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136e Postzegel veiling ■ 
24 —27 Januari 1938. H 

1 Deze belangrijke veiling bevat: ^ H 

1 Nederland en Koloniën. ^m 
1 Herinneringsblokken. ^M 

Vllegpost. ^M 
1 (Belangrijke collectie). ^ H 
1 Europa. ^ 1 
1 (Zeer mooi). ^ H 

Overzee. ^M 
1 (w.o. rariteiten). ^ H 

Restanten. ^M 

Vraagt den geïUustreerden veilingcatalogus. ^H 

137e veiling H 
begin Maart a.s. ^M 

Vraagt de gunstige veilingcondities! ^ | 

J.K. RIETDIJK 1 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. H 

(448) H 

1 * 1 
Bijzondere aanbieding van 

weinig voorkomende 
Europaseries. 

Nummers volgens Yvert & Tellier 1938. * beteekent ongebruikt. 1 
LITAUEN. 1 

1932. Nrs. *303—'310, Yvert fr. 52,50 ƒ 1,40 1 
1932. Nrs. *311—'318, Yvert fr. 53,50 -1,40 1 
1933. Nrs. ='-319~«-326, Yvert fr. 52,50 -1,40 1 
1933. •■•327—*334, Yvert fr. 52,50  1,40 1 
Luchtpost. , 1 
Nrs. 52—59, Yvert fr. 73,50  2,— 1 
Nrs. 60—67, Yvert fr. 73,50  2,— 1 
Nrs. 68—75, Yvert fr. 73,50  2,— 1 
Nrs. 76—83, Yvert fr. 73,50  2,— 1 

LETLAND. 1 
1932. Nrs. *195—=■■199 Yvert fr. 40,—  1,20 1 
Luchtpost. *6—=•7, Yvert fr. 100,—  2,25 1 
Luchtpost. *10—*12, Yvert fr. 75,—  1,90 i 
HF" Al deze series van Litauen en Letland zijn zoowel 1 
getand als ongetancf leverbaar tegen dezelfde prijzen. i 

GRIEKENLAND. 1 
Luchtpost. Nrs. *1—*4, Yvert fr. 19,25  0,50 1 
Luchtpost. Zeppelin. Nrs. *5—*7, Yvert fr. 140,—  2,60 1 
Luchtpost. *8—'14, Yvert fr. 98,— 1,60 1 

SPANJE. j 
1936. Nrs. 540—554, Yvert fr. 94,— 2,75 j 
Luchtpost, 96—110, Yvert fr. 125,— 3,—j 

S^ Van al deze series hebben wij er 10 gereserveerd 1 
Voor bestellingen uit Ned.Indië. 1 

HEKKER'S 
Postzegelhandel N.v. 

Onder Directie van den Phil. Makelaar P. J. Hekker. 1 

Rokin 40, Amsterdam, C, 
Telefoon 33324. Giro 21278. 
inkoop, Verkoop, Publieke Veilingen, Taxatie. 1 

(456) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS  ROTTERDAM 



J V _ | / \ y ^ A V ^ ^ J L ' . Telefoon 554629 - Postrek. 61989. U E W I N I l l / V / V V J , J É 
Gevest iéd sinds 1918. ( P O S T - S C H K V E I V I N G E N ) . 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
*r z. ooevcn verBCnenent 

SPECIALE AANBIEDING No. 13 (JANUARI), 
bevat tende een pracktiée, in r u i m 600 kavels, gedetailleerde 
collectie N E D E R L A N D en K O L . , E U R O P A en O V E R 
Z E E , tegen zeer billijke netto-prijzen. Vraag t omgaand den 
geïl lustreerden catalogus a a n ! Toezending gratis en franco! 
D e P R E T T I G S T E en V O O R D E E L I G S T E 

wijze ter completeering U w e r verzamel ing! 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD: 
tegen goede prijzen, groote, goed onderbouden verzameling, 
alsmede betere losse zegels en series (ui ts lui tend in p r ima 
kwaliteit) , van 

NEDERLAND EN KOLONIEN, 
EUROPA EN ENGELSCHE KOLONIËN. 
Aanbiedingen uitsl . me t vraagprijs w^orden tegemoet gezien. (4411 

-> 

AANGEBODEN 
NEDERLAND. 
Toorop f 11,— 
Kind 1925 f 2,30 
Roode Kruis f 7,50 
Kind 1927 f 2,20 
Olympiade f 12,50 
Kind 1929 f 2,30 
Rembrandt f 3,60 
Kind 1930 f 3,— 
Goadsche gl. f 5,50 
A.N.V.V f 7,50 

100 12H 

Prijzen per 10. 
Kind 1931 

1932 
Zeeman 
Kind 1933 
Zomer 1935 
Kind 1935 
Zomer 1936 
Kind 1936 
Zomer 1937 
Luchtp. 40, 75 

Kind 1935 f 9,50 
c. f 

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

Diversen. Crown Colonies, ongebr, per 5 f 33.—; Jdcm, op brief, 
per 3 f J7.—. Dominions, ongcor., per 3 f 48,—; idem, op brief, 
per 3 f 60,—. 
1V2 d. Coronation Engeland per 100 f0,40; 1000 f 3,—; Canada, 3 c. 
Coronation, per 100 f 1,25; 1000 f 11,—, 

BIJZONDKItC AAMBIEDING s 
6 c. Zomer '37 »Vondel", per 100 f 
tegen andere soorten). 

B L O K K E i x : 
Hitler get. 10 f 3,25 

onget. 10 f 9,— 
„ overdr. 10 f 3,50 
„ Neuremb. 10 f 3,50 

Olymp. Sp. 5 f 10,50 
Br. Band overdr. 3 f 5,40 

i,6o, per looo f i;,—. (Ook ruil 

Ostropa 2 f 12,— 
Daposta 5 f 7,50 
Pexip 5 f 10,— 
Zefib 5 f 7,50 
Bratislava 10 f 4,— 
Isaye 5 f 7,50 
Dudelange 5 f 7,— 

ALLE AANBIEDINGEN VRIJBLIJVEND. 
VOORUITBETALING OP GIRO 86326. 

X E KOOP GGVRAAQD: 
Neder l and : Jubileum '23, s c. f 0,60 per 100, Olympiade f i.—, 
R. Kruis f 0,60, A.N.V.V f 0,60, Goudsene Glazen f 0,421/5, 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 o,ïï, '32 f 0,40, '34 f 0,30, Toorop f0,90, 
Zomer *3j f 0,20, Zomer '36 f o 6, 6 c. Crisis f 0,08, 7I j g, 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,— per 100, 12I/2 c f 0,10, Willem de Zwijger 1V2 c f 0,40 per 
100, J c. f 0,90 per 100, 6 c. f o,3j per 100, 12V2 c f 0,07. 
Curasao é c. f 0,35 per 100. 12I/? c f 0,07, luchtv v. f 0,08, Jam
boree 1I/2 c f 0,30 per 100, 6 c f o,2j per 100. 12V2 o f 0,05. 
Be lg ië : Orval i i 3,—. Weldadigheid '28 f 1,50, '29 f 1,75, '30 
f i,;o, '31 f 3,50, '32 f 3,71, '33 f 7,75, '34 f 4,2s, Antwerpen blok 
f 2,;o, B.I.T f 0,60, Leopold blok f 2,—, Mercier f 20,—, (St. L'Alleud 
f 17,50), Infant, f 3,75, Piccard 0,60, Orval II f 14,50, Invaliden 
f 1,90, Siteb f 2,—. 

Steeds interesse v o o r be langr i jke par t i j en . 
D I V E R S E N : Eng . Jubi lee 2% d. ƒ 0 , 0 6 ; U.S .A. gebr . 
of o n g e b r . (volle gom) (kan tzege ls h a l v e n prijs) p r . 
kwal i t e i t , alles b o v e n fr. 2 , — Y v e r t t egen b e h o o r 
lijken prijs. 

H. DRBYPUSS, (3=9) 
N i e r s s t r a a t 50, T e l . 94223 , g i ro 86326 , A m s t e r d a m Z . 

K I L O - P A K K E T T E N O R I G I N E E L V A N D E P O S T . 
N O O R W E G E N I, p r a c h t - s a m e n s t e l l i n g . . . . ƒ 5 , 9 0 
N O O R W E G E N I I , p r a c h t - s a m e n s t e l l i n g . . . . - 4 , 2 5 
D E N E M A R K E N - 4 , 5 0 
Z W E D E N - 5 , 2 5 
T S J E C H O - S L O W A K I J E - 3 , -
B o v e n g e n o e m d e ki lo 's zijn or ig ineel d o o r de pos t verzege lde p a k 
ke t t en , b e v a t t e n zeer goede w a a r d e n en dikwijls h o o g e b u i t e n -
landsche f r a n k e e r w a a r d e n ; b o v e n d i e n t re f t m e n er geschik t r u i l 
ma te r i aa l in aan en veel va r i ë t e i t en v o o r den spec iaa l -verzamelaar . 
MISSIE-KILO 'S , 1 k i lo N e d e r l a n d ƒ 1 , 8 0 ; 1 k i lo F rankr i jk ƒ 1 , 4 5 ; 
1 k i lo D u i t s c h l a n d ƒ 1,45; 1 k i lo g e m e n g d ƒ 1,50. 
Pri jzen pe r k i lo , p o r t o ex t r a . Bij 5 k i l o ineens 10 "la k o r t i n g . V o o r 
u i tbe t a l ing of r e m b o u r s . 
N o g enke le geheel c o m p l e t e co l lec t ies C R O W N C O L O N I E S en 
D O M I N I O N S leve rbaa r è ƒ 32,50 p e r collectie. Aangez ien d e c o l 
lecties D o m i n i o n s nie t c o m p l e e t m e e r verkr i jgbaar zijn, r a d e n wij 
o m g a a n d te bestel len ! 
T e r ve rzend ing h e b b e n wij gereed l iggen Z I C H T Z E N D I N G E N 
v a n in 1937 ve r schenen N I E U W E U I T G I F T E N . V r a a g t n o g h e d e n 
z o o ' n z i ch t zend ing aan, o n d e r m e d e d e e l i n g of U de zend ing m e t 
of z o n d e r b l o k k e n w e n s c h t . 

AÜF DEI HEIDE'S POSTZESELHANBEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM, 
Postbus 1, giro 1700. Gravenstraat 17 
(453) a. d. N. Kerk. 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 

GORRELJh CATiLOfiUS NEDERLAND EN KOLONIËN, 
7e uitgave 1938, 2 X bekroond, staat aan de spits. Reed% Va deel van 
de oplage is geplaatst. — Spoedige bestelling verdient aanbeveUng. 
Prijs slechts f 0,40 + 5 et. por to 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 manco-lijsten. ^ 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

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



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 27 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 31 TENTOONSTELLINGEN. 

17e Jaargang, Breda, 16 Januari 1938. N n 1 (193). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling); 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina ( 6,— 
1/2 .  1730 1/9 .  530 
1/3 .  12,50 1/12 ,  4,50 
1'4 .  10,— 1/16 ,  4,— 
1'6 ,  7,50 1/18 ,  3,— 

Bij 3, 6, 12maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De adminis t ra t ie behoud t zich h e t 
recht voor adver ten t ien , zonder opgaaf 
van redenen, ter plaats ing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelïjken en redaccioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Hulkesteinscheweg i i , 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven i jö , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z.; buitenland sehe poststukken 
aan dr. E. A . M. Speijer, Pijnboomstraat 98, 'sGravenhage; afstempelingen aan J. P. Traan
berg. Brouwersplein z^r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
'sGravenhage; luchtpost aan H . L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

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

Tot het plaatsen van advertentien, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4 9 0  Postrekening 37183. 

IV 

BIJ DEN AANVANG VAN HET NIEUWE JAAR. 
Redactie en administratie wenschen alle lezers en adverteerders 

een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. 

BUITENGEBRUIKSTELLING VAN DE POST
STEMPELS MET BREEDEN ZWARTEN BALK. 

DE STRIJD TEGEN HET GEBRUIK VAN 
FRANKEERZEGELS WAARVAN DE STEMPEL

AFDRUK WEGGENOMEN IS 
door AVEHA. 

Eenigen tijd terug bevatten de Indische bladen een bericht, dat 
de postdienst besloten had de stempels met breeden balk, zoo
genaamde blokstempels (fig. 1), af te schiffen. Hiertoe kon wor
den overgegaan, omdat men de hand had weten te leggen op een 
nieuwe soort stempelinkt, door gebruikmaking waarvan het niet 
meer mogelijk zou zijn het stempel af te wasschen zonder het 
frankeerzegel te beschadigen. De afschaffing van de blokstempels 
is thans een feit geworden. In Post en Telegraaforder nr. 93 van 
1937 lezen we, dat op grond van tot dusver verkregen gegevens 
betreffende de doelmatigheid van den in P.T.order nr. 38 van 
1937 bedoelden nieuwen stempelinkt, is besloten tot buiten
gebruik stelling van den dagteekeningstempel met breeden balk. 
Daartoe zal onverwijld worden overgegaan op de kantoren, al
waar reeds over den nieuwen stempelinkt wordt beschikt; op de 
overige kantoren na ontvangst daarvan ^). 

Met deze afschaffing is een eind gekomen aan een belangentegen
'ing, welke bestond tusschen den Indischen postdienst en de 
latelisten. Als men bedenkt, dat het grootste deel van de post

ontvangsten wordt verantwoord door de frankeerzegels, dan is 
het begrijpelijk, dat door dezen dienst omgezien is naar maat
regelen, waardoor het onmogelijk is een frankeerzegel, hetwelk 
eenmaal tot gebruik gediend heeft, nogmaals te bezigen. Om zich 
ten deze veilig te stellen, staan verschillende wegen open; één 

■'■) De kantoren waar de hier bedoelde stempel in gebruik is 
geweest, zijn de volgende: 

Amboina, Bagansiapiapi, Balikpapan, Bandoeng, Bandoeng
Riouwstraat, Bandjermasin, Batavia, BataviaC, BataviaVliegveld. 
Batoeroesa, Bengkalis, Bindjei, Blinjoe, Buitenzorg, Cheribon, 
Djambi, Djeboes, Djokjakarta, Kediri, Klaten, Koba, Koeningan, 
Koetaradja, Krawang, Madioen, Magelang, Makasser, Malang, Mam
pawa, Manokwari, Medan, Meestercornelis, Menado, Menes, Mun
tok, Padang, Palembang, Pandeglang, Pangkalanbrandan, Pangkal
pinang, Pekalongan, Pemangkat, Pematangsiantar, Pladjoe, Poeloe
samboe, Poerwokerto, Poerworedjo, Pontianak, Probolinggo, Ren
gat, Salatiga, Sambas, Semarang, Singkawang, Sintang, Soekaboemi, 
Soengeiliat, Soerabaja, Solo, Tandjongbalei, Tandjongkarang, Tand
jongpandan, Tandjongpinang, Tandjongpriok, Tasikmalaja, Tegal, 
Telokbetong, Tembilahan, Terempa, Tjepoe, Tjimahi, Toboali, 
Watesdjokja. 

daarvan is een speciale wijze van aanmaak van de frankeerzegels, 
waardoor pogingen om stempels weg te wisschen niet onopgemerkt 
blijven; een andere is het bezigen van een onuitwischbaren stempel
inkt, een derde het bezigen van bijzondere stempels. De invoering 
van den blokstempel hoort tot de laatste categorie. De verzame
laar, die gaarne „mooi" gestempelde frankeerzegels in zijn album 
ziet, heeft het treffen van dezen maatregel met leede oogen en 
niet zonder morren aangezien. Teneinde aan de wenschen van 
verzamelaars tegemoet te komen, zonder nochtans het dienstbelang 
uit het oog te verliezen, is men in het eind van 1935 er toe ovei
gegaan, op enkele van de grootste kantoren een speciale brieven
bus te plaatsen (zie het Maandblad van December 1935 en van 
Februari 1936). De in die bussen gedeponeerde poststukken werden 
met bijzondere zorg afgestempeld. Voorts werd een voorschrift 
in het leven geroepen, dat weldadigheidspostzegels, zegels voor
komende op met bijzondere postvluchten te verzenden luchtpost
stukken, alsmede zegels, welke los of op stukken geplakt door 
postzegelverzamelaars met een desbetreffend verzoek werden aan
geboden, licht moesten worden afgestempeld. Voor de overige 
stukken bleven de bepalingen van kracht dat de afdrukken van 
den dagteekeningstempel duidelijk en diep zwart moesten zijn, 
terwijl ze zoo mogelijk de geheele oppervlakte en minstens de 
helft van het zegel moesten bedekken. Elk zegel moest afzonder
lijk worden afgestempeld. Een behoorlijk volgens de voorschriften 
met den blokstempel afgestempeld zegel verloor voor de ver
zamelaars zijn waarde, vooral toen de monteering van deze 
stempels zoodanig werd gewijzigd, dat de zwarte balk nagenoeg 
in zijn geheel op het zegel kwam te staan (zie fig. 2). Thans be
hooren de blokstempels tot het verleden; voor de verzamelaars een 
felicitatie waard ! 

Frankeerzegels met gevoelige kleuren. — De strijd tegen het 
frauduleus gebruik van frankeerzegels dateert reeds van jaren her. 
Indien we er een verzameling Indische zegels op naslaan, dan zien 
we, dat 1937 zelfs een jubileumjaar is. Dit jaar toch is het 25 jaar 
geleden, dat de eerste proeven werden genomen met frankeerzegels 
gedrukt met zoogenaamde afwaschbare kleuren. Dat waren de toen 

gif 3 rf'mm^n^STï^ ̂ ^' ,TTcf7^r^^^mT^" TiPmk 

Fig. 1. Fig. 2. 
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koerseerende postzegels van K, 1, 2, 2'A en 5 cent (waardecijfer 
op een gearceerden achtergrond), 10, 12K cent, ƒ 1,— en ƒ2,50 
(koningin in medadlon). De zegels tot en met XZYi cent onder
scheiden zich van de gewone door glanzende golvende lijnen over 
de voorzijde van het zegel; die van ƒ 1 , — en ƒ2,50 waren gedrukt 
op papier, dat in een blauwe vloeistof was gedrenkt. Blijkbaar 
heeft deze proef niet voldaan, althans reeds vrij spoedig ging men 
over tot de uitgifte eener geheel nieuwe serie. In circulaire nr. 221 
van 1914 werd omtrent deze nieuwe zegels het volgende bekend 
gemaakt: 

„Zooals de kantoren zullen hebben opgemerkt, zijn sedert 
eenigen tijd reeds eenige waarden van een nieuwe emissie der 
Ned.-Indische frankeerzegels verstrekt geworden en in omloop 
gebracht. De nieuwe frankeerzegels beneden 10 cent dragen in 
het midden een groot cijfer (overeenstemmende met de geldswaarde 
van het zegel) op witten grond; die van 10 cent tot en met 
30 cent zijn voorzien van het borstbeeld van H. M. de Koningin 
naar rechts, in een nieuwe teekening zonder medaillon, terwijl 
die van 50 cent, in hetzelfde formaat als die van 100 en 250 cent 
vervaardigd, evenals de twee laatstgenoemde waarden een me
daillon dragen met de beeltenis van de Koningin naar links, geflan
keerd door afbeeldingen van landschappen, o.m. met kokospalra-
boomen. Tot dusver zijn alleen de zegels van 10 cent en daar 
boven gedrukt in z.g. losse kleuren, zoodanig, dat zij merkbaar 
verbleeken en vervloeien zoodra men b.v. bij gebruikte exem
plaren afdrukken der dagteekeningstempels door wasschen tracht 
te verwijderen. De ambtenaren kunnen daardoor op meer af
doende wijze, dan tot dusver het geval is geweest, nagaan of 
pogingen zijn aangewend om een frankeerzegel, na uitwissching 
van den dagteekeningstempel, opnieuw te gebruiken." 

Deze zegels hebben meer dan eens aanleiding gegeven tot klach
ten (zie b.v. het Maandblad nr. 1 van 1922). Inderdaad waren de 
kleuren zeer gevoelig en lieten zelfs los bij het opplakken. De 
mogelijkheid van tweemaal gebruiken van deze postzegels zal wel 
niet groot geweest zijn. Toch voldeden deze zegels ook niet 
geheel. Doordat de zegels veel wit bevatten, bleef de mogelijk
heid bestaan dat de stempelafdruk alleen het witte gedeelte raakte; 
radeeringen in dit gedeelte lieten het' zegelbeeld onaangetast. Van
daar dat men later toch overging tot de uitgifte van een nieuwe 
serie, de thans koerseerende, waarvan de zegels zoo goed als geen 
witte partijen vertoonen. Radeeringen op deze zegels verricht, 
moeten het zegelbeeld aantasten en dus bij de controle in het oog 
springen. De eerste oplaag van de 12 K cent zegel werd bovendien 
uitgevoerd met z.g. uitloopende kleuren; indien door middel van 
een vloeistof getracht zou worden de stempels weg te wasschen, 
dan werd dit merkbaar door verkleuiing van het papier. Het 
tusschentijds uitgegeven Willem de Zwijger-ïegel (193'?) kv am 
eveneens in gevoelige kleur uit. De gevoeligheid van de kleur 
van de eerste oplaag van deze zegels was zo>'!ti-!k, da; '/e \()or 
practisrh gebruik ongeschikt waren. De leeds ann dï kantoren 
verstrekte voorraad moest worden teruggevraagd en doo'r eii-m-
plaren van een tweede oplaag worden vervanj',en. 

Stempelinkt. — De kwaliteit van den stempelinkt is eveneens 
een bron van doorloopende zorg geweest. Het is te hopen, dat de 
thans in gebruik genomen inkt zal blijken op den duur te beant
woorden aan de verwachtingen. 

Stempels. — Ten slotte nog iets over de stempels. Het is uiter
aard niet doenlijk hier een verhandeling te geven over alle in 
den loop der jaren door de Indische postadministratie in gebruik 
genomen stempels. Slechts willen we er enkele noemen, die passen 
in het kader van dit overzicht 

Reeds bij de invoering van de postzegels (1864) heeft men 
het frauduleus gebruiken van reeds gebruikte postzegels voorzien, 
immers in de eerste bepalingen tot uitvoering van het postregle-
ment, opgenomen in Staatsblad nr. 5 van 1864, treffen wij voor
schriften daaromtrent aan. Het moet uitgesloten worden geacht, 
dat deze bepalingen een uitvloeisel waren van in de practijk ge
constateerde onregelmatigheden. Vermoedelijk zijn ze van den 
Nederlandschen dienst overgenomen. De eerste wettelijke bepa
lingen voor den postdienst toch waren de resultaten van de be
moeiingen van den Nederlandschen postambtenaar J. P. Theben 
Terville, die naar aanleiding van een verzoek van de Indische 
regeering in 1852 werd uitgezonden om de regeering te kunnen 
voorlichten omtrent hetgeen zou kunnen worden gedaan om te 
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Fig. 3. Fig. 4. 

geraken tot een centrale organisatie van den postdienst hier te 
lande (d. i. Ned.-Indiè). Voor deze opvatting pleit ook de om
standigheid, dat eerst in 1873 een stempel werd ingevoerd, die 
blijkbaar ten doel had het tweemaal gebruiken van frankeerzegels 
tegen te gaan. Ook bij andere landen ziet men aan de stempels, dat 
oorspronkelijk weinig aandacht werd besteed aan de mogelijkheid 
om zegels tweemaal te gebruiken door het verwijderen van den 
oorspronkehjken stempelafdruk. Vergeleken bij andere landen is 
Ned.-Ijidié eerst laat overgegaan tot de invoering van frankeer
zegels. In Engeland bestonden deze reeds in 1840, vele andere 
landen gingen omstreeks 1850 tot invoering over, Indië volgde 
eerst in 1864. Het gevolg hiervan is, dat sommige stempelvormen, 
die aanvankelijk in het buitenland gebruikt werden, in Indië on
bekend zijn gebleven. 

De eerste stempelvormen, zooals die in het buitenland in ge
bruik waren, waren vrij eenvoudig (zie fig. 3). Men was tevreden 
indien het zegel voor verder gebruik onbruikbaar was geworden. 
Eerst later ging men er toe over in de stempels aanduidingen op 
te nemen omtrent de plaats van herkomst van het poststuk, daarna 
werd de plaats van afzending zelve vermeld, onder aanduiding 
van den datum van ter postbezorging, al dan niet met uuraan
wijzing. In de laatste jaren worden de stempels mede dienstbaar 
gemaakt om bepaalde gebeurtenissen vast te leggen, voor de 
plaatsen van afzending reclame te maken, dan wel worden er 
slagzinnen in opgenomen betrekking hebbende op het postbedrijf, 
enz. 

Zooals boven is gezegd, ging Indië in 1873 over tot de in
voering van stempels, die frauduleus gebruik van reeds eenmaal 
gestempelde frankeerzegels moesten tegengaan. Dat waren de punt-
stempels, die ook in andere landen, o. a. Nederland, in gebruik 
waren (zie fig. 4). De invoering had plaats ingevolge een besluit 
van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken, welk besluit 
werd opgenomen in circulaire nr. 50 van 1873. Volgens dit besluit 
boden de nieuwe stempels de voordeelen: „het nommer van den 
stempel bemoeijelijkt bedriegelijke praktijken om een overge-
stempelden postzegel voor een tweede maal te gebruiken en dt 
punten van den nieuwen stempel laten Indrukken op den post
zegel na, die ook dan zigtbaar blijven, wanneer het al mögt ge
lukken den inkt door chemische middelen te doen verdwijnen." 

Nummerstempels en stempels waarin andere aanduidingen • ^e' 
opgenomen omtrent het kantoor van ter postbezorging vf' ..i ooJ 
elders in gebruik. Het bezwaarlijke van deze stempels was, dat 
de poststukken tweemaal moesten worden afgestempeld, daar toch 
een dagteekeningstempel op de zending naast de frankeerzegels 
moest worden afgedrukt. Aangezien het in het belang van thet 
publiek is dat de tijdruimte tusschen het lichten van de brieven
bussen en het vertrek van het voertuig waarmede de post wordt 
medegegeven, zoo klein mogelijk is, is het zaak den tijd benoodigd 
voor het stempelen kort te houden. Engeland heeft een oplossing 
gezocht in het combineeren van den dagteekeningstempel met den 

Fig. 5. Fig. 6. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 3 

nummerstempel. Algemeene navolging heeft dit voorbeeld niet 
gevonden. 

Het dubbel afstempelen heeft in Indië geduurd tot in 1893. 
Bij circulaire nr. 29 van dat jaar werd de invoering van een 
nieuw model dagteekeningstempel met vierkanten vorm (zie fig. 5) 
aangekondigd „waarmede in den vervolge in stede van met den 
nommer- of vernietigingstempel de frankeer- en portzegels, zoo
mede de zegels op briefkaarten en gezegelde briefomslagen ver
nietigd moesten worden. Na ontvangst der nieuw model dag-
teekeningstempels moesten de in gebruik zijnde ronde dagteekening-
stempels en de vernietigingstempels aan het algemeen magazijn 
gezonden worden." 

Het vierkant model dagteekeningstempel was ook in andere 
landen in gebruik (Engeland met vele van zijn koloniën, Italië, 
Curasao, Suriname, doch niet in Nederland). Blijkbaar was men 
er ook in het buitenland op uit om de postzegels voor verdere 
aanwending afdoend onbruikbaar te maken. 

De vierkante stempels hebben jarenlang meegedaan. Van een 
kantoor als Djokjakarta zijn afstempelingen met dezen stempel 
bekend van 1915. He t algemeen gebruik van den vierkanten stem 
pel eindigde evenwel reeds vroeger. 

In 1906 zien we nieuwe stempels verschijnen^ waarna nog 
eens een nieuw type omstreeks 1908. Deze stempels vertoonden 
geen bijzonderheden dat ze waren bedoeld om frauduleus gebruik 
van afgestempelde frankeerzegels tegen te gaan. Op den duur 
konden deze stempels dan ook niet voldoen. Gebleken toch was, 
dat afzenders van poststukken het frankeerzegel vóór het aan
hechten op de brieven, van een bijkans onzichtbaar laagje gom, 
ager-ager of soortgelijke stof voorzagen. Door het afgestempelde 
frankeerzegel eenvoudig met wat water af te wasschen, verdween 
het beschermende laagje gom en daarmede tevens de stempel
afdruk. Naar middelen moest worden omgezien om aan deze prak
tijken een einde te maken. Overwogen werd de invoering van een 
brandstempel, zooals in 's-Gravenhage in 1901 in gebruik is ge
weest, doch op grond van 'practische bezwaren is van de in
voering van dezen stempel afgezien. De oplossing bracht de z.g. 
biffagestempel. De gladde buitenrand was bij dezen stempel ver
vangen door een reeks scherpe beiteltjes ,die bij het afstempelen 
van het zegel het papier kneusden en daardoor den stempelinkt, 
die vette bestanddeelen bevatte, in de papiervezel deden dringen 
(zie fig. 6). Zoolang de stempels nieuw en dus de beiteltjes nog 
scherp waren, beantwoordden deze stempels wel aan het gestelde 
doel. Een nadeel was evenwel dat bij wat te forsch afstempelen 
(wat met hamerstempels licht gebeurt) de poststukken beschadigd 
werden. 

Biffage-stempels zijn, voor zoover bekend, bij andere post-
administraties niet in gebrbuik geweest. Wel treft men ook elders 
stempels aan waarbij de gladde buitenrand vervangen is door een 
gebroken cirkelrand, doch hierbij wordt geen gebruik gemaakt 
van beitelvormige streepjes of punten. Een enkele puntrand vindt 
men bij zegels van Zweden en Oostenrijk; bij Fransche postzegels 
Itll/f^^p.geh van de Fransche Levant en van Algiers vindt men 
stempels waar behalve een gladde buitenrand nog een puntrand 
is aangebracht (zie fig. 7). Een variant hierop zien wij in fig. 8, 
waar de binnencirkel gebroken is. Het bezigen van puntlijnen 
in plaats van gladde lijnen vinden we ook in de stempelafdrukken 
verkregen door stempelmachines, o. a. de stempelvlag, in 1926 
gebruikt in de machine van Weltevreden. Ook in Nederland is 
een zoodanige stempelvlag in gebruik geweest en wel bij het 
kantoor Amsterdam-C.S. 

De laatste creatie van de stempels, die speciaal het tweemaal ge
bruiken van frankeerzegels moesten tegengaan, vormden de thans 

Fig. 7. Fig. 8. 

buiten gebruik gestelde blokstempels. De stempels herinneren eens
deels aan de oude puntstempels, anderdeels vertoonen ze overeen
komst met in Engeland en in Engelsche Koloniën en Dominions 
in gebruik zijnde of geweest zijnde stempels. De stempels ver
nietigden de frankeerzegels inderdaad grondig. Een met dezen 
stempel goed afgestempeld frankeerzegel kon dan ook in de 
oogen van de verzamelaars geen genade vinden. De Indische post-
administratie heeft bij het afschaffen van de blokstempels blijk 
gegeven een open oog te hebben voor de belangen van de Phila
telisten. Laten we hopen dat de nieuwe stempelinkt in alle op
zichten zal blijken te voldoen, zoodat niet te eeniger tijd zal 
moeten worden overgegaan tot terugkeer tot stempels, die aan 
frankeerzegels hun philaelistische waarde ontnemen. 

Staatsblad van Ned.-Indië 1864, nr. 5. 
Besluit van den Gouverneur-Generaal van 16 Januari 1864, nr. 9, 

houdende algemeene bepalingen tot verdere uitvoering van 
Stbl. 1862, nr. 103a, omtrent de brievenposterij. 

Vde afdeeling. 
Van de postzegels. 

d. Van de verificatie der postzegels. 
Art. 66. De brieven met postzegels worden op het kantoor van 

vertrek, één voor één, aan een nauwkeurig onderzoek onder
worpen. 

Dit onderzoek strekt zich bepaaldelijk tot de drie volgende 
punten uit: 

lo. of de zegels het uiterlijk voorkomen hebben van echt te 
zijn; 

2o. of zij eenig kenmerk dragen van reeds vroeger te hebben 
gediend; 

3o. of de waarde der zegels overeenstemt met het bedrag van 
het port, 't welk, naar mate van het gewicht, verschuldigd is. 

Art. 67. Indien er eenig vermoeden bestaat van vervalsching, 
hetzij dat -de zegels blijken dragen van nagemaakt of onecht te 
zijn, hetzij dat daarop sporen worden aangetroffen van eene mis
dadige poging, om den afdruk van eenen vroeger daarop ge
plaatsten stempel weg te nemen, worden de brieven aangehouden, 
en nadat de brief op de keerzijde van het opschrift door den post-
commies is geparafeerd met verwijzing tot art. 6 van het regle
ment, bij missive van den chef van het postkantoor ingezonden 
aan den oficier van justitie bij den raad van justitie van het 
ressort, waarin hij is geplaatst. 

Van elke zoodanige toezending wordt tevens door tusschenkomst 
van den inspecteur der posterijen aan den directeur der producten 
en civiele magazijnen rapport gedaan, met opgave van het adres 
van den brief en van de reden der aanhouding. 

Art. 68. Wanneer bij het onderzoek, in art. 67 bedoeld, post
zegels voorkomen, die wel het kenmerk dragen van reeds gediend 
te hebben, maar zonder dat blijkt, dat er pogingen zijn aangewend, 
om den daarop afgedrukten poststempel weg te nemen of on
zichtbaar te maken, worden de brieven niet aangehouden, maar 
alleen de zegels als nietig of van onwaarde beschouwd. 

Over de aldus voor de tweede maal gebruikte postzegels wordt 
een kruis in zwarten inkt met de pen getrokken, in dier voege, 
dat de punten van het kruis op den brief buiten den rand van 
het zegel uitkomen, en daarnevens met duidelijke letters geschreven 
de woorden: „reeds gebruikt". 

Vervolgens worden die brieven in allen opzichte als ongefran
keerde brieven gestempeld, getaxeerd en behandeld. 

