
NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
16e JAARGANG 

Hr. 4 - (104). VOOR PHILATELIE BREDA, 
16 APRIL 1937. 

Wij herhalen nog éénmaal onze aanbieding, gedaon 
en breedvoerig omschreven in het nummer van 
16 Haart I.I., betreffende de complete collectie van 

135 verschillende Engelsche 

Kronings - Herdenkingszegels 
postfrisch, voor ƒ 12,50 en f 16,50 voor gestempeld 

op enveloppen. ^ 
Wij bieden thans aan de volgende 

Dominions: 
7U1D \ ' RIKA, y,, 1, l i ^ , 3 d, en 1 sh. in 2-talige paren; 
ZUID-\X^EST-Af<RIKA»-f |^^lH, 2, 3, 4, 6 d. en 1 sh. 

m 2 talige paren; " ^' 
ZUTD-RHODESIA, 1, 2, 3 en 6 d; 
COOK-ISLANDS, 1, 2M en 6 d.-
NAURU, I K , 2, 3 d. en 1 sh , 
NEW GUINEA, 2, 3, 5 d. en 1 sh ; 
NEW-ZEALAND, 1, 2K en 6 d., 
NIUE 1, IVi en 6 d.; 
PAPUA, 1, 2, 3 en 5 d.; 
N E W - I O U N D I A N D , 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 

20, 24, 25 en 48 dollarcents; 
CANADA, 3 cent9 

Samen a'zoo 66 zegels, postfrisch, voor ƒ 14,50; idem in blokken 
\ an \ier, 212 zegels, voor ƒ 4 8 , — . (Elk Afrika-blok bevat twee 
2-talige paren). Alles franco aangeteekend. 

Ten slotte bieden wij aan een speciaal voor deze herdenkings
zegels gemaakt „KR.ONINGS-ALBUM" van prima Engelsch 
fabrikaat, met p!m. 75 bladen, in prachtig rooden band, waarop 
kroon en inscriptie m goud, voor ';lechts ƒ 3,25 franco, doch 
alleen verkrijgbaar voor hen, die bij ons ook de kroningszegels 
bestellen. 

Wilt U van levering verzekerd zijn, dan is spoedige bestelling 
aan te bevelen. De internationale belangstelling voor deze zegel« 
is enorm ! 

LEVERING ALLEEN EN UITSLUITEND 
TEGEN VOORUITßETyVJLING ! 

HEKKIR'S "" 
Postzegelhondlel N.Y. 
Rokin 40, Amsterdam, Tefef. 33324. 

Postgiro 21278. m;^-{221) 

J.K. RIETDIJK 
AANKOOP - VEELINGEN - VERKOOP 

LAI^GE P O T E N 15a, DEN HAAG. 
TEL. 117020. — POSTREKENING 117396. 

131̂  Postzegelveiling 
3, 4 en 5 Hei 1937, 

te 's-Gravenhage, Hotel Victoria, Spuistraat. 

Deze zeer belangri jke veiHng bevat: 

NedJerlandl en Koloniën, 
w.o. 1852 in luxe kwaliteit. 

Vliegpost, 
w.o. Ned.-lndië 50 c\. I W-z G i d . kopstaandl 
Duitschland: Südamerikafahrt, Chicagofahrt, 
Polarfahrt in postfrissche blokken a 4 ! 

Europa, 
V/.o. Duitscli land, Saargebied, Danzig, Memel, 

Oud Italiaansche Staten. 

Verzamelingen en Restanten. 
Vraagt per o m g a a n d e den 
geïllusireerden veil ingcatalogus. 

J.K. RIETDIJK 
L A N G E P O T E N ISa^ D E N HAAG. 

