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Speciale aanbieding. 
NEDERLAND. 

Postpakketverrekenzegels. 
11 op 22K cent, get. 1 2 ^ : 12K . . . ƒ 0,35 
Idem, get. 1114 ■ U  0,35 
Idem, get. WA : 11J4  1,40 
15 op 17K cent, get. 12'A : n% . . \ - 1,75 
Idem, get. 11}4 : 11  5,50 
Idem, get. 11% : 11>^ . . . . ' .  2,50 
^ ^ ^ Al deze ook in paren leverbaar zonder 
extra prijsverhooging. 

1899. 1 gulden, onderzijde ongetand, met velrand, 
postfrisch 17,50 

1913. Jubileum 2K cent, boven ongetand, met veK 
rand, postfrisch  12,— 

1923. Jubileum 10 cent, vertikaal paar, midden on
getand, postfrisch  18,— 

Olympiade 10 cent, rechts ongetand, met velrand, 
postfrisch  17,50 

NED.INDIE. 
Brandkast, compleet, postfrisch . . . . .  12,— 

SURINAME. 
Brankast, compleet, postfrisch . . . . .  1,25 
Jubileum, compleet, postfrisch . . . . .  27,50 

CURACAO. 
Brandkast, compleet, postfrisch . . . . .  3,75 
Idem, gebruikt . . . . . . . .  4,50 
1936. 2'A gulden, gebruikt  2,— 

TE KOOP GEVRAAGD 
een goed onderhouden Europa en '^'ereldverzameling. 

Voor onze groote voorjaarsveiling kan nog tot 25 Februari a.s. 
goed materiaal worden ingezonden. 

HEKKER'S 
Postzegeihandel N.v. 

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

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

(456) 

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

TEL. 117020. POSTREKENING 117396. 

137e Postzegel velling 
14—17 Maart a.s. 

te 'sGravenhaga, Hotel „Victoria", Spuistraat. 

Deze belangrijke veiling bevat o.a.: 

Nederland en Koloniën. 
Vlieg post. 
Europa en Overzee. 
Verzamelingen en Restanten. 

(Geheele zitting!) 

Geïllustreerde catalogus gratis op aanvraag. 
y 

SpeciaalCatalogus 
Nederland en Koloniën 1938 

Prijs f 1,25 plus f 0,10 porto. 
Giro 117396. 

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

(448) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS  ROTTERDAM 



MAX POOL, l̂ ïï.̂ .'" !̂';«; DEN HAAG. 
^ *'^ -^ ^^^ ^—^^-^^ GevestiéJ sinds 1918. ( P O S T  S C H E V E N I N G B N ) . 
WEET U WAT 
SPECIALE A A N B I E D I N G E N zijn? ? ? ? 
Dit zijn belangrijke collecties van Ned. en Kol., Europa en 
Overzee, bevattende talrijke rariteiten, betere losse zegels 
en series, uitsluitend in prima kn^aliteit, uitgekaveld, zooals 
op veilingen gescbiedt, d o c b tegen ZEER BILLIJKE 
N E T T O  PRIJZEN. 
^IP^ Regelmatige toezending d e z e r geïllustreerde catalogi, 
z o n d e r eenige verplicliting, gratis en franco op aanvraag. 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
Einde Februari a.8. verscbijnt: 

SPECIALE AANBIEDING No. 14 (MAART), 
bevattende een pracbtige, in ruim 600 kavels, gedetailleerde 
collectie N E D E R L A N b en KOL. , E U R O P A en O V E R 
ZEE, tegen zeer billijke nettoprijzen. Vraagt tbans reeds den 
geïllustreerden catalogus aan! Toezending gratis en franco! 
D e P R E T T I G S T E en V O O R D E E L I G S T E 

■wijze ter completeering Uwer verzameling! (441) 

AANGEBODEN: 
NEDERLAND. 
Toorop f 
Kind 1925 f 
Kind 1926 f 
Roode Kruis f 
Kind 1927 f 
Olympiade f 
Kind 1929 f 
Rembrandt f 
Kind 1930 f 
Goadsche gl. f 
A.N.V.V 

Prijzen per 
Kind 1931 f . j 

, 1932 ~ * p 
Zeeman T' ^ 
Kind 1933 f ; 
Zomer 1935 f : 
Kind 1935 f 2 
Zomer 1936 f : 
Kind 1936 f 1 
Zomer 1937 f 1 
Luchtp. 40, 75 c. f i 

100 UYi Kind 1935 f 9,50 
Diversen. Crown Colonies, ongebr, per 3 f 31,50; 

Dominions, ongebr., per 3 f 45,—; 
1̂ /2. d. Coronation Engeland per 100 10,40; 1000 f 3,
Coronation, per 100 f 1,25; 1000 f 11,—. Canada, 3 c. 

BIJZONDERE AANBIEDING: 
6 c. Zomer '37 „Vondel", per JOG f 1,60, per 1000 f 15,—. (Ook ruil 
tegen andere soorten). 

FRANKRIJK, / j c. Cartier (Yv. 296) 100 f 1,90. 

BIJZONDERE AANBIEDING 
ENGELAND CORONATION. 

CROWN COLONIES per 3 ƒ31,50 
DOMINIONS geh. cpi. per 3 ƒ45 ,— 

XG KOOP GBVRAAGD: 
Neder land: Jubileum '23 2 c. f 0,15 per 100, 5 c, f 0,60 per 100, 
7̂ /2 c f 0,30 per 100, 10 c. f 0,10 per 100, Olympiade f i.io, 
R. Kruis f 0,65, A.N.V.V f o,6j, Goudsche Glazen f 0,45, 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, *3i f 0,55, '32 f 0,40, '34 f 0,30, Toorop f0,90, 
Zomer '35 f 0,20, Zomer '36 f 0.16, 6 c. Crisis f 0,08, 7I 2 8- luchtp. 
f 0,24, 36 c. f 0,031/2, 40 c. f 0,08, 7S c. f 0,10, Driehoeken 6 c. 
f I,— per 100, 12I/2 c. f 0,10, Willem de Zwijger 1̂ /9 c. f 0,40 per 
100, 5 c. f 0,90 per 100, 6 c. f 0,35 per 100, 12I/2 c. f 0,07. 
Curasao 6 c. f 0,35 per 100, 12V2 c f 0,07, luchtv v. f 0,08, Jam-
bdVee 1̂ /2 c. f 0,30 per 100, 6 c. f 0,25 per 100. 12V2 c f 0,05. 
N e d . - l n d i ë : luchtpost 7V2 gld. f i,—, 20 c. f 0,08, 40 c. f 0,15, 
lyo c. f 0,10, 50/15c f 0,08. 
B e l g i ë : Orval ï f 3,—. Weldadigheid *28 f 1,50, 'z^ f 1,75, ^30 
f 1,50, '31 f 3,jo, '32 f 5,75, '33 f 7,7J, *34 f 4,25, Antwerpen blok 
f 2,50, 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 voor belangrijke partijen. 
DIVERSEN: Eng. Jubilee 2>^ d. ƒ0 ,06 ; Edw. 2% d. 
ƒ0,0234; U.S.A. gebr. of ongebr. (volle gom) (kant-
zegels halven prijs) pr. kwaliteit, alles boven fr. 2,— 
Yvert tegen behoorlijken prijs. 

H. DREYFUSS, (309) 
Niersstraat 50. TeL 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 

Prettig zaken doen? 
DAN NAAR 

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

A M S T E R D A M , C. <°> 

Postzeneiiiandei p . Hoogerdjjk, 
HOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993-

Aanbieding Landenpakketten. 
Een volledige pakkettenlijst op aanvraag verkrijgbaar. 
100 verschillende NEDERLAND . . . . ƒ0,75 
200 verschillende NEDERLAND . . . . -4,25 
100 verschillende NEDERLANDSCH-INDIE . . -1,50 
200 verschillende BEIEREN -2,70 
400 verschillende BELGIË -4,50 
100 verschillende BOSNIË -3,50 
200 verschillende BULGARIJE -3,50 
200 verschillende DANZIG -3,70 
500 verschillende DUITSCHLAND . . . . - 3,75 
500 verschillende ENGELSCHE KOLONIEN . . -5,25 
200 verschillende FRANKRIJK - 2 , — 
500 verschillende FRANSCHE KOLONIEN . . -4,75 
200 verschillende GRIEKENLAND . . . . - 3,— 
500 verschillende HONGARIJE . . . . . - 3,75 
200 verschillende ITALIË -1,50 
200 verschillende JOEGO-SLAVIE . . . . . - 3,— 
150 verschillende LUXEMBURG . . . . - 3,50 
500 verschillende OOSTENRIJK . . . . -3,40 
200 verschillende PERZIE -4,25 
300 verschillende POLEN " -4,50 
200 verschillende PORTUGAL -2,5C 
200 verschillende PORTUGEESCHE KOLONIEN . - 2 , — 
200 verschillende ROEMENIE -1,50 
150 verschillende RUSLAND (SOVJET) . . . -4 ,— 
300 verschillende TURKIJE -4 ,— 

PORTO 'EXRA. (454) 



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 Verecnigingen. 
(Kostprijs ± f 1,70 per lid 

en per jaar.) 

NederlandsGh Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 27 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 31 TENTOONSTELLINGEN. 

17e Jaargang. Breda, 16 Februari 1938. Nr. 2 (194). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

1/8 pagina f 6,— 
1/9 . - 530 
1/12 , - 4,50 
1/16 , - 4,— 
1/18 . - 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
De adminis t ra t ie b e h o u d t zich heC 
recht voor adver ten t i ën , zonder opgaaf 
van redenen, ter p laats ing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redacuoneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J, D. van Brink, Hulkesteinscheweg 12, 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, 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, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traan-
berg. Brouwersplein zjr , Haar lem: frankeermachines aan A van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. T,. S. Adama, Stijnbuijsstraat j $ , Nijmegen 

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

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

iJltlllllllllllilllllllllllllilllllUlllllllllllllllllllllllhlIlMlIllillllllllllllllllllllh 

31 JANUARI 1938. 
31 Januari 1938, de geboortedag van Prinses Beatrix Wil-

heimina Armgard. 
Aan de spanning kwam een einde; met een zucht van ver

lichting hebben talloozen van onze landgenooten, hier en 
overzee, de blijde mare vernomen. 

Een nieuwe loot is ontsprongen aan den ouden Oranje
boom, waaronder ons volk in benarde tijden zoo vaak be
schutting vond, vandaar, dat deze geboorte van zoo groote 
beteekenis is voor allen, die zich met gerechtvaardigden 
trots Nederlander kunnen noemen. 

Het is hier niet de plaats te preciseeren, welke voorrechten 
wij, Nederlanders, genieten; van hoe groot belang het is voor 
de geheele volksgemeenschap, dat het „Oranje is en blijft". 

Velen van ons zullen een glimlach niet hebben kunnen 
onderdrukken, toen zij lazen op welke wijze de op de blijde 
gebeurtenis wachtende vreemde journalisten den tijd kort ten; 
de meest fantastische berichten vonden hun weg naar de 
buitenlandsche bureaux, o. a. dat u en ik, gekleed in het zoo 
voor vreemde oogen aantrekkelijk ;ostuum van Volen
dammer, of Marker, in drommen ons opmaakten om aan het 
paleis Soestdijk de eerste lenteboden, tulpen, aan te bieden. 

Meer van dit fraais werd opgedischt, maar toch viel ook 
een ander geluid te beluisteren. Zoo schreef o. a. een Fransch 
correspondent met eenige afgunst, dat het aandoenlijk was, 
hoe het geheele Nederlandsche volk in de dagen van span
ning alle verwachting en hoop had geconcentreerd op dit 
eene: de geboorte van een koningskind uit het oer-oude 
vorstenhuis, waaraan ons land zich zoo onverbrekelijk ver
bonden weet. En dan vroeg de Franschman zich met spijtig
heid af, wat zijn landgenooten het hunne kunnen noemen, 
dat daarmede te vergelijken is, det een ondeelbaar bezit uit
maakt van geheel een volk ? 

Aan de algemeene vreugdesuitingen bij de geboorte van 
„ons" prinsesje moge het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie bescheidenlijk de zijne toevoegen. 

Eerbiedig wenscht het de jonge ouders en de Koninklijke 
grootmoeder op de hartelijkste wijze geluk met de blijde
gebeurtenis. 

Moge het prinsesje opgroeien in den grootsten voorspoed, 
tot vreugde van haar ouders en grootmoeder, tot heil van 
het geheele Nederlandsche volk. Haar naam Beatrix houdt 
deze verwachtingen in zich besloten. 

"^'. 



22 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

PROPAGANDA-TENTOONSTELLINGEN. 
Een gelukkig initiatief werd in de December-maand van het 

vorige jaar te Amsterdam tot uitvoering gebracht: het houden 
van een propaganda-tentoonsteliing voor de Nederlandsche 
weldadigheidszegels. 

In weerwil van den korten tijd van voorbereiding gelukte het 
toch meer dan 30 inzendingen te verwerven, waaronder diverse 
zeer interessante. Het aantal betalende bezoekers liep naar de 
tweeduizend; het bijzondere poststempel werd eenige duizenden 
malen benut, terwijl ook de misdeelde Nederlandsche jeugd niet 
werd vergeten: voor ruim ƒ 1100 werd aan kinderzegels verkocht. 

Voorwaar een succes, dat er zijn mag en waarmede de organi
satoren dezer tentoonstelling zijn te feliciteeren. 

Deze Amsterdamsche gebeurtenis, waarvan een herhaling — zij 
het dan wellicht in een anderen vorm, waarover straks meer ■— 
wel niet zal uitblijven, brengt opnieuw het vraagstuk van propa
ganda voor de philatelie op den voorgrond. 

De laatste jaren wordt, ongetwijfeld onder den invloed van het 
buitenland, meer en meer de wensclj geuit, op een bepaalden dag 
van het jaar de algemeene aandacht te vestigen op de philatelie, 
met de bedoeling haar aantrekkelijkheden wereldkundig te maken 
in de hoop, dat steeds meerderen de gelederen der postzegelver
zamelaars zullen versterken. Om het kort te zeggen: de dag van 
den postzegel moet de algemeene aandacht vestigen op de mooie, 
aantrekkelijke postzegelliefhebberij. 

De vraag is evenwel reeds herhaaldelijk gesteld, welke propa
gandistische waarde nu van een dergelijken „dag" uitgaat. Wie 
daaromtrent de resultaten leest, verkregen in die landen, waar 
deze „dag" sterk wordt gepropageerd en aangemoedigd, moet tot 
de conclusie komen, dat zonder tentoonstelling of iets van dien 
aard, de belangstelling beperkt blijft tot hen, die reeds verzamelaar 
zijn. Of de enkele „dag" nieuwe, jonge loten aan den ouden 
philatelistischen boom doet ontspruiten, blijft een open vraag. 

De gevolgtrekking, die men uit de verslagen van gehouden 
„dagen" maken kan, luidt n. o. m. dat de groote massa wat wil 
zien en dat zij al heel weinig interesse heeft voor min of meer 
geleerde voordrachten, een opsomming van al de voordeelen e. d., 
die de hedendaagsche postzegelliefhebberij biedt. En wat laat nu 
meer zi«n dan een aantrekkelijke postzegeltentoonstelling, al is 
zij van bescheiden omvang, mits gezorgd is voor de voldoening 
aan velerlei smaak ? Meer dan ellenlange betoogen kan een goed
verzorgde tentoonstelling den buitenstaander en adspirant
verzamelaar leeren, hoevele mooie facetten de philatelistische steen 
bezit. Den bezoeker wordt aanschouwelijk duidelijk gemaakt hoe 
en wat men verzamelen kan. 

Wij meenen, dat in het houden van dergelijke bescheiden, doch 
goede tentoonstellingen een doeltreffend propagandamiddel ligt 
besloten, dat vruchtdragend zal zijn. 

Het heeft ons steeds getroffen met welk een groote mate van 
medewerking de Engelsche verzamelaarswereld zich elk jaar op
nieuw opmaakt om wat van haar philatelistische schatten af te 
staan ten behoeve van de ziekenhuizen en dergelijke inrichtingen 
van barmhartigheid. Bij ons te lande is daarvoor in de plaats 
getreden het meer en meer populair wordende kinderzegel, waar
voor talloozen gaarne wat offeren, ook al zijn het geen post
zegelverzamelaars. 

Het Amsterdamsche initiatief wees hier den weg om het nuttige 
of barmhartige te verbinden met het aangename of de philatelie. 
Het resultaat dezer eerste poging was meer dan bemoedigend. Zou 
het geen aanbeveling verdienen, dat in de talrijke plaatsen van 
ons land, waar een vereeniging van postzegelverzamelaars is ge
vestigd, dit hoofdstedelijk voorbeeld werd gevolgd ? Indien meer 
dan één vereeniging in eenzelfde plaats mocht zijn geVestigd, kan 
door onderlinge samenwerking hetzelfde doel worden bereikt. 
Wanneer dan de zaak wordt aangepakt op de wijze als door het 
Amsterdamsche comité gedaan, bereikt men een resultaat voor 
het geheele land, waarmede én het hulpbehoevend kind én de 
philatelie gediend is. 

Wij hebben hooren verluiden, dat het behaalde succes te Am
sterdam de overweging heeft doen geboren worden het volgende 
jaar met dezelfde doelstelling een nationale postzegeltentoonstelling 
te houden. Begrijpelijk dit enthousiasme, terwijl bovendien de 
comitéleden, die de Decembertentoonstelling te Amsterdam arran
geerden, ongetwijfeld in staat zijn, met veler medewerking, te 
geraken tot een nationale tentoonstelling, die er zijn mag. 

Doch hoe zal het dan volgende jaren gaan ? Het is toch n. o. m. 
uitgesloten te achten, dat elk jaar een n a t i o n a l e tentoon

stelling, die aantrekelijk blijft en waaraan groote kosten zijn 
verbonden, wordt gehouden ? 

Laat ons indachtig blijven aan de bekende zegswijze, dat het 
betere dikwerf de vijand is van het goede. Het goede moge dan 
zijn een jaarlijksche, aantrekkelijke, doch bescheiden tentoon
stelling met geringe kosten en die in meerdere belangrijke 
provinciesteden wordt gehouden en waarop de vooropgestelde 
medewerking aan hulp voor de misdeelde jeugd tot haar volle 
recht kan komen. 

Mogen wij deze gedachte eens ter overweging aanbieden aan de 
diverse vereenigingen en den Bond ? y. B. 

Nieuvi^e 
Uit^ifteïi 

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

ALGIERS. 
Frankeerzegel in de koerseerende landschapteekening, liggenfl 

formaat: 
65 centimes, rose. 

(Men zie verder onder „Te verwachten uitgiften" in dit 
nummer). 

Van de pakketpostzegels, livraison par expres, verscheen de 
50 centimes zwart der uitgifte 1927 met de waardeopdrukken: 

2 f. 40 en 
3 f. 

ANDORRA (Spaansch kantoor). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

40 centimos, blauw. (Santa Coloma). 
65 centimos, blauw. (Valei). 

ARGENTINIË. 
Dienstopdruk M. G. op onderstaand frankeerzegel der koer

seerende uitgifte: 
3 centavos, donkergroen. 

BARBADOS. 
Frankeerzegels in nieuwe uitvoering, 

volgens afbeelding, doch zonder den tekst 
Postage and Revenue: 

Vi penny, grijsgroen. 
1 penny, rood. 
1 yi pence, oranje. 
lYi pence, ultramarijn. 
3 pence, bruin. 
4 pence, donkergrijs. 
6 pence, violet. 

1 shilling, olijfgroen. 
2 shilling 6 p., lila. 

Het papier toont het meervoudig water
merk CA in sierschrift. 

wmmwwftmimm 

MÉÉÉM 

BERMUDA. 
Frankeerzegels in diverse teekeningen en 

met het por t re t van koning George VI in 
medaillon, uitgezonderd bij de 2 pence: 

1 penny, rood en zwart. 
l>a pence, bruin en blauw. 
2 pence, zwart en blauw. 
lYi pence, d.blauw en lichtblauw. 
3 pence, rood en zwart. 
1 shilling, groen. 
2 sh., violet en blauw op blauw 
2 sh. 6 p. zwart en rood op blauw. 
5 sh., groen en rood op geel. 

10 sh., groen en rood op groen. 
12 sh. 6 p., grijs en oranje op groen. 

1 pond, violet en rood op groen. 
De waarden 2 shilling en hooger toonen enkel de koningsbuste 

in versierde omraming. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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BOLIVIA. 
Frankeerzegel met het portret van den vroegeren president 

Siles: 
1 centavo, lichtbruin. 

Het Bulletin Mensuel teekent bij dit zegel aan, dat het bereids 
in 1930 werd gedrukt, om te worden opgenomen in de serie van 
het volgende jaar (Yvert nrs. 168175). Aan het bewind van 
president Siles kwam evenwel onverwachts een einde en dus bleef 
de uitgifte van dit zegel achterwege. De Boliviaansche post ver
keert echter thans in de noodzakelijkheid alle nog voorhanden 
voorraden van vroegere uitgiften op te gebruiken, waardoor ook" 
thans bedoeld zegel aan de postkantoren verkrijgbaar werd gesteld. 

BRITSCHHONDURAS. 

ijwywrwiffii nwurpiwf »fi||i 

UÉMAÉ* «ÉÉM 

Frankeerzegels in diverse teeke
ningen: 

3 cents, bruin en violet. (S). 
4 cents groen en zwart. (L). 
5 cents, blauw en lila. (L). 

Papier met het koerseerend 
watermerk 

BRITSCHINDIE (October 1937). 

m^^^^m 
^Éi 
a V ' ■■ SIK 
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Frankeerzegels in diverse teekeningen, papier met het meer
voudig watermerk ster: 

3 pies, grijsblauw. (Koningsbuste). 
K anna, bruinrood. (Koningsbuste). 
2 annas, oranjerood. (Voetbode). 
2 a. 6 pies, bruinviolet. (Ossenwagen) 
3 annas, groen. (Paardenpost). 
3 a. 6 pies, blauw. (Kameelenpost). 
4 annas, bruin. (Mailtrein). 
6 annas, blauwgroen. (Mailschip). 
8 annas, donkerviolet. (Postauto). 

12 annas, karmijn. (Postvliegtuig). 
1 rupee, roodbruin en grijs. 
2 rupees, bruin en violet. 
5 rupees, blauw en groen. 

10 rupees, karmijn en violet. 
15 rupees, groen en bruin. 
25 rupees, violet en donkerviolet. 

De rupeewaarden zijn gedrukt in grooter formaat en geven 
de buste van koning George VI weer. 

Firma Keiser & 2oon te 'sGravenhage dank voor inzage. 
Dienstzegel, opdruk Service op het nieuwe koningstype, ver

meld in het Octobernummer: 
1 anna, rood. 

BRITSCHNYASSALAND. 

Frank eerzegels in het 
koningstype: 

34 
1 
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9 
1 

penny, groen. 
penny, sepia. 
pence, karmijn. 
pence, grijs. 
pence, blauw. 
pence, lilarose. 
pence, violet. 
pence, bruinolijf. 
sh., oranjerd. en 

nieuwe 

zwart. 
2 shilling, ultramarijn en violet (op blauw). 
2 shilling 6 p., karmijn en grijs (op blauw). 

5 shilling, rood en groen (op geel). 
10 shilling, karmijn en groen (op groen). 

1 pond, zwart en violet (op rood). 
De waarden /^ p.  1 shilling zijn gedrukt op papier met het 

watermerk in sierschrift en in de weergegeven teekening. De 
overige in groot formaat en met het portret van den koning in 
versierd ovaal. Deze zijn gedrukt op papier met het meervoudig 
watermerk CA. 

CEYLON. 
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Frankeerzegels in diverse landschapteekeningen, portret van 
koning George VI in medaillon: 

5 cents, grijsblauw en wijnrood. 
6 cents, blauw en zwart. 

15 cents, bruinrood en groen. (L). 
20 cents, leiblauw en zwart. (S). 
25 cents, bruin en donkerblauw. (L). 

Papier met het koerseerend watermerk. 

CHAMBA. 
Opdruk „Chamba State" op frankeerzegel, type George V: 

3 annas, karmijn. 
Met denzelfden opdruk en bovendien „Service" zijn te melden: 

1 anna, bruin. 
4 annas, olijfgroen. 

Beide in het hierboven genoemde type met den tekst Postage. 

COSTARICA. 

M M 

De nationale tentoonstelling, in December j.1. gehouden, bracht 
drie speciale frankeer en vier luchtpostzegels. 

Frankeerzegels: 
2 centimes, olijfgroen (driehoek). 
5 centimos, grijsgroen. 

10 centimos, karmijn. 
Verschillende landsproducten e. d. zijn op deze zegels afgebeeld, 

te weten een visch, resp. vervoer van bananen en koffie. 
(De 5 en 10 centimos zijn gedrukt in hetzelfde formaat). 
Luchtpostzegels: 

2 centimos, zwart. 20 centimos, blauw. 
5 centimos, groen. 1 col. 40 c , bruin. 

De tweede nationale postzegeltentoonstelling, eveneens in De
cember te CostaRica gehouden, bracht de frankeerwaarden: 

2 centimos, bruin. 5 centimos, groen. 
3 centimos, zwart. 10 centimos, rood. 

Alle in de teekening der uitgifte 1932, doch met den datum 
December 1937. 

Voorts in dezelfde uitvoering en kleuren bovengenoemde waar
den, ongetand, op een zegelvelletje met toelichtenden tekst. 
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DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

De honderdjarige herdenking van de ge
boorte van pater F. X. Billini bracht 
onderstaande frankeerzegels, beide vol
gens afbeelding: 

14: centimo, oranje. 
5 centimos, violet. 

DUITSCHLAND. 

De vijfde verjaardag van het Hitlerbesvind bracht op 28 Ja
nuari j . l . een tweetal toeslagzegeis volgens afbeelding en in de 
waarden: 

6 H 4 pfennig. 
12 H 8 pfennig. 

Het zegelbeeld, afkomstig van professor Kolb te Leipzig, is een 
zinnebeeldige voorstelling van de overwinning van de nationaal
socialistische beweging: een jongeling, die het licht der waarheid 
en den lauwerkrans der overwinning door de Brandenburgerpoort 
in de rijkshoofdstad brengt. 

De toeslag komt ten goede aan het „cultuurfonds" van den 
Führer. 

In bovenstaande teekening, afkomstig van professor Klein te 
München, verscheen een serie dienstzegels ten gerieve van de 
N.S.D.A.: 

1 pfennig, zwart. 
3 pfennig, bruin. 
4 pfennig, grijsblauw. 
5 pfennig, groen. 
6 pfennig, donkergroen. 
8 pfennig, roodoranje. 

EGYPTE. 

12 pfennig, karmijn. 
16 pfennig, zilvergrijs. 
24 pfennig, olijfgroen. 
30 pfennig, lichtgroen. 
40 pfennig, roodlila. 

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: 

(4SJ) 

qiG*W£"üBss»!j 
Ter gelegenheid van het huwelijk 

van koning Farouk I met Farida Zul
ficar, gesloten op 20 Januari j.l., 
verscheen een speciaal frankeerzegel 
volgens afbeelding en in de waarde: 

5 millièraes, roodbruin. 
Oplaag 200.000 exemplaren. 
De in het vorige nummer aange

kondigde frankeerzegels, uitgegeven 
ter gelegenheid van het internationaal 
katoencongres, zijn op 26 Januari j.l. 
verschenen: 

5 millièraes. 
15 millièmes. 
20 millièmes. 

De oplaag bedraagt 150.000 resp. 
100.000 en 120.000 exemplaren. 

ESTLAND. 
Weldadigheidszegels in diverse wapen

teekeningen, alle in het afgebeelde formaat: 
10 + 10 s., bruin. 
15 | 15 s., karmijn en groen. 
25 + 25 s., donkerblauw en rood. 
50 l 50 s., geel en zwart. 

De zegels verschenen, in bovengenoemde 
kleuren, eveneens gemeenschappeljjk op een 
speciaal velletje, voorzien van toelichtenden 
tekst. Onder voorbehoud zij vermeld, dat 
de oplaag van dit velletje 40.000 exem
plaren bedraagt. 

FALKLANDEILANDEN. 
Frankeerzegels in diverse landschapteekeningen enz., alle liggend 

formaat en op papier met het koerseerend watermerk: 
p., groen en zwart. 

1 
2 
2^ 
4 
6 
9 
1 
2 
5 
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1 
FINLAND. 

p., rood en zwart, 
p., bruinviolet en zw. 
p., ultramarijn en zw 
p., lila en zwart, 
p., bruin en zwart, 
p., blauwgrijs en zw. 
sh., blauw, 
sh. 6 p., grijszwart, 
sh., br.geel en ultram. 
sh., br.geel en zwart, 
pond, violet en zwart. 
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Weldadigheidszegels met opgedrukt kruis in rood: 
5 0  1  5 penni, groen. 
Wt m. + 15 penni, bruinzwart. 
2 m. | 20 penni, bruinrood. 
3>$ m. + 35 penni, blauw. 

De afgebeelde personen zijn achtereenvolgens: Makipeska, Orn, 
Bergenheim en Nordenstam. 

Frankeerzegels in diverse teekeningen, uitgegeven ter gelegenheid 
van de internationale skiwedstrijden: 

1 m. 25 + 75 penni, groen. 3 m. 50 + 1 m. 50, blauw. 
2 m. f 1 m., roodbruin. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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FRANKRIJK. 
Frankeerzegel in het koerseerend vredestype: 

1 franc, roserood. 
Portvrijdomzegel voor de militairen, opdruk F.M. (in rood) op 

frankeerzegel in het vredestype: 
65 centimes, ultramarijn. 

Waardeopdrukken op onderstaande pakketpostzegels der uit
gitfe 1933: 

Apport a la gare: 
2 f. 75 op 2 f. 15 (bruin op geel). 
3 f. 05 op 2 f. 35 (bruin op geel). 

Valeur déclarée: 
O f. 95 op 75 c , rood. 

GRIEKENLAND. 

Het huwelijk van kroonprins 
Paul met prinses Frederique 
Louise van Brunswijk bracht de 
speciale zegels volgens afbeelding: 

3 drachmen, bruinrood. 
8 drachmen, blauw. 

De ontbrekende 1 drachme 
dezer serie verschijnt binnenkort. 

GROOTBRITANNIE. 
Portzegels in de koerseerende teekening, papier met het nieuwe 

watermerk kroon en G VI R: 
4 pence, donkergroen. 
1 shilling, blauw. 

GUATEMALA. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt een „nakomertje", dat reeds 

in 1936 verschenen zou zijn. 
Van de uitgifte 1927 verscheen n.1. de 1 centavo olijf met den 

opdruk 1871 / 30 de Junio / 1936. 
HONDURAS. 
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Het vierde eeuwfeest van de 
stichting der stad Gomayagua 
bracht onderstaande speciale lucht
postzegels in diverse teekeningen, 
alle in het weergegeven liggend 
formaat: 

2 centavos, karmjjn. 
8 centavos, blauw. 

15 centa'vos, grijs. 
50 centavos, bruin. 

HONGARIJE. f ■nimiwPfPH% 
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De 900e herdenking van den sterfdag van St. Stefanus bracht 
onderstaande serie frankeerzegels: 

1 filler, violet. 20 filler, karmijn. 
2 filler, sepia. 25 filler, donkergroen. 
4 filler, blauw. 30 filler, bruinolijf. 
5 filler, roselila. 32 filler, bruinrood. 
6 filler, groen. 40 filler, grijsblauw. 

10 filler, roodoranje. 50 filler, lila. 
16 filler, zwartviolet. 70 filler, olijf. 

De zegels zijn gedrukt op papier met het koerseerend water
merk; zij brengen o. a. verschillende episodes uit het leven van 
St. Stefanus. 

Frankeerzegels met het portret van den regent Miklós Hor thy : 
1 pengo, groen. 5 pengos, blauw. 
2 pengos, bruin. 

Ook deze zijn gedrukt op paier met het hierboven genoemdr 
watermerk. 

ITALIË. 
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De aangekondigde zegels ter eere van 
de nagedachtenis aan Marconi verschenen 
alle volgens afbeelding, in de waarden: 

20 centesimi, rood. 
50 centesimi, violet. 

1 lire 25 c , blauw. 

JAPAN. 
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Nieuwjaarszegel volgens afbeelding: 
2 sen, rood. 

Frankeerzegels in diverse teekeningen: 
1 sen, bruinrood. 

30 sen, oranjegeel en groen. 
50 sen, bruingeel en blauw. 

Alle zijn gedrukt op papier met het nieuwe 
watermerk kettinglijn. De 1 sen geeft oog
stende boeren weer, de 30 en 50 sen zijn 
gedrukt in de teekening van de 1 yen der 
uitgifte 1913. 

JOHORE. 
Portzegels volgens afbeelding: 

1 cent, karmijn. 
4 cents, groen. 
8 cents, oranje. 

10 cents, bruin. 
12 cents, violet. 

LIECHTENSTEIN (Januari 1938). 
Dienstopdruk in bruin op het rfankeerzegel: 

30 rappen, blauw. 

MANDSJOEKWO. 
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Van de in het vorige nummer vermelde 
capitulatiezegels geven wij hierboven twee 
afbeeldingen. 

Voor de nieuwe lezers zij gereleveerd, 
dat de serie bestaat uit: 

2 fen, karmijn. 
4 fen, groen (L). 
8 fen, oranjerood. (L). 

10 fen, blauw. (L). 
12 fen, violet. (S). 
20 fen, bruinlila. (L). 

De teekeningen geven de landkaart van 
Mandsjoekwo, het departement van jus
titie (12 fen), het postkantoor (4 fen) en 
het gebouw van de Japansche vereeniging, 
alle te Hsinking. 
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Op het voorbeeld -van Japan gaf ook dit land een speciaal 
nieuwjaarszegel uit, volgens afbeelding: 

2 fen, blauw en rood. 
MONACO. 
Frankeerzegel met net portret van prins Louis II, ongetand en 

gedrukt op een velletje in de afmetingen )00 X 120 mm.: 
10 francs, lilarose. 

De oplaag bedraagt 55000 exemplaren. 
NEW-FOUNDLAND. 
Frankeerzegel in de teekening van de 30 cents der uitgifte 1932: 

48 cents, roodbruin. 
N O O R W E G E N . 

Frankeerzegel volgens afbeelding, portret 
van koning Haakon VII: 

1 kroon, groenzwart. 
Papier met het watermerk posthoren. 
Dienstzegels in de geretoucheerde teekening 

der koerseerende uitgifte, formaat 27 X 21 
mm., papier met het watermerk posthoren: 

7 ore, oranje. 
10 öre, groen. 
15 öre, bruinolijf 
30 öre, ultramarijn. 

RUSLAND. 
De in het vorige nummer aangekondigde luchtpostzegels zijn 

verschenen in de waarden: 
10 kopeken, bru.nrood en zwart. 
20 kopeken, groen en zwart. 
30 kopeken, bruin en zwart. 
40 kopeken, bruinlila en zwart. 
50 kopeken, violet en zwart. 
80 kopeken, t lauw en grijsbruin. 