DR, IR. M. H. DAMME. 
„Er zijn kleine gebeurtenissen, welke men met eenige zekerheid 

kan zien aankomen" Aldus P.T.T.-Nieuws van 16 December i.1. 
Het blad vervolgt: 

„Er zijn er echter ook, welke als het ware uit de lucht komen 
vallen. Naast het blijde hebben deze de bekoring van het 
verrassende. 

Zulk een blijde verrassing was het bericht van de benoeming 
van ir. M. H. Damme door den Senaat va.i de Technische Hooge-
school te Delft tot doctor honoris causa in de technische weten
schap, aan den vooravond van zijn 123^ jarig ambtsjubileum. 

Deze zeer bijzondere onderscheiding eert de groote persoonlijke 
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verdiensten van den heer Damme in zijn sterk, doelbewust beheer 
van de P.T.T.-diensten, waardoor het Staatsbedrijf in hooge mate 
aan zijn maatschappelijk doel beantwoordt en zich allerwege een 
zoo goeden naam heeft verworven." 

Het spreekt vanzelf, dat het verleenen dezer hooge onder
scheiding ook in philatelistische kringen met ingenomenheid is 
begroet. De heer Damme heeft getoond steeds een open oog 
te hebben voor de bijzondere wenschen en verlangens der post
zegelverzamelaars; schrijver dezes is het van nabij bekend met 
welk interesse Z.H.E.G. alles volgt, wat ons Philatelisten beroert. 
De heer Damme is een graag-geziene gast op de philatelistendagen, 
die zonder zijn tegenwoordigheid niet meer compleet zijn. 

Het is de redactie van ons blad een voorrecht — en zij is er 
van overtuigd in dezen namens alle lezers te spreken — den 
nieuwbenoemden doctor hartelijk en welgemeend geluk te wenschen 
met de verleende onderscheiding. 

NieuWe 
Uit̂ fiftem 

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

ALGIERS. 
Waarde-opdrukken op pakketpostzegels der uitgifte 1927. 
Valeur déclarée: 

0 f. 60 op 50 c , zwart. 
1 f. 80 op 50 c , zwart. 

[•̂ ^̂ ^̂  

\m-i\ 
l l T QIND.l 1 

Livraison par expres: 
2 f. op 1 f. 50, groen. 
2 f. 50 op 2 f., groen. 
3 f. op 2 f. 25, groen. 

Alsvoren op onderstaande waarden der uitgifte 1935: 
2 f. 25 op 2 francs, blauw. 
4 f. 25 op 3 f. 50, blauw. 

Al deze zegels dragen bovendien, in zwart of blauw, de aan
duiding „Controle répartiteur". 

ALBANIË. 
De herdenking van het 25-jarig bestaan 

der onafhankelijkheid bracht onderstaande 
serie frankeerzegels: 

1 qind, donkerviolet. 
2 qmd, donkerbruin. 
5 qind, groen. 

10 qind, sepia. 
15 qind, rose. 
25 qind, blauw. 
50 qind, grijsgroen. 

1 franc, violet. 
2 francs, bruinrood. 

De teekeningen geven weer den Alba-, 
neeschen adelaar op een rots; denzelfden 
vogel, die een gesneuvelden soldaat be

schermt; strijdros van den nationalen held Skanderbeg met vlag 
Alle zegels zijn gedrukt in het afgebeelde, staand formaat. 

Bovendien verscheen, voor dezelfde gelegenheid, een speciaal 
velletje, waarop, in de drie vermelde teekeningen, zijn gedrukt 
de frankeerzegels: 

20 qind, lila. 
30 qind, bruinolijf. 
40 qind, rood. 

Bovenaan staat het landswapen met de jaartallen 1912—1937; 
aan den voet „25-jarig bestaan der Albaneesche onafhankelijkheid", 
met de waarde „90 qind". 

De oplaagcijfers bedragen: 1 en 2 qind elk 250.000 stuks; 5, 10 
en 15 qind elk 200.000; 25 qind 150.000; 50 qind 100.000; 1 franc 
52000 en 2 francs 51000 exemplaren. Van het blok werden 210.000 
stuks gedrukt. 

A N D O R R A (Spaansch kantoor). 
Kleurveranderingen bij onderstaande frankeerzegels in de koer-

seerende teekeningen: 
25 centimos, rose. 
45 centimos, rood. 
60 centimos, blauw. 

AUSTRALIË. 
Het iuchtpostzegei van 1934, Yvert nr. 5, verscheen op papier 

met het watermerk C of A en kroon. Aldus is te melden: 
1 shilling 6 pence, bruinlila. 

BRAZILIË. 

Het 150-jarig bestaan der Noord-
Amerikaansche grondwet bracht het 
speciale zegel: 

400 reis, blauw. 

BULGARIJE. 
Ter gelegenheid van het regeeringsjubl-

leum van den koning verscheen, in neven-
staande teekening, een zegelvelletje met de 
frankeerwaarde: 

2 lewa, blauwviolet. 
Aan den voet is de verkoopprijs ad 20 

lewa vermeld. 
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COLUMBIA (December 1937). 
Waarde-opdrukken op onderstaande frankeerzegels: 

1 centavo op 3 centavos, groen. (Yvert nr. 298). 
2 centavos op 12 centavos, blauw. (Yvert nr. 297). 

CUBA 
In afwachting van de a.s. verschijning eener speciale serie, ter 

gelegenheid van het eeuwfeest der Cubaansche spoorwegen, voor
zag men de 25 centavos der uitgifte 1927 — Yvert nr. 190 — 
van den waardeopdruk 10 centavos, de jaartallen 1837 en 1937 
en de primitieve afbeelding van de eerste locomotief daar te lande. 

DANZIG. " 
De in het vorige nummer vermelde töe-

slagzegels, waarvan de extra-opbrengst ten 
goede komt aan het „Danziger Dorf" te 
Magdeburg, verschenen eveneens, te samen 
en boven elkaar gedrukt, op een speciaal 
velletje, met het opschrift „Danziger 
Leistungsschau 1937". 

Voorts zijn te melden in diverse teeke-
ningen en alle in staand formaat, de wel-
dadigheidszegels: 

5 4 - 5 pf., violet. (Madonna met 
kind). 

10 -f- 5 pf., bruinlila. (Mercurius). 
15 -f- 5 pf., ultramarijn en br.geel. 

(Gouden ridder). 
25 -f- 10 pf., blauwgroen en groen. 

(Neptunusfontein). 
40 -f 25 pf., karmijn en blauw. (St. 

George). 
Firma Keiser te 's-Gravenhage dank voor toezending. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

^w W i m i^ww^fffwwwwi m^'^mw^^^ßi^^^^mimmmm 

SÉMÉ M M kÊa 

Ter gelegenheid van de Pan-Amerikaansche vlucht „Pro Faro 
a Colon" verschenen onderstaande frankeerzegels: 

10 centavos, rose. 
15 centavos, violet. 
20 centavos, donkerblauw. 
25 centavos, roodlila. 

^ ntavos, groen. 
0 centavos, bruin. 

75 centavos, bruinolijf. 
1 peso, oranje. 

De zegels dragen bovendien de data 12 October 1492 — 12 Oc
tober 1937. 

De zegelbeelden toonen de vloot van Columbus, een groep 
vliegtuigen boven het eiland en een luchtverkeersbaken. Alle zijn 
gedrukt in liggend formaat. 

EGYPTE. 
Ter gelegenheid van het 

daar te lande gehouden 15e 
oogheelkundig congres ver
schenen de frankeerzegels: 

5 m., bruinrood. 
15 m., bruinviolet. 
20 m., blauw. 

Alle volgens afbeelding. 
De oplaag bedraagt 300.000 

resp. 200.000 en 200.000 exem
plaren. 

De eigenaardige teekening vereischt wellicht een toelichting. Zij 
stelt het „heilig oog" voor, geflankeerd door de godinnen Nekhbet 

Mvwn** 
fä^^^-^m 
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(links) en Outo (rechts). Ter weerszijden van het oog staat in 
hiëroglyphenschrift „ou-dja-t", de naam van het heilig oog, dat 
gezondheid (oudja) brengt. 

GROOT-LIBANON. 
Verdere frankeerwaarden in de nieuwe teekening, portret van 

president Edde: 
3 piastres, violet. 
4 piastres, bruinzwart. 

Luchtpostzegel in de koerseerende landschapteekening, liggend 
formaat: 

10 piastres, violet. 
Het werd uitgegeven ter gelegenheid van de indienststelling der 

luchtpostverbinding Marseille-Beirouth. 
Het ligt in het voornemen het feest nog eens dunnetjes over 

te doen door de uitgifte van dit zegel in een speciaal blok van 
vier stuks, met zeer beperkte oplaag. 

IERLAND. 

De in het vorige nummer 
vermelde speciale zegels, ter 
gelegenheid van de in werking 
treding der nieuwe lersche 
grondwet, zijn verschenen in 
de waarden: 

2 pence, rood. 
3 pence, blauw. 

IJSLAND. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, doch op papier 

zonder watermerk: 
1 eyer, geelgroen en rood. 

LIECHTENSTEIN. 
Frankeerzegels in de nieuwe landschapsteekeningen: 

15 rappen, donkergrijs. 
30 rappen, blauw. (Groot, liggend formaat). 

De in het November-nummer vermelde 25 rappen, bruinrood 
en geel, verscheen thans eveneens met den gebruikelijken dienst-
opdruk. 

MANDSJOEKWO. 
Ter gelegenheid van de opheffing der capitulaties verscheen on

derstaande speciale serie frankeerzegels in diverse teekeningen: 
2 f en, karmijn. 10 f en, blauw. 
4 fen, groen. 12 fen, violet. 
8 fen, oranjerood. 20 fen, bruinlila. 

In het volgend nummer brengen wij de afbeeldingen. 
MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Opdruk Tanger (van beneden naar boven) op frankeerzegels der 

uitgifte 1931-1934: 
20 centimos, violet. (Yvert nr. 502). 
25 centimos, karmijn. (Yvert nr. 504). 
40 centimos, blauw. (Yvert nr. 506). 
50 centimos, oranjerood. (Yvert nr. 507). 

Op eerstgenoemde is de opdruk in rood aangebracht. 
MONACO. 
Kleurwijziging bij onderstaand frankeerzegel der koerseerende 

uitgifte, Yvert nr. 128: 
1 franc 75, karmijn. 

Opdruk „Postes" met daaronder c.q. nieuwe waarde op de 
„Recouvrements"-zegels der uitgiften 1924-1925 en 1932: 

5 op 10 centimes, violet. 50 op 60 centimes, rood. 
10 centimes, violet. 65 op 1 franc, lichtblauw. 
15 op 30 centimes, grijsbruin. 85 op 1 franc, lichtblauw. 
20 op 30 centimes, grijsbruin. 
25 op 60 centimes, rood. 
30 centimes, grijsbruin. 
40 op 60 centimes, rood. 

Deze zegels zijn dus door den opdruk „Postes" veranderd in 
frankeerzegels. 

Hoewel van meerdere waarden de eerste voorraad terstond was 
uitverkocht, is een tweede oplaag in de maak, zoodat, voor zoover 
onze gegevens reiken, hier geen sprake is van zeldzaamheden. 

1 franc, lichtblauw. 
2 f. 15 op 2 francs, rood. 
2 f. 25 op 2 francs, rood. 
2 f. 50 op 2 francs, rood. 
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PANAMA. 

Het 50jarig bestaan van het brandweercorps — wat men al 
niet op de postzegels gaat vereeuwigen ! — bracht een speciale 
serie frankeer en luchtpostzegels in diverse teekeningen. 

Eerstgenoemden verschenen m de waarden: 
3^ centesimo, roodoranje. (S). 

1 centesimo, groen. (S). 
2 centesimos, vermiljoen. (L). 
5 centesimos, blauw. (L). 

10 centesimos, violet. (S). 
12 ceni.esimos, olijf. (S). 

Luchtpostzegels: 
5 centesimos, lichtblauw. (S). 

10 centesimos, oranje. (S). 
20 centesimos, karmijn. (S). 

PATIALA. 

Opdruk Patiala State op onderstaande fran
keerzegels van BritschIndié, type koning 
George VI: 

9 pies, groen. 
1 anna, rood. 

REUNION. 
Frankeerzegel in de koerseerende landschapsteekening, liggend 

formaat: 
35 centimes, groen. 
55 centimes, geeloranje. 
80 centimes, zwart. 

RUMENIE. 
Portzegels in de kroonteekening van 1932: 

3 lei,*zwart. 
6 lei, zwart. 

RUSLAND. 

CCCP g i i A H 1 1 0 n O q T A 

SALVADOR. 

Ter gelegenheid van de jubileumluchtvaarttentoonstelling ver
scheen een speciaal zegelblok, waarop vier exemplaren van 1 roebel 
zijn gedrukt in bruin, bruingrijs en zwart. 

Men zie voorts onder Te verwachten uitgiften in dit nummer. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, globe met sovjetemblemen: 

40 kopeken, donkerrood. 

g««««««l«*V«f f *« i«WI«f>^ Dienstzegels voor de lucht
post, alle volgens afbeelding: 

15 c , geeloranje. 
20 c , groen. 
25 c , violet. 
30 c , bruin. 
40 c , blauw. 

1 colon, zwart. 
5 colones, karmijn. 

Het zegelbeeld geeft de ka
thedraal van Panchlmalco weer. 

SPAANSCHGUINEA. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt den opdruk Habilitado en 

waarde op frankeerzegels der uitgifte 1931: 
30 ets. op 40 centavos, blauw. (Yvert nr. 241). 
3"0 ets. op 40 centavos, blauw. (Yvert nr. 255). 
30 ets. op 40 centavos, blauw. (Yvert nr. 269). 

STRAITS SETTLEMENTS (December 1937). 

Verdere waarden in het nieuwe koningstype 
2 cents, groen. 

30 cents, violet en oranje. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
Frankeerzegel in het koerseerend kasteelentype, gezicht op de 

kathedraal van Kutna Hora: 
1 kr. 60, olijfgroen. 

VENEZUELA. 

P»»Wtl rvm 

IMUM >>*■ 
Hierbij geven wij de afbeeldingen van de in het vorige nummer 

vermelde herinneringszegels. 
Voor de nieuwe lezers zij medegedeeld, dat deze serie bestaat 

uit: 
frankeerzegel: 

25 centimos, blauw, 
luchtpostzegels: 

70 centimos, groen. 
1 bolivar 80, ultramarijn. 

Beide in dezelfde teekening. 
Propagandazegel voor het Roode kruis, buste van Simon Boli

var, overdrukt m rood met E E U U de Venezuela Correos: 
5 centimos, zwartgroen.' 

Onderstaande waarden der koerseerende serie luchtpostzegels 
verschenen met de perforatie G N als dienstzegels: 

5 centimos, geelbruin. 1 bolivar, grijs. 
10 centimos, oranjerood. 1 bol. 20, blauwgroen. 
15 centimos, zwart 1 bol. 80, blauwviolet. 
25 centimos, gnjsviolet. 1 bol. 95, ultramarijn. 
40 centimos, groen. 2 bolivars, bruin. 
70 centimos, rood. 2 bol. 50, blauwgrijs. 
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Dezelfde perforatie is te melden bij de koerseerende frankeer

zegels: ^ äkitj* i 
10 centimos, grijsgroen. 3 bolivars, rood. "V " ' T . 
50 centimos, geelgroen. 5 bolivars, bruin. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
De landschappenserie, weer

gevende kiekjes op de diverse 
Amerikaansche koloniën, werd 
uitgebreid met: 

3 c , violet. (Alaska). 
3 c , lila. (Porftorico). 
3 c , doflila. (Virgin. Eil.). 

Alle zijn gedrukt in liggend 
formaat. 

Den heer Abma te Grand 
Rapids dank voor onverwijlde 
toezending. 

ZUIDRHODESIA. 
Frankeerzegels volgens afbeelding: 

Yi penny, groen. 
1 penny, rood. 
1 Yi pence, roodbruin. 
4 pence, vermiljoen. 
6 pence, zwart. 
8 pence, groen. 
9 pence, lichtblauw. 

10 pence, violet. 
1 shilling, blauwgroen en zwart. 
1 sh. 6 p., geeloranje en zwart. 
2 shilling, bruin en zwart. 
2 sh. 6 p., violet en blauw, 
5 shilling, blauwgroen en blauw. 

Volgens officieele mededeeling blijven de 2 en 3 pence in de 
watervalteekening geldig. 

ZWITSERLAND. 
De 20 | 5 en 30 1 10 rappen van de jongste Pro Juventute

serie verschenen op een zegelvelletje met in zilver de jaartallen 
1912 1937, waartusschen in rood „Pro Juventute". 

Aan den voet is de prijs, Fr. 1,—, vermeld. 
V. B. 

9k XeVer^acMcn 
]Jkini)e Uit^ifter 

Oplaai^cj/fcrs,e.B. 

CHILI. 
Het feit, dat een halve eeuw geleden het Paascheiland tot 

Chiieensche kolonie werd verklaard, komt den verzamelaars te 
staan op een speciale serie van zes waarden, die dezer dagen 

CUBA. 
Van de in het Novembernummer vermelde 4e eeuwfeestserie 

werden de volgende aantallen gedrukt: 
1 centavo 2.000.000, 2 centavos 4.000.000, 5 centavos 500.000. 

DANZIG. 
Ter herinnering aan den 150en geboortedag van den filosoof 

Schopenhauer verschijnt in Februari a.s. een speciaal zegel. 
ECUADOR. 
Ter gelegenheid van de eerste tentoonstelling voor handel en 

industrie, welke binnenkort gehouden wordt, verschijnt een spe
ciale serie frankeerzegels in de waarden 10, 50 centavos, 1 en 2 
Sucres. 

EGYPTE. 
Op 26 dezer wordt een speciale serie frankeerzegels uitgegeven 

ter gelegenheid van het daar te lande te houden internationaal 
katoencongres. Daarna volgt, op 1 Februari, iets dergelijks voor 
het radiocongres. 

ENGELSCHE KOLONIEN. 
Philatelie Magazine geeft de verkoopcijfers van de jubileum

zegels van 1935 van onderstaande landen: 
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Zoo spoedig gegevens over de overige koloniën bekend zijn, 
zullen wij deze publiceeren. 

FINLAND. 
Binnenkort verschijnen de gebruikelijke roode kruis zegels, in 

de waarden 50 | 5 penni, lYt mark ( 15 penni, 2 mark + 
20 penni en 3K mark + 35 penni. Zij brengen de portretten van 
verschillende beroemde landszonen. 

FRANSCHSOMALI. 
In den loop van dit jaar verschijnt een serie frankeerzegels in 

nieuwe teekeningen. 
GRIEKENLAND. 
Ter gelegenheid van het huwelijk van kroonprins Paul wordt 

een speciale serie frankeerzegels in de waarden 1, 3 en 8 drachmen 
uitgegeven. 

ITALIAANSCHOOSTAFRIKA. 
Gelijk wij reeds vroeger berichtten, worden de Italiaansche ko

loniën Erythrea, Ethiopië en Somali vereenigd tot één gebied 
onder den hierboven vermelden naam. 

In den loop dezer maand verschijnen daartoe eigen frankeer, 
luchtpost en expressezegels. 

JAPAN. 
Het in het vorige nummer vermelde zegel van }^ sen, purper, 

dient voor de frankeering van de nieuwjaarswenschen, welke in 
zeer grooten getale in Japan worden verzonden. 

Binnenkort verschijnen de frankeerwaarden 1 en 2 sen in nieuwe 
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teekeningen en wel: rijst-oogstende boeren resp. versiering, zooals 
deze door de Japanners met Nieuwjaar aan hun huizen worden 
uitgehangen. 

JOEGO-SLAVIE. 
In het begin van April a.s. verschijnen nieuwe frankeerzegels 

met het portret van koning Peter II. De hoogste waarde zal 
50 dinars zijn; de totale prijs der serie plm. 200 dinars. 

Op 1 Mei a.s. verschijnt een toeslag-serie voor de jeugd, terwijl 
in Juni d.a.v., ter gelegenheid van de onthulling van het gedenk-
teeken voor den onbekenden soldaat, een serie weldadigheidszegels 
wordt uitgegeven ten bate van de oorlogsinvaliden. 

LETLAND. 
In den loop dezer maand verschijnt een speciaal blok van twee 

zegels in de waarde 2 lats en in een oplaag van 100.000 exemplaren. 
Naar L'Echo de la Timbrologie meldt, zullen de zegelbeelden 

vermoedelijk weergeven het nieuwe ministerie van justitie te Riga 
en het electrisch krachtstation van Keguma. 

MANDSJOEKWO. 
Op gezag van een correspondent bericht het Bulletin Mensuel, 

dat het restant van de luchtpostzegels in de waarden 18, 19 en 
38 fen — Yvert nrs. 1-3 — ambtshalve is vernietigd. 

M O N A C O . 
Het in het vorige nummer aangekondigde blok zal de beeltenis 

brengen van den prins van Monaco. De oplaag bedraagt 55.000 
exemplaren. 

NIEUWE HEBRIDEN. 
Een serie frankeerzegels in nieuwe teekeningen en in de waarden 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 centimes, 1, 2, 5 en 10 francs, is 
binnenkort te verwachten. 

Evenals bij de voorafgaande uitgiften zullen deze zegels het op
schrift dragen „Condominium Nouvelles Hebrides" en „New 
Hebrides", zoodat er dus twee series verschijnen. 

POLEN. 
Van de blokken, uitgegeven ter gelegenheid van het bezoek van 

den koning van Rumenië, werden 99.279 stuks verkocht, terwijl 
6.221 exemplaren werden afgestaan aan de Wereldpostvereeniging 
en het Poolsche postmuseum. Totaal werden dus 105.500 series 
geplaatst. 

R E U N I O N . 
Een serie luchtpostzegels, in de waarden 3 fr. 65, 6 fr. 65, 

9 fr. 65 en 12 fr. 65 is binenkort te verwachten. 
Deze zegels, gedrukt in twee kleuren,worden vervaardigd naar 

een nieuw procédé, dat het mogelijk maakt ze in één werkgang 
te drukken. 

RUSLAND. 
Binnenkort verschijnt een serie luchtpostzegels in de waarden 

10, 20, 30, 40, 50, 80 kopeken en 1 roebel, waarop 1, 2, 3, 4, 
5 en 8 motorige vliegtuigen zijn afgebeeld. 

De 1 roebel is bereids in blokvorm verschenen. Men zie daartoe 
onder Nieuwe uitgiften in dit nummer. 

Mezhdunarodjana Kniga dank voor bericht. 

SENEGAL. 
In nieuwe teekening, inlandsche vrouw, verschijnen binnenkort 

de frankeerzegels 35, 55, 80 centimes, 1 franc en 1 fr. 75. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Ter gelegenheid van de winterfeesten der Sokols worden in 

den loop dezer maand drie speciale frankeerzegels in de waarden 
50 heller, 1 en 1,20 kronen uitgegeven. 

ZUID-RHODESIA. 
Hieronder volgen de officieele verkoopcijfers der kronings

zegels: 
1 penny 3.587.294 stuks. 
2 pence 932.710 stuks. 
3 pence 370.440 stuks. 
6 pence 480.588 stuks. 

ZUID-WEST-AFRIKA. 
„Stamp Lover" geeft de volgende interessante cijfers over de 

kroningszegels, die van 12 Mei tot 30 Juli j.1. verkrijgbaar waren. 
Waarde. Oplaag. Verkocht. 
% penny 1.983.860 1.928.580 

1 penny 2.160.000 1.642.420 
\yi pence 1.440.000 1.121.700 
2 pence 1.200.000 1.024.140 
3 pence 1.140.000 982.240 
4 pence 942.960 939.390 
6 pence 900.000 900.000 
1 shilling 900.000 900.000 

. Men zou uit de verkoopcijfers der drie laatste waarden kunnen 
afleiden, dat 450.000 paren aan de verzamelaars werden verkocht. 

De geheele verkoop bracht rond £ 121.428.— in het laadje ! 
V. B. 

Nederlard 
en Overzeesche Gewesten 

NEDERLAND. 
De Kinderzegels. 
De sensatie van de serie, vooral blijkbaar in niet-philatelistische 

kringen, is een onbelangrijk foutje bij de 5 cent; het Alg. Handels
blad bracht zelfs een afbeelding ervan. Bij de vellen met etsing-
nummer 591 en mogelijk ook 589 komt op het derde zegel van 
de onderste rij een wit streepje voor onderaan de tweede O van 
VOOR, zoodat men er VOPR of VOQR voor zou kunnen 
lezen. 

Interessanter is, dat men ter drukkerij na het bekend worden 
van dit schokkende feit de fout heeft verbeterd wegens de groote 
last, die de ambtenaren ervan hadden. Op de vellen met nummei 
599 is het streepje weggeretoucheerd. 

De 12>2 cent Koningin met Cour-opdruk. 
Op 5 Januari was voor het eerst het koninginne-zegel van 

1 2 ^ cent blauw met gouden opdruk „Cour Permanente de Justice 
Internationale" in Den Haag verkrijgbaar, noodig geworden door 
de intrekking van het Vredeszegel met dien opdruk. 

De opdruk, aangebracht op vellen met oplaagletter L, tanding 
13K : 12}^, komt geheel overeen met de andere waarden van 
de serie. 

Zooals indertijd al is medegedeeld, is het nieuwe zegel afzonder
lijk verkrijgbaar. 

Nieuwe oplaagletters. -ftrr" 
1% cent E; 10 cent M; 20 cent R. 
Nieuwe etsingnummers. 

5 cent V: L 596, R 596, L 598, R 598. * 
10 cent M: R 585. 
\2}i cent L: R 575, met „Cour"-opdruk. 
20 cent R: 584. 

5 cent Kind: 599. 
Nummer R 575 van de \2% cent L is ons zonder opdruk niet 

bekend. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
\]4 cent E: 333. 
2K cent V: 322. 
3 cent P: 321. 
Wat in 1937 verschenen is. 
Een zeer bescheiden oogst van het afgeloopen jaar. Tegen een 

aantal van 58 nieuwtjes in 1936 bracht 193^ er slechts 24, als volgt: 
N e d e r l a n d . 

1 April: Jamboree-zegels, 3 waarden. 
1 Juni: Zomerzegels, 4 waarden. 
1 December: Kinderzegels, 5 waarden. 

N e d. - I n d i ë. 
1 Mei: Jamboree-zegels, 2 waarden. 
24 Juli: 3K cent grijs. 

'n^^W^tf 
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October: Opdrukken 10 op 30, 10 op 32%, port 20 op 37K een-.. 
1 December: ASIB-zegels, 5 waarden. 
1 December: 10 cent rood. 

C u r a s a o . 
Portzegels, nieuwe tanding 133^ : 12>^: 2%, 5, 10, 25 cent. 

S u r i n a m e . 
Portzegel, nieuwe tanding 13K : 12/4: 25 cent. 

Samen, behalve de nieuwe tandingen, 5 gewone zegels, 3 her-
denkings- en 16 weldadigheids-zegels. 

Tentoonstelling Postmuseum. 
Reeds eerder vroeg het Postmuseum de aandacht voor een ten

toonstelling welke speciaal de eerste emissie van Nederland om
vatte en dat deze thans, aangevuld met nieuwe stukken en m 
verbeterde opstelling herhaald wordt, is een goede gedachte 
geweest. 

Als voorgeschiedenis tot de invoering der eerste Nederlandsche 
postzegels zijn eraan toegevoegd verscheidene documenten, zooali 
een zeer groote „Choro-topografische kaart der Noordelijke pro
vinciën van het Koningrijk der Nederlanden" in 1821 samengesteld 
door luitenant-generaal baron Krayenhoff, waaraan men een dui
delijke maatstaf had in het aflezen der afstanden tusschen de ver
schillende plaatsen om aan de hand hiervan het briefport te 
berekenen. Ook gedrukte portlijsten van de postkantoren Rotter
dam (1818), Amsterdam en zelfs in boekvorm voor alle 's Rijks 
postkantoren (1850) toonen, dat men destijds nog niet het voor
deel van het uniforme briefport besefte. 

Merkwaardig zijn ook de eerste documenten en boekjes welke 
op de postzegels zelf betrekking hebben: een exemplaar van het 
zeldzame boekje van Rowland Hill, Post Office Reform (1837', 
een „Beknopte handleiding omtrent de bestemming en het gebruik 
der postzegels", in 1851 uitgegeven door de Gebr. Giunta d'Albani 
te 's-Gravenhage en eenige critische artikelen over het Neder-
landsche postbedrijf uit het Alg. Handelsblad en de Arnhemsche 
Courant van October 1844. 

Uit de briefwisseling, voorafgaande aan de totstandkoming der 
postzegels, treft een aardig citaat, waarbij de voorzitter van het 
MuntcoUege aan den Minister van financiën dd. 24 April 1S.SI 
zendt een „,Luchtig ontwerp van de wijze waarop zoodanige 
beeltenis (van den koning) op de postzegels zou kunnen wordfn 
gebracht", in hoofdtrekken reeds overeenkomende met de ten
slotte uitgegeven postzegels. Mede aanwezig is het origineele 
Koninklijk Besluit dd. 30 April 1851, waarbij koning Willem III 
toestemming verleent zijn beeltenis op de postzegels aan te brengen. 

De eerste afdruk der oorspronkelijke gravure op type is in 
zwart, nog zonder waardecijfer, terwijl afdrukken in blauw en 
oranje geplaatst werden op een vel, waarop tevoren rechthoekies 
in het zegelformaat geteekend waren. Een duidelijke schematisc-ie 
voorstelling van het in hoofdzaken nog onveranderde transfer-
procédé, geïllustreerd met eenige oude prenten van een drukkers
werkplaats, laat zien hoe de aanwezige plaat der \2% et 
Rembrandt-zegels (1930) is tot stand gekomen. 

In 1859 werd een gravure voor een 20 et. zegel in het type 1852 
^ ^ ^ v p ^ ^ M . A'igd en proefdrukken hiervan in chromaatgeel, caslerbruin, 
' " " " ' ^ ^ u r a i i .è en geprepareerde Italiaansche lak en maghonie-lak ge

maakt, doch van de uitgifte van deze waarde werd blijkbaar af
gezien. 

De drukplaten der eer-;te emissie werden na de buiten gebruik-
stelllng aan een smid verkocht, waardoor slechts één plaat van de 
5 cent, die langen tijd als aambeeld was gebruikt, is teruggevonden 
en van7'lfsprekend toont de kwaliteit der thans hiervan gemaakte 
afdruk de slijtage wel heel duidelijk aan ! 

Procfvellen van 100 stuks van elke waarde werden op 20 Oc
tober iS51 door het MuntcoUege aan den Minister van Financiën 
gezonden en behalve deze in schitterend bewaard gebleven kleuren 
is ook nog een onbedrukt vel met het watermerk 100 posthoorntjes 
en aan boven- en onderzijde „POSTZEGELS" in lijn-omlijsting 
tentoongesteld. 

Enkele bladen uit de coUectie-Waller bevatten tenslotte de 
gebruikte zegels in hun vele kleur- en andere variëteiten. 

Op eenige bladen uit de verzameling-de Gastro zijn nog ge
ëxposeerd de vóór 1852 in andere landen verschenen postzegels, 
waarbij de primitieve en soms zelfs slordige druk van zegels uit 
Nieuw-Zuid-Wales, Victoria, Sardinië, enz., wel heel sterk af
steekt tegen de schitterende staaltjes van graveerkunst op de 
eerste zegels der Vereenigde Staten, Brazilië, Nieuw-Schotland, enz. 

Bepaald afschrikwekkend in deze klassieke sfeer zijn echter de 
nuchtere, harde kleuren van het Fransche Pexip-blok, vergeleken 
met de rustige tinten der eerste emissie van Frankrijk ! A. v. d. W. 

De eerste postzegels van Nederland in het Postmuseum. 
Ter aankondiging van de boven beschreven tentoonstelling werd 

door het Postmuseum de volgende circulaire verspreid: 
Het groote aantal zegels dat heden ten dage aan de markt is 

en de vele philatelistische nieuwigheden, welke de aandacht vragen, 
hebben de belangstelling voor de oudere uitgiften niet doen ver
flauwen, integendeel, de uitdrukking „eerste emissie" heeft een 
magischen klank in de wereld der verzamelaars ! Nog steeds 
wordt over de oudste uitgiften geschreven, nog steeds zijn zij 
begeerd als verzamelobject. 

Het Is dan ook op verzoek van verscheidene liefhebbers van het 
Nederlandsche zegel, dat het Postmuseum de merkwaardigste 
stukken betreffende de emissie 1852 heeft tentoongesteld. Dat daar
bij de nadruk is gevallen op de ontstaansgeschiedenis, behoeft 
weinig betoog. Immers zijn het juist de bij den druk ontstane 
verschillen tusschen de zegels, welke de aandacht der meest voor
aanstaande Philatelisten heeft bezig gehouden; bovendien kan het 
museum op dit gebied stukken toonen, die men elders niet licht 
onder de oogen zal krijgen. Hiertoe behoort In de eerste plaats 
een schetsje, dat als aanwijzing voor den kunstenaar-graveur moet 
worden opgevat. Daarnevens ziet men afdrukken van de oor
spronkelijke gravure voor een 20 ets. zegel, dat nimmer tot uit
gifte is geraakt. Ter verduidelijking van het drukprocédé zijn 
eenige stalen platen van een latere emissie toegevoegd. Voorts 
verdienen een bijzondere vermelding drie proefvellen, zóó krachtig 
van kleur, als waren zij zoo juist van de pers genomen. Zij 
berustten sedert 1851 in de archievenen zijn thans aan het museum 
toevertrouwd 

Het ontwerp voor ons mooie eerste zegel werd gemaakt door 
een kunstenaar, die tevens als graveur aandeel kon nemen in de 
vervaardiging. Van hem is afkomstig de gravure in staal of oor
spronkelijke type, welke met een speciale pers werd vermenig
vuldigd. De gang van zaken bij het moderne zegel is vaak anders. 
De eeuwenoude plaatdruk heeft zich tot den huldigen dag naast 
de moderne reproductie-technieken gehandhaafd, doch naast den 
kunstenaar staat thans vaak de graveur van de oorspronkelijke 
type. Ter vergelijking is daarom een vitrine gewijd aan de vorm
geving van het moderne zegel. 

