
en Hoofdbestuur P.T.T. Bandoeng 
(voor de philatelistische stukken). 

Verder zijn er nieuwe biffagestempels met 24-uurs aanwijzing 
voor Vliegveld Batavia-C. en Vliegveld Medan. 

Frarheer 
1 m;«rrir inaciiiiie 

NEDERLAND. 
Dienstorders. 
Dienstorder H 734 van 24 November j.1. vermeldt o.m.: In af

wijking van het bepaalde behoeft voortaan over een opgeplakte 
strook voorkomenden waardestempelafdruk van een frankeer
machine geen afdruk van den dagteekeningstempel te worden ge
plaatst, indien op die strook mede een afdruk van den dagteeke
ningstempel van de machine is aangebracht en bovendien die 
strook is gebruikt als adresstrook. 

Belangrijker is Dienstorder H 735: Daartoe door den directeur-
generaal gemachtigde afzenders kunnen voor de frankeering en 
afstempeling van stukken, adreskaarten van postpakketten, enz. 
— met uitzondering evenwel van postwissels — gebruik maken 
van een Komusin-frankeer-stempelmachine. Deze machine wordt 
in den handel gebracht door de N.V. Nederlandsche Huistelefoon-
maatschappij, Frederikstraat 17-19, 's-Gravenhage. Door middel 
van genoemde" machine wordt op de stukken enz. een aan een 
postzegelrol ontleende frankeerzegel geplakt, terwijl tegelijkertijd 
over deze zegel een afdruk van een dagteekeningstempel en c.q. 
links daarvan een afdruk van een reclamestempel op de stukken 
wordt geplaatst. In verband daarmede behoeven deze zendingen 
ten kantore van afzending niet van een afdruk van den dagtee
keningstempel te worden voorzien. * 

In het volgend nummer hopen wij hiervan een nadere beschrij
ving en zoo mogelijk afbeelding te kunnen geven. 

Francotyp. 
Machine 562 VUL 
Medio November stempelde deze machine links met een 

jubileumcliché: 1 DEC. / 1927—1937 (op een lint) / afb. lauwer
krans. 

Machine 579 IL 
Deze machine werd in Augustus opnieuw in gebruik genomen, 

thans te Tilburg. Tusschen de stempels: N.V. / WOLLENSTOF-
FENFABRIEK / George Droge. Links van den datumstempel in 
vierkant een gedeeltelijk afgerolde coupon stof met opschrift: Ook 
/ Japan- / stoffen ! ! / IN WOL EN KUNSTZIJDE. 

Machine 634 II. 
Sedert Augustus in gebruik te Lochern. Tusschen de stempels 

de omtrek van een gespannen huid met opschrift: N.V. GEBROE
DERS NAEFF / TECHNISCH LEER. 

Machine 747 I-II. 
Model C3B, sedert Augustus in gebruik bij de Firma B. Ubbink 

& Co. te Doesburg Tusschen de stempels in een langgerekte D: 
BU & Co; eronder FABRIEKSMERK. Bij type II bovendien links: 
Silhouet van een fabrieksarbeider met werktuigen en bijschrift: 

J . K. RFETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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A A N DE ABONNE'S. 
Ter kennis van de abonné's in het binnenland wordt gebracht, 

dat heden p e r p o s t k w i t a n t i e over den abonnementsprijs 
voor den zeventienden jaargang (met invorderingskosten ƒ 5,25) is 
beschikt. Aan hen, wier kwitantie o n b e t a a l d mocht terug
komen en die nalatig blijven het verschuldigde vóór 10 Januari a.s. 
over te maken zal het blad n i e t m e e r worden toegezonden. 
Eventueele ovei making van den abonnementsprijs gelieve men zoo
veel mogelijk te doen op onze postrekening 37183. 

De abonné's in het buitenland worden verzocht, den abonne
mentsprijs ä ƒ 6,— per postwissel over te maken (Ned.-Indié, Suri
name en Curasao ƒ 5,—). Indien daaraan op 10 Februari a.s. nog 
geen gevolg is gegeven, zullen zij van de abonnentenlijst worden 
a f g e v o e r d . 

Breda, 12 December 1937. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

VERZOEK. 
Aan beeren redactieleden en medewerkers wordt verzoent hun 

gespecificeerde nota s, wegens voorgeschoten porti over het tweede 
halfjaar 1937, vóór 27 December a.s. te willen inzenden aan de 
administratie 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

F. I. P. 
Als correspondeerend lid hebben zich bij de Federation Interna

tionale de Philatelie aangesloten: 
1. The American Philatelic Society te Philadelphia. 
2 De Philatelistenclub van Egypte te Cairo. 

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

Nieuwe leden (met ingang van 1 Januari 1938). 
569 P. W. L. Beekman, Tesselschadestraat 5, Alkmaar. (V.). 
581. C. M. Winder, „De Rietmuts", Schoorl. (V.). 
585. C. M. Schneiders, Houtweg 21, Alkmaar. (V.). 
586. H. L. Schaap, Touzantstraat 18, Alkmaar. (V.). 
591. C. Luiten, Friescheweg 142, Alkmaar. (V.). 
593. G. J. Genefaas, Verdronkenoord 57, Alkmaar. (V.). 
687. A. J. V. Jonker, Nieuwpoortslaan 66, Alkmaar. (V.). 
730. H. R. C. van Lieshout, Luttik Oudorp C 56, Alkmaar. (V.). 
744 J. R. van der Meer, Achterweg 2, Alkmaar. (V.). 
745. J. J. A. Leijsen, Heerenweg C 63, Schoorl. (V.). 
757. A. de Graaf, Nieuwpoortslaan 60, Alkmaar. (V.). 
758 C. H. Muijlaert, St. Anthoniusstraat 13, Alkmaar. (V.). 
763. D. N. Sankifort, Perriestraat 39, Castricum. (V.). 
768. C. Kieft, Bierkade 16, Alkmaar. (V.). 
769. mevr. N. Tummers, Rijksweg Zuid 28a, Sittard. (V.). 
770. J. M. Vermeulen, Kanaalpad 7, Apeldoorn. (V.). 
771. H. Landheer, Boschweg 14, Apeldoorn. (V.). (Oud-lid). 
772. W. H . Reterink, Berg en Dalscheweg 168, Nijmegen. (V. 

en L.). 
780. A. G. J. Athmer, St. Annastraat 82a, Nijmegen. (V.). 

25. mevr. h Korver-Moritz, Fretstraat 28, Nijmegen. (V.). 
547. F. W. G. Jager, Brinklaan 32, Bussum. (V. en L.). (Oud-lid). 

Aanmeldingen. 
"W. Verboom, Burg. Trooststraat 105, Waddinxveen. (V.). 
P. Dortland, Zijde 33, Boskoop. (V. Ned. en Kol.). 
J. Stoiker, Burg. Colijnstraat 1, Boskoop. (V. Ned. en Kol. en 

Europa), 
ir. A. D. R. Verbeek, Raamweg 18, Den Haag. (V. Ned. en Kol.). 
W. Verwoerd, p.a. Kolff, Cheribon (Java). 
A. Th. van Es, Welirangstraat 7, Malang (Java). 
A. Poll, Ardjoenostraat 2, Malang (Java), 
mevr. Bijleveld, Groote Postweg, Magelang (Java). 

L. G. van dei Reijden, Groote Postweg, Magelang (Java). 
O. Sanner, Ond. Tandj'ong Dj'atti, Deli Mij., Medan (Sumatra). 
W. A. Uiterwijk, Betantoeng 43, Padang (Sumatra). (Oud-lid). 
J . J i o e k , Mient 527, Den Haag. (V.). (Oud-lid). 

Adreswij'zigingen. 
662. H. M. Stem, Torenlaan 127, Soest. 
788. A. J. Th. Kok, Flatgebouw Statensingel 15, Rotterdam, C. 
725. J. A. Voorthuis, Javasche Bank, Batavia (Java). 
695. mevr. J Rupp-Weverling, c o . B.P.M., Pladjoe (Sumatra). 
213. F. Poortman, Achter Kampement 10, Magelang (Java). 
756. mr. N. A. de Joncheere, Koninginnegracht 3, Den Haag. 
509. C. Statius Muller, onbekend adres. 
650. P. M. Verstelle (abusievelijk staat in het j'aarboekje Ver

snellen), p a. Hotel du Commerce, Loskade, Middelburg. 
450. N. Waalewijn, Koeteistraat 8, Soerabaja (Java). 
339. G. Kruijd, adres onbekend. 

Bedankt. 
537. W. F. de Jong. 
413. E. Gleisberg. -') 
401. Ch. van Haeften. 
554. A. van Loon. 
463 mr W. Schols. 
420. dr. L. P. van Lelij'veld. 

543. F. E. Bierhake. 
194. H H. Greeven. 
633. J. Laverman. 
270. mevr. C. J. Mulder. 
448. J. P. van Nes. 
105. W. van Egmond. 

Bedankt (met ingang van 31 December 1937). 
24. J. Bijloo. 242. W. M. Lankhorst. 

170 J. J. Hilarius. 754. H. J. W. Smals. 
221. J. Koets. 192. mej. M. A. E. Krijgsman. 
773. J. H. Zwiers. 639. H. Borkent. 

Overleden. 
252. J. F. van der Maesen. 
318. A. Sauveplanne. 

Bestuursmededeeling. 

Met ingang van 1 Januari 1938 zal de heer P. Wittkämper jr., 
Jacob Obrechtplein 11, Amsterdam, Z., den werkkring van pen
ningmeester overnemen. In verband daarmede zegt de aftredende 
penningmeester, de heer Klinkhamer, dank aan allen, die met 
hem samengewerkt hebben. 

Verandering sectiehoofden afdeeling verkoop. 
Sectie Noord-Nederland: J. J. van Huet, Allee 22, Emmen. 
Sectie Nederland en Kolomen: H . J. Boeken Jzn., Bas Backerlaan 

11, Apeldoorn. 
* Bekendmaking. 

De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd uit-
genoodigd hun contributie 1938 (ƒ 5,—) vóór 1 Februari a.s. te 
voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag beschikt 
worden. Den leden in Ned.-Indie wordt beleefd verzocht hun con
tributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger, ir. J. P. J. van 
Ewijk, Sirandaweg 14, Semarang, of aan hun respectievelijke 
sectiehoofden. 

Selon les Statuts, les membres sont priés de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1938 (ƒ5,—) avant Ie Ier février. Au de la 
de cette date on disposera a leurs frais. 

Members are kindly reminded, according to the rules, that their 
subscription for 1938 (ƒ5,—) has to be paid before the 1st of 
February. After that date, extra expenses for correspondence are 
for their account. 

Die Mitglieder werden, den Bestimmungen des Reglements ent
sprechend, hoflichst ersucht ihren Jahresbeitrag fur 1938 (ƒ5,—) 
vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. Nach 
diesem DaDtum wird darüber auf ihre Kosten verfugt. 

De penningmeester, 
P. WITTKaMPER jr., 

Jacob Obrechtplein 11, Amsterdam, Z. 
Gironummer 33805. 

) Komt niet voor de in cartotheek. Adm. 
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Afdeelingsmededeelingen. 
Gooi en Eemland. 

A. SAUVEPLANNE t 

Ten zeerste betreuren wi) het verlies van ons hooggeacht en 
sympathiek medelid, den heer A. Sauveplanne. 

H I J ruste in vrede De secretaris, B. 

Postzegdvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secretaris. J C. G. VAN DLN BFRG, Hortensiastraat 25, Breda. 

Verslag der vergadering van 29 November 1937. 
Aanwezig zijn 48 leden en 1 introducé. Daar de voorzitter met 

kennisgeving afwezig is, wordt de vergadering door den onder
voorzitter, den heer dr. Gommers, geopend met een speciaal wel
kom tot den introducé, den heer Van Praag uit Antwerpen. Hij 
spreekt vervolgens de hoop uit, dat Prins Bernhard spoedig geheel 
hersteld zal zijn van het hem heden morgeni overkomen auto
ongeval. De notulen van de vorige vergadering worden goed
gekeurd en de candidaat-leden met algemene stemmen als lid 
aangenomen Besloten wordt alsnog m het ere-comité te benoemen 
den heer E. Dole, voorzitter van de Franse Bond. Men besluit 
voorts de wijze van verloting van vorige jaren weer toe te passen 
bij de Januari-verloting en in de verlotingscommissie te benoemen 
de heren J. C G van den Berg, J Molenaar en J. C. Cramerus. 

Onder de ingekomen stukken bevinden zich o. a brieven van 
„Hollandia", dankende voor onze gelukwensen en bloemstuk ter 
gelegenheid van haar 35-jarig bestaan en van de heren Costerus, 
Doorman, Loeff, Mutsaers, Smeulders en Smits, waarbij zij mede
delen de benoeming in het ere-comite te aanvaarden. 

Daarna volgt een causerie van den heer Van Praag over 
„medaillon"-zegels van België De heer Van Praag toont zich niet 
alleen een vlot causeur, doch tevens een goed tekenaar. De ver
schillende retouches op de zegels, waardoor het platen van deze 
zegels mogelijk is geworden, worden zeer duidelijk door hem op 
het bord getekend Hij oogst dan ook een warm applaus voor zijn 
interessante lezing, welke getuigenis aflegt van volkomen beheer
sing van het gekozen onderwerp. De voorzitter dankt den heer 
Van Praag namens de vergadering en hoopt, dat het niet de 
laatste maal zal zijn geweest dat hij de reis Antwerpen-Breda v.v. 
zal gemaakt hebben Medegedeeld wordt, dat de Postzegeldag in 
België in Februari of Maart zal worden gevierd. 

Daarna volgt de verloting Door gewaardeerde schenkingen van 
de heren Cramerus, Janssens, Martens (Cura9ao), Mol ('s-Graven
hage), De Ridder ('s-Gravenhage), Smit en Van West, waarbij het 
luchtpostalbum gCjchonken door den heer ir. Ficq nog werd 
gevoegd, konden bijna alle aanwezigen met een prijs huiswaarts 
keren. Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter 
gesloten. J. C. G v. d. B. 

Bekendmakingen. 
I. 

Aan de leden in Breda en aangrenzende gemeenten wordt bij 
deze kennis gegeven, dat in de vergadering van Maandag 27 De-
ceml er a s. gelegenheid zal bestaan tot voldoening van de contri
butie a ƒ 4 , — voor het verenigingsjaar 1938. Aan hen, niet aan
wezig op die vergadering en de leden buiten Breda, wordt verzocht 
hun contributie aan den penningmeester, den heer J. W. Wiggers, 
Minister Nelissenstraat 26, Breda, over te maken vóór 1 Februari 
a.s. door storting of overschrijving op zijn postrekening 69326. 
Mocht hieraan met voldaan worden, dan zal over de contributie, 
verhoogd met 25 cent voor incassokosten, per kwitantie worden 
beschikt Na ontvangst van de contributie zal t z. t. het bewijs 
van lidmaatschap, gelijk met het zegel uit de Januan-verloting, 
worden totgezonden. 

II. 
Aan diegenen, die zich vóór de vergadering van 27 Januari a.s. 

nog als lid aanmelden bij den len secretaris, wordt kennis gegeven, 
dat ZIJ zullen deelnemen aan de grote algemene verloting (zonder 
nieten), waarvoor een bedrag van ongeveer ƒ 475,— zal worden 
uitgetrokken 

Nieuwe leden. 
146. (S E.Z N K ) A H C van Amelsvoort, Korvelscheweg 82, 

Tilburg. 

261. ( S E N K ) . B G. P. HoUeboom, Weth. Romboutsstraat 3, 
Breda. 

211. (S.NK). Eduard Pool, Colensostraat 8, Hengelo (O.), giro 
967. 

215. (S NK.) L Schölte, Vinkendwarsstraat 18, Rotterdam, N., 
giro 301098. 

218. (SZBE). C. C. A. Schroder, Mettrayweg E 281, Eefde, 
giro 16838. 

Candidaat-leden. 
J. A. Bach, koopman, 2e Dorpsstraat 58, Zeist. (Eigen aangifte). 
J Bleijerveen, bankbeambte, Van TuijU van Serooskerkenweg 47 II, 

Amsterdam, Z. (Eigen aangifte). 
L Buitendijk, Middelburgschestraat, Goes. (Voorgedragen door H. 

Derex te Hansweert). 
H. J Reijnen, Boschstraat 125a, Breda. (Voorgedragen door J. 

Broeders te Breda). 
dr W. Sieger, dir. Amsterdamse Chimnefabnek, De Lairessestraat 

131, Amsterdam, Z (Voorgedragen door E. Tillema te Amster
dam). 

J. F. Sonnemans, ambtenaar P T T , Leidschevaart 308, Haarlem. 
(Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
269. C. Broekhuizen, te 's-Gravenhage. 
244. mevr. H C. A. M. Guttig, te Amsterdam. 
239. Th. H. van Gjzen, te Alkmaar 

75. Joh. C. H. Melis, te Wassenaar. 
298. A. J. H. M. Sitgmund, te Breda. 

25. J. Theunissen, te Vught. 
190 H. Vnens, te Berchem. 

70. W. van Welij, te Wassenaar. / 

Afgevoerd als lid. 
270. B R. Larroque, te Meester Cornells. 

27. P. Schwank, te Steyr. 

Overleden. 
31. H B. Wngmans, te Epe. 

Adreswijzigingen. 
442 L. J. van der Feijst, thans Nieuwe Haven 121, Gorinchem. 

69 J. A. Martens, thans Emmastad 13, Curafao. 
64. P. Raymakers, thans Aalsterscheweg 131 i, Eindhoven. 

196 James Singer, thans Rue Légendre 153, Paris, XVIIe. 
117. J. C. Steinbach, thans Prins Frederiklaan 13, Ginneken. 
186. E. Tillema, thans Leidschekade 101, Amsterdam, C. 

41. dr. L. J \ an de Pol, thans R.K. N-Br , Sanatorium, Son bij 
Eindhoven. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 27 December 1937, des avonds 

te 8 uur, in café „Moderne", te Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 23 December 1937, des 

avonds te 8 uur, in café „De Beurs van Breda", te Breda. 
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 , Arasterdam, Z 

; 
Verslag der vergadering van 27 November 1937. 

Te 7M uur opent de voorzitter de door 70 leden en 3 intro-
ducé's bijgewoonde vergadering en begint den beeren Van der 
Hurk en Siegmund te danken voor hetgeen zij voor de feestver-
gadering gedaan hebben en deelt vervolgens mede, dat er van 
20-27 December door C S.K , de Ned Vereeniging en „Hollandia" 
een tentoonstelling gehouden zal worden in verband met den ver
koop van kinderzegels. Besloten wordt hiervoor ƒ 100,— beschik
baar te stellen Een minder aangename mededeeling moet over de 
)eugdvereeniging gedaan worden: deze is ter ziele wegens te wei
nig deelname In den beginne bloeide deze zeer; helaas is het mis 
gegaan. Herdacht wordt hierna mr. Modderman, een onzer oudste 
leden, al kwam hij ook weinig op de vergaderingen. Vervolgens 
worden verwelkomd speciaal de beeren Gnpon, Barrink en Bos-
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mans. De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Ingekomen stukken: vraag om voor een t.b.c.-patientje een ouden 
catalogus af te staan; de heer Boeg zal den zijne zenden. Mevrouw 
Erdman heeft een belangrijke schenking falsificaten gedaan, waar
voor hartelijk dank Het Congo-blok is voor ƒ 1,20 verkrijgbaai. 
Voorlezing der jaarverslagen, respectievelijk door len secretaris, 
penningmeester, hoofd afd. verkoop en bibliothecaris volgt nu. 
De kascommissie deelt mede, alle bescheiden volkomen accoord 
te hebben bevonden, waarna penningmeester en hoofd verkoop 
voor hun beheer worden gedechargeerd De voorzitter houdt hier
na eenige algemeene beschouwingen, richt zich daarna achtereen
volgens tot de beeren Boeg, Zwolle, Kastein en Van Kooten, om 
ten slotte afscheidswoorden als voorzitter te richten tot de geheele 
vergadering Hierna werden de beeren Vredendum, Van Kooten 
en Kästeln door de vergadering benoemd tot leden van verdienste, 
terwijl de heer Vredendum tevens het praedicaat eere-voorzitter 
verkrijgt. De heer Vredendum dankt voor dit spontane bewijs na 
de woorden van den heer Van der Hurk. Den sectiehoofden, als
mede den keurmeester, den heer Hekker en den heer Houtman 
wordt dank gebracht voor hun belangeloos werk. 

De vergadering m December wordt vastgesteld op den 18en. 
Prospecti der Baltische tentoonstelling liggen ter beschikking. De 
heer Boeg dankt de vergadering voor het vertrouwen, dat zij 
hem heeft geschonken en de bestuursleden voor hun samen
werking. Dr. Wijnhaussen dankt voor de toegezegde ƒ 100 en 
deelt het een en ander mede over de tentoonstelling. De heer 
Zwolle, belast met de technische uitvoering, vraagt om in
zendingen, welke gedurende de pauze in ruime mate worden toe
gezegd. 

Hierna volgt de belangrijke verkie^mg van 3 bestuursleden, daar 
de beeren Vredendum, Boeg en Zwolle zich met herkiesbaar stel
len De vergadering keurt goed, dat "de heer Siegmund tevens de 
werkzaamheden als 2e secretaris op zich neemt. Blijven 2 bestuurs
leden te verkiezen, waarvoor worden aanbevolen de beeren mr. 
De Beer en Poulie, terwijl uit de vergadering de heer Bonjoanny, 
die oorspronkelijk bedankt had, wordt voorgesteld. De uitslag der 
verkiezing is, dat de beeren mr. De Beer 62, Bonjoanny 40 en 
Poulie 36 stemmen verkrijgen. Een herstemming tusschen de beide 
laatstgenoemden geeft: Bonjoanny 45 en Poulie 20 stemmen. Ge
kozen zijn derhalve de beeren mr. De Beer en Bonjoanny, die de 
functies van voorzitter en onder-voorzitter op zich zullen nemen. 
Als vertegenwoordigers voor den Bond worden gekozen de beeren 
Vredendum, Van Kooten, Van der Hurk, Helmholt en Enschedé 
en als leden voor den Raad van Beheer worden wederom gekozen 
de beeren Kastein en Zwolle met als plaatsvervanger den heer 
Vredendum 

Namens de vergadering dankt de heer Bakker in typeerende 
woorden achtereenvolgens de beeren Vredendum, Boeg en Zwolle 
voor al hetgeen zij zoo belangeloos voor „HoUandia" gedaan 
hebben en hoopt, dat zij in den vervolge ook steeds onze ver
gaderingen zullen blijven bezoeken. 

Na de pauze een veiling van 6 kavels. De algemeene verloting 
wijst als winnaars aan de nrs.: 162, 148, 89, 31, 169, 290, 64, 32, 
21, 96, 100, 120, 346, 77, 65, 95, 359, 267, 195, 167, 160, 49, 
286 154 en 38. 

De heer Van der Hurk dankt de scheidende bestuursleden voor 
den ontstanen vriendschapsband. Onder hartelijken dank voor al 
het ondervondene sluit de heer Vredendum om 11 uur deze laatste 
door hem gepresideerde vergadering. W. G. Z. 

Overleden. 
mr. H. A E. Moddermätn, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
H A Lyppens, Terneuzen. 
P. B. de Ridder, Den Haag. 
M. van Praag, Meerhuizenstraat, Amsterdam. 

Aangenomen als lid. 
N. Hoekstra, Ned. Handel Mij., Batavia (Stad). (Oud-lid). 

Candidaat-Ieden. 
mr H D. Pierson, Ambachtstraat 10, Utrecht (Voorgesteld door 

A R. Jolles). 
R Barrink, boekhouder Ned. Handel Mij , Voltaplein 46, Amster

dam, O. 

J A. van der Vlis, Kerkstraat 235 I, Amsterdam. (Voorgesteld 
door A Hollenkamp) 

J Kels, Ceintuurbaan 183, Amsterdam, Z (Eigen aangifte). 
S Janse, Amstellaan 91 III, Amsterdam. (Voorgesteld door J. H. 

van Ammers). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 11 December 1937, des avonds 
te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 18 December 1937, des avonds te 
8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
■Wegens de feestdagen heeft deze maand onze vergadering niet 

plaats op den laatsten, doch op den voorlaatsten Zaterdag der 
maand, n.1. op 18 December 1937. 

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: J. J. A. HARBRINK NUMAN, 

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

" Verslag der vergadering van 30 November 1937. 
Aanwezig 41 leden en introducé's. In zijn openingswoord heet 

de voorzitter in het bijzonder welkom mrs. en dr. Mason, die uit 
Amerika zijn gekomen om een vergadering van de U Ph. V. bij 
te wonen Hij doet mededeeling van de benoeming van ir. Damme 
tot dr h c door den senaat der T. H., waarbij hij herinnert aan 
de welwillendheid, waarmede deze autoriteit steeds de philatelisten 
tegemoet trad De secretaris zal namens de U. Ph V. een geluk
wensch zenden 

Het verslag van de Octobervergadenng wordt ongewijzigd goed
gekeurd Het rapport van de verificatiecommissie is thans binnen
gekomen, naar aanleiding hiervan verzoekt de voorzitter de ver
gadering den penningmeester „cimi laude" te dechargeeren, waartoe 
onder applaus besloten wordt. 

Voorgelezen wordt een circulaire van de vereeniging Nederland
Balticum betreffende de door deze vereeniging te organiseeren 
postzegeltentoonstelling der Baltische landen in April 1938 en een 
circulaire van de Vereeniging tot bestrijding der tuberculose over 
een verlot ng van „Uiver" en „Snip"enveloppen. Leden, die 
hierover inlichtingen wenschen, kunnen zich tot den secretaris 
wenden 

Door verschillende leden is gevraagd, om weer eens lezingen te 
houden De voorzitter deelt mede, dat de heer Deenik in dit ver
eenigingsjaar een lezing zal houden; met eenige andere beeren 
wordt overleg gepleegd. De ballotage heeft tot resultaat, dat de 
heer A. Drijver met algemeene stemmen tot lid aangenomen wordt 
(Van den heer C. R. Drijver waren de aanmeldingsstukken nog 
niet binnengekomen). Voor den landenwedstrijd zijn 2 inzendingen 
binnengekomen, de beoordeeling is 1 dr. Hirsch, 2 de heer Hobma. 
Bovendien heeft de heer Cortenbach zijn Denen buiten mededin
ging meegebracht. 

Tervergadering circuleeren: van den heer de Bas eenenveloppe, 
die met de 500ste vlucht mee is geweest (tot verwondering van 
den heer de Bas is het speciale stempel met gebruikt om de zegels 
te stempelen) en van den heer Van Doorn een enveloppe met 
Deensche tentoonstellingszegels en een met herdenkingszegels ter 
gelegenheid van de 150jarige stichting van N Z. Wales. 

Onze jeugdclub bestaat deze maand één jaar De bedoeling is dit 
feit te herdenken door een eenigszms uitgebreide verloting; de 
voorzitter wekt de leden op, hiervoor prijsjes beschikbaar te 
stellen J. H. N. 

Nieuw lid. 
A Drijver, Witte Vrouwenstraat 38b, Utrecht (i). 

CandidaatIid. 
G. F. Koch, te Utrecht. 

Rectificatie. 
A. H. van der Zee moet zijn: A. H. van der Lee. 

Adresveranderingen. 
dr J G Siestrop wordt Regentesselaan 62, Utrecht 
J J van der Muur wordt Stadhouderslaan 22, Utrecht. 
J. H. Eisink wordt Schepenstraat 60c, Rotterdam, C 
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Mededeelingen. 
In het vorig verslag is abusievelijk weggevallen, dat ook het 

verslag van den directeur verkoophandel ongewijzigd werd goed
gekeurd. 