1 roebel, bruinlila, zwart en grijs. 
SPANJE. 
Expresse-zegel in nieuwe teekening en liggend formaat: 

20 centimos, bruin. 
Kleurverandering bij het frankeerzegel, portret Zorrilla: 

25 centimos, bruinviolet. 
Idem bij het verplichte toeslagzegel van Barcelona, uitgifte 1936: 

5 centimos, donkerblauwgroen. 
STRAITS SETTLEMENTS (Januari 1938). 
Verdere waarden van de nieuwe serie frankeerzegels, type 

George VI: 
1 cent, zwart. 50 cents. 
4 cents, oranje. 1 dollar. 
8 cents, 2 dollars. 

25 cents, rose en violet. 5 dollars. 
43 cents, bruinviolet en rose. 

TSjECHO-SLOWAKIJE. 
De winterfeesten der Sokols brachten 

onderstaande frankeerzegels, beide vol
gens afbeelding: 

50 heller, groen. 
1 kroon, rood. 

URUGUAY. 
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Frankeerzegels in het Artigas-
type der uitgifte 1928, breede witte 
randen en aan den voet het 
drukkersteeken „Imprenta Nacio-
nal": 

5 milesimos, bruingeel. 
2 centesimos, bruinlila. 
5 centesimos, blauw. 

Frankeerzegels in de teekening 
der hieronder vermelde luchtpost
zegels, doch met het opschrift 
Correos: 

1 centesimo, bruinlila. 
10 centesimos, blauw. 
15 centesimos, rose. 

Luchtpostzegels volgens bovenstaande afbeelding: 
20 centesimos, groen. 
35 centesimos, roodbruin. 
75 centesimos, violet. 

Het zegelbeeld geeft een gezicht weer op de waterwerken van 
Rio Negro. 

VENEZUELA (Januari 1938). 
Opdruk Resellado / 1937-1938 op onderstaande frankeerzegels 

der koerseerende uitgifte: 
5 centimos, violet. 25 centimos, roselila. 

10 centimos, gnjsgroen. 3 bolivars, rood. 
Als voren op de koerseerende luchtpostzegels: 

10 centimos, oranjerood. 1,95 bolivar, ultramarijn. 
25 centimos, grijsviolet. 2 bolivares, bruin. 
40 centimos, groen. 2,50 bolivares, blauwgrijs. 
70 centimos, rood. 3 bolivares, violet. 

1 bolivar, grijs. 10 bolivares, lila. 
1,20 bolivar, blauwgroen. 20 bolivares, grijs. 
1,80 bolivar, blauwviolet. 

Dienstzegels, perforatie G N in onderstaande frankeerzegels der 
koerseerende uitgifte: 

7^2 centimos, groen. 
25 op 40 centimos, donkerblauw. 

Het jongste Bulletin Mensuel geeft van deze opdrukken de 
oplaagcijfers: 

Frankeerzegels: 5 centimos 75.000; 10 centimos 300.000; 25 cen
timos 400.000; 5 bolivares 5000. 

Luchtpostzegels: 10, 25, 40 centimes en 1 bol. 80 c. elk 40.000; 
70 centimos 60.000; 1 bolivar 50.000; 1 bol. 20 c. 10.000; 1 bol. 
95 c. 20.000; 3 bolivares 15.000; 2, 2,50, 10 en 20 bolivares elk 
5000 stuks. 

De serie, uitgegeven in Juni 1937 en waarvan bovengenoemde 
waarden voorzien werden van den Resellado-opdruk, wordt 
binnenkort vervangen door een nieuwe, welke in druk is bij de 
American Bank Note Cy. 

Van de niet-overdrukte en overdrukte series beloven verschil
lende waarden dus zeldzaam te worden. 

ZWEDEN. 
Ter gelegenheid van de 250e herdenking 

van den geboortedag van den filosoof Ema
nuel Swedenborg (geb. 29 Januari 1688, over
leden 29 Maart 1772), verschenen de fran
keerzegels: 

10 öre, violet. 
100 öre, violet. 

Beide volgens afbeelding. 
De teekening is afkomstig van den kunste

naar Torsten Schonberg, naar een portret 
van Per Krafft Sr. 

Beide zegels verschenen eveneens met afwijkende roltanding 13. 
Postkantoor Stockholm dank voor bericht en toezending. 

V. B. 

9L XeVenVaditen 
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ALGIERS. 
Van de in koers zijnde frankeerzegels zullen de volgende 

waarden binnenkort verschijnen in andere kleuren: 30, 90 cen
times, 1, 1,50 en 1,75 fr. 

Bovendien is een serie van vier waarden te verwachten, waar
van de opbrengst ten goede komt aan werklooze intellectueelen. 

AUSTRALIË. 
Binnenkort is een frankeerzegel in de waarde 4 pence, groen, 

te verwachten, waarop een Koala-beertje is afgebeeld, een van de 
aardigste, speelzieke diertjes van Australië. 
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BELGIË. 
Onze Brusselsche correspondent meldt, dat een speciaal zegel

velletje zal verschijnen in de frankeerwaarde 2 fr. 45 en een toe
slag van 7 fr. 55, weergevende de maquette van het monument, 
op te richten ter eere van wijlen koning Albert I. 

De uitgifte zal vermoedelijk plaats vinden op 17 dezer, den 
overlijdensdag van den koning. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Ook hier zal men het 150-jarig bestaan der Noord-Ameri-

kaansche grondwet „vieren" door de uitgifte van een speciale 
serie van drie waarden. 

EGYPTE. 
Op 11 dezer verschijnt een speciaal zegel, waarde 1 ^ en in 

een oplaag van 50.000 stuks, ter gelegenheid van den verjaardag 
van koning Farouk I. 

FRANKRIJK. 
Binnenkort verschijnen de toeslagzegels 65 c. + 35 c. en 

1 fr. 7 5 - 1 - 2 fr. 25, waarvan de extra-opbrengst zal dienen voor 
de oprichting van een monument ter eere van de infanterie. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
Gelet op de groote navraag naar de speciale zegelvelletjes, uit

gegeven voor 24 koloniën en nader omschreven in het December
nummer, heeft het postbestuur besloten nogmaals 30.000 exem
plaren daarvan uit te geven. De totaal-oplaag stijgt daardoor tot 
60 000 stuks. 

Als troost voor de speculanten wordt aan deze mededeeline door 
de posterijen toegevoegd, dat dit de laatste oplaag is en dat de 
platen daarna vernietigd zullen worden. 

Hoe wij over dergelijke blokken en velletjes denken, mag van 
voldoende bekendheid worden geacht, doch dat een oostadmini-
stratie zich niet houdt aan een besliste toezegging — de Belgische 
post deed dit ook met het Isave-blok — mag men gerust een 
schandaal noemen. 

LETLAND. 
Binnenkort verschijnen twee speciale zegels In de waarden 35 en 

40 santimu, die paarsgewijze — op een velletje — gedrukt en 
tecen den totalen prijs van 2 lat verkrijgbaar worden eesteld. 

De toeslag komt ten goede aan een fonds, waaruit men de 
kosten van groote onenbare bouwwerken wil besteden. Honderd
duizend velletjes zullen worden gedrukt. 

PERAK. 
Een serie frankeerzegels, ter vervanging van de bestaande, wordt 

voorbereid. Het zegelbeeld zal van dezelfde uitvoering zijn als 
het bestaande; alleen zal een nieuw portret van den sultan 
worden benut. 

SAN MARINO. 
L'Echo de la Timbrologie geeft nadere bijzonderheden over de 

binnenkort te verwachten twee zegelblokken. Zij zullen ver
schijnen in de waarden 3 en 5 lire, ter herinnering aan de op
richting van een standbeeld ter eere van Abraham Lincoln, 
president der Vereenigde Staten van Noord-Amerika en in 1861 
benoemd tot eereburger van San Marino. Dit standbeeld werd 
onthuld op 4 Juli 1937; de blokken komen dus wel een weinig 
over tijd ! 

TURKIJE. 
Wij waarschuwen tegen het van verschillende zijden aangeboden 

„velletje", waarop een zegel van 10 kurus met het portret van 
Kemal .^taturk is afgedrukt. Het is een fantasie-product. 

VENEZUELA. 
Van de in het vorige nummer vermelde waarden, voorzien van 

de perforatie G N, zijn volgens het Bulletin Mensuel de oplaag-
cijfers als volgt. 

Frankeerzegels: 10 centimes 2000; 50 c. 1500; 3 bolivars 1000 
en 5 b. 500 stuks. 

Luchtpostzegels: 5 centimos, 2 en 2,50 bolivars elk 1000; 10, 
25, 40, 70 c , 1,80 en 1,95 b. elk 5000; 15 c. 2000; 1 b. 4000 
en 1,20 b. 2500 stuks. 

V. B. 

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

NEDERLAND. 
De opbrengst der kinderzegels. 
De officieele opbrengstcijfers zijn nog niet bekendgemaakt, maar 

toch kan al wel worden medegedeeld, dat men zelfs nog een eind 
boven de twee ton is gekomen. 

Er zijn dit jaar bijna 734 miljoen zegels verkocht, tegen 5% mil
joen het vorig jaar. Van deze 734 miljoen waren er bijna 2/4 
miljoen van 5 (-1- 3) cent. 

Aan diverse krantenberichten ontleenen wij de volgende plaat
selijke cijfers: 

Amsterdam. Verkocht werden 283.868 zegels van 134 cent, 
223.520 van 3 cent, 164.794 van 4 cent, 316.735 van 5 cent, 200.383 
van 1234 cent. Toeslag ƒ28.540 (v. j . ƒ 20.865\ 

Den Haag. Bijna 800.000 zegels werden verkocht, het vorig jaar 
bijna 500.000. Toe.lag ƒ18.653 (v. j . ƒ 14.175). 

Het aantal zegels, dat ditmaal méér verkocht is, bedraagt voor 
Amsterdam 35 pet., Rotterdam 20 pet. en Den Haag 30 pet. 

Wat betreft de plaatfout VOPR (HET KIND) op zegel 93 bij 
de vellen van 5 cent lazen wij in „De Philatelist", dat- ook op 
vellen met etsingnummer 599 deze fout gevonden is. Van 599 
bestaat dus de plaatfout en de weggewerkte fout. 

Nieuwe oplaagletters. 
50 cent P. 
Nieuwe etsingnummers. 
5 cent V: L 602, R 602. 

10 cent M: L 585. 
123^ cent L: R 575, 
50 cent P: 597. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
134 cent E: 324, zonder kruisje bij het nummer; 332. 
4 cent M: 336, 337. 
Geen Blijde-Gebeurtenis-zegel. 
Naar het Handelsblad verneemt is er van vele zijden aandrang 

geoefend op de P.T.T., om ter gelegenheid van de geboorte van 
het Prinsenkind een specialen postzegel uit te geven. Er bleken 
echter bezwaren te bestaan tegen uitvoering van dit plan. Dit zal 
dus niet worden uitgevoerd. 

Overzicht voor frankeering geldige postzegels. 
Van het ,,Overzicht van de postzegels, welke nog voor fran

keering geldig zijn" is een nieuwe uitgave verschenen. 
Exemplaren hiervan zijn, na voorafgaande aanvraag, op de 

postkantoren voor belangstellenden kosteloos verkrijgbaar. 
NED.-INDIE. 

De 10-cent-opdrukken. 
Meldden wij de vorige maand, dat de opdrukkleur van de 20 

op 373^ cent port bij het afweeken verdween, thans bericht ook 
het Postzegelblad voor Indië, dat de inkt, gebruikt voor den over
druk 10 op 323^ cent, van zoo inferieure kwaliteit is, dat men 
met een puntig (en vochtig) gemaakt watje de 10 gemakkelijk 
kan verwijderen en dus een 3234 cent-waarde overhoudt. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN FEBRUARI 1898). 
Nederland. 
De heer J. P. Schoonhoven te Uithuizen zond, behalve enkele 

afdrukken van beschadigde cliché's, een belangwekkend exemplaar 
10 cents van 1852. Het papier is zoo sterk diagonaal geribd, dat 
bij de afstempeling de inkt hier en daar wel de verhevene ribben 
doch niet de groeven heeft geraakt. Na vergunning te hebben 
gekregen, het nog daarop aanwezige briefpapier te mogen verwij
deren, nam ik 't geribde even goed waar aan de achterzijde en 
kon 't zelfs duidelijk zien, als het zegel tegen het licht werd 
gehouden, ondanks het vrij dikke papier. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Jhr. van Kinschot meldt mij, in handen te hebben gehad een 
block van 25 portzegels van 1 Gld., 5 rijen van 5, linker beneden
hoek van een vel, afgestempeld met puntstempel 44, get. 11K en 
123^, waaruit blijkt, dat dit portzegel ook gedrukt is geweest in 
de zetting B. 

Ned.-Indië. - Vervalsching. 
Nog werd mij uit Domburg, door Jhr. Van Kinschot, gezonden 

een vrij gevaarlijke nieuwe vervalsching van de beide eerste uit
gaven van het 10 cents frankeerzegel, ongetand en getand. Het 
geheel is wat grover uitgevoerd en de grond achter de beeltenis 
(bij de echte links beneden lichter dan boven en rechts), is hier 
overal gelijk. De tanden bij de echte zijn dicht aan de omranding 
en meten 12J4 X 12, bij de valsche zijn ze daarvan verder ver
wijderd en meten 11 /^ rondom. De fabrikant-uitgever is: E. 
Oneglia, Piazza Vittorio Emanuele, No. 14, Torino (Italië). Volgens 
den berichtgever worden ze openlijk in zijn prijscourant vermeld, 
zijn ze in de twee bekende tinten verkrijgbaar en wordt ieder 
zegel afzonderlijk gemaakt (calcographie). 
1 1 ' B. 

FRANS HALS' SCHILDERIJ EN DE KINDERZEGELS. 

Hoewel de verkoopstermijn van de weldadigheidszegels „Voor 
het Kind" 1937-1938 alweer tot het verleden behoort, kan het zijn 
nut hebben nog eens de aandacht te vestigen op het schilderij 
van Frans Hals, dat Pijke Koch bij zijn ontwerp tot voorbeeld 
diende, en de varianten, die daarvan bestaan. 

Gelijk reeds werd vermeld is het kinderkopje, dat in het nieuwe 
weldadigheidszegel werd verwerkt, vorig jaar op de Frans Hals
tentoonstelling te Haarlem geëxposeerd geweest. De heer C. L. 
van Balen heeft in een artikel in het avondblad van Het Vaderland 
van 10 November jl. erop gewezen, dat in het museum te Dijon 
een schilderij hing, dat een zeer groote overeenkomst hiermede 
vertoonde. Uit zijn artikel zou men misschien den indruk kunnen 
krijgen, dat het hier een niet of wemig bekend doek betrof. Door 
verschillende Hals-kenners wordt dit schilderij echter vermeld, 
evenals nog een tweetal andere varianten van ditzelfde kinder
kopje. 2oo vindt men de vier doeken opgenomen in het bekende 
standaardwerk over onzen grooten Haarlemmer van Bode-Binde 
(„Frans Hals: Sein Leben und seine 'Werke", Photographische 

J. K. RIETDIJK. — POSTZECxELVEILINGEN. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 29 

Gesellschaft, Berlijn 1914). De illustraties van dit artikel zijn hier
aan ontleend. 

Het schilderij linksboven hing te Haarlem; volgens vermelding 
in den catalogus bevindt het zich in particulier bezit; het daaronder 
afgebeelde schilderij is dat uit het museum van Dijon, terwijl van 
de beide andere, volgens Bode, het bovenste deel uitmaakt van de 
collectie Alb. Lehmann te Parijs en het onderste aan een on
bekenden bezitter toebehoort. 

Zijn deze doeken alle van de hand van Hals, of is één het ori
gineele en zijn de andere vrije copieën ? 

Met zekerheid laat zich het antwoord daar niet op geven. 
Het is bekend, dat de genrestukjes van Hals, gelijk Bode in zijn 

voorwoord vermeldt, zoo geliefd waren, dat hem vaak schijnt te 
zün opgedragen daarvan copieën te maken. Deze zullen waar
schijnlijk voor het meerendeel in het atelier van den meester en 
onder zijn toezicht zijn vervaardigd, meest door zijn zoons. Deze 
herhalingen zijn dikwijls zóó goed, aldus Bode, dat de beslissing, 
of zij in mindere of meerdere mate eigenhandig door Hals werden 
geschilderd, moeilijk is. 

Ook de afgebeelde kinderkopjes zullen waarschiinlijk op deze 
wijze zijn ontstaan. Wat het origineel, althans het eerste is ? 
Valentiner vestigt er in zijn boek over Hals (in de serie „Klassiker 
der Kunst""! de aandacht op, dat het hier op de illustratie links
boven afgebeelde schilderij gesigneerd is met Hals' monogram. De 
andere doeken zijn niet geteekend. Dit zou er op kunnen wijzen, 
dat het schilderij, dat Koch voor de postzegels volgde, het oor
spronkelijke zou zijn en de overige herhalingen. 

Hoe het ook zij, degenen, die de Halstentoonstelling bezochten, 
zullen het er over eens zijn, dat het kinderkopje, dat daar hing, 
een waar meesterwerk is, van zeldzame aantrekkelijkheid. Wij 
mogen Pijke Koch er dankbaar voor zijn, dat hij bii het verwerken 
van dit portret in een postzegel, dat nu eenmaal geheel andere 
eischen stelt dan een schilderij, er in geslaagd is de essentieele 
kwaliteiten daarvan vast te houden zoodat men kan zeggen, dat 
hii het hoogste dat voor een „bewerker" is weggelegd, heeft 
bereikt. 

Het joveuse van dit zegel zal eiken ontvanger goed doen, ter
wijl de afzender tevens het prettige besef kan hebben door dat 
gebruik een belangrijk sociaal doel te hebben gediend: steun aan 
het verzorging behoevende kind. 

De zesels blijven voor frankeering geldig tot en met 31 De
cember 1942. ^ "" 

(Overgenomen uit P.T.T.NIeuws van 16 Januari 1938, met 
gebruikmaking van de door de redactie bereidwillig afgestane 
cliché's). 

NEDERLAND. 
Van de aanj,ekondigdt opdrukbriefkaartcn zijn verschenen; 
1. de Driekitart van 3 cent met als opdruk midden op het 

waardestempel een „open" 2, kleur zwart; 
2. de briefi aart vau 5 cent met als opdruk midden op het 

waardestempe een „open" 4, kleur zwart 
Tot nog toe zijn alleen kleine verschillen in den stand van 

den opdruk, t w hoog of laag en links of rechts op het waarde
'■tempel. geconstateerd. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
De antwoordbetaald kaart, 1 | 1 fr. rood op blauwachtig 

karton, verscheen met 3talig Inschrift, 
Een verhuiskaart van 10 centimes rood op wit (geen zegelbeeld) 

verscheen met tekst: Avis de changement d'adresse / Bericht van 
adresverandering. 

DUITSCHLAND. 
De serie 101a van de geïllustreerde kaarten zag het licht; de 

9 nummers vertoonen alle dezelfde afbeelding van Bad Reichenhall. 
Van serie 102 verscheen één kaart met de voorstelling: Sehma / 

Erzgebirge. 

EGYPTE. 
Terwijl de emissies met den jongen koning reeds aan het ver

schijnen zijn, wordt er nog een enveloppe met de afbeelding van 
koning Fouad gemeld: 2 mill, oranje op wit papier, watermerk 
arabische letters. 

ESTLAND. 
Het Roode Kruis geeft postbladen uit, waarop reclames voor

komen. Zooals met de Olympiakaarten indertijd in ons land het 
geval was, worden ook deze poststukken beneden de postwaarde 
verkocht. De laatste bedraagt 10 s., kleur blauw. Volgens mede
deeling van de „Berliner GanzsachenSammler Verein", is dit 
exemplaar van het serienummer 28 voorzien. Gaarne ontvingen wij 
melding van andere series van deze poststukken, liefst met opgave 
van de verschillende reclames. 

FRANKRIJK. 
De eersteling van de nieuwe serie poststukken, die de port

verhogingen van het najaar noodzakelijk maakten, is verschenen. 
Het betreft hier de „Streifband" 20 c. roodlila op gekleurd papier, 
voorstelling zaaister. 

ITALIË. 
In aansluiting op onze mededeelingen in de beide vorige 

nummers van het Maandblad vermelden wij nu de afbeeldingen 
van de series kaarten der steden Palermo, Rome, Turijn en Venetië: 

Palermo: Monumento a Filippo V; S. Giovanni degli Fremiti 
Chiostro" Duomo; Porta Felice e Foro Umberto veduti dal mare; 
Panorama dal Palazzo Reale; Palazzo Reale Cappelle Palatina; 
La gran fontana in piazza; Pretoria; Casa Professa, Chiesdi S. 
Giovanni degli Eremiti, Santuario di Santa Rosalia, Porta Feiice 
al Foro Umberto. 

Rome: Pempli al Largo Argentina, Monumento a Vittorio Em
manuele II, Veduxta del Palatino, Foro Mussolini, Monolite di 
marmo di Carrara, Piazza e Basilica di San Pietro, La seckla dal 
Campidaglio vista dall' Ara Coeli In fondo il Teatro di Marcello, 
Tempio datto die Vesta, II Colosse del Colle Oppio, Foro di 
Augusto Tempio di Marte Ultore, Foro Mussolini Fianco sinistro 
e Tribuna, Castel Sant' Angelo, La Via dell Impero dal Monu
mento a Vittorio Emanuele IL 

Turijn: La mola Antonelliana, Palazzo Gerbaix de Sannaz gia 
Carnieri L'Atrio d'Igresso, Palazzo Carignano, Castello mediaevale 
sul Po, Palazzo Madama, Castello del Valentino, La Gran Madre 
di Dio, II Mastic Antica Cittadella, Superga La Basilica, Monte 
dei Cappucini, Palazzo Reale, Panorama dal Monte dei Cappucini. 

Venetië: Ponte del Sospiri, Basilica di San Marco, Palazza Ducale 
e S. Maria della Salute, Dalla Riva degli Sniavoni, Basilica di San 
Marco dalle Logge interne del Palazzo Ducale, Piazza San Marco, 
Particolare del Ponte di Rialto Rio San Stin, Chiesa di Santa 
Maria della Salute, Canal Brande La Peschtria; Canal Grande dal 
Ponte di Rialto, Basilica di San Marco, Isola di San Giorgio dal 
Ponte della Paglia. 

MONACO. 
De briefkaart van 40 c. blauw, die tot dusverre op grijs karton 

gedrukt werd, verschijnt nu op roomkleurige ondergrond. 
YOUGOSLAVIE. 
YougoSlavië gaf een nieuwe kaart van 1 dinar groen op room 

kleurig karton uit. Deze kaart bestaat zoowel zonder als met 
afbeeldingen. Er schijnen „slechts" 320 verschillende plaatjes te 
bestaan ! Het wordt steeds doller ! 

Bovendien verscheen een kaart van I K dinar oranje op room
kleurig karton, voorloopig nog zonder afbeelding. 

NEDERLAND. 
De uit vorige jaren reeds bekende tekst in omlijsting: KOOPT 

THANS / WELDADIGHEIDS / POSTZEGELS / VOOR H E T 
KIND zagen wij tot nu toe l i n k s van den enkelringstempel 
A m s t e r d a m en van den dubbelringdatumstempel A m s t e r
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d a m C e n t r a a l S t a t i o n en r e c h t s van de enkelring
datumstempels ' s  G r a v e n h a g e , H a a r l e m , R o t t e r d a m , 
U t r e c h t  S t a t i o n 

Omstreeks de Kerstdagen kwamen in ' s  G r a v e n h a g e en 
R o t t e r d a m echter geheel nieuwe teksten, n.l. l i n k s van 
de enkelringdatumstempels een meisjes en kleiner jongenskopje 
met bloesemtakken, waarboven K O O P T THANS DE / POST
ZEGEL en waaronder VOOR H E T KIND. 

Medio December 1937 kwam de tekst GOEDKOOPE / KERST
& NIEUWJAARS / TELEGRAMMEN / & GESPREKKEN 
wederom te staan l i n k s van den enkelringstempel A m s t e r 
d a m  C e n t r a a l  S t a t i o n en r e c h t s van de enkelring
stempels ' s  G r a v e n h a g e en R o t t e r d a m . 

Als nieuwjaarsstempel voor visitekaartjes zagen we eind De
cember de kantoornaamstempel APELDOORN tusschen 2 lijnen. 

Van den heer C. ]. M. van Steensel, Nijmegen, ontvingen wij 
een door de N.V. A. Kreymborg & Co. verzonden drukwerk, 
waarop een violet omlijst 4regelig stempel PORT / BETAALD / 
POSTKANTOOR / NIJMEGEN. Na informatie bij genoemde 
firma vernam de heer v. S. dat dit stempel in plaats van de aan
wijzing „frankeering bij abonnement" door de aanbieders zelf op 
de te verzenden stukken geplaatst dient te worden.. Het gummi
stempel zelf is op aanwijzing van het hoofdbestuur der P.T.T. 
door een particuliere firma vervaardigd. 

Op de van 20 t.m. 27 December in de voormalige Spiegelschool 
te A m s t e r d a m gehouden postzegeltentoonstelling was een 
tijdelijk postkantoor gevestigd. De heer Philips, de aan alle be
zoekers van het Amsterdamsche philatelistenloket bekende wel
willende ambtenaar, stempelde alle daar geposte correspondentie 
keurig af met een 5regelig stempel POSTZEGELTENTOON
STELLING / AMSTERDAM / 20 / DECEMBER / KINDER
ZEGELS 1937. 

De Mededeelingen van het hoofdbestuur P.T.T. bevatten o. a.: 
15 December 1937. Met ingang van 16 December 1937 wordt 

het hulppostkantoor te O u d e w e t e r i n g vervangen door een 
poststation. 

12 Januari 1938. Tijdens de van 21 Januari t.m. 30 Januari a.s. 
in het R.A.I.gebouw te Amsterdam te houden automobielenten
toonstelling zal in genoemd gebouw een tijdelijk bijpostkantoor 
zijn gevestigd. De daar ter post bezorgde correspondentie zal 
voorzien worden van een afdruk van den biizonderen poststempel 
die bij deze gelegenheid telken jare wordt gebruikt. 

Met ingang van 1 Februari 1938 wordt het hulppostkantoor te 
G o u d e r a k vervangen door een poststation. 

19 Januari 1938. Op 24 Januari 1938 wordt een bijpost, tele
graaf en telefoonkantoor, genaamd Utrecht Oudegracht gevestigd 
onder gelijktijdige opheffing van het bijkantoor Utrecht Nicolaas
straat. 

Dienstorder 58 van 19 Januari 1938 luidt: 
Wijziging kantoornaam St. Janssteen. 
1. De tot dusverre in den P.T.T.dienst gebezigde benaming 

van het hulpkantoor St . J a n s s t e e n wijkt af van den als 
officieele schrijfwijze voor deze gemeente fangenomen naam „S t. 
J a n s t e e n". 

2. Laatstgenoemde schrijfwijze zal daarom ook voor den P.T.T.
dienst worden ingevoerd. 

3. Mitsdien zullen de dagteekening en kantoornaamstempels 
van genoemd kantoor hiermede in overeenstemming Worden ge
bracht en behoort voortaan in dienstcorrespondentie de naam „S t. 
J a n .s t e e n" te worden gebezigd. 

Volgens de „Mededeelingen" van 26 Januari 1938 wordt met in
gang van 7 Februari 1938 een bijpost, telegraaf en telefoonkan
toor genaamd 'sGravenhage Laan van Meerdervoort gevestigd 
onder gelijktijdige opheffing van het bijkantoor 'sGravenhage 
Conradkade. 

„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
Verkrijgbaar bij de administratie van het „Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie" te Breda door overschrijving van ƒ 2,50 t-
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland f 0.75) op de postrekening 
37183 van L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. 

ffanheer 1 riadiire5 
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine 320 VI. 
Met nieuw darumstempel Hengelo heeft deze machine ook reeds 

zonder reclame links gestempeld. 
Machine 333 V. 
Een nieuw cliché links vermeldt: Super Rapid / (afb. gezicht 

met poederkwast) / SECHEVITE. 
Machine 652. 
Model C4B, sedert October in gebruik bij de N.V. Verkade's 

Fabrieken te Zaandam. Cliché tusschen de stempels als bij de 
vorige machine 502. 

Machine 735. 
Model C4B, in gebruik sedert October. Tusschen de stempels 

ROTTERDAM in cirkel met omschrift: VAN REES-BURCKSEN 
& BOSMAN'S HANDEL MIJ. N .V. 

Machine 754. 
Model C3B, zonder afdruknummer, sedert October in gebruik 

te Amsterdam. Tusschen de stempels het bekende merk van een 
man die een rijksdaalder in een spaarpot laat glijden met bijschrift: 
Opgericht / 1903 / DE / NEDERLANDSCHE / SPAARKAS / 
EEN VERSTANDIG HUISVADER. Links een cliché: NA H E T 
SPAREN / GOUDEN AREN en eenige korenaren. 

Machine 780 I-III. 
Model C3B, sinds October in gebruik bij de N.V. Pope Metaal

draadlampenfabriek te Venlo. Bij type I tusschen de stempels: 
N.V. / Pope / VENLO (HOLL.), bij type II: N.V. / SIERA (als 
handelsmerk) en bij type III: N.V. / „TRANS-BRABANT" / 
VENLO (Holland). 

Machine 781. 
Model C3B, in gebruik sedert October. Tusschen de stempels 

J. Monster / Gorinchem / Aannemers- / materieel / Verf - Glas / 
Zeilmakerij / Scheepsuitrustingen. 

Machine 782. 
Model C3B, sedert October in gebruik te Amsterdam. Tusschen 

de stempels INDISCHE P R O D U C T E N / G. de VRIES & 
Z O N E N / A N N O 1775. 

Machine 808. 
Model C3B, zonder telnummer, in gebruik sinds October 1937. 

Tusschen de stempels een suikerbiet in fraaie omlijsting met bij
schrift: FRIESCH-GRONINGSCHE / COÖPERATIEVE / BEET
WORTELSUIKERFABRIEK / G R O N I N G E N . 

Machine 809. 
Model C3B, sedert October in gebruik. Tusschen de stempels 

MOSA / MAASTRICHT / PORSELEIN EN / MUURTEGELS. 
Machine 389 II-IIL 
In September stempelde deze machine zonder tekst links; in 

December was een nieuwe tekst in gebruik: W.B. / Voorrechten ! 
Premies ! / Wordt lid ! ƒ 2,— p. j . / Vereeniging. 

Machine 751 I-IL 
In September 1937 in gebruik geweest bij de N.V. Agar 

Drukkerij & Uitg. bedrijf te Apeldoorn. Tusschen de stempels 
agar in cirkel. Bij type I links: AGAR / Drukkerij & Uitgevers
bedrijf / Drukmachinefabriek, bij type II : DE / JOURNALIS
TIEKE / PERS. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 45 XVIL 
Als nieuw cliché tusschen de stempels werd een afbeelding van 

een radiotoestel opgenomen met bijschrift; HOORT / EERST 
ERRES ! 
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RAAD VAN BEHEER. 
Voorjaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van het 

N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e op 
Zondag 6 Maart 1938, des voormiddags te 11 uur, in het hotel 
„Terminus", tegenover het station H. S., te 's-Gravenhage. 

W A T AAN VEEL BESTUURSLEDEN DER AANGESLOTEN 
VEREENIGINGEN N O G NIET GOED BEKEND IS ! 

He t komt herhaaldelijk voor, dat ons door bestuursleden van 
aangesloten vereenigingen inlichtingen gevraagd worden omtrent 
de wijze, waarop de kostenberekening der aansluiting bij het 
Maandblad, enz. geregeld zijn. De hiernavolgende uiteenzetting 
moge hun daarop een afdoend antwoord geven: 

Er zijn verschillende personen, die lid van meerdere aangesloten 
vereenigingen zijn, doch zij allen ontvangen slechts één exemplaar 
van het Maandblad toegezonden, ingevolge een vroeger besluit, 
genomen door den Raad van Beheer. 

E l k e vereeniging draagt maandelijks in de drukkosten van het 
blad bij in verhouding van haar w e r k e l i j k ledental in die 
maand. Aftrek voor hen, die lid van meer dan één vereeniging 
zijn, heeft voor g e e n e n k e l e vereeniging plaats. Het zou 
trouwens tot groote moeilijkheden aanleiding geven, om vast te 
stellen, w e l k e vereeniging op een eventueelen aftrek aanspraak 
zou kunnen maken. 

De wijze, waarop de tegenwoordige kostenberekening voor de 
verschillende vereenigingen plaats heeft, is ongetwijfeld de éénig 
juiste. 

Na afloop van elk kalenderjaar heeft onder a l l e aangesloten 
vereenigingen een verdeeling der baten plaats, welke verband 
houdt met het gemiddelde ledental van elke vereeniging in het 
afgeloopen jaar. 

De kosten van aansluiting bedragen voor elke vereeniging mo
menteel ongeveer ƒ 1,70 per lid en per jaar, terwijl er gegrond 
vooruitzicht bestaat, dat die in de naaste toekomst nog minder 
zullen worden. 

Breda, 22 Januari 1938. DE ADMINISTRATIE. 

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

Nieuwe leden. 
252. mej. M. A. E. Krijgsman, Ramen 10, Hoorn. (V.). (Oud-hd). 
267. ir. C. Poüing, Ringgitweg 4, Malang (Java). (Oud-hd). 
2/0. mevr. Van Nooten, Groote Postweg, Magelang (Java). 
292 G. J. van Wachem, c o . B P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
297. A. J. Nijhuis, Klandasan 135, Balikpapan (Borneo). 
303. ir. K. H. R. Hoijei, c o . B P M , Pangkalan Brandan (Sumatra). 
310. Th. P P. van hmbden, Dubbsweg 127, Balikpapan (Borneo). 
314. Oe Sin Gwan, c o . B.PM., Balikpapan (Borneo). 
318. A. H. Rijnbeek, Reijerskoop 297, Boskoop. (V.). 
334. dr. O. J. Wijnhausen, Jan Luijkenstraat 76, Amsterdam, Z. 

(V.). 
335. J. F. A. M. Wap, p.a. Wed. Van Dijk, Gasthuisstraat 5, Alk

maar. (V. en L.). 
340. A J. Veijburg, Zijlweg 91, Haarlem. (V. en L.). 
374. H. J. Rodenhuis, J. Pzn. Coenstraat 2, Hoorn. (V.). 
401. P H. van der Wiele, Goorne, Gem. Berkhout. (V. en L.). 
402. J. Canta, Setagaija Nakahara, Saita I, Chome 410, Tokijo-Shi, 

Japan. (V.). 
407. J. Okker, Adr. van Bleijenburgstraat 6, Dordrecht. (V. en L ) . 
413. J. Dekker, Guurtjeslaan 20, Bergen (N.-H.). (V. en L ) . 
414. C. M. van der Stok, Overdiestraat 56, Alkmaar. (V.). 
448. P. Lelij, dr. Schaepmanstraat 16, Alkmaar. (V.). 
489. J. Scherpenhuizen, Nic. Beetskade 58, Alkmaar. (V) . 
543. J. Ehe, Laat 201, Alkmaar. (V.). 
554. G. S. Reeman, Frederik Hendriklaan 85, Den Haag. (V. en L.). 