Nog een ander punt van vergelijking doet zich bij de bezichtiging 
der oude zegels op; allicht rijst immers de vraag welk figuur 
Nederland destijds met zijn postzegels maakte. Ook hierover kan 
men zich een oordeel vormen, want de emissies der vreemde staten, 
vóór 1852 verschenen, zijn mede geëxposeerd. 

De invoering van postzegels hangt samen met de groote post-
hervormlng van het ministerie Thorbecke. Een reeks documenten 
en kaarten roept de geschiedenis in de herinnering: de wet van 
koning Lodewijk (1807) welke lang gevolgd werd; de oude be
rekening van het briefport naar den afstand langs den weg ge
meten; klachten over onze posterijen en vergelijking met Enge 
land; en tenslotte de hervorming met zijn vereenvoudigde en ver
laagde tarieven, oprichting van nieuwe kantoren, plaatsing van 
standaardbrievenbussen, enz. Curieus zijn de boekjes, uitgegeven 
ter voorlichting van het publiek, en de instructies en dienst-
formulieren, welke de uitbreiding der administratie demonstreeren, 
door de uitgifte van postzegels veroorzaakt. Tot slot een grafiek 
naar gegevens, welke de regeering in die dagen niet zonder vol
doening aan de Kamer mededeelde, want zij kon een financieel 
resultaat toonen, dat nergens elders bereikt was. 

10 cent 1852 met watermerk in spiegelbeeld. 
De heer ir. D. J. Klink te Hilversum bezit een rechteronder-

hoekblok van 20 van de 10 cent 1852. De afdruk lijkt op plaat I, 
maar de zegels zijn toch niet op de gereconstrueerde plaat terug 
te vinden. Mogelijk is het dus een proef. Het blok is gegomd. 

De merkwaardigheid is, dat het watermerk in spiegelbeeld is, 
dus met het monstuk van de hoorns links. 

Kan een van de lezers ons inlichten, of deze verkeerde stand 
van het watermerk een meer-voorkomend verschijnsel is ? 

NED.-INDIE. 
Nieuwe zegels. 
Berichten uit Indië maken melding van de voorgenomen uit-
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gifte van twee nieuwe hooge waarden van de koerseerende serie, 
zegels van ƒ 2,— en ƒ 5,— zouden reeds in Haarlem zijn besteld 

Overwogen wordt de uitgifte van een speciaal zegel voor de 
K N I L M ter gelegenheid van het tienjarig bestaan, dat in du 
jaar gevierd wordt 

Intrekking zegels. 
Van de koerseerende serie zullen geleidelijk uit den verkoop 

verdwijnen de 32 34 cent, 42 K cent, ƒ1,75 en ƒ2,50, waaraan met 
voldoende behoefte meer bestaat 

Eveneens zullen verdwijnen de luchtpostzegels van ƒ 4,50 en 
ƒ 7,50, zoodat daarna geen luchtpostzegels meer verkrijgbaar zullen 
zijn, behalve het driehoekszegel voor bijzondere vluchten Dit 
zegel zal echter met worden herdrukt 

De 20 op iJyi cent port. 
Een van onze lezers heeft slechte ervaringen opgedaan bij het 

afweeken van de port opdruk 20 op 373^ cent, de zwarte kleur 
van den opdruk verdween m het water voor het grootste deel 
Het zegel zelf is kleurecht, waarschijnlijk zal de Indische opdruk-
mkt in water oplossen 

Andere verzamelaars zijn dus gewaarschuwd, men zal de zegels 
het beste kunnen afweeken zóó, dat de voorzijde niet nat wordt, 
dus op het water drijvend met de voorzijde boven 

De ASIB-zegels. 
In het Postzegelblad voor Indie van 1 December j 1 komt de 

volgende critiek voor op de in het hoofd dezes vermelde uitgifte 
„In het vorig nummer werd critiek geleverd op de weldadigheids-

zegels van dit jaar, een critiek die niet ongunstig was Hoewel 
de lezer moest afgaan op de afbeeldingen in zwart en wit, is het 
aantal aanmerkingen op de voorstellingen toch bijzonder groot 
De een vmdt dat de scheppende kunstenaar nooit een vrouw 
met slendang gezien heeft De ander vraagt waar de ossekar met 
die kleine wielen gebruikt wordt enz enz Kortom, iedereen vmdt 
dat het artikel Kunst ontbreekt Welnu, philatelisten die de zegels 
niet mooi vinden, weten er mets van af Om kunst te begrijpen 
moet men tasten in het zieleleven van den kunstenaar en wanneer 
we dit doen zien wij in de eerste plaats dat het zeer fijnvoelend is 
om bij de 2 et waarde alleen een c te zetten Wat weerga wil 
men voor zijn twee centen dan nog volle cent zien ' Bij de 
3M, y% en 10 wordt dit anders, hier cent voluit en nogwel in 
hoofdletters, ' t kan er af Bij de 20 weer c, dat kan omdat deze 
toch niet gebruikt wordt, verder de cent bij de tien in chineesche 
schrijfwijze wijst toch wel op originaliteit ' 

Doch de Kunstenaar ziet verder, de oude vrouw die daar zoo 
genoeglijk zit te wannen, doet dit bij zonsopgang, de letters van 
ASIB zijn reeds te zien, de punten nog niet, zoo ook bi) de 
ploegende tam, die er al vroeg op uit is De ossekar trekt er wat 
later op uit, het is wat lichter geworden, de punten zijn flauw 
zichtbaar, de water halende vrouw zien wij bij vol daglicht, ook 
de punten zijn dus duidelijk zichtbaar Het landschap van de 
20 et ziet er zoo troosteloos uit dat het ons met behoeft te 
verwonderen dat de punten nu weer weggeregend zijn Wie mocht 
meenen dat het kindje op de 33^ et een staart heeft, vergist zich, 
het vastknoopen van een slendang boven de ooren kan zeer goed 
een modegril wezen De kleine wieltjes duiden op armoede, de 
man kan geen groote betalen De zwevende patjoUer zal wegens 
gebrek aan zwaarte, niet omvallen iets waar de daarachter zittende 
vrouw, die iets onbegrijpelijks zit te doen, zich blijkbaar over 
verwondert De berglandschappen bewijzen weer eens hoe ongeluk 
eigenlijk de wereld verdeeld is en zoo voortgaande gaan ons de 
oogen open en zien wij de volle kunstenaarsziel blootgelegd 
Jammer ' 

CURACAO. 
Geen naamsverandering. 
Uit Curafao ontvingen wij bericht, dat op of omstreeks 1 Ja

nuari de koerseerende serie vervangen zou worden door een 
met inscriptie „Nederlandsche Antillen" 

Het Departement van Kolomen zond ons op ons verzoek de 
volgende inlichtingen hierover „Ik deel u mede, dat het inder
daad in de bedoeling heeft gelegen om nieuwe zegels uit te geven, 
zoodra de naam Curasao officieel zou zijn vervallen 

De Kamer heeft bij de behandeling van de aanhangige grond
wetsherziening de naamsverandering m Nederlandsche Antillen af
gestemd, zoodat van het plan niets k o m t " 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE V A N JANUARI 1898). 
Hoe alle Jubileum-uitgiften den kop in te drukkaen ? 
De verzamelaars op deze aarde worden door niemand g---

dwongen zegels te koopen Zij kunnen uitscheiden, wanneer ' t hun 
belieft De handelaars moeten de orders uitvoeren, willen ■'ij 
bestaan Dat daarom de verzamelaars tot de groote handelsfirma's 
zeggen „Wij zullen geen enkel zegel meer van U koopen, vóór ?e 
hebt opgehouden speculatieve uitgiften te noteeren" Dan zouden 
we zien aan welke zijde de macht was Het gevolg van zu'k 
een gecombineerd optreden zou binnen een enkel jaar alle specu
latieve zegeluitgiften doen verdwijnen ' 

Wie onder U hecht geen geloof aan die waarheid ' 
Van de Boekentafel. 
Schreuders' Album voor Stempels op de zegels van Nederland — 

Dezer dagen verscheen bij de firma Schreuders en Co te 'sGraven
hage bovengenoemd werk, dat in een bepaalde behoefte voor ' ie t 
Toen toch het werk over de afstempelmgen van Nederland \ er
scheen, begonnen velen stempels te verzamelen, maar de gro >t e 
moeite was ze „onder dak te brengen" Ieder volgde een eigen 
methode, maar men stuitte op een gemeenschappelijk bezwaar, het 
invullen der namen, een werk dat zeer tijdroovend is Bovendien 
ieder schrijft met even fraai, en alles te laten schrijven is zeer 
kostbaar (Mij vroeg men er pi m ƒ 25,— voor) Het album nu 
voldoet aan die behoefte, we hebben een goede handleiding en 
behoeven een anders hulp niet in te roepen Het album wordt 
afgeleverd op losse vellen, gedrukt op fraai chromo papier en 
bevat plaats voor alle kantoor-stempels, enz — eventueele ver
beteringen en aanvullingen zijn natuurlijk opgenomen, — bedoeld 
op blz 29 tot en met 46 van het vroeger verschenen werkje 
Voor elke letter een nieuwe bladzijde, zoodat er voldoende ruimte 
IS voor latere ontdekkingen of uitgaven Bovendien zijn blanco 
vellen verkrijgbaar voor hen, die ook verdere afstempelmgen, enz , 
wenschen te verzamelen De prijs is bovenmatig goedkoop, het 
album (m losse vellen) voor ƒ 5,— (leden ƒ 4,—), supplement-
bladen 3 cent per stuk De oplaag is niet groot, zoodat het ge-
wenscht is, spoedig te bestellen (Lid 512) 

B 

WstukkeiL ""1 

NEDERLAND. 
Dienstorder H 823 van 21 December 1937 meldt 
„1 De wegens wijziging der tarieven ingetrokken briefkaarten 

met zegelafdruk van 3 cent, resp 5 cent, zijn voorzien van een 
opdruk „2", resp „4" en daardoor gelijkwaardig aan de ^^^-^jW^^^B^M^a 
briefkaarten van 2 cent, resp 4 cent. 

2 De briefkaarten, voorzien van een der bedoelde opdrukken, 
zullen geleidelijk naast de gewone briefkaarten aan de kantoren 
worden toegezonden ter voldoening aan de gewone aanvragen " 

We dienen dus op te letten of er bijzonderheden voorkomen 
Zullen deze opdrukken ook voorkomen op de arbeidslijsten ' 

SURINAME. 
Geheel in het type der Nederlandsche briefkaarten, doch in 

het groote formaat, verscheen zoowel de enkelkaart van 5 cent, 
als de dubbelkaart van 5 -)- 5 cent 

De zegelafdruk bestaat uit de grijze 5 cent scheep)estype der 
uitgifte 1936, zoodat de geheele voordruk eveneens grijs is 

BUITENLAND. 
DENEMARKEN 
De geheele poststukkenserie van 10 o werd in plaats van in bruin 

in oranje uitgegeven De reeks bestaat uit de briefkaart (wit 
karton), envelop (wit papier) en het postblad op grijs papier 
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NEDERLANDSCH MAANDBLAD V O O R PHILATELIE. 16 JANUARI 1938. 

AANGESLOTEN VEREENIGINGEN. 
Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie is het OFFICIEEL 

ORGAAN van de volgende vereenigingen: 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, te Am

sterdam. 
Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", Amsterdam. 
Utrechtschc Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Internationale Vereeniging „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Globe", te Arnhem. 
Philatehstenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van 

Zegels", te Haarlem. 
Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen. 
Nieuwe Philatelistenvereeniging, te Groningen. 
Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen", te Terneuzen. 
's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, te 

's-Hertogenbosch. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond", te Helmond. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Philatelist", te 

Geleen (L.). 
Postzegelvereeniging „IJmuiden en Omstreken", te Velsen. 
Philatelistenvereeniging „Gouda", te Gouda. 
Nederlandsche Vereeniging van Luchtpostverzamelaars „De 

Vliegende Hollander". 
Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort. 
Postzegelvereeniging „Santpoort", te Santpoort. 
Postzegelclub „\t'assenaar", te Wassenaar. 
Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist", te Amsterdam. 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame

laars. 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

BEKRONINGEN. 
Van zijn bestaan af — dat is dus in een tijdvak van 16 jaren — 

werd het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op de volgende 
nationale en internationale postzegeltentoonstellingen bekroond, 
vaak met de hoogste onderscheidingen. Het aantal bekroningen 
bedraagt thans reeds 32, n.1.: 

Bronzen medaille: Luxemburg 1922. 
Bronzen medaille: Brünn (Tsjecho-Slowakije) 1923. 
Zilveren medaille: Weenen 1923. 
Verguld zilveren en zilveren medaille: 's-Gravenhage 1924. 
Zilveren medaille: Parijs 1925. 
Gouden medaille: Frankfurt am Main 1926. 
Bronzen medaille: New York 1926. 
Verguld zilveren medaille: Straatsburg 1927. 

_ i: Neu-Titschein (Tsjecho-Slowakije) 1927. 
Verguld zilveren medaille: Amsterdam 1927. 
Verguld zilveren medaille: Luxemburg 1927. 
Zilveren medaille: Monte-Carlo (Monaco) 1928. 
Diploma: Trencine (Tsjecho-Slowakije) 1928. 
Zilveren medaille: Durban (Zuid-Atrika) 1928. 
Zilveren medaille: Londen 1928. 
Zilveren medaille: Le Havre 1929. 
Zilveren medaille: Danzig 1929. , 
Zilveren medaille: Malang (Ned.-Indië) 1930. 
Verguld zilveren medaille: Algiers (Noord-Afrika) 1930. 
Verguld zilveren medaille: Antwerpen 1930. 
Verguld zilveren medaille: Rotterdam 1930. 
Zilveren medaille: Berlijn 1930. 
Eervolle vermelding: Parijs 1930. 
Verguld zilveren medaille: Soerabaja 1931. 
Bronzen plaquette: Straatsburg 1932. 
Zilveren medaille: Weenen 1933 („Wipa"). 
Verguld zilveren medaille: Amsterdam 1934. 
Verguld zilveren medaille: Koningsbergen 1935 („Ostropa"). 
Bronzen medaille: New York 1936. 
Zilveren medaille: Parijs 1937 („Pexip"). 
Verguld zilveren plaquette: Beograd (Joego-Slavië) 1937 („Zefib"). 

VOORLOOPIGE AANKONDIGING. 
Voorjaarsvergadering van den Raad van Beheer van het Neder

landsch Maandblad voor Philatelie op Zondag 6 Maart 1938 te 
's-Gravenhage. 

RAAD VAN BEHEER. 
Ter kennis van de leden der verschillende vereenigingen wordt 

gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie voor het jaar 1938 is samengesteld uit de 
heeren: 

W. G. DE BAS, te Utrecht. 
J. D. VAN BRINK, te Arnhem. 
dr. P. H. VAN GITTERT, te Utrecht. 
J. C. CRAMERUS, te Breda. 
J. J. DEGGELLER, te 's-Gravenhage. 
A. S. DOORMAN, te Voorburg. 
L. VAN ESSEN, te Hilversum. 
P. S. VAN 'T HAAFF, te 's-Gravenhage. 
J. A. KASTEIN, te Amsterdam. 
J. N . H. VAN REST, te 's-Gravenhage. 
C. J. REIJERSE, te 's-Gravenhage. 
L. C. A. SMEULDERS, te Breda. 
W. G. ZWOLLE, te Amsterdam. 
Toegevoegd met een adviseerende stem de heeren: 
K. E. KÖNIG, te Amsterdam. 
J. P. TRAANBERG, te Haarlem. 
dr. H. C. VALKEMA BLOUW, te Oosterbeek. 

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden er 

nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij v ó ó r d e n 5 e n 
d e r m a a n d aan de administratie toe te zenden en toch niet 
den uitersten termijn van inzending af te wachten. Al wat na den 
5en ontvangen wordt, zal in den regel tot het v o l g e n d e n u m 
m e r bewaard moeten blijven. (In b ij z o n d e r e gevallen kan 
door adverteerders van dezen inzendingstermijn worden afgeweken). 

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
DE ADMINISTRATIE. 

AAN VELEN. 
Van adresveranderingen en dergelijke, welke ons n a d e n 

n e g e n d e n bereiken, kan voor het in d i é maand te ver
schijnen nummer g é é n n o t a meer worden genomen. 

DE ADMINISTRATIE 

BERICHT AAN HEEREN CORRECTORS. 
De aandacht van heeren correctors wordt erop gevestigd, dat, 

in verband met de technische verzorging van het blad, de hun 
ter correctie gezonden drukproeven uiterlijk den lOen der maand 
weder ter drukkerij moeten zijn terugontvangen. 

Al wordt hiernaar steeds zooveel mogelijk gestreefd, kan toch 
van later ingekomen aanvullingen of veranderingen de opname 
niet verzekerd worden. 

DENK AAN H E T P O R T O ! 
De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige inlich

tingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onderwerpen van 
den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe alleen dan een 
antwoord te zenden, wanneer het retour-porto is bijgevoegd. 

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

BELEEFD VERZOEK. 
Heeren secretarissen der aangesloten vereenigingen, alsmede die 

harer afdeelingen, worden, bij herhaling, vriendelijk verzocht — 
met het oog op het winnen van plaatsruimte ten behoeve van 
het philatelistische gedeelte — de vergaderingsverslagen a a n m e r -
k e l i j k i n t e k o r t e n . 

DE RAAD VAN BEHEER. 
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POSTMUSEUM. 
In het Nederlandsch Postmuseum, gevestigd Kortenaerkade 11, 

te 's-Gravenhage, is een voor postzegelliefhebbers interessante ten
toonstelling ingericht van de oudste uitgifte van Nederlandsche 
zegels, n.l. die van 1852. 

Zeer zeldzame bijzonderheden worden getoond over ontwerp
methode en druktechniek van deze oude zegels, naast voor
beelden van de moderne werkwijze. Ter vergelijking zijn tevenf 
de postzegelemissies van vóór 1852 der vreemde staten geëxposeerd. 

Een schat van historische documenten en kaarten toonen de 
ontwikkeling van den Nederlandschen postdienst. 

De tentoonstelling is geopend eiken werkdag van 10—16 uur. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Breda: voorlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 23^—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 2en en 4en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn : 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2H'-^4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 234—4 uur. 
Zaandam: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Zwolle; 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

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

Nieuwe leden. 
24. W. Verboom, Burg. Trooststraat 105, Waddingsveen. (V.). 
27. P. Dortland, Zijde 33, Boskoop. (V. Ned. en Kol.). 
98. J. Stoiker, Burg. Cohjnstraat 1, Boskoop. (V. Ned. en Kol. 

en Europa). 
105. ir. A. D. R. Verbeek, Raamweg 18, Den Haag. (V. Ned. en 

Kol.). 
111. W. Verwoerd, p.a. Kolf f, Cheribon (Java). 
137. A. Th. van Es, Welirangstraat 7, Malang (Java). 
170. A. Poll, Ardjoenostraat 21, Malang (Java). 
193. mevr. Bijleveld, Groote Postweg, Magelang (Java). 
192. O. Sanner, Ond. Tandjong Djatti, Deli Mij., Medan (Sumatra). 
194. W. A. Uiterdijk, Belantoeng 43, Padang (Sumatra). (Oud-lid). 
221. J. Hoek, Mient 527, Den Haag. (V.). (Oud-lid). 
242. A. Buijs, De Cocksdorp, Texel. (V.). 
244. L. G. van der Reijden, Groote Postweg, Magelang (Java). 

Ingetrokken afvoering. 
385. jhr. A. B. Goldman, Manggalaan 36, Medan (Sumatra). 

Aanmeldingen, 
ir. C. Polling, Ringgihweg 4, Malang (Java). (Oud-lid). 
mevr. Van Nooten, Groote Postweg, Magelang (Java). 
G. J. van Wachem, c o . B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 

A. J. Nijhuis, Klandasan 135, Balikpapan (Borneo). 
ir. K. H. R. Hoijer, c o . B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
Th. D. P. van Embden, Dubbsweg 127, Balikpapan (Borneo). 
Oe Sin Gwan, co . B.P.M., Balikpapan (Borneo). 
A. H. Rijnbeek, Reijerskoop 297, Boskoop. (V.). 
dr. O. J. Wijnhausen, Jan Luijkenstraat 76, Amsterdam, Z. (V.). 
J. F. A. M. Wap, p.a. Wed. Van Dijk, Gasthuisstraat 5, Alkmaar. 

(V. en L.). 
T. J. Weijburg, Zijlweg 91, Haarlem. (V. en L.). 
H. J. Rodenhuis, J.Pz.Coenstraat 2, Hoorn. (V.). 
P. H. van der Wiele, Goorne, Gem. Berkhout. (V. en L.). 
J. Canta, Setagaija Nakahara, Daita I, Chome 410, Tokijo-Shi, 

Japan. (V.). 
J. Okker, Adr. van Bleijenburgstraat 6, Dordrecht. (V. en L.). 
J. Dekker, Guurtjeslaan 20, Bergen (N.-H.). (V. en L.). 
C. M. van der Stok, Overdiestraat 56, Alkmaar. (V.). 
P. Lelij, Dr. Schaepmanstraat 16, Alkmaar. (V.). 
J. Scherpenhuizen, Nie. Beetskade 58, Alkmaar. (V.). 
J. Elte, Laat 201, Alkmaar. (V.}. 
G. S. Reeman, Frederik Hendriklaan 85, Den Haag. (V. en L.). 

Adresveranderingen. 
792. mevr. C. Eicholtz, Wingfoot Estate, Postkantoor Pangkalan 

(S.O.K.). 
410. Th. R. Parmentier, p.a. B.P.M., Soerabaja (Java). 
603. A. L. de Bruijn Kops, Sim. de Ruijterlaan 4, Bandoeng (Java). 
722. M. C. Reede, adres onbekend. 
602. J. R. Drost, naar Ned.-Indië vertrokken. 
919. G. H. F. Davidis, adres onbekend. 
195. B. ter Brugge, Suezkade 38 I, Den Haag. 
552. J. A. Corver, Toentangscheweg 75, Salatiga (Java). 
780. A. G. J. Athmer, Paramaribostraat 153 I, Amsterdam, W. 
339. G. Kruijd, dpi. soldaat 21 R. I., Amersfoort. 

Verbetering. 
763. D. Santifort, Pernestraat 39, Castricum. 

Bedankt (ingaande 31 December 1937). 
986. J. P. L. Hulst. 856. mevr. A. C. Wonder-Weller. 
267. Jac. Keijzer. 489. F. M. von Oven. 
619. ir. L. W. Hansen. 297. W. Küchlin. 
722. M. Ch. de Reede. 386. P. D. Barthel. 

4. S. Franken. 
331. M. Engels. 
519. Th. van Waasdijk. 

608. jhr. L. de Stuers. 

Afgevoerd. 

Overleden. 

Bekendmaking. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement, be 

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.-Indië 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 (ƒ 5,—) avant Ie Ier février. Au de lè 
de cette date on en disposera ä 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-
.^prechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1938 (ƒ 5,—) 
vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. Nach 
diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
P. WITTKäMPER j r . , ' 

Jacob Obrechtplein 11, Amsterdam, Z. 
Gironummer 33805. 
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Mededeeling aan de afdeelingsbesturen. 
De afdeelingsbesturen worden herinnerd aan het inzenden van 

het jaarverslag en een afschrift van hun ledenlijst bij den secre
taris der vereeniging vóór 1 Maart Afdeehngen, welke hare ver
plichtingen in art 31 laatste alinea van het huishoudelijk regle
ment voorgeschreven niet nakomen, verhezen hun recht op 
retributie voor het jaar 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Kort verslag der vergadering van 15 December 1937 
De voorzitter opent deze, door 18 leden bezochte, bijeenkomst 

met een opwekking tot het bezoeken der tentoonstelling, die 20 
December a s door den voorzitter der Amsterdamsche Postzegel-
sociëteit, dr Wijnhausen, zal worden geopend Velen van de hier 
aanwezigen hebben hun medewerking verleend, zoowel door deei 
te nemen aan de voorbereiding als door inzenden van verzame
lingen Na lezing der notulen en ingekomen stukken, houdt de heer 
mr W S Wolff de Beer een causerie over de „La Guaira"-zegels 
Spreker behandelt het ontstaan der zegels, hun geschiedenis, de 
meening van andere deskundigen aangaande het postgebied waar
toe ZIJ behooren en geeft ten slotte hierover ook zijn eigen 
meening Eenige bladen met zegels luisteren het gesprokene op, 
waarna de voorzit ter den spreker hartelijk dank zegt voor zijn, 
als steeds op hoog peil staande, voordracht Twee leden, de beeren 
G H van der Meij en notaris Adolph Koos, laten de door hen 
medegebrachte collecties, respectievelijk van Oostenrijk en van 
bijzondere Nederlandsche stempels, zien Na de gebruikelijke ver
loting en de rondvraag sluit de voorzitter de bijeenkomst W. H 

Alkmaar — De vergadering van 3 Januari j 1 werd door 24 
leden bezocht O m zeven uur had eerst de jeugdbijeenkomst 
plaats, waarvoor hier veel belangstelling is Dr N Louis roept 
de aanwezigen een woord van welkom toe en biedt den leden 
de beste wenschen aan voor het pas begonnen jaar Hij geeft een 
overzicht van de plannen, die gemaakt zijn ter bevordering van 
het verzamelen, waar onder meer besloten is tot het houden van 
een tentoonstelling en een propaganda-avond Vervolgens brengt 
hij het mooie doel der vereeniging naar voren „het verzamelen", 
hij deelt den leden mede, dat het afdeelingsbestuur zal mede
werken dat het geen postzegelbeurs zal worden Nadat een com
missie benoemd is van 4 leden, om de voorzorgen te regelen voor 
een tentoonstelling, worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd 
Het schrijven van den voorzitter der afdeeling verkoop, dat Alk
maar in het vervolg 2 rondzendingen gelijktijdig zal ontvangen, 
in verband met de sterkte, verwierf bijval der aanwezigen Na de 
gebruikelijke rondvraag kwam het ruilmateriaal ter tafel en bleef 
men gezellig bijeen, waartoe de maandehjksche verloting mede
werkte J U B 

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

IMMHMBsrslag der vergadering van 27 December 1937. 
Bij afwezigheid van den heer Cramerua wordt de vergadering, 

welke door 46 leden wordt bijgewoond, door den onder-voorzitter, 
den heer dr Gommers, geopend Hij verwelkomt de aanwezigen 
en speciaal ons oud-bestuurslid, den heer Van Horssen, die van 
zijn Kerstvacantie gebruik maakte de vergadering weer eens bij 
te wonen De notulen van de November-vergadering worden goed 
gekeurd en de candidaat-leden met algemene stemmen als lid 
aangenomen 

BIJ de ingekomen stukken is een schrijven van den heer jhr. 
Van Hoogenhouck Tulleken, te Toronto, waarin hij mededeelt 
zijn benoeming als lid van het ere-comité gaarne te aanvaarden 

Besloten wordt de heren Baeten en Cramer wegens wanbetaling 
te royeren als lid T o t leden van den Raad van Beheer van het 
Maandblad worden herbenoemd de heren Cramerus en Smeulders 
en als plaatsvervangend lid de heer dr Gommers De voorzitter 
benoemt in de commissie tot nazien van de rekening van den 
penningmeester over 1937 de heren Wijdicks en Felix en als 
plaatsvervanger den heer Bouwmeester, die de benoeming aan
vaarden Het bestuur stelt als candidaat voor de in Januari af 
te treden bestuursleden de heren Wiggers en Bagchus als penning
meester, Soutendam en Molenaar als 2e secretaris, en Molenaar 
en Smagghe als hoofd sectie Europa B De begroting wordt door 
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den penningmeester ingediend en goedgekeurd — nadat enkele 
vragen van de heren Van West en Janssens zijn beantwoord — 
en vastgesteld in ontvangsten en uitgaven tot een bedrag van 
ƒ 3 5 0 0 , -

Na de pauze vraagt de heer Janssens het woord over een aan
bieding in een advertentie van den heer Vos in het Maandblad 
Daar wordt te koop aangeboden een serie ongebruikte zegels van 
het Hof voor Internationale Justitie Hij verzoekt het bestuur den 
Bond te vragen een onderzoek te doen instellen, hoe die zegels 
in omloop zijn gebracht in ongebruikte staat, waartoe na enige 
discussie wordt besloten 

Verder niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering 
met den wens voor „een gelukkig einde en een goed begin" door 
den voorzitter gesloten 

(De Januari-vergadenng zal — in verband met de te houden 
verloting — aanvangen te half acht) J C G v d B 

Nieuwe leden. 
268 ( S E N K ) J A Bach, 2e Dorpsstraat 58, Zeist, giro 98888 
269 (S Z ) J Bleijerveen, Van TuijU van Serooskerkenweg 47 II, 

Amsterdam, Z , giro 157178 
317 ( S E Z B E N K ) L M Buitendijk, Middelburgschestraat 19, 

Goes 
281 ( S E Z B E ) H J Reijnen, Boschstraat 125a, Breda 
285 ( S E H E ) dr W Sieger, De Lairessestraat 131, Amsterdam, Z 
299 ( S Z B E N K ) J F Sonnemans, Leidschevaart 308, Haarlem 

Candidaat-leden. 
M Brinkgreve, Ie luit a r t , Rotterdamscheweg 109, Delft (Voor

gedragen door G H C van Dijk, te 's Gravenhage) 
J A Th Dielis, St Rochusstraat 4, Eindhoven (Voorgedragen 

door A W Booms, te Eindhoven) 
C Hogendoorn, koopman. Plantage 1, Leiden (Oud-lid, eigen 

aangifte) 
ir J Leeuwenberg, directeur Gemeente Electriciteits Bedrijf, Wil-

helminasingel 27, Breda (Voorgedragen door N A Felix, te 
Breda) 

G J H G van Liebergen, arts. Heuvel G 289, Oosterhout (Voor
gedragen door L H M Stams, te Dongen) 

J Hilten, kantoorbediende, Terheijdenstraat 12a, Breda (Voor
gedragen door H J Veen, te Breda) 

F H M Ouwerling, Spoorlaan 148, Tilburg (Voorgedragen door 
L Janssens, te Tilburg) 

H J M van Mens, gem ambtenaar. Dommelstraat 21, Eindhoven 
(Voorgedragen door J Diepen, te Eindhoven) 

Jac P Smit, onderwijzer, Voorschoten (Eigen aangifte) 
H van der Waarden, accountant, Poststraat 12, Tilburg (Voor

gedragen door L Janssens, te Tilburg) 
M Kersemaekers, Ringbaan West 246, Tilburg (Voorgedragen door 

F Vos de Cock, te Tilburg) 
J J Crince, De Roy van Zuidewijnlaan 14a, Breda (Voorgedragen 

door A J Schellekens, te Breda) 
S F TiUema, Avenue Concordia 4, Rotterdam, O (Voorgedragen 

door J C Cramerus, te Breda) 
Overleden. 

243 jhr L de Stuers, te 's-Gravenhage 
Geroyeerd als lid. 

221 M H A Baeten, te Brussel 
274 D J Cramer, te Padang 

Bedankt als lid. 
214 mevr A van den Bogaert-Kievits, te Bergen-op-Zoom 
252 J Boxem, te Rotterdam 

23 A C C Buijsen, te Roosendaal 
107 mevr G Bijl, te 's-Gravenhage 
240 mr J L W J Frencken, te Helmond 
414 G J Hendriks, te Pnncenhage 
105 R A M J J Jansen, te Breda 
348 L E D Langeveld, te Amersfoort 
210 P J Ubink, te Kampen 

Adreswijzigingen. 
72 B H Farret Jentink, thans Seroenistraat 16, Soerabaja 

428 H van Gmkel, thans s f Lestari, Kertosono, N O I 
338 mej A Weggen, thans Juliana van Stolberglaan 181, 

's-Gravenhage 

ZICHTZENDINGEN. 
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Begroting Postzegelvereniging „Breda" voor 1938. 

O N T V A N G S T E N . 
1. Contributie (410 — 7 leden) ƒ 1612,— 
2. Contributie en entree van in 1938 aan te nemen 

nieuwe leden - 100,— 
3. 10 "la van het verkochte in de rondzendingen . . - 650,— 
4. Fonds viering 45-jarig jubileum (van spaarbank) . - 800,— 
5. Bijdrage Ned. Bond van Ver. v. Postz. verz. voor 

Tentoonstelling en Philatelistendag . . . . - 150,— 
6. Onvoorzien - 188,— 

ƒ 3500,— 

U I T G A V E N . 
1. Kosten van het verenigingsorgaan na aftrek op 

brengst abonnementen en advertentiën . 
2. Lidmaatschap Nederl. Bond van Ver. van Post

zegelverzamelaars (410 X ƒ 0,35) 
3. Vrijwillige bijdrage aan idem . . . . 
4. Drukwerken, portefeuilles, e. d. 
5. Portokosten en bureaubehoeften secretaris 
6. Idem administrateur 
7. Idem penningmeester 
8. Idem sectiehoofden 
9. Onkosten bibliothecaris 

10. Zaalhuur 
11. Jeugdafdeling . . . . . 
12. Kosten 11 maandelijkse verlotingen 
13. Kosten jaarlijkse algemene verloting 
14. Assurantiepremie . . . . 
15. Bijdrage reservefonds 
16. Aanschaffing bibliotheek 
17. Propaganda . . . . . 
18. Aanschaffing tentoonstellingsmateriaal 
19. Viering 45-jarig jubileum 
20. Onvoorzien . . . . . 

ƒ 800,— 

- 143,50 
- 20,50 
- 200,— 
- 100,— 
- 50,— 
- 10,— 
- 200,— 
- 5 , -
- 3 5 , -
- 2 5 , -
- 5 5 , -
- 475,— 
- 2 0 , -
- 7 5 , -
- 1 0 , -
- 2 5 , -
- 50,— 
-1150,— 
- 5 1 , -

ƒ 3500,-

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 31 Januari 1938, des avonds te 

HALF A C H T uur, in café „Moderne", te Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 27 Januari 1938, des avonds 

te 8 uur, in café „De Beurs van Breda", te Breda. 
Commissievergadering op Donderdag 20 Januari 1938, des 

avonds te 8 uur, in café „De Beurs van Breda", te Breda. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 6 Februari 1938, des voormiddag« 

te 103^ uur, in café „Moderne", te Breda. 