Let op de data der December-vergadering. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 17 December 1937, in restaurant 

Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 21 December 1937, des avonds te 

8K uur, in Hotel des Bays Bas, Janskerhof, Utrecht. (Van JYi — 
8 34 uur ruilen). 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken, 
4. Ballotage. 5. Lindenwedstrijd Sovjet-Rusland. 6. Rondvraag, 
7 Veiling. 8 Verloting. 9. Sluiting, 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STA RINK jr., Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

Verslag der vergadering van 25 November 1937. 

BIJ afwezen van onzen voorzitter neemt de heer Van 't Haaff 
diens functie waar en heet alle aanwezigen, waaronder weder een 
introducé, welkom en herdenkt daarna met eenige waardeerende 
woorden ons overleden mede-lid den heer Mulder. De notulen, 
welke daarna worden voorgelezen, geven geen aanleiding tot op-
of aanmerkingen en worden goedgekeurd en gearresteerd 

BIJ de ingezonden stukken is een ingekomen circulaire van den 
bekenden philatelist, den heer Van Peursem, waarin hij mededeeling 
doet van een te houden z g Baltische tentoonstelling Er zijn ge
lukkig eenige leden, die daarvoor interesse hebben, zoodat er alle / 
kans bestaat, dat onze vereeniging daarop vertegenwoordigd zal 
zijn. 

De voorgenomen wijziging van artikel 26 van het huishoudelijk 
reglement wordt bij acclamatie goedgekeurd, zoodat vanaf 1 Ja
nuari de thans nog verschillende contributies gelijkgeschakeld 
zullen zijn. De candidaat-leden worden dan aangenomen als lid, 
waarna een veiling plaats heeft en daarna de verloting A. S. jr. 

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

Candidaat-leden. 
ir. J. M. Waller, Steijnlaan 15, Hilversum. 
dr. R. R Staudt, Benoordenhoutscheweg 96, Den Haag. 
D. A. Hooijer, Lanxlaan 25, Den Haag. 

Bedankt per 31 December 1936. 
L. Broese van Groenou, Den Haag. 
mevr D. J. C. Bakker-Rijken, Den Haag. 
mevr E. Kuijlman, Den Haag 

Overleden. 
J. J. Mulder, Den Haag. 

Adreswijzigingen. 
C. H. Eckhart wordt Nicolaistraat 2, Den Haag. 
P. H. Kremer wordt Nieuw-Guineaweg 6, Batavia, C. 

Contributie. 
De leden worden beleefd verzocht, ter voorkoming van innings-

kosten, hun contributie over het a s. vereenigingsjaar te willen 
gireeren op girorekening 173835 ten name van den penningmeester 
Haagsche Philatelisten Vereeniging, Ooievaarlaan 10, Den Haa g. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 December 1937, des avonds te 

8K uur, in hotel „De Gouden Kroon", te 's-Gravenhage. 
Opening Notulen Bmnengekomen stukken Mededeelingen. 

Ballotage nieuwe leden. Veiling. Rondvraag. Verloting. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 24 November 1937. 
Aanwezig 100 leden en 1 introducé. De heeren Van Rest en 

Kirchner zijn met aanwezig, daar zij dezen avond de vereeniging 
te Dordrecht vertegenwoordigen. De voorzitter, de heer C. J. 
Reijerse, opent de vergadering en richt in het bijzonder woorden 
van welkom tot de heeren Roda en Duran, alsmede tot het 
candidaatlid Wilsoa. Voor de verloting zijn zegels geschonken 
door de heeren Van der Houven en Scharrenburg; voor de 
bibliotheek 10 jaargangen van het Maandblad door den heer 
Hoeijenbos Ter circulatie gaat een brief uit N.-Z -Wales van den 
heer Lorang De voorzitter doet hierna mededeeling van de wijze, 
waarop de contributie en de bedragen van uitname uit de rond-
zendingen zullen moeten worden voldaan. Dit zal ook in het 
Maandblad worden bekend gemaakt Hierna volgt voorlezing van 
brieven van de vereeniging „Nederland-Balticum" voor een te 
houden tentoonstelling, van den heer Goldberg te Brussel betref
fende weldadigheidszegels van België; van den heer Halasz te Buda
pest over postzegels ter gelegenheid van het Eucharistisch Congres. 
Verder leest de voorzitter nog een couranten-uitknipsel voor van 
de vlucht van Codes. 

Naar aanleiding van een geval betreffende uitname uit de rond-
zending, doet de voorzitter mededeeling van de hierover plaats 
gehad hebbende correspondentie Hij stelt voor het betreffende 
lid te royeeren, hetgeen met algemeene stemmen wordt goed
gekeurd. 

De voorzitter vraagt welk lid een len en 2en jaargang van het 
Maandblad aan de bibliotheek wil schenken. De notulen worden, 
met dank aan den secretaris, onveranderd vastgesteld. De candidaat-
leden worden met 77 stemmen voor en 16 blanco aangenomen. De 
eerste prijs van de verloting valt ten deel aan den heer Van 
der Star. In de verlocingscommissie worden gekozen de heeren 
Lorang en Smulders. 

De veiling volgt, waarna de voorzitter de vergadering sluit. 
J. H. V. d. V. 

Mededeelingen. 
Volgens de statuten is de tijd om te bedanken voor het jaar 1938 

sinds 1 December j.1. voorbij Men valle het bestuur niet lastig 
hieromtrent. 

Dringend wordt verzocht vóór 1 Januari as . de contributie 
voor 1938 te voldoen Na dien wordt ingevorderd per post-
kwitantie, verhoogd met 20 cent inningskosten. Contributie / 2,50 
voor Den Haag en omgeving; ƒ 2 , — daarbuiten, entree / 1,-r. 
Giro 315284 ten name van den penningmeester der Internationale 
Vereeniging „Philatelica", Lubeckstraat 76, Den Haag. 

Voor de rondzending en alleen daarvoor steeds betalen op het 
gironummer 25142 ten name van „Philatelica", Den Haag, onder 
vermelding van bedrag en nummer van elke zending afzonderlijk. 
Verrekening met eigen inzendingen is voortaan beslist uitgesloten. 

E-

Leden en gegadigden voor complete jaargangen of losse num
mers van het Maandblad gelieven zich in verbinding te steilen 
met onzen bibliothecaris, den heer D. O. Kirchner, Rietzanger-
laan 5, Den Haag. 

Propaganda-a\ond voor postzegelverzamelaars, op Maandag 
20 December 1937, des avonds 8 uur. Nieuwstraat 30, Den Haag. 
Populaire causerie met lichtbeelden door den beer N. A. Zilver, 
Amsterdam; onderwerp: „Humor in de philatehe". 

Voor leden vrije toegang; ook voor introducé's, niet-Ieden. 
Introductiekaarten te verkrijgen bij: 

C. J. Reijerse, Prinses Mariestraat 34-36, Den Haag; 
W. G. Verhoeff,Sneeuwbalstraat 132, Den Haag; 
J. H . van der Veen, De Carpentierstraat 159, Den Haag. 
Hiermede vervalt onze gewone maandelijksche vergadering op 

22 December in het „Zuid" NIET ! 
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Nieuwe leden. 
903. A. R. VoUenga, Pianohandel K. K. Knies, Tandjoengan 55, 

Soerabaja (Java). 
904. I. W. Wilson, Schedeldoekshaven 31, Den Haag. 
905. E. Eijkelenboom, Hadrianusstraat 22, Voorburg (Z.H.). 
906 A. Godschalk jr., Hulshorstraat 249, Den Haag. 
907. M. Kepper, c o . Geo Wehry & Co., Batavia. 
908. F. W. Isselmann, Deimanstraat 304, Den Haag. 
910. J. Hamstra, Harlingerstraatweg 36, Leeuwarden. 
911. A. van der Schoot, Spanjaardslaan 11, Leeuwarden. 
912. B, \V A. Geutjes, St. Urbanusweg 70, Venlo. 
913. R. Langen, Klaasstraat 40, Venlo. 
914. ]. H. Pantus, Hoogeweg 196, Venlo. 
915. f. Vostermans, Broekstraat 122, Blerick bij Venlo. 
916. W. Dekker, B 254, Giesendam. 
917. J. Kruisheer, Gouverneurstraat 74, Dordrecht. 
918. G. Veldhuijzen, Stooplaan 26, Dordrecht. 

(De laatste drie tot heden jeugdleden). 

Candidaatleden. 
mevr. B. UrlusRoozen, Huize Clarewijck, Noordwijk aan Zee. 

(Voorgesteld door mej. G. Henseier). 
C. Postema, Schiedamschedijk 13, Rotterdam, C. (Eigen aangifte). 
H. H. Franken, Azaleastraat 78, Den Haag. (Voorgesteld door 

E. Röntgen en M. L. Spier). 
P. van Woerden, Wes^tplantsoen 47, Delft. 
S. C. Man in ' t Veld, Van der Heimstraat 51, Delft. 

(Beiden voorgesteld door J. Jense). 
P. J. van der Mark, Vliet 5a, Leiden. (Eigen aangifte). 
G. Joha, Parallelweg 71, BalikPapan, Borneo (N.L). (Voorgesteld 

door J. A. C Achilles). 
H. Z. Boel, Oostenburgerdwarslaan 9, Voorburg (Z.H.). (Voorge

steld door A. Hoeijenbos). 
K. Katz, Van Hogendorpstraat 105, Den Haag. (Voorgesteld door 

M. Seligman). 
J. Rolfes, Symonszstraat 18, Scheveningen. (Voorgesteld door A. 

de Jong). 
A. H. Philips, Kraaienlaan 5, Den Haag. (Voorgesteld door J. 

Dingemanse). 
L. T. van der Blom, Nijkerklaan 21, Den Haag. (Voorgesteld door 

B. Meslier). 
Jeugdlid; H. Norden, Spui 169, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. Norden). 
C. Moerman, Van Heusdestraat 30a, Rotterdam, W. (Voorgesteld 

door A. P. J. Geels). 
J. C. f. Dessing, Woestduinstraat 72 I, Amsterdam, W. (Voorge

steld door G Henseier). 
A. P. Visser, Vliegwielstraat 32, Den Haag. (Eigen aangifte). 
C. Broekhuizen. Irisplein 41, Den Haag. (Eigen aangifte). 
A. Soels, IJzendoorn. (Afdeeling Tiel). 
Th. A. E. Trijssenaar, Eek en Wiel. (Afdeeling Tiel). 
H. J. van den Heuvel, Papensteeg 31, Tiel. (Afdeeling Tiel). (Oud

lid). 
J. C. Klok, Haulerweg 64, Wolvega (Fr.). (Eigen aangifte), 
mr. E. baron van Heerdt tot Eversberg, Chalet Domino, Mantana 

(Zwitserland). (Voorgesteld door A. J. van der Moer). 
F. van Hoogstraten, burgemeester, Hengelo. (Voorgesteld door 

H. A. Croin). 
J. van Gemert sr., Loenenschestraat 10, Den Haag. (Voorgesteld 

door E. Reimerink). 
H. C. Kooijmans, Tomatenstraat 166, Den Haag; na 27 December: 

Laan van Klarenbeek 10, Arnhem. (Voorgesteld door D. O. 
Kirchner). 

H. Vos Hzn., Delfgauwscheweg 85, Delft. (Voorgesteld door J. 
Jense). 

J. Poots, Achterklooster 67, Rotterdam, C. (Eigen aangifte). 
K. R ^'an der Lee, Nieuwe Parklaan 128, Scheveningen. (Eigen 

aangifte), 
mevr. Van AalstCambier, Huize „Val Monte", Berg en Dal. 

(Afdeeling Nijmegen). 
J. Ousting, OosterMeerwijk, Berg en Dal. (Afdeeling Nijmegen). 

Overleden. 
479. C. van der Zee, Bandoeng (Java). 

715. 
554. 
422. 
787. 
433. 
748. 
222. 
503. 
189. 
625. 
350. 
441. 
832. 

13. 
649. 

73. 
782. 
520. 
394. 
884. 
237. 
398. 
202. 
126. 

Bedankt met 1 
H. van Hoogdalen, Rhenen. 
P. Roodhuijzen, Wassenaar. 
P. N. Sombeek, Den Haag. 
C. W. A. Stein, Den Haag. 
F. W. Naujoks, Den Haag. 
E. Reimerink, Den Haag. 
Fr. Berghuis, Leeuwarden. 
Carol Sugar, Amsterdam. 
F. J. Winnen, Rotterdam. 
A. Molenaar, Leeuwarden. 
H. D. Slort, Amsterdam. 
L M de Roo, Den Haag. 
P. D. van Kooten, Den Haa 
H. van Trierum, Den Haag. 

Januari 
590, 
584. 
657. 
417. 
487. 
226 
686. 
606. 
436. 
597. 
573. 
775. 

g

]. van den Akker, Leeuwarden. 
W. M. Lankhorst, Wassenaar 
mevr. E. KorverMoritz, Nj 
L. la Porte, Goes. (Afdeeling 

L. 
M 
H 
P. 
A. 
.T
M 
H 
J
G. 
A. 
J

megen. 
Go 

A. A. M. de Graaf, Scheveningen. 
A. H. van de Ruijt, Zwolle. 
H. F. Oldendorf, Amsterdam. 
P. A. Leffring, Leeuwarden. 
G. J. Geuzenbroek, Amsterdam. 

•s). 

ir. C. J. van den Berg, Leeuwarden. 

1938. ^_^ 
Kooijmans, Rotterdam. 
Feddem.a, Wassenaar. 
J. Koopman,. Leiden. 
de Lange, Rotterdam. 
van Lith, Den Haag. 

Doorman, Nijmegen. 
du Jour, Naarden. 
Altena, Zwolle. 

H. Bach, Zwolle. 
Poot, Den Haag. 
Bosman, Baarn. 

Guijt, Den Haag. 

(Afdeeling Zwolle). 

Van de afdeeling Dordrecht bedankt en afgevoerd 
met 31 December 1937. 

828. B. Lam, Dordrecht. 
411. W. H. Moorrees, Dordrecht. 
724. B. P. van Wijland, Dordrecht. 
746. L. M. Smits, Dordrecht. 
138. mej. J. C. van Riemsdiik, Dordrecht. 
800. mej. M. de Haan, Dordrecht. 
177. H. J. Bolk, Dordrecht. 
jeugdlid 13. P. de Bruin, Dordrecht. 
jeugdlid 10. G. Blokland, Dubbeldam. 

Geroyeerd. 
839. Th. S. A. Schaepman, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
485. C. P. Bos, Floresstraat 58, Dordrecht. 
600. G. G. L. van Schaijk, Cia de Petroleo, Shell de Columbia 

Bogota, Columbia (S.America). 
248. J. F. C. Dellevoet, Loosduinschekade 597, Den Haag. 
617. B. J. de Heer, Passage 8, Rotterdam, C. 
899. J. L. Soudijn, Schiekade 180, Rotterdam. 

J. van der Wiel, Pijnboomstraat 61, Den Haag. 
286. Tj. Schrader, Laan van Leeuwensteijn 34, Voorburg (Z.H.). 
477. D. J. Dirks, Grootebr. Grintweg 31, Tiel. 
652. K. Babajeff, Laan van Poot 152, Den Haag. 
325. J. A. van der Waal, Nijmegen ? 
434. H. F. LigteringeSnelder, Soestdijkerweg 83 N, Bilthoven. *) 
475. W. H. A. Ontrop, Katwijkstraat 36, Den Haag. 

'■'■) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
Afdeeling Venlo. 

Ledenvergadering van 9 November 1937. Bij afwezigheid van 
den voorzitter opent de heer Den Hartog de vergadering en heet 
alle aanwezigen welkom. Na behandeling van de ingekomen 
stukken heeft een uitvoerige bespreking plaats van de begrooting 
voor de te houden tentoonstelling einde 1938. Eveneens wordt het 
garantiefonds voor deze tentoonstelling besproken en overwogen. 
Voor het uitwerken der begrooting wordt een commissie benoemd, 
welke bestaat uit de beeren Timmermans, Groeneboer, Derkx en 
Houba. Hierna vindt een prijsvraag plaats, waarvan de prijzen 
ten deel vielen aan de beeren Ruding, Poeth en Derkx. Na de 
maandelijksche verloting en rondvraag wordt de vergadering te 
circa 12 uur gesloten. 

1922. — Afdeeling Dordrecht. — 1937. 
In de maand November heeft de afdeeling Dordrecht op waar

dige wijze haar 15jarig bestaan gevierd. Begonnen werd met 
een postzegel ten toonstelling op Zaterdag 20 en Zondag 21 N o 
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vember, welke, dank zlj de medewerking van vele leden, een groot 
succes is geworden. De tentoonstelling bestond, behalve de collectie 
vliegbrieven van den heer Lorang, welwillend daarvoor beschik
baar gesteld, geheel uit inzendingen van de leden der vereeniging 
,,Dordrecht". O. a. waren aanwezig, compleet of nagenoeg com
pleet, Danzig, Bosnië, Montenegro, Noorwegen, Turkije, Joego
slavië, Nederland, Memel, Rusland, alle Silver-Jubilee-zegels van 
Engeland en Koloniën, zoowel ongebruikt als gebruikt, en de 
kroningszegels, ongebruikt en gebruikt, en voorts nog verschillende 
kleinere inzendingen. Alles bijeen een tentoonstelling, waar veel 
fraais en bijzonders te zien was, en welke zich dan ook in een 
druk bezoek heeft mogen verheugen. Op Woensdag 24 November 
werd een feestavond gegeven voor de leden met hun huisgenooten, 
waarbij ruim 100 personen aanwezig waren. Na de opening door 
den voorzitter, den heer G. van der Mark, bood namens de ver
eeniging „Philatelica" de heer T. N. H. van Rest uit 's-Gravenhage 
een bloemstuk aan met de gelukwenschen van het hoofdbestuur, 
daarbij in het licht stellend, hoezeer „Philatelica" het werken en 
streven van de afdeeling Dordrecht op prijs stelt. Een cabaretière 
en een musicale clown vulden verder een groot deel van den 
avond en wisten de lachspieren der aanwezigen danig in werking 
te brengen. Een strijkje verhoogde mede de gezelligheid. In de 
eerste pauze werd de jaarverloting gehouden, terwijl in de tweede 
pauze de prijzen werden uitgereikt, waarna ten tooneele werd 
gebracht een komische schets in 5 tafereelen „De Tip-Top Ver
zamelaar", welke het leven der postzegelverzamelaars op verschil
lende wijze belichtte, tot groot vermaak der aanwezigen. Het slot 
werd gevormd door een door allen medegezongen lied op de wijze 
„Limburg, mijn vaderland": 

Zijt gij al beoefenaar 
Van die mooie sport. 

Bent U geen verzamelaar ? 
Zorgt dan dat ge 't wordt.. 

Postzegels voldoen U steeds, 
Stemmen U tevreê. 

Lev' Philatelica ! 
Zingt dat met ons mee ! 

Deze schets werd met behulo van nog een derde opgevoerd door 
den heer Oosting met zijn echtgenoote. Tot slot volgde nog een 
couplet, waarin hulde werd gebracht aan het bestuur. Met ge
noegen kan de afdeeling Dordrecht op de viering van haar 
15-jarig bestaan terugzien en met frisschen moed gaat zij weder 
de toekomst tegemoet. Op 18 December zal een bezoek worden 
gebracht aan het Postmuseum in Den Haag. Vertrek per trein 
re 13.38 uur. Kosten ƒ 1,20 per persoon. Terugreis naar verkiezing. 
Men wordt verzocht zich op te geven bij den heer G. van 
Hemert, Corn, de "Wittstraat 29, Dordrecht. G. L. v. d. H. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7% uur, ledenvergadering op Woensdag 

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

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

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

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

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

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, Stations
weg A 258, Hardenberg), den 3en Vrijdag der maand, 8 uur n.m., 
in Lunchroom Beenen, Groote Markt (in Juli en Augustus niet). 
Bijeenkomst speciaal voor de jeugd in gebouw Speeltuinvereeniging 
„Assendorp", eiken 4en Zaterdag, 4 uur n.m. 

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

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

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

Verslag der vergadering van 24 November 1937. 
Aanwezig 22 leden. Te 8 uur opent de voorzitter de verga

dering, roept de leden een hartelijk welkom toe, vooral den heer 
Hoefnagels, die voor het eerst een vergadering van „de Globe" 
biiwoont. De notulen worden voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd. Naar aanleiding van deze notulen merkt de voorzitter 
op, dat in verband met een in de vorige vergadering geuiten 
wensch van dr. Borel betreffende een ledenlijst, deze opnieuw is 
samengesteld en ter beschikking van belangstellende leden ver
krijgbaar is. Hij toont hiermede aan, dat het bestuur de wenschen 
der leden ter harte neemt. Een woord van lof brengt hij aan 
mejuffrouw Veering, die deze nieuwe lijst samenstelde. Hij deelt 
de leden tevens de resultaten mede van de eerste jeugdbijeenkomst. 
Aanwezig waren op 13 November 13 jeugdige verzamelaars (12 
jongens en 1 meisje). Hij hoopt, dat het cijfer 13 geen ongelukkig 
teeken is en geen funesten invloed mag hebben. 

Ingekomen stukken: 
Dankbetuiging voor telegrafische gelukwensch van „Hollandia" 

ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan. 
Schriiven der vereeniging „Nederland-Balticum" betreffende de 

te houden tentoonstelling. De circulaires zijn aan de leden door
gegeven. 

Jaarverslag in boekvorm van „ O D Hoop van Zegels". 
Aanbiedingen van de beeren Goldberg en Wexel. 
Ontvangen van den heer Kleekamp een nieuwen catalogus Neder

land en Koloniën. 
Naar aanleiding van een vraag van een der leden zegt de voor

zitter, dat de prijzen in de verschillende catalogi zeer uiteen 
loopen. Verschillende voorbeelden brengt hij ter kennis van de 
leden, waarop een geanimeerde gedachtenwisseling volgt. 

Bij de rondvraag dankt de heer Hoefnagels voor de welwillende 
woorden bij den aanvang der vergadering door den voorzitter 
tot hem gericht. Hij zegt, dat de eeerste indruk een goede is 
geweest. Dr. Borel brengt dank aan het bestuur voor de snelle 
wijze, waarop het de wenschen van de leden vervult. De heer 
Kleekamp vestigt de aandacht van het bestuur erop, dat de K.L.M, 
speciale enveloppen van 25 cent verkrijgbaar stelt, doch dat de 
K L.M.-agenten en postkantoren niet weten, waar deze te krijgen 
zijn. De voorzitter zegt, dat deze klacht aan het hoofdbestuur zal 
worden doorgezonden. Uit de vergadering komt nog een klacht, 
dat de nieuwe opdrukken Ned.-Indië niet aan de philatelisten-
loketten verkrijgbaar worden gesteld Op verzoek van den heer 
Hoefnagels zal het hoofdbestuur hiervan eveneens in kennis 
worden gesteld. Waarna sluiting. C. R. F. 

Uittreksel verslag van den penningmeester. 
Uit de rekening van den penningmeester over 1936-1937 blijkt, 

dat het voordeelig saldo van de voorgaande rekening ad f 701,5214 
is aangegroeid tot ƒ 856,32J^. De ontvangsten vermelden: contri
butie ƒ367,75; entree, stempels en reglementen ƒ38,—; kortingen 
/ 8 5 , 2 9 K ; rente spaarbank ƒ17.69; extra-bijdragen en toevallige 
baten ƒ38,55; blanco boekjes ƒ2.75; totaal ƒ 550,033^. De uit
gaven bedroegen: kosten rondzendrngen ƒ55 4'?K; Bondscontri
butie (-|- toeslag) ƒ34,80; Maandblad, andere tijdschriften en druk
werk ƒ228,62; verzekering ƒ15,30; kosten afgevaardigden ƒ 3 0 , — ; 
vergadering en jeugdbijeenkomsten ƒ17,85: oorro secretaris ƒ 8 , 2 3 ; 
terugontvangen stempels ƒ 5 , — ; totaal ƒ395,23K• 

Uittreksel verslag hoofd van de rondzending. 
Uit het verslag van het hoofd van de rondzendingen blijkt o. m.t> 

dat in het vereenigingsjaar 1936-1937 voor ƒ 9 5 7 aan postzegels 
werd omgezet, tegen ƒ 829 in het vereenigingsjaar 1935-1936. 

In de sectie Nederland en Koloniën liep de verkoop terug met 
ƒ 106, omdat slechts éénmaal een zending Nederland en Koloniën 
kon worden samengesteld, daar het geheele jaar vrijwel geen 
boekjes met deze zegels inkwamen. De andere secties daarentegen 
vermelden een vermeerdering van verkoop met ƒ234. Over het 
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algemeen mag de verkoop van zegels over 1936-1937 dus gunstig 
genoemd worden, omdat in dat jaar voor ƒ 128 meer werd om
gezet dan in het vereenigingsjaar 1935-1936. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 29 December 1937, des avonds 

te 8 uur precies, in „National", Arnhem. 
PfF" Na afloop der vergadering zal weder voor het eerst een 

veiling worden gehouden. Bij gebleken animo zal dan hiermede 
worden doorgegaan. 

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

Verslag der vergadering van 9 November 1937. 
Te ruim half acht opent de vice-voorzitter, de heer Jorissen, 

deze vergadering en heet de heren welkom; aanwezig zijn 22 leden. 
Bericht van verhindering van den heer Van Harderwijk was in
gekomen wegens ambtsbezigheden. Nadat de notulen waren ge
lezen en goedgekeurd, stelde de heer [orissen de verkiezing van 
een bestuurslid aan de orde, in verband met het aftreden van den 
heer Van Harderwijk. Uit de vergadering werden geen candidaten 
gesteld; wel bracht de heer Den Outer den heer Samson naar 
voren. De heer Jorissen deelde toen medee, dat op de gehouden 
bestuursvergadering de heer Samson als bestuurslid was candidaat 
gesteld en dat deze erin had toegestemd, te worden voorgedragen. 
Het was geen wonder, dat de heer Samson daarna bij acclamatie 
tot bestuurslid werd benoemd en de heer Jorissen verzocht hem 
aan de groene tafel plaats te nemen, waarna de heer Samson dank 
zeide voor het in hem gestelde vertrouwen, doch eraan toevoegde, 
dat hij, gezien de bekendheid en de grote kennis van zegels van 
den heer Van Harderwijk, op de medewerking van bestuur en 
'eden rekende. 

Hierna kwam aan de orde de bezichtiging van de collectie 
Bulgarije van den heer Jorissen, die nu zijn verzameling van 1925 
af liet passeren. Na afloop van de prachtige bladen bedankte de 
heer Samson voor het schone, dat de leden hiermee hadden kunnen 
genic^en en den heer Jorissen voor de moeite, die hij zich daar
voor had gegeven. Dan werd besproken, dat er een tombola zou 
worden gehouden bij de a.s. jaarvergadering op 14 December. Op 
de agenda wordt dan tevens geplaatst een voorstel, om den heer 
Van Harderwijk tot eerelid en tot eerevoorzitter te benoemen. 
Hem zal dan een herinnering worden aangeboden aan zijn voor-
7'tterschap. Den heer Van Senus wordt opgedragen, naar deze 
herinnering uit te zien. Vervolgens de verloting en de rondvraag, 
waarna sluiting. L. W. I. 