Aanmeldingen. 
E. F. Sorko, Noorder Amstellaan 47 III, Amsterdam, Z (V.). 
Joh. Anema, Wouwermanstraat 29 boven, Amsterdam, Z. (L.). 
F. van Leer, Hackquartstraat 5, Amsterdam, Z. (V) . 
L. J. L. Terwogt, Stargardiaan 1, Bussum. (V.). 
G. Loef, Voorkade 53, Boskoop (V. Eur , Ned. en Kol.). 
A. J. Otto, Reijerskoop 115, Boskoop (V. Eur., Ned. en Kol.). 
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J. Kelz, Ceintuurbaan 183 hs., Amsterdam, Z. 
ir. W. ten Hove, Sumatrastraat 12, Madioen (Java). 
jhr. A. A. G. E. de Rotte, Wilhelminastraat 15, Malang (Java). 
ir. L. Meulemans, Nijlandweg 55, Bandoeng (Java). 
E. Dhomen, Dierentuin 18, Batavia, C. (Java). 
W. J. Wellensiek, Groenendaalkade 3, Heemstede. (V.). 
mevr. C. H de Waal-Wieringa, Zoeterwoudschesingel 41, Leiden. 

(V.). 
E. C. Krieger, Koninginnelaan 143, Oegstgeest. (V.). 
D van Weel Dzn., Bremhorstlaan 29, Wassenaar. (V.). 

Adreswijzigingen. 
476. mr. dr. J. H H . Hulsmann, Zonnebloemlaan 8, Aerdenhout. 
534. J. T. S. de Vries, p.a. Hoofdadministratie Sumcama, Marbau 

( S O K ) . 
403. W. F. Janssen, stationschef, Barendrecht. 
708 Th. Schäfer, Pecconina Estate, Mocara-Laboeh (S.O.K.). 

54. mr. W. E. Monod de FroideviUe, Stadionweg 41 II, Amster
dam, Z. 

216. mr. A. Maclaine Pont, Van Eeghenstraat 93, Amsterdam, Z. 
826 J. G. AUebé, Adriaan Pauwlaan 18, Heemstede (Post Haar

lem). 
684. J. Fianekamp, Eemnesserweg 264, Hilversum. 
764. F. F. Venema, Vliegveldlaan 88a, Batavia, C. (Java). 
557. H. Eerdmans, s.f. Gending, Probolinggo (Java). 
406. H. L. I. M. Schellart, p a. L. J. M. Schellart, Kon. Wilhel-

minalaan 471, Voorburg. 
416. ir. P. W. Kunzh, p.a. G. Weijers, Hofwijckstraat 36-40, 

Den Haag. 
637. ir. H . Nijenhuis, Celebesstraat 52, Soerabaja (Java). 
T48 h di= Klerck p a. E S. de Klerck, Laan van Poot 324, Den 

Haag. 
Ingetrokken lidmaatschap. 

98 J Stoiker. 
Bedankt (ingaande 31 December 1937). 

333. J Talens. 
682 mevr. D. Mulder. 
479. J. Posch Fz. 

Afgevoerd. 
120. F. W. H G. L. Edixhoven. 
491. K. E. Nix. 
578. J. C. Weiler. 

Overgeschreven lidmaatschap. 
202. Carl Kaufels op Karl Kaufels. 

Overleden. 
202 Carl Kaufels. 

Mededeelmg aan de afdeelingsbesturen. 
De afdeelingsbesturen worden herinnerd aan het inzenden van 

het jaarverslag en een afschrift van hun ledenlijst bij den secretaris 
der vereeniging vóór 1 Maart. Afdeelingen, welke haar verplichting 
in art. 31 laatste alinea van het huishoudelijk reglement voor
geschreven, niet nakomen, verliezen hun recht op retributie voor 
het jaar. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
Als sectieleider te Tjepoe is opgetreden dr. K. P. de Brunner. 
Het voornemen bestaat, om bij voldoende deelname een bij

zondere sectie op te richten, waarin boekjes zullen circuleeren met 
uitsluitend zegels van minstens 40 frs. (Yvert) of ƒ 1,— (Spec, cat.) 
waarde. Leden, die aan deze rondzending wenschen deel te nemen, 
kunnen zich daartoe bij den directeur opgeven. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Gooi en Eemland. 

t CARL KAUFELS. 

Ten zeerste betreuren wij het verlies van ons hooggeacht mede
lid, den heer Carl Kaufels. 

HIJ ruste in vrede. De secretaris, B 

Amsterdam. Kort verslag der vergadering van 19 Januari 1938. 
Met gelukwenschen voor de leden m het pasbegonnen jaar opent 
de voorzitter de bijeenkomst. In zijn inleiding gewaagt de voor-

ZICHTZENDINGEN. 
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zitter van het succes der tentoonstelling in de Kerstweek door 
dr Wijnhausen georganiseerd Verder noemt spreker de tentoon
stelling in het Postmuseum te Den Haag van de eerste zegels van 
Nederland met hun wordingsgeschiedenis en de van 12-14 Fe
bruari te houden tentoonstelling Estland-Letland-Litauen. De no
tulen en het jaarverslag van den secretaris worden goedgekeurd. 
De kascommissie brengt verslag uit over haar onderzoek van de 
bescheiden en de kas van den penningmeester Alles werd keurig 
in orde bevonden en met dank voor zijn beheer wordt de penning
meester gedechargeerd Bij de verkiezing van een 2en secretaris
penningmeester wordt gekozen mejuffrouw Pellen m de plaats van 
den heer Van Kooten, die zich met herkiesbaar stelde De voor
zitter houdt een lezing, getiteld: „Uit de oude doos", aan de hand 
van een verzameling uitknipsels van enveloppen. Voor zijn be
handeling van dit bijzondere onderwerp wordt den spreker door 
den vice-voorzitter de dank der veigadering gebracht Na de 
gebruikelijke verloting en rondvraag wordt de vergadering door 
den voorzitter gesloten In de volgende bijeenkomst zal een 
concours van het 2e zegel van Nederland worden gehouden W H 

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

Verslag der vergadering van 2 Februari 1938. 
Aanwezig zijn 54 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, 

opent de vergadering en heet speciaal welkom de heren Van 
Amelsfoort en Holleboom, die voor de eerste maal onze ver
gadering bijwonen, alsmede de heren Crmce, Hilte, ir Leeuwen 
berg, ir Leusden, Ouwerling en Spoorenbtrg als candidaat-leden 
Vervolgens wenst hij de leden een voorspoedig jaar en uit zijn 
grote blijdschap bij de geboorte van een Prinses. Door het bestuur 
is een telegram van gelukwens gezonden aan het Prinselijk Echt
paar. Voorts moet hij mededeling doen van het overlijden van 
een onzer actieve leden, den heer Tonnet. Door opstaan en enige 
ogenblikken stilte wordt diens nagedachtenis geëerd, terwijl mede
deling wordt gedaan, dat een 5-tal bestuursleden gisteren de ver
eniging op de begraafplaats vertegenwoordigde 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en 
enige ingekomen brieven van de Bond voorgelezen en besproken 
De voorzitter deelt mede, dat hem de eer is te beurt gevallen te 
worden benoemd in het ere-comité van de Internationale Ten
toonstelling te Praag, terwijl hij tevens zal optreden als af
gevaardigde van de F I P. m de jury van die tentoonstelling. 

Vervolgens wijst hij erop hoe uit de straks volgende verslageii 
blijken zal, welk een in elk opzicht buitengewoon gunstig jaar 
onze vereniging achter de rug heeft en de vereniging zich ge
lukkig mag achten over een aantal functionarissen te beschikken 
die op meer dan doeltreffende wijze werkzaam zijn. Hij dankt 
de verschillende bestuursleden voor hun grote ijver en liefhebb"!!!, 
waarmede zij hem in het afgelopen jaar gesteund hebben. 

De aftredende bestuursleden, de heren Wiggers als penning
meester, Soutendam als 2e secretaris en Molenaar als hoofd sectie 
Europa B, worden met bijna algemene stemmen herkozen en ver
klaren deze benoeming weer te willen aanvaarden 

Daarna brengen Ie secretaris en administrateur hun jaarverslag 
uit, gevolgd door rekening en verantwoording van den penning
meester, welke m ontvangsten en uitgaven tot een bedrag van 
ƒ 2784,48 wordt vastgesteld. Een commissie, bestaande uit de 
heren E. A Wijdicks en N A Felix, heeft de boeken nagezien en 
accoord bevonden en stelt voor den penningmeester te dechar
geren, waartoe besloten wordt De voorzitter dankt ook beide 
heren voor hun werkzaamheden 

Nadat de voorzitter er nog op gewezen heeft, dat we een 
belangrijk jaar tegemoet gaan in verband met ons 45-j'arig bestaan, 
de te houden tentoonstelling en het organiseren van de 29e Neder
landse Philatelistendag te Breda, wordt overgegaan tot de ver
loting Enige der voornaamste prijzen hiervan mogen hier volgen: 
Nederland nr 3, 6, jub. 1923 23^ gld (2 X) , 5 gld, 10 gld ong , 
1907 10 gld, Ned-Indie nr. 1, 2, jub. 2>^ gld, 5 gld, luchtpost 
Ie uitg compl (3 X), dienst 2K gld., port nr 2, Cura9ao koning 
Xyi gld, brandkast compl , Suriname koning 1 gld (2 X), 2% gld. 
opdruk (3 X), Duitse post in België 6 fr. 25 c , Luxemburg nr. 1, 
Hamburg nr 3 ongebr (geschonken door fa Keiser & Zoon te 
's-Gravenhage), Engeland 1 pond postcongres, Saargebied Volks
abstimmung compl, idem op Volkshilfe, en tientallen zegels in 
de prijs van 2% tot 3 gulden 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den 
voorzitter gesloten J. C G v. d. B. 

Bekendmaking. 
Aan de leden, die zulks nog met mochten hebben gedaan, wordt 

verzocht hun contributie voor 1938 ä ƒ 4,— aan den penning
meester, den heer J W Wiggers, Min. Nelissenstraat 26, Breda, 
over te maken vóór 1 Maart a s , door overschrijving of storting 
op zijn postrekening 69326 Mocht hieraan niet worden voldaan, 
dan zal over de contributie, verhoogd met ƒ 0,25 incassokosten, 
per kwitantie worden beschikt Na ontvangst van de contributie 
zal het bewijs van lidmaatschap, gelijk met het zegel uit de ver
loting, worden toegezonden 

Verslag van de toestand van de Postzegelvereniging „Breda" 
over het verenigingsjaar 1937. 

Weder is een jaar om en heb ik het genoegen u hierbij het 
44e jaarverslag van de Postzegelvereniging „Breda" aan te bieden 
Evenals het vorig jaar kan ik u een kleine toename van het 
ledental melden In 1937 werden 45 nieuwe leden ingeschreven, 
26 bedankten voor het lidmaatschap, 6 werden er geroyeerd of 
afgevoerd, terwijl 5 leden ons door overlijden ontvielen, zodat 
het ledental met 8 vermeerderd werd Op 1 Januari telde onze 
vereniging 400 leden en op 31 December j 1. 408 

De maandelijkse vergaderingen hadden geregeld plaats, terwijl 
het bestuur eveneens 12 maal vergaderde De ledenvergaderingen 
werden gemiddeld bezocht door 46 leden (vorig jaar 42). Ver
schillende leden uit omliggende gemeenten en Tilburg woonden 
geregeld onze vergaderingen bij, evenals de kopstukken van de 
Belgische philatelic in Antwerpen, hetgeen buitengewoon op prijs 
wordt gesteld, waar deze leden een langere of kortere reis over 
hebben om onze bijeenkomsten bij te wonen Onder onze gasten 
telden wij ook den heer Maingay, vooi zitter van de F I P. 

De opbrengst van het rondzendverkeer ging wederom crescendo-
De penningmeester boekte in het credit een bedrag van ƒ 755,28 
(vorig jaar ƒ 654,85) In aanmerking nemende, dat de admini
strateur het afgelopen jaar steeds klaagde over te weinig beschik
bare boekjes, konden Wij toch geregeld de leden van rondzendmgen 
voorzien met het zojuist genoemde prachtige resultaat. 

De verlotingscommissie bestond uit de heren Cramerus, Van 
Dijk en ondergetekende 

Als vertegenwoordigers voor de Bondsvergadering werden be
noemd de heren Van den Berg, Broeders, dr Gommers, t' Sas, 
Smeulders en Wiggers. Vier dezer heren woonden de vergadering 
te Arnhem bij Tot onze spijt kelderde ons voorstel tot wijziging 
van artikel 3 van de statuten van de Waller-medaiUe 

In de Raad van Beheer van het Maandblad hadden wederom 
zitting de heren Cramerus en Smeulders, met als plaatsvervangend 
lid de heer dr Gommers 

Al deze heren wordt te dezer plaatse een woord van dank ge
bracht voor al het werk, dat zij in het afgelopen jaar in het 
belang van de vereniging hebben verzet 

In het bestuur kwam één wijziging door het vertrek uit Breda 
van den heer Van Dijk. In zijn plaats werd gekozen de heer 
Van Wermeskerken 

De jeugdafdeling floreerde In Januari sverd een tentoonstelling 
gehouden en in Augustus een uitstapje naar Rotterdam gemaakt 
Er kwamen geregeld schenkingen in voor de verlotingen, doch de 
jeugdleiders hadden heel wat moeite om de jeugdige klanten elke 
maand van zegels te voorzien. Ik wek daarom de leden nogmaals 
op hun doubletten nog eens te willen nazien Een woord van 
dank aan de jeugdleiders is hier zeer zeker ook niet misplaatst ! 

De vergaderingen werden opgeluisterd door lezingen van de 
heren J M van den Berg, dr. Gommers, Wiggers en Van Praag 
(Antwerpen), waarvoor hier nog eens de dank der vereniging 
wordt gebracht 

In het afgelopen jaai werden de commissies benoemd voor de 
viering van het 45-jarig bestaan in 1938 en de te organiseren 
tentoonstelhng bij die gelegenheid. Verschillende vergaderingen 
zijn reeds achter de rug Het reeds bereikte resultaat behoort niet 
in dit verslag, zullende dit over enige maanden wel blijken 

Onze zusterverenigingen, „de Globe" en „HoUandia", jubileer
den dit jaar Onze vereniging gaf door schenking van bloemen 
blijk van genegenheid en vriendschap. 

Evenals vorige jaren is het mij een genoegen den voorzitter, de 
bestuurs- en gewone leden dank te zeggen voor hun medewerking, 
waardoor de vereniging sterker staat dan ooit Het spijt mij 
daarbij te moeten memoreren, dat een onzer leden fraude in de 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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rondzendingen pleegde. Waar deze zaak nog niet voor de Krijgs
raad IS behandeld, konden hieromtrent tot nog toe nog geen 
nadere mededelingen gedaan worden. 

Hiermede ben ik aan het einde van mijn verslag gekomen. Moge 
ons het jaar 1938 veel goeds brengen en de vereniging zo mogelijk 
nog in bloei toenemen, dan is voldaan aan de wens van uw 
len secretaris, J. C. G. VAN DEN BERG. 

Verslag over 1937 van den administrateur der rondzendingen. 
Evenals vorige jaren een kort overzicht over het rondzend-

verkeer in het afgeloopen jaar. Van inzenders ontving ik totaal 
991 boekjes, terwijl ik met inzenders afrekende 887 boekjes met 
een totalen verkoop van ƒ7478,58, wederom een stijging van 
circa / 500,—. 

Het aantal, in de verschillende secties ter circulatie gegeven, 
respectievelijk terugontvangen zendingen was: sectie N.K. 16 en 
14; sectie B.E. 20 en 19; sectie Breda 1 13 en 14; sectie Breda 2 
13 en 13; sectie A 11 en 12; sectie B 18 en 16 en sectie Den Haag 
10 en 11; hierbij zij aangeteekend, dat van sectie N.K. nog 2 
zendingen m handen der justitie zijn, in verband met de ge
pleegde fraude, waarvan de dader bekend is. 

Bij dezen mijn dank aan de sectiehoofden voor het vele werk 
door hen verricht en voor de vlotte afwerking der zendingen. 

Tot de deelnemers aan de rondzendingen richt ik nogmaals het 
verzoek, de zendingen met langer te behouden dan reglementair 
IS toegestaan; dit bevordert den goeden gang van zaken en voor
komt stagnatie. He t behouden van een zending soms 14 dagen 
lang — zelfs kwam eenmaal voor 4 weken — is toch wel wat 
overdreven en geeft voor de sectiehoofden slechts onnoodige, vaak 
onaangename correspondentie. 

Ten slotte nog een verzoek aan de inzenders, n.l. toezending 
van boekjes N.K. en Europa, waaraan ik de laatste maanden voort
durend gebrek heb, zoodat ik met steeds de sectiehoofden kan 
gerieven; boekjes Buiten-Europa heb ik wel steeds voldoende. 

De administrateur der rondzendingen, J. BROEDERS. 

Nieuwe leden. 
327. (S.EZ.NK.). M. Brinkgreve, Rotterdamscheweg 109, Delft, 

giro 191327. 
270. (E.) G. Burger, Svaremuizas lela 2, Riga (Letland). 
329. (E.Z.). J. J. Crince, De Roy van Zu'dewijnlaan 14a, Breda, 

giro 318356. 
334. (S E.Z.). J. A. Th . Dielis, St. Rochusstraat 4, Eindhoven. 

25. (SE.Z.NK.). J. J. J. Hilte, Terheijdenstraat 12, Breda. 
75. (S.Z.). C. Hogendoorn, Plantage I, Leiden, giro 190654. 

274. (E.). J. J. Jonker, Boschdijk 255 P, Eindhoven, giro 108403. 
348. (S E Z.). H. M. M. Kersemaekers, Ringbaan West 246, Tdburg. 
339. (S E Z BE.NK.). J. B. Leeuwenberg, Nieuwe Prinsenkade 13, 

Breda, giro 294689 
349. (S E Z NK.). ir. J. C. H. Leusden, Jan van Beverwijckstraat 

23, Tilburg, giro 31796. 
105. (S.E.). G. J. H . G. van Liebergen, Heuvel G 289, Oosterhout. 
340. (S.E NK.). H. J. M van Mens, Dommelstraat 21, Eindhoven. 
107. (S.Z.NK.). F. H. M. Ouwerlmg, Spoorlaan 148, Tilburg. 
23. (E.). Jac. P. Smit, Leidseweg 35, Voorschoten, giro 270028. 

414. (S.E.Z BE.NK.). J. P. M. Smit, Nassaustraat 42, Helmond, 
giro 168487. 

27. (S.E Z NK.). J. H . Spoorenburg, Rozenplein 5, Breda, giro 
80528. 

342. (S.E.Z BE.). S. F. TiUema, Avenue Concordia 4b, Rotterdam, 
O., giro 294593. 

31. ( S Z B E N K ) . C. A. Versteege, Markt 24, Helmond. 
343. (SEZ.). H. A. C. van der Waerden, Poststraat 12, Tilburg, 

giro 228367. 
345. (S.E.Z.). F. X. H . Welters, Biest 4, Weert, giro 78696. 

70. (SE Z.BE.), dr. C. W. Zahn, Eeneind C 21, Nuenen, giro 
118615. (Zendingen te adresseren p.a. J. A. Carp's Garen-
fabrieken N.V., Helmond). 

Overleden. 
100. L. J. Tonnet, Breda. 

Bedankt als lid. 
72. B. H. Farret Jentink, Soerabaja. 

Adreswijzigingen. 
151. J. M. den Besten, thans Noordwal 103, Leerdam. 

389. J. Domenie, thans Nieuwe Vlissingseweg E 342, Middelburg. 
409. B. Hanekamp, thans Box 87, Banjimup (West-Australie). 
369. H. J. Knijp jr., thans Koningin Emmaplein 8, Rotterdam, C. 
279. N. A. Malcorps, thans Molenwater 67, Middelburg. 
367. W. Saalberg, thans Postbus 390, Amsterdam, C. 
196. James Singer, thans Rue du Rhin 27, Pans, XIX. 
288. A. J. Verhagen, thans Bosschepad 31, 's-Hertogenbosch. 
420. W. van Venrooij, thans Prins Hendrikstraat 42, Eindhoven. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Donderdag 24 Februari 1938, des avonds 

te 8 uur, in café „Moderne", te Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 10 Maart 

1938, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken. 
jeuguuijeenKcmst op Zondag 6 Maart 1938, des voormiddags te 

iO/i uur, in caié „De Beurs van Breda", te Breda. 
* «• * 

Met het oog op Carnaval wordt de maandelijkse vergadering 
NIET gehouden op Maandag 28 Februari, doch op DONDERDAG 
24 FEBRUARI 1938. 

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

Verslag der vergadering van 29 Januari 1938. 
Te 834 uur opent de voorzitter de door 69 leden bijgewoonde 

vergadering en dankt de leden voor de groote opkomst en talrijke 
inzendingen voor den landenwedstrijd. De notulen der vorige ver
gadering worden voorgelezen en goedgekeurd. De heer Zilver 
heeft een aanvraag van een Engelschen verzamelaar voor zegels 
Engeland Victoria 1 8 D 8 - 1 8 7 9 1 penny rood. De prijzen voor het 
aanbrengen van nieuwe leden zijn behaald door de heeren Helm-
holt (3) en Stegenga (2). Vervolgens ballotage van 12 nieuwe leden, 
die allen met algemeene stemmen worden aangenomen. Het ten-
toonstellingscomité Nederland-Balticum wordt ƒ 10,— geschonken 
voor een medaille. Dr. Wijnhausen doet eenige mededeehngen om
trent de resultaten der gehouden tentoonstelling. Er waren meer 
dan 1900 betalende bezoekers, waardoor ongeveer ƒ 350,— kon 
worden afgedragen. Voor ruim ƒ 1250,— kinderzegels werden ver
kocht. Genoemde heer verzoekt den leden met het oog op de 
a.s. tentoonstelling in December 1938 hun inzendingen vast in 
orde te maken. Als hoofdbestanddeel dezer tentoonstelling, ditmaal, 
in verband met het a.s. regeeringsjubileum onzer koningin, zegels 
uitgegeven bij jubilea, enz. van staatshoofden. Hij beveelt de leden 
aan, in blanco albums te verzamelen. Mr. De Beer beveelt de 
beginners aan in albums met voordruk, de vergevorderden en 
specialisten in blanco albums te verzamelen. De volgende landen
wedstrijd zal Finland omvatten. Hij geeft vervolgens eenige bij
zonderheden over de Belgische zegels en stelt als troostprijs een 
Belgischen speciaal-catalogus beschikbaar. Na de pauze blijkt uit 
de uitgebrachte stemmen, dat in den landenwedstrijd België de 
heeren Cortenbach, Poulie en Bernhard respectievelijk den len, 
2en en den troostprijs hebben verwoiven. Na veiling van 12 kavels 
en verloting onder de aanwezigen (1 extra prijs was beschikbaar 
gesteld door een Indisch lid), sluit de voorzitter de vergadering 
te half elf. R. S. 

Aangenomen als lid. 
N. Bouwman, Hugo de Grootstraat 12, Purmerend. 
E. Kaufmann, Brederodelaan 9, Aerdenhout. 
ir. J. M. Boeseken, Valeriusstraat 136, Amsterdam, Z. 
Ph. Marcus, Keizersgracht 101, Amsterdam, C. 
G. Taus, Dan. Willinkplein 29, Amsterdam, Z. 
A. W. B. van Altena, Donarstraat 13 \ Amsterdam, Z. 
mej. G. H. A. Rens, Saxen Weimarlaan 32b, Amsterdam, Z. 
J. J. Hanse, Saxen Weimarlaan 40 I, Amsterdam, Z. 
mr. W. Kok, Joh. Verhulststraat 89, Amsterdam, Z. 
J. A. van der Vlis, Kerkstraat 235 I, Amsterdam, C. (Voorgesteld 

door A. Hollenkamp). 
G. H. van der Meij, Emmaplein 12, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 

door P. Vredenduin jr.). 
mej. E. C. Draaijer, Koninginneweg 34, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door J. A. Kästeln). 
R. van der Zaag, Noorder Amstellaan 294 hs., Amsterdam, Z. 

(Voorgesteld door S. van Kooten). 
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Bedankt als lid. 
A. J. de Wit, Palestrinastraat, Amsterdam, 
mme. Asp. Papassotiriou, Athene. 

Adresveranderingen. 
B. Blankwater, Jelgersmastraat 41, Haarlem. 
P. C. Hooijkaas, Paramaribostraat 36 II, Amsterdam, W. 
G. J. Slootjes, Dusartstraat 3, p.a. Bruinsma, Amsterdam, Z. 

Candidaat-leden. 
A. Roseboom, koopman, 's-Gravesandeplein 17 I, Amsterdam, O. 

(Voorgesteld door A. Veenhof). 
H. Vriens, Troijentenhoflaan 57, Berchem-Antwerpen. (Voor

gesteld door J. A. Kästeln). 
M. Schloss, bankier, Emmastraat 32, Amsterdam, Z. (Eigen aan

gifte). 
Mededeeling. 

In de vergadering van 26 Februari zal een landenwedstrijd van 
Finland gehouden worden. Het bestuur stelt daarvoor 2 prijzen 
beschikbaar. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Woensdag 16 Februari 1938, des avonds 

te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 26 Februari 1938, des avonds te 

8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

Albrecht Thaeriaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

In memoriam 
J G. RAATGEVER. 

De U. Ph. V. heeft ten zeer zwaar verlies geleden in den dood 
op 19 Januari j.1. van haar onvolprezen directeur van den verkoop
handel, den heer J. G. Raatgever, die ongeveer twintig jaren lid 
van het bestuur der vereeniging is geweest. Hij was deze met hart 
en ziel toegew.'jd, wat hij meer dan eens met daden heeft bewezen. 
Getrouw aan den klank van zijn familienaam, heeft hij der ver
eeniging dikwijls van advies ten goede gediend. De laatste tentoon
stelling der U. Ph. V., in October 1936, was het gevolg van z ij n 
initiatief en doorzettingsvermogen en werd tot een groot succes, 
dank zij z ij n toewijding en bezieling. 

Raatgever was een eenvoudig, hartelijk man. De functie van 
directeur van den verkoophandel eener philatelistische vereeniging 
is een zeer ondankbare taak en allerminst een sinecure. Zij ver-
eischt naast veel vrijen tijd en stipte eerlijkheid groote toewijding, 
begrip van administratie en correspondentie, kennis van zegels, 
maar bovenal soepelheid en diplomatie, om wrijvingen met in
zenders eenerzijds en koopers anderzijds te voorkomen. Aan al 
deze eischen heeft Raatgever ten volle beantwoord. Hij ging zelfs 
zóóver, dat hij Donderdags-avonds zijn huis openstelde voor leden, 
die aldaar zegels wilden komen bezichtigen of koopen. Hij was 
tevens de leider der maandelijksche verlotingen. 

De U. Ph. V. is Raatgever groote dank verschuldigd voor het 
zeer vele, dat hij in zijn werkzaam leven voor haar heeft gedaan. 
Op zijn uitvaart was de vereeniging officieel vertegenwoordigd 
door den voorzitter en twee sectiehoofden. 

Ook als verzamelaar bezat Raatgever groote verdiensten. Zijn 
collectie oorlogscuriosa was o. a. zeer de aandacht waard. 

De naam van Johannes Gerrit Raatgever blijft bij de U. Ph. V. 
in hooge eere voortleven. W. G. d. B. 

Verslag der vergadering van 25 Januari 1938. 
Aanwezig 30 leden en introducé's; afwezig met kennisgeving de 

beeren Harbrink Numan, Noordhoff en Burgersdijk; de heer Baljet 
notuleert de vergadering. De voorzitter opent de vergadering en 
herdenkt in gevoelvolle woorden wijlen den heer Raatgever, sinds 
bijna 20 jaar bestuurslid der vereeniging. 

De voorzitter wenscht in het komende jaar de leden alle goeds 
toe. Het bestuur stelt den heer A. van Straten candidaat voor de 
functie van directeur verkoophandel; de vergadering gaat hiermede 
accoord, zoodat de heer Van Straten in deze functie wordt be

noemd. De ballotage heeft tot resultaat, dat alle candidaat-leden 
met algemeene steramen worden benoemd. Van den heer Tholen 
circuleert een serie Duitsche Winterhilfe met stempel „dag van 
den postzegel"; tevens schenkt de heer Tholen postzegels en een 
catalogus voor de jeugdclub. De heer Baljet vertelt iets over de 
jeugdclub der U. Ph. V. en beveelt deze in de belangstelling van 
de leden aan. 

Voor den bijzonderen landenwedstrijd is een groot aantal in
zendingen binnengekomen: Ie van den heer De Klerk: kinder
zegels België; 2e van den heer Van Straten: sportseries; 3e van 
den heer Noordhoff: falsificaten; 4e van den heer Baljet: nood-
zegels Pietersburg Transvaal; 5e van den heer Koek: oud-Neder-
land; 6e van den heer Van Tinteren: vogeltjesseries. 

De veiling tenslotte had een geanimeerd verloop. 
Nieuwe leden. 

C. R. Drijver, Oostdam 2, Woerden, (i). 
J. J. F. Corver, Merwedekade 229, Utrecht, (i). 
mevr. A. C. van Loenen, Bachlaan 1, Bilthoven. (i). 

Candidaat-leden. 
H. M. Stein, Soest. 
P. Valkema Blouw, Utrecht. 
P. M. Boelen, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering wordt nader geconvoceerd. 
Ledenvergadering op Dinsdag 22 Februari 1938, des avonds te 

Si4 uur, in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. (Van 
734—8 J4 uur ruilen). 

Agenda. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bal
lotage. 5. Landenwedstrijd Curajao en (of) Suriname. 6. Rond
vraag. 7. Veiling. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 27 Januari 1938. 
Er was een talrijke opkomst dezen eersten vergaderavond van 

het pas begonnen jaar, toen de voorzitter de aanwezigen, waar
onder 2 introducé's, welkom heette en een korten terugblik wierp 
op het afgeloopen vereenigingsjaar, dat onze vereeniging weer zag 
toenemen in groei en bloei. 

Nadat de secretaris de notulen der vorige vergadering had voor
gelezen, die onveranderd werden goedgekeurd en gearresteerd, 
kwamen de binnengekomen stukken aan de beurt, waarbij een 
schrijven van assuradeuren over de verzekering van verzamelingen 
der leden, een schrijven dat nieuwe perspectieven opende voor 
deze netelige kwestie. Besloten werd dat deze assuradeuren de vol
gende maand op onze vergadering hun voorstellen nader zullen 
iiunnen voorlichten en dat op deze wijze door de leden vragen 
kunnen worden gesteld. 

De voorzitter maakt dan de aanwezigen, voor zoover dit 
noodig is, attent op de heden avond hier tentoongestelde zegels 
van ons medelid, mevrouw Matzen, en die alle betrekking hebben 
op tentoonstellingen. Dan deelt hij mede dat voor de te houden 
z.g. „Baltische tentoonstelling" de verguld zilveren medaille be
schikbaar is gesteld en dankbaar is aanvaard, maar dat tevens 
een commissie van 5 leden onzer vereeniging is gevormd, die den 
heer Van Peursem behulpzaam zullen zijn bij het arangeeren der 
inzendingen niet alleen, maar tevens tijdens de tentoonstelling 
daar aanwezig zullen zijn, ten einde hen, die inlichtingen, enz. 
wenschen, die te kunnen geven. Hij vond het op den weg onzer 
vereeniging liggen een tentoonstelling in onze stad zooveel als 
in ons vermogen ligt te steunen door daadwerkelijke hulp, omdat 
hij meent dat daardoor het philatelistische belang wordt gediend. 

De voorgehangen candidaten worden allen tot lid gepromoveerd 
en de daarop volgende veiling heeft een zeldzaam succes; een 
gewoon iets bij de daarop volgende verloting. A. S. jr. 

Nieuwe 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. 
W. F. K. Anemaet, Perziklaan 85, Den Haag. 
F. E. Cochius, adres Handelmij. Kehding & Van Nie, Tandjong 

Balei (S.O.K.). 
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Candidaat-leden. 
G. Hennus, Nieuwe Parklaan 119, Scheveningen. 
T. Schaepman, Ant. Duijckstraat 95, Den Haag. 
jhr. mr. P. G. M. van Meeuwen, Daendelsstraat 22, Den Haag. 

Adreswijzigingen. 
ir. J. Paree wordt Witte de Withstraat 12, Rotterdam, C. 
jhr. R. A. Quintes wordt Bloemkamplaan 74, Wassenaar. 
Jos. Preiss wordt Admiraal de Ruijterweg 82 ,̂ Amsterdam, W. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 24 Februari 1938, des avonds te 

S% uur, in hotel „De Gouden Kroon", 's-Gravenhage. 
Opening. Notulen. Binnengekomen stukken. Mededeelingen. Bal

lotage nieuwe leden. Besprekingen inzake verzekeringen van ver
zamelingen door den assuradeur. Veiling. Verloting. Rondvraag. 
Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 26 Januari 1938. 
Aanwezig 123 leden en eenige introduces. De voorzitter, de heer 

C. J. Reijerse, heet allen welkom in deze nieuwe zaal „Arena". 
Omdat het de eerste vergadering is in 1938, wenscht hij allen 
voor zich en de hunnen, zoowel als lid onzer vereeniging en ook 
deze een voorspoedig 1938. Hij deelt mede dat de heer A. van 
der Willigen en de heer J. Achilles zich bereid verklaard hebben 
ieder een deel der werkzaamheden van wijlen den heer C. van der 
Willigen in het vervolg te verwerken en stelt de vergadering voor 
beide beeren als leden van ons bestuur te willen aannemen, het
geen bij acclamatie geschiedt. 

De voorzitter deelt mede, dat de beeren Van der Willigen, H. 
Vlasboom, W. Verhoeff en Den Ouden eenige jaargangen van 
het Maandblad hebben geschonken; de beeren Van der Houven 
en Melsert gaven prijzen voor de verloting; mevrouw Bron 
falsificaten. 

Ter bezichtiging zijn gesteld een brief uit China, een exemplaar 
1 cent zwart zeer groot en met breeden rand, 4 exemplaren Indië 
^2 op 2>2 c. groen, 1 gewoon, 1 kopstaand, 1 dwars naar links, 
1 dwars naar rechts. 

De notulen der voorgaande vergadering worden goedgekeurd. 
De heer H. Heeringa, Leeuwarden, wordt na toelichting op voor
stel van het bestuur geroyeerd. 

De vergadering keurt in principe goed, dat een overeenkomst 
tot samenwerking wordt aangegaan met de vereeniging Sumatra's 
Oostkust. De ledenverkiezing levert 91 stemmen voor de candidaat-
leden. Bij de verloting krijgt de heer Steinbuch den len prijs. Na 
de belangrijke veiling wordt bij de rondvraag het woord gevoerd 
door de beeren Smulders, Den Ouden, Kirchner, Szegedy, Saris, 
Vos, Van der Houven over indeeling van rondzendingen en locale 
kwesties. Deze worden door den voorzitter beantwoord, die dan 
het officieele gedeelte sluit en gelegenheid biedt tot ruil, waar
aan door velen geruimen tijd wordt deelgenomen. J. N . H. v. R. 