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

Aangenomen als lid. 
E. Ehrlich, Breestraat, Koog a. d. Zaan. (Voorgesteld door P. 

Vredenduin jr.). ) 
mr. H. D. Pierson, Ambachtsstraat 10, Utrecht. 
R. Barrink, Voltaplein 46, Amsterdam, O. 

Candidaat-leden. 
A. W. B. van Altena, adj.-commies P.T.T., Donarstraat 13 III, 

Amsterdam, Z. (Voorgesteld door J. A. Kästeln). 
mr. W. Kok, Joh. Verhulststraat 89, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 

door A. Grünfeld). 
A. Roseboom, koopman, 's-Gravesandeplein 17 I, Amsterdam, O. 

(Eigen aangifte). 
G. Taus, koopman, Dan. Willinkplein 29a, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door M. Carsch). 
Ph. Marcus, koopman. Keizersgracht 101, Amsterdam, C. (Voor

gesteld door D. de Jonge). 
J. J. Hanse, Saxen-Weimarlaan 40 I, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 

door A. de Munck). 
mej. G. H. A. Rens, Saxen-Weimarlaan 32b, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door J. A. Kästeln). 
E. Kaufmann, Brederodelaan 9, Aerdenhout. (Voorgesteld door 

Th. H. van den Hurk) . 
ir. J. M. Böeseken, Valeriusstraat 136, Amsterdam. (Voorgesteld 

door Th. H. van den Hurk) . 

Mededeeling. 
De leden worden verzocht, op de Januari-vergadering hun 

verzameling België mede te brengen. De aanwezigen vormen de 
jury. Voor de mooiste collecties worden door het bestuur prijzen 
beschikbaar gesteld. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Woensdag 19 Januari 1938, des avonds 

te 9 uur, in het Parkhotel, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 29 Januari 1938, des avonds te 

8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: J. J. A. H A R B R I N K NUMAN, 

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 21 December 1937. 

Aanwezig 34 leden en introducé's. In zijn openingswoord heet 
de voorzitter in het bijzonder welkom de introducé's, den heer en 
mevrouw Corver, benevens ons Indisch lid Van Leent, die voor het 
eerst na 16 jaar weer een vergadering bijwoont. Met kennisgeving 
afwezig de beeren Harbrink Numan, Cortenbach, Van Gittert, 
Wisse en Van Eusom. De notulen van de November-vergadering 
worden ongewijzigd goedgekeurd. 

Van dr. ir. Damme is een dankbetuiging ingekomen voor den 
gelukwensch, welken wij hem deden toekomen, van den heev 
Schrijver een brief, waarin hij opmerkzaam m a a k o ^ ' ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fout (punt in eerste D van Nederland), welke . o^ . j . ^ f f l ^^^^e 
134 cent kinderzegel (3e zegel van rechts, onderste rij). 

De ballotage heeft tot resultaat, dat de heer Koch met alge-
meene stemmen als lid wordt aangenomen. Voor den landen-
wedstrijd zijn 2 inzendingen binnengekomen; een zeer fraaie, 
buiten mededinging, van ons oud-lid R. K. van der Lee en een 
eveneens zeer goede van den heer Van de Westeringh. 

Tijdens de rondvraag zegt de heer Bon voorstander te zijn 
van een ander systeem groote verloting; hij wil hiervoor een 
bonnenstelsel. Na eenige bespreking zegt de voorzitter toe, dat 
deze aangelegenheid nader door het bestuur besproken zal worden. 
De veiling en verloting zijn dit keer bijzonder geanimeerd; voor 
de laatste hebben de beeren Van Leent en Van Leeuwen extra-
prijzen beschikbaar gesteld. Ter vergadering circuleeren 2 Asib-
brieven, de 10 op 30 en 32 K van Indië, 500e retourvlucht en de 
Belgische kinderzegels met afstempeling van den dag van uit
gifte. J. H . N . 

Landenwedstrijd Januari. 
Het bestuur stelt zich voor dezen eens op een andere wijze 

dan gebruikelijk te organiseeren. Ingezonden kunnen worden ver
zamelingen of groepen van zegels, die op een of andere wijze een 
bijzonder karakter hebben, b.v. kinderkopjes, zegels met dieren, 
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met bepaalde emblemen, enz., enz. Als eenige beperking geldt, dat 
de inzending hoogstens 4 bladen mag beslaan. De jury zal bestaan 
uit de gewone commissie, aangevuld met 2 leden uit de ver
gadering. Er worden extra prijzen beschikbaar gesteld. 

Nieuw lid. 
G. F. Koch, Lange Nieuwstraat 73, Utrecht, (i). 

Candidaat-leden. 
mevr. A. C. van Loenen, te Bilthoven. 
J. J. F. Corver, te Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 21 Januari 1938, in restaurant 

Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 25 Januari 1938, des avonds te 

S'A uur, in Hote l des Pays-Bas, Janskerkhof. (Van 7i4—8K uur 
ruilen). 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bal
lotage. 5. Landenwedstrijd (zie boven). 6. Rondvraag. 7. Veiling. 
8. Verloting. 9. Sluiting. 

Uiterst belangrijk ! 
Indien een der vergaderingen valt op den dag der geboorte in 

het Prinselijk Gezin of op den Nationalen Feestdag, worden de 
vergaderingen automatisch verschoven, en wel: 

de bestuursvergadering naar Maandag 24 Januari; 
de ledenvergadering naar Dinsdag 1 Februari. 

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

Verslag der vergadering van 23 December 1937. 
Nadat de voorzitter de aanwezigen welkom heeft geheeten, wor

den de notulen der vorige vergadering voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd en gearresteerd, waarna de ingekomen stukken aan 
de beurt zijn, waaronder ditmaal niets bijzonders is. Alvorens tot 
de ballotage der voorgehangenen over te gaan, memoreert aller
eerst de voorzit ter de vriendelijke invitatie van „Philatelica" aan 
verschillende onzer leden en het bestuur voor de lezing, welke 
deze vereeniging heeft georganiseerd en deelt daarvan een en ander 
mede. Op voorstel van het bestuur wordt bij acclamatie besloten 
een verguld zilveren medaille beschikbaar te stellen voor de op 
instigatie van mr. Van Peursem alhier te houden Baltische post
zegeltentoonstelling. 

Na de ballotage der candidaat-leden, die allen tot lid promo
veeren, gaat de vergadering over in comité-generaal, na afloop 
waarvan eerst een kleine veiling wordt gehouden en dan de tra-
ditioneele verloting, waarna de voorzitter deze laatste vergadering 
van het jaar sluit met de beste wenschen voor het nieuwe jaar 
voor de leden en hun gezin. A. S. jr. 

Nieuwe leden. 
:r. jT^K Waller, Steijnlaan 15, Hilversum. 
dr. R. R. Staudt, Benoordenhoutscheweg 96, Den Haag. 
D. A. Hooijer, Larixlaan 25, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
K. R. van der Lee, Nieuwe Parklaan 128, Scheveningen. 
mevr. B. Westhoff-van de Mandele, Mesdagstraat 64, Den Haag. 
ir. A. van Weelde, Van Alkemadelaan 301, Den Haag. 

Overleden. 
jhr. L. de Stuèrs, Den Haag. 
E. Hamakers, Den Haag. 
H. Scheurleer, Doorn. 

Bedankt per 31 December 1937. 
W. van den Dorpe, Zeist. 
Carl Rapp, Den Haag. 
dr. A. N. van Praag, Den Haag. 
P. Weijs, Den Haag. 

Adreswijzigingen. 
J. Loranchet wordt Leuvenschestraat 56, Den Haag, 
J. Paree wordt Westersingel 28, Rotterdam, C. 
L. Klein wordt Kortenaerstraat 2, Willemstad (Cura9ao). 

J. K. RIETDIJK. 

Contributie. 
De leden worden beleefd verzocht hun contributie voor het 

jaar 1936 — ter voorkoming van de inningskosten ad ƒ 0,20 — 
wel te willen gireeren op girorekening 173835 ten name van den 
penningmeester der „Haagsche Philatelisten Vereeniging", Ooievaar
laan 10, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 27 Januari 1938, des avonds te 8K 

uur, in hotel „De Gouden K r o m " , te 's-Gravenhage. 
Opening. Notulen. Binnengekomen stukken. Mededeelingen. Bal

lotage nieuwe leden. Bezichtiging (met verkoop) van Italiaansche, 
Fransche, enz. tentoonstellingszegels. Eventueele veiling. Rond
vraag. Verloting. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 22 December 1937. 
Aanwezig 112 leden en eenige introducé's. De voorzitter, de 

heer C. J. Reijersc, begroet de aanwezigen. Hij memoreert ons 
overleden lid, wijlen den heer C. van der Lee, een onzer ernstige 
leden, die ook in verschillende commissies werkzaam was voor 
onze vereeniging. Hij herinnert verder even aan onzen propaganda-
avond, die als eerste proef op een gezelligen avond wat nieuws 
bracht voor ruim 200 personen. 

Ingekomen is een dankbrief van de afdeeling Dordrecht en een 
van den heer N. A. Zilver. Verder een brief van de Vereeniging 
tot bestrijding der tuberculose, die een verloting uitschrijft. Ter 
rondgang is aanwezig een kinderzegel 1937, 5 c , met vopr in 
plaats van voor; alsmede een tin-can-mail-brief van Toga; zegels 
voor de verloting van de beeren Melsert, Van der Houven en 
Reijerse; voor het falsificatenalbum een stuk uit Venlo. 

De notulen worden onder dankzegging aan den 2en secretaris 
goedgekeurd. Bij de ledenverkiezing stelt het bestuur voor tevens 
onder voorbehoud van reclame nog een aantal candidaat-leden als 
lid aan te nemen. Uitgebracht worden 85 stemmen vóór en 
11 blanco. 

Besproken wordt daarna het artikel van den heer dr. Valkema 
Blouw. Tegen uitlatingen en voorstellingen als in punt 2, waarin 
een mogelijkheid wordt voorgedragen, om een vereenigingetje van 
een paar tientallen leden, omdat die is aangesloten bij den Bond,' 
voorrang te verleenen voor groote bekende en erkende vereeni-
gingen, moeten wij een ernstig protest aanteekenen. 

Op voorstel van het bestuur wordt met algemeene stemmen be
sloten óm voor de tentoonstelling Nederland-Balticum een zil
veren medaille ter beschikking te stellen. 

Bij de verloting wint de heer Kops den len prijs. Een vrij 
groote veiling heeft geruimen tijd flinke belangstelling. Na eenige 
bespreking wordt besloten aan het hoofdbestuur der P.T.T. een 
brief te zenden met erkentelijkheidsbetuiging voor de aankomst-
afstempeling op de vliegbrieven der bekende 500e vliegtuigvlucht 
en den wensch, dat dit voor bijzondere vluchten in de toekomst 
eveneens zal geschieden. De vergadering machtigt het bestuur, uit 
te zien naar een grootere zaal (zie mededeelingen). 

Voor den aanvang van het ruiluur wenscht de voorzitter op 
deze laatste vergadering in 1937 allen een goed uiteinde en een 
goed begin voor 1938. J. N. H. v. R. 

Mededeelingen. 
In plaats van te vergaderen in „het Zuid", gaan wij voortaan 

naar het gebouw „Arena", Nieuwstraat 28, Den Haag (tegenover 
het stadhuis). 

Voor alle goede wenschen bij de jaarwisseling mijn dank met die 
van het hofdbestuur; tevens onze beste wenschen voor de af-
deelingen en leden in 1938, zoowel voor de vereenigings- als 
voor de persoonlijke belangen. 

«- * si-

Dringend wordt verzocht alsnog ten spoedigste de contributie 
voor 1938 te voldoen. Anders wordt ingevorderd per postkwitantie, 
verhoogd met 20 cent inningskosten. Contributie ƒ 2,50 voor 
Den Haag en omgeving; ƒ 2 , — daarbuiten; entree ƒ 1 , — . Giro 
315284 ten name van den penningmeester der Internationale Ver
eeniging „Philatelica", Lübeckstraat 76, Den Haag. 

ZICHTZENDINGEN. 



16 JANUARI 1938. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. VI 

Voor de rondzending en alleen daarvoor steeds te 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. 

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

JE- ïE- ï j -

Beleefd verzoek aan de beeren secretarissen der afdeelingen, mij 
ter controle te willen zenden een lijst met alle leden der af-. 
deeling met hun lidmaatschapsnummer, zonder adres. 

Adresveranderingen. 
495. H. Kragt, Albrecht Thaerlaan 46, Utrecht. 
740. T- F- J- Jansen, Van Peltlaan 109, Nijmegen. 

5. E. A. J. Steijns, Van Peltlaan 175, Nijmegen. 
442. J. Versluis, Houttuinen 11, Dordrecht. 
210. k . M. den Hartog, Hooge Schoorweg 7, Venlo. 

J. H. M. Schellart, San. „Heliomare", Wijk aan Zee. 
469. J. H. van Dijk, Loosduinschekade 319, Den Haag. 
475. W. H. A. Ontrop, Katwijkstraat 36, Scheveningen. 
677. mevr. E. M. Akkerhuijs-de Wijs, Hotel Duinoord, Den Haag 
504. dr. W. Sneijders de Vogel, Hotel Fenéol, Avenue Cochrene, 

Menton a/m., Frankrijk. (Gedurende Januari en Februari). 
244. ]. C. Palm, Banaanstraat 92, Den Haag. 
671. W. de Boer, Smallekant 28, St. Anna Parochie (Fr.); daarna 

weer Londen. 
163. A. J. Uijlen, Herrera 527, p.a. Philips Argentina, Buenos 

Aires (Argentinië). 
Nieuwe leden. 

909. W. F. Heller, Ant. Heinsiusstraat 42, Den Haag. 
919. mevr. B. Urlus-Roozen, Huize Clarewijck, Noordwijk aan Zee-
920. C. Postema, Schiedamschedijk 13, Rotterdam, C. 
921. H . H. Franken, Azaleastraat 78, Den Haag. 
922. P. van Woerden, Westplantsoen 47, Delft. 
923. S. C. Man in ' t Veld, Van der Heimstraat 51, Delft. 
924. P. J. van der Mark, Vliet 5a, Leiden. 
925. G. Toha, Parallelweg 71, Balik-Papan, Borneo (N.-L). 
926. Z. Boel, Oostenburgerdwarslaan 9, Voorburg (Z.-H.). 
927. K. Katz, Van Hogendorpstraat 105, Den Haag. 
928. J. Rolfes, Symonszstraat 18, Scheveningen. 
929. A. H . Philips, Kraaienlaan 5, Den Haag. 
930. L. T. van der Blom, Nijkerklaan 21, Den Haag. 
Jeugdlid: H. Norden, Spui 169, Den Haag. 
931. C. Moerman, Van Heusdestraat 30a, Rotterdam, W. 
932. J. C. J. Dessing, Woestduinstraat 72 I, Amsterdam, W. 
933. A. P. Visser, Vliegwielstraat 32, Den Haag. 
934. C. Broekhuizen, Irisplein 49, Den Haag. 
935. A. Soels, IJzendoorn. (Afdeeling Tiel). 
936. Th. A. E. Trijssenaar, Eek en Wiel. (Afdeeling Tiel). 
937. H . T. van den Heuvel, Papensteeg 31, Tiel. (Afdeeling Tiel). 
938. J. C. Klok, Haulerweg 64, Wolvega (Fr.). 
939. mr. E. baron van Heerdt tot Eversberg, Chalet Domino, 

Montana (Zwitserland). 
940. F. van Hoogstraten, burgemeester, Hengelo (Gld.). 
941. J. van Gemert sr., Loenenschestraat 10, Den Haag. 
942. H. C. Kooijmans, Laan van Klarenbeek 104, Arnhem. 
943. H. Vos Hzn., Delfgauwscheweg 85, Delft. 
944. J. Poots, Achterklooster 67, Rotterdam, C. 
945. K. R. van der Lee, Nieuwe Parklaan 128, Scheveningen. 
946. mevr. Van Aalst-Cambier, Huize „Val Monte", Berg en Dal. 

(Afdeeling Nijmegen). 
947. J. Costing, Ooster-Meerwijk, Berg en Dal. (Afdeeling Nij

megen). 
Onder voorbehoud van reclame. 

948. F. Bakker, Huize Tillenhof, Huisduinen. 
949. mevr. M. Bron, Ger. Reijnstraat 30, Den Haag. 
950. J. Elsenbroek, Nie. Beetslaan 2, Heemstede. 
951. G. Szegedy, Fahrenheitstraat 667, Den Haag. 
952. dr. P. Spaapen, Berkenlaan 35, Zeist. 
953. mevr. H. C. Spaapen-Tonnon, Berkenlaan 35, Zeist. 
954. J. Spaapen, Berkenlaan 35, Zeist. 

955. A. P. van der Ham, Berkenlaan 35, Zeist. 
956. W. H. van Haaften, Berkenlaan 35, Zeist. 
957. H. N. van Klaveren, Berkenlaan 35, Zeist. 
958. W. van de Dorpe, Slotlaan 46, Zeist. 
959. L. H. Tjaden, Eerste Braamstraat 26, Den Haag. 
960. K. Viehof, Louise de Colignystraat 89, Den Haag. 
961. P. Moen, Nunspeetlaan 508, Den Haag. 
962. A. van Hoorn, Van Oldenbarneveltstraat 43, Nijmegen. 
963. W. Brizee, Wolfhezestraat 22, Den Haag. 
964. G. J. Saraber, Laan van Poelgeest 22, Oegstgeest. 
965. A. M. F. Boeye, Oude Delft 35, Delft. 
966. C. Bogerd, Cromvlietplein 21, Den Haag. 
969. Ph. Rademaker, Regentesselaan 162, Den Haag. 
967. H. van Leeuwen, Cromvlietple-n 38, Den Haag. 
968. A. van der Wel, Kerkplein 10, Monster. 
970. H. W. Wisbrun, Veenestraat 35-37, Den Haag. 
971. mej. E. Helvensteijn, Van Woudestraat 20, Voorburg (Z.-H.). 
972. C. Zoeteman, Snelünckstraat 23b, Rotterdam, C. 
973. mej. F. van Oijen, Berkstraat 9, Den Haag. 
974. mej. W. van der Loo, Prinses Mariestraat 36, Den Haag. 
975. C. E. Ligtvoet, Oranjelaan '19 rd., Dordrecht. (Afdeeling 

Dordrecht). 

Candidaat-Ieden. 
C. W. Keer, Schalkburgerstraat 357, Den Haag. (Voorgesteld 

door D. C. Luijendijk en De Groot). 
C .Veldhuizen, bloemist. Joh. Camphuijsstraat 232, Den Haag. 

(Eigen aangifte). 
Jacq. J. Habraken, Rhenenstraat 68, Den Haag. (Voorgesteld door 

L. T. van der Blom). 
G. de Pree, Stationsstraat 11, Alphen a/d Rijn. (Eigen aangifte), 
ir. F. E. van Ruijven, directeur R.H.B.S., Voorstraat 68, Harlingen. 

(Eigen aangite). 
B. E. van der Sloot jr., Spoorstraat 26, Nijmegen. (Afdeeling Nij

megen). 
P. H. Jansen, Gelderschelaan 86, Nijmegen. (Afdeeling Nijmegen). 
E. Havers, Herradestraat 19 rd., Dordrecht. (Afdeeling Dordrecht). 
J. Hagemeijer, Fahrenheitstraat 656, Den Haag. (Eigen aangifte). 
A. J. D. van Oosten, Eschdoornstraat 157, Den Haag. (Voorgesteld 

door A. van der Willigen, 
dr. F. G. de Wilde, Kerkstraat 3, Bussum. (Voorgesteld door R. 

de Wilde). 
P. Engles, Voltastraat 5, Den Haag. (Voorgesteld door A. 

Mondt jr.). 

Afvoeren. 
239. W. Knorr, Blerick. 907. M. Kepper, Batavia. 
428. P. Bosch, Den Haag. 219. J. G. Wilmink, Delft. 
672. A. A. Langeweg, Den Haag. D. 917. J. Kruisheer, Dordrecht. 
756. H. Albrecht, Den Haag. D. 403. C. F. Vos, Dordrecht. 
879. H. J. Lensink, Nijmegen. 
D. 860. B. L. Schram, Gorinchem. 

Afdeeling Dordrecht . 
Op de vergadering van 29 December waren 42 leden j S R ^ z i g T 

De voorzitter drong er bij de aanwezigen op aan, toch vooral 
postzegelmateriaal mede te brengen op de bijeenkomsten, zooals 
boekjes met zegels om te ruilen of te verkoopen, en albums om 
te laten bekijken. Alleen op die wijze kunnen de vergaderingen 
gezellig en aantrekkelijk worden gemaakt. Laat iedereen hieraan 
dus voortaan aandacht schenken. 

Afdeeling Nijmegen. 
Dinsdag 25 Januari jaarvergadering in hotel „De Bonte Os", 

Jaarverslag van penningmeester en secretaris. Belangrijke mede-
deelingen. Groote verloting zonder nieten. Bestuursverkiezing. De 
leden worden verzocht uiterlijk vóór den aanvang der verga
dering candidaten aan den secretaris op te geven. 

Afdeeling Venlo. 
Ledenvergadering op 14 December. Te half negen opent de heer 

Den Hartog bij afwezigheid van den voorzitter, die door ziekte 
verhinuderd is, de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
Als introducé's zijn aanwezig de beeren Weijers en Geutjes. De 
notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd. Wegens geringe opkomst der leden wordt besloten 
diverse besprekingen aan te houden tot op de jaarvergadering. Voor 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 



VII N E D E R L A N D S e n MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 16 JANUARI 1938. 

het falsificaten-album worden door den heer Heijting een paar 
briefkaarten geschonken met valsche zegels en stempels. Ver
volgens heeft de maandelijksche verloting plaats, waarna de rond
vraag, waarvan nog door enkele leden gebruik wordt gemaakt. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering op Woensdag 

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

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

Vergadering af deeling 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: 7K uur bestuurs
vergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio
naal", Venlo. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, Stations
weg A 258, Hardenberg), 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 29 December 1937. 
Aanwezig 26 leden. De voorzitter opent te 8 uur de vergade

ring, heet de leden welkom en verheugt zich, dat ondanks oude
jaarsavondstemming de leden in zoo grooten getale zijn opge
komen. Den heer Reichenberger, die voor het eerst een verga
dering bijwoont, roept hij hartelijk welkom toe en spreekt de 
hoop uit, dat deze een trouw bezoeker der vergaderingen zal 
worden. Als gast verwelkomt hij ten slotte den heer Verdoorn. 

Bericht van verhindering is ingekomen van de beeren Meijer 
en Heidenreich. De notulen worden voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd. 

Ingekomen stukken. 
Schrijven van het Postmuseum, vermeldende expositie emissie 

•"J^^^Ä^SndJI^ voorziter spreekt zijn waardeering uit met dit streven 
om de oudere uitgiften ten toon te stellen. 

Schrijven van den heer Van der Lecq voor bijzondere Neder-
landsche afstempelingen. De bijgevoegde circulaires worden aan 
de leden doorgegeven. 

Schrijven van den Bond betreffende speciaal blok, uitgegeven ter 
gelegenheid van de internationale tentoonstelling te Praag, alsmede 
verzoek, gegevens te verstrekken omtrent de jeugdvereenigingen. 
Verschillende leden geven zich op voor het speciale blok, terwijl 
de voorzitter met den secretaris het laatste gedeelte van het 
schrijven zullen beantwoorden. De voorzitter deelt nog naar aan
leiding hiervan mede, dat het aantal bezoekers der jeugdbijeen
komsten van 13 gestegen is tot 18. Dr. Borel hield voor de jonge
lui een leerzame causerie over de verzorging der zegels en het 
opzetten van eeli verzameling. 

Vervolgens wijst de voorzitter op het nut van verzekering van 
verzamelingen. Waar vroeger de verzekeringsmaatschappijen zware 
eischen stelden voor verzekering van postzegelverzamelingen, heeft 
hij thans in den heer Verdoorn, als gast aanwezig, een assuradeur 
gevonden, die verzekering van het materiaal zeer aantrekkelijk 
nj iglu^Lij geeft het woord aan den heer Verdoorn, die de leden 

" ' '^ ' '^oi ieaigF inlichtingen verstrekt betreffende kosten, taxatie, enz. 
Dr. Borel zegt, na de uitvoerige besprekingen, den voorzitter dank 

voor de moeite, die hij zich wel voor de leden heeft willen 
getroosten. 

De voorzitter leest vervolgens het door hem ontworpen veilings
reglement voor, waartegen geen bezwaren worden aangevoerd. 

Bij de rondvraag deelt de heer Katz mede, dat de heer Van 
Brink, directeur van het postkantoor te dezer stede, genegen is, 
een lezing met lichtbeelden voor „de Globe" te houden. De voor
zitter zegt verheugd te zijn dit te vernemen en verzoekt den 
secretaris zich met den heer Van Brink in verbinding te stellen. 
Hierna sluiting. C. R. F. 

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

8 uur precies, in „Nationaal", Arnhem. 
Belangrijk. 

De heer J. D. van Brink zal op bovengenoemden avond een 
lezing met lichtbeelden houden over het onderwerp: „Van het 
Duifken tot de Pelikaan", historisch overzicht van de postverbin
dingen van Nederland naar Ned.-Indië. 

De leden mogen belangstellenden introduceeren. 

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

Verslag der Jaarvergadering van 14 December 1937. 
Te ruim half acht opent de voorzitter, de heer Samson, deze 

vergadering en heet de talrijke aanwezigen welkom. Na de be
handeling van een paar ingekomen stukken, leest de secretaris de 
notulen der vorige vergadering, welke ongewijzigd worden goed
gekeurd. Dan krijgt de secretaris opnieuw het woord voor h^t 
lezen van het jaarverslag. Hierin werd gememoreerd, dat de af
getreden voorzitter altijd een werkzaam aandeel in onze clul 
heeft gehad. De vergaderingen hadden als steeds een intieme sfei;r 
en het aantal bezoekers nam in het afgeloopen jaar weer toe. Er 
werden 10 bijeenkomsten en vergaderingen gehouden en vele col
lecties werden bewonderd. Hiervoor werd verschillenden beeren 
een woord van dank gebracht. Aan het einde van het verslag werd 
door een woord van erkentelijkheid, onderstreept door applaus, 
dank gebracht voor deze werkzaamheid. Vervolgens bracht de 
boekbewaarder, de heer Weijer, verslag uit over de portcfeuü'et 
en de boekenkast. Het is een groot gemak, dat deze kast tegen
woordig in ons lokaal staat. De portefeuilles vragen nog steeds 
om accurate doorzending. De voorzitter brengt hierna den heer 
Weijer dank voor de moeite welke hij zich bij al deze rondzen-
dingen getroost en spoort de leden aan, de portefeuilles op tijd 
door te zenden. Hierna brengt de heer Frenkel op rijm zijn verslag 
uit over de keuring in het afgeloopen jaar en hij oogst ook hier
voor een applaus. Als verkoopcommissaris geeft de heer Frenkel 
daarna zijn resultaten over de rondzendingen. Vervolgens komt 
de heer Bakker met een verslag op rijm van de kas, waarvoor de 
aanwezigen zeer gevoelig een applaus laten hooren. Een kas-
commissie wordt benoemd, die na haar bevindingen voorstelt den 
penningmeester te dechargeeren. Hierna volgt de bestuursver-
kiezing; op voorstel van een der leden wordt het nu zittende 
bestuur in zijn geheel herkozen. De secretaris doet daarna mede-
deeling van de zegelverloting en dan komt er plotseling een ver
andering in de vergadering, als de heer Van Harderwijk wordt 
binnengeleid. Nadat hij naast den voorzitter heeft plaatsgenomen, 
doet de heer Samson mededeeling van het besluit in de vorige 
vergadering genomen, dat de club den heer Van Harderwijk 
benoemd heeft tot eerelid en eerevoorzitter. Met een aangename 
rede releveert de heer Samson, wat de heer Van Harderwijk voor 
ons geweest is en dan biedt hij den eerevoorzitter uit naam van 
allen een huldeblijk aan in den vorm van een aquarel van den 
schilder Altman, waarna deze een hartelijk woord van dank 
aan allen brengt. Dit was wel hét punt van den avond. Als de 
agenda afgelopen is, blijven velen nog gezellig bijeen. L. W. I. 

Bedankt als lid. 
dr. E. H. Hermans, Mathenesserlaan 263, Rotterdam. 
P. C. Klapwijk, Schieweg 248c, Rotterdam. 
mr. D. D. van Waardhuizen, Valkeniersweg 1, Rotterdam. 

Adresverandering. 
J. Eigenraam wordt Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 

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

Verslag der vergadering van 17 December 1937. 
Na goedkeuring van de notulen der November-samenkomst en 

na bekendmaking van de voornaamste ingekomen stukken doet 
de voorzitter eenige mededeelingen naar aanleiding van het in 
November met de rondvraag besprokene en geeft het woord aan 
den heer jhr. mr. Van Lenneo, die het een en ander vertelt over 
Columbia en de postale uitgiften van dit land, o. m. de aandacht 
vestigend op de vele papiersoorten, tandingen en kleuren en het 
ontbreken van watermerken. Geassisteerd door den heer Amesz 
toont de spreker vervolgens zijn in vier albums opgezette des 
betreffende collectie, waarbij nog verschillende toelichtingen wor
den 2egeven. Na de bezichtiging spreekt de voorzitter woorden 
van dank, erop wijzende, dat er moed voor noodig is een der
gelijke collectie, welke vermoedelijk nimmer compleet bijeen
gebracht kan worden, op te zetten. De vergadering geeft door 
applaus uiting aan haar dankbaarheid voor het vertelde en 
getoonde. 

Na rondvraag en de gebruikelijke verloting sluit de voorzittei 
deze vergadering. H. W. 

Ingeschreven als lid. 
180. mr. J. van Gulik, Julianalaan 130, Overveen. 

Overleden. 
112. jhr. L. de Stuers, Den Haag. 

Candidaat-lid. 
C. Schuitman, Driehuizerkerkweg 96, Driehuis-Velsen. 

Mededeeling. 
Na gevoerde correspondentie ontving de secretaris op 1 Tanuari 

11. van den directeur van het postkantoor te Haarlem bericht, dat 
het verzamelaarsloket aan dit kantoor met ingang van 8 Januari 
zal zijn opengesteld op den 2en en 4en Zaterdag van elke maand. 

Vergadering. 
Alp^emeene ledenvereadering op Vriidag 78 Tanuari 1938, des 

avonds te 8K uur, in de Sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1, Haar
lem. (Zie iaarboek nr. 13, biz. 9, laatste zin). 

De agenda vermeldt o. a. bezichtiging 2e deel der collectie 
Fransche Koloniën van den heer Schouten. 

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

Verslag der vergadering van 27 December 1937. 
Aanwezig 38 personen. Te half negen opent de voorzitter, de 

heer Kielman, deze vereaderine, waarbij hij in het biizonder de 
candidaat-Ieden en de leden, die van buiten Groningen kwamen, 
welkom heet. De notulen van de vorige vergadering worden door 
den secretaris gelezen en onveranderd vastgesteld. Vervolgens 
worden de ingekomen stukken behandeld. De voorzitter leest een 
tweetal brieven voor, welke aan het Bondsbestuur zullen worden 
gezonden inzake de viering van den „dag van den postzegel" en 
het verslag in het Maandblad. De vergadering kan zich hiermede 
vereenigen De gebruikelijke maandelijksche verloting wordt ge
houden, waarbij ook ditmaal weer eeniee aardige prijzen. 

Gestemd wordt over de candidaat-leden, n.l de beeren Biel, 
Bosma en Hoeksema. Alle drie worden toegelaten en daarop door 
den voorzitter met een toepasselijk woord als lid welkom ge-
heeten. Na de rondvraag volgt dan sluiting. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
76. K. Hoeksema, Zuiderpark 17, Groningen. 
84. T- Biel, Petrus Driessenstraat 34, Groningen. 
86. H. Bosma, Carolieweg 19, Groningen. 

Candidaat-Ieden. 
H. B. van der Molen, G 79, Stadskanaal. (Voorgesteld door L. A. 

Okken). 

H. Gorter, Lindenstraat 6, Stadskanaal. (Voorgesteld door L. A. 
Okken). 

K. Steenhuis, Uitbreidingsplan, Stadskanaal (O.). (Voorgesteld door 
R. Smalbbil). 

J. S. van Klooster, Groningen. (Eigen aangifte). 
J. H. van Wageningen, Wildervank. (Voorgesteld door R. B. 

Oosterman). 
Bedankt als lid (met 31 December 1937). 

54. G. Beltman, Groningen. 
69. K. T. Wiersema, Wommels. 
25. H. F. Snijders, Groningen. 

Adresverandering. 
P. van der Meulen, Sauwerd, wordt Thomassen h. Thuessinklaan 2, 

Groningen. 
Verzoek. 

De penningmeester, de heer S. S. Ongering, verzoekt de contri
butie voor 1938 ad ƒ4,— op zijn girorekening nr. 128363 te 
storten of over te schrijven. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 24 Januari 1938, des avonds te 8.15 

uur, in „Suisse", Groningen. 
Beursavond op Donderdag 10 Februari 1938, des avonds te 

8.15 uur, in „Suisse", Groningen. 