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

Verslag der vergadering van 26 November 1937. 
De notulen der October-vergadering worden ongewijzigd ge

arresteerd en eenige der belangrijkste ingekomen stukken worden 
bekend gemaakt. Na een mededeeling inzake datum der volgende 
bijeenkomst (zie onder vergadering), krijgt de heer Schouten ge
legenheid zijn collectie Fransche Koloniën toe te lichten. Hij maakt 
bekend dat zijn betreffende verzameling, waarin slechts een klein 
aantal zegels ontbreken, in het geheel 425 albumbladen beslaat; hij 
nam hiervan ongeveer een vierde deel ter vergadering mede. Na de 
bezichtiging spreekt de voorzitter woorden van dank, gevolgd 
door langdurig applaus. 

Van de rondvraag maken eenige der aanwezigen gebruik, waarna 
een algemeene verloting gehouden wordt, waarvoor een 15-tal 
prijzen ter tafel ligt. De niet ter vergadering uitgereikte prijzen 
zullen aan de gelukkigen in den loop van December worden uit
gereikt. De gebruikelijke verloting onder de aanwezigen (wier 
aantal een record bereikte) heeft een vlot verloop: Met de vei
ling onder leiding van den heer Rumpff, waarvoor 47 kavels 
onder den hamer komen, gaan 18 kavels in andere handen over, 
waarna sluiting dezer geanimeerde samenkomst. H. W. 

Voorgesteld als lid. 
mr. J. van Gulik, Julianalaan 130, Overveen. (Voorgesteld door 

H. Weyenbergh). 

J. K. R I E T D I J K . 

Ingeschreven als lid. 
251. G. Spanjaard, H. W. Mesdaglaan 28, Heemstede. 
256. H. van der Hoeff, Duvenvoordestraat 60, Haarlem. 
107. H. de Lugt, Oranjestraat 31, Haarlem. 
197. J. Visser, Ged. Oude Gracht 89, Haarlem *). 
253. mej. F. C Hendriks, Camphuijsenlaan 12, Aerdenhout-Heem-

stede. 
186. O. Snoeks, Papaverstraat 5, Haarlem *). 
193. C. B. J. Hagebout, Oranjelaan 4, Overveen. 

Adresopgaven en veranderingen. 
lid 228 moet ziin Pompstationsweg 181. 
lid 40 moet zijn Meerweg 17. 

(Zie November-nr.). 
143. ]. C. Vaarberg, thans Rijksstraatweg 523, Santpoort. 

15. H. Ph. J. Amesz, thans Zandvoortschelaan 251, Zandvoort. 
114. J. B. Jonkman, thans Burg. Van Lennepweg 7, Heemstede. 

Overleden. 
137. G. Deutekom, Bloemendaal 

Vergadering. 
In verband met de bijzondere data in deze maand werd de al

gemeene vergadering bepaald op Vrijdag 17 December 1937, des 
avonds te SK uur, in de sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1, 
Haarlem. 

De agenda vermeldt o.a. bezichtiging der collectie Columbia 
van den heer jhr. mr. Van Lennep. 

*) Ook voorgesteld door M. Rumpff. 

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

Verslag der vergadering van 22 November 1937. 
Aanwezig 38 personen. De voorzitter, de heer Kielman, opent 

te ruim half negen deze vergadering met een woord van welkom, 
in het bijzonder tot de introducé's. De secretaris krijgt dan gele
genheid tot het lezen van de notulen der vorige vergadering, welke 
onveranderd worden vastgesteld. De ingekomen stukken worden 
behandeld. Besoroken wordt daarna het in het Maandblad voor
komende verslag van de Bondsbestuursvergadering. Het heeft 
meerdere leden bevreemd, dat blijkbaar toch de „dag van den 
postzegel" zal worden ingevoerd, niettegenstaande de groote op
positie. Desgevraagd deelen de afgevaardigden nogmaals mede, dat 
op de Bondsvergadering te Arnhem de protesten tegen invoering 
zoo groot waren, dat, wanneer er gestemd zou zijn, zich een vrij 
groote meerderheid tegen zou hebben verklaard. Besloten wordt 
dat de vereeniging over dezen gang van zaken een woord van 
protest zal laten hooren. 

Overgegaan wordt dan tot stemming over de toelating van een 
viertal candidaat-leden. Deze worden allen aangenomen. Nadat 
een verloting van eenige aardige series is gehouden, wordt na de 
gebruikelijke rondvraag de vergadering gesloten. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
77. M. "Wilkens, Soilsluizen 30, Groningen. 
80. G. F. Schut, Tuinbouwstraat 33, Groningen. 
82. J. C. van Duijn, tandarts. Hoofdstraat 30c, Stadskanaal. 
83. H. Boers, Poststraat 18, Stadskanaal. 

Candidaat-leden. 
K. Hoeksema, Zuiderpark 17, Groningen. (Voorgesteld door S. 

Woldring). 
J. Biel. Petrus Driesscnstraat 34, Groningen. (Voorgesteld door 

S. Woldring). 
H. Bosma, Carolieweg 19, Groningen. (Eigen aangifte). 

Bedankt met 31 December 1937. 
40. ir. A. E. M. J. Hanlo, Groningen. 

179. mr. J. A. Schreuder, Groningen. 
33. J. J. Toutenhoofd, Groningen. 

Adresverandering. 
W. B. Kuntzel, thans Zuiderhaven 67, Harlingen. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Vergaderingen. 
Vergadering op Maandag 28 December 1937; 
Beursavond op Donderdag 13 Januari 1938; 

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

Phihtel.-Vereeni£;inf» „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris | HERMANS, Alex Battalaan 20, Maastricht 

Verslag der vergadering van 22 November 1937. 
Aanwezig 28 led"n De voorzitter opent de vergadering, waarna 

de notulen worden goedgekeurd Van een door de vereeniging 
Nederland-Balticum" in Februari 1938 te organiseeren postzegel-

lentoonstellmg wordt kennis gegeven Van de thans koerseerende 
opdrukzegels van Ned -Indie, welke waarschijnlijk niet aan de 
philatelistenloketten verkrijgbaar zullen worden gesteld, zal de 
secretaris de noodige exemplaren in Indie bestellen, deze zullen 
beschikbaar zijn voor de geregelde bezoekers der bijeenkomsten 
De candidaat leden, de beeren Fredrix, Smit en Dumoulin, worden 
bij stemming tot lid aangenomen 

BIJ de rondvraag wijst de heer Van de Ven op den groei en 
bloei van onze vereeniging en oppert het idee, om weer eens een 
tentoonstelling onder de leden te houden De voorzitter wil dit 
gaarne met het bestuur bespreken In de commissie voor de 
jaarlijksche verloting worden mevrouw Verzijl, mejuffrouw Maussen 
en de heer Du Saar en in de kascommissie pastoor Soons en de 
heer Jacobs benoemd 

Hierna volgen de gratis-verloting en het gezelschapsspel J H 
Nieuwe leden, ingaande 1 Januari 1938. 

15 M H Fredrix, Koning Clovisstraat 89b, Maastricht 
16 G Smit, Koning Clovisstraat 21, Maastricht 
17 H Dumoulin, Jos Hollmanstraat 10, Maastricht 

Bedankt met 1 Januari 1938. 
25 J Smeets, Maastricht 

8 mevr Guttig-Hannik, Amsterdam 

Candidaat-leden. 
R N Idema, Prof Pieter WiUemstraat 50, Maastricht (Eigen 

aangifte) 
R Bogman, "Wijker Gr^chtstraat 11, Maastricht (Eigen aangifte) 

Adreswijziging 
J Theelen, thans Javastraat 22, Bandoeng 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 20 December 1937, vergadering; 
Maandag 3 Januari 1938, beurs; 
Maandag 17 Januari 1938, JAARVERGADERING; 

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

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

Kort verslag van de feestvergadering ter gelegenheid van het 
15-)arig bestaan, gehouden op Vrijdag 12 November 1937 

m „Het Kegelhuis", Julianapark, te Den Helder. 
De vergadering wordt door den heer Alderhefste, als voorzitter 

der feestcommissie, met een kort woord geopend, waarop de heer 
Quant een enkel woord tot de aanwezigen richt, speciaal tot den 
heer Labout als een der oudste leden, waarbij hij hem dank brengt 
voor het goede beheer der feestkas Nadat de band van „Het 
Kegelhuis" een nummertje ten gehoore gebracht heeft, is het de 
beurt aan Daan Pool, die een flink deel van den avond met tus-
schenpoozen de aanwezigen heeft bezig gehouden met zijn voor
drachten, waarvan voornamelijk die, m West-Friesch dialect ge
geven, zeer in den smaak vielen Waarheen de belangstelling der 
leden vooral ging was natuurlijk de groote verloting De prijzen 
waren dit keer bijzonder mooi wegens het feest Tusschen de ver
schillende pauzen van het optreden van Daan Pool was er tevens 
gelegenheid tot een dansje De feestcommissie was op het goede 
denkbeeld gekomen buiten de postzegelverloting nog twee ver-
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lotingen met niet-philatelistische prijzen te houden, een voor de 
dames en een voor de beeren Voor variatie is dan ook wel ge
zorgd en zoodoende was het reeds tegen half drie, toen er opge
broken moest worden De feestcommissie komt in deze wel een 
woord van dank toe voor het vele werk, dat ze voor het wel
slagen van dezen avond heeft verricht 

Verslag der vergadering van 23 November 1937. 
Te ruim half negen opening door den voorzitter met een wel

kom tot de aanwezigen, in het bijzonder tot de beeren Van 
Scheijen en Dekker, die voor het eerst aanwezig zijn Na lezing 
en goedkeuring der notulen wordt de heer Dekker als lid aan
genomen BIJ de ingekomen stukken zijn een aanbieding van Bel
gische weldadigheidszegels, een schrijven van den heer Zwolle 
naar aanleiding van ons bericht aan den Bond over zegels, welke 
op kaarten geplakt behoorende bij postpakketten en welke zegels 
de P T T ten goede komen, en een schrijven van de vereeniging 
Nederland Balticum, welke in Februari m Den Haag een tentoon
stelling organiseert 

De administrateur merkt op, dat in de laatste rondzending een 
duur zegel vernield is en vraagt, voortaan de uiterste voorzichtig
heid te betrachten bij het behandelen der rondzendingen, terwijl hij 
tevens nogmaals verzoekt na gebruik de boekjes nog eens te con
troleeren, daar het dikwijls voorkomt, dat de bedragen niet ge
heel kloppen met die, in de kolommen ingevuld Verder doet ge
noemd bestuurslid het voorstel, om in het begin van het volgend 
jaar een tentoonstelling te houden voor propaganda Hier zijn geen 
bezwaren tegen en zal de tentoonstelling in Januari gehouden 
worden, waarvoor de medewerking der leden noodig is door hun 
verzameling of gedeelten daarvan voor dit doel af te staan Ver
schillende aanwezigen zeggen die medewerking toe en wordt uiter
lijk volgende maand een opgave verwacht van leden, die op de 
tentoonstelling zullen inzenden, welke op een Zaterdag-middag en 
avond gehouden zal worden 

BIJ de rondvraag vraagt de heer Ellerman de A S I B zegels, ge
bruikt op enveloppe, te ontvangen Meerdere leden geven zich op 
zoo'n ser e te willen hebben en zullen deze dan ook in Indie 
besteld worden De heer Goedhart keurt de blokken-uitgifte af 
en wil dat onze vereeniging den eersten stoot geeft tot boycotten 
van die uitgiften Dit vraagstuk is reeds in behandeling en zullen 
de resultaten van de besprekingen op het in het volgende jaar te 
Praag te houden congres afgewacht dienen te worden Hiermede 
IS het officieele gedeelte afgeloopen en sluit de voorzitter onder 
dankzegging deze geanimeerde vergadering M H H 

Candidaat-lid. 
Y Vlietstra, Ruijghweg 170, Den Helder 

Adresveranderingen. 
L H F Ruder wordt Lombokstraat 1, Den Helder 
H J Kerkhoven wordt Emmastraat 83, Den Helder 
C van Leijden wordt p/a fam J J Quéré, Goebengboulevard 26, 

Soerabaja (Java) 
Vergadering. 

De volgende vergadering heeft plaats op Dinsdag 28 December 
1937 in Café „Postbrug", Koningsplein, Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 29 November 1937. 
BIJ afwezigheid van den voorzitter opent de secretaris de ver

gadering en heet allen welkom ,speciaal 3 introducé's Hij deelt 
mede, dat de voorzitter wegens overlijden van diens vader af
wezig IS en stelt voor onze deelneming te betuigen, waartoe be
sloten wordt De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd 
De ingekomen stukken circuleeren voor zooveel noodig Onder
staand candidaat-lid wordt met algemeene stemmen als lid aan
genomen en geïnstalleerd In verband met het Kerstfeest wordt 
de volgende vergadering een week vervroegd Van de rondvraag 
wordt geen gebruik gemaakt, waarna sluiting P Sch 

Nieuw lid. 
ir E Rennotte, St Janstraat 9, Eijgelshoven 

K 
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Candidaat-leden. 
L. Hennen, Honigmanstraat, Heerlen. 
J. J. Rompelmr.n, Kloosterweg 30, Heerlen. 
H. van der Veen, Vinkerstraat 98, Kerkrade. 
G. J. Schoutrop, Oude Lindestraat 12, Heerlen. 

Bedankt met 31 December 1937. 
dr. J. Berger, Terwinselen. 
A. H. Gregoire, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 20 December 1937, des avonds te 

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

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

Adresveranderingen. 
J. E. Wichers wordt Oranjesingel 12, Groningen. 
H. Steenaart wordt Noordkade 4, Drachten. 

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

Verslag der vergadering van 28 October 1937. 
Om 8 uur opent de voorzitter de vergadering en heet allen wel

kom, in het bijzonder den heer A. Dubrulle, voorzitter van de 
Gentsche Postzegelclub, die voor deze vergadering naar Terneuzen 
was overgekomen ter nadere bespreking voor aansluiting van deze 
vereeniging bij de club van Gent en om een datum vast te stellen 
voor een bezoek aan Gent, enz. Aanwezig zijn 21 leden. De no
tulen der vorige vergadering, gehouden 17 September j.1., werden 
door den secretaris voorgelezen en met algemeene stemmen goed
gekeurd. De voorzitter bespreekt de inschrijvingen op de blokken 
van het Muziekfonds van Koningin Elisabeth van België. We 
hadden hiervan 36 stuks aangevraagd, terwijl er maar 3 stuks 
werden toegewezen. Dit is een regeling, welke op niets trekt. 
Met goedkeuring der vergadering werden deze 3 exemplaren onder 
de aanwezige leden, die zelf nog geen exemplaar bezitten, verloot. 

Voor den seriewedstrijd, verdeeld in 3 klassen, waren 10 in
zendingen ingekomen. Deze zijn dor de keuringscommissie nage-
zien, terwijl de goedgekeurde in aanmerking kwamen voor een 
prijs, die door eenige beeren beschikbaar was gesteld. De prijzen 
konden worden uitgekozen en mede naar huis genomen. 

Voor gemakkelijken aankoop van nieuwe zegels van België, 
Frankrijk, Duitschland, enz., is aangewezen de heer Dubrulle, die 
zich hiervoor in verbinding wil stellen met den heer Van den 
Bergen te Axel. Deze zal dan ook op zich nemen om de zegels 
geregeld aan de leden te doen toekomen. De heer J. Mijs te Oost
burg heeft met ingang van 1 Januari a.s. als lid bedankt, terwijl 
de heer J. Fanoy, te Axel, met ingang van 1 Januari a.s. als lid 
der vereeniging is aangenomen. 

De firma Yvert & Tellier vraagt weder opgave van het aantal 
abonementen op L'Echo de la Timbrologie; hieraan zal worden 
voldaan zoodra de prijs bekend zal zijn. 

De heeren Lyppens en 't Gilde zijn op uitnoodiging van den 
heer Dubrulle te Gent op 17 October 1937 naar Gent geweest 
ter bijwoning van een buitengewone vergadering van de Gentsche 
Postzegelclub aldaar, waaraan ruim 100 leden deelnamen. Bij 
monde van den heer 't Gilde wordt hiervan verslag uitgebracht. 
Volgens deze heeren zou het een groot gemak en voordeelig zijn, 
als onze vereeniging zich aansloot bij de Gentsche Postzegelclub 
aldaar en dan tevens lid zou worden van de Belgische Federatie. 
Hieromtrent zal het bestuur een onderzoek instellen en dan in 
een volgende vergadering verslag uitbrengen. Van onze zuster-
vereenging zullen wij ook nog een program ontvangen, waarin 
alle gegevens voor een bezoek aan Gent zijn opgenomen. 

De vergadering wordt te ongeveer 113^ uur gesloten. G. T. 
Verslag der vergadering van 25 November 1937. 

Om 8 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle leden 
welkom. Aanwezig 12 leden; dit is een gevol'g van het mistige 
weer, waardoor de buitenleden niet naar de vergadering zijn 

gekomen. De notulen der vorige vergadering d.d. 28 October j.1. 
zijn toen niet voorgelezen, zoodat dit thans zal gebeuren; deze 
worden alsnog na lezing goedgekeurd en vastgesteld. Met al
gemeene stemmen wordt besloten dat de vereeniging zich zal 
aansluiten als lid bij de Gentsche Club. AIzoo zal er 25 frs. 
gestort moeten worden, benevens nog 1 franc per lid voor de 
Federatie. De heer A. Dubrulle te Gent zal alsdan in verbinding 
komen te staan met den heer J. van den Berge te Axel. De heeren 
kunnen na deze regeling de nieuwe zegels spoedig in hun bezit 
krijgen en wel tegen normalen prijs. Op de dan volgende ver
gadering kunnen de zegels aan de andere leden, die daarvoor in 
aanmerking komen (ook die buiten de stad) worden ter hand 
gesteld. Dit betreft hoofdzakelijk de zegels van België, Frankrijk, 
Duitschland, enz. Deze regeling zal ingaan met 1 Januari a.s. 

Voor kennisgeving wordt aangenomen een circulaire van de 
vereeniging „Nederland-Balticum" om deel te nemen aan een 
te houden tentoonstelling te 's-Gravenhage op 12, 13 en 14 
Februari 1938. Hierna sluiting. G. T . 

Nieuw lid. 
J. F. Fanoy, Noordstraat 17, Axel. 

Vergadering. 
De volgende algemeene vergadering zal gehouden worden op 

Donderdag 23 December 1937, des avonds te 7^ uur, in het 
bekende clublokaal. 

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

Verslag der vergadering van 21 November 1937. 
De voorzitter opent te 3.30 uur de vergadering en heet in het 

bijzonder welkom de heeren mr. dr. C. M. van Leeuwen en A. N . 
Schimmer, beiden voor het eerst aanwezig. De voorgelezen notulen 
worden onveranderd vastgesteld. Eenige ingekomen stukken, w.o. 
diverse aanbiedingen, worden ter kennis van de vergadering ge
bracht. Het punt van de agenda: voorstel tot royeering van een 
lid, wordt aangehouden, daar inmidels eenig contact is verkregen. 
Hierna wordt de gratis verloting gehouden, waarvoor 10 prijzen 
beschikbaar zijn. Eén hiervan, het nieuw uitgekomen blok van 
den Belgischen Congo, werd door den heer A. Güppertz ge
schonken, wat zeer op prijs wordt gesteld. De voorzitter wijst 
hierna nog eens op de afdeeling aankoop en raadt vooral de 
nieuwe leden aan zich bij deze afdeeling te laten inschrijven, waar
door men in het bezit kan komen van in België nieuw uitgegeven 
postzegels. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Van de Meerendonk, wanneer 
de prijs voor de postzegelboekjes weer op ƒ 0,05 wordt terug
gebracht, daar de verhooging tot ƒ0,10 slechts een tijdelijk 
karakter zou dragen. De directeur der afdeeling verkoop wijst 
erop, dat de prijs wel op ƒ 0,10 gehandhaafd zal moeten worden, 
daar de aanschaffingskosten van nieuwe boekjes belangrijk hooger 
zijn dan die der vroegere. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter dan het 
officieele gedeelte der bijeenkomst. P. H. 

Nieuwe leden. 
A. Klepr Dorpstraat 54, Vught. 
A. N. Schimmer, Oude Vischmarkt 4, Zalt-Bommel. 
G. J. Berkelmans, Lind 311, Oisterwijk. 
W. Goudhart, Rijksweg E 69, Hintham. 

Bedankt als lid (met 31 December 1937). 
mej. Chr. Heeien, 's-Hertogenbosch. 
H . Hulsbosch. 's-Hertogenbosch. 

Adreswijzigingen. 
J. A. J. Th. Bruijsters, thans Markt 87, 's-Hertogenbosch. 
A. van Wensen, thans Julianaplein 19, 's-Hertogenbosch. 

Mededeeling. 
De deelnemers aan de rondzending worden erop gewezen, dat 

men, bij doorzending van een rondzending aan zijn opvolger, ver
plicht is den directeur der afdeeling verkoop een circulatiekaart 
toe te zenden, ook al heeft men niets uit de betreffende rond
zending genomen. * 

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

Mierlo-Hout bij Helmond. 

Verslag der vergadering van 29 November 1937. 
Aanwezig 14 leden. Na de openingswoorden van den voorzitter 

worden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. Onder 
de ingekomen stukken bevindt zich een uitnoodiging tot deelname 
aan de tentoonstelling Nederland-Balticum in Den Haag, een aan
bieding van de firma Goldberg te Brussel, een schrijven van den 
heer Merkx en bovendien een belangwekkende aanbieding van de 
firma Champion; tenslotte een schrijven tot afscheid van den heer 
Thielen bij zijn vertrek naar Venlo, welk schrijven den voorzitter 
aanleiding geeft om enkele hartelijke woorden te wijden aan den 
heer Thielen en zijn verhouding tot de vereeniging. Onder applaus 
wordt besloten een schrijven aan den heer Thielen te zenden om 
de instemming van de leden met deze woorden tot uiting te bren
gen. Hierna vindt wederom de 10-zegel-verloting plaats. Gelijk
tijdig begint de jury aan de beoordeeling van de 6 inzendingen 
voor den wedstrijd. Resultaten als volgt: Ie prijs Van Hoof met 
12K punt voor Duitschland Winterhilfe; 2e prijs Aben met 11 }^ 
punt voor Cura9ao; 3e prijs Prinssen met 11 punten voor Vlieg-
post Oostenrijk; 4e prijs Mulder met 10% punt voor Italië Augus
tus; Stassar 10>2 punt voor België Orval; Kop 10 punten voor 
Curasao. De prijzen, bestaande uit fraaie zegels van Nederland, 
worden direct uitgereikt. Bij de rondvraag wordt op voorstel van 
den heer Prinssen besloten de 10-zegel-verloting voorloopig op te 
schorten. Hierna volgt sluiting van het officieele gedeelte. 

A. H. J. S. 
Adreswijziging. 

14. J. M. H. Merkx, "Wilhelminalaan 9, Helmond. 
Bedankt als lid, ingaande 1 Januari 1938. 

6. A. P. J. Thielen, Heibeek 75, Venlo. 
62. H. J. Schouten, Sophie van Wurtemberglaan 36, Eindhoven. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 20 December 1937, 

des avonds te 8 uur, in Café Geenen, Steenweg, Helmond. 

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

Verslag der vergadering van 1 December 1937. 
Aanwezig 25 leden. De vorige notulen worden goedgekeurd. In-

srekomen is een uitnoodiging van ,,De Sportfondsen", om de in
richting te komen bezichtigen, terwijl tevens een gratis bad wordt 
aangeboden. Voor beide blijkt weinig animo onder de leden te 
bestaan. Verder een aanbieding voor levering van de komende 
Belgische Jo'ephine-zegels. Enkele leden wenschen een serie te 
ontvangen. Het candidaat-lid A. van Beek wordt aangenomen. 
Vastgesteld wordt, dat voortaan alleen die leden recht hebben 
op een prijs uit de jaarverloting, die minstens 3 maanden lid zijn. 
Leden, die hun contributie 1938 vóór 5 Januari hebben voldaan, 
kunnen hun prijs direct in ontvangst nemen op de vergadering 
van 5 Januari. Aftredend als bestuurslid zijn mevrouw R. de 
Roos-Lejeune en de heer L. Langeveld. Het bestuur stelt de 
volgens 2-tallen voor. Voorzitter: 1. L. Langeveld, 2. dr. J. F. C. 
Raabe; als lid van het bestuur (vacature mevrouw De Roos): 1. C. 
Smit, 2. dr G, J. V, Vleugels Schutter. Tegencandidaten moeten 
schriftelijk vóór 25 December bij den secretaris worden ingediend. 

Voor de verloting zijn enkele goede zegels beschikbaar. De vei
ling omvat 47 kavels, welke alle een kooper vinden. De zegels, 
welke voor de jaarverloting zijn aangekocht, worden tentoon
gesteld. Gemiddeld ƒ 2,35 is per lid besteed. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze geani
meerde vergadering. G. C. v. H, 

Nieuw lid. 
A. van Beek, Varkensmarkt 1, Amersfoort. 

Candidaat-Ieden. 
J. de Groot, O. Soesterweg 58, Amersfoort. 
A. C. Berends, Timorstraat 30, Amersfoort. 

Bedankt. 
H. van Dijk, Javastraat, Amersfoort. 

Adreswijziging. 
L. Houbaer wordt Utrechtschestraat 16, Soesterberg. 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op "Woensdag 5 Januari 1938, in hotel 

„Monopol", Amersfoort. 
De agenda bevat o. a. jaarverslag secretaris, bestuursverkiezing, 

verkiezing van ballotage- en kascommissie, veiling, jaarverloting, 
enz. 

De leden worden verzocht, allen tegenwoordig te zijn. De con
tributie 1938 kan ook op de vergadering voldaan worden. 

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

Verslag der vergadering van 22 November 1937. 
Om half negen opent de voorzitter de vergadering en heet alle 

aanwezigen welkom. Na voorlezing der notulen wordt overgegaan 
tot de behandeling van eenige ingekomen stukken, o. m. een aan
bieding van Amenkaansche bloks en brieven van de vereeniging 
..Nederland-Balticum" en de firma L. Goldberg uit Brussel; beide 
brieven worden door den voorzitter behandeld en besproken. De 
heer Goldberg offreert evenals verleden jaar (Je nieuwe kinder
zegels van België; gegadigden kunnen zich bij den voorzitter 
opgeven. 

Voorts is het de bedoeling van den voorzitter om binnenkort 
een lezing te houden. In verband met de door onze vereeniging 
te houden tentoonstelling deelt de voorzitter mede, dat de ,,dag 
van den postzegel" nog niet is vastgesteld, zoodat voor de ten
toonstelling, welke op dien dag zou worden gehouden, nog geen 
dai-um kan worden vastgesteld. Echter zal door de benoemde com
missie, voorzoover mogelijk, met de werkzaamheden worden 
aangevangen. Tot slot stelt de voorzitter aan de vergadering voor 
om de December-vergadering, welke zou vallen op 27 December 
1937, te verzetten en wel te doen houden op 20 December 1937; 
dit in verband met de Kerstdagen. 

Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de ver
gadering. D. P. 