Verzoek. 
Beleefd verzoek aan de beeren secretarissen der afdeelingen als

nog de leden dier afdeeling op 1 Januari 1938 en binnenkort de 
jaarverslagen 1937 in te zenden. 

Nieuwe leden. 
13. C. W. Keer, Schalkburgerstraat 357, Den Haag. 
73. C. Veldhuizen, Joh. Camphuijsstraat 232, Den Haag. 

126. Jacq. J. Habraken, Rhenenstraat 68, Den Haag. 
138. G. de Pree, Stationsstraat 11, Alphen a. d. Rijn. 
177. ir. F. E. van Ruijven, Voorstraat 26, Nijmegen. 
189. B. E. van der Sloot jr., Spoorstraat 26, Nijmegen. (Afdeeling 

Nijmegen). 
202. P. H. Jansen, Gelderschelaan 86, Nijmegen. (Afdeeling 

Nijmegen). 
219. E. Havers, Herradestraat 70, Dordrecht. (Afdeeling Dord

recht). 
222. J. Hagemeijer, Fahrenheitstraat 656, Den Haag. 
226. A. J. D. van Oosten, Eschdoornlaan 157, Den Haag. 
237. dr. F. G. de Wilde, Kerkstraat 3, Bussum. 
239. P. Engles, Voltastraat 5, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
605. W. Jakma, Assendorpstraat 120, Zwolle. 
530. mr. L. A. S. J. baron van der Feltz, „'t Hammeier", Brummen. 
774. J. Singer, 27 Rue du Rhin, Paris XIXe. 
713. H. M. C. Knip, Breitnerstraat 41, Arnhem. 
678. A. Roos, Molenbochtstraat 76, Tilburg. 
268. J. van Meel, Leeuwardenstraat 32, Scheveningen. 

Bedankt. 
726. J. H. E. Jaspers, Nijmegen. 

Geroyeerd. 
754. H. Heeringa, Leeuwarden. 

Afvoeren. 
234. I. M. H. Ouwerüng, Tilburg. 
529 Kurt Muller, Tilburg. 

Candidaat-I-den. 
mr. C H. TvV Jul. van Stolberglaaii 472, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. Wil'ems). 
P. Verhoef, H?rttveltstraat 24, Scheveningen. (Voorgesteld door 

C. J. W. Westhoff). 
J. M Dekkei, Nieuwstraat 28, Den Haag. (Voorgesteld door C. J. 

Reijerse). 
C. van der Heiden, J. P. Gouverneurlaan 56, Sassenheim. (Voor

gesteld door A. Rouwenhorst). 
J. C. Jense jr., Koornmarkt 22a, Delft. (Voorgesteld door H. L. 

Huijser). 
mevr wed. T W. Hartmann-Blokzijl, Langendijk 33, Gorinchem. 

(Voorgesteld door C. J. Reijerse). 
W Steinbuch Statenlaan 68, Den Haag. (Voorgesteld door 

G. W. F. G. Sreinbuch). 
Th. Schorer, Vondelstraat 180, Den Haag (Voorgesteld door A. J. 

de Mare). 
A. Bloemen, Cinaasappelstraat 154, Den Haag. (Voorgesteld door 

F. van Clc"*). 
B. Bak, Huijgenspark 12a, Den Haag. (Voorgesteld door A. J. 

de Mare). 
J. B. M. Teijen, Westduinweg 94;, Scheveningen. (Voorgesteld 

door F. W Feijen). 
Jac. Lijbers, Van Zeggelenlaan 288, Den Haag. (Voorgesteld door 

B. Meslier er M A. Marijs). 
A. Renooij, Sinaasappelstraat 77, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. Polman) 
K. P. Meijer, boekhouder Alg. Fr. Hyp. Bank, Van der Kooijstraat 

15, Leeuwa'den. (Voorgesteld door R. Miedema). 
dr. J. y. L. de Neve, Wildhoeflaan J7, Rijswijk. (Voorgesteld door 

K. M. Henkelman). 
J. W. Hoevenaar, Maihenesserweg 155, Rotterdam. (Voorgesteld 

door C. Moerman). 
W. van Foeteren, Regentesselaan 83, Rijswijk (Z.-H.). (Voorge

steld door L". Eijkelboom). 
J. Koch, Boii hbesstraat 48, Den Haag. (Voorgesteld door P. 

Kuitens). 
B. W. Kruissplbrink jt., K 2, Winterswijk. (Voorgesteld door 

ds. J. van Harmeien). 
L. Kerkenheim, Prinses Mariannelaan 226, Voorburg (Z.-H.). 

(Voorgesteld door M. Seligmann). 
C. y. Schelling, Vreeswijckstraat 203, Den Haag. (Voorgesteld door 

A. van der Willigen) 
J. G. Nicolai', W. van Noortstraat 22, Utrecht. (Eigen aangifte). 
T. C. de Vos, Noordenburgerlaan 57, Voorburg (Z.-H.). (Voor

gesteld door A. P. D. Meeter). 
I. Midavaine, Kerkstraat 55, Slootdorp (N.-H.). (Eigen aangifte). 
M. Maijerfeld, Stevinstraat 74, Scheveningen. (Voorgesteld door 

M. Seligmann). 
H. Anholt, Westerstraat 84, Enkhuizen. (Eigen aangifte). 
dr. A. Dinkhuljsen, Laan van Meerdervoort 642, Den Haag. (Eigen 

aangifte). 
H. F. Hensen. Chrvsanthemumlaan 25, Heemstede. (Voorgesteld 

door H. E. van der Heijde). 
B. van der Kuyp sr.. Heerenweg, Heemstede. (Voorgesteld door 

H. E. van der Heijde). 
A. M. R. Derks, Amalia van Solmsstraat 149, Den Haag. (Voor

gesteld door A. Ankersmit). 
D. J. R. Beugeling, officier-vlieger, ."ingel 121, Den Helder. (Voor

gesteld door F. Bakker). 
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P. K. de Kreek, Rijswijkscheweg 362, Den Haag. (Voorgesteld door 
G. Michon). 

P. Weijers, Antoniuslaan 81, Blerick. (Afdeeling Venlo). 

Afdeeling Nijiregen. 
Jaarvergadering op 25 Januari 1938. Aanwezig 23 leden. De 

voorzitter, de heer De Waal, opent met een korte rede, waarin 
hij het 3-jarig bestaan der afdeeling op heden memoreert. De heer 
P. H. Jansen wordt als lid aangenomen. Uit het jaarverslag van 
den secretaris blijkt o. m., dat het ledental tot 34 is gestegen. De 
penningmeester heeft het jaar met een flink batig saldo kunnen 
afsluiten. De beeren mr. Lem en Van der Sloot worden benoemd 
rot leden der kascommissie. De heer Veen noteert gegadigden voor 
het nieuwe Cour Permanent-zegel. Hierna wordt het zittende 
bestuur met algemeene stemmen hei kozen; de voorzitter dankt 
voor dit blijk van vertrouwen. C. v. S. 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering var. 26 Januari 1938. Aanwezig 37 leden. Uit het 

jaarverslag van secretaris en penningmeester blijkt, dat de toestand 
van de vereeniging gun''tig is. Het ledental bedraagt 65, waarbij 
6 jeugdleden. De aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden, 
de beeren W van Aken. R. J. Bruinst en R. Haringcaspel, worden 
bij acclamatie herkozen- Te beginnen met Februari zal in een 
andere zaal worden vergaderd, en wel in de bovenzaal van het 
Oranjehotel, Joh. de Wittstraat. De bijeenkomsten worden als 
steeds gehouden op den 4en Woensdag van iedere maand. Boven
dien zal in het vervolg in de maanden September tot en met April 
ook bijeen worden gekomen op den 2en Woensdag van deze 
maanden, echter uitsluitend voor ruil en verkoop. De leden wor
den dringend verzocht voor de rondzendingen stempeltjes te 
gebruiken. Dit vergemakkelijkt de administratie der rondzendingen 
en voorkomt vergissingen. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der jaarvergadering van 18 Januari 1938. De voorzitter 

opent te 8K uur de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom. In een oogenblik van stilte herdenkt de vergadering de 
pas afgestorven familieleden van onze leden, de beeren H. Janssen 
en J. Timmermans, Venlo. De Jaarverslagen van secretaris, pen
ningmeester en administrateur der rondzendingen worden voor
gelezen en brengt de voorzitter den beeren hiervoor hartelijk 
dank. Tevens wordt het verslag van de jeugdafdeeling gegeven, 
waaruit blijkt dat deze alle reden van bestaan heeft. Door de 
kascommissie worden de boeken van penningmeester en admini
strateur der rondzendingen nagekeken en goedgekeurd. Dank 
wordt gebracht aan de beeren voor hun keurig werk, waarna hun 
décharge verleend wordt. De aftredende bestuursleden, de beeren 
Timmermans en Heijting, worden herkozen. In de plaats van den 
heer Bastiaani, die zich niet herkiesbaar stelt, wordt gekozen de 
heer F. Groeneboer. Verder wordt een garantiefonds gesticht 
voor de eventueel te houden tentoonstelling door het uitgeven van 
aandeeltjes van ƒ 1,—. Reeds werden op deze vergadering 54 aan
deeltjes geplaatst. Tevens wordt besloten aan het hoofdbestuur 
een verzoek te richten om een subsidie voor deze tentoonstelling. 
Hierna vindt de groote jaarverloting plaats, die een zeer prettig 
verloop heeft. Na de rondvraag wordt de vergadering te circa 
12 uur gesloten. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering op Woensdag 

23 Februari 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 afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: G. L. van der 
Hum, Groote Kerksplein 8, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
maand in Oranjehotel, Joh. de Wittstraat, Dordrecht. De jeugd
afdeeling 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 Venlo (secretaris: E. Heijting, Herunger-
weg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7% uur bestuurs
vergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio
naal", Venlo. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, Stations
weg A 258, Hardenberg), den 3en Vrijdag der maand, 8 uur n.m., 
in Lunchroom Beenen, Groote Markt, Zwolle. (In Juli en Augustus 
niet). Bijeenkomst speciaal voor de jeugd in gebouw Speeltuin-
vereeniging „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 26 Januari 1938. 
Aanwezig 28 leden en een 14-tal aenoodieden. Te ongeveer 

8.15 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij heet allen har
telijk welkom en verheugt zich over de groote opkomst. Hij richt 
zich thans tot den heer Van Brink, die heden avond zijn voor
dracht zal houden, roept hem hartelijk welkom toe en uit zijn 
vreugde, dat de heer Van Brink zijn lezing voor „de Globe" wil 
houden. Het nieuwe lid, de heer Baank, voor het eer.st een ver
gadering biiwcnende, alsmede de genoodigden, heet hij vervolgens 
welkom. Hij SDreekt de hoop uit, dat velen zich gedrongen zullen 
voelen, zich bij „de Giobe" als lid aan te sluiten. Hij stelt voor 
de vergadering te doen afwijken van de gebruikelijke en de be
sprekingen te houden na de lezing. Hij geeft thans het woord 
aan den heer Van Brink, die vervolgens onder groote aandacht 
zijn lezing houdt „Van het Duifken tot den Pelikaan", afge
wisseld met lichtbeelden. Deze lezing behandelt de postale ver
bindingen tusschen Nederland en Ned. Oost-Indië vanaf de tijden, 
dat de Nederlanders vasten voet in Indië kregen. Het transport 
der brieven, .irnvankelijk met zeilschepen via de Kaap, later met 
stoomschepen via het Suez-kanaal, wordt thans hoofdzakelijk 
met vliegmac'iines uitgevoerd. Uitvoerig stond spreker stil bij 
de verrekeninp, van het porto, waarvan hij op het witte doek 
verschillende stempels vertoonde. Het succes der tegenwoordige 
verzending per vliegmachine is voor een groot deel te danken aan 
de medewerking van het staatsbedrijf der P.T.T. onder leiding 
van den directeur-generaal Damme. Hij geeft tenslotte interessanre 
cijfers van het vervoer per eerste vliegtuig en van de volgende. 

De voorzitter zegt den heer Van Brink uit aller naam dank 
voor zijn mooie voordracht. Hij wijst op de veelzijdigheid van 
den heer Van Brink, die de leden van „de Globe" reeds eerder 
als verzamelaar van zijn verzameling deed genieten en thans als 
•■oreker door de geschiedenis te verhalen, welke om de postzegels 
heen is. Hij acht deze voordracht een propagandistisch succes voor 
de philatelic Hij mkakt tevens van de gelegenheid gebruik de 
genoodigden eroD te wijzen, dat postzegelverzamelen niet slechts 
postzegeltjes inplakken is. 

Vervolgens wordt overgegaan tot het huishoudelijk gedeelte en 
geeft hij den secretaris het woord tot het voorlezen der notulen. 
Deze worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Daar geen 
ingekomen stukken zijn te behandelen, wordt overgegaan tot de 
rondvraag. De heer Van Walree verzoekt de leden hun doubletten 
eens na te zien en het overtollige aan hem af te staan, om aan 
de jeugdverzamelaars op de bijeenkomsten te schenken, niet zoo 
zeer als lokmiddel dan wel als aanmoediging. Met het oog op 
de lezing van den heer Van Brink wordt geen veiling gehouden. 
De voorzitter stelt voor, 3 dagen voor den laatsten Woensdag 
van Februari het materiaal voor de veiling aan het adres van 
den heer Raadsveld in te zenden. Dit zal een half uur voor het 
begin der vergadering ter bezichtiging worden gesteld. Hij ver
zoekt de leden dus zoo vroeg mogelijk ter vergadering te 
verschijnen. 

Hierna sluit de voorzitter dezen prettigen en leerzamen avond, 
na nogmaals een hartelijk woord van dank tot den heer Van 
Brink te hebben gericht. C. R. F. 

Candidaatlid. 
Q. J. M. Verouden, Wilhelminastraat 6, Doetinchem. (Eigen aan

gifte). 
Verzoek. 

De leider van de jeugdafdeeling van „de Globe" verzoekt den 
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leden beleefd hun doubletten eens na te zien en hiervan wat af 
te staan voor genoemde jeugdafdeeling, ten einde de verzamelingen 
van de leden dier afdeeling af en toe eens met enkele zegels 
te kunnen verrijken. Kijkt uw doubletten eens na en wilt datgene, 
dat u voor dit doel missen wilt, s.v.p. zenden aan J. P. van 
Walree, Vijverlaan 13, Velp (Gld.). 

Het hoofd van de rondzending C. Raadsveld, Burg. Weertsstraat 
12, Arnhem, verzoekt dringend om toezending van boekjes met 
zegels Nederland en Koloniën voor de rondzendingen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 23 Februari 1937, des avonds te 

8 uur precies, in „Nationaal", Arnhem. 
Na afloop der vergadering zal een veiling gehouden worden. 

Materiaal in te zenden 3 dagen voor de vergadering aan het adres 
van den heer Raadsveld, Gurg. Weertsstraat 12, Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 28 Januari 1938. 
Na vaststelling der notulen van de vorige bijeenkomst en na 

bekendmaking der belangrijkste ingekomen stukken deelt de voor
zitter mede, dat o. m. aanwezig zijn de beeren Verdoorn en Vorst
man, die de aandacht der vergadering willen vestigen op het ver
zekeren van zegels overeenkomstig uiteenzetting door dr. Valkema 
Blouw in het nummer van December 1937 van het Maandblad; 
bedoelde beeren doen verschillende mededeelingen dienaangaande, 
waarna gelegenheid bestaat tot discussie. Waarvoor meerdere lief
hebbers zich opgeven. Na afloop hiervan schorst de voorzitter de 
vergadering, teneinde de samengekomcnen de zeer bezienswaardige 
collectie Fransche Koloniën (2e deel) van den heer Schouten te 
laten bezichtigen. Na woorden van dank van den voorzitter, 
bekrachtigd door applaus der vergadering, komt de rondvraag 
aan de orde, waarvan de heer Van Waard gebruikmaakt de aan
dacht te vestigen op de zegels met opdruk „Cour Permanente de 
Justice Internationale", waarna de samenkomst besloten wordt 
met de gebruikelijke verloting, waarvoor prijzen werden ge
schonken door de beeren Amesz, Hazelaar en Rumpff. H. W. 

Ingeschreven als lid met 1 Maart 1938. 
86. C. Schuitman, Driehuizerkerkweg 96, Driehuis-Velsen. 

Voorgesteld als lid. 
J. J. Zwanenburg, Nassaustraat 18, Haarlem. (Voorgesteld door 

S. H. de Bock). 
G. W. IJsebrand jr.. Laan van Suchtelen 37, Sussum. (Voorgesteld 

door J. Schagen). 
J. A. Hoekendijk jr., Camplaan 36, Heemstede, 
mej. Th. de Best, Thomsonlaan 56 rd. (p.a. den heer Tierie), 

Haarlem. (Voorgesteld door mevrouw J. S. Stolp-Ploeg). 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 25 Februari 1938, des 

avonds te SYa uur, in de Sociëteit „Vereeniging", 2ijlweg 1, 
Haarlem. 

De agenda vermeldt o. m. veiling. Inzending voor deze veiling 
(met limiet) te richten aan den heer M. Rumpff, Duinoordstraat 13, 
Haarlem, vóór Dinsdag 22 Februari 1938. 

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

Verslag der vergadering van 24 Januari 1938. 
Aanwezig 42 personen. Te ruim half negen opent de voorzitter, 

de heer Kielman, deze eerste vergadering in 1938 en spreekt zijn 
beste wenschen uit voor de vereeniging en voor de leden per
soonlijk. De notulen van de vorige vergadering worden onver
anderd goedgekeurd. Er zijn enkele ingekomen stukken, welke voor 
kennisgeving worden aangenomen. Dan volgen de jaarverslagen. 
In dat van den secretaris wordt o. m. gememoreerd, dat het af-
geloopen jaar de vereeniging een netto ledenwinst van 20 gaf, ter
wijl ook het vergaderingbezoek aanmerkelijk steeg. De penning
meester kon een batig saldo melden, terwijl de commissaris van 

het rondzendverkeer een eenigszins verminderde circulatie en 
verkoop constateerde, hetgeen ongetwijfeld met de onzekerheid 
op het gebied der prijzen verband houdt. Tot kasnazieners worden 
dan benoemd de beeren S. Brouwer en Van Teerns. Gestemd wordt 
over de toelating van een 5-tal candidaat-Ieden, die allen worden 
aangenomen. Aan de orde is dan de bestuursverkiezing. Aan de 
beurt van aftreden zijn de beeren Ongering en Van der Warf, 
respectievelijk penningmeester en commissaris der rondzending. 
Uit de vergadering worden geen candidaten gesteld, waarop de 
heer Bottinga voorstelt beide beeren — cfie zich herkiesbaar hebben 
gesteld — bij acclamatie te herbenoemen. Met dit voorstel gaan de 
aanwezigen accoord. De voorzitter richt zich vervolgens tot de 
verschillende functionarissen van de vereeniging en zegt hun dank 
voor het in het afgeloopen jaar verrichte werk. In de pauze worden 
door den heer Ongering de laatste regelingen getroffen voor de 
jaarverloting, hierbij geassisteerd door de beeren Bottinga en 
Kamstra. Na de pauze wordt aan de leden hun prijs uitgereikt. 
Namens de kascommissie rapporteert de heer Van Teerns, dat 
alles in de beste orde is bevonden; hij stelt daarom voor den 
penningmeester décharge te verleenen, waartoe wordt besloten. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarop sluiting 
volgt. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
87. H. B. van der Molen, G 79, Stadskanaal. 
88. H. Gorter, Lindenstraat 6, Stadskanaal. 
89. K. Steenhuis, Uitbreidingsplan, Stadskanaal. 
90. F. S. van Klooster F.S.zn., Buiten Damsterdiep 5, Groningen. 
91. J. H. van Wageningen, Wildervank. 

Vergaderingen. 
Vergadering op Maandag 28 Februari 1938, des avonds te 8.15 

uur, in „Suisse", Groningen. 
Beursavond op Donderdag 10 Maart 1938, des avonds te 8.15 

uur, in „Suisse", Groningen. 

PF'I-tel.-Vereenigins; ,-7u'd-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

Verslag der vergadering van 17 Januari 1938. 
Aanwezig 43 leden. De voorzitter opent deze zeer druk be

zochte vergadering en heet ook welkom de beeren Smit en 
Fredrix, die als nieuwe leden voor het eerst ter vergadering 
komen. Spreker herdenkt staande de nagedachtenis van ons be
stuurslid, den heer L. Verwilst, waarbij hij vooral wijst op de 
bijzondere verdiensten van den afgestorvene jegens onze ver
eeniging. De notulen van de vorige vergadering worden na voor
lezing goedgekeurd. Hierna leest de secretaris bet jaarverslag voor 
en wordt deze door den voorzitter hartelijk bedankt voor al het 
werk voor de vereeniging gedurende het afgeloopen jaar gedaan. 
Namens de kascommissie deelt pastoor Soons mede, dat op de 
administratie en de boeken, door mejuffrouw Maussen bijgehouden, 
niets valt aan re merken en alles keurig in orde is. Ook mejuffrouw 
Maussen wordt door den voorzitter met evenveel vriendelijke 
woorden bedankt voor haar opoffering en velen arbeid, dien zij 
voor de vereeniging verricht, waarna zij gedechargeerd wordt. In 
plaats van den heer Verwilst wordt als candidaat voor Ie commis
saris de heer Verzijl voorgedragen. Bij stemming wordt mejuffrouw 

_ Maussen als aftredend bestuurslid herkozen en de heer Verzijl als 
Ie commissaris gekozen. 

Vervolgens geeft de heer Van de Ven de voornaamste punten 
aan van een op nog vast te stellen datum te houden postzeeel-
tentoonstelling door onze vereeniging, n 1. dat de opzet is propa
ganda en geen onderlinge wedstrijd. Verzoek tot deelname en 
meerdere segevens zullen den leden per circulaire bekend worden 
gemaakt. Uit de vergadering geven zich reeds 17 leden cp, die 
aan de tentoonstelling deelnemen. 

De clou van den avond is de groote jaarlijksche verloting zonder 
nieren, die door de commissie, bestaande uit mevrouw Verziil, 
mejuffrouw Maussen en den heer Du Saar, zeer accuraat en netjes 
is verzorgd. Nadat den aanwezigen hun prijs, door het lot beslist, 
wordt toegewezen en de verlotingscommissie door den voorzitter 
voor haar bemoeiingen wordt bedankt, staan reeds velen te wach
ten op het zoo geliefkoosde gezelschapsspel, dat voor allen steeds 
een aangenaam slot beteekent. J. H. 
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Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 21 Februari 1938, vergadering; 
Maandag 7 Maart 1938, beurs; 
Maandag 21 Maart 1938, vergadering; 

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

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1938. 
Te 8.45 uur openins;. De vergadering is flink bezet en wordt 

den leden allereerst door den voorzitter een gelukkig jaar toe-
gewenscht, waarop de heer Muzerie, voor het eerst aanwezig, wordt 
welkom geheeten. De notulen worden goedgekeurd, waarna de 
ingekomen stukken behandeld worden. Van den heer Hamers 
een schrijven, die de enveloppe met een serie ASIB-zegels beplakt 
had, bestemd voor de maandverloting, waarvoor onzen harte-
lijken dank. Verder van twee assurantie-maatschappijen. Bij één 
was een polis gevoegd, welke onder leden, die zich hiervoor in
teresseeren, zal circuleeren. De voorzitter verzoekt den heer 
Labour, die als penningmeester aftreedt, daar deze functie hem 
wegens hoogen leeftijd een beetje bezwaarlijk wordt, zich even 
te willen verwijderen ,waarop den aanwezigen gevraagd wordt of 
er bezwaren zijn tegen zijn benoeming als eerelid van het bestuur, 
hetgeen niet het geval is, waarop de heer Labout weer binnen-
geroepen wordt. Het volgende agendapunt is de verkiezing van 
een voorzitter en penningmeester wegens periodiek aftreden. De 
voorzitter is herkiesbaar en wordt dan ook met algemeene stem
men herkozen. Hij memoreert dat de heer Labout de boeken en 
kas steeds met groote accuratesse beheerd heeft in zijn ruim 
8-jarige loopbaan als penningmeester. Zoowel als bestuurslid en 
als persoon hebben we hem zeer leeren waardeeren en wordt hem 
het eerelidmaatechap in het bestuur aangeboden, wat met applaus 
begroet en door den heer Labout onder dank aanvaard wordt en 
wordt hem tevens de toezegging gedaan dat doorgegaan zal 
worden, de bestuursvergaderingen bij hem thuis te blijven houden, 
hetgeen hij heel prettig vindt. De heer Witte biedt hem dan 
namens de leden een souvenir aan in den vorm van een ƒ 10 
jubileumzegel 1913. De heer Labout is zeer erkentelijk voor al dit 
onverwachte. Doorgaande met de verkiez'ng van een penning
meester, wordt, daar zich niemand aanmeldt, besloten dit punt 
tot de volgende vergadering aan te houden. 

Hierna lezen de secretaris, penningmeester en administrateur hun 
jaarverslagen, waarna overgegaan wordt tot benoeming van een 
controle-commissie, waarvoor de beeren Witte en Van Scheyen 
zich opgeven. Nadat de voorzitter nog eenige mededeelineen heeft 
gedaan betreffende de tentoonstelling, volgt de rondvraag. De heer 
Witte vraagt reeds nu een post uit te trekken voor viering van 
het 20-iarig bestaan, waartoe besloten wordt, terwijl direct een 
bedrag hierop overgeboekt wordt. De heer Witkop doet een vraag 
betreffende de Zwitsersche kinderzegels, waarna de voorzitter 
onder dankzegging de vergadering sluit. M. H. H. 

Candidaat-lid. 
dr. P. Th. Luijckx, leplaan 5, Den Haag. 

Bedankt met 1 Januari 1938. 
P. H. Perks, Javastraat 125, Den Helder. 

Adresverandering. 
A. Kooiman wordt Polderweg 42, Den Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 22 Februari 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 24 Januari 1938. 
De voorzitter opent met de gebruikelijke welkomstwoorden de 

eerste vergadering van het jaar, tevens allen nog een gelukkig 

nieuwjaar wenschende. Aanwezig zijn 30 leden. De notulen worden 
goedgekeurd. De ingekomen stukken, waarbij een schrijven be
treffende het verzekeren tegen brand en inbraak van particuliere 
postzegelverzamelingen, worden voor kennisgeving aangenomen. 
Uit het jaarverslag blijkt, dat de vereeniging er goed voorstaat. 
Onder dank aan den secretaris wordt het dan ook goedgekeurd. 
Bij de hierna volgende' bestuursverkiezing wordt de heer Bloemen 
als voorzitter herkozen, terwijl in de vacature Lemmens wordt 
gekozen de heer Lindelauf. 

Van de rondvraag wordt door eenigen gebruik gemaakt. Ver
volgens heeft onder veel belangstelling de jaarverloting plaats, 
waarbij de eerste prijs aan den heer Moonen ten deel valt. Voor 
de gratis-verloting schenkt de heer Bloemen nog eenige fraaie 
zegels. Hierna sluiting. P. Sch. 

Bedankt. 
H. J. Savelkoul, Heerlen. 

Vergadering. 
In verband met carnaval heeft de volgende vergadering plaats 

op Dinsdag 22 Februari 1938, des avonds te 8 uur, in Hotel du 
Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

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

Nieuw lid. 
28 J. Ramaker, J C. Kapteinlaan 53a, Groningen. 

Vergadering 
De eerstvolj'ende vergadering zal worden gehouden op Donder

dag 24 Februari 1938, des avonds te 8J4 uur, in café „De Pool", 
Groote Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 23 December 1937. 
Aanwezig 17 leden. Om 7 ^ uur opent de voorzitter de ver

gadering met een welkomstwoord; de notulen der vorige verga
dering worden hierop na lezing goedgekeurd. Aangaande de nrs. 
262, 262a en 262b houdt de heer Lyppens vervolgens een causerie, 
welke zeer merkwaardig is, aangaande de tanding 14 : 13K, 262a 
getand 11, 262b getand 13 : 13. Daarna worden de nieuwe uit
giften besproken en rondgedeeld, n.1. van Zwitserland, Duitsch-
land, Ned.-Indië, België, Luxemburg en Oostenrijk. Bij de rond
vraag valt niets meer te behandelen, waarna de voorzitter om 
pl.m. half twaalf de vergadering sluit. 

Verslag der vergadering van 27 Januari 1938. 
Om 8 uur opent de voorzitter de vergadering en roept allen 

een hartelijk welkom toe op deze eerste vergadering in 1938, 
daarbij allen een gelukkig jaar wenschend. Daar de secretaris af
wezig is, worden geen notulen gelezen. Ingekomen is een dank
betuiging voor de op 1 Januari j.1. betoonde belangstelling en aan
geboden gelukwenschen bij gelegenheid van het 100-jarIg jubileum 
van het postkantoor te Terneuzen. Verder wordt besloten de 
Gentsche Club van Postzegelverzamelaars uit te noodigen op 26 
Februari a.s., des avonds te 7% uur. De leden worden alsdan 
dringend verzocht, trouw op te komen. Voor de series Cour 
Permanente zal door den penningmeester gezorgd worden. Van 
de vereeniging „Land \ an Waes" is een circulaire ontvangen voor 
het 10-jarig bestaan op 13 Februari a.s., waaraan een tentoon
stelling verbonden is. Bij die gelegenheid wordt een kaart met 
Josephine Charlotte-zegel en speciaal stempel a fr. 2 uitgegeven. 

Bij de rondvraag komt niets meer ter tafel, waarna de voor
zitter om half 12 de vergadering sluit. 

Bedankt. 
H. SoUeveld, Terneuzen. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 26 Februari 1937, des avonds te 

7)4 uur, in hotel Pays-Bas, Terneuzen. 
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's-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Twaalf morgenstraat 20, 's-Hertogenbosch 

Verslag der vergadering van 16 Januari 1938. 
De voorzitter opent te 3.25 uur de vergadering en heet de aan

wezigen welkom, in het bijzonder de nieuwe leden en de ge-
noodigden. Verder roept spreker het welkom toe aan den heer 
Ottevanger, die voor de aanwezigen de aangekondigde lezing zal 
houden. Vervolgens wenscht hij allen een gelukkig en voorspoedig 
1938, wijst op de goede harmonie die het afgeloopen jaar onder 
de leden heeft geheerscht en spreekt de hoop uit, dat deze ook 
in de toekomst zal bestendigd blijven. Gevolg gevende aan het 
verzoek van den voorzitter vangt de heer Ottevanger dan zijn 
lezing over „Voorafstempelingen" aan. Op zeer duidelijke wijze 
en aan de hand van medegebracht materiaal, zet spreker uiteen, 
hoe, in welken vorm en waar voorafgestempelde zegels gebruikt 
worden. Met het dankwoord, dat de voorzitter den heer Otte
vanger voor zijn buitengewoon goed uitgewerkte bespreking 
brengt, stemmen de aanwezigen met een luid applaus in. 

De voorgelezen notulen worden onveranderd vastgesteld. Bij 
de behandeling der ingekomen stukken ontstaat een discussie over 
het verzekeren van postzegelverzamelingen. De voorstellen tot 
aanvulling en wijziging der reglementen worden na eenige be
spreking met algemeene stemmen aangenomen. Hierna deelt de 
voorzitter mede, dat het bestuur het zeer op prijs zal stellen, 
indien de leden meer ruilmateriaal ter vergadering willen mede
brengen. 

Voor de verloting zijn een twaalftal mooie prijzen beschikbaar. 
Bij de rondvraag dankt de heer J- L. Frissen het bestuur, mede 
uit naam van de leden, voor al hetgeen in het afgeloopen iaar 
werd gedaan. De directeur der afdeeling verkoop verzoekt den
genen, die de circulatiekaarten per post inzenden, deze te willen 
frankeeren met een 4 cents postzegel. Hierna sluit de voorzitter 
onder dankzegging voor de goede opkomst de vergadering. P. H. 

Nieuwe leden. 
P. Slot, Molenstraat 18, Boxtel. 
mej. Th. Sluiter, Taaistraat 131, Vught. 

Candidaat-leden. 
A. Croonen, Van der Does de Willeboissingel 10, 's-Hertogen

bosch. (Eigen aangifteX 
Paul Espie, Spoorstraat, Schijndel. (Voorgedragen door Kurt Otto, 

SchijndelV 
A. van Lanschot, Huize Maurick, Vught. (Voorgedragen door 

Toh. Rademakerl. 
jhr. mr. F. de Roy van Zuidewün, T"''anaDlein 9, 's-Hertogen

bosch. (Voorgedragen door N Ro^enbaiimX 
ir. T- Post. Kromstraat 19, Oss. (Voorgedragen door A Otte

vanger, Oss). 
Adreswijzigingen. 

M. van der Wouw, thans Cuperinusstraat 6, 's-Hertogenbosch. 
Kurt Otto, thans Spoorstraat B 241, Schijndel. 

Mededeeling. 
Den leden, die hun contributie over 1938 (ƒ4,80') ineens wen-

schen te voldoen, wordt verzocht vóór 1 Maart a.s. hiervoor zorg 
te willen dragen; bij voorkeur door overschrijving door over
schrijving op girorekening 223179 ten name van: Penningmeester 
's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 's-Her
togenbosch. 

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

Mierlo-Hout bij Helmond. 

Verslag der vergadering van 31 Januari 1938. 
Even na 8 uur wordt de vergadering door den voorzitter ge

opend mer enkele welkomstwoorden voor de aanwezige 12 leden 
en de beide inrroducé's, de beeren Stein en Mulder jr. Na goed
keuring van de notulen van de vorige vergadering worden enkele 
ingekomen stukken behandeld, o. m. het antwoord van den direc
teur van het postkantoor te 's-Gravenhage inzake de ongebruikte 
zegels van het Internationale Hof van Justitie, diverse aanbiedingen 

J. K. RIETDIJK. -

van assuradeurs voor het verzekeren van verzamelingen op voor-
deeliger voorwaarden dan tot dusver mogelijk was, enz. Nadat 
vervolgens teruggekomen is op de kwestie van het vereenigings-
nieuws en het hoofd van den rondzenddienst zijn voorloopig ver
slag over het afgeloopen jaar heeft voorgelezen, volgt een ge
animeerde discussie tusschen den penningmeester en den heer 
Domensino, aangevuld met boekhoudkundige opmerkingen van 
den heer Prinssen, tezamen een leerzaam geheel vormende. Op 
voorstel van den voorzitter wordt besloten een aparte admini
stratie voor den rondzenddienst in te stellen. Vervolgens vindt de 
jaarverloting voor alle leden plaats. Nadat nog door het bestuur 
een voorstel is gedaan, om op de Februari-vergadering een ten
toonstellingswedstrijd te houden over Buiten-Europeesche zegels, 
welk voorstel na eenige nadere toelichtingen aanvaard wordt, en 
het eerste gedeelte van de rondvraag, betrefende algemeene zaken, 
is afgehandeld, wordt overgegaan tot de verkiezing van twee 
bestuursleden wegens periodieke aftreding van voorzitter en 
archivaris. Zoowel de heer Mulder als de heer Faber worden met 
11 stemmen voor en 1 onthouding herkozen. Nadat ook het 
tweede deel van de rondvraag, meer speciaal betrekking hebbende 
op het verzamelen, is afgehandeld, wordt het officieele gedeelte 
van de ledenvergadering gesloten. Bij de hierna volgende bestuurs
vergadering worden de functies voorloopig als volgt verdeeld: 
voorzitter, ]. E. Mulder; archivaris, G. A. Faber; penningmeester, 
P. van Schijndel; hoofd rondzenddienst, H. van Lieshout; secre
taris, A. H. J.Schouten . A. H. J. S. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 28 Februari 1938, 

des avonds te 8 uur, in café Drouen, Steenweg, Helmond. 