(212) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHODTS - ROTTERDAM 



MAX POOL, ?Aeî .1̂ '«_\̂ S.i*: DEN HAAG. 
^ - ' ' ^ - V ^ ^ . * - - * ^ Gevest iéd sincls 1918. ( P O 8 T - S O H E V E N I N Q E N ) . 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
Binnenkor t Lijnt I 

AAIMBIKDIIVG N o . S CM^ei), 
bevat tende een prachtige, in ru im 600 kavels, ^eaetailleerde 
collectie N E D E R L A N D en K O L . , E U R O P A en O V E R 
Z E E , tegen l e e r billijke netto-prijzen. Vraag t reeds t kans 
een catalogus aan i loezend ing grat is en f ranco ' 

Een P R E T T I G E , V O O R D E E L I G E wijze ter comple-
teering Uwrer verzamel ing! 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Groote , goed o n d e r t o u d e n verzameling 

NEDERLAND EN KOLONIEN, 
EUROPA 

GEHEELE" WERELD. 
Aanbiedingen met vraagprijs Tvorden tegemoet gezien. (214) 

I R w e n s c h p o s t z e g e l s v a n 

België en Koloniën, 
ct%x. t e r u i l e n t e ^ e n d i e v a n 

Nederland en Koloniën. 
B a s i s Y v e r t 1 9 3 7 . 

M. VAN ROLLEGHEM, 
Oudezakstraat 10, Brugge (België). (272) 
A t t e n t i e s.v.p.! D i i i t s c h l a n d . 

Führer-Herinneringspostzegels. 
^ ^ - Beperkte uitgave. Postzegelverzamelaars, 
profiteert van mijn aanbieding ! 

Verder alle Duitsche weldadigheidspostzegels; 
uiterst goedkoop. — Een complete opdrukserie, 
aan de postkantoren niet verkrijgbaar (aan U 
geadresseerd) ruilen wij tegen inzending van 2 
internationale antwoordcoupons. — Bij aan
vragen gelieve U poi to bij te voegen. (273) 

W. KRAUS, BERLIN-LICHTERFELDE, 
Berlinerstrasse 65. - Postrekening 138950 Berlin. 

Mijn specialiteit sedert 4 0 jaren. 

Nederland en Koloniën 
en Z w i t s e r l a n d stoeds in mooie en billijke 
zichtzendmgen voorradig; ook naar Indie. 

M a n c o l t i s t e n worden zorgvuldig uitgevoerd. 
Referentien verzocht. 

W. WINDRÄTH, 
LUGANO (ZWITSERLAND). 

Lid „Ned V e r " en andere Ned Vereenigingen. U94^ 

VEILING No. 2 7 5 
zal plaats vinden 

21 , 22 en 23 April 1937, 
in het Nutsgebouw, Oppert 81, Rotterdam, 

en bevat: 
N E D E R L A N D E N K O L O N I Ë N . 
R E S T A N T E N , 
E U R O P A E N B E U A N G R I J K E V E R Z A M E L I N G 
Z E L F S T . B U I T E N - E U R O P . L A N D E N . 

Vraagt 'den geïilustreerden catalogus aan 
HOLLAr^DS OUDSTE VEILI^:€KCUCERS 

J. L VAN DIETEN'S 
POSTZEGELHANDEL N.V 
Delftschevaart 44, Rotterdam. Telefoon 5 5 2 5 9 . 

Veilingen sedert 1892. (i64) 

SOeiHITSiNPDÎ eEN S 
POSTZEGELHANDEL O. KEISER & ZOON 
PASSAGE 25 . KWAllTEOir! D E N H A A G . 

S P E C I A L I T E I T N E D E R L A N D EN KOLONIËN. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Pbilatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN V A N 24 VEREENIGINGEN 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

16e Jaargang. Breda, 16 April 1937. Nr. 4 (184). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 
1/2 , - 17,50 
1/3 . - 12,50 
1/4 . - 1 0 , -
1/6 . - 7,50 

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

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

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en rcdactioncelen aard, benevens 
meuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J D. van Brink, Hulkesteinscheweg 2a, 
Arnhem; al wat Nederland en Kolomen betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 1 j6, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z.; buitenland sehe poststukken 
aan dr. E, A. M. Speijer, Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempehngen aan J. P. Traan-
berg, Brouwersplem i$r, Haarlem; frankeermachmes aan A van der Wilhgen, Becklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H . L, S. Adama, Stijnbuijsstraat 3J, Nijmegen 

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

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

DE NOMMERSTEMPELS VAN NED.-INDIE 
door J. P. TRAANBERG. 