Vergadering. 
Vergadering op MAANDAG 20 DECEMBER 1937, in „Het 

Schaakbord", Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 24 November 1937. 
Aanwezig 13 leden. De voorzitter opent de vergadering en heet 

de aanwezigen welkom. De notulen der vorige vergadering worden 
onveranderd goedgekeurd. Hierna volgt opgave der leden, met 
welke landen zij op de tentoonstelling zullen uitkomen. Tevens 
wordt er door enkele leden gevraagd, of het mogelijk is voor hen 
de zegels van het Permanente Hof van Internationale Justitie te 
bestellen, hetgeen door den secretaris verzorgd zal worden. Bij de 
rondvraag verzoekt een der leden het woord omtrent de eerste 
keus van den directeur van de rondzending, waarover reeds 
meerdere malen het woord is gevoerd. De directeur van de rond
zending doet zonder stemming afstand van dit voorrecht, of
schoon hij tevens memoreert, dat dit in de meeste vereenigingen 
gewoonte is en hij nooit meer dan één zegel van dezelfde soort 
uit de boekjes koopt bij eerste keus. 

Hierna sluiting van het officieele gedeelte en spreekt de voor
zitter den wensch uit, dat op Zondag 12 December de tentoon
stelling van onze jonge vereeniging vele bezoekers mag trekken. 
Verder werd de avond genoeglijk met ouderlingen handel en ruil 
doorgebracht, waarna te ongeveer elf uur de vergadering gesloten 
wordt. B. J. S. 

Nieuwe leden. 
J. Snitjer, Perseusstraat 23, Haarlem, N . 
J. Pieterse, Hoofdstraat, Santpoort (Dorp) 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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T'tiflatelisttecl^Allcrlêï] 

WAAR PHILATELIE AL NIET GOED VOOR IS. 

Welk een voordeelig zaakje het uitgeven van speciale postzei^els 
kan zijn, blijkt uit het bericht, dat de regeering van Barbados be
sloten heeft, een nieuwe staatsschool te bouwen uit de winst van 
9000 gulden, gemaakt op den verkoop der kroningszegels, die deze 
Britsche kolonie heeft uitgegeven. („Tel."). 

DE AANBIEDING WAS AL TE FRAAL 

„Geweldig. Slechts tot 28 September bieden wij verscheiden post
zegels aan (volgt een lijst van zeldzame exemplaren). Geld met 
order en porto voor bestellingen beneden de 150 francs te zenden 
aan L. B. 134, Rue du Four a Chaux, Boulogne sur Mer." 

Dit was de tekst eener advertentie, die in een der philatelistische 
bladen verscheen. Brussel telt vele postzegelverzamelaars, die op 
het blad geabonneerd zijn, maar het telt er even zoovelen, die er 
al direct van overtuigd waren, dat de stellers van deze adver
tentie niet in het bezit van de geadverteerde exemplaren konden 
zijn en dat het adres overigens gefingeerd was. De politie werd in 
de zaak gemoeid. Zij kwam te weten, dat de onderteekenaar van 
de advertentie, Lucien B., oud 20 jaar, slechts een tusschenpersoon 
was. De eigenlijke heeren, die deze verleidelijke aanbieding hadden 
gedaan, waren twee jongelieden van 17 en 19 jaar, een student en 
een leerling-kleermaker. 

De brieven lieten niet op zich wachten. Met tientallen kwamen 
zij dagelijks binnen: uit Hongarije, uit België, uit Marokko, kortom 
overal vandaan. Het geld — daar was het natuurlijk om te doen 
— stroomde binnen. Deze brievenlawine gaf den oudste van het 
oplichtersstel te denken en hij was de eerste, die de wijk nam. En 
toen de twee anderen een in beleefde doch zakelijke bewoordingen 
gestelde uitnoodiging ontvingen om voor den commissaris van 
politie te verschijnen, gaven zij er de voorkeur aan, haar even 
zakelijk van de hand te wijzen door de vlucht naar België te 
nemen. 

Eén der oplichters zag nog kans voor zijn vertrek een post-
wissel van duizend francs te innen — op reis kan men nu een
maal niet zonder geld leven — en omdat hij bovendien nog als 
werkloos stond ingeschreven, een gratis vervoerbewijs van de 
gemeente-secretarie los te krijgen. 

Achteraf blijkt nu, dat de heeren oplichters voor een bedrag 
van 10.000 francs aan postwissels hebben geind. Dit cijfer is 
echter nog zeer voorloopig en het geheele bij de oplichterij be
trokken bedrag zal wel in de tienduizenden loopen. 

HOE DE AMERIKAANSCHE LEVENSVERZEKERING
MAATSCHAPPIJEN OVER DE POSTZEGELVERZAMELAARS 

DENKEN. 

Op gezag van „Die Postmarke" al ^eer gunstig ! Zoo gunstig 
zelfs, dat de verzamelaars van postzegeltjes genieten van verlaagde 
tarieven. 

Als motief voor deze tegemoetkomende houding wordt aan
gevoerd, dat het verzamelen een beschouwende bezigheid is, een 
regelmatige ontspanning van het geheele zenuwgestel, terwijl het 
de gedachten afleidt van de zoogenaamde „gewichtige" dingen van 
het dagelijksche leven. 

Wie gaarne en druk verzamelt, leidt een geregeld leven, zegt de 
Amerikaan, zoo geregeld en goed geordend als zijn postzegel
verzameling. Het verzamelen veronderstelt een voorliefde voor 
rust, volharding en zekerheid van leven, want iedere verzamelaar 
hoopt, al was 't maar alleen om zijn collectie, zoo lang mogelijk 
te blijven leven. 

Bewezen is, op grond van statistische gegevens, dat het ver
zamelen van alle menschelijke hartstochten de gezondste is. 

Aan dit Amerikaansche oordeel zullen we maar niets toe
voegen, ten einde de verwachtingen van hen, die gaarne lang 
blijven leven, niet noodeloos te bekoelen. 

O P G E R I C H T 

Alg. Vereeniging v. Postzegelhanilelareii. 
Het lidmaatschap staat open voor lEDEREN Postzegel
handelaar, dus OOK voor kleinere handelaren. 
De contributie bedraagt ƒ 6,— per jaar; geen entree. De 
Vereeniging organiseert o. a. een Wekelijksche Handelaars-
beurs, Engros-veilingen, enz. Ze geeft uit o. a. een Bulletin, 
bevattende rubrieken: Vraag, Aanbod, Veilingopbrengsten. 
Nadere inlichtingen, aanmeldingsformulieren voor lidmaat
schap, introductiën voor de beurs, worden gaarne verstrekt 
door den secretaris: 

J. BIJLSMA, 
Dordtschelaan 149a, Rotterdam. 

(434) 

G e l e g e n h e i d s - A a n b i e d l n g in S u r i n a m e z e g e l s . 
(Nummers volgens Spacnaal-Catalogus der Ned. Vereeniging 

van Postzegelhandelaren). 
1912. c. lila en zwart en 
Nr. 65. Vi c. l.lila ƒ0 ,06 1234/40 c. lila samen -4,50 

p. 10 St. -0,50 Nr. 114. 12^ /40 c. lila 
Nr. 65a. id. donkerlila - 0,08 en zwart - 0,30 
Nr. 65b. id. violet -0,08 1927. 
Nr. 66. 2K c. lichtgr. -0,05 Nr. 125-127, Gr. Kruis -0,35 
Nr. 66a. id. donkergr. - 0,06 Idem, idem, gebruikt - 0,55 
Nr. 67 5 c. rood -0,15 1928. 
Nr. 68. 1234 c. blauw -0,75 Nr. 135-138. Compleet -0,75 
1913. • 1930. 
Nr. 77-83. 10-30 c. cpl. - 2 , — Nr. 143. 6 op 734 c. -0,10 
Nr. 76, 76a, 76b. 734 c. 1933. 

3 kleuren, 3 st. cpl. - 0,35 Nr. 150. W. v. Or. gbr. - 0,20 
Nr. 93. 10 c. lila -0,20 PORTZEGELS. 
Nr. 94. 10 c. karmijn -0,15 1892. 
1923. Jubileum. Nr . 9. 234 c. -0,03 
Nr. 102, 103, 104. 5, 10 Nr . 10. 5 c. -0,10 

en 20 c. -0,70 Nr . 11. 10 c. -1,50 
Idem, idem, gebruikt -1,20 Nr. 12. 20 c. -0,30 
1925. Nr . 13. 25 c. -1,25 
Nr. 109-112. 4 opdruk- Nr . 14. 40 c. -0,55 

ken, cpl. -0,50 Nr . 9. 23^ c. type I -0,10 
1926. Nr. 9. 234 c. type II -0,20 
Nr . 113, 114 en 115.» Nr . 10. 5 c. type I -0,30 

1234/2234 c , 123^/40 Nr. 10. 5 c. type II -0,50 
1892. Port, strip van 3, 234 c. Type III, II en I ƒ 0,60 
1992. Pprt, strip van 3, 20 c. Type III, II en I -22,50 
1892. Port, strip van 3, 25 c. Type III, II en I -40 ,— 

p i p * Alle zegels postfrisch. 
— In het volgend nummer een nieuwe aanbieding Suriname ! — 

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

Herrn Jensen in Kopenna^en 
hat Dybböl-Marken zu vertauschen und Herr Huber 
in Wien Eisenbahngedenkserien. Herr Jensen hat 
einen Yvert und Herr Huber einen Michel — sie 
kennen sich beide nicht und trotzdem tauschen sie 
miteinander. Wie ist das möglich ? — Durch eine 
internationale Tauscborganisation, die jedem Sammler, 
gleichgültig, welcher Nation und welchen Katalog 
er benützt, dient. 
Schreiben Sie doch einmal — philatelistisch frankiert 
— an Berlin N W 7, NDM 62, an den Internationalen 
Briefmarken-Tauschdienst 

EQUATOR. 
(4^0 I 
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DEZE 
en andere zegels van NEDERLAND 
en KOLONIËN, welke in Uw 
Speciaalverzameling ontbreken, vindt 
U in onze a.s. 

V E I L I N G No. 277 
van 17—19 Januari 1938. 

Buitendien het eerste gedeelte van 
de belangrijke verzameling van de 
geheele wereld, bijeengebracht door 
wijlen den WelEd. Zeer Gel. Heer 
Dr. J. S. MEULENHOFF, Den Haag, 
alsmede een buitengewoon interes
sante afdeeling 
RESTANT - VERZAMELINGEN. 
De catalogus van deze veiling wordt 
op aanvraag gaarne toegezonden door 
HOLLAND'S OUDSTE VEILIN6H00DERS. 

Binnen enkele dagen verschijnt onze 
PRIJSLIJST 1938 NEDERLAND 
EN KOLONIËN, pakketten, al
bums, enz. PRIJS SLECHTS f0,25. 

J. L.VAN DIETEN's 
POSTZEGELHANDEL N.V. 

R O T T E R D A M , C. 
DELFTSCHEVAART 44-45. 
Telef. 5 5 2 5 9 . G i r o 17369 . (373) 

— LAATSTE NIEUWIGHEDEN. — 
BELGIË, Weid. Prinses Josephine, 8 w., cpl. * ƒ 0,75 
BULGARIJE, Kroningsblok, 2 1. blauw, kleine oplage " .. - 1,90 
DANZIG, Danziger Dorf in Magdeburg, 2 w., cpl. * - 0,60 
DANZIG, dito in herd, blok, oplage 100.000 * - 0,75 
DUITSCHLAND, Winterh. 1937, 9 w., cpl., nom. mk. 2 " -0,85 
ITALIË, Eeuwfeest Giotto, Leopardi, Pergolese, Spontini en 

Stradivarius, 10 w., cpl. '■'  1,85 
LUXEMBURG, Weid. 1937, gr.hert. Wenzel II, 6 w., cpl. =■■  0,75 
MANCHUKO, Herd. 5jarig bestaan van Sing Kiang, kleine 

oplage, 4 w., cpl. ~''  0,50 
OOSTENRIJK, 100 jaar Oostenr. Spoorw., 3 w., cpl. "• . . 0,34 
OOSTENRIJK, Winterhilfe 1937, 4 w., cpl. *  1,15 
OOSTENRIJK, idem, kleine serie, 3 w., gebruikt  0,20 
OOSTENRIJK, Weid., Medici 1937, 9 w., cpl. *  2,20 
ROEMENIE, Herinneringsblok, 4 opdr. =•'  0,75 
RUSLAND, Vliegpostblok, 4, 1 Roebel w., opl. 50.000 * . .  2,75 
TSJ.SLOWAKIJE, B.I.T. 1937, 3 w., cp l , oplage 30,000 '' 0,65 
ZWITSERLAND, Weid. 1937, 4 w., cpl. *  0,45 
PUF" Vraagt toezending van onze prijslijst van December 1937. 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM, 
Postbus 1, giro 1700. Gravenstraat 17 
(211) a. d. N. Kerk. 

CORRELJË's GATALO&US NEDERLAND EN KOLONIËN, 
7e uitgave 1938, 2 X bekroond, staat aan de spits. Reeds V3 deel van 
de oplage is geplaatst. — Spoedige bestelling verdient aanbeveling. 
Prijs slechts f 0,40 | 5 et. porto op giro 10849. — Deze Catalogus

prijzen zijn tevens onze Netto verkoopsprijzen. — Het Speciale adres 
voor zegels van Nederland en Koloniën gedurende 25 jaar. 

Door aankoop van eenige verzamelingen, o.a. België, 
Bulgarije, Saargebied, Liechtenstein, Luxemburg, enz. 

kunnen wij aan vele aanvragen thans voldoen. 
Verzoeke mancolijsten. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 
H. C. CORRELJÉ, 

STATIONSPLEIN 20, TELEFOON 12782, UTRECHT. 
(Direct tegenover uitgang Station). Beëedigd Taxateur. (363) 

KII^O's. Voor verzamelaars en handelaren. Origineele 
waar, rechtstreeks van de bron afkomstig. 

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

N O O R W E G E N , 1931-'33, met herinneringszegels 
lenden uitgiften. Luchtpost, enz. % K.G. ƒ2 ,40 ; 
ex.) door de post gezegeld ƒ 4,75. 

DENEMARKEN met veel ANDERSSEN en Yv. 223 5 Kr. 1 
(4200 ex.) door de post gezegeld ƒ4 ,50 ; 4 K.G. ƒ 1 3 , — . 

JOEGOSLAVIË 1926-'30 strooken van pakketkaarten, % 
ƒ2 ,60 ; 1 K.G. ƒ 5 , — . 

DUITSCHLAND, missiezegels, nieuw, 1 K.G. ƒ 1,80. 
TSJECHO-SLOWAKIJE, missie, 1 K.G. (9000 ex.) ƒ2 ,45 . 
PORTUGAL, nieuwe missiezegels, ca. 150 verschillende, i4 

ƒ 4 , 2 5 ; 1 K.G. (7500 zegels) ƒ8 ,15 . 
ITALIË, met herinneringszegels, K K.G. ƒ 2 , 6 5 ; 1 K.G. ƒ5 ,25. 
IERLAND, missie, met herinneringszegels, 3^ K.G. ƒ 2,65, 1 K.G. 

f 5,25. 
OOSTENRIJK, missie, nieuw, K K.G. ƒ1 ,95 ; 1 K.G. ƒ3,65. 
GROOT-BRITANNIE, missie, 1 KG. f 1,35. 
ZWITSERLAND, missie, nieuw, % K.G. ƒ1 ,45 ; 1 K.G. ƒ2,70. 
% K.G. VAN ELK DEZER 12 SOORTEN (3 K.G.) ƒ12,90. 
DUITSCHLAND, 25 versch., ongebr., 100 ser. franco ƒ 1,30. 
Geld vooruit. Porto ƒ 0,80. Postgiro 's-Gravenhage 145910. 
KARL WALTER, Aschaffenburg (Ouitschland). (432) 

van verschil-
1 K.G. (4000 

K.G 

K.G. 

K.G. 
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De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
van 3 5 jaar systematische aankoopen. 

Nederland en Koloniën. Europa. E n g e l s c h e Koloniën en 
/ De zeldzame typen en Gebruikt en ongebruikt, a n d e r e Overzee . 

tandingen, gebruikt en tot de grootste Gebruikt en ongebruikt, 
ongebruikt, voorradig. rariteiten. tot de grootste rariteiten. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel. ZICHTZENDINGEN. 

3 5 Southamptonstreet, W i H O U I T S A I M I E I ^ r Strand, London W.C. (249) 

Aanbieding Landenpakketten. 
25 Albanië 
50 Albanië 

500 Amerika (C. en Z.^ 
100 Argentinië 
100 Beieren 
150 Beieren 
300 België 
400 België 
500 België 

50 Belgisch-Congo 
100 Belgisch-Congo 
100 Bosnië 
100 Bulgarije 
150 Bulgarije 
200 Bulgarije 

25 Cur. en Suriname 
40 Cur. en Suriname 
50 Cur. en Suriname 

100 Danzig 
100 Denemarken 
150 Denemarken 
200 Denemarken 
400 Duitschland 
500 Duitschland 
100 Finland 
50 Fiume 

100 Fiume 

ƒ 1,05 
- 3,15 
- 7,35 
- 1,05 
- 0,55 
- 1,45 
- 2,35 
- 4,50 
- 9,10 
- 1,20 
- 3,30 
- 3,70 
- 0,75 
- 1,90 
- 3,35 
- 0,75 
- 1,55 
- 2,10 
- 0,90 
- 0,55 
- 1,40 
- 3,15 
- 1,45 
- 3,15 
- 0,70 
- 1,35 
- 4,50 

500 Fransche Kol. 
1000 Fransche Kol. 
200 Griekenland 
400 Hongarije 
500 Hongarije 
300 Itahe 
400 Itahe 

50 Ital gedenkzegels 
100 Ital. gedenkzegels 
100 Letland 
100 Litauen 
100 Luxemburg 
150 Luxemburg 
50 Memel 

100 Memel 
100 Noorwegen 
150 Noorwegen 
300 Polen 
300 Portugal 
400 Portugal 
300 Roemenie 
100 San Marino 
500 Turkije 
200 Vhegpost 
100 Zwitserland 
150 Zwitserland 
200 Zwitserland 

ƒ 4,55 
- 12,95 
- 2,95 
- 1,75 
- 3,15 
- 4,35 
- 1 0 , -
- 0,75 
- 2,45 
- 2,50 
- 2,60 
- 1,70 
- 3,50 
- 1,80 
- 6,30 
- 1,40 
- 4,55 
- 4,20 
- 5,60 
-11,90 
- 2,60 
- 5,60 
-14,— 
- 7,35 
- 0,75 
- 2,15 
- 4,90 

y^T" Een volledige pakkettenlijst is op aanvrage verkrijgbaar. — 
Prijzen vrijblijvend. Porto extra, boven ƒ 10,— franco. Zendingen 
alleen na vooruitbetaling op mijn giro 306603 of per postwissel. 

Voors t raat 5 3 , 
D O R D R E C H T . (40 B. LAM jr., 

Nooi t hadden d e BOND STREET POSTZEGELVEILINGEN 
meer succes dan thans. 

äliP" Indien gij van plan zijt uw verzameling of een gedeelte ervan, 
of eenige zeldzame zegels, te verkoopen, dan is het nu de tijd, 
om tegen de beste prijzen te verkoopen — Drie zeer belang
rijke collecties worden binnenkort ten verkoop aangeboden. 

DE EERSTE is een uitzonderlijke verzameling van Frankrijk, met 
een exquise keuze der Bordeaux-uitgiften; 

DE TWEEDE is een zeer volledige (vooral vóór-oorlogsche en 
moderne uitgiften) verzameling van het Britsche imperium; en 

DE DERDE een schitterende collectie Europeesche zeldzaamheden, 
welke niet beter kunnen worden beschreven dan „kabinet
stukken". 

EERSTVOLGENDE VEILINGEN. 
20—21 DECEMBER: Een mooie verzameling der U S A , Fransche 

Kolomen, Duitschland en Italiaansche Staten, Spanje en andere 
niet-Britsche landen. 

3—4 JANUARI: Een gespecialiseerde verzameling van Canada en 
andere Britsche Kolomen. 

10—11 JANUARI: Een mooie „rariteiten-verzameling" van over-
zeesche landen zonder Britsche Kolomen, uitgiften 1840—1890, 
meest in ongebruikten en gebruikten staat en bevattende 
U S A 1859, 15 en 24 c kopstaande middenstukken, en 30 c. 
kopstaande vlaggen, bovendien Hawaiar^ Eilanden, Missionaries 
5 en 13 c. (beide typen). 

17—18 JANUARI: De zesde en laatste „Michael Stephens" veiling, 
bevattende Australische Staten, waarbij Nieuw-Zuid-Wales 
prachtig. 

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

H. R. HARMER. 
De leidende postzegel-auctionans van de wereld. 

131/134 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres Phistamsel-Vfesdo, London. (187) ■ 

GOE:DKOOPE: AANBIBDIIVG VAJS ROSXZEGELPAKKEXXEIV, 
(Uitsluitend verschillende zegels in gebruikte en ongebruikte exemplaren.) (Kwaliteit wordt voor 85o/o gegarandeerd.) (216) 

(Alle verschillende). 

50 Saargebied 
75 Saargebied 

100 Saargebied 
50 Salvador 
25 San Marino 
50 San Marino 
30 Servië 
50 Servië 

100 Servië 
25 Slam 
50 Slam 

. "«%_ 
ƒ1,45 
-3,25 
- 6 , -
-0,85 
-0,65 
- 2 , -
-0,65 
-1,40 
-5,25 
-0,45 
-1,65 

50 Spanje 
100 Spanje 
200 Spanje 
100 Isjecho-Slowakije 
150 Tsjecho-Slowakije 
200 Tsjecho-Slowakije 

50 Turkije 
100 Turkije 
300 Turkije 
25 Uruguay 
50 Uruguay 

100 Uruguay 
25 Vaticaan 

ƒ0,35 
-0,95 
-3,50 
-0,50 
-0,90 
-1,95 
-0,40 
-0,80 
- 4 , -
-0,30 
-0,60 
-1,65 
-1,45 

50 Vaticaan 
50 Venezuela 
50 Wurtemberg 

100 Wurtemberg 
150 Wurtemberg 
25 IJsland 
50 IJsland 

100 IJsland 
100 Zweden 
150 Zweden 
100 Zwitserland 
150 Zwitserland 

ƒ 7 . -
-0,90 
-0,60 
- 2 , -
- 5-,25 
-0,60 
-1,40 
-5,25 
-0,65 
-2,25 
-0,90 
-2,10 

ALGEMEENE PAKKETTEN 

500 geheele wereld ƒ 0,65 
1000 geheele wereld - 1,65 
2000 geheele wereld - 4,50 
3000 geheele wereld - 9,— 
5000 geheele wereld - 25,— 

10000 geheele wereld - 110,— 
(in boekjes geplakt) 

1000 Europa - 1,85 

(Bestellingen 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 . 
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WIJ BIEDEN AAN : 
100 versch. Ned. m. weid. en zomerz. ƒ 1,— 
30 versch gedenkz., w.o. \ï% c. weldad. - 1,— 
50 idem m. compl. series - 2,50 
10 X 50 versch. Nederland - 1,— 
100 X 50 ongel. Prima ! - 9,— 
10 X 70 en 80 c. - 2,— 
10 X 60 c. Vhegpost 1920 -0,50 
10 ser. Jubileum 1923 2—50 c. - 1,75 
Jub. '23 vert. paar tusschen de z. onget. 

Hand. cat. 124 Hvb ƒ30,—, prijs - 15 ,— 
6 c. Curajao herd. m. grove fout R ! - 2,50 
6 c. dneh. , 10 versch. plaatfouten - 1,— 
NED.-IND.: spotkoopje Jub. 1923 50 c. 

get. 11:11; 5, 12>^, 50 get. Uaiyi; 
ny„ 20, 50, 1 gld. get. 1 1 ^ : 1 1 , pr. 
exemplaren, tezamen - 1,— 

DUITSCHLAND. 10 se. partijdag 1934 -0,30 
10 ser. Saar propaganda - 0,30 
10 ser. Schiller ƒ0 ,30 ; 10 ser. Ber.wetk. -1,75 
10 ser. Musiker ƒ1 ,25 ; 10 ser. Spoorweg - 3 , — 
10 ser. Part.d. '35 ƒ0 ,25 ; 10 ser. 9-l l- '35 -0,35 
10 St. Geuricke ƒ 0,30; 10 ser. Part.d. '56 - 0,25 
10 ser. Luftsch. ƒ0 ,90 ; 10 ser. Gemeinde - 1,25 
10 St. 40 pf. Lufthansa -0,50 
Winterhilfe 1936, cpl. per ser. - 1,— 
20 versch. gedenkser. cpl. - 2,40 
10 X 25 V. gedenkzegels - 2,— 
10 X 50 V. gedenkzegels - 12,— 
DENEMARKEN. 10 ser. Andersen cpl. - 0,60 
10 ser. Hans Tavsen, cpl. - 0,80 
10 ser. Chr. X Jubileum, cpl. - 0,80 
RUSLAND, 100 alle vrsch., hooge cat.w. - 1,— 
Rusl. 10 ser. v. gr. form., mooi ! - 3,25 
Kaukasié, ser. 46 versch., zeer h. cat. w. - 1,— 
ENG., 100 X 3 Edw. VIII, Vs, 1, 1% d. - 1,— 
Edw. VIII, p. 10 ser., cpl. - 0,65 
150 alle versch. Eng. Kol., interessant ! - 1,— 
U.S.A., 1, 2, 3 c. Army, p. 10 ƒ0 ,50 ; 100 - 4,— 
U.S.A., 1, 2, 3 c. Navy, p. 10 ƒ0 ,50 ; 100 - 4,— 
U S.A., 100 St. gem. groot form, gedenkz. - 1,50 
50 versch. per pakk. ƒ0,75; 10 pakk. - 6 , — 
25 idem per pakk. ƒ0 ,25 ; 10 pakk. - 2,— 
100 vrsch. gedz. geh. wereld (10 X 7,—) - 1,— 
BELGIË. Postkoets compleet - 0,80 
10 ser. wcreldtent. cpl. - 1,— 
10 X 10 versch. A N D O R R A - 1,— 
10 X 500 vrsch. geh. w. Goed pakket - 5,— 
100 X 100 vrsch. geh. w., ongel, met 

vele betere srtn., overzee en Eng. K. - 10,— 
100 versch. oude z. vóór 1900, slechts - 0,50 
100 X 10 versch. CANADA - 1,50 
Album Ned. en Kol., cp l , losbladig - 0,60 
10.000 prima gomstrookjes in doosjes - 1,— 
Perkament zakjes v. sort. v. zeg. p , 1000 - 1,— 
Prima venstercouv. 9 X 15 cm., p. 100 - 1,75 

Extra aanbied. SPANJE revol.-iritgiften. 
VINEBRE (R. reg.) Prachtige ser. groot 
form. 8 St. cpl. ƒ 0,50. Idem tête-bèche 
paren, cpl. ƒ 1,50. Idem alle 8 foutdr. 
1 lijn-inscr. ƒ 0,75. Sta. Maria de Al-
barrachin (Mi. pag. 783) Mk. 6,—, cpl. 
ƒ0,60. Tereul, Mi. cat. Mk. 6,—, cpl. 
ƒ 0,60. Beide laatste ser. in bl. van 4 
ƒ4,80. 15 vrsch. rev.-uitg. Franco en R. 
reg. ƒ 1,—. 25 id. ƒ 2,—. 50 id. ƒ 7,50, 

Zendingen na ontvangst van het bedrag op Giro 
118330. Porto steeds extra. Boven f 10,— franco 
Nederland. Postzeëelhatidel 

(386) „THE GIwOBE'% 
C z a r i n a s t r a a t e , ZAAIVDAiW. 

VRAAG EN AANBOD. 
Toezending van het verschuldigde bedrag 
dezer advertenties vóór den 5 en der maand 
per postwissel, postchèque of op postrekening 
37183 van L. C. A, Smeulders, Breda. 