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

Verslag der jaarvergadering van 24 Januari 1938. 
Om 8>2 UU' opent de voorzitter de vergadering en wenscht allen 

een voorspoed'g 1938 Na voorlezing der notulen wordt over
gegaan tot de behandeling van eenige ingekomen stukken, o. m. 
een ledenliist van de vereeniging Boskoop en de retributie van 
het Maandblad. Een brief in zake het verzekeren van verzame
lingen wordt ter kennis van de leden gebracht. Hierna volgt het 
jaarverslag van den penningmeester. Ondankt eenige groote uit
gaven is er een batig saldo in kas van ƒ 53,46. De voorzitter dankt 
den penningmeester voor d'ens zuinig beheer Hierna volgt het 
jaarverslag van secretaris en administrateur. De voorzitter dankt 
deze beeren eveneens voor het door hen gevoerde beheer. Een 
commissie wordt benoemd voor het controleeren der boeken van 
penningmeester en administrateur. 

Thans is aan de orde de besruursverkiezing wegens het periodiek 
aftreden van voorzitter en penningmeester. Daar zich geen can-
didaten opgeven, worden zoowel de voorzi fer als de penning
meester met algemeene stemmen herkozen. Hierna volgt voor
lezing door den secretaris der uitgewerkte plannen door de ten
toonstellingscommissie opgesteld, welke plannen de goedkeuring 
der vergaderine wegdragen. In verband met de te houden tentoon
stelling op 26 Februari a.s. stelt de voorzitter aan de vergadering 
voor om niet op 28 Februari, doch on 21 Februari re vereaderen. 
Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de ver
gadering. D. P. 

Bedankt als lid 
J. B. C. Barteling, Crabethstraat, Gouda. 

Vergaderine 
Vergadering op MAANDAG 21 FEBRUARI 1938, des avonds 

te 8 uur. 
Het bestuur zal een goede opkomst op 21 Februari a s. zeer 

op Drljs stellen, daar dien avond een zaalwacht voor de rentoon-
stellins zal worden aangesteld. Men late niet enkele onzer leden 
voor al deze werkzaamheden staan. 
' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ C 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-

verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort-
Secretaris: G. C. VAN HOPTEN. B. Wuiitierslaan 70, Amersfoort 

Versbg der vergadering van 2 Februari 1938. 
Nadat de notulen zijn goedgekeurd, leest de penningmeester zijn 

uitvoerig jaarverslag voor, dat onder dankzegging en decharge 
van de vergadering wordt goedgekeurd. Ingekomen is o. a. een 
schrijven van ons lid, den heer Baulings, die gaarne enkele prijsjes 
voor de verloting wil schenken. Zijn geste wordt zeer gewaar
deerd en de voorzitter spreekt den wensch uit, dat dit een aan
sporing mag zijn voor andere leden om dit goede voorbeeld te 
volgen. Het resultaat is, dat enkele aanwezigen direct enkele 
zegels voor de verloting schenken. 

Na ballotaee worden de beeren Van der Wiel en Uijlenberg 
als lid aangenomen. G. C. v. H. 

Verkort «aarverslag van den penningmeester over 1937. 
I n k o m s t e n . 

Contributie . . ƒ 139,55 
Winst op boekjes . - 1,71 
Winst op postzegels - 145,48 

U i t g a v e n . 
Zaalhuur 
Porto 
Drukwerk 
Advertenties . 
Assur-i nt.'epremie 
Maandblad 
Verloting 
Diversen 
Saldo . 

ƒ 2 0 , -
- 23,26 
- 47,94 
- 8,50 
- 6,20 
- 55,31 
- 69,23 
- 7,33 
- 48,97 

ƒ286,74 ƒ286,74 
Nagezien en accoord bevonden 6 Januari 1938. 

De financieele toestand onzer jonge vereeniging is alleszins 
gunstig, dank zij den zeer bevredigenden omzet van postzegels. 
In de 11 maanden sedert de oprichting onzer vereeniging op 2 
Februari 1937 werd hiervoor reeds een totaal bedrag van ƒ 1232,25 
ontvangen. 

In het belang eener goede administratie wordt uw aller mede
werking ingeroepen: vult steeds de lijsten nauwkeurig in en ver
geet n'et de kaarten te posten, ook al hebt u niets gekocht; die 
zijn voor de controle van groot belang. Betaalt uw aankoop zoo 
spoedig mogelijk en wacht niet tot erom gevraagd wordt; art. 37 
van het huishoudelijk leglement schrijft zelfs voor, dat dit binnen 
3 dagen moet gebeuren. De leden, die hun contributie voor 1938 
nog n'et hebben betaald, worden verzocht dit vóór 1 Maart a.s. 
te doen; na dien datum zullen de kwitanties worden aangeboden 
verhoogd met incassokosten. 

Nieuwe leden. 
A. J. van der Wiel, Albert Neuhuijsstraat 14, Utrecht. 
J. A. W. Uijlenberg, Borgesiuslaan 17, Amersfoort. 

Adreswijziging, 
dr. J. F. C. Raabe wordt Leusderweg 245, Amersfoort. 

Vergadering 
Volgende bijeenkomst op Woensdag 2 Maart 1938, des avonds 

te 7>2 uur, in hotel „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der jaarvergadering van 8 Februari 1938. 
Aanwezig waren 74 leden, benevens eenige introducé's. Nadat 

de voorzitter de aanwezigen het welkom heeft toegeroepen, als
mede dank heeft gebracht aan de feestcommissie voor het werk 
door haar verricht voor de viering van het feest ter gelegenheid 
van het 11-jarig bestaan der vereeniging, krijgt het eerst de secre
taris gelegenheid tot \ oorlezing van de notulen der vergadering 
van 4 Januari 1938, welke door de vergadering onveranderd wor
den goedgekeurd. 

Hierna volgt mededeeling van de aanmelding van 7 nieuwe 
candidaat-leden, waarna wordt overgegaan tot het aannemen van 
nieuwe leden. Alle 3 candidaat-leden worden als lid aangenomen. 

Vervolgens worden de diverse jaarverslagen uitgebracht. Als 

eerste kan de secretaris een gunstig verslag doen hooren betref
fende den ledenstand, terwijl de bibliothecaris in zijn verslag een 
overzicht geeft van den stand der bibliotheek, tevens nog memo-
reerende de belangrijke aanwinst verkregen door de schenking 
van den heer C. Latdorp. Zoowel de commissaris voor het rond-
zendingsverkeer als de veilingmeester kunnen een gunstig verslag 
uitbrengen en beiden mededeeling doen van een batig saldo, het
welk aan den penningmeester zal worden overgemaakt. Tenslotte 
volgt het verslag van den penningmeester, waaruit blijkt, dat de 
financieele toestand van de vereeniging kerngezond is. Al met al 
is 1937 een zeer gunstig jaar voor de vereeniging geweest. 

Door de controle-commissie wordt hierna bij monde van den 
heer K. Buiter verslag uitgebracht betreffende de controle der 
administraties van den penningmeester, commissaris van het rond-
zendingsverkeer en den veilingmeester over het jaar 1937. Alle 
administraties zijn juist en in orde bevonden en wordt door ge
noemden heer de vergadering het voorstel gedaan de hiervoren 
gemelde functionarissen décharge te verleenen, waartoe met alge-
meene stemmen wordt besloten. 

Nadat de voorziter den heer Buiter voor zijn verslag heeft be
dankt, verzoekt deze den beeren Th. L. Stegenga en P. Veerman, 
alsmede den heer C. C. Metzer als plaatsvervangend lid, de con
trole-commissie voor het boekjaar 1938 te willen vormen, welke 
benoeming alle genoemde beeren aanvaarden. 

Als volgende punt der agenda volgt de verkiezing van drie be
stuursleden, wegens reglementair aftreden van de beeren C. Lat
dorp, M. van Driel en G. Mik. Genoemde beeren hadden zich 
herkiesbaar gesteld en worden bij acclamatie herkozen. Verslag 
wordt hierna nog uitgebracht door den voorzitter der feestcom
missie betreffende ontvangsten en kosten van het feest, gegeven 
ter gelegenheid van het 11-jarig bestaan der vereeniging, waarna 
wordt besloten opnieuw een feestcommissie te benoemen voor de 
herdenking en viering van het 12}^-jarig bestaan. Nadat aanvan
kelijk de heer J. A. Mik voor een benoeming niet meer in aan
merking wenschte te komen, zwichtte hij tenslotte toch voor den 
drang door de vergadering op hem uitgeoefend, zoodat met ge
noemden heer weder als leden der feestcommissie werden benoemd 
de beeren C. Latdorp, K. A. Weeda, J. Lub ir. en W. A. Smitz. 
Door den heer K. E. König wordt nog medegedeeld dat hij als 
eerste bijdrage in de nieuwe feestkas een bedrag van ƒ 10,— zal 
schenken. 

Ten slotte volgt bij de rondvraag nog een geanimeerd debat 
betreffende de Zaterdagmiddag-beurs en wordt besloten de open
stelling der beurs gedurende het jaar 1938 te bestendigen, waarna 
de voorzitter alle aanwezigen nog opwekt de beurs trouw te 
komen bezoeken. 

De heer I. Cohen richt, namens de leden, nog een dankwoord 
aan de feestcommissie voor den zoo schitterend geslaagden feest
avond op 29 Januari j.1., waarna de vergadering na de verloting 
gesloten wordt. G. M. 

Nieuwe leden. 
240. J. G. Kerssemeijer, Lutmastraat 45 III, Amsterdam, Z. 
241. G. F. Kirchhoff jr., Tan van Galenstraat 188, Amsterdam, W. 
242 J. A. Dekker, Eschdoornlaan 11, Wormerveer. 

Candidaat-leden. 
A. W. de Boer, Zeilsrraat 27 I, Amsterdam, Z. 
J. Krikke, Ferdinand Bolstraat 23 II, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 

door K. Buiter). 
D. van Ossenbruggen, Griftstraat 49 hs., Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door Chr. Soetekouw). 
A. J. Baartwijk, Kwartelstraat 4, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 

door G. M. Verbeek"). 
J. T. Günther Mohr, Lutmastraat 134, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 

door C. C. Metzer). 
H. Waterman, Rustenburgerstraat 355 I, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door K. A. Weeda). 
A J. Appelboom, Euterpestraat 123, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 

door M. Andersen). 
Alsnog afgevoerd. 

' 9 . E. N . Meijer, Nederhorst den Berg. 
39. J. Horchner, Haarlem. 
14. mevr. Branden-Hassink, Amsterdam. 

179. J. B. Duitgenius, Schiedam. 
Adresveranderingen. 

158. N. Kossen, thans Witte de Withstraat 21, Amsterdam, W. 
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196. A. G. Brood, thans Eigendomsweg 92, Soest. 
220. L. Frank, thans Keizersgracht 138, Amsterdam, C. 
199. A. Beek, thans Retiefstraat 33 II, Amsterdam, O. 

Jaarfeest. 
Ons jaarfeest, gehouden op 29 Januari 1938, is schitterend ge

slaagd. Hartelijk dank aan de feestcommissie en verder aan allen, 
die aan het welslagen van dezen avond hebben medegewerkt. 

Vergaderingen enz. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdag 1 Maart 1938 in „De Roede 

Leeuw", Amsterdam. 
Ruilavond Woensdag 16 Februari 1938 in „De Roede Leeuw", 

Amsterdam. 
Beurs eiken Zaterdagmiddag van 2—5 uur, eveneens in „De 

Roode Leeuw", Amsterdam. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Secretaris: M. J. H. TOORENS, Huijgenspark 57, 'sGravenhai^e. 

Verslag der Jaarvergadering van 8 Februari 1938. 
De beeren M. J. H . Toorens en J. K. Rietdijk worden bij accla

matie herkozen, respectievelijk als secretaris en penningmeester. 
Het bestuur is thans als volgt samengesteld: P. J. Hekker, voor
zitter, S. Keiser, vicevoorzitter, M. J. H. Toorens, secretaris, [. K. 
Rietdijk, penningmeester, D. Ederzeel, Max Pool, commissarissen. 

Besloten wordt, maatregelen te treffen tot wering van vreem
delingen in het vak, die dit bedrijf aanvatten, ten einde in hun 
levensonderhoud te voorzien, zonder voldoende bedrijfskapitaal en 
vakkennis. 

Aan het uitgebreide jaarverslag van den secretaris wordt ont
leend, dat de aanzienlijke verbetering, ingetreden sedert Sep
tember 1936, zich in de eerste helft van het afgeloopen jaar 
voorzette. Sedert dien trad eenige teruggang in. Het vereenigings
leven was uitmuntend, terwijl het jaar 1937 zich wel bijzonder 
kenmerke door den grooten aanwas van nieuwe leden. De finan
ciën bevinden zich in goeden toestand. Het verschijnen van de 
derde editie van den SpeciaalCatalogus was opnieuw een groot 
succes voor de vereeniging. ledere verzamelaar van de postzegels 
van Nederland en Koloniën maakt van dit werk een dankbaar 
gebruik. De oplage was grooter dan vorige ia ren. Het met onze 
medewerking verschenen A.V.R.O.postzes'elalbum was van veel 
invloed op de vraag naar onze postzegels. De radiolezing van den 
secretaris werd ook ditmaal door vele verzamelaars met belang
stelling gevolgd. O D de nieuwe statuten werd in den loop van 
het jaar de koninklijke bewilliging verleend. De nieuwe huis
houdelijke reglementen zullen binnenkort verschijnen. Een com
missie is samengesteld, ten einde de herdenking van het 10jarig 
bestaan ov waardige wijze voor te bereiden. Met het hoofdbestuur 
der P.T.T. werden verschillende aangelegenheden op prettige wijze 
geregeld. Met de besturen van de Kamers van Koophandel en 
andere instanties werd in voorkomende gevallen samengewerkt, 
waarbij bleek, dat de vereeniging officieel erkend werd. De samen
werking met andere handelarenvereenigingen buiten het land 
was van vriendschappelijken aard, evenals zulks het geval was met 
verzamelaarsvereenigingen hier te lande. M. J. H. T. 

Allerlei Ipliilateli^ii^c 

DE MERKWAARDIGE CARRIÈRE VAN EEN POSTZEGEL. 
Wij nemen uit de Haagsche Post van 27 November j . l . het 

volgende stuk over. 
Beroemde postzegels hebben evenals beroemde geldstukken ■— en 

als beroemde menschen — een eigen min of meer merkwaardige, 
min of meer romantische levenshistorie. Op dit oogenblik worden 
overal in de wereld groote postzegeltentoonstellingen gehouden en 
ziet men op groote veilingen den eenen rijkaard den anderen rijk
aard ten koste van zeer veel geld een „zeldzaam exemplaar" voor 
den neus wegsnoepen. Het plotseling verdwijnen en even plotseling 

weer opduiken van sommige kleine stukjes getand of ongetand 
papier hebben soms duizenden en nog eens duizenden menschen 
in een opwinding gebracht, welke weer andere duizenden menschen 
niet heelemaal begrepen. De hartstocht voor het postzegelverza
melen kan alleen worden begrepen door den postzegelverzamelaar 
of philatelist. Hij alleeli begrijpt, hoe een menschelijk wezen voor 
een ouden bedrukten postzegel een fortuin kan neerleggen. 

De kostbaarste is zonder twijfel de karmijnroode 1 cent Britsch
Guyana van het jaar 1856. Dit postzegeltje heeft een avontuurlijk 
verleden, een hooggeëerd heden en, wie weet, wat voor 'n toe
komst ! Zonder misbruik te maken van de, ons menschen ge
schonken, fantasie, zou men er reeds een heel dikken roman over 
kunnen schrijven. Geen wonder: deze postzegel is een unicum. Dit 
is dan ook de reden, dat de waarde er van nog altijd heel wat 
hooger is dan die van den beroemden eersten zegel van Mauritius. 

In het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw kreeg 
BritschGuyana zijn eerste postzegels. Daar er geen denken aan 
was, dat men in de „hoofdstad" van deze kolonie, de negorij 
Georgetown, behoorlijk postzegeldrukwerk kon bestellen, zorgde 
het hoofdbestuur der posterijen te Londen daarvoor. Nu was de 
bevolking van BritschGuyana, die hoofdzakelijk uit ambtenaren 
bestond, niet erg „schrijfsch", weshalve men ter plaatse met weinig 
postzegelmateriaal toekwam. Maar dit werd tevens de oorzaak, dat 
op een kwaden dag de postdirecteur van Georgetown tot zijn 
schrik ontwaarde, dat hij zoo goed als géén postzegels meer had. 
Hij haastte zich, Londen hiervan in kennis te stellen en om 
n'euwen voorraad te vragen. Maar er kwam vertraging in den 
druk, en het eind van het lied was, dat men in de heele kolonie 
niet één enkelen ongebruikten postzegel meer kon krijgen. Goede 
raad was duur, Londen moest maar zeggen, hoe de puzzle op te 
lossen, en dat deed het hoofdbestuur in Engeland; het machtigde 
Georgetown tot het ter plaatse doen drukken van de kleinst moge
liike hoeveelheid absoluut noodzakelijke noodzegels Deze zouden 
geldig blijven totdat de zending uit Londen in de kolonie was 
aangekomen. Op het eenige drukkerijtie, dat de negorij bezat, 
vond men een klein cliché van een scheepje. Daaromheen zette 
men met krantenletters den naam van het land en de waarde van 
het porto. Men voegde daaraan goedgunstig nog een paar lijnries 
toe, en de postzegel was geboren. De postmeester van de „hoofd
stad" van BritschGuyana herademde. 

Het is jammer genoeg niet bekend, hoeveel exemplaren van 
deze nooduitgifte in omloop ziin gebracht Wel staat het vast, 
dat het maar een klein aantal is geweest. En heel waarschijnliik 
zou niet één van deze postzegels behouden ziin gebleven, ware 
het niet, dat een postzegelsverzamelende jongen, die jaren later 
in de kolonie woonde, in zijn kinderlijken ijver aan het gras
duinen was gegaan in oude papieren van de familie . . . . Hij kon 
niet weten, dat hij op dat oogenblik de Voorzienigheid speelde 
van de latere postzegelgeschiedenis. De jongen heette Vernon 
Vaughan en het was in 1872, dat deze veertienjarige knaap de 
hand legde op het kleine stukie papier, dat hii met vele andere 
postzegels uit de hier en daar slingerende, stoffige correspondentie 
van zijn vader te voorschijn haalde. Niet dat hij eenig idee had 
van de waarde van zijn vondst. Het was den jongen volkomen 
onbekend, dat nu juist die karmijnroode 1 cents BritschGuvana 
nergens elders in de wereld voorhanden was. Hij plakte het ding 
naast andere in een cahier, hij vond dat smoezeligroode post
zegeltje ternauwernood een aanwinst, maar een kinderhand is 
gauw g e v u l d . . . . Wat hem ergerde was, dat de letters nauweliiks 
waren te lezen, zoo slecht waren ze gedrukt ! En wat aan den 
postzegel voor hem al heel weinig waarde gaf, was, dat hij hem 
niet eens in den catalogus vermeld vond ! 

Er is geen jongen, die postzegels verzamelt, of hij ruilt ze, en 
soms verkoopt hij er. Zoo kwam Vernon Vaughan in contact 
met een heer op leeftijd, een zekeren McKinnon, die als harts
tochtelijk verzamelaar bekend stond. McKinnon hield het papiertje 
tusschen duim en wijsvinger en zei tenslotte: ,,Ik zou zeggen, dat 
het niet eens een postzegel is." Maar McKinnon was wel zoo goed 
hem er toch nog een prijsje voor te betalen, zoo iets als in ons 
Hollandsch geld twee kwartjes. De jonge Vernon was in de 
wolken, en McKinnon heeft waarschijnlijk dien prijs uit vriende
lijkheid betaald, want ook hij schijnt geen flauw vermoeden te 
hebben gehad van den schat, dien hij in handen kreeg. McKinnon 
begon intusschen eens na te gaan, wat voor postzegel het zijn kon. 
Toen vernam hij op een keer, dat in 1856 in Georgetown een 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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nooduitgave had plaats gehad. Van nu af aan was de aandacht van 
de postzegelwereld op het stukje rood papier gevestigd. In 1882 
kocht een bekend postzegelhandelaar, Thomas Ridpath te Liver
pool, het dingetje voor 125 pond. Er begon zich nu een heele 
literatuur rondom de vondst van den schooljongen te vormen. 
Ridpath zag weldra kans de 1 cent Britsch-Guyana met winst van 
de hand te doen. Hij verkocht het zegeltje aan den bekendsten 
collectionneur van dien tijd, Philippo, graaf van Ferrari, voor 
155 pond sterling. 

Maar nu begon pas de roman van het onooglijk stukje papier. 
Immers, eerst nu was men volkomen zeker van zijn echtheid. 
Ook was het duidelijk geworden, dat men met een uniek exem
plaar te doen had. Later is zelfs de hooge politiek gemoeid ge
weest in den eigendom van dit kleine zegeltje. Toen graaf Ferrari 
tijdens den wereldoorlog het tijdelijke met het eeuwig? verwisselde, 
bleek hij zijn buitengewoon kostbare collecties aan het Duitsche 
postmuseum te Berlijn te hebben gelegateerd. Ze werden echter 
op last van de Entente ten bate van het Herstelfonds in beslag 
genomen en te Parijs in het openbaar geveild. De Amerikaansche 
millionnair Arthur Hind werd bij die gelegenheid eigenaar van de 
1 cent Britsch-Guyana voor het fenomenale bedrag van £ 7343. 
Hind liet zijn kostbare verzameling bij testament aan zijn familie 
na. De 1 cent Britsch-Guyana wees hij echter zijn vrouw toe. 
Het stukje papier, dat men in een damesportemonnaie niet zou 
opmerken, beteekent voor mevrouw Hind een fortuin. Daar zij er 
tevens een aandenken in ziet aan haar man, heeft zij den post
zegel intusschen nooit willen verkoopen. Toen het kostbare stukje 
papier een jaar of twee geleden in Londen werd tentoongesteld, 
stonden er gewapende agenten rechts en links van de vitrine. Voor 
' t brengen en halen van dezen postzegel zijn maatregelen genomen 
als anders alleen bij groote goudtransporten ! 

|ADVERTENTIËN.| 

Sloot ook U reeds een abonnement op onzen 

IMieuivtjes-dienst'? 
Zoo niet, vraagt dan inlichtingen. 

Elk land, elk gebied, e lke soort ze&eis 
kan afzonderlijk worden opgegeven. 

Bastiaanse U Boekema's 
Postzegelhandel N.V., 

Weste Wagenstraat 34, Rotterdom, C. 
Telefoon 5S344 Giro 30(080. (334) 

De firma met een ERVAREN directie! 

ww«^n^^w«««««wmww Z i v i t s e r l a n d . 
100 verschillende f 0,70 
150 „ f 1,90 
25 V. Juventut? gebr. f 0,90 
50 V. „ „ f 1.90 
30 V. „ ongebr. f 2,20 
L i e c h t e n s t e i n 

50 verschillende f 0,95 
Betaling gelijk met de bestelling. 

Porto f 0,3i. Aangeteekende brief met philatelistische frankeenng. 
E R I V S T A i a i ^ I ^ B R A . G . , 

P r e i e s t r . 91 , B a s e l ( Z i v i t s e r l a n d ) . 
De koopers van de groote Zwitsersche verzamelingen van den heer 

A. F. Lichtenstein en Baron de Reuterskiöld. 
Speciale Nieuwtjes-Dienst. (467) Mancolijsten. 
Vraagt onze Speciaal-Catalogus Zwitserland-Liechtenstein '38. Prijs f 0,25. 

M t A A « * A M M A * ^ M M h 

p 
'TE KOOP GEVRAAGD, 

ä contant, 
alle soorten 

v e r z a m e l i n g e n , zoowel 
Europa als Buiten-Europa. 

Wij zijn vlugge 
koopers en betalen 
goede prijzen! 

Aanbiedingen met nadere gegevens aan: 

A M S T E R D A M S C H E 
POSTZEGELHANDEL. 
St. Luciensteeg 22, Amsterdam, C. 
Telefoon 33203. Postrekening 151986. 

(48 s) 

IP©SirSEeiELHAI!S@Ël 

Nieuwstraat 36 , ROTTERDAM. 
SPECIALE AANBIEDING ! 

NED.-INDIE, 1934. ƒ2,50 Koninginne-type, per 
stuk ƒ0,30; per 10 stuks ƒ2,50. 

IDEM, Luchtpost 1931. 4J4 en 1'A gld., per paar 
ƒ2,10. 

BELGIË, Spoorweg, Jubileum-serie, Yvert nrs. 
178—201, 10 centimes tot 100 francs ƒ 5,—. 

Z A K J E S MET 1000 GOMSTROOKJES, per stuk 
ƒ 0,10; per 25 ä ƒ 0,08; per 100 ä ƒ 0,07. 

VERZAMELING VAN + 6000 „ANSICHT
KAARTEN" van alle landen der wereld, 
meest met zegels aan de beeldzijde, zeer veel 
uit den wereldoorlog met zeldzame stempels. 
Spotprijs ƒ 75,—. 

Zendingen boven ƒ 10,— franco. 
Betalingen op giro 185061 ten name van B. H. van de Werke. 

(484) 
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ENTOONSTELLING 
VERZAMELAARS ! 

Zendt in op de Nationale PropagandaPostzegeltentoonstelling, te houden op 

2 7 en 2 8 Aug. 1 9 3 8 , in ,,Concordia'' te Breda, 
ter gelegenheid van het 45jarig bestaan der Postzegelvereeniging „Breda" 
en den Negen en Twint igsten Neder landschen Phi la te l is tendag. 

P L A A T S R U I M T E E N V E R Z E K E R I N C K O S T E L O O S . 

ZIE MEDEDEELINGEN 

■ 
IN DIT MAANDBLAD, ONDER HET HOOFD „TENTOONSTELLINGEN". 

Li 1 1 A D V E R T E N T I Ê N 1 !■ 1 
Präs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 b|j vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

H e b t V v e e l d o u b l e t t e n ? 
Sluit U dan aan bij onze R u i l v e r e e n i g i n g , 
basis Yvert of Michel, met leden in 15 landen 
van Europa. Geen koop. Inlichtingen ^post-
zegel voor antwoord): J. P. J. JANSSEN, 
Van Peltlaan 109, Nijmegen. (478) 

P O S T Z E G E L B E U R S 
Eiken Zaterdagmiddag van 3 tot 6 uur in de 
bovenzaal van het Café-Rest. „Bagatelle", 

Passage 61 , Den Haag. 
(3e étage, zaal no 5, met de lift naar boven). 
Ruil - I n k o o p - V e r k o o p . (472) 

LIECHTENSTEIN. 
L U X E M B U R G . 
Z W I T S E R L A N D . 

Zichtzendingen volgens mancolijst 
en gemakkelijk te controleeren. 
Referenties. 

J E A N V R U D A L , 
E S N E U X (477) C B E L G I Ë ) . 

Gevraagd a l l e s van O o s t e n r i j k , Lombardije, 
Levant tot uitgifte 1883 en van België tot 
uitgifte 1869. Zichtzendingen omgaand retour. 

Dr. Valkema Blouw, 
Oosterbeek. (464) 

C O R A N A T I O N S. RHODESIA. 
Te koop aangeboden: 

7 series (compleet) voor f 2 1 , — . 
Per serie f 3,30. 
H. FIORANI, (463) 

Woubruggestraat 29 , Amsterdam. 

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

G i r o 2 7 7 7 3 0 . (474) 

POSTZECBIvVGRSEAJViBIwAARS! (47°) 

Zij, die belangstellen in NATIONAAL verzamelen en interesse 

hebben voor een onderlinge club, welke zich ten doel stelt zoo 

aantrekkelijk mogelijk georganiseerde rondzendingen van NEDER

LAND EN KOLONIEN onder de leden te doen circuleeren, 

kunnen inlichtingen bekomen bij den voorloopigen secretaris 

Ph. S M U L D E R S , W E I M A R S T R A A T 3 7 6 , D E N HAAG 

of telefonisch onder no. 333790. Postzegel voor antwoord bijvoegen! 

I Aankoop van col lect ies , a l s m e d e alle soo r t en engrospa r t i j en , z ege l s p e r 
gewicht , enz . — L e v e r i n g e n g r o s v a n b e t e r e z e g e l s , païcket ten, se r i e s , 
enz . van N e d e r l a n d e n Koloniën e n d i v e r s e E u r o p e e s c h e landen; 
a l s m e d e b l o k s e n luchtpost . 
Pos tzege lhande l J. Prent & Co., Sneeuwlclokjesstroot 18, Den Haag . (478) I 

Te koop aangeb.: gespecialiseerd, 
Argentinië tot 1900, Ecuador, 
Nicaragua en Letland tot 1925. 

Brieven a a n : (465) 
Dr. Valkema Blouw, Oosterbeek. 

Voor mijn 

ZICHTZENDINGEN 
te koop gevraagd 

goed verzorgde 

Europa-verzameling en 
verz. Nederland en Kol. 
Brieven met prijsopgaaf, 
besciirijving, frankenwaarde, 
enz., enz. worden gaarne 
ingewacht. 

W. M. F. SUTHERLAND, 
Albr. Thaerlaan 49, 

UTRECHT (482) 

TE KOOP OF IN RUIL: 
Spaansche Burgeroorlogzegels. 

Regeering (uitsluitend weldadigheids- en gele-
genheidszegels) in pakjes van 100 verschillende. 
Ook Franco-zegels en enveloppen voorradig, 

G. DALEN GILHUYS, 
Eemwijkstraat 3, Voorburg. (473) 

P o s t z e g e l b o e k j e s , prima kwaliteit, voor 
160 zegels, omslag met afrekeningtabel, per 
100 f 2,35; bij JOO en meer reductie; mon
ster op aanvraag. Levering na ontvangst van 
postwissel of giro 11430. Porto extra. 
P. R O N D , Fluweeiensingel 91 , Telef 2528, 

Gouda. {466)» 

Collect ie N e d e r l a n d e n Koloniën, Europa , 
E n g e l s c h e Koloniën e n Vl iegpost , a l s m e d e 
b e t e r e losse z e g e l s e n se r i e s (uitsl. 
in p r i m a kwaliteit) t e g e n g o e d e pri jzen 
te k o o p g e v r a a g d . MAX POOL, 

Badhu i sweg 44, D e n Haag. (480) 

Rusland Vliegpost 27/30 pfr. f 5,—; Rusland 
583/8 f 0,50; Duitschland Souv. 1/3 f 8,—; 
Albanië Vliegp 1/7 f 2,15; België Postk. 
407/9 pfr. f 0.70. BLOKS: Hitler get.f o ,3j ; 
Partijdag f 0,40; Bruine Band f 0,55 ; Rusland 
Archit. f 1,20; 100 versch. Rusland f 1,20; 
300 versch. Rumenië f 2,25. 
Alles prima kwaliteit. Porto extra. 

Nederlanilsche Postzegelbeurs, 
Huijgensparlc 57 , 's-Gravenhage. 
Tel. 117133 Giro 12054J. Lid N.V.v.P.H. 

ZICHTZENDINGEN. (476) 

6 cis. Z o m e r ' 3 7 CVondel ) . 
f 1,40 per 100; f 12,75 P î" 1000 
iste Itwaliteit. Beperkte voorraad. 
Postwissel vooruit. Porto extra. 

H. Fiorani, Woubruggestraat 29, 
Amsterdam, W. (48e) 

Tekst van deze annonces 

vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

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

(Waarde f 0,75). 

gld. 

100 versch. Nederland met weid. 
1 0 X 3 6 + 70 
Jubileum 1923, 2 ( 
Olympiade-serie . 
Rembrandt 
Goudsche Glazen 
Weldadigheid 1930 

1931 
1932 
1933 

. ' 934 
Toeristen-serie 
Zeeman . 
Zomerzegels 193J 
Weldadigheid '35, 
Weldadigheid '27, 
100 versch, Ned -Indië, mooi 
SO 

i 0,7 S 
f 1,20 
f 0,40 
f 1,50 
f 0,3 s 
f 0,5 J 
f o,3J 
f 0,7 J 
f o,so 
f 0,40 
f 0,40 
f 0,80 
f o,jo 
f 0,30 

36 en '37 (3 ser.) f 0,70 
en '29 (3 ser.) f 0,75 

f I,2J 
, i 0,28 

200 versch. Ned en Kol., zeer mooi f 1,75 
350 versch. Ned en Kol., prachtig f 6,2j 
GIRO 40215. P O R T O EXTRA 

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

Griekenland - Kreta Special i tei t : 
uitvoeren van mancolijsten voor verzamelaars. 
Postzegels in volmaakten staat en beslist 
authentiek. Prijscourant gratis. 
L e o n C o s m o p o u l o s , Misraclii 27, Salo
niki (Griekenland). (Expert van de »Société 
Philatelique Hellénique" Saloniki. (3 l6) 

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

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 kwaliteit . 
Z ich tzendingen v o l g e n s mancolijst. (393) 

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

Epe. (Giro 132330). (468) 
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EEN 

Balans-Aanbieding. 

LA I s E x t r a R e c l a m e \ 
ons Droogboek gra t is . 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 pr\jsstgging van papier 
slechts ƒ2,75; per 3 stuks ƒ8,— franco. 
(Extra bladen 15 cent per 10 stuks). 

III . — PRACHTIG STOCKBOEK, for
maat 16 X 23 K 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 Haagsche Postzegel Handel, 
Noordeinde 196, DEN HAAG. Telefoon 113157. Giro 110104. (45°) 

UITKNIPPEN en t oezenden . 

Man HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN 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 terugzending. (Handteekening) 

(459) 

■ 

m^ Veiling No. 278, 
m&m ^*' 1S> 16 MAART 1938. 

EUROPAVERZAMELING 
en 

„KWALITEIT"  VERZAMELING 
ENGELSCHE KOLONIËN. 
De geillustr. catalogus wordt op aanvraag gaarne toegezonden door: 

HOLLAND'S OUDSTE VEILINGHOUDERS 

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

r„Sïiï"°" ROTTERDAM, C. 
^If Voor volgende veilingen kan steeds worden ingezonden. 
Bestelde U reeds onze Nederland en Koloniën prijslijst 1938? 

/,_,, Geïllustreerd en met de thans geldende prijzen 25 c. + 5 c. pono. 
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NIEUWE AANBIEDING 
WELDADIOHEIDS- EN 6EDENKZE6ELS! 