Phiintel.-Vereenipine ..Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

L. VERWILST, 
t 26 December 1937. 

Onze vereeniging trof op 26 December j.l . een zeer zwaar en 
droevig verlies door het onverwachts overlijden van ons zeer 
geacht bestuurslid, den heer L. Verwilst. "Wijlen de heer Verwilst, 
die vanaf 1925 lid van onze vereeniging was, werd in Januari 1929 
tot penningmeester gekozen, waarvoor hij in Januari 1932 be
dankte. In dat jaar werd hij Ie commissaris en zou, na in 1935 
herkozen te zijn, in Januari 1938 weder aftreden. De heer Ver
wilst, die bij ons allen zeer bemind was, heeft gedurende zijn lid
maatschap onze vereeniging vele diensten bewezen. "Wij mogen 
hem daarvoor erkentelijk zijn en hem in dankbare herinnering 
houden. Zijn echtgenoote en kinderen betuigen wij onze oprechte 
deelneming en wenschen wij sterkte om dit zware verlies te dragen. 

Verslag der vergadering van 20 December 1937. 
Aanwezig 32 leden. De voorzitter opent de vergadering en heeft 

het genoegen ook de beeren Idema en Dumoulin, die als nieuwe 
leden voor het eerst aanwezig zijn, te kunnen verwelkomen. De 
notulen worden goedgekeurd. De candidaat-leden. de beeren Bog-
man en Barion, worden tot lid aangenomen. De heer^^^^p^^mmmtt^* 
is de eerste van de juniores-afdeeling die, den leeftijd van 18 jaar 
bereikt hebbende, tot lid van „Zuid-Limburg" toetreedt. De heer 
Idema, die reeds lid is van andere vereenigingen bij den Bond 
aangesloten, wordt zonder ballotage aangenomen. 

Van de Nederlandsche Vereeniging tot bestrijding der Tuber
culose werden 5 loten gekocht van Uiver- en Snip-enveloppen. 

Betreffende een te houden postzegeltentoonstelling, door den 
heer Van de Ven in de vorige vergadering voorgesteld, hoopt deze 
heer binnenkort een uitgewerkt programma te kunnen voorleggen. 
Tot slot deelt de voorzitter mede, dat volgens rooster met Januari 
a.s. aan de beurt van aftreden zijn de penningmeesteresse mej. 
Maussen en de Ie commissaris, de heer Verwilst. Nadat de gratis-
verloting is gehouden, komen verschillende cadeaux voor het 
gezelschapsspel binnen, n.l. van de beeren Loontjens, Vrijdal, 
Maussen, Janssen en Heijmel. J. H. 

Overleden. 
50. L. Verwilst, Achter de Comedie 3b, Maastricht. 

Nieuwe leden. 
18. R. N. Idema, Prof. P. Willemstraat 50, Maastricht. 
19. R. Bogman, "Wijker Grachtstraat 13, Maastricht. • ' '■■•"'^•(»^•• ' 
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Bedankt. 
94. H. A. M. Specken, Burg. Thomassenstraat 14, Heer. 

118. H. A. de Heus, Limmel. 
Adreswijzigingen. 

95. E. Kleijmans, thans Van Heijlerhofflaan 17, Maastricht. 
121. J. H. M. G. Sijmons, thans St. Hubertuslaan 31, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 17 Januari 1938, JAARVERGADERING met groote 

jaarlijksche verloting zonder nieten. 
Maandag 7 Februari 1938, beurs. 
Maandag 21 Februari 1938, vergadering. 

Mededeelingen. 
In verband met het overhjden van den heer L. Verwilst zal in 

de Januari-vergadering in de vacature van Ie commissaris moeten 
worden voorzien. 

Zij, die de contributie voor 1938 niet tijdig voldoen, komen 
niet in aanmerking voor een prijs bij de jaarlijksche verloting 
zondernieten. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: M. H . H O O G E R W E R F , Fazantenstraat 5, Den Helder. 

Verslag der vergadering van 21 December 1937. 
De vergadering, waarvan de opkomst zeer goed te noemen is, 

wordt met een welkom door den voorzitter geopend, waarna de 
beeren Vlietstra en Muzerie geballoteerd worden en als lid aan
genomen. Nadat de notulen der vorige vergadering gelezen en goed
gekeurd zijn en enkele ingekomen stukken zijn behandeld, moet 
overgegaan worden to t het benoemen van een nieuw sectiehoofd 
voor den heer De Snayer, die als zoodanig bedankt heeft en 
wordt de heer Bood bereid gevonden hiervoor op te treden. Voor 
de vijfde sectie was de heer Pottenga reeds bereid gevonden als 
sectiehoofd te fungeeren. 

De tentoonstelling zal, in verband met de komende feestelijke 
gebeurtenis in het Koninklijk Huis, uitgesteld worden. Indien de 
zaal beschikbaar is, wordt de tentoonstelling gehouden op 5 Fe
bruari en zal door een advertentie in de Heldersche Courant en 
Noorderpost hiervan mededeeling gedaan worden. Aan de jeugdige 
bezoekers zal een pakketje zegels uitgereikt worden, terwijl de 
heer Brouwer met eenige boekjes zegels komt om hieruit te ver-
koopen. Zij, die hun medewerking hebben toegezegd, om te expo-
seeren, zullen moeten zorgen, dat hun verzameling 4 Februari 
present is. De heer Krijger vraagt niet te veel van Nederland en 
Koloniën tentoon te stellen, maar uit opgaven van de leden blijkt, 
dat met verschillende landen voor den dag wordt gekomen. 

Nadat nog de aandacht is gevraagd voor een door den heer 
Brouwer te houden veiling, sluit de voorzitter onder dankzegging 
de vergadering. M. H. 

Nieuwe leden. 
I | . Vlietstra, Ruijghweg 170, Den Helder. 
A. Muzerie, Erasmasstraat 20, Den Helder. 

Bedankt met 31 December 1937. 
S. N. Bakker, Loodsgracht 28, Den Helder. 
R. A. de Vries, Ie Vroonstraat 6, Den Helder. 

Adresverandering. 
J. M. Uijtcnhout wordt Agrippenstraat 5, Voorburg. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 25 Januari 1938, in de bovenzaal van 

café „Postbrug", Koningsplein, Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 20 December 1937. 
De voorzitter is met kennisgeving afwezig, waardoor de secre

taris de vergadering opent. De notulen worden voorgelezen en 
goedgekeurd. Ingekomen is een dankbetuiging van den voorzitter. 

voor de betoonde deelneming bij het overlijden van zijn vader. 
De overige stukken circuleeren. Onderstaande candidaat-leden 
worden met algemeene stemmen als lid aangenomen. De vierde 
candidatuur wordt tot de volgende vergadering aangehouden voor 
het inwinnen van nadere inlichtingen. Tot leden van de ver
lotingscommissie worden benoemd de beeren Bloemen, Verbeek 
en Schoenmakers. Na de gratis-verloting sluit de voorzitter onder 
dankzegging deze vergadering. P. Sch. 

Nieuwe leden. 
L. Hennen, Honingmanstraat 100, Heerlen. 
J. J. Rompelman, Kloosterweg 30, Heerlen. 
G. J. Schoutrop, Oude Lindestraat 12, Heerlen. (Oud-lid). 

Adreswijziging. 
G. van Mameren, thans Hommerterweg 56, Amstenrade. 

Mededeeling. 
De leden worden beleefd verzocht hun contributie 1938 ƒ 4,—) 

vóór 1 Februari te voldoen. Na dien datum zal op hun kosten 
over het bedrag worden beschikt. 

De penningmeester, 
Gironummer 144344, Heerlen. P. SCHOENMAKERS. 

Vergadering. 
Algemeene jaarvergadering op Maandag 24 Januari 1938, des 

avonds te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 
Verkiezing van twee bestuursleden wegens periodiek aftreden 

van de beeren Bloemen en Lemmens (herkiesbaar). To t den aan
vang van de vergadering kunnen candidaten gesteld worden, 
Groote verloting. 

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

Bedankt. 
E. M. Wiersema, Oosterkade 3, Groningen. 
H. Gorter, Lindenstraat 6, Stadskanaal. 

Candidaat-lid. 
J. Ramaker, J. C. Kapteijnlaan 55, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 27 Januari 1938, des avonds te 8J4 

uur, in café „De Pool". Groote Markt, Groningen. 
P(P" Jaarverloting. 

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

Verslag der vergadering van 15 December 1937. 
De voorzitter opent te 8.50 uur met het gebruikelijke welkomst

woord de laatste vergadering van het jaar, waarbij hij zich in het 
bijzonder richt tot de aanwezige introducée, mejuffrouw M. Th . 
Sluiter, alsmede tot den heer P. Slot. Alvorens het woord te 
geven aan den secretaris tot voorlezing der notulen, wijdt de 
voorzitter eenige woorden aan het verscheiden van den hoog-
weled. heer ir. Kersemaekers. Spreker wenscht, mede namens de 
leden, zijn deelneming te betuigen aan onzen vice-voorzitter met 
het gevoelige verlies dat hem getroffen heeft. 

De notulen der vorige vergadering worden onveranderd vast
gesteld. Bij de ingekomen stukken bevindt zich een schrijven van 
den heer A. Ottevanger te Oss, waarin deze zich naar aanleiding 
van een verzoek van het bestuur bereid verklaart, wederom een 
lezing voor de leden, benevens genoodigden, te houden. Eenige 
leden maken op verzoek hun verlangens kenbaar over het te 
kiezen onderwerp, welke aan den heer Ottevanger doorgegeven 
zullen worden. Het voorstel tot aanvulling en wijziging van de 
reglementen kan, wegens het niet voldoende aantal aanwezigen, 
niet In behandeling worden genomen. 

De verloting brengt 8 winnaars. Een der prijzen werd geschonken 
door den heer A. van Dommelen, te Boxtel. Na het stellen van 
de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering, waarna het ruilen 
en handelen nog eenigen tijd wordt voortgezet. P. H . 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



16 JANUARI 1938. NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. X 

Candidadt-leden. 
P. Slot, Molenstraat 18, Boxtel. (Voorgedragen door A. Schuur-

mans. Boxtel), 
mej. M. Th. Sluiter, Taaistraat 131, Vught. (Voorgedragen door 

mr. H . M. F. Kersemaekers). 

Geroyeerd als lid wegens contributieschuld. 
freule Ga. Legrelle, Taaistraat 92, Vught. 

Mededeeling. 
Door de afdeeling Junioren worden nog gaarne boekjes met 

zegels, bij voorkeur Nederland en Koloniën, ingewacht. Zij, die 
nog zegels voor de leden der afdeeling Junioren wenschen af te 
staan, gelieven dit op te geven aan den secretaris, Zuid-Willems
vaart 5, die deze gaarne in ontvangst zal nemen. 

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

Mierlo-Hout bij Helmond. 

Verslag der vergadering van 20 December 1937. 
Aanwezig 13 leden. Bericht van verhindering wegens ongesteld

heid is binnengekomen van den heer Van Lieshout. In verband 
met verbouwingswerkzaamheden vindt deze vergadering in een 
der bovenzaaltjes plaats. Na de openingswoorden van den voor
zitter en de goedkeuring van de notulen der vorige vergadering, 
worden enkele nieuwigheden uitgereikt, een aantal fraaie zegels 
verloot en een tweetal boekjes met zegels geveild, waarbij 50 "/o 
van de opbrengst aan de kas ten goede komt. Bij de rondvraag 
wordt de aandacht gevestigd op een advertentie in het Maandblad 
betreffende ongebruikte zegels van het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie. Hierna wordt het officieele gedeelte gesloten. 

A. H. J. S. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 31 Januari 1938, des avonds te 
8 uur, in café Drouen (v.h. Geenen), Steenweg, Helmond. 

Verkiezing van nieuwe bestuursleden. Jaarlijksche verloting 
voor alle leden. Verslagen over het afgeloopen Jaar. 

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

Verslag der vergadering van 20 December 1937. 
Te 8% uur opent de voorzitter de vergadering en spreekt zijn 

teleurstelling uit over de slechte opkomst. De notulen worden 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen is een 
schrijven van de vereeniging ,,Boskoop" met de mededeeling, dat 
zij op 29 en 30 December een tentoonstelling houdt met uit-
noodiging tot bezoek. Nu volgt een bespreking over de tentoon
stelling. De voorzitter geeft een uiteenzetting van de bespre
kingen der commissie met het bestuur, waarvan het resultaat 
was, dat het samengaan van onze tentoonstelling met den „dag 
van den postzegel" is losgelaten en als datum wordt voorgesteld 
26 Februari. De plaats, waar de tentoonstelling zal plaats vinden, 
lokt een langdurige bespreking uit door de financieele gevolgen, 
hieraan verbonden. Na ampele bespreking en toezegging van 
eenigen financieelen steun wordt besloten de groote zaal van 
„Kunstmin" daarvoor te nemen. Ook het punt, of er al of niet 
entree zal moeten worden geheven, heeft verschil van meening; 
het slot is echter dat de toegang geheel vrij zal zijn. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt het officieele gedeelte 
gesloten en wordt de avond verder gezellig doorgebracht. D. P. 

Adreswijziging. 
R. van den Tooren, Onder de Boompjes 109, Gouda. 

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

Schaakbord", Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 5 Januari 1938. 
De voorzitter opent deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 

met een toepasselijk woord. Hij brengt tevens dank aan het ver
trekkende bestuurslid, mevrouw R. de Roos-Lejeune. De secre
taris leest de notulen en het jaarverslag 1937 voor, welke beide 
onder dankzegging worden goedgekeurd. Hierna heeft ballotage 
van de candidaat-leden plaats, die als lid worden aangenomen. De 
bestuursverkiezing heeft tot resultaat, dat met groote meerderheid 
van stemmen tot voorzitter wordt herkozen de heer L. E. D. 
Langeveld en tot bestuurslid de heer C. Smit. In de kascommissie 
zullen plaats nemen dr. J. C. Raabe en J. Nefkens. De ballotage
commissie wordt in de oude samenstelling herkozen. Hierna volgt 
als hoofdnummer de jaarlijksche verloting. Nadat een loterij
commissie uit de aanwezigen is benoemd, heeft in vlot tempo de 
trekking plaats en spoedig is ieder der aanwezigen in het bezit 
van een mooien prijs. Aan de niet-aanwezigen zal de prijs worden 
toegezonden. De avond wordt besloten met een veiling, waarvoor 
33 kavels zijn ingekomen. Als ook deze alle hun kooper hebben 
gevonden, sluit de voorzitter dezen zeer geslaagden avond. 

G. C. V. H. 
Verkort jaarverslag over 1937. 

"Wanneer ik u een kort overzicht ga geven over hetgeen in onze 
vereeniging sinds de oprichting op 2 Februari 1937 heeft plaats 
gehad, dan kan de toon van dat overzicht niet anders dan een 
opgewekte zijn. Naar mijn meening heeft de jonge vereeniging de 
kinderziekten glansrijk doorstaan en u zult het met mij eens 
zijn, dat, als straks de penningmeester zijn verslag uitbrengt en u 
van de betrekkelijk groote kosten hoort , waarvoor een pas op
gerichte vereeniging komt te staan en het dan blijkt, dat ondanks 
dien grooten aanslag op de kas toch nog een klein batig saldo 
overblijft, dit dan tot groote tevredenheid moet stemmen. Een 
keurig gedrukt huishoudelijk reglement heeft de vereeniging kun
nen bekostigen. Verder gedrukte controlekaarten, circulatielijsten, 
briefpapier, diploma's en andere kaarten. Voor de Jaarlijksche ver
loting kon zelfs nog een behoorlijk bedrag worden besteed, zoodat 
voor ieder lid een mooi zegel is aangekocht (waarde ƒ 2,35 per 
lid). Voeg hierbii de gratis toezending van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, dan is een contributie van ƒ 3,— per 
Jaar zeker niet te hoog. Toch komen wij er mee uit. 

Begonnen met 19 leden is dit uitgegroeid tot 49 op 1 Januari 
1938. In den loop van het jaar waren de beeren Th. Eller en H. 
van Dijk genoodzaakt als lid te bedanken. Moest de secretaris ge
durende de eerste maanden de leden nogal eens aansporen de 
boekjes en controlekaarten op tijd door te zenden, ook hierin is 
een vooruitgang te bespeuren, al kan niet verzwegen worden, dat 
er af en toe aan een lid een waarschuwingskaart moet worden ge
zonden. Ik roep uw aller medewerking in. Dit bespaart u kosten 
en mij onaangenamen arbeid. 

Over gebrek aan boekjes met ruilmateriaal hebben wij niet te 
klagen; wel zou ik zulks kunnen doen over een tevèèl. Enke'e 
keeren ben ik genoodzaakt geweest 3 zendingen per maand in 
sectie B te laten circuleeren, ten einde door den stapel heen te 
komen. Niet altijd kan gezegd worden, dat de inhoud van de 
boekjes, speciaal van een bepaalden inzender, aantrekkelijke ziegels 
bevatte. Blijft de toevloed van boekjes het komende jaar voort
duren, dan zal ik genoodzaakt zijn één of meerdere inzenders hun 
boekjes met minder gezochte zegels te retourneeren. 

De vergaderingen worden doorgaans goed bezocht en gemid
deld is meer dan 60 °/o der leden aanwezig. Het bestuur meent, 
dat door de invoering van de veilingen en het houden van de 
vergaderingen in hotel „Monopole", deze aantrekkelijker zijn 
geworden. Het betreurt evenwel het feit, dat door de leden zoo 
weinig zegels voor de verlotingen werden geschonken. 

Ik zal u nu enkele getallen noemen, waardoor u wellicht nog 
een indruk krijgt, wat er in onze nog kleine vereeniging door 
enkele bestuursleden en sectiehoofd gedaan is. "Wat de penning
meester gepresteerd heeft, zult u van hem zelf vernemen. In de 
afgeloopen 11 maanden kwam het bestuur, de ledenvergaderingen 
niet medegerekend, nog 5-maal bijeen. In totaal werden 158 
stukken ter post bezorgd. Er werden 434 boekjes ingezonden, welke 
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alle geregistreerd werden en 36 zendingen in circulatie gebracht, 
te weten 11 in sectie A en 25 in sectie B. De boekjes werden met 
een vereenigingsetiket voorzien. Dit laatste maakt het den leden 
gemakkelijker, om het juiste nummer van de boekjes te vinden. 
Het bestuur betreur t het daarom, dat een inzender verzocht heeft, 
in den vervolge niet meer een etiket op zijn boekjes te plakken, 
terwijl juist bij dien inzender het vaak moeilijk is, om uit de vele 
nummers, welke reeds op den omslag aanwezig zijn, het juiste 
te vinden. 

Vertegenwoordiging van de vereeniging naar buiten behoefde 
in het afgeloopen jaar nog niet te geschieden. 

Ik meen met dit korte verslag te kunnen volstaan. Met flink 
en gegrond optimisme kan de toekomst worden tegemoet gezien, 
vooral nu wij financieel een moeilijk jaar goed zijn doorgekomen, 
ondanks de lage contributie. Ook moeten wij de enkele leden, die 
in de oprichtingsvergadering vóór een zelfstandige vereeniging en 
niet vóór aansluiting bij een reeds bestaande pleitten, dankbaar 
zijn. Ik denk hier speciaal aan de woorden, door ons lid A. A. 
van Nijnatten gesproken, welke ongetwijfeld bij velen de balans 
naar een zelfstandige vereeniging heeft doen overslaan. G. C. v. H. 

Nieuwe leden. 
J. de Groot, Oude Soesterweg 58, Amersfoort. 
A. C. Berends, Timorstraat 30, Amersfoort. 

Bedankt. 
mevr. R. de Roos-Lejeune. 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op Woensdag 2 Februari 1938, in hotel 

„Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der jaarvergadering van 22 December 1937. 

Aanwezig 14 leden. Te half negen opent de voorzitter de ver
gadering en heet de aanwezigen welkom. Hierna leest de penning
meester de ontvangsten en uitgaven voor van het afgeloopen jaar. 
Na voorlezing van het jaarverslag door den secretaris volgt de 
verkiezing van voorzit ter (niet herkiesbaar) en secretaris. Met 
algemeene stemmen wordt de heer C. Mulder tot voorzitter ge
kozen en de heer B. J. Schol tot secretaris herkozen. Nadat de 
nieuwe voorzitter den scheidenden functionaris heeft bedankt voor 
de aan de vereeniging bewezen diensten, volgt een verloting ten 
bate der kas en word t de avond verder met ruilen doorgebracht. 
Te half elf wordt de vergadering gesloten. B. J. S. 

Jaarverslag. 
Hierbij heb ik de eer u het eerste jaarverslag van onze ver

eeniging aan te bieden. Op 2 December 1936 opgericht met 10 
leden, groeide de vereeniging aan tot 32 leden en 1 donateur. 
In het eerste jaar werden 3 leden geroyeerd en bedankten 8 leden, 
zoodat de vereeniging momenteel 20 leden en 1 donateur telt. 
Dank zij de goede samenwerking tusschen bestuur en leden ge
lukte het ons reeds spoedig een goed werkend rondzendverkeer in 
het leven te roepen.In het afgeloopen jaar was de heer Traanberg 
uit Haarlem zoo welwillend een causerie te houden over de zegels 
van Nederland en Koloniën. Rest ons nog te vermelden de mooi 
opgezette tentoonstelling, waaraan alle leden hun tijd en moeite 
hebben gegeven tot propaganda van onze vereeniging. 

B. J. SCHOL, Ie secretaris. 

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: 

(4!S) 

Jaarverslag van den penningmeester over 1936-1937. 

Inkomsten. Uitgaven. 
Contributie . . . ƒ 75,40 
Donatie . . . . - 2,50 
Verloting . . . . - 9,51 
10 °/o rondzending . - 3,80 
Opbr. 100 ruilboekjes - 5,— 
Opbr. stempels . . - 3,75 

Zaalhuur . . . 
Maandblad . . 
Drukwerk en porto 
Inkoop ruilboekjes 
Inkoop stempels 
Diversen . . 
Saldo . . . . 

ƒ 2 6 . -
- 20,17 
-11,42 
- 14,92 
- 9,38 
- 0,30 
- 17,77 

ƒ 99,96 ƒ 99,96 
Nagezien en accoord bevonden 8.12.37. 
De commissie van onderzoek, De penningmeester, 

W. VAN KESSEL. L. VAN MUNSTER jr. 
Bedankt. 

A. A. de Groot, Kerkerinklaan 61, Santpoort. 
Nieuw lid. 

H. Valkenberg, Van Ewijkweg, Santpoort (Station). 

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

Verslag der vergadering van 4 Januari 1938. 
Aanwezig 63 leden en eenige introducé's. Nadat de voorzitter 

alle aanwezigen heeft welkom geheeten en hun een in alle op
zichten voorspoedig 1938 heeft toegewenscht, krijgt eerst de secre
taris gelegenheid de notulen der vergadering van 7 December 1937 
voor te lezen, welke door de vergadering onveranderd worden 
goedgekeurd. Hierna geeft de voorzitter een korte uiteenzetting 
van de gehouden weldadigheidstentoonstellmg van weldadigheids-
zegels, welke een groot succes voor de organisatoren is geweest 
Ook memoreert hij nog het zeer gewaardeerde werk, hetwelk 
door onzen 2en secretaris, den heer A. Tijbout, op die tentoonstel
ling is verricht. Nadat nog is medegedeeld, dat thans het offi-
cieele orgaan der vereeniging is het „Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie", wordt overgegaan tot het aannemen van nieuwe 
leden. Eén candidaat-lid, wiens ballotage in de vergadering van 
7 December 1.1. met één maand was verlengd, wordt niet als lid 
aangenomen. De overige acht candidaten worden allen als lid 
toegelaten. Mededeeling volgt thans nog van de aanmelding van 
drie nieuwe candidaat-leden. Bij de rondvraag is het de heer 
Weeda, die namens de leden het bestuur dank zegt voor den 
gezelligen avond op 15 December 1.1. door het bestuur aan de 
leden aangeboden. Na verloting en veiling wordt de vergadering 
te circa 10.30 uur gesloten. G. M. 

Candidaat-leden. 
J. A. Dekker, Eschdoornlaan 11, Wormerveer. (Eigen aangifte). 
G. F. Kirchhoff jr., Jan van Galenstraat 188, Amsterdam, W. 

(Eigen aangifte). 
J. G. Kerssemeijers, Lutmastraat 45 III, Amsterdam, Z. (Eigen 

aangifte). 
Bibliotheek. 

In vriendelijken dank ontvangen van den heer C. Latdorp een 
zeer belangrijke schenking boeken. 

Nieuwe leden. 
221. E. J. J. Hartman, Curajaostraat 96 hs., Amsterdam, W. 
233. J. H. A. Nieuwenhuis, Alberdingk Thijmstraat 28, Amster

dam, W. 
234. D. de Vries, Van Breestraat 110, Amsterdam, Z. 
235. A. Visser, Amstel 340, Amsterdam, C. 
236. J. A. Segers, p.a. W. Trouws, Prinsengracht 673 II, Amster

dam, C. 
237. C. Sugar, Agamemnonstraat 22 II, Amsterdam, Z. 
238. M. J. Engelvaart, Uiterweg 1, Aalsmeer. 
239. F. Bakker, Linnaeusparkweg 119, Amsterdam, O. 

Adresverandering. 
230. A. Schönbach, thans Wijdesteeg 20, Amsterdam, C. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Bestuursverkiezing. 
Reglementair treden af de heeren C. Latdorp (penningmeester), 

M. van Driel (commissaris van het rondzendingsverkeer) en G. Mik 
(Ie secretaris), die zich allen herkiesbaar stellen. Verzocht wordt 
eventueele candidaten omgaand aan den secretaris op te geven. 

Contributie 1938. 
De leden worden dringend verzocht voor tijdige overmaking van 

de contributie voor het jaar 1938 te willen zorgdragen. Gemeente
gironummer der vereeniging is P 3017. De jaarlijksche contributie 
bedraagt thans ƒ 3,50. De laatste gelegenheid tot betaling is de 
a.s. Februari-vergadering. Nadien zal over de contributie, plus 
incassokosten, per postkwitantie worden beschikt. 

Jaarfeest. 
Verzuimt niet om tijdig uw kaarten aan te vragen. Het jaarfeest 

wordt gehouden op Zaterdag-avond 29 Januari 1938, in „Belle-
vue", Amsterdam. 

Jaarvergadering. 
De jaarvergadering zal worden gehouden op Dinsdag 1 Februari 

1938, des avonds te 8 uur, in een der bovenzalen van café-
restaurant „De Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

Voorstellen ter behandeling op deze jaarvergadering worden 
omgaand ingewacht bij den secretaris. 

ADVERTENTIËN.| 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aanges lo ten vereenigingen. 

Pr i j s dezer adver ten t ies : 
ƒ0,75 bij voorui tbeta l ing. 
Pos tzege ls worden niet in 

beta l ing genomen. 

I T e k o o p g e v r a a g d N e d e r l a n d e n Koloniën e n g r o s , in he t b i jzonder 
Kind-se r ies p e r 100 e n m e e r , a l s m e d e col lec t ies O v e r z e e . L e v e r i n g van 
p a k k e t t e n e n s e r i e s van N e d . e n Kol. e n d i v e r s e E u r o p . l anden , a l s m e d e 
ze ldzame b l o k s e n luchtpost Zuid-Amerika , u i t s lmtend aan d e n h a n d e l . 
Pos tzege lhande l J. Prent & Co., Sneeuwklokjess t raot 18, Den Hoog . (446) I 

Letra mancoboek gratis 
bij aanicoop boven f 5,--. 

(Waarde f 0,7j). 

100 versch. Nederland met weid. f o,7j 
1 0 X 3 6 + 70 . . . f 1,20 
Jubileum 1925, 2 et. — i gld. f 0,40 
Olympiade-serie . . . f 1,50 
Rembrandt . . f o»35 
Goudsche Glazen . . f o» 55 
Weldadigheid 1930 . . f 0,35 

1^31 . . f 0,75 
1952. . . f 0,50 
1933 . . f 0,40 
1934 • . f 0,40 

Toeristen-serie . . . f 0,80 
Zeeman . . . . f o,jo 
Zomerzeaels 1935 . . f 0,30 
Weldadigheid '35, '36 en '37 (3 ser.) f 0,70 
Weldadigheid '27, '28 en '29 (3 ser.) f 0,7s 
joo versch. Ned-Indië , mooi f 1,25 
50 . » » f 0,28 
200 versch. Ned en Kol., zeer mooi f i ,7j 
350 versch. Ned. en Kol., prachtig f 6,2j 

GIRO 40215. P O R T O EXTRA. 

JOHN GOEDE,' ) 
Brederodestr. 46 , Amsterdam, W. 

T E K O O P collectie Fransche Koloniën, 
bijna compleet tot 1930, in 3 banden, meest 
postfrisch, fr 127000, voor f 2200,—. 

Mooi beleggmgsobject. 
S d i p ö d e r , 

Regullepsgpacht 21, 
Amsterdam. (444) 

Griekenland - Kreta Special i teit: 
uitvoeren van mancolijsten voor verzamelaars. 
Postzegels in volmaakten staat en beslist 
authentiek. Prijscourant gratis. 
L e o n C o s m o p o u l o s , Misrachi 27, Salo
niki (Griekenland). (Expert van de „Société 
Philatelique Hellénique" Saloniki. (316) 

Te koop voor meestbiedende Four-
nier (falsificaten-album), geheel ge
commentarieerd, overgebracht in 2 
banden. S c h r ö d e r , R e g u l i e r s 
gracht 2 1 , A m s t e r d a m . (445) 

121/2 c t . K I N D 1 9 3 7 , 
f 6,jo per 100 plus 20 cent voor porti. 
Toezending na ontvangst van het bedrag op 

postrekening 10752g. 
H . W. Muzerie, Usselincxstraat éz^ 

Den Haag. (440) 

1000 verschill. postzegels (wereld) 
f 1,15; dito (Europa) f 1,35; franco 
uit mijn doubletten. 
D. van Ommen, Populierenlaan, 

Epe. (Giro 132330). (452) 

Te k o o p g e v r a a g d d o o r W . G. Zwolle, 
Oran je Nassau laan 37, Ams te rdam, Zuid, 
e n v e l o p p e n m e t d e a f s t empe l ing d e r 
a l l e r e e r s t e Indië-vlucht 1924 (v. W e e r d e n 
Poe lman) . (458) 

P o s t z e g e l b o e k j e s . Fijne kwaliteit papier, 
cartonnen omslag en afrekeningstabel, voor 
lóo zegels, per loo stuks f 3,J0, per joo en 
looo 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 . (447^ 

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

ROTTERDAM. 
Lever 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 Koloniën, O v e r z e e in a l leen 

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

Je behoeft niet te huilen — 
Bij EQUATOR kan je ruilen! 

Wirklich — wenn Sie Teilnehmer des EQUATOR 
wären, brauchten Sie sich u m die Verwertung Ihrer 
Dubletten keine Sorgen zu machen — durch die 
internationale Verbreitung dieser grosszügigen Orga
nisation erhalten Sie fast alles im bargeldlosen Tausch. 
Riskieren Sie doch einmal 6 Cents — schreiben Sie 
um einen Prospekt an Berlin N W 7, NDM 62 — 
an den Internationalen Briefmarken-Tauschdienst 

EQUATOR. 
(4^1) 

postzegelhandel p . HoOflerdÖk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Aanbieding Landenpakketten. 
Een volledige pakkettenlijst op aanvraag verkrijgbaar. 
100 verschillende NEDERLAND 
200 verschillende NEDERLAND 
100 verschillende NEDERLANDSCH-INDIE 
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 K O L O N I E N 
200 verschillende GRIEKENLAND 
500 verschillende HONGARIJE . . . . 
200 verschillende ITALIË 
200 verschillende JOEGO-SLAVIE 
150 verschillende LUXEMBURG 
500 verschillend« OOSTENRIJK 
200 verschillende PERZIE 
300 verschillende POLEN 
200 verschillende PORTUGAL . . . . 
200 verschillende PORTUGEESCHE KOLONIEN 
200 verschillende ROEMENIE . . . . 
150 verschillende RUSLAND (SOVJET) 
300 verschillende TURKIJE . . . . 

P O R T O F i Y R A 

ƒ0,75 
-4,25 
-1,50 
-2,70 
-4,50 
-3,i>0 
-3,50 
-3,70 
- 3,75 
-5,25 
- 2 , -
-4,75 
- 3 , -
-3,75 
-1,50 
- 3 , -
-3,50 
- 3,40 
-4,25 
-4,50 
-2,50 
- 2 , -
-1,50 
-4 .— 
- 4 , -
(454) 

Prettig zaken doen? 
DAN NAAR 

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

A M S T E R D A M , C. <°> 
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WIJ BIEDEN AAN: 
100 versch. Ned. m. weid. en zomerz. ƒ 1 , — 
30 versch. gedenkz., w o . 123^ c. weid. - 1,— 
10 versch senes weldadigheid, cpl. - 4,— 
50 versch. weld.z. m. cpl. series ! - 2,50 
10 X 70 en 80 c , pr ima exx. - 2 ,— 
10 X 50 versch. Nederland - 1,— 
10 X 100 versch. geh. wereld - 1,— 
10 X 500 versch. geh. w. (goed pakk.) - 5,— 
Duitschl. 100 ser. Saarpr. 1934 cpl. - 3,— 
100 ser. Parteitag 1935, cpl. - 2,50 
100 ser. Parteitag 1936, cpl. -2,50 
100 ser. 9 November 1935, cpL -3,50 
10 ser. Beroepswettkamp, cpl, - 1,75 
10 ser. Musiker, cpl. - 1,25 
10 ser. Gemeindecongres, cpl. - 1,25 
10 ser. Luftschutz, cpl. - 0,90 
100 stuks Otto v. Geuricke -2,50 
Winterhilfe 1936, cpl. p . serie - 1,— 
10 X 25 Duitschl. gedenkz. - 2,— 
Engel., 1 K G . hootdz. Edw. 8, kron.z. -2,50 
Edward VIII, 100 X }^, 1 en 1% d. pr. - 1,— 
1 K.G. Engel & Kol., zeer interess. - 5,— 
Canada, 100 st. Silver Jub., 3 c. - 1,— 
Canada, 100 Kroningszegels, prima - 1,25 
Canada, 100 X 10 verschillende - 1,50 
Canada, 100 st. Prinses Elisabeth - 1,75 
1 K.G. Italië, zeer vele soorten - 7,50 
1 K G. geh. wereld, gemengd, interess. - 3,— 
150 versch. Eng. Kolomen, koopje - 1,— 
100 versch. gr form. geh. wer., mooi - 2,— 
10 X 50 versch. gr. form., geh. wer. - 5,— 
10 X 25 versch. gr. f o rm , geh. wer. - 2,— 
100 versch. uitsl. gedenkz., geh .wer. - 1,— 
100 X 100 versch. geh. wer., met vele 

betere soorten, o.a. Canada, Australië, 
Br.-Ind., Eng. Kroningz , Edw VIII, 
Denemarken Andersen, enz , enz. Een 
mooie partij zegels. Goede kw., on-
gelegd, slechts -10,— 

U S.A. gr. fo rm, 100 X 1, 2, 3 c. Army - 3,— 
U.SA. gr. form., 100 X 1, 2, 3 c. Navy - 3,— 
U.S.A. 100 St. gem. gr. form, gedenkz. - 1,50 
Denemarken 100 ser. Andersen, cpl. - 6,— 
Denem. 100 X 5, 10, 15 o. jub. Chr. X - 1,50 
Rusland, 100 versch. hooge cat. w. - 1,— 
Rusl. 1 0 X 1 0 versch. gr. fo rm, mooi ! - 3,25 
Kaukasie, ser. 46 versch., z. hooge cat.w. - 1,— 
Rusl. 11 versch. Zepp. en Noordpvl post -2,25 
LET OP: Een buitenkansje, slechts 1 X 

voorr.: 1000 alle versch. Eng. Kol. uit 
eigen voorraad, slechts - 20,— 

2000 alle versch. geh. wereld in bijz. 
mooie samenstelling - 10,— 

100 vliegpostz. geh. w e r , zond. weerga - 5,— 
NED-INDIE. Jub. '23, 50 c. 11:11; 5, 

12K, 50 get. 1 1 : 1 1 ^ ; 1 2 ^ , 20, 50, 
1 gld. 11K:11, 8 stuks - 1,— 

Van Spanje, rev. uitg., hebben wij uitsl. 
echte ! dir. uit Spanje on tv. Zie hier 
voor onze annonce in December 1937. 