Gevraagd te koop of in ruil bijzondere 
afstempehngen Nederland en Indie 

J S. G. LONCKE, 
Pangkalan Brandan (Sum O.K.) 

7^/2 ct. de Ruyter Port I I , 25 ct. Telegr z ; 
Int. groen en bruin; 10, 15 en 25 ct. 2 2 
rolt. z w in paren, f 2,50 N I . 1870, serie 
opl. k l .G C. E. Koffler, Stadh pi 146, Haag 

Zoek steeds mij ontbr, nummerst op Ned, 
en Ned. Ind zegels Aanb zonder toezending 

aan C JANSEN C z n . 
53 Frederik Hendrikstraat, Utrecht. 

Ruil 30 c. 4-zijd rol met perf fout m t 
blokken tegen mancol Eur. ruilbasis 100 fr 
Yv. '38 per blok. J BEUKEMA, 

de Sitterstraat 7a, Groningen. 

GEVRAAGD TE KOOP OF IN RUIL 
Nederland Mebus N o gebruikt: 9—12, 14, 
16—18, 25—29, 40—47, 81, 97—99, 102, 
Ï03, 123, 132—136. 
Luchtpost: I—10. Port i—12, 20, 25, 27, 
28, 31—43, 53 

R HANSELMANN, Postbeamter, 
Zurich, Wollishofen (Schweiz). 

S. MARINO Block ungebr. ƒ 3,25; gebr. ƒ 3,50. 
ERITREA Yvert 195—204, gebr. ƒ 1,30. Flug 
26/27 gebr. ƒ 1 , 1 5 ; IT. SOMALI Flug 26/27, 
gebr. ƒ 1,30. ITALIEN, Kinderhilfe 16 Werte 
ƒ 4 , — ; Augustus 15 "Werte ƒ 2 , 2 5 ; Berühmte 
Manner 10 Werte ƒ1 ,75 . 
Porto ƒ 0,30 besonders. — Bezahlung mittels 
Scheck oder internazionaler Postanweisung im 
Voraus an 

G I O R G I O M A N C A , 
ROMA (Viale Milizie 10), ITALIEN. 

(433) 

tdveMinditEil! 

B L O K . B U O K S . B 1 V O K K E : I V . 
Bulgarije f 1,50 
België, Charleroi f i 60 

Borgerhout f 1,40 
Isaya f i,8c 
Congo f 1,20 

Hitler, ongetand f 0,60 
Br Band met opdruk f 2,— 
Frankrijk, Pexip f 2,50 
Luxemburg, Dudelange f 1,25 
Zwitserland, Pro Patria f i 75 
San Marino f 2,75 
IJsland f 3,— 
Yougo Slavic f i,j5 
Rumenie f 0,75 

Bij meerdere afname reductie Nieuwe series Duitschland 
weid f 0,80, Luxemburg weid f 0,72, België weid f 0,75, 
Dantzig weid f 0,65, Zwitserland weid f 0,43. 

Franco Rembours of Giro 312696. 
P o s t z e ^ e l h a n d e l „UNIVEÏRSHL** . 
GASTHUISMOLENSTEEG 8 AMSTERDAM, C. 

Spanje, Toledo f 2,y^ 
Alcazar f 2,75 

Danzig, per paar f 1,25 
Maagdenburg f 075 
Leistungsschare f o,7j 

Oostenrijk, serie Medicins, 
nieuw, per serie f 2,35 
Polen, 3 blokken f 2,25 
Rusland, Vhegpostblok f 2,7 j 
Poesjkin f 0,90 
Liechtenstein f 1,75 
Bratislava f 0,35 
Chicago f 3,7s 

(412) J A C . iW- E : i V G E : i w K A i n R . 

RECTIFICATIE. 
In de advertentie van J. L. VAN DIETEN's POSTZEGELHANDEL N.V., Rotterdam, voorkomende 
in het nummer van 16 November 1.1., komt in de Pakkettenlijst o.a. voor 200 Beieren f 0,80, 
hetgeen moet wezen 100 Beieren, 

T e k s t v a n deze annonces 
vóór den 5en in t e zenden 

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

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

ROTTERDAM. 
Leve r t t e g e n z e e r billijke p r i j zen : Europa , 
N e d e r l a n d e n Kolomen, O v e r z e e m a l leen 

p r i m a kvraliteit. 
Z ich tzend ingen v o l g e n s mancolijst. (393) 

Griekenland - Kreta Special i tei t : 
uitvoeren van mancohjsten 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 Hellénique", Saloniki. (3 i6) 

BOD GEVRAAGD 6 Br. in 1931 p luchtp* 
verz. v Ned. n Uganda, waarvan 5 st voorz 
V st „Refu par Avion Alexandne". i Br 
m Coronationserie Kenya st. 12/J/37 i Br 
m. 5 P. luchtp Sudan, st „Sudan Airmail 
Khartoum" 17/III/37. Geh of afz Mej J M 
ZWAAN, Gouw 1% Hoorn, Tel 85. (420) 

TE KOOP origineele Oostenrijksche 
kilowaar ad f 3,25 per K.G. franco. 

J. W. ROTTEVEEL, 
postgiro 176922, Epe. 

(Lid „De Globe", Arnhem,) (425) 

P r y s dezer adve r t en t i e s : 
ƒ 0,75 bij voorui tbe ta l ing . 
Postzegels worden nie t in 

be ta l ing genomen. 

TE KOOP GEVRAAGD 
NEDERLAND EN KOLONIËN ENGROS, 

IN HET BIJZONDER KINDSERIES 
PER 100 EN MEER, 

I PRENT & CO., (423) 
SNEEUWKLOKJESSTRAAT 18 DEN HAAG. 

Voor deze kleine annonces 
w o r d t voor meerdere 

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

JCaepi BJ^ an/ze 

DE NIEUWE NEDERL K I N D f RZEGELS 
per 10 series, mooi gestempeld, 

t i ,so plus port 
Aanteekenen eventueel i j cent extra. 

Toezending na ontvengst bedrag op giro 
222932 van A S D. ESKES, Gonncham. (430) 

P o s t z e g e l b o e i c j e s . Fijne kwaliteit papier, 
cartonnen omslag en afrekeningstabel, voor 
160 zegels, per 100 stuks f 3,50, per 500 en 
1000 belangrijke korting Monster tegen 
dubbele briefkaart Porto extra 
X . D A U O T . Z e u g e s t r a a t 6 2 , G o u d a 

G i r o 2 7 7 7 3 0 . (422) 

U I T S L U I T E N D voor en 
ten behoeve van leden der 
aanges lo ten vereenig ingen. 
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W G R B I ^ D H B B B B N Z,^ V B R O V B R D ! 
Froede's Postzegelcatologus is heden ten dage de lievelingscatalogus van vele duizenden 
verzamelaars geworden. De groote voordeden zijn de ovei zichtelijke 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: 
d e betrouwbare net to 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 c a . 1150 bladzijden f 2,— en f 0,25 porto . 
Eveneens in 2 banden f 2,60 en f 0,25 
Europa, ongeveer 475 bladzijden . . . . f 1,15 en f 0,12 
Overzee, „ 675 „ . . . . f 1,45 en f 0,15 
Luchtpost, „ 90 „ . . . . f 0,60 en f 0,03 
Duitschland, 90 „ . . . . f 0.30 en f 0,03 

Verkrijgbaor in eiken postzegel - of boekhande l ; anders bij den vertegenwoordiger: 

Ä. Jl. I&IE Wlf, AMSÏÏlilg^AM, mm. 
PALESTRINASTRAAT 11. POSTREKENING 224553. (398) 

U I T C E V E R i a H A N S F R O E D E , D U S S E L D O R E . 

S P E C I A L E K E R S X - A A N B I E D I N G 
I V E D E R I v A I V D . 

1923. — JTOOROP-ZEGELS 
— KIND 
— KIND 
— KIND 
— ROODE KRUIS 
— KIND 
— OLYMPIADE 
— KIND 
— KIND 
— REMBRANDTZEGELS 
— KIND 
— KIND 
— KIND 12 K C E N T ALLEEN 
— A.N.V.V. ZEGELS 
— KIND 
— ZEEMANSZEGELS 
— KIND 
— CRISISZEGELS 
— KIND 
— KIND 
— 300 JAAR UTR. UNIVERSITEIT 
— KIND 
— JAMBOREE 

1937. — ZOMERZEGELS 
— Porto steeds extra. — 

Onze volgende veiling zal eind 
Januari 1938 plaats vinden. Ter 
veiling komen o.m.: een verza
meling Ned. en Kol.; oud-Europa 
tot 1900; modern Europa met 
blokken, enz.; overzee. 

Voor volgende veilingen kan 
steeds worden ingezonden. O p 
groote objecten desgewenscht 
voorschot tot elk bedrag. 

i UW veilingadres is voortaan: 

B A S T I A A N S E 
& B O E K E M A ' S 
P O S T Z E G E U H A N D E L . N V . 

Weste Wagenstraat 3 4 , ROTTERDAvi, C. 
Telefoon 55344. Giro 308080. (334) 

1924. 
1925. 
1926. 
1927. 
1927. 
1928. 
1928. 
1929. 
1930. 
1930. 
1931. 
1931. 
1932. 
1932. 
1933. 
1933. 
1934. 
1934. 
1935. 
1936. 
1936. 
1937. 

Ongebruikt Gebruikt. 
ƒ1,15 
-0,35 
-0,35 
-0,70 
-1,05 
-0,60 
-1,45 
-0,55 
-0,50 

-0,50 
-0,80 

J - 0,50 
-0,85 
-0,60 

-0,60 
-0,35 

-0,65 
ITEIT -0,35 

-0,55 

-0,50 

ƒ0,60 

-0,30 
-0,30 
-0,45 

-0,40 

-0,45 

-0,22 
-0,25 
-0,14 
-0,20 

B B L T A I V G R I ^ K E : A A I V B I E : D I I V G . 
V A T I C A A N S T A D . C A I i e s o n g e b r u i k t ) . N o S . Y v e r t . 

1929 5 c - 10 Lire, compleet 26-38 f 2,80 
1933 „Heilig Jaar" „ 40-43 f 0,50 
1933 5 e. - 20 Lire, „ 44-S9 f 4>6o 
1933 5 c. - 2 Lire, kleine serie 44-j5 f0,90 
1914 Opdrukz. 40 - 370 c cpl. 6o-6j f 1,55 
1935 Juristencongres compleet 66-71 f o, jo 

Zeer voordeelige aanbieding Europa (alles gebruikt) 
Duitschland, luchtpost 1926, 1 Mark, Yv. 32 

1936 Perstentoonstelhng cpl. 72-79 f 1,10 
1929 Expres 2 en 2,jo Lire „ 1-2 f 0,80 
1933 „ 2 en 2,50 Lire „ 3-4 -f 0,55 
1931 Porto 3 c . - 1,10 Lire , , i-é f0,30 
Ï931 Cohs post. j c . - l o L . „ 1-13 f2 ,70 
1931 „ „ 2 e n 2 , 5 o L . „ 14-15 f0,55 

Per 1. Per 10. 
ƒ0 ,16 ƒ1 ,35 

idem, luchtpost 1926, 2 Mark, Yv. 33 
idem, luchtp. 1936, 40 pf. Lufthansa, Yv. 54 
idem. Zeppelin 1936, 50 en 75 pf. Yv. 55-56 
idem '33, Hindenb., 80 pf., bl. en zw. Yv. 460 
idem '35, Spoorweg, 40 pf., lila, Yv. 542 

Estland, 1923/24, 300 Mark, Yv. 61 
idem, 1930, opdr. 1-2-3 kroon, Yv. 110-12, zeldz. 
idem, 1933, 1 kroon, grijs, Yv. 121 

Finland, 1930/32, 5, 10 en 25 mark, Yv. 153-55 
idem, 1930/32, alleen de 25 mark, Yv. 155 

Frankrijk, 1924/26, 10 francs, Yv. 207 
Griekenland, 1933, 50, 75 en 100 dr., Yv. 400-402 

idem, 1933, alleen de 50 drachme, Yv. 400 
Hongarije, 1926, 1, 2 en 5 pengö, Yv. 395-397, 

idem, 1932, 1, 2 en 5 pengö, Yv. 445-447 
idem, 1932, 10 pengö, Yv. 448 

Le:land, 1931/33, 2 lat blauw, Yv. 179 
idem, 1931/33, 5 lat groen, Yv. 179a 

Noorwegen, 1929, opdruk 200 öre violet, Yv. 140 
Palestina, 1927/32, 200 m. violet, Yv. 78 
Roemenië 1935, Carol, gr. form, serie, cpl. Yv. 486-96 
Zweden, 1931, 5 kronen groen, Yv. 223 
Zwitserland, 1931, 3 francs bruin, Yv. 244 

idem, 1932, 1 franc vredesconferentie, Yv. 259 
idem, 1924/31, opdr. „Bur. du Travail", 2 frcs. 

Yv. 75 
Wurtemberg, 1924, opdr. op 25 pf., oranje, ongebr. 

Yv. 176-180 
Turkije, 1931/36, Kemal, 250 kurus, Yv. 822, gebr. 
Jougo-Slavië, 1934, rouwserie, compL, Yv. 263-276 
Duitschland 1937, nieuwe "Winterhilfe, cpl., ong. 
Levering na ontvangst van postwissel of storting op giro 277730 
of rembours. Zendingen boven ƒ 10,— franco. 

X. DAUDT, Gouda, Zeugestraat 62. (397) 

-0,50 
-0,06 
-0,17 
-0,20 
-0,08 
-0,40 
-1,10 
-0,20 
-0,35 
-0,25 
-0,17 
-2,40 
-0,17 
-0,06 
-0,25 
-1,25 
-0,10 
-0,45 
-0,12 
-0,25 
-0,15 
-0,20 
-0,05 
-0,08 

-0,40 

-0,40 
- 1 , 2 5 ' 
-1,15 
-0,95 

-
-0,40 
-1,35 
-
-0,60 
-3,50 
-
-
- 3 , -
-2,20 
-1,35 
-
-1,25 
-0,40 
-2,05 
-
-0,75 
-
-0,95 
-1,90 
-1,25 
-
-0,35 
-0,60 

-

-
-
-
-
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« i M f l h 

De Hollandse he 
Postzegelhandel, 

Noordeinde 202, 's-Gravenhage, 
4 minuten van het Postmuseum. 

Telefoon 336674. Giro 133631. 
Weest voorzichtig met Uw beleggingen. 
Ze zijn tegenwoordig alle zoo riskant. 
Beurszaken brengen slechts schijnwinst. 
Belegt Uw kapitaal in klassieke post
zegels en oude brieven en laat een vak
man U adviseeren. 
Al onze aanbiedingen zijn steeds vrij
blijvend. Aanvragen, inlichtingen, enz. 
dienen vergezeld te gaan van antwoord-
porto. 
Complete V.O.C, brief, verzonden 27 

januari 1/88 naar 's-Gravenhage. Bij
zonder prachtige scherpe afdruk van 
het stempel van de generale secretarie 
te Batavia, vermoedelijk het vroegst 
bekende stempel. Hoilandsche port 
6 en 2 stuivers in rood crayon. 
Merkwaardig is het feit, dat er zeer 
weinig V.O.C, stempels van in Hol
land ontvangen brieven aan de markt 
zijn. He t is vrijwel uitgesloten, dat 
hetgeen in de archieven berust, onder 
den hamer zal komen. 
Dit buitengewoon, hoogst zeldzaam, 
interessante document vergunt ons 
een blik te werpen op het leven in 
die dagen. Prijs: ƒ 75,—. 

Complete V.O.C, brief, verzonden 16 
December 1793 naar Batavia, aan
komst aldaar 20 Juli 1794. 

Prijs: ƒ 5 5 , - . 
1827. Paccalongan rondstempel van 22 

m.M. in rooden inkt, complete brief, 
verzonden naar Batavia 80 c. Franco 
in het stempel met de hand ingevuld. 
Prachtig bewaard gebleven. 

Prijs: ƒ 12,50. 
Drukwerkomslag gefrankeerd met een 

paartje van de 15 c. oranje nr. 6. 
Hiermede is verzonden 3 vel druks, 
den 24 April 1867 uit Purmerend via 
Marseille met rood stempel ontoe
reikend, voorzien van kantteekening 
voldoende gefrankeerd door den 
postambtenaar. Aankomst te Soera-
baya 5 Juni 1867. Prijs op aanvraag. 

30 Juni 1869. 1 cent zwart op brief
omslag met driehoekig stempel Xyi 
cent zegelrecht. Prijs: ƒ 6,—. 

1891. ƒ2 ,50 rood en blauw blok van 4, 
gebruikt. Prijs: ƒ50 ,—. 

Cour Permanente de Justice Inter
nationale. Ongebruikte serie. 

Prijs: ƒ 1 2 5 , - . 
Occasion Curafao. 25 cent Port, type I, 

gebruikt. Prijs: ƒ 100,—. 

PIERRE VOS, 
The famous stampdealer -with worldreputation, 

sworn philatelic expert. (426) 

^^"^m 

GOEDKOOPE AANBIEDING 
BLOKKEN. 

Duitschland Iposta f 14,—, 10-jarige Not-
hilfe f 2 5 , Ostropa f 5,25, Braunes Band 
f 0,50, Br. Band met opdruk Nürnberg 
f 2,—, Olympiade per paar f 2,—, Hitler 
f 0,35, met bijdruk f 0,35, Partijdag f 0,35, 
ongetand f 0,60, Danzig per paar f 1,25, 
Frankrijk „Pexip" f 2,50, Straatsburg f 6,50, 
Liechtenstein f 1,75, Rusland f 0,90, 
IJsland f 3,—, Propatria f 1,75, België 
Borgerhout f 1,40, Charleroi f 1,60, Isaya 
f 1,80, Luxemburg Dudelange f 1,25, 
Yougo Slavië f 1,55, Polen 3 blokken 
f 2,25, Spanje Toledo f 2,75, Alcazar f 2,75, 
San Marin f 2,75, Rumenlë f 0,75, Bulgarije 
f 1,50, Ver. Staten Chicago f 3,50, Rus» 
land, nieuw prachtblok f 2,75. 

Tijdelijk goedkoope aanbieding. 
10 gld. Jubileum 1913, onberispelijke 

kwaliteit f 12,50 per stuk. 

Franco Rembours of Giro 201148. 

J. J. A. ENaELKAHP, 
S P U I 1 3 , A J V I S T E R D A J V I . 

(411) 

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

ZWITSERLAND 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Catalogus-Zumsteln. 
Steeds de mooiste en billijkste zichtzendïngen ter be

schikking. Ook naar Overzee. 
M s i n c o l l i S t e n worden verzocht — Referentiën! 

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

Ü ' I l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l " " iilll[K 

I Posfzegelverzameling i 
p Or . Vrijs<;. = K. d. G. Hoop • Transv. = 
Ë Unie van Z. A . en S i r . Se t t lements . = 
I Yv. 28000. Fl . 250,—. J 

M Adres : v. d. M E E K , Boree l sbaa i 9, s 
I Den Haag. Telefoon 551838. (427) | 

I > IIIIIIIIIHIIIIIIKI IIIIIIIIIHIIIINIIIIII! 

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

de XYi c. f 0,40 per 100; Xiy^ c. f 0,06 per stuk; 
ik koop verder 6 c. Curafao herd, f 0,35 per 100; 
ly^ W. de Zwijger f 0,50; 5 c. W. de Zw. f 0,80; 
6 c. W. de Zw. f 0,35; I2V2 c. driehoek 
f 0,10, enz. Ook kilo's tot f 1,— per kilo; 
partijen bundelwaar, zelfs de goedkoopste soorten. 
Aanbiedingen met prijs aan A . « I . D E l ^ I T , 
Palestrinastraat 11, AMSTERDAM, Z. (391) 

Q 10 ser ies (ongebruikt), 8 waarden van 
^ PRINSES JOSEPHINE CHARLOTTE, 
g t egen postwissel van 25 Belga's. 
^ Frankeer ing inbegrepen met één ser ie 
t^ maken totaal 11 ser ies . 

I F . LECOMTE, (4i9) 
ö) RUE FRÈRE ORBAN, JUMET (BELGIË). 

HIEUW 

H0N6AÄRSGH BLOK 
verschijnt in het voorjaar van 1938, 

te r ge legenheid van het 

EUGHABISTISCH GONfiRES. 
Prachtvolle uitvoering. 7 waarden in kruis-
formaat. Oplage 100000 ex. Dubbel nominaal 
ten gunste d e r organisatie van het Congres . 
Bij spoed ige bestel l ing g e g a r a n d e e r d e leve
r ing (gebruikt of ongebruikt) k 

i 2,65 PER STUK. 
Betalingen (met bestelling) op Postcheque 
conto Den Haag 145756. 

L V. Halaszr 
Dillbóbstrasse 29, Budapest VI . 

(Lid Ned. Vereen , van Postz. verz.; „Breda"; 
Utrecht; secre tar is de r Hong. Postzegel-
handelaarsvereeniging.) (362) 

TE KOOP GEVRAAGD 

ZEGELS VAN NEDERLAND EN KOL. 
per 100 (100 en meer per soort), 

BETERE ZEGELS EN WELDADIGHEIDS-
SERIES. - TEVENS VERZAMELINGEN. 
Aanbiedingen aan E . D E W E E R D 
ERNST CASIMIRLAAN i% GRONINGEN. (428) 

ALLES PRIMA GEBRUIKT ! 

Kinderzegels 1937. — 1 serie ƒ0 ,18 ; 10 series 
ƒ1 ,65 ; 100 series ƒ16 ,—. 

Nederland 1923-1936. — Alle Kinderzegels in 
complete series (52 waarden) ƒ 7,90. Idem 
in roltanding (31 waarden) ƒ7 ,85 . 

17 series Gelegenheidszegels: — Tuberculose, 
De Ruijter, Redding, Roode Kruis, Olym
piade, Rembrandt, Goudsche Glazen, Salve 
Hospes, Zeeman, W. de Zwijger, Crisis en 
Emma, Cuirajao-herdenking, Zomer 1935, 
1936, 1937, Universiteit, Jamboree ƒ 8,80. 

^^T" Bovenstaande series zijn ook elf afzon
derlijk verkrijgbaar. 
Wij leveren alle zegels van Nederland en 
Koloniën, ook specialiteiten, in prima kwali
teit tegen concurreerende prijzen. 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. (383) 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 
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ZUIVER / NEDFRLANDSCH FABRIKAAT / GOEDE BUIG
ZAAMHEID / SMEEDBAAR / GIETIJZER / ONBEWERKT & 
BEWERKT 

Machine 755. 
Model C3B sedert Augustus in gebruik te Amsterdam Tusschen 

de stempels RITZ ' / HANDELMAATSCHAPPIJ N V Links het 
handelsmerk VALVOLINE / GEDEPONEERD IN 1883 

Machine 763 I-IL 
Model C4B, sedert Augustus in gebruik bi) de Firma Wm H 

Muller & Co Als reclamestempels geheel dezelfde cliché's als in 
de tot dusver gebruikte machine 204 voorkwamen, type I echter 
zonder cliché links, type II met beide cliché's 

Machine 807. 
Model C3B, sedert Augustus in gebruik te Rotterdam Tusschen 

de stempels eenige balen katoen en een klos garen met opschrift 
ACCO Als bijschrift verder C O T T O N / ACCO / ANDERSON 
CLAYTON & Co N V 

Hasler. 
Machine H. 559 IL 
De daling van den rentevoet bracht in deze machine een 

wijziging in het cliché links werd „ 3 ^ W teruggebracht tot 
„3 Vo" 

Machine H. 578 IL 
De geharnaste ridderfiguur m deze machine werd vervangen 

door eenige simpele, cursieve letters M V Z / GOUDA ' 

Machine H. 593 IL 
Tusschen de stempels werd thans als afzenderscliché opgenomen 

N V HANDELSVEREENIGING / v h Fa BESSEL-KOK, links 
RENAULT / OLIËN / VOOR lEDEREN WAGEN - VOOR 
ELK MERK 

NED.-INDIE. 
Heropeningsvlucht naar Makassar. 
Tijdens deze vlucht, welke 27 September j 1 plaatsvond, werden 

de volgende hoeveelheden post vervoerd 
Heenvlucht 4052 brieven, 37 postbladen, 91 briefkaarten en 

107 overige stukken, totaal dus 4287 stukken 
Terugvlucht 1696 brieven, 20 postbladen, 62 briefkaarten en 

121 overige stukken, totaal dus 1899 stukken 
De bijzondere stempels hebben wij reeds de vorige keer af

gebeeld Zooals bekend werden ook bijzondere enveloppen uit 
gereikt 

Bijzondere vlucht der legervliegtuigen. 
Deze vlucht, waarvan wij ook reeds de vorige keer melding 

maakten, ging over het traject Bandoeng Balikpapan-Makassar-
Koepang-Bandoeng 

De posterijen gaven toestemmmg om over alle trajecten post 
te \ ervoeren Het volgende werd vervoerd 

Op 11 October van Bandoeng naar Balikpapan 2,734 kg bruto, 
op 12 October van Balikpapan naar Makassar 0,135 kg bruto en 
van Tarakan naar Makassar 0,110 kg , op 15 October van Makassar 
naar Koepang 2,1 k g , terwijl de op 16 October van Koepang 
naar Bandoeng vervoerde hoeveelheid post onbekend is 

De 500e retourvlucht. 
Klokslag 12 uur vertrok op 27 November van het vliegveld 

Tjililitan te Batavia het vliegtuig „Reiger" met den gezagvoerder 
Hulsebos Een extra rondje kregen de vtle belangstellenden, die 
het vliegvUig uitgeleide deden, en voort spoedde het vliegtuig zich 
naar het klem? moederland 

De animo om poststukken mede te zenden als souvenir demon
streerde zich duidelijk op de postkantoren en aan de agentschappen 
der K L M , waar men bijzondere enveloppen è raison van 25 cent 
per stuk verkocht De ruim 20 cent winst daarop komt aan het 
te vormen Ned -Indische luchtvaartfonds In Soerabaja waren zelfs 
slimmerds, die zelf dergelijke enveloppen maakten en ze — met 
wmst — te eigen bate voor de helft van den prijs verkochten. 
De politie stak hier snel een stokje voor Op het postkantoor 
Batavia Centrum werden 20 000 van deze enveloppen afgestempeld 
Verder werden bijzondere stempels gebezigd te Soerabaja, Sema-
rang, Bandoeng, Palembang en Medan In totaal werd omstreeks 
500 kg post uit Indie verzonden Een groote en blijde St Nicolaas-
verrassing bezorgden de Nederlandsche posterijen de verzamelaars 
en de propageering van onze Indie lijn alle stukken kregen in 
Nederland een aankomststempel aan de achterzijde 

Veelal viel dit stempel op een der zijpanden, zoodat men, door 
voorzichtig losweeken, dit pand naar voren kon slaan en zoo
doende alle stempels aan éen zijde heeft, hetgeen in het album 
het mooiste is 

De datum van het aankomststempel is 2 of 3 December, het 
werd óf in Amsterdam (Centraal Station) óf in een der andere 
groote plaatsen van Nederland geplaatst Wederom waren de 
dnehoekszegels van 30 cent (voor bijzondere vluchten) geldig. 
Deze werden op het bureau van verzending van het gewone datum
stempel voorzien Het bijzondere stempel kwam steeds naast de 
zegels Nog vertoonen de heen en weer gevlogen stukken een 
groot violet stempel dwars over het adres „Hoofdbestuur P T T -
Bandoeng", luidende Z O Z , hetgeen erop wijzen moest, dat 
ze aan de afzenders terug moesten, die hun adres — volgens voor
schrift — aan de achterzijde geschreven hadden 

H A 

NOGMAALS DE „BLOKKEN". 
Het in het October nummer opgenomen artikel „Is de blokken-

ziekte de crisis nabij ' " , bracht ons talrijke brieven van instemming 
met de strekking van het geschrevene De bedoeling van dit ar
tikel was en blijft ook nu nog geen andere dan deze bedenkt, 
verzamelaars, wat gij begint, wanneer gij u op dit nevenpad 
begeeft Geen oogenblik heeft bij ons de pretentie voorgezeten te 
kunnen bereiken, dat het blok, op grond van een of ander artikel, 
zou hebben afgedaan Het is nog nimmer aan welken philate-
listischen schrijver dan ook mogen gelukken de massa te over
tuigen van het al dan met verzamelwaardige van een of andere 
uitgifte Hierop z jn geheel andere factoren van beslissende be-
teekenis dan de zienswijze of vaste overtuiging van hen, die mogen 
worden beschouwd als philatelistische voorlichters van min of 
meerdere beteekenis 

Naast deze bewijzen van instemming bereikte ons een brief 
van een verzamelaar, die er aanstoot aan nam, dat in genoemd 
artikel werd medegedeeld, dat het meerendeel van het „leidende" 
consortium in Brussel zetelt De geachte schrijver zag hierin een 
blaam op den goeden naam van zijn talrijke vrienden onder de 
Belgische verzamelaars En ten bewijze van onze onjuiste bericht
geving op dit punt verwees hij naar een artikel in „Die Post-
marke" van enkele maanden terug, dat onze mededeelmg niet ^ 
volkomen dekte 

Het is ons, zulks als antwoord op de bezwaren van dezen ver
zamelaar, in de eerste plaats niet duidelijk, waarom zijn Belgische 
vrienden zich gegriefd zouden moeten voelen door onze mede
deelmg Wij zullen er b V toch den doorsnee-Amsterdammer niet 
zwart op aanzien, dat in 's Rijks hoofdstad nog al wat „zware" 
jongens opereeren ' 

Doch mogen wij ten overvloede den schrijver verwijzen naar 
het Belgische blad „La Revue Postale' \ a n November j l , het 
maandblad van de „Union royale philatelique de Bruxelles", dat 
onze waarschuwing tegen diverse Spaansche blokken onverkort 
overneemt en daarbij spreekt over „quelques „Messieurs" de 
Bruxelles" Wij mogen veronderstellen, dat genoemd blad wel 
weet, wie met deze „quelques Messieurs" onder de Brusselaren 
worden bedoeld 

Dan bracht het reeds meermalen genoemde artikel een uit
voerig ingezonden stuk van den heer Hendrik van der Loo, dat 
opgenomen werd in het vorige nummer 

J . K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Met erkentelijkheid voor de waardeering van genoemden heer 
voor ons werk, moeten wij toch de opmerking maken, dat hij 
het door hem bestreden artikel slecht gelezen heeft. Onze waar
schuwing ging niet tegen een of andere voorliefde bij het ver
zamelen van postzegels; integendeel, het is een der groote aan
trekkelijkheden der philatelie, dat zij een ieder gelegenheid laat 
„op zijn wijze zalig te worden", om een bekende uitdrukking te 
bezigen. Doch een keuze, in welke richting men zich bij het ver
zamelen zal begeven, moet beperkt blijven tot het terrein, waarop 
wij ons allen te samen bevinden: dat der p h i l a t e l i e . Gaan we 
daar buiten, dan zijn wij geen postzegelverzamelaars meer, doch 
dan brengen we „stukken" bijeen, die in vele gevallen er zeer 
verzorgd en aantrekkelijk uitzien, doch die met de philatelie niets 
te maken hebben. Wij schreven in het nummer van 16 Juli j.1. 
onder het hoofd „Philatelie ?" o. m. het volgende: „ het 
principe, besloten in het woord philatelie, dient men n. o. m. 
te handhaven, wil men niet onherroepelijk afglijden naar een 
niveau, waarbij tusschen het verzamelen van particuliere etiketten 
of plaatjes en postzegels geen ander dan een geldelijk onderscheid 
bestaat." 