Onder \erwljzing naar het artikel van dr. 'W. Weigand op 
blz. 157-16^ in het Jubileumooek en zijn vervolgartikel in nr. 132 
(16 December 1932) van het Maandblad, blz. 233-234, kan ik nu 
tot mijn genoegen vaststellen, dat de door dr. Weigand genoemde 
122 postkantoren alle \ a n een nommerstempel voorzien geweest 
zijn. Zooals uit het artikel van ondergeteekende in nr. 127 (16 Juli 
1932, blz. 131-132) blijkt, was echter 120 als hoogste nummer aan 
de verzamelaars bekend en uit latere publicaties in „De Phila
telist" kwam vast te staan, dat de op 1 April 1891 van hulpkantoor 
tot postkantoor verheven plaatsen L a s e m en T o e r e n onder-
scheidelijk de nommerstempels 119 en 120 ontvangen hadden. Dit 
was reeds jaren geleden als vaststaand aangenomen; nieuw echter 

Uit het \oorkomen van twee verschillende nummers 116 en 117 
valt af te leiden, dat men in de jaren 1887-1889 aan het Indische 
hoofdbestuur der P.T.T. de tel is kwijtgeraakt en de Indische 
stempelboeken, zoo die al bestaan hebben, niet te best bijgehouden 
zijn 

Hierdoo ' is de vraag gewettigd, of de nummers 114 en 115, 
sedert lang kwestieuze nummers, eveneens in twee onderling af
wijkende stempels voorkomen. 

Schrijver dezes houdt zich beleefd aanbevolen voor opgaven 
van de dagteekeningstempels, voorkomende op geheele stukken 
met nommerstempels 114 en 115, alsmede voor vermelding van 
eventueele verschillen, voorkomende in deze stempels op losse 
zegels met deze nummers. Aller medewerking wordt ingeroepen 
om ook d't laatste mysterie te onthullen. 

Haarlem, Brouwersplein 25 rood. 

NA VVr^ .} 

^^^^^^^^^^^^ 

was, dat de beeren ir. K. L. van Geelen en P. L. Jut de Bourghelles 
het bestaan van 2 verschillende nommerstempels 117 vaststelden, 
n.1. van B a n g k a l a n (als postkantoor geopend 24 September 
1889) met vertikale neerhaal aan de voorzijde van de horizontale 
balk der 7, en van B i n d j e i (postkantoor sedert 1 April 1890) 
met 7 zonder neerhaal. (Zie hiervoor Maandblad nr. 136 van 
16 April :933, blz. 65). 

Onbekend bleef echter een nommerstempel van het postkantoor 
Boeleleng op de noordkust van het eiland Bah, dat 17 October 
1888 werd geopend en waarvan de naam eerst in 1896 gewijzigd 
werd in S i n g a r a d j a. Van een ouden verzamelaar ontving ik 
een dezer dagen een couvert met ingedrukt 15 c. zegel Willem III, 
vernietigd met nommerstempel 116 rechts van den dagteekening-
stempel van Boeleleng 26/1 1892. 

Ik bezit reeds sedert vele jaren een couvert met ingedrukt 10 c. 
zegel Willem III, vernietigd met nommerstempel 116 en dag-
teekeningstempel G o m b o n g 15/11 1892. G o m b o n g werd 
23 Februari 1890 als postkantoor geopend. 

Evenals de nummers 117 wijzen ook de nummers 116 onderlinge 
verschillen aan, die ik als volgt wil beschrijven: 

Boeleleng, Stempelhoogte 16 mm., breedte 28 mm. Grootste 
breedte der 3 cijfers 4 mm., hoogte 3M mm., vrij regelmatige 
vierhoekige punten. 

Gombong. Stempelhoogte 16 mm., breedte 26 mm. Grootste 
breedte der 3 cijfers 5 mm., hoogte 4 mm., onregelmatige, waar
onder gevlekte, punten. 

Uft̂ fiften 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 

tenzij het tegendeel is aangegeven. L = ligend-, S = staand 
formaat. 

A N D O R R A (Fransch kantoor). 

wmmm 

IMÉIIIIIÉIIÉM 

Frankeerzegels in nevenstaande teekening: 
1 centime, zwart. 

10 centimes, ultramarijn. 
20 centimes, groen. 

ARGENTINIË. 
Het frankeerzegel der uitgifte 1935, 

1 peso, sepia en lichtblauw. 

file:///erwljzing
file:///oorkomen
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f'-ÄH. 

verscheen in gewijzigde landkaartteekening, waarop de grenzen 
van andere ZuidAmerikaansche staten zijn weggelaten. 