Perkament zakjes v. sort. v. zeg p. 1000 - 1,— 
„BLOKKEN" VERKOOPEN WIJ NIET ! 

Weldadigheid 1937 uitverkocht. 
P |P" Steeds te koop gvr. partijen Ned en Indie, 

kilowaar, bundelwaar ,in elke hoeveelheid. 
Aanbieding verzocht. 

Zendingen uitsl. tegen vooruitbet. giro 118330. 
Ned -Indie na ontvangst van postwissel 
Porto extra; boven ƒ 10,— franco 

PostzeoelhandelJHE GLOBr 
Czarinastraat 6, Zaandam. Telefoon 3854. (38 e' 

Albanië, Speciale aanbieding. Postfrisch. 
1926, Yv. nrs. 166/176, Ahmed Zoglou f 3,90 
1927, Yv. nrs. 177/187, Krans A.Z. f 2,75 
1928, Yv. nrs. 207/217, opdr. Koninkrijk f 2,75 

Deze drie series te zamen f 8,— 
1925, L.P., Yv. nrs. 1/7 . . . f 2,10 
1927, L.P., Yv. nrs. 8/14 . . . f 2,25 
1926, Port, Yv. nrs. 26/29 . . . f 0,45 

Elf verschillende frankenwaarden, Yv. nrs. 
184/7, 214/217, L.P. 12/14 Prijs f 2,75. 

23 versch., incl. bovenst 11 frankenw. f 3,25 
Aan onbekende adressen levering tegen 

vooruitbetaling op giro 37029 
Bestellingen onder f 10,— aanteekenrecht extra 

PROMPTE LEVERING VERZEKERD 
H E R M A N C O H N f ^ van tennepweg, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ s-Gravenhage.(4S9a) 

ZEER 
BELANGRIJK 

VOOR 

VERZAMELAARS! 

POSTZEGEL-
VERZAMELING 

POLIS. 

VERZEKERT Uw verzameling als om
schreven door Dr. VALKEMA BLOUW 
in het Maandblad van 16 Dec. 1937. 

Alle gewenschte inlichtingen: 

ASSURANTIEBEDRIJF 
F. C. VERDOORN, 

Tooropstraat 13, Arnhem. 
Telefoon 22526. (443) 

BLOKKEN, een sieraad voor Uw album. 
Bulgarije f 1,50 Spanje, Toledo f 2,75 
België, Isaya f 1,65 Alcazar f 2,75 

Congo f 1,20 Danzig, per paar f 0,90 
Br Band met opdruk f 1,65 Maagdenburg f 0 8 5 
Frankrijk, Pexip f 2,25 Polen, 3 blokken f 2,25 
Luxemburg, Dudelange f l ,2j Rusland, f 0,90 
Pro Patria f 1,65 Liechtenstein f i ,7 j 
San Marino f 2,60 Bratislava f 0,35 
IJsland f 3,— Amerika, Tipex f 0,60 
Yougo Slavie f 1,55 Ashville f 0,24 

Rumenie f 0,7s Olympiade, per paar f 2,— 

Kroningszegels van Engeland, 135 stuks, kolomen 
f 10,50. Dominions, compl. f15,'—. Edward serie 
van Marocco, 11 waarden, compleet f 0,55. 
J A C - JVi. E N G E ^ L K A T V i P , (412) 
Gasthuismolensteeg 8, A'dam. Giro 312696. 

SPECIALE AANBIEDING 
WELDADIGHEIDS- EN GEDENKZEGELS ! 

BELGIË. 
1935. Postkoets, Yv. 407-09 * ƒ0 ,70 
1936. Weid. Boudewijn, Yv. 438-45 * -0,95 
1937. Astrid m. kmd, Yv. 447-54 ■ of f 0,80 
1937. Muziekfonds ' of f 0.25 
1937. Nieuwe weldadigheidssene *  0,75 

BELG.CONGO. 
Astridserie, Yv. 19496 " 0,45 

RUANDA. 
Astridsene, Yv. 10810 0,45 

BULGARIJE. 
1920. Iv. Vasoff, Yv. 14247 t 0.45 
1922. Bourchier, Yv. 16472 ■' 0,55 
1935. Wladislaw, Yv. 26468 * 1,40 
1937. CyriUus en Methodius * 0,80 

DANZIG. 
1921. Weld.sene T.b.c , Yv. 13335 f "0,30 
1929. Neptunusbron, Yv. 198200 '  1,— 
1935. Winterhilfe, Yv. 21517 of f 0,40 
1936. Brosen, Yv. 21820 "̂  of f 0.40 
1936 Wmterhilfe, Yv. 22125 ' of f  1.10 
1937. Dorf Magdeburg of f 0,60 
1937. Idem, blok of f "0,75 
1937/38. Nieuwe Winterhilfe ' of f 0 ,65 

DUITSCHLAND. 
1924. Weldadigheidssene, Yv. 34447 * 4,50 
1933. Fridericius, Yv. 46769 f 0,30 
1934. Kolonialged serie, Yv. 499502 t "0,45 
1935. Die Saar k Heim, Yv. 52427 f 0,15 
1935 Heldengedenktag, Yv. 52829 f 0.17 
1935 Reichsberufswettk, Yv. 53031 f 0,15 
1935. Hitlerjugend, Yv. 54344 f 0,17 
1935. Winterh. Trachten, Yv. 54756 * 2,25 
1935. Winterspelen, Yv. 55961 ' 0,45 
1936 Olympiadesene, Yv. 56572 * 1,10 
1936 Winterhilfe, Yv. 58290 '  1 , — 
1937. Winterhilfe ~ 0,95 

FINLAND. 
1922. Roode kruis, Yv. 108 ^ 0,12 
1927. Gedenkzegels, Yv. 12223 f 0,10 
1929 Abogedenksene, Yv. 13638 f 0,32 
1930 Roode kruis, Yv. 15658 t 0,35 
1931 Literatur, Yv. 15960 f 0 ,15 
1931. Roode kruis, Yv. 16163  0,35 
1931. 75 jaar postzegels, Yv. 16465 t 0,25 
1931. Pro Filatelja, Yv. 166 * 0,60 
1931. Svmhufvud, Yv. 167 f 0,10 
1932 Roode kruis, Yv. 17072 * 0,40 
1933 Roode kruis, Yv. 17375 f 0,35 
1934. Roode kruis, Yv 17678 f 0,35 
1934. Kivigedenkzegel, Yv. 179 f "0,10 
1934 Roode kruis, Yv. 18082 f 0,35 
1935 Kalevalaged serie, Yv. 18385 t "0,22 
1935 Roode kruis, Yv. 18688 f 0,30 
1937. Roode kruis, Yv. 18991 f 0,35 
1937. Mannerheim 0,12 

SPECIALE GELEGENHEIDS
AANBIEDING ! 

gebruikt per l per l o 
DUITSCHLAND 1933 80 pf bl en z w , Yv 460 f 0,20 f 1,45 
Idem 1935 Spoorwegserie, Yvert 539—42 f 0,15 f 1,10 
Idem 1936, Zeppelm LZ 129, Yvert 55—56 f 0,17 f 1,35 
Idem 1936 Lufthansa 40 pf Yvert 54 f 0,06 f 0,40 
BELGIË Dienstzegels compleet, Yvert 1—20 f 0.35 
Idem 1235 Spoorweg 10 c — 2 0 fr Yv 17897 f i,— 
WURTEMBERG, opdruk, ong Yvert 176—80 f 0,40 f 3,25 
NEDERLAND, 12I/2 c port De Ruijter f 0,50 f 4,25 
ZWITSERLAND, l fr Vredesconferentie Yv 259 f 0,08 f 0,60 

Onze aanbieding Vaticaanstad uit het 
vorige Maandblad is nog geldig. — Vraagt 

onze gelegenheidsaanbiedingen franco. 
Levering na ontvangst van postwissel of 

storting op giro 277730 of rembours. 
Zendingen boven ƒ 10,— franco. 

X. DAUDT, Zeugestraat 62, GOUDA. (397) 
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i Belangrijke Postzegelveiling 
te Rotterdam 
op 14, 15r 16 Februari a.s. 

in één der zalen van Huize Stroomberg, 
Westnieuwland 12 (tegenover Station Beurs). 
Onder den hamer komen ± 1200 kavelingen, 
t. w.: 

een collectie Nederland en Koloniën; 
een Europa-verzameling; 
een afdeeling Blokken, Luchtpost en litera
tuur, benevens 
een zeer belangryke afdeeling Restanten 
(bijna 300 kavels). 

De geïllustreerde catalogus wordt aan 
ernstige reflectanten gaarne gratis toege
zonden door: 

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

Weste Wagenstraat 3 4 , 
ROTTERDAVI, C. 

Telefoon 55344 . Giro 308080 . 

De firma met een 
e r v a r e n directie ! (334) 

GIBRALTAR 
Nummers volgens Yvert & Tellier 

Alle onberispelijk postfrisch. 
1938. 

1886. — 6d., 
1/-, 

1903. — 2/-, 
4/-, 
£1, 

1904—1908. 

1906 1911. 

1921—1930. 

nr. 6 . 
nr. 7 
nr. 43 
nr. 44 
nr. 46 

— 2/-, nr. 53 
4/-, nr. 54 
£1, nr. 55 

— 2/-, nr. 60 
4/-, nr. 61 
8/-, nr. 62 

— 4/-, nr. 85 
8/-, nr. 87 

ƒ 13,50 
ƒ 3 6 , -
ƒ 1 1 , -
ƒ 1 1 , -
ƒ 7 2 , -
ƒ 6,75 
ƒ 1 8 , -
ƒ 7 2 , -
ƒ 8 , -
ƒ 1 4 , -
ƒ 4 5 , -
ƒ 9,90 
ƒ 3 6 , -

Mgn specialiteit: 
Zeldzame Britsche Koloniale zegels van alle 
tfldvakken. Aan. mancolgsten wfld ik nauw
keurige en mgn persoonlgke aandacht. Zicht-
zendingen worden op aanvraag naar elk deel 

der wereld toegezonden. 

T. ALLEN, 
FRINTON ON SEA, ESSEX (ENGELAND). ('37} 

D E : W B R G I W D H e B B B I V ZE V E R O V E R D ! 
^ roede's Postzegelcatalogus is heden ten dage de lievelingscatalogus van vele duizenden 

verzamelaars geworden. De groote voordeelen zijn de oveizichtelijke inhoud van de zegels, de 
groote en duidelijke afbeeldingen, de bijgevoegde verduidelijkingen voor moeilijk te vinden 
zegels, de voortreffelijke tekst, het gemakkelijke zakformaat, de prima linnenband en vooral: 
de betrouwbare netto handelsprijzen, welke den verzamelaar de werkelijke waarde van een 
zegel duidelijk maken en hem voor te ongustigen inkoop, verkoop en ruil behoeden. 

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

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

Verkrijgbaar in eiken postzegel- of boekhandel; anders bij den vertegenwoordiger: 

PALESTRINASTRAAT 11. POSTREKENING 224553. (398) 
U I T G E V E R i a H A N S E R O E D E , D U S S E l ^ D O R E . 
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GOEDKOOPE AANBIEDING 
uit onzen voorraad Nederland en Kolon 

Uitsluitend prima kwaliteit. * = ongebruikt. 
NEDERLAND. 

De Ruijter-portzegels, complete serie 13 stuks, gebr. ƒ 
Port 1909-1910, 3 c. op 1 gld., type I 
Idem, type III 
Armenwet, 1% c , opdruk rood 
Postp.-verrekenz. 11 c. op 223^; 15 c. op 17J^; paar -
Telegraafzegel 25 c. lila, zeldzaam exemplaar 

NED.-INDIE. 
* 10 c. oplosbare kleur, schaarsch zegel 
'■'' Dienst. 2% gld. opdruk D 
* 2}i gld. opdruk Dienst 

CURACAO. 
1873. 2% gld. geelbruin/violet 
1903-1904. I K gld., bruinrood 
1903-1904. 234 gld., zwartblauw 

SURINAME. 
1926. 12K c. op 40 c , lila (112) 
1926. 12M c. op 22>^ c , oranje (113; 
* Port 1911. 10 c. op 30 c. 

LEVERINGSVOORWAARDEN. 
Bedrag bij bestelling. Porto extra. Boven ƒ 10,— franco. 

len. 

1,20 
1 , -
1,15 
2,25 

20,— 

2,25 
4,— 
3,— 

2,75 
1,75 
2,25 

2,50 
2,50 
8,50 

POSISEOEIHAN îlL 
G. MUm S Ë@OK, 

DEN HAAG. 
(449) 

PASSAGE 25-27 , 
TEFEFOON 112438. GIRO 4 2 6 2 

^ H i i i miiiii'"miiiiiiiiiimiiiiiNiMiMiiiii||iiiiiiiiiii||| |iiinii||| | |ii iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiMiiii||||ii i i i i i i i i " i i i | | | | i t 

PjiiiiiiiiiiimiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiMiiimmiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiii imi i i i i i i i u i i i i i i i i imimi i i i i ^ l 

| 1 W^e^ens auDDele z a k e n IJ 

p j te k o o p a a n ^ e b o a e n 1 1 

Il een §oea rendeerenae, IJ 
IJ 25 jaar oestaanae [i 
l | Postzegelnanael, | | 
1 1 m e t uit^eDreiae v o o r r a a e n f j 

I I zege ls , series, p a k k e t t e n e n p j 

| i pni late l i s t i scne o e n o o a i ^ a n e a e n , i | 

1̂ 1 enz. , enz . f J 

= = Brieven onder nr. 438 bureau van dit blad. = = 

iilllllllï^ 
= ^I||III|I1"II||||||II"II|||I||IIII"MI||||||||| I||||||II"I||||||||IIM|||||||||||MI|||||||||||||I<' 
^iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiijiimiiiiiiiiiiiimiiiiiii mill miiii imiiini 

Eerstvolgende veilingen. 
17—18 JANUARI: 

De zesde en laatste „Stephens" veiling, 
bevattende Australische Staten, waar
bij Nieuw Zuid-Wales zeer prachtig. 

24—25 JANUARI: 
Een algemeene verzameling, waarbij 
mooi Kaap de Goede Hoop, Rhodesia, 
enz., benevens 68 lots van verzame
lingen en allerlei. 

31 JANUARI: 
Een verzameling rariteiten van de 
echte „Bond Street" kwaliteit, Frank-
ryk, voornamelijk de Bordeaux-uit-
gifte gespecialiseerd, Spanje, Zwitser
land en andere Europeesche en Over-
zeesche landen. 

7—8 FEBRUARI: 
Algemeene en luchtpostverzamelingen, 
waarbij in het bijzonder vermeldens
waardig eenig mooi materiaal van 
Britsch Noord-Amerika. 

14—15 FEBRUARI: 
Een prachtige verzameling van Groot-
Brittannië en andere algemeene col
lecties. 

i»~ Indien gij geregeld wenscht ingelicht te 
worden omtrent den koers van de markt, kunt 
gij niet beter doen dan U te abonneeren op 
mijn prijslijst-uitgave, onmiddellijk na elke 
veiling verschijnende. Prijs 15/— voor de rest 
van het seizoen. Januari tot Juli. 

Correspondentie: Engelsch, Fransch en Duitsch. 

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

131/134 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres: Phistomsei-Wesdo, London. (436) 
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EEN 

Balans-Aanbieding. 

C A l s E x t r a R e d 
ons Droogboek g 

l a m e | 
ratis. I 

I. — + 70 verschillende KLEINE SERIES 
op strookjes, waarde ± ƒ15,—, voor slechts 
ƒ 10,— en franco. 

II. — ENG. BLANCO ALBUM, met 100 
bladen in klemband, ondanks den hoogeren 
pondenkoers en prgsstflging van papier 
slechts ƒ 2,75; per 3 stuks ƒ 8,— franco. 
(Extra bladen 15 cent per 10 stuks). 

IIL — PRACHTIG STOCKBOEK, for
maat 16 X 2S'A C.M., met 108 strooken en 
schutbladen, slechts ƒ 1,50; per 3 stuks ƒ 4,25 
en franco. 

IV. — De beste Eng. GOMSTROOKJES, 
20 cent per pakje (1000 stuks); per 12 pakjes 
ƒ 2,— en franco. 

V. — NEDERLAND, ZOMERZEGELS 
1935, 1936 en 1937; 3 complete series ƒ 0,75; 
per 10 complete, dus 30 series, slechts ƒ 7,— 
en franco. 

de Haagsehe Postzegel Handel, 
Noordeinde 196, DEN HAAG. Telefoon 113157. Giro 110104. (45°) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEK HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzendmg. (Handteekening) 

(459) 
(373) 

Veiling No. 278, 
welke einde Februari gehouden zal worden, 
bevat o.a. het tweede gedeelte van de ver
zameling, bijeengebracht door wijlen den 
WelEd. Zeer Gel. Heer Dr. J. S. Meulenhofï, 
Den Haag, waarin een zéér belangrijke afd. 

ENGELSCHE KOLONIEN. 
De geïllustreerde catalogus wordt op aanvraag 
gaarne toegezonden door 
HOLLAND'S OUDSTE VEILINGHOUDERS 

a. Î . VAN DIEXBN's 
P O S T Z E G E I ^ H A N D E L , N . V . 

ïrr .T,".S'^" ROTTERDAM, C. 
j ^ ^ " Voor volgende veilmgen kan steeds worden mgezonden. 
Bestelde U reeds onze Nederland en Koloniën prijslijst 1938 ? 
Geïllustreerd en met de thans geldende prijzen 25 c. + 5 c porto 
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DUITSCHLAND 
Ten bate van de „Winterhilfe" werd een briefkaart, 6 + 4 pf., 

groen op wit, uitgegeven. Op de voorzijde links zijn zeevisscherlj-
schepen afgebeeld, het zegelbeeld vertoont een kofschip. 

IRAN. 
Iran gaf een briefkaart van 90 din., rood op groen, uit. Het 

zegelbeeld vertoont den sjah zonder hoofddeksel. 

ITALIË. 
In het vorig nummer vermeldden wij de 8 steden, waarvan een 

reeks geïllustreerde kaarten verschenen. Hieronder volgen van 
4 daarvan de afbeeldingen: 

Cagliari: Bastioni, Panorama visto dal Porto, Theatro Romano, 
Strada da Cagliari a Muravera-Nuraghe Soro, Chiesa die San Dome 
nico 1'Esterno, Torre dell' Elefante vista dal Palazzo dell' Uni
versita, Torre di S. Efisio, Nuovo Bastione, Theatro Romano e 
vuduta panoramica. Gastel Sardo (Sardegna), L' Eleefnate, Tuili 
(Sardegna) Costumi, Saccargia (Sardegna), Abbazia. 

Livorno: Monumente a Ferdinand! I. de Medici, Ardanza, Piazza 
Cavour, Piazza Vittorio Emanuele II, II Porto, R. R. Gagni Pa-
noaldi, R. Accademia _Navale, Vista dall' Aeroplano, Via Cairoli, 
Fortezza Veechia, Stazione Centrale, Littorale Labronico. 

Milaan: Palazzo della Ragiene e Loggia dei Mercanti, Monu-
mento a Leonardo da Vinci e abocco della Calleria, Colonne di 
S. Lorenzo Epoca Romana, Nuova stazione ferroviaria, Castello 
Sforzesco, Chiostro di Santa Maria della Grazie Ospedale Mag-
giore, Piazza del Daomo, Duomo Particolare, Cortile del Palazza 
Municipale, Arco della Pase, Basilica di S. Ambrogio Atrio e 
Porticato. 

Napels: Veduata di Via Caracciolo, II Maschio Angicino dal 
Mole Pansorama da S. Antonio, Veduta da S. Antonio, Losser-
vatori Vesuviano, Santa Lucia, Parco Grifeo, Santa Lucia Parti
colare del Gastel dell Ovo, Veduta dall' Alberge Bertolini, Castel-
nuovi, Veduta dalla Via di Postillipo, Panorama dall' alto. 

POLEN. 
Hier verscheen een serie geïllustreerde kaarten van 30 gr. rood op 

roomkleurig karton. Er zijn 32 verschillende afbeeldingen (zwart). 

RUMENIE. 
Rumenië gaf een nieuwe kaart van "i'A lei uit, grijsgroen op 

gekleurd karton. Zegelbeeld als de andere kaarten (koning Carol 
naar links). 

ZWEDEN. 
Ter herinnering aan het feit, dat het in Maart 1938 drie honderd 

jaar geleden is, dat de eerste Zweedsche emigratie naar Amerika 
plaats vond, verschenen hier 2 geïllustreerde kaarten. Opschrift om 
het zegelbeeld: 1638 Nya Sverige Minnet 1938 - Sverige. De ge
wone briefkaart, 20 öre rood op wit karton, heeft op de achter
zijde een afbeelding van het vertrek van de beide schepen „Kalmar 
Nyceb" en „Fagel Gr ip" van Göteborg en de aankomst te Delaware. 
De antwoord-betaald-kaart van 20 -|- 20 öre rood op wit ver
toont op de eerste helft dezelfde afbeeldmg en op de antwoord
kaart de Zweedsche St. Trinitatis-kerk in Wilmington. 

NEDERLAND. 
Nieuwe lijst van frankeermachines Nederland en Indië. 

Wegens tijdsgebrek van dr. A. M. Benders heeft de heer ir. E. J. 
Enschedé, Hagelingerweg 145, Santpoort, postgiro 192398, zich 
bereid verklaard omstreeks Maart een nieuwe uitgifte van deze 
lijst te verzorgen. Bestellingen aan dit adres worden thans reeds 
gaarne tegemoetgezien. De kosten zullen vermoedelijk bedragen: 
Nederland en Indië ƒ0 ,40 (0,60), alleen Nederland ƒ0,30 (0,50), 
alleen Indië ƒ 0,10 (0,15). De bedragen tusschen haakjes gelden 
voor exemplaren welke nog met wit papier zijn doorschoten. 

Baarfrankeering. 
Van 7 MeL 1934 werd nog een violette Flierstempelafdruk ge

vonden met e n k e l ring-datumstempel Amsterdam-G.S., waarde 
134 cent, welke tot dusver nog niet was gemeld. 

Francotyp. 
Machine 122 V. 
De heer Traanberg meldt, dat deze machine op 10 December j.1. 

gedurende ongeveer 1 uur geheel zonder cliché's gestempeld heeft 
wegens reparaties. Afdrukken hiervan zullen dus niet gemakkelijk 
te vinden zijn ! 

Machine 221 V. 
Deze machine werd voorzien van nieuwe datum- en waarde

stempels met iets dikker letters, terwijl het machinenummer 
thans 3 in plaats van 234 mm. hoog is. 

Machine 270 VIL 
In December s tond ' l inks van den datumstempel een cliché: 

mddr . . . . / Advokaat / moet van / G.P. zijn ! 
Machine 315 II. 
Omstreeks October werd het afdruknummer uit deze machine 

verwijderd. 
Machine 320 V. 
Verplaatsing van het kantoor veroorzaakte een wijziging in den 

datumstempel, welke thans als plaatsnaam Hengelo (Ov.) ver
meldt. Tot dusver werden slechts afdrukken bekend met links 
de reclame van type III. 

Machine 326 IX. 
Een nieuw cliché links vermeldt in lijn versiering: WINTER

SPORT. 
Machine 687 IL 
Reeds in October werd uit deze machine het afdruknummer 

verwijderd. 
Machine 753. 
Model G3B, sedert September in gebruik bij N.V. Mij. voor 

Wasverwerking Erdalfabriek. Tusschen de stempels: BRABANT-
SGHESTR. / AMERSFOORT en links van den datumstempel: IN 
KWALITEIT / LIGT / ONZE KRACHT. 

Machine 756. 
Model C4B, sedert September in gebruik. Tusschen de stempels 

twee concentrische cirkels, waaroverheen HETTEMA ZONEN / 
LEEUWARDEN / (HOLLAND). 

Machine 762. 
Model C4B, sedert begin September geheel zonder cliché's in 

gebruik bij de Amsterdamsche Bank N.V., bijbank te Rotterdam. 
Machine 764 I-IIL 
Model G4B, zonder afdruknummer, sedert September in gebruik. 

Tusschen de stempels hetzelfde cliché als bij machine 249, links 
bij type I geen reclame, bij type II het cliché van 249 VI/VIII en 
bij type III een nieuw cliché: Wester's / GOUDSIROOP / ZUI
VERE RIETSUIKERSIROOP / IN FRAAIE BUSSEN / VAN 
K - 1 en 2H K.G. N E T T O . 

Machine 779. 
Model C3B, sedert September in gebruik. Tusschen de stempels 

een in tweeën gedeelde rechthoek: in de linkerhelft de figuur van 
de godin Vesta met een tempel en boomen op den achtergrond 
en rechts de naam „VESTA" / ARNHEM. 

Machine 806. 
Model C3 (oud type, kleine waardecijfers), sedert September in 

gebruik bij de firma R. van Schothorst te Barneveld. Tusschen de 
stempels een stuk frame en voor- en achterwiel van een fiets, 
aangevuld met den naam: VAN / SCHOTHORST / BARNE
VELD. 

Hasler. 
Machine H. 507 IV. 
Tusschen de stempels Standard als bij type II, links een lang

werpige, naar onderen wijder wordende bus met opschrift Esso-
lube / MOTOR OIL / 20 W. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN, 
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Machine H. 514 III. 
Deze machine werd voorzien van een belangrijk grooter 

machinenummer. 
Neopost. 

Verschillende machines van dit merk werden in verband met 
de portverlaging van nieuwe waarden voorzien, waarbij dikwijls 
alle waardecijfers door nieuwe, van kleiner model, werden ver
vangen. Bekend werden reeds: N . 251: 5 en 10, N. 258: \% en i, 
N. 264: 5. Nadere opgaven van verzamelaars worden gaarne 
tegemoetgezien. 

Machine N . 258. 
Het cliché links werd vervangen door een dubbelen cirkel met 

HAARLEM en omschrift: KAMER VAN KOOPHANDEL EN 
FABRIEKEN. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 55 II 
In deze machin; werd dezelfde reclame geplaatst als in machine 

23: Kris-Bier (als handelsmerk) en onder den waardestempel: 
D R I N K T KRIS-BIER. 

Machine 74 I-II. 
Onlangs in gebruik genomen door de N.V. Van den Bergh's 

Fabrieken (N.I.) te Batavia. Tusschen de stempels: Blue Band / 
Margarine / Vers gekarnd / Een zuiver natuurproduct / van den 
Bergh's Fabrieken (N.I.) N.V. Bij type I links de afbeelding van 
een blik Blue Band, bij type II de afbeelding van een stuk Life
buoy zeep met verpakking en tusschen de stempels Lifebuoy 
Toilet zeep / afdoende tegen / Transpiratie bezwaren / Lever's 
Zeepfabrieken N.V. 

Machine 202 V. 
Geheel als type IV, doch onder den waardestempel de toe

voeging: BRITISH AMERICAN TOBACCO Co. (N.I.) LTD. 
Machine 210 I l - in . 
In September stempelde deze machine in groote letters onder 

den waardestempel: FACTORIJ / BATAVIA, welk cliché in Oc
tober reeds vervangen werd door een veel kleiner model met den
zelfden tekst tusschen de stempels. 

LEGENDEN EN MYTHEN OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

XV. 

VERVOLG JAPANSCHE MYTHEN EN LEGENDEN. 

De legende van keizerin Jingo. 
Hoewel er destijds in Japan een krachtige vrouwenfiguur aan 

het bewind moet zijn geweest, is het echter historisch niet be
wezen, dat dit keizerin Jingo was. Aan haar wordt de verovering 
van Korea in het jaar 202 (?) toegeschreven. Voor de Japanners 
is zij de nationale heldin bij uitnemendheid; zij werd dan ook 
tot een godheid verheven. Zij was vermaard om haar schoonheid, 
kunde, wijsheid en heldhaftigheid. Haar echtgenoot, keizer Chiuai, 
was in het jpar 200 uitgetrokken om een opstand in Kumaso te 
onderdrukken. De keizerin, die hem over zee gevolgd was, kreeg 
onderweg, terwijl zij in gebed verzonken was, een droom, waarin 
de goden haar openbaarden, dat er een veel schooner en rijker 
land dan Kumaso bestond, n.l. Chosen (Korea) en dat dit in het 
bezit van Japan zou kunnen overgaan, indien dit land een krijgs-
tocht daartegen ondernam. De goden lieten erop volgen, dat in
dien keizerin Jingo steeds blijk gaf van haar groote geloovigheid, 
zij zouden helpen het land zonder bloedvergieten te veroveren. 
De keizerin deelde haar echtgenoot haar droom mede. De keizer, 
die niet zoo geloovig was als zijn vrouw, verklaarde eerst een 
bewijs van de waarheid van de goddelijke woorden te willen 
hebben. Hij beklom daarop een hoogen berg om te zien of hij 
in het westen (de richting waarin Korea lag) land kon ontdekken. 
Hij kon echter niets zien, dat op land geleek. Hij besloot daarop 

zijn veldtocht naar Kumaso te vervolgen. De goden, vertoornd 
over Chiuai's ongeloovigheid, bewerkten zijn nederlaag en dood. 
Keizerin Jingo besloot den dood van haar echtgenoot te wreken. 
Het gelukte haar inderdaad met haar legers den opstand in 
Kumaso te onderdrukken. Haar droom liet haar echter geen rust 
en zij besloot het bevel te geven to t den veroveringsoorlog tegen 
Korea. Van te voren riep zij de hulp van de hoogere geesten in, 
zooals haar dat bevolen was in haar droom. In het jaar 201 was 
alles voor den knjgstocht gereed. De vloot lag gereed om uit te 
varen; aan boord van de schepen bevond zich een sterk leger. 
Op het punt van te vertrekken, bemerkte de keizerin, dat zij een 
kind moest krijgen. De goden, die haar ook hierin bijstonden, 
voorspelden haar dat de geest van het ongeboren kind de Koreanen 
zou overwinnen en dat het pas geboren zou worden na haar 
terugkomst uit Korea. De legende verhaalt, hoe door het in zee 
werpen van het „juweel van het vallende water", haar door de 
goden verstrekt, de Koreaansche schepen, toen de Japansche vloot 
naderde, op het droge kwamen te liggen en hoe, toen de Koreanen 
hun schepen verlieten om de Japanners te voet aan te vallen, 
de keizerin „het juweel van het rijzende water" in zee wierp, 
waarop alle Koreanen verdronken. Hierop landden de Japanners, 
de bevolking gaf zich zonder tegenstand over en de koning van 
Korea erkende de heerschappij van Japan. De beide „juweelen" 
had de keizerin voor haar landing in zee geworpen; door be
middeling van den Draak der Wateren zouden zij aan de goden 
teruggegeven worden. Nadat de keizerin was teruggekeerd in haar 
rijk, werd haar een zoon, Ojin genaamd, geboren. Hij groeide 
op tot een waardigen zoon van zijn moeder, n.l. tot een bekwaam 
en dapper krijgsman. Na zijn dood werd hij tot oorlogsgodheid 
verheven en werden er prachtige tempels te zijner eere gebouwd. 

Keizerir Jingo komt voor op Japan '1908, 5 en 10 yen; 1925, 
5 en 10 vjn. 

MEXICAANSCHE M Y T H E N . 
Vóór de komst van de Spanjaarden (1521) werd Mexico be

woond door verschillende stammen, welke men samenvatte onder 
den naam van Naua-volkeren, o. m. de Tolteken, de Zapoteken, 
de Zoken, de Chapaneken, de Azteken, e. a. De Azteken waren 
oorspronkelijk uit het Noorden gekomen en hadden de andere 
volkeren onderworpen. In 1325 stichtten zij de stad Tenochtitlan 
(cactus op een steeij), het tegenwoordige Mexico. Op verschil 
lende zegeluitgiften (zie de lijst aan het einde van dit hoofdstuk) 
is een adelaar afgebeeld met een slang in den snavel. Aan deze 
afbeelding is de volgende mythe verbonden. Toen de Azteken hun 
vaderland verlieten, werden ze begeleid door den god Uitzolo-
pochtli, hun krijgsgod, die in de gedaante van een kolibri (sym
bool van herlevenden plantengroei) voor hen uitvloog naar het 
meer van Mexico. Daar zagen zij een adelaar met uitgespreide 
vleugels op een cactus zitten. In zijn snavel had hij een slang 
geklemd. De Azteken beschouwden dit als een goddelijk teeken 
en stichtten op di^ plek Tenochtitlan. 