Dit standpunt, het spreekt vanzelf, handhaven wij ten volle; 
daarin brengt het feit geen wijziging, dat in onze eigen ver
zameling gelegenheidszegels meerdere exemplaren voorkomen, die 
nimmer „werkelijk dienst" deden, gelijk de heer Van der Loo 
vragenderwijze opmerkt. Doch juist wijl wij niet blind zijn voor 
de gerechtvaardigde critiek van den schrijver op den status van 
meerdere speciale zegels, staat het ons zoo duidelijk voor den 
geest, waarheen het moderne blok c. a. de mooie postzegellief
hebberij voert, wanneer de postadministraties ongestoord, ja zelfs 
aangemoedigd, doorgaan met het uitgeven van blokken, die niets, 
maar dan ook letterlijk niets, te maken hebben met eenige postale 
behoefte, wat meer is, een beletsel vormen bij een doeltreffende en 
vlugge verzorging van de post. (Men leze er nog maar eens op na, 
wat wij onder „Philatelie ?" in hetjuli-nummer schreven over het 
Hitler-blok). 

Het spreekt vanzelf, dat wij ons gaarne als den mindere op 
philatelistisch gebied erkennen van de uitgeefster van den blokken-
catalogus. Toch zouden wij er een lief ding onder willen ver
wedden, dat de heer Van der Loo wel even geglimlacht zal 
hebben, toen hij zag, dat in dit werkje o. m. de prijs wordt 
vermeld voor de Nederlandsche tentoonstellingszegels van 1924 
i n g e h e e l e v e l l e n . Een dergelijke grap wordt opsenomen 
in een catalogus, die dan bewijzen moet, dat het met de blokken 
alles in orde is ! Misschien komt er nog wel eens een slimmerik 
opdagen, die de verzamelaars tracht te bewegen om de geheele 
oplaag van één zegel in handen te krijgen en met een prijs-
noteering aankomt, wat zulk een complete oplaag waard is ! ! 

En dan die voortvarende postzegelalbum-fabrikanten, die in een 
oogwenk klaar waren met hun producten voor het inplakken van 
blokken, w.o. de complete vellen van genoemde tentoonstellings
zegels ! 

Zouden wij de voorstanders van blokken eens de vraag mogen 
stellen: wat denkt u van de zoo juist verschenen 24 blokken der 
Fransche koloniën, uitgegeven ter gelegenheid van de reeds tot 
het verleden behoorende Parijsche tentoonstelling en uitsluitend 
verkrijgbaar bij inschrijving ? 

Over de blokken is, wat ons betreft ,reeds nu meer dan genoeg 
geschreven. De heer Van der Loo moge het ons dan ook vergeven, 
dat wij niet verder op zijn artikel ingaan; het doet er toch ook 
zoo weinig toe om te weten, wat een groot-, wat een klein-
speculant is. 

Laten wij, nuchtere Nederlandsche verzamelaars, het blok zijn 
natuurlijken dood rustig laten sterven door gebrek aan belang
stelling, wat voor dat onding de noodzakelijke levenskracht is. 
Laten wij er voor passen ons te laten plukken door speculanten, 
die gisteren deden in schoenen, vandaag in autobanden en morgen 
in blokstukken van d e s o o r t , die niet vinnig genoeg bestreden 
kan worden. Dit laatste als antwoord op de vraag, wat wij 
denken o. a. van de Amerikaansche zegelvelletjes en de Deensche 
van 1924 en die wij van dit „soort" uitschakelen. 

Laat ons een voorbeeld nemen aan de firma Stanley Gibbons 
te Londen, die besloten heeft geen blokken te verhandelen, noch 
deze in haar catalogus op te nemen. 

V. B. 

J. K. RIETDIJK. — 

RHAPSODIE PHILATELIQUE. 
Reeds geruimen tijd voordat de eerste 3-maal-per-week-vlucht 

naar Ned.-Indië zou gemaakt worden, werden door mij alle bladen 
nauwlettend nagegaan, om te weten te komen, of voor deze vlucht 
driehoekszegels mochten worden gebruikt en of de stukken van 
een speciaal stempel zouden worden voorzien. Noch de philate
listische, doch dag- en weekbladen gaven echter in dezen licht 
en daar de 2e October al aardig begon te naderen, wendde ik mij 
tot eenv paar bekende adressen om inlichtingen. Tevergeefs. Nie
mand kon ze verschaffen en ten postkantore alhier wist men ook 
niets. Het eenige, wat ik te weten kwam, was, dat er speciale 
enveloppen a raison van een kwartje (voor een goed doel, want 
Philatelisten doen blijkbaar lang niet genoeg voor goede doelen) 
verkrijgbaar waren gesteld en dat alleen op die enveloppen het 
driehoekszegel mocht worden gebruikt. Het juiste van dit bericht 
werd later in het Maandblad van 16 October j.1. bevestigd (zie 
pag. 185). 

Met allen eerbied voor goede doelen leek het mij zoo ongerijmd 
een kwartje te moeten betalen om een zegel van 30 cent te 
mogen gebruiken op een brief, die slechts 1 2 ^ cent aan port 
kostte, dat ik besloot, de proef op de som te nemen. Daartoe 
nam ik 6 groot model enveloppen, waarvan ik de adreszijde door 
een inktlijn in twee helften verdeelde. De linkerhelft voorzag ik 
voor de terugzending van miin eisen adres en plakte er een 
ongebruikt Indisch driehoekszegel op. Bovenaan zette ik: „Verzoeke 
terugzending per eerste drie-maal-per-week-vlucht". De rechter
helft voorzag ik van het Nederlandsche driehoekszegel en adres
seerde respectievelijk aan het hoofdbestuur van den P.T.T.-dienst 
te Bandoeng en aan de hoofden der postkantoren te Batavia-C, 
Semarang, Soerabaja, Palembang en Medan. Daar het driehoeks
zegel daartoe voldoende was, liet ik alle stukken aanteekenen en 
verzond ze op 1 October. 

En hoe is het er mee gegaan ? 
In de eerste plaats zijn de stukken met de eerste 3-maal-per-week 

vlucht naar Indië gevlogen, zoodat men zich niet heeft gehouden 
aan de bepaling, dat slechts kwartjes-enveloppen het driehoeks
zegel mochten hebben. In de tweede plaats heb ik alle zes terug
ontvangen ook, maar onder verschillende omstandigheden. Ik meen 
echter te kunnen constateeren, dat ze alle met de eerste vlucht 
van den driemaal wekelijkschen dienst zouden zijn teruggekomen, 
als deze regelmatig in Indië op 9 October was aangevangen en 
niet door de Specht-ramp tot 23 October was uitgesteld. Nu 
echter werden de stukken door de verschillende kantoren ook 
verschillend behandeld en wel als volgt: 

a. BANDOENG. Geen aankomststempel. Indisch driehoekszegel 
niet afgestempeld, potloodlijn er omheen getrokken, waarnaast een 
groote potloodnul. Postzegel van 2% cent werd bijgeplakt, afge
stempeld 23 October. Daarnaast in blauw potlood T 1734- Per 
eerste 3-maal-per-week-vlucht uit Indië terug ontvangen. 

b. BATAVIA-CENTRUM. Aankomststempel 8 October. Indisch 
driehoekszegel gewoon afgestempeld 22 October. Per eerste 3-maal-
per-week-vlucht terug ontvangen. 

c. SEMARANG. Aankomststempel 9 October. Indisch driehoeks
zegel niet afgestempeld, roode potloodlijn met kleine nulletjes er 
op er om heen getrokken. Daarnaast in rood potlood T 20. Ook 
voorzien van het zwarte stempeltje T in ring. Per eerstvertrek-
kend vliegtuig teruggezonden. 

d. SOERABAJA. Aankomststempel 8 October. Indisch drie
hoekszegel niet afgestempeld, omringd van blauwe potloodlijn met 
nul'letjes, waarnaast in blauw potlood T 20. Daarboven vertrek-
stempel 23 October. Per eerste 3-maal-per-week-vlucht terug 
ontvangen. 

e. PALEMBANG. Aankomststempel 8 October. Indisch drie
hoekszegel niet afgestempeld. Daarnaast in rood potlood: „Retour 
afzender, driehoekzegels niet toegelaten". Vertrekstempel 9 Oc
tober. Per eerstvertrekkend vliegtuig teruggezonden. 

f. MEDAN. Aankomststempel 7 October. Indisch driehoeks
zegel niet afgestempeld, omringd door blauwe potloodlijn met 
kleine nulletjes er op. Daarnaast een T in blauw potlood en ver
trekstempel 23 October. Per eerste 3-maal-per-week-vlucht terug 
ontvangen. 

Men ziet, dat er nog al heel wat verschil in de behandeling is 
geweest. De posterijen waren hier intusschen zoo coulant, mij alle 
stukken zónder eenige portbetaling te doen geworden. 
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Bij de 500e vlucht zond ik weer gelijksoortige enveloppen aan 
dezelfde instanties. Natuurlijk verliep de zaak thans veel regel
matiger. Alleen wil ik het volgende opmerken: 

De beide door mij gebruikte driehoeken voorzagen wel in het 
aangeteekend zenden naar Indië (12>2 + 15 cent), waarvan nog 
2)4 cent overbleef, maar niet in het aangeteekend retourneeren 
(20 cent + 20 cent Indisch aanteekenrecht), waarvoor, de 2>^ cent 
overschot van den Nederlandschen driehoek meegerekend, 7% cent 
te kort kwam. Het hoofdbestuur der P.T.T. te Bandoeng zond 
evenwel aangeteekend terug, evenals het hoofd van het post
kantoor Medan, welke autoriteit het stuk nog bovendien voorzag 
van een gratis zegel 10 op 32 J^ cent. Alle andere kantoren zonden 
gewoon terug. Batavia-C. teekende met rood potlood op de 
enveloppe aan: „Per gewone post terugzenden", maar heeft zich 
blijkbaar bedacht en toch nog met de 500e retourvlucht mee
gegeven. 

Emmen (Dr.), 6 December 1937. R. H. VAN OTTERLOO. 

VERZEKERING VAN POSTZEGEL
VERZAMELINGEN. 

Hoewel het niet direct op mijn terrein ligt, zou ik gaarne 
enkele opmerkingen willen maken over de ongetwijfeld voor vele 
verzamelaars zeer gewichtige vraag: hoe hun collectie te ver
zekeren ? 

Alleen voor kleinere collecties, en dan nog slechts bij enkele 
maatschappijen, bestaat de mogelijkheid om deze in een algemeene 
brand- en in braak polis opgenomen te krijgen. (Hoe het daarbij 
met de vlotheid van uitbetalen gesteld is, is mij onbekend. De 
mogelijkheid van eventueele meeningsverschillen lijkt mij niet 
uitgesloten) 

Toevallig kwam ik met dit probleem in nauwere aanraking, toen 
onze vereeniging „de Globe" dit jaar de bij haar tentoongestelde 
objecten moest doen verzekeren. „Het eene woord haalde het 
andere uit", en zoo kwam ook de kwestie ter sprake van het 
doorloopend verzekeren van de eigen verzameling. 

De heer F. C. Verdoorn te Arnhem, die onze verzekering tot 
stand bracht, bleek zich zeer voor dit ongetwijfeld actueele vraag
stuk te interesseeren en gevolg waren diverse besprekingen. Ge
zamenlijk kwamen we tot de volgende punten, waaraan een even
tueele verzekering zou moeten voldoen om beide partijen te be
vredigen en zoowel den verzamelaar te^en te lijden schade vol
komen te beveiligen als het risico, vooral tegenover bedrog, van 
den verzekeraar redelijkerwijze uit te schakelen. 

1. Controle op de waarde-opgave door den verzekerde door 
twef „vertrouwenspersonen", waarvoor gekozen worden twee 
leden, aan te wijzen door het bestuur van een, door den ver
zekeraar erkende, postzegelvereeniging. 

2. Tot deze „aanvaarde" vereenigingen zullen behooren alle te 
goeder naam en faam bekend staande vereenigingen in Nederland. 
In de eerste plaats zij, die tot den Bond behooren en daarnaast 
de grootere op zichzelf staande vereenigingen. 

3. De aldus vastgestelde waarde geldt als bindend voor beide 
partijen en bij totaal verlies wordt het aldus getaxeerde bedrag 
zonder voorbehoud in zijn geheel uitbetaald. 

4. Bij gedeeltelijk verlies wordt het verlorene vergoed op een 
basis van 50 Vo van den Stanley Gibbons catalogus (in verband 
met Engelsche herverzekering), wederom onder controle van de 
twee reeds aangewezen of nieuw te benoemen deskundigen. 

5. De schadevergoeding geldt zoowel ten opzichte van brand 
als van diefstal met braak. 

6. Hierbij is niet bepaald, dat de verzameling brandvrij moet zijn 
opgeborgen (dus niet de eisch van kluis of brandkast), doch 
slechts in een normaal afgesloten lade of kast. 

7. Voor verzamelingen onder de ƒ 10.000 waarde zal een her
taxatie eens in de 5 jaren moeten plaats vinden; echter kan de 
waarde elk jaar automatisch met 5 Vo verhoogd worden. 

8. De premie moet binnen matige grenzen gehouden worden. 
Mij persoonlijk lijkt de gevonden oplossing zeer aantrekkelijk 

en voor beide partijen volkomen bevredigend, berustend op weder-
zijdsche goede trouw. 

De verzekeringsmaatschappij is behoorlijk gedekt tegen onjuiste 
en overdreven aangifte. De aanwijzing der ,,taxateurs" door goed 

J. K. RIETDIJK. — 

bekend staande vereenigingen sluit practisch het ontstaan uit van 
twijfelachtige quasi-vereenigingen met het min-oirbare doel om 
de verzekeringsmaatschappij op te lichten. 

De verzamelaar blijft gespaard voor chicanes, weet steeds de 
volle, werkelijke waarde van zijn geliefde zegels terug te zullen 
krijgen, is dus in letterlijken zin „verzekerd", bovendien zonder 
in de groote extra kosten van kluis of brandkast te vervallen. 

Tenslotte zullen de vereenigingen en indirect de Bond bij deze 
regeling allicht baat vinden bij het voordeel, dat op deze wijze het 
lidmaatschap van oen vereeniging meebrengt. 

Ik stel me namelijk voor, dat het niet moeilijk zal zijn om in 
elke vereeniging eenige bevoegde en deskundige leden bereid te 
vinden om dit ambt van taxateur op zich te nemen als „eere
baantje", dus zonder meerdere vergoeding als die van de werkelijk 
noodzakelijke onkosten, die bij wonen in dezelfde plaats, zeer 
gering zullen zijn. Natuurlijk zullen slechts de leden van de ver
eeniging aanspraak hebben op deze gratis hulp ! 

Belooning zullen deze taxateurs ongetwijfeld reeds vinden in het 
besef hunne medeleden zoo'n grooten dienst te hebben kunnen 
bewijzen en in de overtuiging, dat zonder hunne medewerking 
een verzekering op een dergelijke „vertrouwensbasis" nooit tot 
stand zou kuunen komen. 

Wel zal het noodig zijn om, b.v. onder leiding van den Bond, 
die zich dit gebied van zoo'n groot belang, zooal niet voor de 
Philatelie, dan toch voor de philatelisten, wel zal willen aantrek
ken, tot een zekere „eenheid van waardeering" te geraken. (Ik zie 
in de toekomst al een congres van taxateurs of iets dergelijks !). 

De heer Verdoorn heeft het plan practisch uitgewerkt en is 
tot de meest uitvoerige inlichtingen bereid. 

Ikzelf heb gemeend mijn medewerking te moeten verleenen in 
het uitsluitende belang van alle verzamelaars en wensch hieraan 
nog slechts toe te voegen, ter voorkoming van mogelijk mis
verstand, dat ik op geenerlei wijze, anders dan als ongesalarieerd 
adviseur, betrokken ben bij de voorbereiding en uitvoering van 
het plan. 

Ik zal mij ruimschoots beloond achten als ik mijn mede-verza
melaars heb kunnen helpen bij de oplossing van dit moeilijke 
vraagstuk. 

dr. H. C VALKEMA BLOUW. 

DE KEIZER AUGUSTUS-ZEGELS VAN ITALIË. 
Op 23 September van het jaar 63 vóór Christus werd Cajus 

Julius Caesar Octavianus, meer bekend onder den naam Augustus, 
te Rome geboren. Hij werkte zich van patriciër — nu zouden wij 
zeggen: jonkheer — op tot eersten Romeinschen keizer, breidde 
het Romeinsche Rijk tot een wereldrijk uit, schreef verscheidene 
wetenschappelijke werken, waarvan een aantal fragmenten zijn 
overgebleven, en moedigde tevens de beoefening van kunsten en 
wetenschappen aan. Zijn eeuw is de gouden eeuw van het oude 
Rome, zooals de zeventiende eeuw onze gouden eeuw is. Onder 
hem leefden immers beroemde schrijvers, redenaars en dichters, 
die de Latijnsche cultuur voor altijd verheerlijkt hebben, als Vir-
gilius, Horatius, Propertius, Livius, Cicero, Ovidius en vele 
anderen. Bovendien bestreed Augustus met succes de onzedelijkheid 
en misdadigheid. Ongetwijfeld moet hij dan ook een der grootste 
keizers van het Romeinsche Wereldrijk genoemd worden. 

Wanneer men dat alles bedenkt, staat men niet verwonderd, 
dat het hedendaagsch Italië, strevend naar het door Augustus 
bereikte doel, den 2000en geboortedag van den beroemden keizer 
herdacht heeft door feesten, tentoonstelling en natuurlijk — hoe 
zou dat anders kunnen in Italië ? — door de uitgifte van een 
serie gedenkzegels. Die Augustus-tentoonstelling te Rome was 
in één woord grandioos, voor een classiek-gevormde een reisje 
naar Rome meer dan waard. Neem b.v. de zaal, aan Julius Caesar 
gewijd. Heel de „Bellum gallicum" werd je daar in tien minuten 
duidelijker dan tijdens het derde jaar van je gymnasium, hoe hard 
je ook ploeterde. 

Maar we moeten hier niet over de Augustus-tentoonstelling, 
doch over de Augustus-postzegels schrijven. Zij zijn schitterend, 
durf ik zeggen, al ben ik geen kunstenaar. De 75 centesimi in 
zacht rose is wel een der mooiste zegels van de geheele wereld, 
ledere zegel geeft een ander beeld. Dat het Italiaansche fascisme 

I practisch nog wel wat verschilt van het Duitsche nationaal-

ZICHTZENDINGEN. 
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socialisme, zegt ons zeer treffend de 25 centesimi. Tusschen de 
Romeinsche kolommen verschijnt hoogstralend het kruis in den 
donkeren nacht boven Bethlehem, door de ster verlicht. En wij 
lezen op een band, gewikkeld om de Romeinsche kolommen: lam 
nova progenies caelo demittitur alto. (Uit den hoogen hemel wordt 
reeds een nieuw geslacht gezonden), een spreuk, wellicht aan 
Ovidius ontleend, op Christus toegepast ! Het onderschrift luidt: 
Censum populi egi, wat ik aldus zou vertalen: Ik heb de volks
telling gehouden. 

De onderschriften, ontleend aan werken van Augustus zelf, zijn 
het meest merkwaardig op deze serie gedenkzegels, want zij duiden 
niet alleen op de daden van keizer Augustus, maar ook op die 
van Mussolini. Een mijner vrienden noemde deze onderschriften 
in plat-Nederlandsch: gehaaid. Drukken wij ons wat sierlijker uit 
en zeggen wij, dat zij, feiten van den grooten keizer vermeldend, 
tevens de fascistische glorie en machtsbe^eerte vertolken, welke 
naar het herstel van het oude Romeinsche wereldrijk streeft. 
Politieke propaganda op postzegels ! In alle geval heeft de kunste
naar (of zijn opdrachtgever ?) op treffende wijze de teksten van 
Augustus gebruikt om het Italiaansche volk te begeesteren voor 
het oude imperium en de daden van den duce te verheerlijken. 
Zoo lezen wij op de 20 centesimi deze woorden van Augustus: 
Templa Deum in urbe refeci, wat men aldus zou kunnen ver
talen: Ik heb de tempels van God in de stad (Rome) wederom 
opgebouwd. Wie denkt hier niet aan het Lateraansch verdrag, 
waarbij de Paus wederom als wereldlijk souverein erkend werd 
en een onafhankelijk territorium verkreeg ? Denkt men zich op 
de 50 centesimi in plaats van Augustus, tot wien veler handen 
zijn opgericht, Mussolini, dan is de tekst al bijzonder treffend: 
luravit in mea verba tota Italia et me ducem depoposcit (Heel 
Italië heeft in mijn handen den eed afgelegd en dringend ge-
elscht, dat ik als leider zou optreden), ' t Is, alsof Augustus dit in 
onze dagen pas geschreven heeft. Ook zijn woorden, welke men 
op de 1,25 lire leest, gelden ten volle het ideaal van het fascistisch 
Italië: Classis mea per oceanum (Mijn vloot vaart over den oceaan). 
Eigenlijk is dat reeds werkelijkheid, vooral sinds de verovering van 
Abyssinië, door Mussolini en zeer vele Italianen altijd Etiopia 
genoemd. De 75 centesimi verkondigt dan ook; Meo iussu et 
auspicio ducti sunt exercitus in Aethiopiam (Op mijn bevel en 
krachtens mün macht zijn de legers naar Ethiopië gegaan). Dit is 
wel het treffendste onderschrift. Wij kunnen ons haast niet in
denken, dat het bijna 2000 jaar geleden is geschreven ! 

De prachtige Augustus-serie is nu al niet meer de nieuwste. 
De postzegelpers staat niet stil in Italië. Zooals de lezers weten, 
is einde October wederom een mooie serie verschenen, den dichter 
Leopardi, den beroemden kunstschilder Giotto en andere geniale 
mannen van Italië voorstellend. Maar de lezers zullen nog niet 
weten, dat heden, begin November, het gerucht gaat dat deze 
zegels de gewone frankeerzegels zullen worden. Ik geloof evenwel, 
dat dit gerucht niet bevestigd zal worden, daar deze zegels te 
groot, dus onpractisch, en v o o r a l . . . . te weinig nationaal zijn. 
Ten slotte wil de Italiaan op zijn gewone frankeerzegels den 
koning-keizer zien. Hoe het zij, de Italianen hebben smaak en 
gevoel voor kunst, wat op Nederlandsche gedenkzegels vaak niet 
of ternauwernood te bespeuren valt. Toch hebben wij ook een 
gouden eeuw gehad. Wij moeten terug naar Rembrand en naar 
Rubens, die nog zonniger is dan de schilder van „De Nachtwacht". 

Weert. DAVID DE KOK O.F.M. 

BEPERKTE OPLAGEN. 
Onder dit hoofd bevat het Belgische postzegelblad „Phila-

telisme" van 25 October j.1. het volgende interessante artikel, 
dat hier om zijn belangrijkheid onverkort wordt overgenomen. 
Het illustreert opnieuw en op sprekende wijze hoezeer het nood
zakelijk is dal aan het hedendaagsche geknoei op philatelistisch (?) 
gebied een einde komt. 

Het artikel luidt dan als volgt. 

De Ce'cle Royal Philatélique de Liége heeft in zijn vergadering 
van 22 September j.1. de volgende motie aangenomen: 

De Cercle Royale Philatélique de Liége, overwegende, dat de 
emissies met beperkte oplage aanleiding hebben gegeven tot een 
verwoede speculatie, die noch in het belang der philatelic, noch 

in dat d-r verzamslaars is; dat zij noodzakelitk geleid hebben tot 
verhoogingen van de oplage, die hun doel niet geheel en al be
reiken en daarenboven vatbaar zijn voor gegronde kritiek; spreekt 
zich uit tegen elke emissie met beperkte oplage. 