CHINA. 
Het Bulletin Mensuel van Maart j.1. meldt 

een opdruk, gelijk de afbeelding weergeeft, aan
gebracht op onderstaande waarden der serie 
frankeerzegels van de uitgifte 19151928 voor 
OostTurkestan: 

5 cents, lila. (Yvert nr. 37). 
10 cents, blauw. (Yvert nr. 41). 
15 cents, blauw. (Yvert nr. 43). 
30 cents, bruinlila. (Yvert nr. 16). 

Deze zegels, welke voor de luchtpost met OostTurkestan 
dienden, werden in zeer beperkte oplaag gedrukt (750 series) in 
Mei 1933. Nagenoeg alle exemplaren werden voor frankeering 
benut en zeer waarschijnlijk zijn de meeste naar de papiermand 
verhuisd, wijl weinigen er aandacht aan hebben geschonken. Het 
Bulletin Mensuel raamt het aantal ongebruikte series op on
geveer 60. 

COSTARICA. ^ ^ 

Luchtpostzegels volgens afbeelding, uitgegeven ter gelegenheid 
van de eerste jaarbeurs van CostaRica: 

1 centavo, zwart. 
2 centavos, bruinrood. 
3 centavos, violet. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Dienstzegels in nieuwe teekening, lichtend kruis boven land

schap: 
3 centavos, donkerviolet. 
7 centavos, donkerblauw. 

10 centavos, geel. 
DUITSCHLAND. 

Propagandazegels voor de luchtverde
diging, alle volgens afbeelding: 

3 pfennig, sepia. 
6 pfennig, groen. 

12 pfennig, rood. 
De zegels zijn gedrukt op papier zonder 

watermerk. De teekening werd vervaardigd 
op de Rijksdrukkenj naar de reclameplaat 
voor de luchtafweer van prof. Ludwig 
Hohlwein te München. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
Dienstzegel, opdruk S.G. op koerseerend frankeerzegel: 

3 millièmes, groen en violet. 
FRANKRIJK. 

Propagandazegel voor de 
Parijsche wereldtentoon
stelling: 

1 franc 50, blauwgroen. 
Het zegelbeeld geeft de stad 

Parijs weer, met links het 
wapen, die aan de wereld 
Minerva toont, de godin van 
het verstand, de wijsheid, de 
kunsten en industrie. Ten
einde de vredesgedachte van 
Frankrijk tot uiting te bren
gen, heeft men de godin speer 
en schild ontnomen. 

FINLAND. 
Waardeopdruk op koerseerend frankeerzegel: 

2 markkaa op I K m., rose. 
GWALIOR. 
Opdruk dienst in Indische karakters op frankeerzegel van 

BritschIndië (tekst India Postage): 
4 annas, olijfgroen. 

HAIDERABAD. 

■n 
■'"'"',f Aa|ï#!ij' 

;&)ffl4ptÖ!iWttia 

téM^ÊÊd 

Het zilveren regeerings
jubileum van den Nizam 
bracht een speciale serie van 
vier waarden, alle in het af
gebeelde liggende formaat: 

4 pies, lila en zwart. 
8 pies, bruin en zwart. 
1 anna, oranje en zwart. 
2 annas, groen en zwart. 
De zegelbeelden toonen 

achtereenvolgens: Unani hos
pitaal, Osmania hospitaal, 
Osmania universiteit en Os
mania jubileumpaleis. 

HEDSJAS. 
Portzegel in nieuwe teekening, liggend formaat: 

1 garch, blauw. 

IRAN (Maart 1937). 
Frankeerzegels in de koerseerende Pahlaviteekening: 

50 dinar, bruin. 
10 rial, bruin en donkerblauw. 

LITAUEN (Februari 1937). 

Frankeerzegel volgens afbeelding: 
60 centu, ultramarijn. 

LYBIE. 
Frankeerzegels, uitgegeven ter gelegenheid van de opening van 

den nieuwen verkeersweg langs de kust van Tunis tot Egypte: 
50 centesimi, steenrood. 

1 lire 25 c , blauw. 
Als voren, luchtpostzegels: 

50 centesimi, violet. 
1 lire, zwartviolet. 

Opdruk Libia op luchtpostzegel van Tripolis: 
1 lire, blauw. 