Op verschillende waarden van de uitgifte 1934 zijn voorstellingen 
weergegeven, welke betrekking hebben op den godsdienst der 
Azteken, waarvan een alles overheerschende invloed cp hun 
staatsinrichting, politiek, kunst en particulier leven uitging. Niet 
alleen door hun ingewikelde godsdienstige ritueelen zijn de Azteken 
beroemd, doch ook door hun kunst, architectuur, geschriften en 
muziek. Tevens waren het voor dien tijd zeer knappe astronomen, 
hetgeen verband hield met den eeredienst der goden. De Azteken 
aanbaden een menigte goden. Het meest beruchte van hun gods
dienst was het offeren van menschen, waartoe de krijgsgevangenen, 
bviit gemaakt in de oorlogen met naburige stammen, werden 
gebruikt. Uit deze krijgsgevangenen werden de schoonste, sterkste 
jonge mannen gekozen. Zij alleen waren waardig den goden ge-
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offerd te worden. In sommige jaren beliep het aantal menschen-
offers 20.000, hetgeen een ontvolking van de naburige gebieden 
ten gevolge had ! Men vermoedt, dat deze menschenoffers óf 
den eeuwigen kringloop van sterven en herleven moesten sym-
boliseeren, óf wel dienden tot het uitbannen van den duivel. 

Wij willen nu de bovengenoemde zegels (uitgifte 1934) aan 
een nadere beschouwing onderwerpen. Op het zegel van 10 c 
zien wij een soort van kruis afgebeeld, dat evenwel geen kruis, 
doch een gestyleerde boom (cactus ?) voorstelt, waarop de heilige 
vogel met de slang zit. Aan weerszijden van het kruis zien we 
priesters afgebeeld, die kleine godenfiguren dragen. De voorstel
ling is afkomstig van een basrelief van een der ruïnes in de buurt 
van de stad Palenque. De overblijfselen van deze ruïnes en van 
die te Mitla zijn sprekende bewijzen van de vergevorderde bouw-

wnp^wi^vppi 

fcimiitiÉt^fc<MM^A>^aA»Jby 

techniek en van het kunstgevoel der Azteken. Op het 50 c. zegel 
zien we een afbeelding van de beroemde ruïnes van Mitla (de 
stad der dooden) in de buurt van Oaxaca, het kultuurcentrum 
der 2apotheken, die in 1495 door de Azteken onderworpen 
werden. Het 10 c. zegel van de luchtpost stelt de poort voor, 
welke toegang geeft tot den tempel van Quetzalcoatl. 

Boven de poort bevindt zich een af
beelding van een draak, waaraan een 
symbolische beteekenis is verbonden. 
Quetzalcoatl is de meest vereerde onder 
de Mexicaansche goden. Volgens één le
zing beteekent Quetzalcoatl: „gevederde 
slang", volgens een andere: „de zich op
richtende slang". Deze god is de god van 
den wind en wordt als zoodanig, tevens 
als de verwekker van den regen, be
schouwd. De wind is immers de beweeg-
kracht van de regenwolken. Hij jaagt de 
wolken naar de plaats waar de regen neer 
moet vallen (als een verhooring op de 
offers). Tot hem wordt gebeden en ge
offerd door bemiddeling van de priesters, 
om op tijd den regen te doen vallen ter 

ontkieming van het gezaaide. Tevens is hij de uitvinder, volgens 
de mythe, van de kunst, de wetenschap, de magie, de waarzeggerij, 
de astronomie, e. d. 

De volgende mythe verhaalt van Quetzalcoatl's lotgevallen. Eens 
stichtte hij te Tollan een rijk, dat zijn weerga niet vond aan rijk
dom en overvloed. Vorst en volk leefden ongestoord in harmonie 
en geluk, totdat helaas Quetzalcoatl in verzoeking werd gebracht. 
Een van de drie goden, die hem vijandig gezind waren, reikte hem 
een dronk, welken Quetzalcoatl ten onrechte voor den onsterfe-
lijkheidsdrank hield. Na het gebruik hiervan trad echter dronken
schap op; dit vergrijp kostte hem zijn rijk. Quetzalcoatl moest 
wegtrekken, het Oosten in, naar het land van de zon. Met zich 
voerde hij alle geschriften, die betrekking hadden op de weten
schap en de kunst, benevens de muziekinstrumenten. Zijn gevolg. 

bestaande uit dwergen en gebochelden, niet bestand tegen de 
koude, kwam jammerlijk in de bergen om. Aan het strand van de 
zee gekomen, ontdeed Quetzalcoatl zich weenend van zijn ver
sierselen en voltrok den vcrbrandingsdood aan zichzelf. De asch 
van zijn lichaam woei weg en veranderde in vogels met schitte
rende veeren; zijn hart in de morgenster. Een andere lezing is, 
dat Quetzalcoatl in zee verdween. De Azteken waren er echter 
vast van overtuigd, dat hij eenmaal terug zou keeren. 

De eeredienst van dezen god houdt verband met de aanbidding 
van het zonnestelsel. Men geloofde, dat de god de afnemende 
maan was en dat, wanneer de maan onderging („stierf"), het 
hart van den god veranderd werd in de morgenster. 

De adelaar met de slang in den snavel komt voor op Mexico 
1899, 1 c ; 1914, 1 c.-l p. (doorstoken); 1914, 5 c. (getand 12); 
1914, 1 c - l p. (getand 12); 1916, 1 c ; 1933 (congres voor de 
statistiek) 2 c.-l p . ; 1934, 1 p . ; luchtpost 1929-1934 10 c.-lO p. ; 
idem 5 c.-50 et. (doorstoken); retourzegels 1885, zegels zonder 
waarde-inschrift; idem 1892-1893, 4 zegels (zonder waarde-
inschrift); 1895, 5 zegels (zonder waarde-inschrift); 1905, 2 zegels 
(zonder waarde-inschrift). De bouwvallen van Palengue en Mitla 
komen voor op Mexico 1934, 10, 40, 50 c ; luchtpost 1934, 10 c. 
Quetzalcoatl is afgebeeld op Mexico, luchtpost 1935, 40 c. 

(Wordt vervolgd). 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 
XV. 

Portugal. 
De herinneringsuitgifte van 1923 

van 1 c. tot 2 esc. ter eere van de 
vliegers Cabral en Coutinho (Senf 
274-289; Yvert 257-272) is een fan
tasieproduct van de ergerlijkste soort 
van twee speculanten. De zegels, die 
op hun kosten vervaardigd waren, 
dienden ter frankeering gedurende 
drie dagen: van Goeden Vrijdag tot 
Paaschmaandag (dus op dagen met 
het geringste briefverkeer), alleen dan 
wanneer het publiek aan de loketten 

de brieven ter frankeering aanbood. Daarna gingen met toestem
ming van den handelsminister alle overgebleven voorraden naar 
de twee speculanten ter uitbuiting van de verzamelaars terug. 

In 1919 werd, zoogenaamd ten behoeve van een briefpost der 
„revolutionaire monarchisten" (post, die nooit tot stand kwam, 
daar de regeering er in hun hoofdkwartier beslag op legde), een 
stel zegels gedrukt, voorstellende een wapen met opschrift: Correos 
Reino de Portugal, getand, in de waarden: 23^, 5, 10, 35 reis. 
In de drukkerij werden nog vellen gevonden die niet getand waren. 
De afstempeling van de in den handel voorkomende exemplaren 
is eerst later geschied. 

Rumenië. 
Op aandringen van den journalistenbond in Zevenburgen waren 

tijdens hun congres op 25 Augustus 1920 in Klausenburg op het 
feestterrein stellen weldadigheidspostzegels te koop. Het ï-ijn de 
zegels van 1919, koning Ferdinand, 1, 5, 10, 15, 25, 40, 50 bani, 
1 leu, 2 lei (Senf 369-377; Yvert 264, 266, 268, 271, 272, 277, 
278, 281, 284) met opdruk in zwart, rood of goud: Ziaristi 1920 
Ujs^girók, op 3 regels. Deze gelegenheidszegels zijn niet ambts
halve uitgegeven en werden evenmin vanwege het Rumeensche 
postministerie als rechtmatig erkend. 

Tijdens de Rumeensche bezetting in Hongarije in 1918 verscheen 
een zoogenaamde uitgifte voor Zuidoost Zevenburgen, te weten: 
koerseerende postzegels van Hongarije met Rumeenschen opdruk: 
streep en bani, resp. lei, van 2 bani tot 10 lei op gelijke waarden 
van Hongarije. Het is een fantasie-uitgifte. 

Even speculatief is de zoogenaamde uitgifte voor Zuidwest 
Hongarije: 29 verschillende waarden van Hongarije, bedrukt met 
het Rumeensche wapen. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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In 1932 werd een zegel uitgegeven van 2 lei, donker blauwgroen, 
en ook een portozegel van 3 lei, zwart, met Inschriften: „Pentru 
Cultura", die tot de fiscaalzegels te rekenen zijn. 

De staat, die een prentbriefkaartenmonopolie heeft ingevoerd, 
maakte in afwachting van de algeheele doorvoering van dezen 
maatregel de bepaling, dat elke kaart voor het binnenlandsch ver
keer voorzien moet zijn van bovenstaand fiscaalzegel van 2 lei. 
Ontbreekt dit, dan heft de post 3 lei Strafporto. 

Deze zegels komen met de normale postafstempelingen voor, 
zijn oogenschijnlijk postzegels, en worden als zoodanig te koop 
aangeboden. 

Rusland. 
Na het ineenstorten der keizerlijke regeering dook in Maart 1917 

een „revolutie-uitgifte" op met een bloedrooden opdruk, telkens 
op een blok van 4 zegels, bestaande uit gekruiste zwaarden met in 
het midden een phrygische muts, waaromheen in het russisch 
de Woorden: Broederschap - Gelijkheid - Vrijheid, op de Romanoff-
zegels van 1, 2, 3, 4, 7, 35 en 50 kopeken, op de noodgeldzegels van 
10, 15 en 20 kopeken en op de provisoriën 10/7 en 20/14 kopeken 
(Senf 80-84, 90, 91, 0100 I-III, 123, 124; Yvert 77-80, 86, 87, 
102-106). 

Het zijn zwendelproducten van Petersburgsche handelaren, waar
van de voornaamste was B. Trachtenberg, eerst te St. Petersburg, 
later wonende te Odessa. Alle voorkomende gebruikte exemplaren 
op gewone of aangeteekende brieven werden aan zijn eigen adres 
gericht, opgegeven te St. Petersburg of in Jekaterinodar, de eerste 
op 10-3-17 postkantoor 38, de laatste op 7-2-18 (de 1 van 18 
ontbreekt meestal). "Waarschijnlijk zijn ook vele stukken uit wel
willendheid afgestempeld; trouwens, in 1917-1918 werd door de 
post aldaar alles afgestempeld wat op brieven geplakt was; er 
heerschte in het begin vrijdom van brieftransport. Er bestaan ook 
kopstaande en dubbele opdrukken, ook één recht, één kopstaand. 
De maker schrikte er niet voor terug, enkele blokken met zijn 
keur B. Tracht - Odessa als echt af te stempelen. 

Toen de eerste betrekkelijk kleine oplage van de hand gedaan 
was, liet hij verdere zegels bedrukken met een stempel, dat van 
het eerste ietwat afwijkt; er bestaat een vrij groot verschil in de 
handgrepen der zwaarden en de opschriften. Desniettemin noemt 
Yvert, die één der eerste was die ze opnam en prijsde, ze bijna 
alle nog, en meest met hooge prijzen, tot 600 frs. toe: 79a-108a. 

De catalogus Yvert is ook de eenige, die de uitgifte met het 
afstand doen van de regeering door den czaar meldt en prijst. Hier 
betreft het een soortgelijk geval; slechts werden nu geen blokken 
van 4, maar van 6 van bovengenoemde zegels genomen. Zij ont
vingen een liggenden opdruk, die in heel kleine letters de oorkonde 
van het aftreden, die destijds in de couranten verschenen was, 
weergaf. De opdruk komt ook in spiegeldruk voor; ook in een 
tweede oplage, daar de eerste klein was, en eveneens „verval-
schingen". Yvert 79b-104b. 

Ten slotte nog een derde uitgifte, doch nu nog voordeeliger, 
namelijk over blokken van 12 zegels; de proclamatie van vorst 
Michael van Rusland, Yvert 79c-104c. Nogmaals een eerste en 
tweede oplaag en „vervalschingen". 

Uit Italië stamt een zoogenaamde „revolutle"-uitgifte in kleine 
oplaag; steendruk; smal staand formaat, getand en ongetand: 
10.000 roebel oranje, werkman met hamer en aambeeld; 22.500 r. 
lichtgroen, landman met korenschoof; 50.000 r. roodbruin, soldaat 
van het roode leger; 100.000 r., kassier, sikkel en sovjetster; 
150.000 r. vermiljoen, beeltenis van Lenin; 300.000 r. bruin, beel
tenis van Sinowjew; 450.000 r. donkerblauw, beeltenis van Trotzki. 

Eveneens in Italië is een vliegpostserie in kleine oplage uit

gegeven, die in groot hoogformaat bovenaan het woord „Potschta" 
draagt, maar met een Y inplaats van IJ ( = tsch), zoodat er̂  eigen
lijk pouta te lezen staat, uit welke drukfout reeds te besluiten is, 
dat men met maakwerk te doen heeft. In het midden is een vlieg
tuig (tweedekker) te zien, vliegende boven een onduidelijk zicht
baar landschap. Onderaan de waarde in roebels, zoodat dus de 
aanduiding van het land ontbreekt. Twee waarden in steendruk; 
ongetand: 50.000 r., ultramarijn, 100.000 r., bruin. 

Uit dezelfde letterfout is te besluiten, dat nog een ander stelletje 
van twee zegels hier te vermelden valt, in lithografie, groot liggend 
formaat, ongetand, geringe oplage: 5000 r. ultramarijn, mannen 
met korenaren; 20.000 r. groen, allegorische voorstelling. 

Een stel zoogenaamde Russische dienstzegels verscheen eeneens 
op de markt. Het betreft Russische zegels van 1909-1911 die een 
schuinen zwarten opdruk dragen: COB. H A P . KOM (dus sow. 
nar. kom.) als afkortingen van de Russische aanduiding: raad 
der volkscommissarissen. Zij komen slechts ongebruikt voor. De 
oplaag schijnt gering te zijn; voorzichtigheid is aan te bevelen. 

Kort na het uitbreken der Russische omwenteling probeerden 
de partijen die den tsaar trouw gebleven waren, van alle zijden 
de bolsjewistische regeering in Groot-Rusland omver te werpen 
met behulp van ententetroepen. He t gelukte echter den bolsje-
wisten alle dusdanige ondernemingen te onderdrukken. 

Het is misschien interessant achtereenvolgens, draaiende met 
de zon mee, de landstreken op te noemen, die in de oorlogsjaren 
door verschillende legers bezet zijn geworden, of afgesneden zijn 
geweest; gebieden, waarvoor onderscheidene postzegels (meestal 
vroegere keizerlijke) met opdruk uitgegeven zijn, die later in 
grooten getale nagemaakt zijn, of waarvoor geheele stellen 
fantasiezegels uitgedacht en op de markt geworpen werden. 

1. van Perzië is het westelijke gebied Loeristan met de steden 
Hamadan, Kasr-i-Schirin en Kirmansha van October 1914 tot 
Maart 1917 eerst door Turksche, later door Russische troepen 
bezet geweest, die het postverkeer met Perzië zelf tegenwerkten. Bij 
gebrek aan postzegels zijn te Hamadan rechtmatig, voor de be
volking, 2 zegels uitgegeven: 12 shahi en 24 shahi op de 1 kran, 
ultramarijn en rosekarmijn (Senf 399, 400; Yvert Perse 402, 403). 

2. Azerbeidschan (zie onder den naam van dit land). 
3. Armenië (zie onder dien naam). 
4. Georgië (zie onder dien naam). 
5. Don, Koeban, Oost-Ukraine, Generaal Denikin (zie onder 

Zuid-Rusland). 
6. Krim, Sebastopol (zie onder Wrangel-leger). 
7. Odessa zeepost (zie onder Odessasche zeepost). 
8. Odessa (zie onder dien naam). 
9. Nowo Tschirkask (zie onder dien naam). 
10. Ukraine, generaal Petljura (zie onder dien naam). 
11. West-Ukraine (zie onder dien naam). 
12. Polen, Poolsch legercorps, generaal Musninski (zie onder 

Polen). 
13. Zuid-Litauen, Grodno (zie onder dien naam). 
14. Kowno, Marienburg, Altschwanenburg, generaal Bulak Bala-

chowitsch (zie onder Wit-Rusland). 
15. Koerland, Mitau, generaal Awaloff Bermondt (zie onder 

"West-Russisch leger). 
16. Letland, Riga, Smilten, idem, idem (zie onder Letland). 
17. "Wierland, Reval (zie onder Estland). 
18. Pleskau, Narwa, generaals Rodzinski, Judenitsch (zie onder 

Noordwestelijk Russisch leger). 
19. Karelië (zie onder dien naam"). 
20. Noord-Ingermanland (zie onder dien naam). 
21. Archangelsk, "Wolagda, Onega, generaal Miller (zie onder 

Noord-Russisch leger"). 
22. Siberië (zie onder dien naam). 
23. Transbaikal-gebied, admiraal Koltschak, generaal Semenoff 

(zie onder Oost-Siberië"). 
24. Pri Amoer-gpbied (zie onder Rusland, Republiek van het 

Verre Oosten) 
25. Turkestan, generaals Dutoff en Ungern-Sternberg (zie onder 

Turkestan). 
("Wordt vervolgd). 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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JEUGDVEREENIGINGEN. 
Waarom is in de jeugdvereenigingen zoo weinig enthousiasme 

en gaan zij, zoo ontloken, weer ten gronde ' 
Deze vraag bracht mij, toen ik vernam dat een jeugdvereeniging, 

die zoo vol goeden moed werd begonnen, bij gebrek aan belang
stelling w eer ten onder ging, tot nadenken Ik wil beproeven hier 
op eens een antwoord te geven, in de hoop dat bij volgende 
pogingen een jeugdafdeeling op te richten, deze adviezen ter harte 
mogen worden genomen 

Ten eerste dan wie worden gewoonlijk tot deze vereenigingen 
toegelaten ' In de meeste gevallen allen, die zich aanmelden 
Abuis ' Toegelaten moeten alleen worden zij, die reeds bewijzen 
hebben gegeven, dat het postzegelverzamelen hun ter harte gaan 
zal en zulks is van ouders, vrienden en kennissen wel te ver
nemen Dan alleen personen, die bewijzen hebben gegeven van 
in hun dagelijksch leven ordentlijk en netjes te zijn, een slordig 
en onverzorgd persoon op zich zelf wordt nooit een goed ver
zamelaar En dan ook nooit iemand, die niet weet, wat hij 
vandaag wil en morgen met 

Ten tweede is het beter iemand toe te laten, die reeds vanaf 
zijn jeugd het verzamelen beoefent, zij het dan alleen maar 
schelpjes, steentjes, lucifersdoosjes, etiketten, enz Iemand, die het 
alleen doet, omdat zijn vriendjes het ook doen, kan men gerust 
weglaten 

Heeft men eenmaal een jeugdvereeniging, laat hen dan onder 
een eigen gekozen bestuur werken, alleen de teugels blijven in 
handen van de aangewezen leiders Houdt op de vergaderingen, 
die volgens mij slechts eenmaal in de maand moeten gehouden 
worden en zulks op een uur, dat iedereen vnj is, hun geest bezig 
met zaken alleen op postzegels betrekking hebbende, leidt hen 
niet af met gesprekken over sport en dergelijke onderwerpen 
Laat hen verzamelingen bezichtigen van hun clubgenooten en nu 
en dan eens een verzameling der leiders Wekt hun eergevoel op 
voor netheid en orde in het verzamelen Geeft hun inlichtingen, 
waarom dit zegel wel en dat met moet verzameld worden Leert 
hun het verschil van steendruk, diepdruk, boekdruk, enz , lijn 
en kamperforatie, e n z , te veel om hier op te noemen Laat de 
leiders nu en dan een klein onderwerp, zegels betreffende, be
handelen, maar zorgt, dat dit hun verstand niet te boven gaat, 
daar de animo om te luisteren er anders vlug af is 

Het uitschrijven van kleine wedstrijden op de bijeenkomsten, 
tegen kleine prijzen, valt steeds in den smaak, terwijl éénmaal 
s jaars een soort tentoonstelling, waaraan allen moeten meedoen 
en die door de ouders en anderen kan worden bezocht, steeds 
succes heeft 

Kan men nu en dan op de bijeenkomsten een verloting van 
zegels houden, zooveel te beter En om hun ijver te beloonen 
geeft hun op tijd eens een uitspanning of reisje, dat weinig of 
mets behoeft te kosten, ook een avondje waar de clubgenooten 
de artisten zijn, wordt ten zeerste gewaardeerd 

Ziedaar in ' t kor t mijn opinie omtrent jeugdvereenigingen en 
hoe ze te doen bloeien 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 
Breda Dr. G 

WAT DE PORTRETZEGELS DER VEREENIGDE 
STATEN VAN NOORD-AMERIKA ONS 

TE ZEGGEN HEBBEN 
door J WEMMERS 

IX 
William Henry Harrison 

S William Henry Harrison, president der Ver-
eenigde Staten van Noord-Amenka, den 9en 
Februari 1773 in den stiat Virginia geboren, was 
de zoon van Benjamin Harrison, een der onder
teekenaars der Amenkaansche onafhankelijk
heidsverklaring, en ontving zijn opleiding aan 
Hampden-Sidney college In 1792 werd hij offi
cier bij het leger, nam m 1797 ontslag en werd 

daarna benoemd tot vice-gouverneur van Indiana Door dezen 

staat naar het Congres afgevaardigd, ondersteunde hij het wets
ontwerp, om Staatslanden in kleine perceelen te verkoopen, wat 
tot den bloei van Noord Amerika niet weinig heeft bijgedragen 
Hij onderscheidde zich in den oorlog tegen de Engelschen in 
Canada, won den beslissenden slag bij Tippecanoe (5 November 
1811), veroverde verschillende vestingen en drong eindelijk, nadat 
Parry de Britsche zeemacht op het Eriemeer vernietigd had, in 
Opper Canada door, waar hij 5 October 1813 de overwinning be
haalde op generaal Procton Daarna ging hij naar Beneden-Canada, 
maar moest weldra het opperbevel verwisselen met een commando 
in het binnenland der Unie In April 1814 keerde hij terug tot 
het ambteloos leven Als lid van het Congres ijverde hij voor 
een betere inrichting van het leger In 1828 werd hij benoemd 
tot gezant te Columbia, doch een brief, door hem aan Bolivar 
geschreven, veroorzaakte zijn terugroeping Daar hij onbemiddeld 
was, voorzag hij m de behoeften van zijn talrijk huisgezin door de 
betrekking van griffier te aanvaarden bij een rechtbank in Ohio 
Wat reeds in 1836 vruchteloos beproefd was, gelukte in 1840 
Harrison werd voor het tijdperk 1841-1845 tot president der Unie 
benoemd Hij overleed evenwel reeds den 4en April 1841 

Zijn beeltenis komt voor op de uitgiften van 1902-1903, 13 cent 
violet, en 1925-1931, 13 cent groen 

Rutherford Birchard Hayes 
Rutherford Birchard Hayes, negentiende president van de Ver-

eenigde Staten van Noord-Amerika, den 4en October 1822 te 
Deleware (Ohio) geboren, studeerde aan het Havard College in 
de rechten, doorreisde Noord-Amerika en vestigde zich in 1849 
als advocaat te Cincinnati Als tegenstander der slavernij nam hij 
111 1861 dienst bij het Unie-leger en werd van eenvoudig vrij
williger allengs bevorderd tot brigade-generaal Na het eindigen 
van den oorlog werd hij lid van het Congres en bekleedde van 
1867 tot 1871 de betrekking van gouverneur van den staat Ohio 
Den 7en November 1876 werd hij met 185 tegen 184 stemmen tot 
president der Vereenigde Staten gekozen, en daar men de geldig
heid der stemmen van Zuid Carolina, Florida en Louisiana in 
twijfel trok, was het aanvankelijk onzeker of hij die waardigheid 
zou kunnen aanvaarden Een commissie van onderzoek besliste 
echter te zijnen gunste, zoodat hij den 4en Maart 1877 de teugels 
van het bewind in handen nam Zijn verzoenende toespraak, bij 
die gelegenheid gehouden, maakte een goeden indruk Hij be
noemde een minisferie van zes gematigde republikeinen en één 
democraat Bij het benoemen van ambtenaren lette hij uitsluitend 
op bekwaamheid en verdienste Ook bracht hij den gespannen toe
stand in Zuid Carolina en Louisiana tot rust Een invloedrijke op
positie in het Congres legde hem telkens moeilijkheden in den 
weg zoodat hij meermalen van het recht van veto gebruik moest 
maken In 1881 werd hij door Garfield vervangen Hij overleed 
den 18en Januari 1893 te Fremont 

Zijn beeltenis komt voor op de uitgifte van 1922-1931, 11 cent 
gujsblauw en blauwgroen 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTIKELEN, 
IN OCTOBER-NOVEMBER 1937 VERSCHENEN 

IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
door M J VAN HEERDT-KOLFF 

Afkortingen der rijdschriften 
A PH American Philatelist 
C C PH Collector's Club Philatelist 
E T L Echo de la Timbrologie 
C Die Ganzsache 
G B Germania Berichte 
G S M Gibbons' Stamp Monthly 
I B J Illustriertes Bi lef marken Journal 
L PH London Philatelist 
P Die Post 
PH B Le Philatehste Beige 
PH J G B Ihe Philatelie Journal of Great Britain 
PH Z Philatelisten Zeitung 
PMRK Die Postmarke 
j B Z Schweizer Briefmarken Zeitung 
S C Stamp Collecting 
W E PH West End Philatelist 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Algemeen. 
European Peasant Costume on Stamps. G.S.M. vol. XI, 1937, 24. 
Grundbegriffe der Philatelie. PMRK. 1937, 256. 

België. 
Contribution ä 1'étude des précurseurs. PH.B. jrg. 17, 1937, 

164, 196. 
Belgique. L'Emission ä effigie de 1865-66. PH.B. jrg. 17, 1937, 

181. 
L'Emission de 1883. 20 Octobre et 1er November. PH.B. jrg. 17, 

1937, 161, 193. 
Belgique. Etude sur la série dite „Montenez". PH.B. jrg. 17, 

1937, 168, 199. 
Columbia. 

The Postal Services of the Colombian States and Departments. 
A.PH. vol. 51, 1937, 130. 

Fiji. 
The Postage Stamps of Fiji, 1878-1902. L.PH. vol. XLVI, 1937, 

242, 277. 
Frankrijk. 

The Early Postmarks of France. PH.J.G.B. voh XLVH, 1937, 
185, 205. 

Etude sur les Premières Emissions Générales des Colonies fran-
jaises. E.T. jrg. 51, 1937, 1127, 1199. 

Groot-Britannië. 
Great Britam. The Victorian Surface Printed Issues. III. G.S.M. 

vol. XL 1937, 14, 36. 
Iran. 

Iran, 1881-1906. S.B.Z. jrg. 50, 1937, 221. 
Iraq. 

Iraq Provisionals. S.C. vol. XLIX, 1937, 277, 341. 
Malta. 

Malta. G.S.M. vol. XI, 1937, 4, 30. 
Mexico. 

Mexico. 1868 Issue. L.PH. vol. XLVI, 1937, 230, 265. 
Noorwegen. 

Die Marken von Norwegen. PMRK. 1937, 237. 
Oostenrijk. 

Die Zeitungsmarke der Ausgabe 1867 von Oesterreich und 
Ungarn. PMRK. 1937, 242, 267. 

Oranje-Vrijstaat. 
Stamps of the Orange Free State (Postal Stationery). A.PH. 

vol. 51, 1937, 136. 
Rhodesia. 

The Post Offices of Rhodesia and their Postmarks. L.PH. voL 
XLVI, 1937, 234, 271. 

Rumenië. 
Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren Post 

Wertzeichen mit besonderer Berücksichtigung der Poststempel. 
PMRK. 1937, 254. 

Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Roumanie 
(1858 ä 1872). PH.B. jrg. 17, 1937, 190. 

Spanje. 
Timbres d'Espagne 1936-37. I, Zone Gouvernementale. II, Zone 

Nationalists E.T. jrg. 51, 1937, 1085, 1252. 
Versuch einer Aufstellung der „Revolutions-Marken der Natio

nalen Regierung des General Franco in Spanien". I.B.J. jrg. 
64, 1937, 336, 359, 382. 

Tsjecho-Slowakije. 
Die Postmarken der Tschechoslowakei. PMRK. 1937, 239. 

Zuid-Australië. 
The „Stamps" of South-Australia 1902-12. PH. J.G.B. vol. XL VIL 

1937, 181. 
Vervalschingen. 

Polen. Vervalsching Michel nr. 232-242, Senf nr. 200-208, Y. & T. 
nr. 1-9. P. jrg. 44, 1937, 219. 

DE ONTWIKKELING DER LUCHTVAART 
IN NED.-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bij den Ned.-Indischen P.-, T.- en T.-dienst. 

XXIII. 

Voorbereiding voor de toekomst. 

Door de weigering van de Britsche regeering kreeg de K.L.M, 
gelegenheid, haar volle aandacht te schenken aan de voorbereiding 
van de organisatie van een tijdelijken en vasten luchtdienst Neder-
land-Ned.-Indië. Die gelegenheid heeft zij niet onbenut gelaten. 
Dit blijkt uit de nota van toelichting, welke de K.L.M, aan de 
Nederlandsche regeering indiende bij haar verzoek tot het ver
krijgen van de noodige waarborging van het vereischte kapitaal 
voor het onderhouden van een luchtdienst tusschen Nederland en 
Ned.-Indië. In deze nota heette het : 

„Willen de thans gehouden proefvluchten niet op zich zelf 
staande feiten worden, zonder eenige continuïteit, dan moeten 
verdere proefvluchten met steeds stijgende frequentie hierop aan
sluiten en moet hieruit een geregelde luchtdienst groeien. 

Vergelijken wij de resultaten dezer vluchten, dan komen wij tot 
de slotsom, dat er een voortdurende vooruitgang te bespeuren valt. 
De snelheid der vliegtuigen, de nuttige last of wel de lengte der 
dagelijksche etappes neemt toe, ondanks het feit, dat het hier 
telkens betrof afzonderlijke vluchten, die niet in een regelmatigen 
dienst pasten en daarvan dus de organisatie misten. 

Wanneer straks de vaak zeer gebrekkige vliegvelden langs de 
route verbeterd zijn, wanneer langs de route kundig personeel met 
de vereischte onderdeelen en gereedschappen is gestationneerd, 
zoodat niet elk vliegtuig een belangrijk gedeelte van zijn nuttig 
laadvermogen zal moeten opofferen voor het medenemen van de 
reservedeelen, zal een geregelde dienst kunnen worden gewaar
borgd." 

De geprojecteerde Nederlandsche luchtlijn zou grootendeels over 
vreemd gebied voeren. Om verbetering van de grondorganisatie 
in den vreemde te krijgen, riep de K.L.M, de medewerking van de 
Nederlandsche regeering in om zich dienaangaande zoo spoedig 
mogelijk met de buitenlandsche regeeringen te verstaan. 

De K.L.M, verrichtte alles wat in haar vermogen was om aan 
de eerste twee der hiervoor genoemde vereischten voor een regel
matig en betrouwbaar luchtverkeer te voldoen. 

Voorts werd door de K.L.M, het noodige gedaan voor het over
brengen van reservedeelen naar de plaatsen als sub 4. hiervoor 
bedoeld. 

Teneinde aan den hoofdeisch, verkrijging van een waarborg tot 
beschikbaarstelling van het noodige kapitaal voor de aanschaffing 
van de benoodigde vliegtuigen enz., te voldoen, wendde de K.L.M, 
zich tot de Nederlandsche regeering, welke in April bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal een wetsontwerp indiende, ter bevor
dering van het onderhouden van een luchtdienst tusschen Neder
land en Ned.-Indië door de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 
voor Nederland en Koloniën, welk ontwerp medio Mei d.a.v. 
werd aangenomen. 

Uit de memorie van toelichting blijkt, dat de K.L.M, en de 
Nederlandsche regeering er op rekenden, dat in 1931 zou kunnen 
worden begonnen met een wekelijkschen dienst vice versa. 

Daarbij moest de staat helpen om een waarborg te scheppen, 
waarop particulier kapitaal voor de onderneming zou kunnen 
worden verkregen. 

De kapitaalsvoorziening was gedacht deels in rijksaandeelen, 
anderdeels door een obligatieleening, welke geleidelijk, al naar 
gelang van de behoefte zal worden geplaatst en waarvan het rijk 
rente en aflossing zal waarborgen. De eerste vorm is gekozen 
voor een bedrag van 2% millioen gulden, t.w. 25 aandeelen van 
ƒ 100.000,—, waarvan tenminste 10 aandeelen voor 1 Januari 1930 
moesten worden betaald ten behoeve van de voorbereiding en den 
eersten aanschaf van materieel. De uitgifte van obligaties tot een
zelfde bedrag dient voor verdere kapitaalsvoorziening. Zoodoende 
hoopte men, dat eerst obligatierente behoefde te worden betaald, 
wanneer de dienst in gang is en inkomsten worden verkregen. 

De voortschrijdende ontwikkeling der luchtvaart zal vermoede
lijk kapitaalsvoorziening tot boven de ƒ 5.000.000 noodig maken. 
Aangezien het echter niet is uitgesloten, dat men zich dit kapi
taal uit andere bronnen en op andere wijze zal kunnen verschaffen. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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werd een verdere regeling der kapitaalsvoorziening niet noodig 
en ook niet gewenscht geacht. 