— België. — 
1922. Invaliden, 20 + 20 c , Yv. 189, f ƒ0 ,12 
1925. Wld.serie T.b .c , cpl., Yv. 234-36 -0,15 
1926. Watersnood, cpl., Yv. 237-39 -' -0,50 
1926. Weld.sene, cpl., Yv. 240-44 ■• 0,70 
1927. Weld.sene, cpl., Yv. 24953  0,85 
1928. Wld serie T.b .c , cpl., Yv. 26772  2,75 
1930. B.I.T. serie, c p l , Yv. 30507   1,20 
1932. Picardsene, cpl., Yv. 35355 f  1,25 
1934. Weid. invaliden, cpl., Yv. 39093 t  3,— 
1937. Boudw., 2,45 + 2,55 grijs, Yv. 446 f 0,50 

— Frankrijk. — 
1930. Engel Reims, 1,50 + 3,50, Yv. 256 " 0,80 
1935. Weid. 50 c. + 2 fr., Yv. 308 "• 0,40 
1936. Weld.sene intell., Yv. 33030  0,35 

— Hongarije. — 
1925. Jokai, gedenks., Yv. 36870  of f  0,40 
1925. Sportserie, Yv. 37178   1,50 
1930. Ged ser , H o r t y M.s, Yv 42327 f  0,35 
1937. Jaarbeursser., cp l , Yv. 48489 t  0,40 
1938. Stephanusged ser. (14), nieuw " 1,45 

— IJsland. — 
1933. Weld.sene, cpl., Yv. 15457 '  1,05 
1937. Regeenngsjub., Yv. 164, 16768 * 0,50 
1931. Zeppelin, cpl., Yv. 911 1,95 

— Italië. — 
1929. Monte Cassino, Yv. 24450 f "0,85 
1930. Ferrucci, gedenks., Yv. 25862 f  1.— 
1930. Ferrucci, luchtpost, Yv. 1820  1,— 
1930. Virgihus, cpl., Yv. 26371 ' 2,75 
1932. Dante, cpl., Yv. 28394 3,25 
1932. Garibaldi, cp l , Yv. 29504 f 1.80 
1932. Fase, 5 c.  2,75 1., Yv. 30519 f 0,75 
1932. Fase, 5 1. + 2,50, Yv. 320 1,15 
1933. Heilig Jaar, cpl., Yv. 32529 f  0,95 
1934. Fiume ged.ser, cp l , Yv. 33036 f 2,15 
1934. Voetbal, cpl., Yv. 33943 f  1.25 
1934. Voetbal, luchtp., Yv. 6467 t " 2,50 
1935. Wld. + Itp., Yv. 36063, Av. 85 f  0,60 
1937. Augustus ged.ser., cpl. (10; '  1,10 
1937. Augustus luchtp ser. (5)  1,— 
1937. Beroemde mannen, cpl. (10) ' 1,55 

— Liechtenstein. — 
1925. Weidser., Yv. 7274 f  1.1° 
1927. Weld.ser., Yv. 7577 ' 1,30 
1929 Weld.ser., Yv. 9093  1,35 
193435. 3 rappen  fr. 1,50, gel.koopje. 

Yv 
1937. 

1924. 
1925. 
1927. 
1935. 
1936. 
1936 
1937. 

11821, 12327, 13034 ' 
Werkverschaffing (4) 

— Luxemburg. — 
Caritas, Yv. 14649 •■ 
Cantas, Yv. 15063 
Caritas, Yv. 19296 ' 
Cantas, Yv. 27681 ' 
F.I.P., Yv. 28287 ' 
Cantas, Yv. 28893 ' 
Cantas ' 

3,80 
0,65 

0,90 
0,30 
0,45 

•  1,25 
0,65 
 1 . 
0,75 

Vraagt onze gelegenheidsaanbiedingen ! 
Franco ! 

Levering na ontvangst van postwissel of 
storting op giro 277730 of rembours. 

Zendingen boven ƒ 10,— franco 

X. D A U O T , 
Z e u é e s t r a a t 6 2 , G o u d a . (397) 

POSTZEGELVERZAMELAAR vraagt 
100 of meer goede Nederlandsche 
postzegels. Tegenwaarde in Tsechische 
zendt omgaand G. WURBS, 

Eisenstein, 1, Böhmerwald, 
(Tsjecho-Slowakije). 

Catalogus Michel of Senf 1938. (462) 

BELANGRIJK 
TOOR 

V E R Z A M E L A A R S ! 

POSTZEGEL-
VERZAMELING 

POLIS. 

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

Alle gewenschte inlichtingen: 

ASSURANTIEBEDRIJF 
F. C. VERDOORN, 

Tooropstraat 13, Arnhem. 
Telefoon 22526. (443) 

AANBIEDING NEDERLAND 
in complete series. — Alles prima gebruikt. 
1930. Kind ƒ0 ,40 
1930. Kind roltanding . . . -0,45 
1931. Goudsche glazen . . . -0,75 
1931. Kind -0,80 
1931. Kind roltanding . . . -0,90 
1932. Salve hospes . . . . -0,85 
1932. Kind -0,60 
1932. Kind roltanding . . . -0,55 
1933. Willem de Zwijger . . -0,20 
1933 Zeeman . . . . -0,50 
1933 Kind -0,45 
1933. Kind roltanding . . . -0,55 
1934. Crisis en Emma . . . -0,35 
1934 Curafao-herdenking . . - 0,20 
1934. Kind -0,60 
1935. Zomer - 0,30 
1935 Luchtvaartfonds, per stuk . -0,15 
1935 Kind -0,30 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. (383) 

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

L I E C H T E N S T E I N . 
Nrs. 
Michel. 
85—92 
93—96 
97—110 
128—141 

128—144 

142—144 
142 
144 
9—13 
Dienst. 
1—8 
11—19 
(zonder 15a] 

Nrs. 
Yvert. 
82—89 
90—93 
94—107 
118—121, 123—127, 
130—134 
118—121, 123—127, 
130—134, 117, 128, 
129 
117, 128, 129 
129 
128 
9—13, Luchtpost 
Dienst 
1—8 
11—12, 13—16, 
17—19, Dienst 

BLOKKEN. 

ƒ11,75 
- 0,82 
- 10,92 

- 3,78 

- 24,80 
- 2 1 , — 
- 3,57 
- 10,92 
- 1,10 

- 5,67 

Vaduz I, 1934 
Wipa 
C.S.R., Volkshymne 
IJsland 
Pexip 
Daposta, Paar, Ie oplage 
Griekenland, luchtpostblok 
Levering tegen vooruitbetaling of 

Bankkonto: Bank in Liechtenstein. 
Postchèquekonto: IX 6177, St. Gallen. 

O. R Ü T H E R , Briefmarken, 
M A U R E N (Liechtenstein). 

° -60,90 
* -69,30 
* -69,30 

- 3,68 
- 2,08 

° - 1,66 
" - 2,08 

rembours. 

(Lid van de 
vereeniging). 

Liechtensteinsche Handelaars-
(461) 

TE KOOP fifiVRAAGD: 
Nederland: A.N.V.V. ƒ 0 , 6 5 ; Goudsche Gla

zen ƒ0 ,50 ; Zeeman ƒ0 ,35 ; Rembrandt ƒ 0 , 3 5 ; 
Kind '32 ƒ0 ,40 ; '31 ƒ 0 , 5 5 ; '34 ƒ 0 , 3 5 . 

Suriname: Heemstrastichting ƒ 0 , 5 5 ; Groene 
Kruis 1929 ƒ0 ,80 ; Steuncomité 1931 ƒ 0 , 8 0 ; 
Volkskind ƒ0 ,35 . 

Verder zoeken wij te koop kilo's van alle 
landen, verzamelingen en partijen. 

AANBIEDING. 
Nederland: 50 versch. ƒ 0 , 2 5 ; 100 versch. 

ƒ 0 , 7 5 , 150 versch. ƒ1 ,75 , 200 versch. ƒ 3 , 8 5 ; 
250 versch. ƒ 8,05. 

Ned.-Indië: 50 versch. ƒ0 ,50 ; 100 versch. 
ƒ 1,70; 150 versch. ƒ 3,85. 

Curajao en Suriname: 25 versch. ƒ 0 , 7 5 ; 40 
versch. ƒ 1,55, 50 versch. ƒ2,10. 

Toezending direct na ontvangst van bedrag 
of storting op postrekening 306603. — Porto 
extra; boven ƒ 10,— franco. 

W^ Vraagt onze pakkettenlijst, die gratis 
en franco wordt toegezonden. 

B . I^AM Jr . , 
P o s t z e ^ e l t i a n d e l , 

V o o r s t r a a t £»3, D o r d r e c h t . 
R o s t r e k e n i n g 3 0 6 6 0 3 . (400) 
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Groot Brittannië. 
D i e n s t z e g e l s 1901-2. 

5|-. 10{. & £ 1. 
Alles onberispel i jk P O S T F R I S C H 

en afzonderl i jk gepr i jsd. 

Yver t & Tel l ier nos. 2 1 , 2 2 en 2 3 . 

Ik heb de dr ie bovengenoemde zeld-
z a a m h e d e n voorrad ig . 

M\jn specialiteit: 
Zeldzame Britsche Koloniale zegels van alle 
tydvakken. Aan mancolysten wgd ik nauw
keurige en myn persoonlgke aandacht. Zicht-
zendingen worden op aanvraag naar elk deel 

der wereld toegezonden. 
De schappelijkste handelaar van de wereld voor 

Britsche Koloniale zeldzaamheden is : 

T. ALLEN, 
FRINTON ON SEA, ESSEX (ENGELAND). (̂ 37) 

KILO'S. Voor verzamelaars en handelaren. Origineeie 
waar, rechtstreeks van de bron afkomstig. 

F INLAND 1925 t./m. 1930, ook Y. & T. 123, 138, strooken van 
pakketkaarten. % K.G. ƒ 2 , 4 0 ; 1 K.G. ƒ4 ,75 . 

N O O R W E G E N , 1931-'33, met herinneringszegels van verschil
lenden uitgiften, Luchtpost, enz. Vs K.G. ƒ2 ,40 ; 1 K.G. (4000 
ex.) door de post gezegeld ƒ 4,75. 

DENEMARKEN met veel ANDERSSEN en Yv. 223 5 Kr. 1 K.G 
(4200 ex) door de post gezegeld ƒ 4 , 5 0 ; 4 K.G. ƒ 1 3 , — . 

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

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

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

ƒ5 ,25 
OOSTENRIJK, missie, nieuw, % K G . ƒ 1 , 9 5 ; 1 K G . ƒ3 ,65. 
GROOT-BRIT ANNIE, missie, 1 KG. ƒ1 ,35 . 
ZWITSERLAND, missie, nieuw, }^ K G . ƒ1 ,45 ; 1 K G . ƒ2,70. 
K K.G. VAN ELK DEZER 12 S O O R T E N (3 K.G.) ƒ12,90. 
DUITSCHLAND, 25 versch., ongebr., 100 ser. franco ƒ 1,30. 
Geld vooruit. Porto ƒ 0,80. Postgiro 's-Gravenhage 145910. 

KARL WALTER, Aschaffenburg (Duitschland). (483) 
P O O L , S C H E : P O S T Z E : O E : L , - E > A K K E : T T E N . 

Bij vooruitbetal ing. Wede rve rkoope r s 
genie ten kor t ing . Prijslijsten voor se r ies 
Polen o p verzoek. In ruil geef ik 
Polen e n Ukraine. Bij correspondent ie 
gel ieve U m e t luchtpost te frankeeren. 

POLSKA AGENCJA FILATELISTYCZNA, 
SZPITALNA 6/5, WARSZAWA (POLEN). (435) 

300 versch. 
350 
400 
450 
500 

»» 
>l 

f 3,50 
- 7,-
- 10,50 
-17,-
-35,— 

150 V. ENGELSCHE KOLONIEN ƒ 1,— 
300 V. ZUID-AMERIKA (geen Seebeck) - 4,— 
100 V. G R O O T FORM GEH. WER. -2,— 
100 V GEDENKZEGELS GEH. WER. - 1 , — 
100 V RUSLAND, hooge cat. waarde - 1,— 
100 V. NEDERLAND, het beste - 1,— 

50 V WELD N E D , met cpl series -2,50 
20 V ser cpl. DUITSCHE GEDENKZ - 2,40 
46 V. KAUKASIE, zeer hooge cat. w. - 1,— 

Zending na ontvangst bedrag op giro 118330. 
Postzegelhandel „The Globe" , Zaandam. 

(386) 

i 
TE KOOP GEVRAAGD: 

ZEGELS VAN NEDERLAND EN HOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's, nr 

BETERE ZEGELS EN WELDADIGHEIDS- \ 
SERIES. - TEVENS VERZAMELINGEN. 
Aanbiedingen aan E - D E W E E R D 
ERNSTCASIMIRLAAN i% GRONINGEN (428) 

JAMBOREE TE KOOP GEVRAAGD. 
Ik betaal voor de 6 c f 025 per loo, voorde 1V2 c f0,30 

per 100, iiVa f o>os per stuk, ik koop verder 6 c Curafao 
herd f 0,35 per 100, iV2 ^ de Zwijger f 0,40 j c W de 
2w f 0,90, 6 c. W de Zw f 0,35 6 c driehoek f o»oi per 
stuk, 121̂ /2 driehoek f 0,10, enz Ook kilo's tot f i,— per kilo, 
partijen bundelwaar, zelfs de goedkoopste soorten. Voor ge
mengde portzegels betaal ik f 0,45 per 100 stuks voor ge
mengde kind- en zomerzegels (uitgezonderd de laatste 6 en 5 
ets. zegels) f 0,02 per stuk 
Aanbiedingen met prijs aan A , • ! . D E 2 W ^ I T , 
Palestrinastraat 11, AMSTERDAM, Z. (391) 

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

ZWITSERLAND 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Catalogus-Zumstem 
Steeds de mooiste en billijkste zichtzendingen ter be

schikking. Ook naar Overzee. 

M a n c o l i j s t e n worden verzocht — Referentien' 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 
Gevestigd m 1890. (4^9) 

VRAAG EN AANBOD. 

Toezending van het verschuldigde bedrag 
dezer advertenties vóór den ^en der maand 
per postwissel, postchèque of op postrekenmg 
37183 van L. C A, Smeulders, Breda. 

Gevraagd te koop of in ruil bijzondere 
afstempelmgen Nederland en Indie 

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

Te koop gevraagd afstempelmgen op nrs i, 
2, j Nederland en op briefkaart no i idem. 
W Mooij, St. Annastraat 357, Nijmegen 

In ruil gevr Yv 1938, Turkije, Buig, Belg 
Congo, N Indie, Sur , Cur , meest oudere uitg. 
Geerook nieuwtjes Europa Aanbiedingen aan 
D. Buikema, Oude Weg 3, Groningen 

Te koop gevr. IJsland Yv nos t^i t^, t4) 
t 5 , 6, II , i8, 19, 23 Denem. Yv 21, 68, 
117, 119, 130, 131 Aanb aan C Heijmel, 
Meerssenerweg 257b, Maastricht. 

Ter overname gevr li^Ji et strafport 1912, 
type II, gebr en ongebr, liefst in blok of 
met velrand L Janssens-Laane, Spoorlaan 44, 
Tilburg. Lid 496 „Breda" 

Ik neem m ruil Nederland series vanaf 1927 
tegen vollen prijs Speciaal Catalogus Neder
land en Kolomen. 
Ik geef Zwitserland Juventute bloks 

W. WINDRATH, 
Lugano (Zwitserland). 

Te koup gevraagd, onberisp gest exemplaar 
f S,— 1896 Nederland, 50 ets 1867 op 
geheelen brief of bnefstuk m origineele 
goudkleur. G H. Plant, De Bilt. 
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Nooit doen ! 
Het was in de dagen van de „Philavia", die keurige luchtpost

tentoonstelling, op de Ie Nederlandsche luchtvaarttentoonstelling 
op Houtrust te Den Haag. De luchtpoststukken trokken heel wat 
belangstelling en ook de Haagsche philatelisten keken niet alleen 
naar de zegels, maar ook naar de stukken fmét of zónder merk
waardige zegels). Een luchtposts'uk toch is interessant: niet alleen 
door de zegels, maar ook duor de stempels, en die stempels zijn 
soms meer waard dan de zegels ! Het kan echter ook wel voor
komen, dat dergelijke stukken mooie en goede (!) zegels dragen. 
Kijkt een rasechte philatelist naar zóó'n stuk, dan verschijnt voor 
zün geestesoog het kleine leege vakje in zijn album, waarin geen 
plaats is voor den geheelen brief, maar waarin hij slechts noode 
het zegel alléén: afgeweekt en netjes met gomstrookje ingeplakt, 
m i s t . . . . Hoe groot ir dan niet de verleiding, en hoe talrijk zijn 
niet de vliegbrieven die het slachtoffer worden. Wij hielden stil 
voor een vliegbrief van de Pattist-vlucht Java-Australië, waaruit 
het hiizondere zegel van ƒ 1,— was geknipt. Wat jammer !, het 
was één roep. Waarom heeft men het zegel er niet óp laten zitten ? 
Ja, waarom niet ? Het leege vakje riep ! Maar weet men dan niet, 
dat een vliegbrieven-verzamtling ook een postzegelverzameling is, 
en nog méér. Waarvoor werd dit zeael van ƒ 1,— uitgegeven ? 
Om de brieven ermee te frankeeren, die men met die bijzondere 
vlucht wilde verzenden, nietwaar .' Op zoo'n stuk dus, tesamen 
met de bijzondere stempels: een vertrek- en een aankomststempel, 
heeft men het echt gebruikt voor het doel waarvoor het werd 
uitgegeven. Eraf geweekt is het alleen maar gebruikt, d. w. z. af
gestempeld, en daarmede is ook alles gezegd. De gehééle vliegbrief 
echter is tevens een souvenir van deze bijzondere vlucht ! 

Ja maar, daarvoor is geen ruimte in mijn album ! Toch wel ! 
Neemt u eenige blanco bladen en voeg die tusschen de andere. 
Bevestigt u de vliegbrieven erop met z.g. fotohoekjes. Schrijft de 
bijzonderheden van de vlucht erbij, teekent een routekaartje of 
illustreert met een foto van het vliegtuig of den piloot, en kijkt 
dan eens naar het resultaat. Uw verzameling is er rijker, veel 
rijker door geworden. Zij trekt nog meer de aandacht — ook bij 
niet-verzameiende kennissen, neven en nichtjes — dan anders. 
E n . . . . echt gebruikt op stuk zijn de zegels méér waard dan los 
(vergelijk maar in den Michel- of Champion-catalogus). 

Wij leven in een wonderlijken tijd. De prijzen der postzegels 
maken wonderlijke sprongen. Sommige kelderen, maar andere 
stijgen onder een hoek, welken do beste vliegmachine hen niet 
kan verbeteren. Bijzonder frappant was de prijsstijging van de 
Duitsche zeppelinzegels (om eens een ander voorbeeld te noemen). 
En wat zagen wij ? Ook hier ging men w e e k e n . . . . Zuid-Amerika-
zegels, poolvlucht-zegels: ze werden afgeweekt e n . . . . hals over 
kop verkocht. Echt gebruikt op :,tuk — ze waren reeds zeld
zaam — zijn ze nog zeldzamer geworden. Netjes geplakt in het 
vakje kunnen heel wat verzamelaars ze vertoonen, maar wie heeft 
ze echt-gebruikt op brief ? Wie ze op de stukken heeft laten 
zitten, heeft ook financieel geboft en . . . . zijn verzameling is rijker 
en zegt nóg meer dan die van hem, d'e alleen het vakje gevuld 
heeft. 

Is het een wonder, dat „rasechte" philatelisten hetzelfde dachten 
als een van de meest vooraanstaande kopstukken op de .,Avia" 
in woorden vertolkte: Schrijf dat etbij, zei hij: „Nooit doen ! 
Nooit afweeken of afknippen, laat ze er stil opzitten !" 

De 500e vlucht. 
De heer Viehoff te Den Haag meldt mij, dat het verschil tus

schen het rubber- en het staalstempel van Bandoenj gelegen is in 
het al of niet aanwezig zijn van twee puntjes boven de E van 
INDIE. Alle staalstempels (Bandoeng, Batavia-C, Medan, Palem-
bang en Semarang) hebben twee puntjes, de beide rubberstempels 
(Soerabaja en Bandoeng / Hoofdbestuur P.T.T.) niet. 

De Reiger vervoerde op deze 5&0e terugvlucht 528 kilo post, 
waarvan 108 kg. op de tusschengelegen stations werd gelost en 
dus 420 kg. in Amsterdam arriveerde. Hierbij waren meer dan 
20.000 steunenveloppen voor het op te richten Indische lucht
vaartfonds. 

Nog vinden wij in een Indische courant, dat met de 500e heen-
vlucht van de Torenvalk in Ned.-Indië 549 kg. Werd aangebracht, 
waarvan 192 kg (8450 poststukken) bestemd was voor Batavia-C. 

Varia van de Indië-route. 
De geschiedenis van de bijzondere vluchten naar Indië is al

gemeen bekend, maar minder algemeen worden de bijzonderheden 
van de meer gewone vluchten — die thans zoo talrijk plaats
vinden — bewaard. En toch zijn ze het lezen en herlezen dubbel 
en dwars waard. Het is dan ook best te begrijpen, dat er ver
zamelaars zijn, die van elke vlucht — en zeker als er iets aardigs 
is voorgevallen — een stuk verzamelen. Hier wordt eerst lucht
vaart- en luchtpostgeschiedenis gemaakt. Hier wordt eerst duidelijk 
getoond hoe of het mogelijk is, dat ons Nederlandsch luchtverkeer 
zoo goed functioneert ! 

Het is niet mogelijk om in deze rubriek geregeld al die aardige 
episoden te vermelden, maar wij willen ditmaal eens een greep 
doen, in de verwachting, dat eenige van onze lezers dan voortaan 
geregeld de kranten met de schaar in de hand zullen naspeuren 
en al die leuke momenten in hun knipselboek zullen bewaren. 

Daar gaat de luchtpost: 
13 November 1937. De Oehoe vertrekt 's ochtends van Andir 

naar Nederland, 's Middags moet zij van Tjililitan naar Andir 
terugkeeren wegens motorstoring. Het toestel vertrekt eerst den 
14en 's morgens om 6 uur opnieuw. In Bandoeng vindt nog een 
extra postsluiting plaats. De laatste lichting is 2.30 uur v.m. voor 
de buitenbussen en om 4.30 uur voor de bus aan het hoofdpost
kantoor. De Oehoe vliegt den verloren tijd in. 

12 December 1937. De Pelikaan vertrekt van Schiphol naar 
Indië. Na landing te Napels blijkt, dat er aan de motor iets hapert. 
Op 13 December vertrekt de Reiger van Schiphol en neemt te 
Napels de post van de Pelikaan over. 

29 D>;cember 1937. De Wielewaal 's ochtends van den 28ep 
December van Schiphol vertrokken, blijft in Athene, daar een 
klein stukje van den zuiger van een der motoren is afgebroken. 
De Jan van Gent — een D.C. 2 — vertrekt 30 December van 
Schiphol, om de post en passagiers over te nemen. Dienzelfden dag 
brengt de piloot Brugman de Jan van Gent in Athene. Thans 
volgt een extra snelle vlucht om den achterstand in te loopen. 
Op 31 December bracht hij het tot Alexandrië, op Nieuwjaarsdag 
arriveerde hij te Basra, den volgenden dag te Calcutta, en 3 Januari 
om 6 uur wordt Batavia bereikt. De tijd is ingelopen. 

3 Januari 1938. De Nandoe op de thuisreis blijft te Bagdad 
staan, omdat een motor onklaar is geraakt. De Oeverzwaluw ver
trekt 's middags van Schiphol met een nieuwen motor voor de 
Nandoe. De Wielewaal is te Athene reeds weer gerepareerd en 
zal naar Bagdad vliegen om de post en passagiers van de Nandoe 
over te nemen en naar Amsterdam te brengen. 

4 Januari 1938. De Ibis (uitreis) en de Oehoe (thuisreis) blijven 
steken, resp. in Rangoon en Bandoeng. Nu wordt het interessant. 
De Wielewaal is naar Bagdad gevlogen en alweer op den terugweg 
met de post en passagiers van de Nandoe. De post en passagiers 
van de Ibis — die ook de passagiers van de gestrande Wielewaal 
aan boord heeft (ik citeer hier courantenberichten, lezer !) — 
wordt overgenomen door de Torenvalk, die 5 Januari te Rangoon 
wordt verwacht. 

9 Januari 1938. De vervanging van de onderdeelen in de 
motoren van de Ibis te Rangoon is reeds voltooid. De Ibis neemt 
de post, %'racht en passagiers over van de Buizerd — die 8 Januari 
van Bandoeng is vertrokken — en vliegt naar Europa. De Buizerd 
keert van Rangoon naar Bandoeng terug en blijft daar tien dagen, 
om weer in het normale schema te worden ingedeeld. 

Dat is luchtvaart- en luchtpostgeschiedenis ! De K.L.M, met 
haar ,,veiligheid vóór alles" laat haar vliegtuigen staan, al man
keert er maar een kleinigheid aan één van de motoren en al zou 
men bij weigering van één nog best kunnen vliegen. Andere vlieg
tuigen vallen in. Het vliegschema iaat voldoende ruimte om den 
verloren tijd in te loopen: „de post komt op tijd e n . . . . is soms 
extra snel over !" H. A. 

HOE MOET DE KWALITEIT VAN MIJN ZEGELS 
ZIJN? 

door L. VAN ESSEN. 
Een dezer dagen vond ik in het Engelsche tijdschrift „Godden's 

Gazette", een philatelistisch blad, dat ik ijverige verzamelaars ten 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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zeerste kan aanbevelen, een stukje, geschreven door den heer 
Jack L. Grumbridge B.Sc. (Ecom.), die dit onderwerp in extenso 
behandelt. 

Na mij vooraf de toezegging te hebben verzekerd dit zoo noodig 
te mogen vertalen (ik heb echter in het geheel geen gebruik 
gemaakt van den tekst, alleen maar mijn eigen meening ten beste 
gegeven), ga ik er toe over dit onderwerp eens te behandelen, op 
gevaar af van door wellicht verschillende zijden tegenwerping te 
hooren maken. Welwillend werd mij een en ander toegestaan, 
waarbij nog komt, dat genoemde firma mij in bruikleen afstond 
de cliché's, die hierin voorkomen, een „beau geste", die ik niet 
genoeg waardeeren kan. Begrijpelijkerwijze is het niet doenlijk, 
alles woordelijk te vertalen; ik heb dan ook maar, zooals boven 
aangegeven, mijn eigen opvatting neergeschreven, hier en daar 
aangevuld met kleine opmerkingen, in hoofdzaak daar, waar het 
de beschrijving van de teekeningen betreft. 

He t doel is niet uitsluitend om alleen oudere verzamelaars erop 
te wijzen, dat men het beste doet om alleen prima zegels in zijn 
collectie op te nemen, doch waar tegenwoordig het verzamelen 
door de jeugd zoo toeneemt, heeft het zijn nut deze hierin mede 
te betrekken. 

Natuurlijk geef ik gaarne toe, dat het onmogelijk is, vooral bij 
de duurdere exemplaren, steeds prima stukken, goed gerand, zon
der dunne plekjes, prima tanding, enz., in zijn bezit te hebben. Ik 
wijs hierbij b.v. op de zegels van Toscane, Kaap de Goede Hoop, 
enz., wat de ongetande betreft; op de getande kom ik straks terug. 
Indien men hiervan in zijn bezit heeft paren of desnoods strippen, 
dan komt men tot de overtuiging, dat breedgerande exemplaren 
tot de onmogelijkheden behooren, tenzij men, zooals Engelsche 
verzamelaars wel eens doen, een strip van 3 koopt, daarvan het 
rechter en linker zegel afknipt en een stuk ter grootte van 1 0 zegel 
aan het middelste laat zitten. Dit is echter een zeer dure wijze 
om breedgerande exemplaren te bekomen (een dergelijk geval treft 
men in mijn collectie b.v. bij Toscane aan). Indien men zich een 
dergelijke lu^e kan permitteeren, dan kan men bogen op prima 
waar, maar dat gaat nu eenmaal niet. 

Als men echter zooals ik, meerdere malen oude collecties, die 
jaren lang bewaard zijn gebleven in verborgen hoeken of kasten, 
heeft gezien, dan komt men toch wel tot de overtuiging, dat er 
tegenwoordig vooral meer zorg besteed wordt aan verzamelingen. 
Een bewijs daarvan is het volgende. Jaren geleden werd ik eens 
bij een inmiddels overleden dokter uitgenoodigd om zijn oude 
collecties te komen bekijken en tegelijk te taxeeren, daar hij er 
zelf niet veel meer voor voelde en deze gaarne zou willen liqui
deeren. Laat ik beginnen met u te zeggen dat ik verstomd stond 
over datgene wat mij werd voorgelegd. Een oud, vuil album, 
waarin dan ook zeer veel oude zegels voorkwamen ,doch die, 
welke niet valsch waren, bleken op ergerlijke wijze te zijn be
schadigd, solide vastgeplakt met gom of dextrine, zoodat bij het 
losweeken er wellicht nog biokken of stukken van zouden zijn 
overgebleven. Verder zag ik nog enkele cahiers met goedkoope 
zegels, op dezelfde wijze solide bevestigd; m. i. was dat alleen 
geen gulden waard. Op de vraag, cp welke waarde ik een en ander 
taxeerde (er waren b.v. nog een paar oude Moldau-Walachije-
zegels Ie emissie bij) had ik moeite om niet te zeggen: geeft u 
een en ander maar aan den vuilnisman mede. Ik noemde toen een 
bedrag van ƒ 100 om den eigenaar een teleurstelling te besparen, 
maar daar had men de poppen aan het dansen ! De verontwaar
diging was groot, en ik kreeg o. m. ten antwoord dat ik er geen 
verstand van had, wat ik, gezien den toestand van het oogenblik, 
maar goed opnam. Ten slotte verwees ik den eigenaar naar een 
handelaar. Of dit gebeurd is, weet ik niet; waarschijnlijk is de 
collectie nog intact. 

Dit is wellicht een voorbeeld uit vele; echter hoop ik en spreek 
tegelijk de veronderstelling uit, dat er niet veel meer zoo zijn 
en dat ik dan gespaard mag blijven dergelijke collecties in te zien 
en te taxeeren. Gelukkig is die tijd veranderd en legt men zich 
thans toe op prima waar. 

Zeker kan men niet verwachten, dat alles in prima staat is, 
waarbij ik terugkom op de getande zegels, daarbij als voorbeeld 
nemende die van Finland, uitgifte 1860 tot en met 1870. De 
eigenaardige wijze van tanding sluit het vrijwel zoo goed als uit, 
dat men deze met volle tanden aantreft; men mag al tevreden 
zijn als er slechts één, desnoods twee, ontbreken. Indien men 
daarvan paren, of zooals ik volledige velletjes — maar dan van 
den herdruk — in zijn bezit heeft en deze nauwkeurig bekijkt, 
komt men tot de overtuiging, dat vol getande exemplaren bijna 

tot de uitzonderingen behooren. In den Yvert-catalogus staat dan 
ook vermeld, dat volgetande exemplaren hooger gewaardeerd 
worden. 

Ook bij de oudere zegels komt het meerdere malen voor, dat 
door de onnauwkeurigheid, waarmede destijds de postambtenaren 
deze behandelden — er toen niet aan denkende dat jaren later 
sommige zegels een klein kapitaal vertegenwoordigen zouden —■ 
vele exemplaren grondig zijn bedorven. De ambtenaren knipten 
deze maar van elkaar zooals het toevallig uitviel. 

Als bijzonderheid laat ik hier volgen hoe soms waardevolle 
zegels ontdekt werden, b.v. zeldzame zegels van BritschGuyana, 
die door een toeval gevonden zijn. Deze werden aangetroffen op 
twee brieven in een waschhuis in Demara, gezonden aan twee 
missionarissen op Hawai. De brieven werden gebruikt als be
hangselpapier en waren ferm met de witkwast bewerkt. De twee 
zeldzame zegek van Hawai, uitgifte 18511852, waarde volgens 
Yvert 1938 frs. 400.000 en frs. 125.000 (nrs. 1 en 4), waarvan 
een dezer dagen exemplaren in een veiling van de firma H. R. 
Harmer te Londen zijn verkocht, trof men eveneens als behanesel
papier aan in een schoollokaal. Een verzamelaar, die deze school in 
1897 bezocht, zag, dat het witsel, dat klaarblijkelijk hoogst nood
zakelijk is om dergelijke zeldzaamheden te verbergen, hier en daar 
had losgelaten, zoodat de brieven te voorschijn kwamen. Voor
zichtig werden deze eraf gehaald en het bleek ten slotte, dat men 
hier te doen had met meerdere groote zeldzaamheden. Dat er 
bij het verdere reinigingsorores enkele in den slag gebleven zijn 
en dat andere ei niet zonder kleerscheuren, of liever gezegd zonder 
zegelscheuren afkwamen, laat zich begrijpen. 

Dat men fmder dergelijke omstandigheden geen prima zegels 
kan eischen, laar zich begrijpen, maar ik veronderstel, dat onder 
de lezers er weinigen zullen zijn, die dergelijke groote rariteiten 
verzamelen. Mocht dit toch het geval zijn, welnu, laten zij zich 
dan maar niet schamen, dat in hun collectie zich dergelijke minder
waardige, maar dan toch nog zeer waardevolle zesels bevinden, 
waarbij men zich tevreden moet stellen met beschadigde stukken. 
Het was mij alleen te doen u te lafen weien hoe er vroeger met 
dergelijke kleine, doch waardevolle stukjes papier werd om
gesprongen. 

In de lange jaren, dat ik verzamel, zijn natuurlijk zegels op
genomen, vooral in mijn jeugdcollectie, die den toets van prima 
waar niet kunnen doorstaan. Echter heb ik deze steeds bewaard, 
totdat op zekeren dag (vooral geen haast maken !) er betere voor 
in de plaats konden komen, waardoor zij langzamerhand werden 
vervangen. Dit is dan ook iets, dat ik andere verzamelaars zou 
willen aanraden en tevens den jongeren in overweging geven. 

Zooals ik reeds eerder opmerkte, komen er vooral bij de 
duurdere zegels exemplaren voor, die kleine gebreken vertoonen 
Behoudt die gerust; kan het zijn, vervang ze door andere, maar 
indien dit te kostbaar mocht blijken te zijn, laat ze er dan ge
rust in en denk dan maar aan het Fransche gezegde: „Quand on 
n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a". 

Dat het hier in hoofdzaak gaat om de oudere ongetande zegels, 
zult u wel begrijpen. Ik neem als voorbeeld een zeer eenvoudig 
zegel, de 20 c. van Frankrijk uitgifte 18531860, dat dan ook in 
bovengenoemd tijdschrift voorkomt en waarvan onderstaand de 
verschillende afbeeldingen volgen. 

Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3. 

Onder nr. 1 vindt u een zegel, dat men zou kunnen noemen 
een „prachtexemplaar", volrsndig, licht gestempeld, een zegel 
zooals wij allen gaarne in onze collectie zouden willen opnemen

Nr. 2, lichte vouw in linker bovenhoek, een zegel dat er des
noods bij zeer dure exemplaren mee doorkan. 

Nr. 3, groote vouw over de lengte of over de breedte, iets wat 
ik niet in mijn collectie zou willen hebben. Dit is echter een 
persoonlijke opvatting. 
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Nr. 4. Nr. 5. Nr. 6. 