MANDSJOEKWO. 

Het vijfjarig bestaan van het 
keizerrijk werd gevierd door de uit
gifte van het frankeerzegel: 

3 fen, groen. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Opdruk Morocco / Agencies en waarde in Fransche munt op 

koerseerend frankeerzegel van GrootBritannië: 
1 franc op 10 pence, blauw. 

MOCAMBIQUE. 
Weldadigheidszegel in de teekening der uitgifte van 1929, 

moeder met kinderen: 
40 centavos, bruin en blauw. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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NIEUW-ZEELAND 
Postaal-fiscaai-zegels in de koerseerende wapenteekening: 

30 shillings, bruin. 
35 shillings, oranjegeel. 

PARAGUAY. 
Frankeerzegel in het wapentype der uitgifte 1930, groot 

formaat: 
10 pesos, lichtgrijs. 

PATIALA. 
Opdruk Service op koerseerend frankeerzegel: 

2 rupees, donkergeel en karmijn. 

PERU (Februari 1937). 

i 

AanvuUingswaarden der nieuwe serie frankeerzegels: 
20 centavos, zwart. (L). 

1 sole, lila. (S). 
2 soles, ultramarijn. (S). 
5 soles, blauwgrijs. (S). 

10 soles, violet en bruin. (S). 
De zegelbeelden stellen voor: don Manuel de Amat y Junyent 

(2 soles); don Joseph Antonio de Pando y Riva (5 soles) en dr. 
José Davila Condemarin (10 soles). 

De serie luchtpostzegels werd aangevuld met de waarden: 
30 centavos, roodbruin. (Schaap). 
35 centavos, bruin. (Vlieger Chavez). 
50 centavos, geel. (Mijnindustrie). 
70 centavos, groenblauw. (Kustlandschap). 

1 sol, blauwviolet. (Spoorweg in de Andes). 
1,50 sol, bruinrood. (Vliegveld Jorge Chavez). 

Alle gedrukt in liggend formaat. 

PHILIPPIJNEN. 

Frankeerzegels, uitgegeven ter gelegen
heid van het 33e internationale Eucha
ristisch congres, dat van 3 tot 7 Februari 
j.1. te Manilla werd gehouden. Alle vol
gens afbeelding: 

2 centavos, groen. 
6 centavos, geelbruin. 

12 centavos, blauw. 
20 centavos, oranje. 
36 centavos, violet. 
50 centavos, rose. 

RUSLAND. 
Herdenkingszegels ter gelegenheid van den honderdsten sterf

dag van den dichter A. S. Puschkin: 
10 kopeken, bruingeel. 
20 kopeken, lichtgroen. 
40 kopeken, bruinlila. 
50 kopeken, blauw. 
80 kopeken, rood. 

1 roebel, geelgroen. 
De 10, 20 en 40 kopeken toonen de buste van Puschkin, de 

andere waarden diens standbeeld. 

Ter gelegenheid van de te Moskou gehouden Puschkin-
tentoonstelling werden in beperkte oplaag speciale zegelvellen uit
gegeven, waarop gedrukt de waarden: 

10 kopeken, brum 
50 kopeken, bruin. 

Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar de bladzijden 
26 en 47 van den loopenden jaargang. 

SOERAT. 
Voor dezen BritschTndischen kleinstaat, in den Yvert-catalogus 

geschreven met Soruth, verscheen het kocrseerend frankeerzegel: 
1 anna, rose en zwart, 

met den tekst Postage and Revenue. 

SPANJE. 

Frankeerzegels in diverse teekeningen: 
1 centimo, lichtgroen. (Cijfer-type, ongetand). 

10 centimos, groen. (Cid). 
15 centimos, blauwgrijs. (Isabella de Katholieke). 
30 centimos, rood. (Fernandez). 

Voor de luchtpostverbinding met de Canarische Eilanden ver
scheen het luchtpostzegel volgens afbeelding: 

5 centavos, donkerviolet. 
5 centavos, blauwviolet. 

Het Bulletin Mensuel meldt voorts nog de expresse-zegels: 
20 centimos, violet (Yvert nr. 502) met rooden opdruk 

Urgente. 
10 + 10 centimos, groen (Yvert nr. 529) met zwarten opdruk 

in rechthoek Correspondencia / Urgente. 
20 centimos, groen (plakzegel, clase 12a). 
20 centimos, groen (plakzegel, clase 13a). 