Bij het grootere belang, dat de staat door de ruime uitbreiding 
van zijn aandeelenbezit in de onderneming verkrijgt, heeft hij in 
den Raad van Bestuur dan ook een overwegend sterke vertegen
woordiging. De K.N.I.L.M. kreeg mede een zetel in den Raad 
van Bestuur. 

De financieele grondslag werd door deze wet van 31 Mei 1929 
dus gewaarborgd. Daardoor is een hecht fundament gelegd voor 
den opbouw van de vaste luchtlijn Nederland-Ned.-Indië v.v. De 
Maatschappij werd daardoor in staat gesteld het voor den eersten 
tijd voor een regelmatige dienstuitoefening benoodigde materieel 
aan te schaffen. 

Alles hing nu verder af van den afloop der onderhandelingen 
met het buitenland omtrent de verbeteringen voor zoover noodig 
van de vliegvelden onderweg. Zoodra de meest noodzakelijke ver
beteringen zouden zijn aangebracht en van de regeeringen van de 
landen waarover de luchtlijn Amsterdam-Batavia zou voeren, toe
stemming tot gebruikmaking van die velden zou zijn gekregen, 
zou de uitvoering van de nog resteerende 10 contractueele proef-
postvluchten Amsterdam-Batavia v.v. kunnen worden hervat. 

Dit bleek in September 1929 mogelijk. 
(Wordt vervolgd). 

UITSLAG VIJF EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
De beelden van het landschap waren ontleend aan: 

komeet: Albanië 1919; 
toren: België 1928; 
vrouw met kind: Colombia 1920; 
vlag: Danzig 1920; 
doodskop: Epirus 1914; 
golflijn: Britsch-Indië 1854; 
postduif: Paraguay 1929; 
V. c : Iran 1902; 
boomen en torenspits: Syrië 1920; 
kerkgebouw: Ierland 1930. 

De prijzen vielen ten deel aan: 
mevr. Bijleveld-Creutzberg, Amsterdam; 
K. F. van Dijf, Hilversum; 
N. J. C. Jeekel, Haar lem; 
M. D. Ramondt, Goes; 
C. M. Rieff, Dordrecht ; 
M. van Rossum, Amsterdam; 
A. E. Trijsseman, Eek en Wiel; 
C. F. Vos, Dordrecht; 
H. Vriens, Berchem-Antwerpen; 
G. R Wartena, 's-Gravenhage. 

Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H. VAN C I T T E R r . 

TENTOONSTELLING NEDERLAND-BALTICUM. 
PULCHRI STUDIO, LANGE V O O R H O U T 15, DEN HAAG, 
ZATERDAG 12, Z O N D A G 13 EN MAANDAG 14 FEBR. 1938. 

Het verheugt mij, dat de hoofdredacteur mij toestaat eenige 
woorden te wijden aan de tentoonstelling, welke door de Ver-
eeniging Nederland-Balticum binnenkort zal worden gehouden. 

De belangstelling voor deze tentoonstelling is ons zeer mee
gevallen: de groote zaal van Pulchri Studio kan de collecties 
juist bevatten. Wij hopen van harte, dat het aantal bezoekers 
daarmee in overeenstemming zal zijn. 

J. K. RIETDIJK. -

De tentoonstelling wordt geopend op Zaterdag 12 Februari 1938, 
om drie uur precies, door den heer wethouder van onderwijs te 
's-Gravenhage, prof. ir. C. L. van der Bilt. Onmiddellijk daarna 
zullen onder leiding van den heer J. D. van Ramshorst door het 
H.E.M.O.-orkest en het koor „Con Amore" de volksliederen van 
de drie Baltische republieken en het Wilhelmus ten gehoore worden 
gebracht. Omstreeks vier uur is de tentoonstelling voor het publiek 
toegankelijk; de entree bedraagt 25 cent,, catalogus daarbij in
begrepen. In den catalogus worden, behalve de omschrijving der 
verschillende inzendingen, ook opgeomen een kort historisch over
zicht der Baltische staten, een aantal statistische gegevens en mede-
deelingen omtrent de diplomatieke en consulaire vertegenwoordi
gingen van en in de drie landen. 

Door het hoofdbestuur der P.T.T. wordt een stempel ter be
schikking gesteld, waarmee alle stukken, welke op de tentoon
stelling worden afgegeven, zullen worden afgestempeld. Verzame
laars, niet woonachtig in 's-Gravenhage of omgeving, kunnen mij 
daartoe stukken, voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandsche 
postzegels, doen toekomen. Deze stukken worden afgezonden op 
Zaterdag 12 Februari. Op dien dag bestaat van 15 tot 18 uur 
gelegenheid tot het verzenden van aangeteekende stukken; die kan 
ook geschieden op Maandag 14 Februari van 14 tot 19 uur, d. w. z. 
tot aan het oogenblik van sluiting der tentoonstelling. 

Wij hebben drie vooraanstaande Philatelisten bereid gevonden, 
als leden der jury op te treden, n.1. de beeren J. D. van Brink, 
voorzitter, dr. L. Frenkel, secretaris, en S. Keiser. Indien eenigs-
zins mogelijk zal bij de opening der tentoonstelling mededeeling 
worden gedaan van de bekroningen. 

Vele inzendingen zullen voor de eerste maal worden tentoon
gesteld; het zal de bezoekers verbazen, zooveel gelegenheid tot 
verzamelen de drie Baltische staten geven. En dan valt bovendien 
op, dat bijna alle collecties opgezet zijn volgens moderne inzichten: 
met uitvoerige beschrijvingen, gegevens omtrent oplagen, papier
soorten en voorstellingen. Wat de laatste kwestie betreft: op
vallend groot is het aantal inzendingen in de klasse der collecties, 
opgezet volgens de historisch-philatelistische methode. Nu leent 
zich daartoe in het bijzonder Litauen buitengewoon goed. ' 

Wij hopen zeer vele verzamelaars uit alle oorden des lands 
op de tentoonstelling te zien. Indien nog inlichtingen over de 
tentoonstelling verlangd worden, ben ik gaarne bereid, deze, zoo 
mogelijk, te verschaffen. 

De tentoonstelling is geopend: Zaterdag 12 Februari van 16 tot 
22 uur; Zondag 13 Februari van 10 tot 22 uur; Maandag 14 Fe
bruari van 10 tot 19 uur. 

De secretaris van het comit^ 
mr. J. H. V A N PEURSEM, 
Zeestraat 40, 's-Gravenhage. 

PROPAGANDA-TENTOONSTELLING TE AMSTERDAM. 
De van 20 t.ra. 27 December j.1. te Amsterdam gehouden 

propaganda-tentoonstelling voor de weldadigheidspostzegels is een 
groot succes geworden. Zij werd bezocht door 1827 betalende 
bezoekers. In totaal waren er 33 verschillende inzendingen. In de 
eerste plaats moge genoemd worden de groote medewerking, 
ondervonden van het bestuur van het Postmuseum, dat zoo wel
willend was verschillende proeven van het Frans Hals kinderzegel, 
dus iets zeer actueels, te laten zien. Vier inzendingen waren er 
van de weldadigheidszegels van Europa, waarvan die van de 
beeren Poulie en dr. Reedeker speciaal genoemd mogen worden. 
Eerstgenoemde liet uit zijn schatten van Letland mooie stukken 
zien; laatstgenoemde een vrijwel complete Europeesche inzending, 
eenvoudig van opzet. De heer Zwolle toonde zijn gespecialiseerde 
verzameling weldadigheidszegels van Nederland en Koloniën, waar
naast een verzameling weldadigheidszegels der geheele wereld. 
Deze beide verzamelingen trokken veel bekijks door haar keurigen 
opzet, alsmede door de volledige wijze van beschrijving. 

ZICHTZENDINGEN. 
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In het gymnastieklokaal waren de overige collecties onder
gebracht. In de allereerste plaats mogen hiervan genoemd worden: 
de prachtig gespecialiseerde collectie Sicilië van den heer Van 
Essen; de bijzondere collectie 250 jaren postdienst in en om 
Amsterdam (1650—1900) van den heer Korteweg; de geheele 
vellen Curasaosche strafportzegels van den heer Schwarz, alsmede 
van den heer Wolff de Beer verschillende zeldzame proeven van 
Nederland en Koloniën. Daarnaast vielen op de gespecialiseerde 
collectie der eerste Fransche uitgiften van den heer Boeg (voor 
niet-kenners ging helaas veel verloren door de karige beschrijving); 
poststukken van Gabon en de Goudkust van den heer Costerus; 
frankeermachinestempels der geheele wereld, waarbij gespeciali
seerde typen van Duitschland van den heer Enschedé; bijzondere 
zegels van Danzig, Joego-Slavië en Tsjecho-Slowakije van den heer 
Van den Hurk ; België van den heer Keiser (moet evenwel beter 
worden opgezet, er staan veel te veel zegels op een blad); Ierland, 
Malta en U.S.A. van den heer Van Kooten; Italiaansche koloniën 
van den heer Van der Meij; vooraf stempelingen van den heer De 
Munck; een zeer interessante collectie sportzegels van den heer 
Pootjes; Nederland van dr. Reedeker; een collectie van uitsluitend 
blokken van den heer Russell (voor welke collectie veel belang
stelling bestond, niettegenstaande de afbrekende critiek in enkele 
vakbladen); Estland van den heer Siegmund (kan beter worden 
opgezet); Danzig van den heer Stegenga; Indische stempels alsmede 
een belangrijke collectie betrekking hebbend op den Spaanschen 
burgeroorlog van den heer Traanberg; Fransche koloniën van 
den heer Vredenduin en vanzelfsprekend van hem een carto-
philatelistische tocht door geheel Amerika; een keurig opgezette 
collectie Zwitsersche vliegbrieven van den heer Wittkämper en 
ten slotte mooie Kaapjes van dr. Wijnhausen. 

Gezien den zeer korten tijd van voorbereiding was er dus 
gezorgd voor voldoende verscheidenheid. Het postkantoor mocht 
zich in een groote belangstelling verheugen. Naar schatting zijn 
er minstens 20.000 stukken afgestempeld, waarvan zeker een 
duizendtal voorzien waren van de geheele serie kinderzegels. 
Jammer, dat het hoofdbestuur der P.T.T. op het laatste oogenblik 
berichtte niet meer te kunnen zorgen voor een speciaal strookje 
voor aangeteekende brieven. 

Ook aan het tafeltje, waaraan door het comité voor plaatsing 
der weldadigheidszegels de kinderzegels verkrijgbaar werden ge
steld, werden goede zaken gedaan. Voor ruim ƒ 1100 werd daar 
alleen verkocht. W. 

Vrager is in het bezit van twee complete vellen van de z.g. 
reddingszegels 1924 van Nederland, dus van de 2 en de 10 cent. 
Door onoordeelkundig bewaren zijn deze vellen gaan „trekken"; 
zij staan bol, de gom knapt, en wanneer men tracht ze weer plat 
te krijgen, laten de tanden los. Wat acht u de beste methode om 
dit euvel te verhelpen, resp. voor de toekomst te voorkomen ? 

Antwoord. — De oorzaak van het knappen van de gom op 
deze zegels is waarschijnlijk de invloed van droogte en warmte. 
Misschien zijn de zegels in een kast geborgen geweest, die zich 
in de nabijheid van een kachel of van een centrale verwarming 
bevindt. 

Als tegenmiddel dus in de eerste plaats de zegels brengen in 
een niet gestookte kamer en ze, met den bedrukten kant naar 
beneden, op een tafel leggen, waarbij men de randen met boeken 
of andere zware voorwerpen moet belasten. Na eenigen tijd zullen 
de zegels van zelf plat gaan liggen, waarna men ze onder gebruik
making van pergamentpapier of cellofaan als scheiding, tusschen 
twee sterke stukken carton kan bewaren, waarbij men moet 
zorgen, dat ze niet weer aan te groote hitte resp. droogte worden 
blootgesteld. 

Dit is wederom een voorbeeld van de gevaren, waaraan de on
gebruikte zegels met volle gom blootstaan en waarop ik reeds 
meermalen heb gewezen. Vooral bij sommige oude uitgiften, die 
op zeer dun papier gedrukt waren en waarop de gom overvloedig 
aangebracht is, kan het voorkomen, dat de gom bij het breken 

^ J. K. RIETDIJK. — ] 

het papier doet scheuren langs de breuk. Een ander gevaar is de 
vorming van de z.g. roestplekjes, die b.v. veel voorkomen op de 
ongebruikte zegels van Nederland koningin met hangend haar en 
de tweede emissie portzegels. Deze plekjes zijn natuurlijk geen 
roest (roest is een ijzerverbinding), maar worden gevormd door 
een soort schimmel, dat op sommige soorten gom bijzonder welig 
schijnt te tieren. Andere gomsoorten gaan bij vochtig weer ge
makkelijk zacht worden en de zegels plakken dan in het album 
vast (sommige uitgiften van Memel b.v.). Daarom acht ik het, 
voor sommige soorten althans, beslist beter om de ongebruikte 
zegels zonder gom te verzamelen, om dergelijke teleurstellingen 
te voorkomen. Dit is ook financieel voordeeliger, omdat on
gebruikte zegels zonder gom meest goedkooper aangeboden worden 
dan zulke met gom. 

Vraag. — Zoudt u mij ook kunnen inlichten wat de normale 
stand van het watermerk is bij zegels van liggend formaat ? Bijv. 
Italië nr. 224 en de portzegels 3—19 van dit land. Al deze zegels 
hebben als watermerk een kroon, zoowel naar rechts als naar 
links liggend. Wat is nu de normale vaste regel, ook voor andere 
landen ? 

Antwoord. — Volgens den Michel catalogus zijn van de serie 
vanaf nr. 224 alle zegels tot en met de 1,75 lire ook met kop-
staand watermerk bekend. De normale stand is de meest voor
komende. 

Bij de portzegels, die in liggend formaat gedrukt zijn, kan men 
moeilijk van een normalen stand spreken, omdat de stand va.i 
het watermerk in geen geval met de teekening overeenkomt. Of 
het watermerk meer naar links of naar rechts liggend voorkomt, 
weet ik niet; ook in Kohls Handbuch heb ik hieromtrent niets 
kunnen vinden. Bovendien schijnt het watermerk bij de portzegels 
ook rechtstaand ten opzichte van het zegelbeeld voor te komen 
en ook kopstaand ten opzichte daarvan, zoodat dus bij deze zegels 
vier standen voorkomen. Hierbij moeten wij dtn liggend^n stand 
als normaal beschouwen. Misschien vindt men nadere bijzonder
heden in een speciaalcatalogus der Italiaansche zegels, die zeker 
bij de Italiaansche handelaren te verkrijgen i,;. 

Een vaste regel bestaat in zooverre, dat bij de meeste landen 
het watermerk een vasten stand heeft en wel zoo, dat het schrift 
of de voorstelling van het watermerk bijna altijd zoo staat, dat, 
indien men het zegel als een bladzijde in een boek omslaat, het 
watermerk dan recht staat. Zoo hebben b.v. de Engelsche zegels 
van koning George het watermerk kroon met daaronder G v R, 
de verkorting van George V Rex. Dit watermerk komt, meestal 
in de postzegelboekjes, ook kopstaand voor, maar buitendien ook 
liggend, zooals ook in Yvert vermeld. 

Zoo is het watermerk ringen bij onze "Nederlandsche zegels 
bij de lage waarden in liggend formaat vertikaal en bij de hoogere 
waarden in staand formaat horizontaal. Als eenige bekende uit
zondering staan de kinderzegels van 1926 bekend, die het water
merk in plaats van horizontaal ook vertikaal hebben. Het laatste 
is echter uitzondering en is te wijten aan een vergissing bij het 
snijden van het papier. 

Dr. G. W. W. BöLIAN. 

SUPPLEMENT 1938 OP H E T EXCELSIOR-ALBUM. 
INTERNATIONAAL UITGEVERSBEDRIJF, 

GRAVENSTRAAT 4, AMSTERDAM. 
Wij ontvingen bovengenoemd supplement, dat geheel „up to 

date" is en een welkome aanvulling zal zijn op het Excelsior-
album. V. B. 

Adverteeren doet verkoopen. Adverteert in dit blad. 
Iliillillilllillilililililililiililllllllillllli 
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EEN HALVE E E U W POSTZEGELHANDELAAR. 

Dit vermeldenswaardig ju
bileum staat op rekening van 
den bekenden handelaar Th 
Champion, Zwitser van ge
boorte en die reeds op zeven
jarigen leeftijd zijn eerste 
postzegeltransactie in zijn 
naaste omgevmg afsloot. Dit 
geschiedde in 1880, doch we-

I derom moest het zeven jaren 
duren eer de jeugdige Cham 
pion zijn eerste, belangrijker 
postzegelzaken deed. 

In 1899 vertrok hij naar 
Frankrijk en in 1902 vestigde 
hij zijn zaak in het perceel 
Rue Drouot 13, waar zij tot 
op heden gebleven is. 

Van 1887 tot 1937 was de 
heer Champion dus als post
zegelhandelaar werkzaam. De 
naam van dit huis heeft over 

de geheele wereld een goeden klank verkregen. De carrière van 
den jubilaris is de geschiedenis zelve der philatelie in de laatste 
halve eeuw. 

In intiemen kring is de heer Champion door talrijke Parijsche 
collega's gehuldigd, die hem een gouden plaquette als herinnering 
aanboden. 

Wij wenschen den geachten jubilaris nog vele jaren toe in 
goede gezondheid, en spreken de verwachting uit, dat onder zijn 
energieke leiding de groei en bloei van „la Maison Champion" 
zich in stijgende lijn moge voorzetten. 

VOOR TZETTING V A N DE KONINKLIJKE VERZAMELING. 
Eenigen tijd geleden gingen er geruchten over het opheffen van 

de koninklijke verzameling van wijlen koning George V. Er is 
echter nu bekend gemaakt, dat de nieuwe koning George VI den 
wensch heeft te kennen gegeven de verzameling van zijn vader 
voort te zetten op den zelfden voet. De oud-secretaris van koning 
George V zal zich er mede blijven belasten; sir Edward Bacon 
blijft dus als philatelistisch secretaris in dienst van het Koninklijk 
Huis. 

De waarde van deze waardevolle verzameling, die reeds be
gonnen is op den 1 O-jarigen leeftijd van koning George V, bedraagt 
een half millioen dollar. P. 

ZELDZAME ZWEEDSCHE ZEGEL OP TENTOONSTELLING. 
Europa's zeldzaamste zegel, genaamd „de gele drie shilling", is 

tentoongesteld geworden op de in September j.1. gehouden tentoon
stelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van den 
Zweedschen Postzegelbond te Stockholm. De eigenaar van dezen 
zeer zeldzamen zegel is de Gothenborgsche advocaat J. Bamberg. 
De waarde wordt geschat op 37.000 kronen. P. 

DE EERSTE LUCHTPOSTBRIEF. 
De meeste verzamelaars denken direct aan den tijd van het 

eerste vliegtuig, ongeveer 25 jaar geleden, doch neen, het eerste 
vervoer van een brief door de lucht vond reeds plaats in het 
jaar 1784, en wel met een ballon, die bestuurd werd door dr. 
Jeffries -T die een brief aan boord had, bestemd voor een ver
zamelaar in Londen. Deze 150 jaar oude brief werd tentoon
gesteld 0|3 de grooie philatelistische tentoonstelling te Londen in 
1934. De verzekeriag is gesloten bij Lloyds en bedraagt f 30.000. 

P. 

POSTZEGEL-RECLAME-CAMPAGNE. 
De firma A. F. G. Avis, te Amsterdam, die voor haar afdeeling 

technische olién, en wel speciaal voor haar bekende auto-oliën, 
de Avisol Motor Oils, met een postzegel-reclame uitkomt, deed 
ons de gegevens daarover toekomen. 

De geheele opzet toont aan, dat de leiding van deze reclame
campagne in handen is van iemand, die door en door in de 
philatelie thuis is en weet, wat de verzamelaars wenschen. 

Wij achten een reclame, op een dusdanige wijze gevoerd, zeer 
zeker in het belang der philatelie. Ongetwijfeld zullen alle ver
zamelaars, geen enkele uitgezonderd, zich zeer sterk gaan interes
seeren voor de „Avisol Goudwaarde Bons" ! 

EEN PHILATELISTISCHE ROMAN. 
Van de hand van Robert von Ranke Graves verscheen dezer 

dagen bij een uitgever te Leipzig de roman „Rostbraun gezähnt", 
een vertaling van het Engelsche werk „Antigua, Penny Puce", dat 
tot intrige heeft den strijd om een postzegel. 

Naar de beoordeeling van dit werk, welke wij in een Duitsch 
blad aantroffen, is deze roman zeer spannend geschreven. 

Deze uitgave bewijst opnieuw, hoezeer de philatelie zich in een 
toenemende belangstelling mag verheugen, zelfs buiten den kring 
der postzegelverzamelaars. 

TWEE PLATEN BIJ DE 60 HELLER VAN OOSTENRIJK 
UITGIFTE 1908. 

Een lezer schrijft ons het volgende: 
Na onderzoek van een groot aantal exemplaren van de 60 heller 

karmijn, Oostenrijk, uitgifte 1908 (60-jarig herdenkingsjubileum 
van Frans Jozef (Yvert nr. 113) is me gebleken, dat van dit zegel 
2 platen moeten hebben bestaan, met zelfs voor het bloote oog 
waarneembare grootte- en andere verschillen. Laten wij ze maar 
even plaat A en plaat B noemen. 

Plaat A komt verreweg het meeste voor; de grootte van het 
zegelbeeld is ongeveer: hoogte 3,12 cm. en breedte 2,14 cm. 
Van plaat B zijn de afmetingen: hoogte 3,07 cm. en breedte 
2,20 cm. Een ander verschil is de tint van de arceering. Bij beide 
platen kunnen we steeds zien, dat de arceering van den hemel 
dunner is dan die op den achtergrond van HELLER, behalve op 
o. a. een klein stukje van den hemel boven den paardekop, dat 
op elk zegel even zwaar gearceerd is als de achtergrond van 
HELLER, dus zwaarder dan de rest van den hemel. Maar nu is 
de eigenaardigheid, dat bij plaat A de arceering van hemel, resp. 
achtergrond HELLER, zwaarder is dan deze arceering bij plaat B, 
respectievelijk van hemel en achtergrond HELLER, terwijl toch op 
beide platen dat iets zwaarder gearceerde stukje hemel boven 
den paardekop voorkomt. De rest van het zegel vertoont geen 
drukverschillen tusschen beide platen. 

Ik voeg hierbij een exemplaar van plaat A (de algemeene) en 
2 van plaat B. Vooral op het rechtsche zegel moet u letten. Dit 
vertoont blauw getint papier (blauwe enveloppe ?) en de arceering 
van den hemel is volledig onzichtbaar (op het stukje bij den 
paardekop na). Dit is het meest extreme type van plaat B dat ik 
heb gevonden. Daar hierover niets in een catalogus vermeld staat, 
zou u via uw Maandblad de verzamelaars er op kunnen wijzen; 
zooals ook indertijd met de ƒ 1,— palmtype Ned.-Indië is 
geschied. 

Bij andere zegelwaarden van deze uitgifte komen grootte
verschillen ook voor, maar het frappantste bij de 60 heller. 

EEN N I E U W BLOKKENSCHANDAAL ! 
In het vorige nummer meldden wij de verschijning van de 

24 speciale zegelvelletjes voor de diverse Fransche koloniën. 
Deze makelij was, blijkens ambtelijk bericht van 15 November 

j.1., verkrijgbaar bij inschrijving, ingaande 29 November d.a.v. 
Enkele „lievelingen" kregen echter namens den minister van 

koloniën bericht, dat zij reeds op 16 November hun bestellingen 
in ontvangst konden nemen, met het gevolg, dat van de oplaag 
ad 30.000 exemplaren aan deze bevoorrechten rond 25.000 stuks 
tegen den vastgestelden prijs van 76 francs 50 werden ter hand 
gesteld. De andere inschrijvers moesten maar zien, hoe de res-
teerende 5000 stuks het billijkste te verdeden. 

Het spreekt van zelf, dat over deze kwestie het laatste woord 
nog niet gesproken is. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Toezending van het verschuldigde bedrag 
dezer advertenties vóór den ^en der maand 
per postwissel, postchèque of op postrekening 
37183 van L C A, Smeulders, Breda 

Gevraagd te koop of in ruil bijzondere 
afstem pelingen Nederland en Indie 

J S G LONCKE, 
Pangkalan Brandan {Sum O K ) 

VRAAG EN AANBOD. 
Aangeboden poststukken Ned. en Kol en 
Eng. Kol Ook in ruil voor Ned zegels, 
G M Balkestein, Kaldenk erker weg 16, Venlo 

Bied voordeehg te koop aan een groote partij 
briefkaarten en poststukken van verschillende 
landen F. H Dückers, Tongerscheweg 255, 
Maastricht 

Te koop mooi gebr ex Jub 1923, 35 cent, 
tandmg 11 11, met keur Ned Bond, voor 
f 2Q,— P v d Meulen, Hanenburglaan 22, 
Den ^Haag 

Te koop gevraagd afstempelingen op nrs. i , 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. i idem. 
W Mooij, St Annastraat 3J7, Nijmegen 

300 versch. 
350 
400 
450 
500 „ 

f 3,50 
- 1 — 
- 10,50 
- 17,— 
-35 — 

P O O L S C H E P O S X Z E G E L - P A K K E X T E I V . 
Bi] vooruitbetaling. W e d e r v e r k o o p e r s 
gemeten korting. Prijslijsten voor ser ies 
Polen op verzoek. In ruil geef ik 
Polen en Ukraine. Bij correspondent ie 
gel ieve U met luchtpost te f rankeeren. 

POLSKA AGENCJA FILATELISTYCZNA, 
SZPITALNA 6/5, WARSZAWA (POLEN). (435) 

RECTIFICATIE. 
In het Maandblad van 16 December 1937 is in de advertentie 

van Postzegeihandei „De Globe", te Zaandam, uitgevallen de regel: 
100 verschillende gr. form. geh. wer., zeer mooi ! ƒ 2,—. 

Deze regel dient gelezen te worden direct na de 3 regels met 
aanbiedingen van U S A -zegels. 

2 e S U R I N A M E - A A N B I E D I N G . 
(Nummers volgens Speciaal-Catalogus der Ned. Vereenigmg 

van Postzegelhandelaren). 
ongebruikt; ° gebruikt of ongebruikt; f gebruikt. 

Nr. 1' 
2 
3̂  
6 
16° 
17° 
18 
20 
21 op briefk. 
22° 
22a° 
24 
25° 
26 
27 
28 
29- ƒ 0,85; 
30° 
31° 
32 
33° 
34t 
36° 
41° 
42° 
43° 

ƒ 0,18 
- 0,04 
- 0,08 
- 0,20 
- 0,04 
- 0,06 
- 0,10 
- 0,12 
- 1,-
- Oi06 
- 0,70 
- 0,30 
- 0,12 
- 0,18 
- 0,35 
- 0,20 

t - 0,45 
- 5,— 
- 0,25 
- 0,65 
- 0,30 
- 0,70 
- 2,— 
- 0,04 
- 0,22 
- 0,24 

Nr. 
45° 
46 
47-
48 
49 
50-
51 
52^ 
53-
54 
55 
56 
57° 
58° 
58a-
59° 
60° 
61 
62 
63-
64-
Port 
Port 
Port 

44" 

15* 
16* 
65-

ƒ 0,14; 

- 0,50; 
- 0,70; 
- 1,40; 
- 1,15; 
- 1,90; 
- 1,90; 
- 2,50; 
- 3,-; 
- 8,-; 

-68^ 

ƒ 
t --
t -t -t -t -t -t -t -t -t --
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-

0,06 
0,22 
0,03 
0,60 
0,12 
0,05 
0,85 
0,35 
0,50 
0,15 
0,50 
0,60 
1,— 
7,-
0,25 
1,10 
0,35 
0,08 
0,40 
5,-
0,75 
14,— 
8,— 

12,-
0,95 

Voor handelaren wordt vanaf 10 exemplaren van één nummer 
korting toegestaan. 

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

NIEUW 
HONCfAARSCH BLOK 

verschijnt in het voorjaar van 1938," 
te r ge legenheid van het 

EUCHARISTISCH CONGRES. 
Prachtvolle uitvoering 7 waa rden in kruis-
formaat. Oplage 100000 ex Dubbel nominaal 
ten gunste d e r organisatie van het Congres . 
Bi] spoed ige bestel lmg g e g a r a n d e e r d e leve
r ing (gebruikt of ongebruikt) è 

f 2,65 PER STUK. 
Betalmgen (met bestellmg) op Postchèque 
conto Den Haag 145756. 

L y . H a i a s z r 
Délibóbslrasse 29, Budapest V I . 

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

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen T O T 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalogus 

ZWITSERLAND 
Prijzen T O T 60 en meer procent beneden Catalogus-Zumstein 
Steeds de moois te en billigkste z ich tzendingen ter be 

schikking. Ook naar Overzee . 
M a n c o l i ï s t e n worden verzoch t — Refe ren t i en ' 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 
Gevestigd in 1890. (4^9) 

JAMBOREE te koop gevraagd. 
Ik betaal voor de 6 c. f 0,25 per 100, voor 

de lyi c. f 0,30 per 100, I214 c. f 0,06 per stuk, 
ik koop verder 6 c. Curasao herd f 0,35 per 100, 
134 W. de Zwijger f 0,40; 5 c. W. de Zw. f 0,90; 
6 c. W. de Zw. f 0,35, 6 c. driehoek f 0,01 
per stuk; 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 . &!. D E ^VITT, 
Palestrinastraat 11, AMSTERDAM, Z. (391) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEGELS VAN NEDERLAND EN KOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDADIGHEIDS-
SERIES. - TEVENS VERZAMELINGEN. 
Aanbiedingen aan E . D E W E E R D 
ERNST CASIMIRLAAN 19, GRONINGEN (428) 

HOLLANDERS ! 
Voor onbeschadigde Nederlandsche zegels van 
de uitgiften tot 1923 en boven 20 fr. volgens 
Yvert, geef ik terug zeldzame waarden van 
TSJECHO-SLOWAKIJE. Correspondentie Es
peranto of Duitsch. 
Vraag mijn mancolijst en zend die van U aan 

F. SILHA, 
Kosumberk 75, LUZE (Tsjecho-Slokawije). 

(442) 

AANBIEDING NEDERLAND 
in complete series. — Alles prima gebruikt. 
1884 Postbewijs . . . 
1906 Tuberculose 
1907 De Ruijter 
1923 Weldadigheid (Toorop) 
1924 Reddingswezen 
1924 Kind . . . . 
1925 Kmd . . . . 
1925 Kmd rol tandmg . 
1926 Kind . 
1926 Kind rol tandmg . 
1927 Roode Kruis 
1927 Kind . . . . 
1927 Kind roltandmg . 
1928 Olympiade . 
1928 Kind . . . . 
1929 Kind 
1929 Kind rol tandmg 
1930 Rembrand t 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451 . Porto steeds extra. {383) 

Nederlandsche Postzepelhandel, 
N.Z. Voorburgwa l 316, Ams te rdam, C. 

ƒ3 , -
-0,10 
-0,30 
-1,25 
-0,15 
-0,30 
-0,30 
-2,50 
-0,70 
-1,25 
-0,90 
-0,25 
-0,50 
-1,75 
-0,30 
-0,30 
-0,4C 
-0,40 

G E Z O C H T 
Dame of Heer met philatelistische er
varing, perf. stenografeerende en schrijf
machine, Duitsch en Fransch perfect 
schrijvende en sprekende. 
Vooreerst alléén schrijven aan 

FIRMA K. SALOMON, 
Muntplein 6, Amsterdam, C. 

(440b) 



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 R D A M S C H E 
P O S T Z E G E L H A N D E L , 
St. Luciensteeg 22, Amsterdam, C. 
Telefoon 33203. Postrekening 151986. 

U«o) 

" 
mß 

^ I J k o o p e n e n 
l e v e r e n A l l e s ! 

K. SALOMON 
i V i u n t t > l e l n 6% 
AiVtSTBRDAin, C. 

X e l e f o o n 3 7 3 9 8 .  O l r o 3 2 0 0 2 4 . 

Het Nieuwe 
Postzegelhuis. 

AI^I^BS VOOR U. 
N e d e r l a n d , e n z . 

e n S p e c i a a l a f d e e l i n ë 
Lrlec t i t ens te in . 

^Wij k o o p e n e n 
l e v e r e n A l l e s ! (440a) 

^ •iiuniMiiNiiiiMiiiiMniiitiiniinMinHiMiiHtiiHiiMUiiMMMiiiMiiiiiiJiiininMnininiiininiinnMnitiniiiNiiiiiiiiMMiiiniiniinniiuiiiJiiiiunm 

ÄVISOLMOTOROILS I 
de Autooliën van zeer aparte kwaliteit f 
brengen ook iets bijzonders met hun 1 

POSTZEGELRECLAME | 
onder leiding van ervaren philatelist. 

HUN „RECLAME MET GOÜDWÄÄRDE" IS EEN UNICUM! | 
Vraagt inlichtingen bij de Importeurs: 

FIRMA A. F. G. AVIS, AMSTERDAM, | 
Brouwersgracht 112118, Telefoon 3352040773. (437) 

iifitiiiHniiiiiiMiiMtiiniiMiiiiiuiiiMiiMMiiiiiiiiitiiiiiniiiiMiiiiMHiiiii )i i i) i i i t i i i t i ini i i i i) i i i i i i i iiniiihiiiiiiiiintiiiiiiiMnHniMiHiMiMHtiiiiiuiiiitiiiiiitriMiHiiininiiiitMiiininiMHniiHMMiiiiMMiiMitniinrMtiMiiniiniHiMiiiiiütiMiiiniiiMiiti^ 

^ 1 ^ - ^ 
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Catalogus Yvert & Tellier-Champion. 
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Catalogus van de zegels der Luchtpost 1937 
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