Deze motie werd door schrijver dezes op de volgende wijze 
verdedigd-

Eenigen tijd geleden heb ik getracht uwe aandacht te vestigen 
op zekere onregelmatigheden, die sommige onzer Belgische 
emissies vergezeld hebben. Ik heb u gesproken over het rook
gordijn, dat de zegels van de Tentoonstelling der Invalieden, 
Brussel 1934, heeft omhuld. Die rook hangt er nog ! 

Ik heb u insgelijks gesproken — het was zelfs de onmiddellijke 
reden van mijn tusschenkomst — over den zegel van de Siteb, 
waarvan de oplage, oorspronkelijk op 25.000 bepaald, willekeurig 
werd opgevoerd tot 35.000, nadat wij ons geld gestort hadden. 

Men heeft sinds dien beter gedaan ! De oplagen van de zegels 
van Borgerhout en Charleroi, die vastgesteld waren op 60.000 
toen men ons om inschrijving verzocht, werden met 50 pet. over
schreden en gebracht op 90.000. 

Om niet van koers te veranderen bij een zoo gelukkige vaart 
heeft de minister, wien tegenwoordig de hooge leiding der pos
terijen is toevertrouwd, ons beleefd laten weten, dat het Isaye-blok 
een oplage zal hebben van 150.000 stuks, waarbij dus met 50.000 
exemplaren of 50 pet. zal worden overschreden de oplage, waar
voor wij onze penningen hebben gestort. 

Ik herinner er u aan, dat ik u, bij gelegenheid van de Siteb-
geschiedenis, de volgende vraag heb gesteld: Wat zou er gebeuren 
met een uitgever, die zich niet zou ontzien om na gevraagde en 
verkregen inschrijving op een beperkte oplage, deze met 50 pet. 
te overschrijden ? Het zou hem weinig baten zich te verdedigen 
met een beroep op het algemeen belang; hij zou niettemin ver
oordeeld worden en de rechtbank zou zijn handeling brandmerken 
met oplichting, misbruik van vertrouwen of andere benaming, 
waarover het wetboek beschikt. 

De benadeelde inschrijver zou zonder eenigen twijfel voldoening 
bekomen. 

Maar, zult u misschien zeggen, een postzegel is geen boek. 
U hebt eelijk, er bestaan verschillen, maar ik geloof niet, dat 

het de moeite waard is zich daarbij op te houden. 
Een boek met beperkte oplage is in 99 van de 100 gevallen een 

verzamelingsobject en niets anders. Hoe zeldzamer het is, hoe 
meer het zal worden gezocht en hoe hooger de uiteindelijke prijs 
zal zijn. 

Staan de postzegels met beperkte oplage er anders voor ? Zij 
worden gezocht als verzamelingsobjecten en bijna uitsluitend als 
zoodanig. Zij dienen slechts bij uitzondering voor de frankeering 
van brieven. De verzamelaar koopt ze evenmin uit liefdadigheids-
zin; noch om de regeering te hulp te komen, die er in het algemeen 
het meest van profiteert, noch om zijn liefdegave te schenken 
aan de bevoordeelde instellingen, die soms in het geheel niet 
strooken met zijn richting. 

Onder deze omstandigheden maken de uitgever, die de voor
ziene en beperkte oplage van een werk, en de autoriteit, die de 
vorziene en beperkte oplage van een zegel overschrijden, oplagen 
waarop zli van te voren inschrijving verzocht hebben, zich schuldig 
aan dezelfde onkieschheid ten opzichte van hun inschrijvers. 

Het feit inschrijvingen te hebben gevraagd op een beperkte op
lage en den vastgestelden prijs daarvoor te hebben aangenomen, 
te eener zijde, het feit een zekere overeengekomen som te hebben 
gestort voor een bepaald aantal exemplaren van een vastgestelde 
oplage, te andere zijde, schept tusschen beide partijen een zeker 
contract, dat niet verscheurd kan worden als ,,een vodje papier". 

Een en ander in overweging genomen gaat het niet meer over 
verzamelaarsbelangcn; het is niet langer de philatelist, die pro
testeert, maar de Belg, die niet wil, dat dergelijke praktijken in
gang vinden in zijn land. 

* s- * 
Men zal mij wellicht tegenwerpen, dat er toch verschil is tus

schen de onkieschheid van den uitgever en die van de autoriteit. 
De eerste handelt uit winzucht, hij dient slechts zijn eigen belang. 
De minisrer heeft gehandeld in het belang van alle verzamelaars. 
Laat ons dit aannemen, maar tevens opmerken, dat de niet voor
ziene 50.000 Isaye-blokken een buitenkansje van 395.000 frs. op
leveren voor de regeering en een van 605.000 frs. voor het Muziek-
fonds Koningin Elisabeth. 
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Hier raken wij de kern der kwestie. Zoo de minister zijn woord 
heeft moeten breken tegenover de inschrijvers in het belang van 
de verzamelaars, d a i is dit, omdat de aangegane overeenkomst de 
kiemen van bederf bevatte: ik wil hiermede zeggen, dat de een
voudige uitvoering van het contract tot onaangename gevolgen 
zou hebben geleid. (Dat de minister zich eventueel zou kunnen 
beroepen op overmacht, moet ik evenwel bestrijden. Toevoeging 
van den schrijver.). 

Het feit van de uitgifte van een of meer zegels zou op zichzelf 
evenwel nimmer djrgelijke gevolgen kunnen hebben. Het is de 
van te voren vastgestelde oplage, die oorzaak is van alles. 

De conclusie ligt dus voor de hand: geen beperkte oplagen 
meer ! 

Ik versvijs voorts naar een artikel van den heer Richard Byl 
in de Revue Postale van JuliAugustus 1937, geschreven dus vóór 
het incidsntIsaye. 

Mijn betoog loopt ten einde. Maar ik wil eerst nog antwoorden 
op een mogelijke tegenwerping: u wil dus alle speculatie uit de 
philatelic bannen ? 

Mijn antwoord is: neen ! 
Speculatie is het zout van de philateUe. Wij speculeeren alle

maal zoo'n beetje. Ik zal hierover niet uitweiden, omdat ik geen 
misbruik wil maken van uw tijd. Ik merk evenwel op, dat zout 
niet bij groote hoeveelheden ingenomen wordt. Te zoute gerechten 
gaan naar de keuken terug, en het restaurant, dat ze voorzet, 
wordt verlaten door de clienteele. 

Ik zou daarenboven willen, dat in de philatelic iedereen een 
kans krijgt. 

Voor een kleine speculatie in Isayebloken was echter reeds vrij 
veel geld noodig. Men moest rekening houden met een even
tueele repartitie, zoodat men moest inschrijven op laat ons zeggen 
20 blokken om er 5 te krijgen. 20 Isayeblokken vertegenwoordigen 
evenwel 400 frs., een som die de middelen van velen onzer ver
zamelaars te boven gaat. Daaroor zijn zij uitgesloten geworden van 
een speculatie, die slechts vruchtbaar kan zijn, onrechtvaardigheid, 
die men niet zou verwachten van een democratische regeering. 

3̂  ïj ^ 

Uit het op bovenstaande gevolgd debat valt weinig belangrijks 
naar voren te brengen. Een tegenstander meende, dat de belang
stelling voor ongelimiteerde emissies spoedig zou verdwijnen, om
dat er niets mede te behalen valt. Ik kon hem wijzen op onze 
gewone liefdadigheidsuitgiften: Postkoets, Koningskinderen, Sana
torium, Lotharingsch Kruis, Koningin Elisabeth, enz. 

Een ander wierp tegen, dat de Federatie moeilijk afstand zou 
doen van het belang, dat ze heeft bij de emissie van een specialen 
zegel „Dag van den postzegel". Ik kon er op wijzen, dat het in 
dit geval geen beperkte oplage gold en dat men trouwens niet 
mocht verwachten, dat de Federatie haar eerstgeboorterecht zou 
verkoopen voor een schotel linzensoep. 

Een derde was van meening, dat de fout niet zoo zeer school 
in de beperking zelf, als in het te lage cijfer der oplage. Ik was 
en ben er van overtuigd, dat iedere gelimiteerde oplage nood
wendig de zelfde fatale gevolgen moet hebben, tenzij men het 
cijfer zoo hoog stelt, dat de emissie in wezen ongelimiteerd is. 

Luik, 6 October 1937. C. P. WIJNANTS. 

LEGENDEN EN MYTHEN OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. ' 

XIV. 
Japansche legenden en mythen. 

De vogel Hóó (phoenix) is het symbool van geluk en voorspoed 
voor de Japansche keizers. Volgens de legende verscheen de vogel 
phoenix zoowel bij de geboorte van Boeddha als bij die van 
Confucius. Telkens wanneer er een prins geboren wordt in Japan, 
verschijnt, volgens de overlevering, deze geheimzinnige vogel. On

afscheidelijk is hij verbonden als embleem aan het ambt van den 
keizer, zooals in Europa kroon en scepter aan het ambt van den 
regeerenden vorst. Afbeeldingen van den phoenix worden aan

getroffen op de baldakijn van den troon, die speciaal bij de troons

bestijging wordt gebruikt in de „Shishindenzaal", benevens op de 
rieten parasol en op het galarijtuig, welke eveneens bij de kro^ngs 

plechtigheden worden gebruikt. In het keizerlijk paleis te Tokio 
bevindt zich een „phoenixzaal", waar de motieven van de deco
ratie ontleend zijn aan dezen vogel. 

Oude overleveringen geven niet alle dezelfde beschrijving van 
den phoenix. De meest gangbare is, dat de phoenix een indische 
vogel is, die gedurende 500 jaren van lucht leeft, daarna met voed
sel beladen vleugels naar Heliopolis (Egypte) vliegt en zich in den 
tempel op het altaar tot asch laat verbranden. Uit de asch rijst 
een nieuwe phoenix op. 

Afbeeldingen van den phoenix komen voor op: 
1. De uitgifte ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest 

van keizer Mutsuhito (na zijn dood heilig verklaard onder den 
naam van Meiji tennó) en keizerin Haruko in Maart 1894. De serie 
bestaat uit 2 waarden: 2 s. rood en 5 s. blauwviolet. 
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2. Op de uitgifte ter gelegenheid van dat zelfde feest van keizer 
Taishó en keizerin Sadako op 10 Mei 1925. De afbeelding van 
den phoenix komt voor op de waarden 3 s. geelbruin met zilver 
en 20 s. groen met zilver. De vogel is vliegend afgebeeld, om
geven door z.g. gelukswolkjes. Bij de Chineezen gold dit als een 
symbool van geluk voor den keizer. Het aanwezig zijn van deze 
wolkjes bij belangrijke gebeurtenissen is een gunstig voorteeken. 
De Japanners namen deze symboliek van de Chineezen over. 

3. Op twee zegels der uitgifte ter gelegenheid van de kroning 
van keizer Hirohito op 10 November 1928 is wederom een 
phoenix afgebeeld. Deze komt voor op de waarden 1 i4 sen groen 
op geel en 6 s. rood op geel. De afgebeelde vogel stelt den gouden 
phoenix voor, die zich als spits bovenop het baldakijn van de 
speciale koningstroon in de Shishindenzaal bevindt. 

4. Op twee der zegels (3 en 10 fen, uitgifte 1934) van Mand
sjoekwo, uitgegeven ter gelegenheid van de troonsbestijging • van 
keizer Pu Yi, zijn eveneens phoenixen afgebeeld. Ook bij deze 
gelegenheid zijn deze vogels als de aankondigers van een machtig 
en gelukkig vorst te beschouwen en daarom op de kroningsserie 
afgebeeld. 

5. Op twee zegels van hetzelfde land, behoorende tot een serie 
van vier, uitgegeven bij gelegenheid van een bezoek van keizer 
Kangteh aan Japan in 1935. Op de waarden IJ^ f. en 6 f. is de 
FujiYama afgebeeld; op de waarden 3 f. en 10 f. zijn phoenixen 
weergegeven. 

Op de twee hoogste waarden van de serie, uitgegeven ter 
gelegenheid van de troonsbestijging van keizer Yoshihito in 1915 
is de z.g. Shishindenzaal (kroningszaal) afgebeeld. De afbeelding 
komt voor op de zegels van 4 s. rood en 10 s. blauw. 

De symboliek van de kroning der Japansche keizers is van 
mythologischen oorsprong. Er bestaat geen ceremonie van dien 
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aard, welke zóó oud is als de Japansche. De zonnegodin Amaterasu
ómikami, van wie volgens de overlevering de Japansche keizer
dynastie afstamt, overhandigde haar kleinzoon, den prins Ninigi
nomikoto de keizerlijke emblemen en droeg hem op te heerschen 
over het rijk der goden. De drie emblemen waren: een ronde 
metalen spiegel, een recht zwaard en een ketting, welke aan een 
■ozenkrans herinnerde, doch uit edelsteenen bestond. In zijn paleis 
moesten deze voorwerpen zich steeds in zijn nabijheid bevinden. 
Daar de geest van de zonnegodin zich in den spiegel bevond, 
moest Ninigónonikoto, wanneer hij zich spiegelde, haar steeds 
gedenken. De kleinzoon van Ninigónomikoto, Jimmu tennó, ge
lukte het pas het land te onderwerpen en zich als keizer te laten 
uitroepen. Hij liet in de provincie Yamato een paleis bouwen, 

waarin aan de drie bovengenoemde voorwerpen een eereplaats 
werd ingeruimd. Tevens moesten deze bewaakt worden door een 
lid van de keizerlijke familie. Sindsdien zijn tot op heden deze 
voorwerpen onafscheidelijk verbonden aan het keizerambt. Uit 
angst, dat ze gestolen zouden worden, liet reeds keizer Sujin tennó 
de tiende mikado (keizer) van Japan (9630 v. Chr.) deze voor
werpen namaken. Het echte zwaard, de echte spiegel en ketting 
van edelsteenen werden in den tempel van Kasanui in de pro
vincie Yamato bewaard. Tijdens de regeering van den elfden 
keizer (5 v. Chr.) Suinin tennó werden de echte spiegel en ketting 
overgebracht naar het heiligdom te Ise (zie afbeelding op de zegels 
der uitgifte 1929, 1/4 s. violet en 3 s. karmijnrood), waar zij onder 
bewaking van 's keizers dochter werden bewaard. Deze plek, 
waar zich heden nog een stuk van den oorspronkelijken spiegel 
moet bevinden, is het meest bezochte bedevaartsoord van den 
Japanner. O m de twintig jaar wordt het houten tempeltje af
gebroken, om daarna in precies denzelfden stijl weder opgebouwd 
te worden. 

Aan de lotgevallen van het zwaard is de volgende overlevering 
verbonden. Prins Yamatotakerunomikoto, zoon van den twaalf
den keizer Keikó, werd opgedragen om de opstandige oostelijke 
provinciën te onderwerpen. Zijn tante, de prinses Yamatohime, die 
aangesteld was om te Ise den spiegel, de ketting en het zwaard te 
bewaken, gaf haar neef het beroemde zwaard mede, als bescher
ming tegen booze machten. Dank zij het zwaard werden de op
standelingen onderworpen, doch op een dag, dat de prins vergat 
het mede te nemen, werd hij door giftige slangen gedood. Het 
zjvaard werd door 's prinsen volgelingen naar Atsuta bij Nagoya 
gebracht en in een schrijn opgeborgen. Nog heden is het heilig
dom te Atsuta een van de voornaamste in Japan. 

De vogel phoenix komt voor op Japan 1894, 2 en 5 s.; 1925, 
13^ en 8 s., 3 en 20 s.; 1928, 1% en 6 s.; Mandsjoekwo 1934, 3 en 
10 f.; 1935, 3 en 10 f. 

De Japansche kroningszaal komt voor op Japan 1915, 4 en 10 s. 
Het heiligdom te Ise komt voor op Japan 1929. 

De kwikstaart. 
Behalve de vogel Hóó (phoenix), zijn ook de kwikstaart, fazant 

en waterjuffer op Japansche postzegels afgebeeld. 
Volgens de mythe werd het godenpaar Izanagi en Izanami in 

de kunst van de liefde onderwezen door den kwikstaart. Aan 
deze goden zijn dan ook de kwikstaarten gewijd. 

De kwikstaart komt voor op Japan 1875, 15 s. 

De fazant. 
Eens heerschte er oproer op de aarde en zelfs de goden leefden 

in onmin. Zij besloten, drie afgezanten naar de aarde te zenden 
om de komst van prins Ninigu aan te kondigen. De afgezanten 
deden slecht hun plicht, waarop de goden in groote woede ont

staken. Zij zonden nu een fazant naar de aarde, om te zien wat 
er eigenlijk aan de hand was. De vogel zette zich neder op een 
boom, doch werd doodgeschoten. De pijl doorboorde zijn lichaam 
en vloog tot in de verblijfplaats der goden. Van daaruit werd zij 
teruggeslingerd en trof den moordenaar doodelijk. Deze gebeur
tenis gaf aanleiding ot allerlei verwikkelingen. Nogmaals werden 
nu twee afgezanten naar de aarde gestuurd, wien het eindelijk 
mocht gelukken, de rust en de orde te herstellen, waarop prins 
Ninigu naar de aarde kon afdalen. 

De fazant komt voor op Japan 1875, 12 s. 

De waterjuffer. 
De Japansche kinderen spelen graag met waterjuffers. Zij 

noemen deze: „de waterjuffers van den keizer" en zingen daarbij 
een liedje, dat waarschijnlijk een zinspeling bevat op de verovering 
van Korea door keizerin Jingo. De koning van Korea wordt 
daarin gehoond, omdat hij wegvluchtte voor „de koningin van 
het Oosten" ! (zie bij de legenden betreffende keizerin Jingo). 

De water juf f er komt voor op Japan 1923, 10 en 20 s. 

De mythe van de chrysanthemum. 
De chrysanthemum komt voor op alle Japansche zegels sinds 

1872, als hoofdmotief of als detail. Zij is de nationale bloem der 
Japanners. Ook aan deze bloem is een mythe verbonden. 

Een rijke Japanner werd door zijn vijanden van zijn kasteel en 
bezittingen verdreven en moest, ziek en verarmd, zijn laatste 
dagen in een vieemd land doorbrengen. Eén mensch had hem niet 
verlaten; dit was zijn oude trouwe dienaar. Daar deze wist hoe
veel zijn heer van chrysanthemums hield, besloot hij om rond 
het huisje, waar zij woonden, deze schoone bloemen aan te 
planten. Groot was de dankbaarheid van zijn meester voor de 
fijngevoelde verrassing. Helaas stierf hij spoedig daarop en nu 
plantte de dienaar rond het graf de lievelingsbloemen van zijn 
meester. Later, toen de dienaar zelf oud en ziek was, werd hij 
bezocht door de geesten der chrysanthemumbloemen, die hem 
een spoedigen dood voorspelden en hem aankondigden, dat zij 
tegelijk met hem zouden sterven, zoodat hij zich over het lot 
van zijn bloemen niet ongerust behoefde te maken. De voor
spelling ging inderdaad in vervulling. Geen enkele chrysanthemum 
wilde meer op het graf groeien nadat ook de dienaar gestorven 
Was. 
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Legenden van den berg Fuji. 
De berg Fuji of FujiYama, hetgeen beteekent „de nooit

stervende berg", is één van Japan's bekendste vulkanen. Voor de 
geloovige boeddhisten is deze berg heilig en sinds eeuwen een 
middelpunt van bedevaarten. Volgens een van de mythen, welke 
in omloop zijn over den berg Fuji kon men ten tijde van het 
godendom het levenselixer op de top van dezen berg vinden. 
Hem, die er van dronk, werd het eeuwige leven ten deel. Eén van 
de Japansche keizers besloot den berg te bestijgen om het levens
elixir en daarmede het eeuwige leven te bemachtigen. Hij snelde 
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voor zijn volgelingen uit den berg op, om toch maar het eerst 
op den top te zijn. Groot was de schrik van zijn gevolg, toen 
zij den keizer uitgestrekt op den grond, met gesloten oogen, dood 
vonden liggen. Hij was inderdaad het „eeuwige leven" deelachtig 
geworden, doch op een andere wijze dan hij zich voorgesteld had ! 

Een andere mythe verhaalt, hoe een eenvoudig houthakker, die 
met zijn gezin in een armoedige hut op een woeste vlakte 
woonde, 's nachts werd opgeschrikt door een vreeselijk onder-
aardsch gerommel. Met zijn gezin vluchtte hij het vrije veld in. 
Verstijfd van schrik zagen de houthakker en zijn gezm een 
grooten berg verrijzen, welke rookwolken en groote vlammen uit
braakte. Den volgenden ochtend vertoonde zich de berg in al 
zijn schoonheid, overgoten door het schitterende zonlicht. De 
houthakker noemde hem Fuji-Yama, d. i. „den nooit-stervenden 
berg". 

De Fuji-Yama komt voor op Japan 1922, 4 s. (groen), 4 s. 
(blauw), 8 s. (rood), 8 s. (olijf), 20 s. (blauw), 20 s. (purper); 
1926, 2 s.; 1935, 1% f. 

Onder de rubriek „Luchtvaart" in het nummer van September 
las ik, dat evenals voor de 500e vlucht Nederland-Indië het geval 
is, voor de vlucht op 6 Juni 1.1. door de K.L.M, speciale enveloppen 
beschikbaar waren gesteld ad 25 cent per stuk, waarvan de meer
opbrengst ten goede kwam aan het luchtvaartfonds. 

Is u het niet met mij eens, dat er nu eens een einde behoort 
te komen aan het noodeloos exploiteeren van onze liefhebberij ? 

Het is van genoegzame bekendheid, dat de luchtvaart voldoende 
financieele steun ondervindt van de postzegelverzamelaars. Deze 
herdenkingsvluchten worden natuurlijk niet voor niets georgani
seerd. Met de eerste driemaal per week dienst verzond ik b.v. 
3 brieven, waarvan 2 leeg. Het postvervoer met dergelijke vluchten 
zal zeker behoorlijk toenemen. Ook de vluchten van Van der 
Hoop en van Koppen rekenden op postvervoer van verzamelaars 
met een extra luchtrecht van niet minder dan ƒ 10,—. 

Is het nu dan nog noodig om eigendunkelijk het postvervoer te 
verzwaren met 25 cent per enveloppe ? Inderdaad, men behoeft 
deze couverts niet te gebruiken, maar uit uw bericht blijkt dan 
toch dat er voor de vlucht op 6 Juni 12000 stuks verkocht zijn. 

Voor een goed doel ? Maar waarom dan alleen de baten te 
laten opbrengen door de poststukken-verzamelaars ? 

Zeker, de K.L.M, kan bij ons een potje breken, vele potjes 
zelfs, maar het wil mij toch voorkomen, dat dit potje wel wat té 
eigendunkelijk gebroken is. 

Nogmaals, het wordt m. i. wel hoog tijd, dat aan het noodeloos 
exploiteeren van onze liefhebberij nu eens een einde gemaakt 
wordt. 

Hopende, dat u mijn gevoelens zult kunnen deelen, teeken ik, 
W. SMETS, 
Kajoe-Agoeng. 

Naschrift. 
Deze kwestie heeft vele zijden, zoodat het goed is ze eens 

voor het forum der lezers te brengen, zoodat ieder, die zich 
daartoe geroepen gevoelt, er zijn meening eens over kan zeggen 
(zakelijk s.v.p.). Wellicht laat zich dan uit deze meeningen een 
bepaalde aan te nemen houding destilleeren. 

Alhoewel deze enveloppen met verplicht zijn, zien wij toch dat 
ze grif gekocht worden. Is dat om de enveloppe, of om het goede 
doel ? Een kwartje méérwaarde hebben de gebruikte speciale en
veloppen boven gewone (eveneens gebruikte) enveloppen n i e t , 
dat staat wel vast. Natuurlijk zal men ze echter wel „iets" hooger 
waardeeren. 

Ik heb ze ook wel eens hooren vergelijken met Emma-bloempjes. 
Die wil men ook niet meer aan zijn kennissen voor 10 cent per 
stuk overdoen. Hieruit zou men wel weer moeten concludeeren, 
dat men ze speciaal voor het goede doel koopt. Als dat zoo is, 
dan mag gezegd worden, dat dit doel buitengewoon sympathiek is. 
Het luchtvaartfond's animeert de luchtvaart en zorgt er zoo

doende voor, dat wij talrijke nieuwe piloten krijgen. Een der
gelijke reserve hebben wij o. a. voor de landsverdediging brood-
en brood-noodig. Wie daarvan nog niet overtuigd is, ga maar 
eens even vlak over onze landsgrengen kijken. He t besef daarvan 
is trouwens reeds goed in het Nederlandsche volk doorgedrongen. 
Verklaart dit de animo voor de bijzondere enveloppen ? 

Met toeslag-postzegels (5 cent port en 20 cent toeslag) kan men 
ze toch ook niet vergelijken. Ik weet wa«atje niet wat er van 
te denken. H. A. 
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BOREK'S EUROPALISTE FÜR BRIEFMARKEN 1938, 18e JRG. 
UITGAVE: RICHARD BOREK, BRAUNSCHWEIG. 

PRIJS 2 M. 50 PLUS PORTO. 
Van deze goedbewerkte lijst, bevattende 45000 prijzen en 3500 

afbeeldingen, ligt de uitgave 1938 voor ons. 
Zij geeft voor nagenoeg alle zegels van Europa den prijs aan, 

waarvoor de uitgeefster levert. 
Dit omvangrijke, goedverzorgde werk. verdient veler belang

stelling. V. B. 

„KABE" AANVULLINGEN 1938. 
De jaarlijksche aanvullingen op de bekende „KaBe" postzegel

albums zijn weder verschenen. Het is langzamerhand een uitge
breide sorteering geworden. Immers, „KaBe" heeft behalve de vele 
uitgaven van de geheele wereld en Europaalbums een keur van 
speciaalalbums; voor al die albums verschijnen geregeld aanvul
lingen. Ze zijn zooals steeds tot in de puntjes verzorgd; bij het 
doorbladeren bemerken wij tot ons genoegen, dat de blokken niet 
met andere zegels te zamen zijn aangegeven. Ze blijven daardoor 
gescheiden van de andere zegels en kunnen aldus wel of niet ver
zameld worden. De zegels der Nationale regeering van Spanje zijn 
slechts beperkt aangegeven. 

Met dergelijke geschikte aanvullingen zijn album op peil te 
houden is lederen bezitter daarvan wel aan te raden. 

TENTOONSTELLING AMSTERDAM. 
Van 20—27 December a.s. zal te Amsterdam in de voormalige 

Spiegelschool nabij het Leidscheplein een propagandapostzegelten
toonstelling voorden gehouden. Het idee hiervan is uitgegaan van 
de Arasterdamsche Postzegel Sociëteit en zal worden uitgevoerd 
met medewerking van de afdeeling Amsterdam van de Neder
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, „Hollandia" en 
„C. S. K.". De bedoeling is propaganda te maken voor den Ver
koop van kinderzegels, zoodat ook alle medewerking verkregen is 
van het Amsterdamsche comité voor de plaatsing van weldadig
heidspostzegels (dat minstens 80 "/o van de opbrengst der entree's 
krijgt). Een groot gedeelte der 90 vakken van 1,4 m^. zal worden 
ingenomen door weldadigheidszegels der geheele wereld, terwijl 
de rest verdeeld wordt over zoo veel mogelijk verschillende in
zendingen. Het Postmuseum doet mee met proeven der Frans Hals 
kinderzegels. Een stand zal aanwezig zijn, waarin de kinderzegels 
zullen worden verkocht door zich ter beschikking gesteld hebbende 
dames, terwijl er bovendien een tijdelijk postkantoor is, waar de 
ter post bezorgde correspondentie voorzien zal worden van een 
speciale afstempeling, terwijl voor aangeteekende stukken een spe
ciaal strookje zal worden gebruikt. 