Op de twee laatstgenoemde waarden luidt de opdruk „Corres
pondencia Urgente Orden 9 Nvbre 1936". Deze opdrukken be
staan, volgens genoemd Bulletin, in zwart en rood. 

Luchtpostzegels, verkregen door den 3-regeligen opdruk Viva 
Espana ! Correo Aéréo, op plakzegels: 

1 peseta 50, blauw. (Opdruk rood). 
3 pesetas, rood. (Opdruk blauw). 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 

Hier verschenen twee zegels in de afgebeelde teekening en in 
de waarden: 

50 heller, blauw. (Letters V). 
50 heller, rood. (Letters D). 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Zij worden op de post
stukken bevestigd, welke 
aan den geadresseerde 
persoonlijk zijn uit te 
reiken. Geschiedt dit 
verzoek door den af
zender, dan plakt deze 
naast het gewone port 
het blauwe zegel (letters 
V); dient de geadres
seerde een verzoek om 

persoonlijke aflevering In, dan benut de post het roode zegel. 
De kosten ad 50 heller worden dan bij de uitreiking van het 
stuk geïnd. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

Verdere waarden der leger- en vlootseries: 
3 cents, violet. Sherman, Grant en Sheridan. 
3 cents, violet. Farragut en Porter. Tusschen deze twee por

tretten het oorlogsschip Hartford. 
4 cents, grijsblauw. Robert E. Lee en Thomas J. (Stonewall) 

Jackson. Tusschen deze portretten de afbeelding van 
Stratford Hall, het famdiehuis der Lee's. 

4 cents, grijsblauw. Sampson, Dewey en Schley. 
De heer Abma te Grand Rapids, wien wij de toezending dezer 

zegels danken, meldt nog, dat de publieke opinie in de Zuidelijke 
staten zich moeilijk kan vereenigen met het afbeelden van gene
raal Sherman op de 3 cents. Naar bekend is, heeft deze in den 
burgeroorlog veel schade aan de Zuidelijken berokkend. 

Voor het luchtvervoer over den Pacific verschenen in boven
staande teekening de luchtpostzegels: 

20 cents, lichtgroen. 
50 cents, rood. 

Einde Maart of begin April zou deze dienst, waarmede lucht-
postvervoer naar Hawai, Guam en de Philippijnsche eilanden ge
schiedt, zijn geopend. De dienst wordt binnenkort doorgetrokken 
naar China. 

ZUID-AFRIKA. 
Frankeerzegel in liggend formaat, landschap met trein en 

vliegtuig: 
1'A pence, bruin. 

De tekst is afwisselend Afrikaansch en Engelsch. 
ZWITSERLAND (Maart 1937). 
Dienstzegel, opdruk „S. d. N . / Bureau / international / du 

Travail" op frankeerzegel der koerseerende serie (hergravure): 
25 rappen, bruin. v. B. 

feVcriVacliteii 
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BELGIË. 
De heer B. Lubbers te Groningen zond een exemplaar van het 

Boudewijn-zegel — 70 + 5 centimes — ter inzage, waarbij tusschen 
oor en oog een duidelijke afwijking waar te nemen is, iets als 
een groote schram. Genoemde heer schrijft ons nog, dat hij deze 
afwijking éénmaal aantrof onder een groot aantal dezer zegels. 

Den berichtgever dsiik. 
BIRMA. 
Voor deze provincie van Britsch-Indië verschijnen binnenkort 

eigen zegels. In afwachting daarvan zullen verschillende koer

seerende waarden van Britsch-Indië worden overdrukt met Burma. 
Dezen opdrukken zal geen lang leven beschoren zijn, daar de 

zegels van Britsch-Indië met het portret van koning George V 
weldra zullen worden vervangen door die met de beeltenis van 
George VI. 

BULGARIJE. 
Het 1000-jarig bestaan van het Cyrillisch alfabet zal herdacht 

worden door de uitgifte van een speciale serie in de waarden 
1, 2, 4, 7 en 14 lewa, welke in de tweede helft van Mei a.s. 
verschijnt. 