Nr. 4, onderzijde van het zegel zeer kort. Dat kan natuurlijk 
bij de duurdere exemplaren gevoeglijk worden opgenomen; bij 
gewone te vervangen door een beter exemplaar. 

Nr. 5, bovenzijde aangesneden, raakt het beeld van het zegel; 
ook hiervoor geldt m. i. hetgeen ik hierboven vermeldde. 

Nr. 6 geeft een afbeelding van een zeer dun plekje, iets wat 
bij zeer dure exemplaren nu niet zoo erg is. Neem b.v. een 3 lire 
Toscane; ik vertrouw, dat menigeen evenals ik zeer verheugd zou 
zijn, een dergelijke rariteit in dien toestand te bezitten. Komt dit 
echter voor bij goedkoope zegels, verwijder dan het slechte exem
plaar zoo spoedig mogelijk en vervang het door een beter. 

Nr. 7. Nr . 8. Nr. 9. 

Nr. 7 geeft een groote dunne plek aan. Zelfs voor zeer dure 
zegels niet ter opname in een collectie aan te bevelen. Liever 
geen duur zegel, dan zoo iets. 

Nr. 8, zwaar doch duidelijk stempel. Een exemplaar, dat men 
gerust zoo mag opnemen, waarmede naar ik vertrouw mijn lezers 
het eens zullen zijn. De Engelsche verzamelaar is in dit opzicht 
veel kieskeuriger; hij zal dit wellicht spoedig verruilen voor een 
beter exemplaar. 

Nr. 9, licht gestempeld, doch stempel iets gevlekt. Ook dit 
lijkt mij niet zoo erg, doch hiervoor geldt, wat ik hierboven onder 
nr. 8 vermeldde. 

Verder zijn er nog meerdere opmerkingen te maken, als: zegels 
vooryicn van een speldeprik, iets wat schijnbaar vooral bij oudere 
zegels veelvuldig voorkomt. Of oude verzamelaars deze, evenals 
vlinders, opprikten, schijnt mij twijfelachtig, maar zij bestaan. 
Ook dit vind ik niet zoo gewichtig. 

En ten slotte nr~ --~-u_„:Vte zegels. Op dit punt is een 
Engelsch verzamel af zeer kie keurig; zij moeten steeds zijn 
„mint" (of met ori jineele gom) Ongegomde zegels of nagegomde 
zijn natuurlijk mir der waard, d ich ik Iaat in dit opzicht (het 
klinkt wat eigenwi s' eiken verz. meiaar vrij en wil mijn oordeel 
daarover niet gever 

In het tijdschrift, waaruit ik dir laatste overnam, gaat men zelfs 
verder en berekent ie kwaliteit v m de zegels in verschillende toe
standen naar de ge'dswaarde, ter ;inde vergeliiking van prijzen te 
kunnen vaststellen, doch daaraan waag ik mij niet. 

Wat mij betreft iou ik zeggen laat eea ieder, zoowel jong als 
oud, verzamelen wa hij wil, hetzij Nederland en Koloniën, Europa, 
voor of na 1914, snz., maar Itat hij trachten bijeen te garen 
wat prima is. Mocht het blijken dat dure zegels boven de finan-
cieele krachten gaaa, welnu, bep lalt u dan tot coedkoope, maar 
bovenal: kijk uit naar kwaliteit Komt er dan hij tijd en wijle 
wel eens een erbij dat minder rpjoi is, wacht uw tijd af en ver
vangt het door eer beter exemp aar. 

Ook voor de jeu^dverzamelaar' geldt dit, wat ik met een voor
beeld wil aantooncn Jaren gelefen had ik bij mij aan huis een 
aantal jeugdige verzamelaars (sotrimigen van hen zijn al lang ge
trouwd en vader van een of ir. ;er kinderen). Natuurlijk kwam 
op die bijeenkomsten een verlet- ig te pas, die dan in hoofdzaak 
of veelal alleen do >r mij werd ,;efourneerd uit mijn doubletten, 
welke ook wel een minder moo? waren. Maar o wee als er eens 
een bij was die gebleken vertoonde; dan was het direct: „Mijnheer, 

daar is een tandje af, of die is kort geknipt". Ik was dan niet 
te goed of ik moest een ander exemplaar afstaan. Zoo ver was 
het toen al doorgedrongen, dat kwaliteit alles was. 

U ziet ,dat ook toen al de jongens niet tevreden waren met 
2e kwaliteit; laat het zoo ook zijn bij ons ouderen en dan pas 
zult u pleizier in uw collectie vinden. Later, indien er geen o p 
volgers zijn, zal u een grootere opbrengst voor uw collectie ten 
deel vallen. ^ 

Hiermede beëindig ik mijn overpeinzingen over de kwaliteit der 
te verzamelen zegels. 

DE LUCHTPOST OP DE CANARISCHE EILANDEN 
door B. C. M. VAN DER H O O P . 

Over de uitgiften van vliegpostzegels ten behoeve van liet ver
keer tusschen de Canr tische Eilanden en Europa, is reeds het 
een en ander geschreven, doch men moet vaststellen, dat ook veel 
onwaars gepubliceerd is. Het is niet geheel de fout van de auteurs 
want in de meeste gevallen is men afgegaan op gegevens, die men 
heeft kunnen verzamelen ter plaatse, of wel door ter plaatse 
vertoevenden verstrekt. 

Het is echter noodig een grondig onderzoek in te stellen, al
vorens alle geruchten voor waarheid aan te nemen, en zelfs dan 
is het zeer, zeer moeilijk de waarheid van de fantasie te scheiden 

Zoodra de burgeroorlog uitbrak, waren de Canarische Eilanden 
vrijwel afgesloten; de geregelde dienst op Spanje, die een lucht-
verbinding via Sevilla onderhield, was uit den aard der zaak 
verbroken; het was dus noodig een nieuwen dienst te organiseeren, 
waarvoor de „Luft Hansa" in aanmerking kwam. 

Deze maatschappij had reeds geruimen tijd een vasten dienst 
op Zuid-Amerika, via de Canarische Eilanden; er werd dus in 
de eerste dagen van den oorlog een overeenkomst met haar ge
troffen voor het vervoer van correspondentie naar Europa. 

lederen Zaterdag, tegen den middag, vertrok een vliegtuig van 
de vlieghaven „Gando", nabij Las Palmas. Men kan zich voor
stellen, dat van dezen dienst een ruim gebruik gemaakt werd, 
want men wilde de zekerheid hebben, dat de correspondentie 
goed overkwam en dat men vlug zijn antwoord kon verwachten; 
dit laatste met het oog op de veranderde omstandigheden in het 
zakenleven. 

Reeds van den aanvang af was het noodig de correspondentie, 
die onder de nieuwe overeenkomst met de Luft Hansa vervoerd 
werd, te scheiden van de overige correspondentie en hiervoor 
werden gewone, in omloop zijnde zegels van een opdruk voorzien. 

Zooals bekend, werden de postzegels ten behoeve van de 
Canarische Eilanden, dus de gewone Spaansche postzegels (wam 
Gran Canaria en Tenerife zijn twee provincies van Spanje) in 
het moederland gedrukt, zoodat aanvulling van voorraden nipt 
meer mogelijk Was. 

Men moest dus de voorhanden zijnde voorraden van alle kan
toren verzamelen en ter plaatse de opdrukken vervaardigen; voor 
dit doel werd een commissie samengesteld, bestaande uit één ver
tegenwoordiger van de militaire autoriteiten, één voor de pos
terijen, één voor de afdeeling financiën en één voor de Luft Hansa. 
Bij deze commissie was echter slechts één persoon philatelist, name
lijk de vertegenwoordiger van de militaire autoriteiten, de eerste 
luitenant don Antonio Raluy Abad, die tevens belast was met de 
organisatie van het verkeer te land op het eiland Gran Canaria. 
Het is dan ook te danken aan de verdiensten van dezen phila
telist, dat er betrekkelijk weinig abnormaliteiten hebben plaats 
gevonden. Men moet in dit verband denken aan de controle op 
den locälen drukker en zijn staf. 

Schrijver dezes heeft het voorrecht gehad de vriendschap van 
don Antonio te genieten en daardoor tevens de gelegenheid de 
verschillende gegevens machtig te worden, evenals de proef
drukken. Zoo weet hij, dat den drukker reeds vóór de eerste uit
gifte verzekerd werd, dat hij naar het concentratiekamp verhuizen 
zou, indien iets over eventueele uitgiften bekend zou worden, 
alvorens van officieele zijde deze werden verstrekt. Zelfs onder-
geteekende, die steeds met de commissie in contact stond, heeft 
nooit iets kunnen gewaar worden vóór de zegels voor het publiek 
vrijgegeven werden. 

Op 27 October 1936 verscheen de eerste uitgifte, die zonder 
ervaring en met zeer onvoldoende materiaal was gedrukt; verder 
moest groote spoed gemaakt worden. Deze eerste uitgifte bestaat 
uit drie frankeerzegels, 0,50 pts., 0,80 pts. en 1,25 pts., gedrukt 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



34 NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 

Ie uitgifte. 

op republikeinsche zegels, in omloop bij het uitbreken van den 
burgeroorlog; de opdruk luidt „VIVA ESPAnA 18 JULIO 1936 
HABILITADO AVION" in blauwen inkt en gedrukt op vellen 
van elk 100 zegels in 10 rijen van 10 zegels. 

Bij controle bleken de volgende fouten te zijn gemaakt: in één 
vel van de laagste waarde was één rij van 10 zegels met kop-
staanden en één rij met dubbelen opdruk. In één vel van de tweede 
waarde: één rij van 10 zegels met verschoven opdruk; verder 
kwam bij deze waarde op 45 vellen de fout voor, dat één zegel 
geen datum had. Bij de hoogste waarde, 1,25 pes., werden geen 
fouten ontdekt. De hierboven vermelde fouten werden afgezonderd 
en ten behoeve van de troepen geveild. Deze foutdrukken werden 
het eigendom van vier beeren, die gc^menlijk inkochten en ze 
later onder elkaar verdeelden. 

Nadat de overige zegels aan het publiek waren verkocht, bleek 
het, dat in alle waarden de navolgende drukfouten voorkwamen, 
en wel in elk vel, zoodat de uitgifte als volgt is: 

Pts. 0,50 op 1 centimo groen. 
Normaal 3780 
a. kopstaande opdruk 10 
b. dul bele opdruk 10 
c „13" in plaats van 18 JULIO en „ 3 " groot van 1936 40 
d. „6" in 1936 groot 40 
e. „L" van JULIO groot 40 
f. „ I" van JULIO klein en de „ I" van H A B I I I T A D O groot 40 
g. „V" van VIVA defect aan den eersten haal 40 

4000 

9445 
10 
43 
100 
100 
100 
100 
100 

10000 

3800 
40 
40 
40 
40 
40 

4000 
Door gebrek aan ondervinding had men de eerste uitgifte veel 

te klein genomen, zoodat bleek dat binnen een maand geen vlieg-
postzegels meer verkrijgbaar waren. Er werd dus opdracht gegeven 
een verder kwantum te drukken van de eerste uitgifte, maar onder 

Pts. 0,80 op 2 centimos bruin. 
Normaal 
a. verschoven opdruk 
b. zonder datum 
c „13" in plaats van 38 JULIO en „ 3 " groot in 1936 
d. „6" van 1936 groot 
e. „L" van TULIO groot 
f. „ I " van JULIO klein en de „I" van HABILITADO groot 
g. „V" van VIVA defect aan den eernen haal 

Pts. 1,25 op 5 centimos bruin. 
Normaal 
a. „13" in plaats van 18 JULIO 
b. „6" van 1936 groot 
c. „L" van TULIO groot 
d. „I" van JULIO klein en de „I" van HABILITADO groot 
e. „V" van VIVA defect aan den eersten haal 

3 
^ ^ I É ^ ^ ^ 

2e uitgifte. 

aandrang van verzamelaars, die niet gaarne wilden zien, dat hun 
bezit in waarde achteruit zou gaan, werd het opschrift veranderd, 
door toevoeging van het woord CANARIA, alsook de inkt. Voor 
de eerste twee waarden is deze zwart en voor de hoogste waarde 
rood. 'Wederom zijn het vellen van 100 zegels in 10 rijen van 
10 zegels. 

Hieronder volgen de oplagen en de fouten. 
50 ets. op 1 centimo groen. 

Normaal 
a. kopstaande opdruk 
b. dubbele opdruk 

80 ets. op 2 centimos bruin. 
Normaal 
a. kopstaande opdruk 

Normaal 
a. kopstaande opdruk 
b. dubbele opdruk 

1,25 pts. op 5 centimos bruin. 

5980 
10 
10 

6000 

19990 
10 

20000 

19980 
10 
10 

20000 
Hoewel men ditmaal de oplage vergroot had, bleek er reeds 

direct gebrek te zijn, daar de handelaren op groote schaal in
kochten door hun agenten te Las Palmas. Er werd order gegeven 
deze zeeels oonieuw te drukken, doch het bleek, dat de zetting 
van den opdruk niet meer aanwezig was, dus moest men her
zetten. Er vertoonden zich dan ook afwijkingen in deze oplage 
van 12 Februari 1937, hoewel de inkt en het opschrift dezelfde 
bleven. Het is dan ook met recht, dat men deze de derde uitgifte 
noemr: het verschil in de eerste twee waarden bestaat uit een 
kleineren afstand tuss'-hen waa'-de en het woord „Cts" van K mm , 
terwijl in de hoogste waarde het woord „PTs" vóór de waarde 
staat en niet er achter, zooals in de tweede uitgifte. 

De oplage is als volgt 

Normaal 
a. kopstaande opdruk 
b. dubbele opdruk 

Normaal 
a. kopstaande opdruk 

Normaal 
a. kopstaande opdruk 
b. dubbele opdruk 

50 cts. 

80 cts. 

Pts. 1,25. 

7800 
100 
100 

8000 

9900 
100 

10000 

7800 
100 
100 

8000 
Ook de voorraad van deze uitgifte wordt minder en nog steeds 

is de oorlog aan den gang; men had verwacht, dat de bevolking 
zich snel aan de zijde van generaal Franco zou scharen, maar de 
weerstand houdt aan; men moet dus overgaan tot uitgifte van 
een vierde serie. 

Wederom is het ten deele te danken aan handelaren en ver
zamelaars, dat een nieuwe opdruk genomen wordt. Ook geeft de 
omzet van den zegelverkoop mooie resultaten, er wordt gesproken 

JULIO 1S38 
;-IHABlCITADa 

AVION 
• CANAWAS I 8 0 Cts 

l l l l l l f l I W P 

MMMlMad 

3e uitgifte. 4e uitgifte. 5e uitgifte. 
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van pts. 50.000 per week netto winst. Op 2 Maart 1937 verschijnt 
de vierde uitgifte in drie waarden: 50 cts., 80 cts. en 1,25 pts. 
Het opschrift blijft hetzelfde, maar voor de hoogste waarde ge
bruikt men het „El Cid" postzegel, daar van de andere geen 
voldoende voorraad is. Er zijn echter een klein kwantum 2 cts.-
postzegels opgekocht van een ander type dan tot nu toe gebruikt; 
deze moeten ook worden benut. Er wordt dus een klein aantal 
80 ets. gedrukt op dit oude type zegel. De inkt die ditmaal 
gebruikt wordt, is voor de 50 ets. rood, voor de 80 ets. en voor 
de 1,25 pts. groen. 

Hieronder volgen de kwanta en fouten dezer oplage. 
50 ets. 

Normaal 
a. kopstaande opdruk 
b. normaal en kopstaande opdruk 
c. dubbele opdruk 
d. idem idem anders 

80 ets. 
Normaal type A 
normaal type B 
a. kopstaand type A 
b. kopstaand en normaal type A 
c. dubbele opdruk type A 
d. kopstaande opdruk type B 

Normaal 
a. kopstaande opdruk 
b. dubbele opdruk 

1,25 pts. 

14700 
50 
50 
100 
100 

15000 

16600 
40 
90 
10 

200 
60 

17000 

24800 
100 
100 

25000 
Men heeft noch met de kooplust van de handelaren in Amerika 

en Europa, noch met den duur van den oorlog voldoende rekening 
gehouden en moet daarom reeds op 31 Maart 1937 overgaan tot 
een volgende uitgifte. Het kwantum wordt vastgesteld op 73.000 
en de verdeeling zal zijn: 20.000 van 50 cts., 23.000 van 80 ets. 
en 30.000 van pts. 1,25. Het blijkt echter bij het nazien van de 
voorraden, dat er slechts 19700 zegels van 1 ets. zijn en dus vult 
men aan met 300 zegels van 2 cts., waarop men 50 ets. drukt. 

Het enthousiasme voor generaal Franco is, vooral in Las 
Palmas, zeer gestegen nu zijn krijgsverrichtingen met succes 
worden bekroond, want hij heeft groote stukken van Spanje in 
zijn macht gekregen. Te Las Palmas is men er trotsch op, dat 
generaal Franco aldaar zijn campagne begonnen is en dit komt in 
de postzegels tot uitdrukking; de opdruk luidt: „CANARIAS A 
FRANCO 18 JULIO 1936 AVION". De inkt is ditmaal blauw. 

De oplagen en fouten volgen. 
50 ets. op 1 centlmo. 

Normaal . 17730 
met accent op de „A" van CANARIAS 1970 

50 ets. op 2 centimos. 
Normaal 
a. kopstaande opdruk 
b. dubbele opdruk 

80 ets. op 2 centimos. 
Normaal 
accent op de „A" van CANARIAS 
kopstaande opdruk type B 

Pts. 1,25 op 5 centimos. 
Normaal 
afstand van JULIO en 1936 grooter 

19700 

280 
10 
10 

300 

20690 
2300 
10 

23000 

27000 
3000 

30000 
De voorraden zijn zeer klein en daarom wordt een bestelling 

gedaan in Duitschland voor een groot kwantum zegels, die voor 

alle doeleinden kunnen dienen en die, zoo hoopt men, op tijd 
zullen komen, alvorens de pas gedrukte zegels uitverkocht zullen 
zijn. 

Wederom heeft men geen rekening genoeg gehouden met de 
groote kwanta, die voor verzamelaars noodig zijn en reeds eenige 
dagen na uitgifte zijn de voorraden op. Men verzamelt nu alle 
nog aanwezige postzegels, waarvan verschillende uit het inmiddels 
veroverde Spanje komen, en geeft de zesde serie uit. 

Ten einde de winsten op het postverkeer te doen stijgen en 
meer contant geld te verkrijgen, waaraan in den oorlogstoestand 
veel gebrek is, wordt, in navolging van andere landen, overgegaan 
luchtpostzegels uit te geven met een toeslagwaarde, aangegeven 
door een plusteeken. Het oude opschrift' van „VIVA ESPAnA 
18 JULIO 1936 AVION CANARIA" wordt wederom gebruikt, 
doch ditmaal zonder het woord HABILITADO. 

De zesde serie bestaat uit de volgende zegels, waarvan de eerste 
twee met blauwen opdruk zijn en de hoogste waarde met rooden. 
Datum van emissie is 15 April 1937. 

Normaal 
30 + 80 (Isabel la Catolica 30 ets. rood). 

60 + 80 (Emilio Castelar 60 ets. groen). 
Normaal 
a. 8C in plaats van 80 

1 pts. + 1 25 (Cuenca 1 pts. blauwgrijs). 
Normaal 

In een halven dag waren deze echter geheel uitverkocht en 
ging men er toe over een herdruk uit te geven, waaraan men nog 
andere waarden verbond. 

5000 

993 
7 

800 

6e uitgifte. 7e uitgifte. 

Op 5 Mei 1937 wordt dus uitgegeven de zevende serie, welke 
echter algemeen tot voortzetting van de zesde wordt gerekend 
en dus ook bekend staat als de zesde serie. Zij bestaat uit een 
repetitie van de eerste drie zegels, die echter voor zoover de 
twee laagste waarden aangaat, afwijken van de reeds omschreven, 
terwijl de 1 pts. + 1,25 geheel dezelfde blijft. Verder worden 
aan deze serie toegevoegd de volgende zegels. 

30 + 80 
(als boven, echter afstand tusschen kruis en waarde grooter) 

Normaal 3000 
1 pts. r 1,25 (geheel als hierboven). 

Normaal 550 
25 + 50 (R. ZorriUa 25 ets. rood). 

Normaal 1690 
de „3" van 1936 is kopstaand 10 

1700 
30 + 1,25 

(Isabel la Catolica 30 ets. rood met blauwen opdruk;. 
Normaal 2000 

50 + 1,25 
(Nicolas Salmeron 50 ets. blauw met rooden opdruk). 

Normaal 1700 
Ten onrechte wordt beweerd, dat deze zesde en zevende uit

gifte niet officieel voor correspondentie gebruikt zijn. Aangezien 
binnen een halven dag alle zegels uitverkocht waren en na te 
gaan was, dat zij in handen waren van slechts enkele menschen, 
is het begrijpelijk, dat dit gerucht verspreid wordt. 

Aangezien het hier wel de meest interessante serie betreft, waar
van slechts één duizend complete series te maken zijn, is het noodig 
met zekerheid aan te toonen, dat deze serie officieel aan de 
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loketten verkocht werd voor het gebruik op brieven. Schrijver 
dezes heeft zelf verschillende series gekocht en ook heeft hij 
eeii serie op vliegbrief. 

Zooals hierboven vermeld, was de voorraad in minder dan geen 
tijd uitverkocht en moest tot uitgifte van een volgende serie 
worden overgegaan, aangezien de bestelling uit Duitschland nog 
niet aangekomen was. Men had hiervoor een voorraad zegels uit 
Spanje gekregen en ging op 25 Mei l937 over tot uitgifte van 
de navolgende emissie. De opdruk luidt „ARRIBA ESPAnA 18 
JULIO 1936 CANARIAS AVION", uitgevoerd in zwarten inkt 
voor alle zegels; totaal der emissie 55000 zegels. 

50 ets. op 1 centimo groen, getand. 
Normaal 
a. dubbele opdruk 

80 ets. op 5 centimos oranjebruin. 
Normaal 
a. dubbele opdruk 

Pts. 1,25 op 5 centimos bruin „El Cid" 
Normaal 
a. kopstaande opdruk 

14990 
10 

15000 

19990 
10 

20000 

19900 
100 

20000 
In deze, de hoogste waarde, komen zeer veel exemplaren voor, 

waar de komma tusschen den opdruk Pts. 1,25 kopstaand is; met 
juistheid is echter niet te zeggen hoeveel er zijn. 

Verder treft men in deze waarde eenige zegels aan, waarop de 
„ 5 " van het zegel (niet van den opdruk) niet voorkomt; ook 
hiervan is niet vast te stellen hoeveel er zijn. 

Nog steeds is de oorlog niet ten einde en nog steeds is de 
bestelling uit Duitschland niet aangekomen; men gaat dus over 
tot uitgifte van een volgende serie, de achtste. 

Op 1 Juli 1937 worden dus uitgegeven de volgende zegels, waar
van de verdeeling als volgt is en waarop gedrukt staat „CANA
RIAS C O R R E O AEREO" in zwarten inkt voor alle waarden, 
met uitzondering van de 50 ets. en de 1 pts. (zegel van Isabel 
la Catoliea), die een rooden opdruk hebben. 

Normaal 

Normaal 

Normaal 
a. dubbele opdruk 

50 ets. op 2 centimos oranjebruin. 

80 ets. op 2 centimos oud type, bruin. 

80 ets. op 5 centimos „El Cid" bruin. 

15000 

800 

20000 
Het is niet met juistheid te zeggen, hoeveel dubbele opdrukken 

er zijn, daar deze fout eerst na uitgifte ontdekt werd. Eveneens 
is het onbekend hoeveel zegels van deze waarde dezelfde fout 
hebben als hierboven, n.1. het ontbreken van de „5" op het 
postzegel. 

Pts. 1,25 op 1 centimo lichtgroen getand. 
Normaal 390 
a. kopstaande opdruk 10 

400 
Pts. 1,25 op 1 centimo donkergroen getand. 

Normaal 19980 
a. kopstaande opdruk 10 
b. dubbele opdruk 10 

20000 
In deze waarde zijn twee vellen ontdekt, waarvan één vel niet 

geperforeerd is aan de bovenzijde en één vel in het midden niet 
geperforeerd. 

30 ets. Isabela la Catoliea rood + 80 ets. 
Normaal 19970 
a. dubbele opdruk 10 
b. idem variant 20 

20000 

50 ets. Isabel la Catoliea blauwgrijs + 1,25 in rood. 
Normaal 9990 
a. zwarte opdruk 10 

10000 
1 pta. Isabel la Catoliea blauwgrijs -f 1,25 in rood. 

Normaal 4590 
a. zwarte opdruk 10 

4600 
In deze laatste twee waarden zijn ieder 10 zegels (één rij) 

bekend met defecten opdruk, in zooverre, dat de „5" van de 
1,25 ontbreekt; eveneens in ieder 10 zegels (één rij), waar slechts 
de helft van de „2" van 1,25 is afgedrukt. 

Normaal 
2,50 pts. op 10 centimos groen „El Cid". 

4500 

l|ccé® Ä J 1 
|l^S^OU'li| 

8e uitgifte. 8e uitgifte. 9e uitgifte. 

De zending zegels uit Duitschland is aangekomen; zij be
staat uit vierkante zegels met „PRO LAS PALMAS" in het wapen. 

He t feit, dat de burgeroorlog bijna één jaar geduurd heeft, geeft 
aanleiding tot de volgende uitgifte van drie waarden, met den 
opdruk „JULIO 1936 - ANIVERSARIO - JULIO 1937; ESPAnA 
NACIONAL CANARIAS CORREO AEREO", voorts met twee 
vliegtuigen en tweemaal het wapen van de Falange Espanol de los 
Jons. De opdrukken zijn 50 ets. bruin, 80 ets. groen en 1,25 pts. 
violet. 

Normaal 

Normaal 
a. dubbele opdruk 
b. idem idem variant 
c. violette opdruk 

Normaal 
a. dubbele opdruk 
b. idem idem variant 
e. kopstaande opdruk 
d. groene opdruk 

50 ets. op 5 centimos blauw. 

80 ets. op idem. 

1,25 pts. op idem. 

20000 

34850 
20 
30 

100 

35000 

34800 
30 
20 
50 

100 

35000 
Verder treft men eenige defecte opdrukken aan, die zeer moei

lijk te krijgen zijn en vermoedelijk enkelingen zijn. Voorts zijn 
10 zegels bekend, in paren, waarvan één zegel bedrukt is en het 
andere niet. 

N.B. Men heeft deze Duitsehe zegels ook voor andere dan vlieg-
postzegels gebruikt, met verschillende opdrukken, alsook als 5 ets. 
zegel, zonder opdruk. 

DE TWINTIGSTE VERJAARDAG VAN DE 
REPUBLIEK LITAUEN. 

Vandaag viert de republiek Litauen haar twintigsten verjaar
dag; de vrienden van Litauen zullen zich mét het Litausche volk 
zelf verheugen over haar toenemenden bloei. 

Waar het in mijn bedoeling ligt zeer spoedig een historisch over
zicht van Litauen te geven in het Maandblad, zal ik heden vol
staan met eenige opmerkingen. Geen land van Europa biedt van 
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historisch-philatelistisch standpunt bezien, zoo'n rijk arbeidsveld 
als Litauen; niet alleen vinden wij op de zegels de portretten van 
alle grootvorsi-en uit de middeleeuwen (onder hun bestuur strekte 
Litauen zich uit van Oostzee tot Zwarte Zee !), van alle presiden
ten, bijna alle premiers en talrijke staatslieden, dichters en kunste
naars, doch ook een aantal historische voorstellingen verlevendigen 
het beeld van Litauen's historie. De heraldiek is eveneens rijk ver
tegenwoordigd: wij denken aan het Litausche dubbelkruis, den 
Vytis of ridder, den Gediminas-burcht en de wapens van Vilnius, 
Kaunas en Klaipeda. Een aantal gebouwen en gedenkteekens, 
meestal te Vilnius of Kaunas, zijn mede op de zegels afgebeeld. 
Merkwaardig is de vergissing, veelal begaan, om op de zegels van 
1920 de Maagd Maria met een monstrans te zien: bekijken wij 
de zegels goed, dan blijkt een vrouwenfiguur aan een boer het 
vrijheidszwaard te overhandigen ! 

Een zegel, dat heden vooral van beteekenis genoemd mag 
worden, is de 10 auksinu van 1922, van de „de iure" serie: daarop 
zien wij den voorzitter, dr. Antanas Smetona, en de beide onder
voorzitters, van den Lietuvos Taryba, het college dat, nog onder 
Duitsche bezetting, op 16 Februari 1918 de onafhankelijkheid uit
riep. Vrijwel ononderbroken heeft president Smetona een belang
rijke functie bekleed in het staatkundige leven van zijn land. 

Nog één merkwaardigheid willen wij heden vermelden; is het 
bekend, dat Litauen het eenige land ter wereld is, dat zijn valuta, 
ondanks de wereldcrisis, ongerept heeft kunnen handhaven op 
het oude gourtpeil ? 

Op de zoo juist geëindigde tentoonstelling van de vereeniging 
Nederland-Bak'cum heb ik getracht een zoo volledig mogelijk 
beeld te geven van de geschiedenis van den kleinen Oostzee-staat 
Litauen, welke mij zoo bijzonder sympathiek is. Spoedig hoop ik 
op de historie van Litauen, in ons land nog veel te weinig bekend, 
terug te komen, uiteraard in verband met de postzegels. Moge ik 
dit korte artikel besluiten met een woord van gelukwensch aan 
het Litausche volk. 

Mr. J. H. v. P. 

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

(Slot). 
De Indiaansche mythologie. 

De Indianen aanbaden de deelen van het zonnestelsel, de ele
menten, de gesteenten, de geboomten, enz. Zij geloofden, dat 
daarin meer of minder machtige geesten leefden, die men het beste 
deed met te vriend te houden. Over dit alles heerschte een hoogere 
macht, Manito, welke de schepper ervan was. Door de verschil
lende stamnien werden veelal onderscheiden goden aanbeden, 
waarvan de voornaamste waren de Groote Haas (Michabo), welke 
de geest van het licht en de verwekker der winden was, en de 

Westenwind, welke de vader van den Grooten Haas was. De 
Westenwind was zeer machtig als de verwekker van den regen. 
Wanneer een god zich op een gunstige wijze aan de Indianen 
openbaarde, b.v. door op tijd regen te laten vallen, dan beschouw
den zij hem als een goeden god; was het tegenovergestelde het 
geval, dan werd hij voor een kwaden god uitgemaakt. De Indianen 
beoefenden een bovenmatige dierenvereering, daar zij de dieren 
veelal als hun meerderen beschouwden. Uit deze dierenvereering 
ontstond het z.g. toteïsme. Waren de leden van een stam b.v. 
even snel als een hert, of even sterk als een buffel, dan werden 
zij door de naburige stammen naar een van deze dieren genoemd. 
Door de eeuwen heen gingen de nakomelingen van deze stammen 
zich als de onmiddellijke nakomelingen van deze dieren be-, 
schouwen. Aan het toteïsme was een ingewikkelde eeredienst ver
bonden. Naast het toteïsme treffen we het fetishisme aan. Een 
fetish was een voorwerp, waarvan een onheilbezwerende kracht 
uitging. De medicijnmannen waren de bemiddelaars tusschen de 
goden en de stervelingen en leidden den eeredienst der totems. 
Een fetish, welke een medicijnman had toebehoord, bezat bij
zondere tooverkracht. Elk voorwerp kon als fetish dienen, b.v. 
een schelp, een stukje dierenhuid, een veder e. d., wanneer de 
bezitter maar heilig aan de tooverkracht ervan geloofde. 

Hiawatha. 
Op het zegel ter waarde van 14 cents der uitgifte 1920 van 

de Vereenigde Staten is een Indiaan afgebeeld en in verband hier
mede wil ik een tweetal mythen, waarvan de Indiaan Hiawatha 
de held is, vermelden. Hiawatha is voor ons onsterfelijk geworden 
dank zij Longfellow's prachtig gedicht „The Song of Hiawatha" 
(Het Lied van Hiawatha). Aan de hand van de geschiedenis is het 
inderdaad bewezen, dat Hiawatha geleefd heeft. Hij was de op
richter van het bondgenootschap van de vijf naties der Iro-
keezen, dat in 1451 tot stand kwam-'). Door dit bondgenootschap 
werd bereikt, dat verschillende Indianenstammen, welke in voort-
durenden strijd met elkander leefden, de wapens neerlegden en 
in vrede vereenigd werden. Vanaf het binnendringen der blanken 
(einde 15e eeuw) was echter het lot van het Indiaansche ras 
bezegeld. Dat de ondergang van dit ras te wijten is aan het z.g. 
„beschavingsproces" der blanken is zeker wel de zwartste blad
zijde uit de geschiedenis van dit „proces". 

Longfellow's gedicht is een samenvatting van verschillende In
diaansche mythen, die gedeeltelijk zijn terug te leiden tot den god 
Michabo (den Grooten Haas), gedeeltelijk tot Hiawatha zelf. Het 
geschiedkundige is geweld aangedaan tot voordeel van het dich
terlijke. Aan de schoonheid van het dichtwerk doet dit evenwel 
niets af. Integendeel, de held rijst voor onze oogen op als een 
edele en heldhaftige figuur, al moge hij dan ook historisch niet 
geheel juist zijn weergegeven. 

Hiawatha was de kleinzoon van Nokomis, die eens uit de volle 
maan naar beneden viel en kort daarop een dochter kreeg, 
Wenonah genaamd. Wenonah werd, toen zij volwassen was, ver
leid door den verraderlijken Westenwind, door den harteloozen 
Mudjekeewis, voor wien haar moeder haar altijd gewaarschuwd 
had. Nadat zij van een zoon, Hiawatha, bevallen was, stierf zij, 
verlaten door den trouweloozen Westenwind. Hiawatha werd 
grootgebracht door zijn grootmoeder Nokomis. Hij groeide op 
tot een schoenen en krachtigen jongeling; zoo rap van voeten 
was hij, dat hij een weggeschoten pijl achterhaalde; zoo snel van 
schot, dat wanneer hij tien pijlen afschoot, de eerste nog niet 
gedaald was, voordat de tiende was afgeschoten. Hij bezat toover-
krachtige handschoenen, waarmede hij de rotsen uit elkaar kon 
scheuren en hertenlederen moccasins, waarmede elke stap een 
mijlslengte besloeg. Toen hij een man was geworden, besloot hij 
zijn moeder te wreken door den strijd met zijn vader, den Westen
wind, aan te binden. Na een geweldig gevecht zag Hiawatha in, 

)̂ Vgl. de noot op blz. 349 in „Mythen en Legenden der Noord-
Amerikaansche Indianen". Uitgave van W. J. Thieme & Cie., 
Zutphen. 
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dat het hem niet zou gelukken zijn vader te verslaan, daarvoor 
was deze te machtig. Doch de vader vergaf zijn zoon diens over
moedig optreden en behagen scheppend in den dapperen jongeling, 
stuurde hij hem naar zijn kamp terug, hem vele goede raad
gevingen medegevcnd. De aarde moest bebouwd, de vischwaters 
gereinigd, monsters en toovenaars verdelgd worden en wanneer 
Hiawatha stiert, zou hij hem in zijn rijk opnemen en hem tot 
Keewaydin of NoordWestenwind verheffen. O p zijn thuisreis 
leerde Hiawatha, door het gebied der Dakota's trekkend, de liefe
lijke Minnehaha (d. i. „lachend water") kennen, die later zijn 
vrouw zou worden. 