De heer W G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z., 
stelt zich wederom beschikbaar om liefhebbers van deze afstem
peling en strookje behulpzaam te zijn. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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VEREENIGING „NEDERLAND-BALTICUM". 
Onder de aandacht wordt gebracht, dat de termijn voor in

zending sluit op 31 December a.s. 
Geëxposeerd worden verzamelingen van Estland, Letland en 

Litauen. 
Voor inzendingen wende men zich tot uiterlijk 31 dezer tot 

mr. J. H . van Peurjem, Zeestraat 40, 's-Gravenhage, bij wien 
aanmeldingsformulieren verkrijgbaar zijn en die tevens gaarne 
bereid is tot het verstrekken van alle gewenschte inlichtingen. 

PRAGA 1938. 
Onze Nederlandsche philatelisten hebben op de verschillende 

internationale postzegeltentoonstellingen steeds getoond met hun 
verzamelingen behoorlijk voor den dag te kunnen komen. Ik 
twijfel er dan ook niet aan, dat zij mij zullen helpen ook op deze 
Praagsche tentoonstelling de goede Nederlandsche reputatie te 
helpen handhaven door in grooten getale daaraan deel te nemen. 
Het eerste reclamegeschrift dezer tentoonstelling is door mij ont
vangen en zal op verzoek gaarne aan hen, die plan hebben om 
in te zenden, worden toegezonden. Verder ben ik natuurlijk bereid 
alle inlichtingen, zoover dat in mijn vermogen ligt, te verschaffen. 

De commissaris-generaal voor Nederland, 
W. G. ZWOLLE. 

HANNOVER. 
Op 20 en 21 November j.1. hield het Landesverband Hannover 

van de Duitsche Rijksbond van Philatelisten een postzegeltentoon
stelling te Hannover. De heer Wittkämper te Amsterdam zond 
hier, op verzoek, een 25-tal bladen van zijn bekende Hannover-
verzameling in. Hem viel de groote onderscheiding ten deel hier
voor begiftigd te worden met de zilveren „Hannover-medaille". 
Deze medaille werd door de postzegelclub Hannover in 1925 ge
sticht naar aanleiding van het feit, dat 75 jaar geleden het konink
rijk Hannover zijn eerste postzegel uitgaf. Deze medaille bestaat 
uit 2 klassen, n.1. zilver en brons, en heeft tot doel het verzamelen 
van de postwaarden van Hannover te bevorderen. Zij kan verleend 
worden niet alleen voor verzamelingen van postzegels en post
stukken, maar ook voor die van postre9u's, voorphilatelistische 
brieven en literaire werken, die betrekking hebben op de post
waarden van Hannover. 

t)liilatel^ic 

HET JONGSTE EERE-LID VAN DE NEDERLANDSCHE 
VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

In haar algemeene vergade
ring van 24 October j.1. heeft 
deze vereeniging een besluit 
genomen, dat ongetwijfeld met 
warme instemming zal wor
den begroet: de benoeming 
van den heer Th . H . Klink 
hamer te Zevenhuizen (Z.-H.) 
tot eerelid. 

Een kwarteeuw heeft de 
heer Klinkhamer de functie 
van penningmeester der Ne
derlandsche Vereeniging be
kleed; thans achtte hij den 
tijd gekomen om heen te gaan 
en plaats te maken voor een 
jongere. 

De vereeniging heeft zijn 
groote verdiensten erkend 
door hem het eerelidmaat
schap aan te bieden, benevens 
een passend herinnerings
geschenk. 

Aan een actieve loopbaan als bestuurslid in diverse vereenigingen 
en den Bond is met dit heengaan een einde gekomen. Groot is 
de philatelistische staat van dienst van den heer Klinkhamer: lid 
en secretaris van het Bondsbestuur, secretaris der H.P.V. en lid 
van den Raad van Beheer. Voor meerdere dezer functies had hij 
reeds vroeger bedankt; thans nam de heer KlinKnamer ais oestuurs-
lid afscheid van de Nederlandsche Vereeniging, wier belangen 
hem zoo na san het harte lagen. 

Een welverdiende rust, als „ambtloos" philatelist, zij nog vele 
jaren zijn deel in goede gezondheid en opgewektheid. v. B. 

EEN BELANGRIJKE ONDERSCHEIDING VOOR EEN 
NËDERLANDSCHEN VERZAMELAAR. 

De heer P. Wittkamper jr. te Amsterdam behaalde met zijn 
gedeeltelijk geëjcposeerde Hannover-verzameling op de postzegel
tentoonstelling te Hannover de medaille Ie klasse en als eereprijs 
een zilveren schaal. 

Heer Wittkämper, gelukgewenscht ! 

PROP AGANDA-A VOND. 
Op Dinsdag 20 December 1937 houdt de Internationale Ver

eeniging ,,Philatelica" een propaganda-avond tot bevordering van 
het postzegelverzamelen, in de zaal van „Arena", Nieuwstraat 30, 
Den Haag. Spieker de heer N. A. Zilver uit Amsterdam, met als 
onderwerp: „Humor in de philatelie", opgeluisterd met licht
beelden en een kleine tentoonstelling. 

Aanvang 20 uur, opening zaal 193^ uur. Introducties gratis bij 
het bestuur van „Philatelica". (Zie het verslag dier vereeniging). 

JEUGDVEREENIGING ROOSENDAAL. 
Het secretariaat van deze op zich zelf staande jeugdvereeniging 

is verplaatst naar Dr. Lemmensstraat 6. Correspondentie te richten 
aan den secretaris, den heer J. A. Heijnen, Dr. Lemmensstraat 6, 
Roosendaal. 

HET BESCHEIDEN BEROEP OP UW MEDEWERKING. 
Voor den jeugdigen tuberculosepatiënt, voor wien ik een goed 

woordje deed in het vorige nummer, ontving ik zooveel zegels, 
dat ik vriendelijk verzoek niets meer te zenden. 

Tot allen, die het hunne er toe bijdroegen om den jongen 
genoeglijke uren te bezorgen, richt ik mijn hartelijken dank. Na 
de eerste zendinge ontving ik van Jan een opgetogen brief, waarin 
hij alle gevers kinderlijk-verheugd bedankt. Nadat deze eerste 
zending is verwerkt, volgt een tweede, enz., telkenmale een bron 
van vreugde voor den zieke. 

Nogmaals, hartelijk dank ! 

NOMINALE WAARDE EN TOESLAG. 
In het Belgische blad „Philatelisme" van de vorige maand komt 

een nijdig stukje voor over bovengenoemd onderwerp en waarbij 
de schrijver zich zeer terecht ergert aan de duivelsche spitsvondig
heid, zooals hij het uitdrukt, waarmede het postbestuur met de 
verzamelaars speelt. 

De Eugene Isaye-zegels werden aangekondigd te zullen worden 
belast met een „bescheiden" toeslag. De werkelijkheid was aldus: 

Nominale waarde. Toeslag. 
70 c. 5 c. 

1,75 25 
1,50 2,50 
2,45 3,55 

6,40 6,35 
Dus op 6 frs. 40 „koopwaar" betaalt men extra 6 frs. 35 ! 
Laten wij, Nederlandsche verzamelaars, toch dankbaar zijn, dat 

onze posterijen maat weten te houden en dat de toeslag bij kinder
en zomerzegels binnen bescheiden grenzen blijft. 

G E B R . A B R A H A M S , D E N H A A G . 

Vertegen
woordigers 

voor 
Nederland 

en 
Koloniën: 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



Brunei: 82 
Bulgarije: 64, 82, 107, 126, 164, 167, 178, 

199, 221, P. 88. 
Bijawar: 22, 82. 
Cameroun: 44. 
Canada: 82, 103, 182. 
Cayman Eilanden: 103. • 
Ceylon: 103, 221, P. 49. 
Chamba: 82. 
China: 6, 62, 64, 82, 146. 
Columbia: 45, 46, 82, 126, 218. 
Cook Eilanden: 64, 126, 146. 
CostaRica: 22, 62, 199. 
Cuba: 5, 131, 199, 203, 218. 
Cyprus: 103, P. 207. 
Dahomey: 45. 
Danzig: 6, 64, 83, 126, 146, 164, 219, P. 49, 

88, 183. 
Danzig (Poolsch kantoor): 127, 146. 
Denemarken: 6, 22, 83, 103, 179, 182, P. 49. 
Dominica: 103. 
Dominikaansche Republiek: 45, 62, 127, 149, 

179, 199, 203. 
Duitschland: 6, 26, 62, 64, 83, 107, 127, 

149, 164, 179, 199, 203, P. 49, 88, 110, 
132, 169, 183, 207, 223. 

Ecuador: 146, 164, 179, 203. 
Egypte: 22, 64, 83, 149, 165, 167, 199, 221. 
Egyptische Soudan: 62, 83, 103, 146, 165. 
Estland: 22, 83. 
Ethiopië: 5. 
Falkland Eilanden: 103. 
Fiji Eilanden: 103. 
Finland: 5, 6, 22, 62, 127, 167, 221, P. 110. 
Frankrijk: 6, 22, 45, 46, 62, 64, 83, 103, 

107, 127, 131, 146, 165, 179, 200, 203, 
219, P. 133, 170, 183, 224. 

FranschGuinea: 45. 
FranschGuyana: 45, 167. 
FranschIndië: 45. 
Fransche Koloniën: 26, 47, 83, 107, 219. 
FranschMiddenAfrika: 7, 45, 84, 103. 
FranschOceanië: 45. 
FranschSomali: 45. 
FranschSoudan: 45. 
Gambia: 104. 
Gibraltar: 104. 
Gilbert en EUice Eilanden: 104. 
Goudkust: 104, P. 49. 
Grenada: 104, 146, 165. 
Griekenland: 23, 45, 47, 64, 84, 127, 146, 

168, 219, 221. 
GrootBritannië: 23, 64, 84, 104, 127, 146, 

165. 
GrootLibanon: 64, 84, 146, 165, 179, 200. 
Guadeloupe: 45. 
Guatemala: 23, 45, 64, 84, 128, 182. 
Gwalior: 23, 62. 
Haiderabad: 62, P. 133. 
Haiti: 179. 
Hedsjas: 23, 62. 
Honduras: 107, 128, 200. 
Hongarije: 26, 45, 104, 107, 168, 203, P. 49, 

183. 
Hongkong: 86, 104, P. 110. 
Ierland: 86, 179, 221. 
IJsland: 5, 107, 128. 
IndoChina: 5, 45, 168. 
Indore: 23. 
Iran: 5, 23, 45, 62, 147, 200, P. 49. 
ItaliaanschSomali: 147. 
Italië: 64, 107, 131, 147, 168, 179, 200, 

221, P. 68, 133, 170, 224. 
Ivoorkust: 45, 168, 201. 

Jamaica: 104. 
Japan: 23, 65, 84, 86, 104, 128, 149, 165, 

201, 219, 221, P. 170, 184. 
Jhind: 165. 
Johore; 5. 
Kaap Juby: 165. 
Kedah; 65, 147, 168. 
Kelantan: 147, 219, P. 88, 184. 
Kenya, Uganda, Tanganyika: 104, P. 207. 
Kishengarh: 129. 
KouangTcheo: 7, 86, 104. 
Latakia: 65. 
Leeward Eilanden: 105. 
Letland: 23, 107, 147, 179. 
Liberia: 23, 45, 65, 84, 105. 
Liechtenstein: 65, 107, 129, 165, 180, 201. 
Litauen: 23, 62, 105, 165, 180. 
Luxemburg: 131, 147, 219, P. 184, 207. 
Lybie: 5, 46, 62, 105. 
Madagascar: 46, P. 133. 
Malta: 105, 168. 
Mandsjoekwo: 7, 23, 62, 85, 105, 129, 165, 

201, P. 184, 224. 
Marokko (Britsche kantoren): 62, 85, 105, 

129, 149, 180. 
Marokko (Spaansche kantoren): 5, 129, 165, 

182, 201, 203. 
Martinique: 46. 
Mauritanië: 46. 
Mauritius: 105. N 
Mexico: 23, 65, 105, 129, 166, 201, P. 170. 
Mofambique: 62. 
Mozambique Cie.: 65, 85. 
Monaco: 65, 105, 149, 219, 221. 
Montserrat: 105. 
Nabha: 46, 85. 
Nauru: 65, 129. 
NegriSembilan: 23. 
NewFoundland: 65, 105. 
Nicaragua: 5, 23, 26, 46, 105, 129, 147, 

166, 182, 201, 219. 
NieuwCaledonië: 46. 
NieuwGuinea: 65, 147. 
NieuwZeeland: 7, 63, 65, 85, 129, 180, 

201, 220, P. 49. 
Niger: 46. 
Nigeria: 105, P. 207. 
Niue: 65, 129. 
NoordRhodesia: 105, P. 208. 
Noorwegen: 180, 201, 220. 
Oostenrijk: 26, 65, 85, 86, 105, 107, 149, 

201, 203, 220, P. 49, 88, 170. 
Pahang: 24. 
Panama: 5, 24, 85, 147, 166. 
Panama (kanaalzone): 201. 
Papua: 148. 
Paraguay: 6, 63, 106, 166, 180, 182, 202. 
Patiala: 63, 148. 
Perak: 24. 
Peru: 6, 24, 63, 129, 131, 148, 166, 168, 

180, 182, 202. 
Perzië (zie Iran). 
Philippijnen: 6, 46, 63, 106, 148, 180, 220. 
Polen: 6, 26, 65, 85, 129, 148, 149, 166, 

180, P. 49, 88. 
Portugal: 24, 107, 166, 180, P. 49, 88, 110. 
Reunion: 46. 
Rhodos: P. 208. 
RuandaUrundi: 202. 
Rumenië: 6, 106, 130, 148, 149, 180, 203, 

220, 221. 
Rusland: 26, 47, 63, 108, 148, 166, 168, 

203, P. 88, 208. 
Salvador: 86, 166. 

Salomon Eilanden: 106. 
Selangor: 24. 
Senegal: 46. 
Seychelles: 106. 
Siam: 148, 203. 
SierraLeone: 106, P. 208. 
Soerat: 63. 
SpaanschGuinea: 167. 
Spanie 6. 24, 47, 63, 85, 106, 130, 148, 

166, 180, 220. 
Straits Settlements: 24, 106, 203, 220, P. 68, 

208. 
Swaziland: 106, P. 208. 
Syrië: 65, 148, 181. 
St. Helena: 106. 
St. Kitts: 106. 
St. Lucia: 106. 
San Marino: 167, 181. 
St. Pierre et Miquelon: 46. 
St. Vincent: 106. 
Togo: 46. ÄÄ 
Touva: 23, ■'' 
Travancore: 106, 202. 
Trengganu: 181. 
Trinidad: 106. 
TsjechoSlowakije: 7, 63, 85, 86, 106, 130, 

148, 181, 202, 220, P. 49, 133, 184. 
Tunis: 181, 202. 
Turkije: 86, 149, 202, 220. 
Turks Eilanden: 106. 
Uruguay: 6, 46, 149, 168. 
Venezuela: 7, 86, 148, 167, 168, 220. 
Vereenigde Staten van NoordAmerika: 6, 

25, 26, 64, 130, 131, 149, 167, 181, 202. 
Virginische Eilanden: 106. 
YougoSlavië: 26, 65, 107, 108, 130, 149, 

181, 221, P. 50. 
Zanzibar: 6. 
ZuidAfrika: 7, 25, 64, 130, 149, 202, 221. 
ZuidRhodesia: 107. 
ZuidWestAfrika: 85, 130, P. 50. 
Zweden: 168, P. 50. 
Zwitserland: 25, 46, 64, 85, 107, 130, 167, 

168, 181, 202, 204, 221, P. 89, 170, 208. 

Overzicht tijdschriftartikelen: 54, 97, 136, 173, 
210. 

Philatelie?: 125. 
Phil, allerlei: 19, 39, 59, 79, Mei XL 100, 

Juli X, 144, 175, 192, 215, Dec. XL 232. 
Philatelistenloketten: Apr. I, Juni I, Aug. I. 
Polen, 'Philatelie in: 37. 
Polen, vervalschingen: 215. 
Portretten van de Oranje's op de postzegels: 

1, 30. 
Postzegeldag en blok: 213. 
Prijsvraag: 122. 
Rhapsodie philatélique: 226. 
Sicilië, zegels van: 55, 72, 92, 115. 
Spaansche burgeroorlog: 35. 
Spanje, vervalschingen: 192, 215. 
Stephan, von: 15. 
Stieltjes, ir. J. J. f: 4. 
Tentoonstellingen en congressen. 

Amsterdam: 159, 231. 
Arnhem: 78, 158, 190. 
Balticum: 99, 214, 232. 
Batavia: 121. 
Belgrado: 78, 99, 121, 159. 
Berlijn: 78. 
Breda: 38. 
Danzig: 78. 
'sGravenhage: 99, 159. 
Hannover: 232. 



Johannesburg: 100. 
Parijs: 39, 78, 159. 
Poolsche tentoonstelling: 18, 76. 
Praag: 174, 214, 232. 
Roosendaal: 77 ■ 

Thulezegels; 79. 
Tincanmail: 80. 
TsjechoSlowaaksche veldpost in Siberië: 52. 
Vereenigde Staten van NoordAmerika, por

tretzegels: 17, 74, 137, 173, 186. 

Vereenigingen, verslagen, enz. *) 
„Amersfoort" te Amersfoort: Feb., Mrt., 

Apr., Mei, Juni, Juli, Sept., Oct., Nov., 
Dec. 

„Breda" te Breda: Jan., Feb., Mrt., Apr., Mei, 
Juni, Juli, Aug, Sept., Oct., Nov., Dec. 

„De Globe" te Arnhem: Jan., Feb., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

É ^ p o u d a " te Gouda: Jan., Feb., Mrt., Apr., 
^ ^ Mei, Juni, Juli, Aug., Oct., Nov., Dec. 

„Groningen" te Groningen: Jan., Feb., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Aug., Sept., Oct., Nov., 
Dec. 

'■) De verslagen of verkorte notulen zijn op
genomen onder het vereenigingsnieuws, blz I 
e. V. van de achter elke vereeniging vermelde 
maanden. 

„Haagsche Phil. Ver." te Den Haag: Jan., 
Feb., Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Sept., 
Oct., Nov., Dec. 

„Heerlen" te Heerlen: Jan., Feb.; Mrt., Apr., 
Mei, Juni, Juli, Sept., Oct., Nov., Dec. 

„Helder" te Den Helder: Jan., Feb., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

„Helmond" te Helmond: Jan., Mrt., Apr., 
Mei, Juni, Juli, Sept., Oct., Nov., Dec. • 

'sHertogenbossche Ver. v. Postzegelverzame
laars" te Den Bosch: Jan., Feb., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

„Hollandia" te Amsterdam: Jan., Feb., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

„IJmuiden en Omstreken" te Velsen: Jan., 
Feb., Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Sept. 

„Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren" te Den 
Haag: Feb., Apr. 

„Ned. Ver. v. Postzegelverzamelaars" te Am
sterdam: Jan., Feb., Mrt., Apr., Mei, Juni, 
Juli, Aug., Sept., Oct., Nov., Dec. 

„Nieuwe Phil. Ver." te Groningen: Jan., 
Apr., Juni, Juli, Oct., Dec. 

„Op Hoop van Zegels" te Haarlem: Jan., 
Feb., Mrt., Apr., Mei, Juni, Aug., Sept., 
Oct., Nov., Dec. 

„Philatelica" te Den Haag: Jan., Feb , Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

„De Philatelist" te Amsterdam: Nov. 
„De Philatelist" te Geleen (L.): Aug., Oct., 

Nov. 
„Rot terdam" te Rotterdam: Jan., Mrt., Mei, 

Aug., Nov., Dec. 
„Santpoort" te Santpoort: Juni, Juli, Aug., 

Sept., Oct., Nov., Dec. 
„Utrechtsche Phil. Ver." te Utrecht: Jan., 

Feb., Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., 
Sept., Oct., Nov., Dec. 

„De Vliegende Hollander" te Nijmegen: Jan., 
Mrt., Juni, Aug. 

„Wassenaar" te Wassenaar: Oct. 
„ZeeuwschVlaanderen" te Terneuzen: Jan., 

Feb., Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Oct., Dec. 
„ZuidLimburg" te Maastricht: Jan., Feb., 

Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Oct., 
Nov., Dec. 

Verzekering van postzegelverzamelingen: 227. 
Vóór 40 jaar: 8, 27, 67, 87, 110, 131, 151, 

183, 206, 223. 
Vraag en aanbod: Juli I, Aug. I, Sept. 1. 
Vragenbus: 19, Juli X. 
Wallermedaille: Aug. II. 
Wat in 1936 verscheen; 59. 
Willigen, C. van der f: Oct. IX. 

H.IP.H. De 
Prijslijst Nederland en Koloniën 1938 

is zoo juist verschenen. 
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) 

B L ^ O K K E I V . 
^25 
I.S5 
i,zo 
0.25 
1.75 

°.7S 

A T T E N T I E ! 
Duitschland Olymp, pr. f 2,— 
Bruine Band opdruk f 2,— 
Luxemburg Dudelange f 1,25 
Bulgarije nieuw f i,yo 
Dantzig Iposta paar f 1,25 
Zwitserland Pro Patria f t,7S 
België Borgerhout f 1,40 
IJsland f 3,— 
Tsjecho Slowakije f o,3j 
Rusland 4 Roebel blok f 2,75 

en alle andere nouveauté's tegen billijke prijzen. 

P O S T Z E G E L H A I S D E U 

a O H , EIVGELKAiVlR. 
L e e u w r e n s t r a a t 4 , HIUVERSUM. 
Franco Rembours of Giro 284551. (431) 

Polen 3 blokken 
YougoSlavië 
Belgische Congo 
U.S.A. AshviUe 
Liechtenstein 
JosephCharl 
Luxemburg weid. 1937 
Winterh Duitschl. 1937 
Zwitserland weid. 1937 

U.S.A. BLOKS. 
W H I T E PLAINS $7,50 
N E W YORK 0,65 
A T L A N T I C CITY . . . . 0,70 
ASHEVILLE 0,16 
C H I C A G O (2)  3 , — 
OMAHA 0,60 
TIPEX 0,40 

P S ^ Franco vanaf % 10,—. 

F. WEXEL, 
1 8 9  1 6 D  3 7 t h Avenue, 

FLUSHING, N.Y. 
(417) 



,Pr'iw^ 
TE KOOP GEVRAAGD, 

ä contant, 
alle soorten 

v e r z a m e l i n g e n , zoowel 
Europa als BuitenEuropa. 

Wij zijn vlugge 
koopers en betalen 
goede prijzen! 

Aanbiedingen met nadere gegevens aan: 

A M S T E RfD Ä M ¥ C itÏE 
POSTZEGELHANDEL, 
St. Luciensteeg 22, Amsterdam, C. 
Telefoon 33203. Postrekening 151986. 

(39S) 

BELANGRIJK. 
Postzegelverzameling polls. 
Verzekert Uw verzameling als omschreven 
in het artikel van Dr. VALKEMA BLOUW 
in dü nummer. 

Wij ■ ziin'^'beFeia zoowel schriftelijke als 
mondelinge toelichting te geven, 

Indien gewenscht, ook op eventueels ver

gaderingen van erkende vereenigingen. 

Assu rantiebed rijf 
F. C. VERDOORN, 
Tooropstraat 13, Arnhem. 
Telefoon 2 2 5 2 6 . (424) 

GROOT BRITTANNIE 
♦ 

1901-2.10/-1. R. Official 
Yvert & Tellier No. 22. 
Ik kan een ongebruikt en postfrisch 
exemplaar van dit zegel aanbieden, 
gemerkt „ C h a m p i o n " . Het is een 
der zeldzaamste zegels der were ld . 

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

U I T K N I P P E N en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

^•K'W 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 

(219) 



aiWSTE UITGAVE» „KA-BE" ALBUMS 
VOOR JONG EN OUD. (UITGAVE 1938.) 

i Ü A l AAN DE SPITS 

' «leugd altïums CéeH^ele ivereld in 1 deel). 
Ingebonden. Lo$blad^. Losbladig. ' 

No. 99 Prijs f 0,45. No. 2A Prij^ f 3,50. No. 7 Prijs f 10,—. 
„ 101 „ - 0,75. „ 3A ' „ ' - 5,—. „ 8 „ - 12,—. 
„- 102 „ - 1,15. „ 4 „ - 6,75. 

Reform uititaven Ct^veedeelig). 
Europa (1ste deel) No. 18 f 9,50. Buiten Europa (2de deel) No. 19 f 10,50. 

Idem, houtvrij papier. 
No. 38 f 12,50. No. 39 f 13,—. 

Ideaal uitgaven Ct̂ M êedeelig). 
Europa (1ste deel). Plaats voor 17000 zegels. Buiten Europa (2e deel). Plaats voor 22500 zegels. 
No. 410 Prijs f 16,—. No. 411 Prijs f 15,—. 

Idem, houtvrij papier. Vierdcelig. 
Europa (2-deelig). Plaats voor 17000 zegels. Buiten Europa (2-deelig). Plaats voor 22500 zegels. 
No. 214 Prijs f 24,—. No. 215 Prijs f 25,50. 

Oeheel complete uitgaven (negendeellg). 
Europa (3 deelig). Plaats voor 20000 zegels. Buiten Europa (6-deelig). Plaats voor 40000 zegels. 
No. 1741 Prijs f 35,25. No . 2841 Prijs f 22,80. 

Idem, houtvrij papier. 
Europa. No. 1721 Prijs f 48,—. Buiten Europa. No. 2821 Prijs f 66,—. 

RRIJfSVERIvACINC ! 
Album nr. 2841, zes-deelig. Buiten Europa (middelsoort papier) in schroefbanden, nu f 22,80 
Album nr. 3831. zes-deelig. Buiten Europa (middelsoort papier) in klembanden, nu f 33,60 

SPeCIAAI^-AIwBUiViS. 
Luchtpost albums. Europa f 5,50, Buiten Europa f 6,—, enz. 

Geheele wereld f 10,—, f 14,50, enz. 
België en Koloniën albums in prijzen van f 10,— en f 12,50, enz. 
Duitschland en Duitschland en Koloniën albums 

in prijzen van f 2,50, f 4,50, enz. 
Liechtenstein albums in prijzen van f 4,10, f 6,—, enz. 
Nederland en Kol. albums in prijzen van f 3,50, f 5,25, f 8,—, enz. 
Scandinavië albums in prijzen van f 12,50 en f 16,25. 

(Ook voor ieder land afzonderlijk verkrijgbaar.) 
Zwitserland albums in prijzen van f 4,85 f 6,75, enz. 

MEERDERE SPECIAAL ALBUMS OP AANVRAGE VERKRIJGBAAR. 

Vraagt Uw leverancier „KA.-BE:" Posta&egelalt>ums: DB BBSTB! 
Overal verkrijgt>aar. (Prospectus gratis). (418) 

j » 
KA-BE" POSTZEGELALBUH-FABRIEK N.V. PAUL KOCH. 