CHINA. 
Op 31 Januari 1937 zijn de volgende frankeerwaarden buiten 

omloop gesteld: a. de postzegels in de teekeningen jonk, oogster 
en pagode; b. de luchtpostzegels der uitgifte 1929; c. de port-
zegels (bruin en blauw) der uitgifte 1913. 

COOK-EILANDEN. 
De kroningszegels van Nieuw-Zeeland verschijnen voor deze 

eilandengroep met een desbetreffenden opdruk. 
DANZIG. 
Ter gelegenheid van de te Danzig te houden postzegeltentoon

stelling in Juni a.s. verschijnen twee speciale zegels in de waarde 
50 pfennig elk en gedrukt in blokken van vier stuks. 

DUITSCHLAND. 
Op 20 April a.s., den verjaardag van Adolf Hitler, verschijnt 

het eerste frankeerzegel met diens portret, naar een fotografische 
opname van H . Hoffmann, vervaardigd door professor Richard 
Klein te München. 

Het zegel wordt uitgegeven in de waarde 6 pfennig en uit
sluitend in blokstukken van vier, voorzien van breede randen, 
waarop een toepasselijk opschrift. Deze speciale velletjes worden 
met een toeslag verkocht, welke ten goede komt aan een lief
dadig doel. De oplaag is beperkt. 

EGYPTE. 
De nieuwe zegels, met het portret van koning Farouk, kunnen 

in het begin van Juli a.s. worden tegemoet gezien. De waarden 
zijn van 1 millième tot en met 1 pond. 

FRANKRIJK. 
In plaats van één, zullen twee luchtpostzegels verschijnen ter 

eere van den vlieger Mermoz, en wel in de waarden 30 centimes 
en 3 francs. Voorts zij verwezen naar het medegedeelde in het 
vorige nummer. 

GRIEKENLAND. 
Het toeslagzegel, 50 lepta violet, gemeld op blz. 23 van het 

Februari-nummer, komt eveneens voor met kopstaanden opdruk 
van den tekst. De opdrukcijfers van den normalen en kopstaanden 
opdruk zijn vrijwel gelijk. 

GROOT-BRITANNIE. 
Besloten is, dat voor het moederland slechts één waarde als 

kroningszegel zal verschijnen, te weten de meest-gebruikte, zijnde 
114 pence, 

GROOT-LIBANON. 
Naar verluidt zal ter herinnering aan de onderteekening van 

het Fransch-Libanon-verdrag, op 13 November j.1. te Parijs, een 
speciale serie verschijnen. Bovendien wordt een propaganda-serie 
voor de Parijsche wereldtentoonstelling uitgegeven in een oplaag 
van 15000 stuks. 

GUATEMALA. 
Het restant van de oplaag der 5 centavos rood — Yvert nr. 236 

— tot een aantal van 6995400 exemplaren, is dezer dagen van 
staatswege vernietigd. 

Ter gelegenheid van de in de landshoofdstad te houden post
zegeltentoonstelling verschijnt deze maand een speciaal blok in de 
waarde 75 centavos. 

Die Postmarke weet voorts te berichten, dat een herinnerings
serie van 24 waarden in voorbereiding is, welke in ons land 
wordt gedrukt. 

ITALIË. 
Ter gelegenheid van de 600e herdenking van den sterfdag van 

den schilder Giotto di Bondone (1337) verschijnt binnenkort een 
speciale serie. 
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Giotto heeft vooral naam gemaakt als schilder van fresco's, o. a. 
het leven van St. Franciscus, voorkomende in de Bovenkerk te 
Assisi. 

JAPAN. 
Volgens een Reuter-bericht uit Tokio is een nieuwe teekening 

ter vervanging van de thans in gebruik zijnde in voorbereiding 
voor de frankeerzegels. 

Tevens verschijnen speciale luchtpostzegels ter aanmoediging 
van de burgerlijke luchtvaart. 

KEDAH. 
Voor dit sultanaat zijn nieuwe zegels in aanmaak, weergevende 

de buste van den vorst. De waarden zullen zijn: 10, 12, 25, 30, 
40, 50 cents, 1, 2 en 5 dollars. 

LATAKIA. 
De eigen zegels voor dit gebied zijn met ingang van 1 Maart j.1. 

buiten gebruik gesteld. Benut worden thans de frankeerwaarden 
van Syrië. 