Bovengenoemde mythe toont aan, dat Hiawatha een dapper man 
was. Dat hij tevens een goed en wijs man was, daarvan levert de 
volgende mythe het bewijs. 

Op een dag zonderde Hiawatha zich in het bosch af, om er 
gedurende zeven dagen en zeven nachten te bidden en te vasten, 
„tot voordeel van zijn menschen en tot voorspoed van de 
volkeren". 

Met haar lange, zachte, ^ele kolven 
Weelderig streefde omhoog. 
In verrukking riep Hiawatha 
Juichend uit: „Mondamin is het ! 
Ja, der menschen vriend Mondamin !" ̂ ) 

Minnehaha, ' t Lachend Water. 
Hiawatha kon de liefelijke dochter van den pijlenmaker der 

Dakota's niet vergeten en hoewel Nokomis er veel op tegen had, 
dat hij een meisje van een anderen stam wilde huwen, aanvaardde 
hij op een gegeven dag de verre reis om de hand van Minnehaha 
te gaan vragen. Door den ouden pijlenmaker werd hij vriendelijk 
en gastvrij ontvangen en ook Minnehaha was in haar hart ver
heugd den knappen jongeling weer te zien, doch volgens de 
Indiaansche zeden mocht zij niets daarvan laten blijken. Nadat 
Hiawatha van de vermoeienissen der reis was uitgerust, deed hij 
bij den pijlenmaker het aanzoek om de hand van zijn dochter. 
Op voorwaarde, dat zijn dochter haar jawoord wilde geven, gaf 
de vader zijn toestemming tot het huwelijk. Nu werd Minnehaha 
geroepen, waarop de vader haar Hiawatha's aanzoek overbracht. 
Schuchter en blozend nam zij daarop plaats naast den jongeling, 
zeggend: „Ik zal u volgen, mijn echtgenoot !" Kort daarna vertrok 
het jonge paar, den ouden pijlenmaker eenzaam en treurend om 
het vertrek van zijn geliefde dochter achterlatend. Door uitge
strekte bosschen en velden, over bergen en rivieren leidde Hia
watha zijn aanstaande vrouw, zijn schreden regelend naar de hare, 
totdat zij eindelijk zijn wigwam bereikten, waarop spoedig het 
huwelijksfeest volgde. 

Brengend maanlicht, sterlicht, vuurhcht, 
Zon'schijn brengend tot zijn menschen, 
Minnehaha, Lachend Water, 
Wel de schoonste aller vrouwen 
In het land der Dakota's, 
In het land der schoone vrouwen. ^) 

Een Indiaan komt voor op Vereenigde Staten 1920, 14 c ; een 
Indiaan op de buffeljacht komt voor op Vereenigde Staten 1893, 
4 c ; een Indiaan en Indiaansche komen voor op Vereenigde 
Staten 1893, 1 c ; Minnehaha komt voor op het courantenzegel 
der Vereenigde Staten, $ 60. 

Peruaansche mythen. 
Toen de Spanjaarden in 1531 Peru binnentrokken om het land 

van zijn schatten aan goud en zilver te berooven, troffen zij als 
de bewoners van dat land de Inca's aan. T o t de Inca's behoorden 
o. m. de Quichas en de Aymaras. De beschaving der Inca's stond 
op een vrij hooge trap, hoewel zij achterstond bij die der 
Mexicanen. De Inca's kenden b.v. geen schriftteekens en geen 
kalender. Zij waren ver in het bewerken van edele metalen en in 
de pottebakkerskunst. Het bestaan der z.g. Incakultuur is van 
betrekkelijk korten duur geweest. Een paar eeuwen voor de 
komst der Spanjaarden namen de Inca's pas bezit van het land 
Hun beschaving werd vernietigd door de Spanjaarden, die tevens 
hun bouwwerken verwoestten en hun kostbare voortbrengselen 
op het gebied der goud en zilversmeedkunst roofden. 

Vóór de komst der Inca's werd het land, benevens het naburige 
Bolivia (hetwelk destijds een provincie van Peru was) bewoond 
door een ras, waarvan wij alleen de ruïnes der reusachtige bouw
werken kennen. De meest bekende zijn die van de stad Tiahua

)̂ Vertaling van de schrijfster van dit artikel. 

Niet om grooter roem bij ' t vechten. 
Niet om lauw'ren onder strijders. 
Doch tot voordeel van zijn menschen 
En tot voorspoed van de volk'ren. ■') 

Hij bouwde een eenvoudige hut om den nacht in door te 
brengen. Overdag doolde hij rond in nadenken verzonken; al 
peinzend gingen zijn oogen open en zag hij dat het verkeerd was, 
dat in de levensbehoeften van den Indiaan alleen voorzien kon 
worden door wat de prairiën aan wild, het moeras aan een schamel 
beetje wilde rijst, de bosschen aan gevogelte en vruchten en het 
water aan visch opleverden. Heerschte er schaarste in de natuur, 
dan ontstonden gebrek en hongersnood. Ernstig bad Hiawatha om 
uitkomst. Kort daarop zag hij een schoonen jongeling naderen, 
gekleed in een groen en geel gewaad, die medelijdend naar hem 
opzag, zeggende: „Ik ben een afgezant van den Heer des Levens; 
ik heet Mondamin en ben de vriend der menschen. Kom en 
worstel met mij." En Hiawatha worstelde dien dag met Mon
damin en hoewel hij verzwakt was van het vasten, worstelde hij 
ook op den tweeden, en op den derden, en op den vierden, en 
op den vijfden, en op den zesden dag met hem. Maar op den 
zesden dag sprak Mondamin: „Morgen zal de Heer van het Leven 
je de overwinning schenken; wanneer ik sterf, leg mij op een 
baar, waar regen en zon mij bereiken kunnen, ontdoe mij van 
mijn geel en groen gewaad en mijn hoofdtooi, begraaf mij ver
volgens, doch zorg, dat de aarde die mij zal bedekken, los en 
luchtig bewerkt wordt. Laat niemand mijn slaap storen, laat geen 
onkruid mij verstikken, noch wormen aan mij knagen, noch den 
raaf mij lastig vallen. Gijzelf moet mij bewaken, totdat ik ont
waak, ontkiem en opschiet in de richting van de zon." Hierop 
verdween Mondamin. Op den zevenden dag kwam Nokomis Hia
watha voedsel brengen, dat hij echter weigerde tot zich te nemen 
voordat de laatste worsteling met Mondamin had plaats ge
vonden. Tegen den avond stond plotseling de schoone jongeling 
op den drempel van Hiawatha's wigwam en wenkte hem naar 
buiten. En voor het laatst worstelde Hiawatha met hem, hijgend, 
met inspanning van zijn laatste krachten, totdat plotseling Mon
damin ter aarde stortte; levenloos lag hij aan Hiawatha's voeten, 
het gele en groene gewaad besmeurd en gescheurd. Toen volgde 
onze held de bevelen van den jongeling op, waarna hij huis
waarts keerde. Trouw bewaakte hij gedurende de volgende weken 
het graf; zorgde dat de aarde los bleef, verwijderde het onkruid, 
verjoeg de insecten en de raven. En ziet, op een dag rees uit de 
aarde een groene spruit op, gelijk aan een veder, en de daarop 
volgende dagen rezen er steeds meer en meer spruiten op, zoo
dat zij tenslotte een geheel veld bedekten. Voordat de zomer 
voorbij was, prijkte de mais in al haar pracht en overvloed. In 
verrukking riep Hiawatha: „Het is Mondamin, de vriend der 
menschheid !" En hij leerde zijn stamgenooten de mais te oogsten 
en toe te bereiden. Het eerste oogstfeest was een feest van over
vloed en van dankbaarheid; dankbaarheid jegens den Heer des 
Levens voor deze rijke gift en jegens Hiawatha voor het ver
krijgen ervan. 

Eind'lijk sproot een kleine groene veder 
Langzaam uit de aarde opwaarts, 
En er volgden meer en meer. 
Nog was de zomer niet voorbij. 
Of de mais in al haar schoonheid, 

1) Vertahng van de schrijfster van dit artikel. 
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naco, aan den zuidelijken oever van het meer Titicaca ' ) , gelegen 
oude Aymara-woord Inti-karka. 
op plm. 4300 m. hoogte in Bolivia. Van hetgeen eens een tempel 
van enorme afmetingen was, is niet meer over dan eenige rijen 
van reusachtige steenen zuilen en een van de groote steenen idolen 
die door dit praehistorische volk aanbeden werden (zie het zegel 
van Bolivia 1913, y, c ) . Beter bewaard is de „poort van de zon", 
versierd met merkwaardig beeldhouwwerk. Deze staat nog vrijwel 
onbeschadigd overeind. In de buurt van bovengenoemden tempel 
bevinden zich nog andere bouwvallen van tempels en paleizen. 
Bij den bouw daarvan zijn steenblokken gebruikt van 6 bij 8 m. 
met een dikte van l}i m. Hoe deze steenblokken, die afkomstig 
waren van de steengroeven aan de noordzijde van het meer, ver
voerd en op hun plaats gebracht werden, zal wel altijd een raadsel 
blijven. Omtrent de levenswijze, gebruiken en godsdienst van dit 
volk tast men volkomen in het duister. 

Godsdienst der Inca's. 
De Inca's waren zonaanbidders. De aanbidding van de zon da

teert vanaf de heerschappij van den Inca Pachacutic; voordien was 
zij ondergeschikt aan de aanbidding van den schepper of „hoogste 
god" Pachacamac. Pachacamac was de levensgeest, die menschen, 
dieren en planten den levensadem inblies. De plaats, waar een 
beroemde tempel stond, die aan hem was gewijd, heette Pacha
camac. De zonnevereering vond haar hoogtepunt op het groote 
eiland van het meer Titicaca, waar een rots als de plaats van 
oorsprong van de zon vereerd werd. Hier bouwden de Inca's 
een tempel, den z.g. „tempel van de zon". Het eiland werd van
wege de zonnecultus herschapen in een vruchtbaar gebied, waar 
vooral graan, als zijnde een geschenk van de zon, verbouwd werd. 
Een gedeelte van de oogst werd voor de offerdiensten opgeëischt; 
het andere gedeelte werd symbolisch op de bezittingen van de zon 
uitgezaaid. De bezittingen van de zon trof men aan bij elke stad 
en bij elk dorp in Peru. Hiertoe behoorden een huis met om
liggende akkers en eenig vee (lama's). Tot het bewerken van het 
land en het binnenhalen van de oogst waren vrouwen aangewezen. 
Ten tijde van het hoogtepunt der zonnevereering was het eiland 
Titicaca een veel belangrijker bedevaartsoord dan de tempel van 
Pachacamac te Pachacamac. Te Titicaca werd veel geofferd; één 
der offerfeesten vond plaats omstreeks den tijd van ons kerstfeest. 
Op weg naar Titicaca werden op verschillende heuveltoppen door 
de pelgrims offers gebracht, bestaande uit lama's, coca en maïs. 
Het grootste offerfeest werd in Juni gevierd in den zonnetempel, 
waar tevens het opnieuw ontsteken van het vuur plaats vond. 
Ook hierbij werden vele lama's en landbouwproducten geofferd. 
Measchenoffers kwamen wel voor in Peru, hoewel lang niet in 
die mate als in Mexico. Men gebruikte hiervoor meestal jonge 
meisjes, die speciaal daarvoor werden opgevoed. 

Manco Capac. 
Manco Capac was de zoon van den levensgeest Pachacamac. 

Zijn vader zond hem en zijn vrouw Mama OcUo naar de aarde 
met het doel de menschen terzijde te staan bij het verkrijgen van 
betere levensvoorwaarden en om een einde te maken aan het 
voortdurend oorlogvoeren. Er bestaan verschillende mythen over 
hun komst op aarde. Volgens de eene openbaarden zij zich het 
eerst onder de Aymara's. Zij stegen op uit het meer Titicaca en 
stichtten de stad Cuzco. Dit geschiedde op de plaats, waar de 
gouden staaf, welke Manco Capac in de rechterhand droeg, in 
de aarde verdween, toen hij haar liet vallen. Volgens de voor
spelling moest Cuzco op die plaats gesticht worden. Vanuit 
Cuzco begon het goddelijk paar de menschen te onderrichten; 
Capac de mannen in het bewerken van den grond; Mama Ocllo 
de vrouwen in het spinnen en weven. Cuzco en het omliggende 

'') Titicaca beteekent „Berg van Lood" en is afgeleid van het 

gebied ontwikkelden zich tot een welvarende stad en streek, waar 
de menschen in tevredenheid en voorspoed leefden. 

Volgens een Spaansche lezing van de Manco Capac mythe was 
hij zelf de schepper van de volkeren, die hij wilde bekeeren tot 
een betere en vreedzamere levenswijze. Hij zou daartoe eerst 
de menschen uit klei gekneed hebben en daarna beschilderd, 
om op deze wijze aan te geven, hoe iedere volksstam gekleed 
moest gaan. Daarop zou hij zijn figuren het leven hebben in
geblazen. 

In 1932 verschenen in Peru drie zegels met motieven, ontleend 
aan voorstellingen op aardewerk, zooals de Inca's dit ver
vaardigden. Het 10 c. zegel is ontleend aan de z.g. zwart-wit-roode 
potcultuur, afkomstig uit Pachacamac. Het is mij helaas niet 
mogelijk geweest, achter de beteekenis van de motieven, op dit 
zegel afgebeeld, te komen. Zij houden ongetwijfeld verband met 
den godsdienst der Inca's. Op het 15 c. zegel is een voorstelling 
afgebeeld, welke ontleend is aan een pot, afkomstig uit Chimu. 
Deze potten waren gebakken in zwart-wit. De bewoners van 
Chimu waren zeer ver in het bewerken van edele metalen en in 
de pottebakkerskunst. Het is mogelijk, dat de voorstelling be
trekking heeft op den strijd tuschen de Aymara's en de Inca's. 
Op het 50 c. zegel 's waarschijnlijk Manco Capac afgebeeld met 
de gouden staaf (zie bij de mythe van Manco Capac) in de 
rechterhand. 

De monolith van Tiahuanaco komt voor op Bolivia 1913, % c ; 
het meer Titicaca komt voor op Bolivia 1913, 2 c ; de zon komt 
voor op Peru 1874-1879, 1 c.; Pachacamac komt voor op Peru 
1935, 1 s.; Manco Capac komt voor op Peru 1896, 1 c. (blauw), 
1 c. (groen), 2 c. (blauw), 2 c. (rood); 1931, 2 c ; Inca-motieven 
afkomstig van aardewerk komen voor op Peru 1932, 10 c ; de 
strijd tusschen Aymara's en Inca's (?) komt voor op Peru 1932, 
15 c.; Manco Capac met de gouden staaf komt voor op Peru 
1932, 50 c. 

Literatuur. 
Betreffende de Grieksche mythologie: 
Postage Stamps and Greek mythology, by H. Gordon Harris. 
Ancient Greek Vase Paintings, by A. Dale Trendall. Gibbons 

Stamp Monthly, January 1934. 
Beknopt overzicht der Grieksche Mythologie, naar het Duitsch 

.T. K. R I E T D I J K . — ZICHTZEXDINGEN. 
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van dr. S. Herrlich, voor Nederlandsche gymnasia bewerkt door 
dr. J. S. van Veen. 

Beknopt Handboekje der classieke Mythologie, door dr. C. J. 
Jungius. 

Betreffende de Germaansche mythologie: 
Das Nibelungenlied neu erzählt, von Herzog. 
Die Richard Wagner Gedenkmarken der deutschen Reichspost, 

von Dr. Alfred Lotze. 111. Briefmarken Journal, 1 November 1933. 
The German Wagner Stamps. Gibbons' Stamp Monthly, 

December 1933. 
Illustrierte Mythologie der Hellenen, Römer, Germanen, Iraniër 

und Inder, von Prof. Dr. Hermann Göll. Leipzig, Verlag Ot to 
Spamer, 1913. 

Betreffende de Noorsche mythologie: 
Illustrierte Mythologie der Hellenen, Römer, Germanen, Iraniër 

und Inder, von Prof. Dr. Hermann Göll. Leipzig, Verlag Ot to 
Spamer, 1913. 

Betreffende de Russische mythologie; 
Russische Heldensagen en Legenden, door B. Raptschinsky. Uit

gave W. J. Thieme & Cie., Zutphen. 
Betreffende de Einsehe mythologie: 
Mythen van Finland. Het volksepos Kalevala, vertaald door 

Maya Tamminen. Uitgave W. J. Thieme & Cie., Zutphen. 
Gibbons' Stamp Monthly, April 1935. 
Betreffende de Hongaarsche sagen en legenden: 
Hongaarsche Sprookjes, Sagen en Legenden. Uitgave W. J. 

Thieme & Cie., Zutphen. 
Groszes Lexikon der Philatelie, von A. Bungerz. 
Gibbons' Stamp Monthly, September 1933. 
Betreffende de Indische (Brahmaansche) mythologie: 
Indian Gods on Postage Stamps, by S. V. Gulvadi, B.A., L.T. 

Gibbons' Stamp Monthly, July 1929. 
Betreffende de Egyptische mythologie: 
Illustrierte Mythologie der Hellenen, Römer, Germanen, Iranier 

und Inder, von Prof. Dr. Hermann Göll. Leipzig, Verlag Otto 
Spamer, 1913. 

Betreffende de Japansche mythen en legenden: 
Mythen en Legenden, door F. Hadland Davis. Voor Nederland 

bewerkt door dr. B. C. Goudsmit. Uitgave W. J. Thieme & Cie., 
Zutphen. 

Die Erinnerungs- und Jubiläummarken von Japan, von Dr. phil. 
Wilhelm Roth, M.A. 111. Briefmarken Journal, 1931 en 1932. 

Empress Jingo, by Lady Stevens. Gibbons' Stamp Monthly, 
October 1932. 

Betreffende de Chineesche mythen en legenden: 
Mythen en Legenden van China, declen I en II. Uitgave W. J. 

Thieme & Cie., Zutphen. 
The Stamps of China, by A. G. P. Buchanan. Gibbons' Stamp 

Monthly, October 1935. 
Betreffende de Indiaansche mythologie: 
Longfellow: The Song of Hiawatha. 
Mythen en Legenden der Noord-Amerikaansche Indianen. Uit

gave W. J. Thieme & Cie., Zutphen. 
Betreffende de Mexicaansche en Peruaansche mythologie: 
De Mythen van Mexico en Peru, door Lewis Spece. Uitgave 

W. J. Thieme & Cie., Zutphen. 
Illustriertes Briefmarken Journal, 1932, blz. 382. 
The American Philatelist, 1933, blz. 266. 
Mexico, L- Textteil: Grundzüge der altmexikanischen Geistes

kultur. Bildteil Altmexikanische Bilderschriften. 
Ferdinand Cortez. De verovering van Mexico, naar de be

werking van dr. H. G. Bonte. 

NATIONALE PROPAGANDA-TENTOONSTELLING 
TE BREDA. 

De Postzegclvereenigmg „Breda" heeft besloten ter gelegenheid 
van haar 45-jarig bestaan en den Negen en twintigsten Neder-
landschen Philatelistendag een Nationale Propaganda-Tentoon-
stelling te houden op 27 en 28 Augustus 1938, in de groote zaal 
van „Concordia" te Breda. 

J. K. RIETDIJK. — 

Geëxposeerd kan worden in de volgende afdeelingen: 
I. Nederland en Ko'oniën in den meest uitgebreiden zin. 
II. Europa, naar keuze een of meer landen. 
III. Builen Europa (Azië, Afrika, Amerika, Australië, één of 

meer landen,. 
IV. Geschiedkundige verzamelingen en philatelistisch onderwijs

materiaal. 
V. Herinnenngsblokken. 
VI. Vliegpostzegels (niet op brief). 
VII. Jeugdvcrzamelingen. 
VIII. Literatuur. 
Voor plaatsruimte en verzekering worden geen kosten in reke

ning gebracht. 
Diploma's worden niet verstrekt. Alle inzenders ontvangen een 

plaquette. 
Leden hebben gratis toegang op vertoon van lidmaatschaps-

kaart. Niet-leden verplicht programma, tevens bewijs van toegang. 
Het reglement wordt nadei bekend gemaakt. 
Handelaren die in de tentoonstellingszaal een stand voor ver

koop van zegels en philatelistische benoodigdheden wenschen, 
kunnen de voorwaarden daarvoor aanvragen bij den secretaris der 
tentoonstellingscommissie. 

Namens de Tentoonstellingscommissie: 
J. MOLENAAR, secretaris. 

Resedastraat 4, Breda. 

ZES EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt een zin, die in een der vorige nummers van het 

Maandblad voorkomt, in onderstaanden „paardensprong" terug te 
vinden. 
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Oplossingen vóór 15 Augustus 1938 te zenden aan dr. P. H. 
van Gittert, Wilhelminapark 22 (na 25 April: Mengelberglaan 71), 
te Utrecht. 

Op de adreszijde moet vermeld worden: 26e prijsvraag. 
Een tiental prijzen in postzegels wordt uitgeloofd. 
Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd worden. 

Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H. VAN GITTERT. 
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C i a P G R S , D I E S P R E K E N ! 

2 0 0 OOO g u l d e n voor 6 ë n v e p z a m e l i n g 
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4SOOO g u l d e n v o o r ë 6 n enKel z e g e l . 
Dit zijn twee merkw.iardige gebeurtenissen der laatste maanden, 

welke plaats vonden op de 
BOND STREET VEILINGEN. 

Het eerste bedrag werd besteed aan de beroemde verzameling 
van rariteiten van „Michael Stephens", verdeeld over zes veilingen. 
Omtrent de laatste schreven de dagbladen als volgt: 

„5000 £, de tweede hoogste prijs voor een enkel zegel, werd 
betaald voor de 3 sk. Zweden, geel, foutdruk. Deze trans
actie kwam tot stand bij HARMER van Bond Street." 

Een les voor koopers en verkoopers tegelijk. Alvorens te koopen 
of te verkoopen, stelt U met ons in verbinding. Wij zijn er alleen 
op uit U het best verkrijgbare advies te geven. 

EERSTVOLGENDE VEILINGEN. 
21—22 Februari: 

Britsche Koloniën, waarbi; NieuwZeeland gespecialiseerd. 
28 Februari — 1 Maart: 

Vereenigde Staten en andere nietBritsche landen, bevat
tende een groot getal rariteiten. 

7 — 9 Maart: 
Een gebeurtenis von groote beteekenis. 

ONZE DUIZENDSTE VEILING. 
Deze bevat een zeer mooie verzameling van Britsche Kolo
niale zegels, bijeengebracht door een verzamelaar, die onze 
eerste veiling bijwoonde. 

14 — 15 Maart: 
Een algemeene verzameling. 

Correspondentie : Engelsch, Fransch en Duitsch, 
H . R . H A R i U E R , 

De leidende postzegelauctionaris van de wereld. 
131/134 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfair 0218. Telegramadres; PhistamsoUWesdo, London. (436) 

GOEDKOOPE AANBIEDING 

Fa.TENKATE&WEEDA, 
Gasthuismolensteeg 13, AMSTERDAM, C. 

Telefoon 32521. Postrekening 245932. 

20e Postzegelveiling 
op 3, 4 en 5 Maart 1938, 
hevat o.a. Nederland en Koloniën, 
modern Europa, verzamelingen, 
restanten en groote partij stock

boeken met zegels der geheele 
wereld. 

♦ 
♦ Geïllustreerde Catalogus op aanvrage verkrijgbaar. ♦ 

♦ 
Voor onze volgende veiling kan 
nu reeds worden ingezonden. 

♦ 
Vlugge en c o n t a n t e a fwikke l i ng . 

♦ 
Diverse, tevredenheidsbetuigingen ter inzage. 

uit onzen voorraad Nederland en Kolon 
Uitsluitend prima kwaliteit. * = ongebruikt. 

NEDERLAND. 
De Ruijterportzegels, complete serie 13 stuks, gebr. ƒ 
Port 1909-1910, 3 c. op 1 gld., type I 
Idem, type III 
Armenwet, 1J4 c , opdruk rood 
Postp.-verrekenz. 11 c. op 22K; 15 c. op 17%; paar -
Telegraafzegel 25 c. lila, zeldzaam exemplaar 

NED.-INDIE. 
'■■ 10 c. oplosbare kleur, schaarsch zegel 
••" Dienst. 2% gld. opdruk D "̂  
■■" 2% gld. opdruk Dienst 

CURACAO. 
1873. 2% gld. geelBruin/violet 
1903-1904. m gld., bruinrood 
1903-1904. 2% gld., zwartblauw 

SURINAME. 
1926. 12K c. op 40 c , lila (112) 
1926. 12K c. op 22>^ c , oranje (113j 
"■ Port 1911. 10 c. op 30 c. 

LEVERINGSVOORWAARDEN. 
Bedrag bij bestelling. Porto extra. Boven ƒ 10,— franco. 
Nieuwe prijslijst Nederland en Koloniën No. 23 (1938) 

l e n . 

1,20 
1,— 
1,15 
2,25 

20,— 

2,25 
4 , -
3,— 

2,75 
1,75 
2,25 

2,50 
2,50 
8,50 

verschijnt begin Maart . Prijs f 0,25. 

POSTZEGELHAHDEL G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 2 5 - 2 7 , 
TEFEFOON 112438. 

DEN HAAG. 
(449) GIRO 4 2 6 2 . 

Wij hebben voorradig voor detailverkoop van 

Nederland en Koloniën: 
een compleet album voor gebruikte exemplaren; 
een zoo goed als compleet album voor ongebruikte 

exemplaren; 
een groot stockboek voor blokstukken; 
foutdrukken, w.o. portzegel 3 ent, in losse exem

plaren, in paren, in strippen, in blokken van 4 
en van 9, alsmede in geheel vel; 

de complete velletjes tentoonstelling met gewoon 
stempel en tentóonstellingsstempel, en ook on
gestempeld, enz.; 

een groote verzameling van zegels der geheele^ 
wereld in 10 banden; 

5 monsterboeken met ± 1300 verschillende series; 
4 monsterboeken vooi- pakketten van vele landen; 
1 groot album met zegels op heele brieven; 
] album voor blokken en velletjes, w.o. Ie blok 

Liechtenstein, Luxemburg w.o. 10 fr. groen, 
Tsjeclio-Slowakije muziekblok, en andere zeld
zame blokken. 

ï 3 ^ Uitvoering van zegels op mancolijs t. 
HENDRIK VAN DER LOOS Postzegelhandef N.V., 
Nieuwstraat 26 (ingang portielc), Rotterdam. Tel. 54840. 
Postgiro 24392 . Bankrekening R. Mees & Zoonen, Rotterdam. (304) 



H A V E R M A N ' S Boek- en Postzegelhandel, Hilversum. 
G l j s b r e c h t v a n A m s t e l s t r a a t 121, G i r o 1 2 8 3 6 6 . 

Aanbieding van P A K K E T T E N in uitsluitend prima kwaliteit en geen uitschot bevattend. 
25 versch. 
50 versch. 

300 versch. 
400 versch. 
500 versch. 

50 versch. 
100 versch. 
100 versch. 
200 versch. 

50 versch. 
200 versifh. 
500 versch. 
500 versch. 
150 versch. 
500 versch. 
1000 vrsch. 
200 versch. 
200 versch. 

Albanië 
Albanië 
België 
België 
België 
Belg.-Congo 
Belg.-Congo 
Bosnië 
Bulgarije 
Cur. en Suriname 
Denemarken 
Duitschland 
Eng. Koloniën 
Finland 
Fransche Kol. 
Fransche Kol. 
Griekenland 
Italië 

ƒ 0,90 
2,75 

- 1,90 
- 3,75 
- 7,— 
- 1,10 
- 2,85 
- 3,20 
- 3,— 
- 1,80 
- 2,75 
- 3 , -
- 4,90 
- 3,35 
- 3,85 
- 10,75 
- 2,65 
- 1,25 

300 versch. 
400 versch. 
100 versch. 
100 versch. 
100 versch. 
150 versch. 
150 versch. 
200 versch. 
100 versch. 
100 versch. 
200 versch. 

zonder 
250 versch. 

zonder 
100 versch. 
150 versch. 
150 versch. 
200 versch. 

Italië 
Italië 
Ital. ged.zegels 
Ital. Koloniën 
Letland 
Letland 
Luxemburg 
Luxemburg 
Monaco 
Montenegro 
NEDERLAND 
roltanding 
NEDERLAND 
roltanding 
NED.-INDIE 
NED.-INDIE 
Noorwegen 
Polen 

ƒ 3,75 
8,50 
2 , -
2,25 
2,25 
3,75 
3,— 
5,75 
6,— 
3,65 

- 3,65 

- 6,25 
- 1,35 
- 3,25 
- 4,— 
- 1,— 

300 versch. 
200 versch. 
300 versch. 
200 versch. 
200 versch. 
300 versch. 
150 versch. 
100 versch. 

50., versch. 
200 versch. 
300 versch. 

25 versch. 
150 versch. 
100 versch. 
150 versch. 
200 versch. 
150 versch. 
200 versch. 

Polen 
Portugal 
Portugal 
Port. Koloniën 
Roemenië 
Roemenië 
Sovjet-Rusland 
Saargebied 
San Marino 

Tsj.-Slowakije 
Turkije 
Vaticaan 
Wurtemberg 
IJsland 
Zweden 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

ƒ 3,75 
2,10 
4,60 
1,75 
1,20 
2,25 
3,25 
4,65 
1,50 
1,65 
3,40 
1,15 
4,25 
4,65 
1,85 
4,45 
1,90 
4 , -

Porto extra. Betaling op mijn postrekening 128366 of onder rembours. Orders boven f U,— franco en gratis een ,,Kind"-serie van Ned. 1937. (469) 

CORRELJh CATALOGUS NEDERLAND EN KOLONIËN, 
7e uitgave 1938, 2 X bekroond, staat aan de spits. Reeds Va deel van 
de oplage is geplaatst. — Spoedige bestelling verdient aanbeveling. 
Prijs slechts f 0,40 + 5 et. porto op giro 10849. — Deze Catalogus
prijzen zijn tevens onze Netto verkoopsprijzen. — Het Speciale adres 
voor zegels van Nederland en Koloniën gedurende 25 jaar. 

Door aankoop van eenige verzamelingen, o.a. Lithauen, 
Letland, Estland, Bulgarije, Saargebied, Luxemburg, enz. 

kunnen wij aan vele aanvragen thans voldoen. 
Verzoeke manco-lijsten. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 
H. C. CORREUÉ, 

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

K. SALOMON 
I 

Amsterdam, C. Huntplein 6'. Telefoon 37398. 
Aanbieding Nederland complete series. 

ƒ 1,15 
-1,50 
-0,90 

Toorop * 
Olympiade f 
Roode Kruis 
Rembrandt f 
1925. Kind t 
1926. Kmd f 
1927. Kind f 
1928. Kind t 
1929. Kind f 
1930. Kind f 

1928. Luchtpost 
1929. Luchtpost f 
A.N.V.V. * 

-0,40 G.K. t 
-0,30 1931. Kind f 
- O 60 1932. Kind f 
-0,25 1933. Kind f 
-0,30 1934. Kind f 
- 0,35 1935. Kind f 
-0,35 1936. Kind f 

Levering tegen betaling op postgiro 320024. 

ƒ0,30 
-2,25 
-0,80 
-0,60 
-0,75 
-0,50 
-0,45 
-0,45 
-0,30 
-0,20 

Porto extra. 
S P E C I A A L A F D E E U I I V G L I E C H X E N S T E I I M . 

Te koop gevraagd ä contant verzamelingen, enz. 
(440) 

■• 

Laatste NieuwighedBn. 
DANZIG. W.H.W. 1937, 5 w., cpl. * 
DANZIG. Blok Leistungsschau, 2 'w. '' 
DENEMARKf'M. Dybbolblok, 5, 10, 15 ö., 3 bl. cpl. RR "• 
DUITSCHLAND 301 '38, 614 en 1218 pf., 2 w. cpl. "• 
ESTLAND. SrIe weid. Jan. '38, 10410, 15 + 15, 25425, 

50150 s., rpl. * 
ESTLAND. Idem in blok, opl. 40.000 ! RR * . 
FINLAND. Roode Kruis 1938, 4 w., cpl. * . 
FINLAND. Ski kampioensch. FIS serie cpl. '■' 
GRIEKENLAND. 3 dr. bruin, huwelijk kroonprins * 
GRIEKENLAND. 8 dr. blauw, huwelijk kroonprins " 
HONGARIJE. St. Stephan, 14 w., cpl. * . 
HONGARIJE. Horthy, 1, 2 en 5 pengö * . 
IERLAND. Constitutie, 2 en 3 d., cpl. * . 
ITALIË. Marconi, 20 ,50 c. en 1,25 1. * 
JAPAN. Nieuwjaarszegel, 2 s. rood * . 
LIECHTENSTEIN. Nieuwe waarden, 15 r. grijs: en 30 r. 

blauw; idem met opdr. Regierungsdienstsache, 25 r. en 
30 r., serie 4 w. * . 

MONACO. Nieuwe w., opdr. op rec.z. 192432, 14 w. '•' 
MONACO. Blok 10 frs. violet met portret v. d. vorst * . 
MANDCHUKO. Nieuwe rechtsregeling, 2, 4, 8, 10, 12 en 

20 f. Fraaie serie cpl., groot formaat * . 
MANDCHUKO. Nieuwjaarszegel, 2 f. * . 
NOORWEGEN. Dienst, nieuwe 7, 10, 15 en 30 ö. * . 
NOORWEGEN. '1 kr. groen, portret koning * . 
OOSTENRIJK. Feestdagzegels, 12 en 24 gr. •'•■ ƒ0 ,17; gebr. 
RUSLAND. Vliegpost, 7 w., cpl., gebr 
SPANJE. Saragossa, serie 7 versch. blokken, op elk blok 

4 versch. opdr.: Saludo a Franco, 20 Octobre, Heroes de 
Delchite, Presentes !, Arriba Espana; resp. Heroes de: 
Monte Aragon, Sarrion, Caidos. Zeer interess. en zz., cpL * 

TSJ.-SLOWAKIJE. Kc. 1,60 kathedraal * . 
TSJ.-SLOWAKIJE. X Vsesokolsky Slet 1938 Zimmi Hry, 

50 h. en 1 k c , cpl. '■' . 
ZWEDEN. Swedenborg, 10 ö. violet get. en aan 2 z. get., 

1 kr. groen, serie k 3 w., cpl. '•" . 
ZWITSERLAND, Pro Juventute blok "' . . . \ 

ƒ0 ,65 
-0,75 
-2 — 
-0,14 

-1,30 
-1,60 
-0,45 
-0,60 
-0,08 
-0,19 
-1,45 
-3,60 
-0,25 
-0,25 
-0,04 

-0,52 
-0,95 
-1,05 

-0,70 
-0 ,04 
-0 ,36 
-0,53 
-0,09 
-0,70 

-1,45 
-0,13 

-0,13 

-0,65 
-0,55 

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