LIBERIA. 
De opruiming van oude waarden door middel van opdrukken, 

vermeld in vorige nummers, houdt, naar thans blijkt, verband 
met de a.s. verschijning van nieuwe frankeerzegels met het portret 
van president Barclay. 

LIECHTENSTEIN. 
Den laatsten tijd zijn verschillende waarden van vorige uitgiften 

niet onaanzienlijk in prijs verhoogd, een gevolg van het bekend 
maken der oplaagcijfers en een verwoede speculatie. 

Hieronder volgen van meerdere zegels de ambtelijke oplaag
cijfers. 

Uitgifte 1930. Frankeerzegels: 25 rappen 56.500, 35 rappen 
75.600, 50 rappen 75.100, 60 rappen 84.200, 90 rappen 43.597, 
1,20 francs 37.313, 1,50 francs 5400 en 2 francs 58.500 stuks. 

Luchtpostzegels: 15 rappen 68.937, 20 rappen 64.827, 25 rappen 
64.429, 35 rappen 62.014, 45 rappen 54.478, 1 franc 55.500 en 
60 rappen op 1 franc (uitgifte 1935) 38.900 stuks. 

1931, zeppelin-zegels: 1 franc 33.500, 2 francs 27.800 stuks. 
1932, weldadigheidszegels: 10 -f 5 rappen 35.079, 20 -|- 5 rappen 

34.172 en 30 -f 10 rappen 33.499 stuks. 
1932, dienstzegels: 5 rappen 32.223, 10 rappen 31.950, 20 rappen 

31.499, 30 rappen 32.400, 35 rappen 27.400, 50 rappen 26.726, 
60 rappen 27.300 en 1,20 francs 14.300 stuks. 

1933, frankeerzegels: 25 rappen 30.000, 90 rappen 40.000 en 
1,20 francs 23.000 stuks. 

1933, dienstzegels: 25 rappen 20.000, 1,20 francs 15.959 stuks. 
1933, 80e verjaardag van den vorst: 10, 20 en 30 rappen elk 

35.000 stuks. 
1934, tentoonstellingsblok: 7788 stuks. 
Van de hierboven niet-vermelde waarden der frankeerzegels 

van 1930 is het hoogste oplaagcijfer 890.296 stuks (10 rappen), 
het laagste 110.500 (40 rappen). De oplaagcijfers der 3, 5, 20 en 
30 rappen bewegen zich daartusschen. 

MEXICO. 
De koerseerende frankeerzegels verschijnen binnenkort in 

kleiner formaat. 

MOCAMBIQUE CFE. 
Een nieuwe plaatjes-serie staat op het punt van te verschijnen 

in de waarden 1, 5, lü, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 85 cen-
tavos, 1, 1,40, 2, 5, 10 en 20 escudos. 

Zij brengen afbeeldingen van inboorlingen, flora en fauna, enz. 

MONACO. 
In den loop dezer maand verschijnt een serie frankeerzegels 

van vi'f waarden, welke tegen dubbelen prijs worden verkocht. Op 
vier ervan worden de tuinen weergegeven van Monte-Carlo, de 
exotische tuinen en die van het oude Monaco. Op de hoogste 
waarde zal de buste van prins Louis II prijken. 

NAURU. 
Voor dit gebied worden op 12 Mei a.s. vier frankeerzegels uit

gegeven in de waarder. 1%, 2, 2% pence en 1 shilling, ter ge
legenheid van de kroning van den Engelschen koning. 

NEW-FOUNDLAND. 
Behalve de 2, 4 en 5 cents in de algemeene teekening der kroon-

koloniën, geeft dit land nog de volgende kroningszegels uit: 
1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 20, 24, 25 en 48 cents. 

Verschillende oude bekenden zullen er op worden afgebeeld, 
als de caribou, de New-Foundlandsche hond, voorts landkaart, 
visschersvloot, enz. 

NIEUW-GUINEA. 
Ook hier kroningszegels en wel 

en 1 shilling. 
NIEUW-ZEELAND. 

de waarden 2, 3, 5 pence 

Ter gelegenheid van de 
kroning van den Engelschen 
koning verschijnt op 12 Mei 
a.s. een speciale serie in de 
waarden 1, 2% en 6 pence. 

Deze zegels, waarvan de 
afbeelding bereids hierbij 
gaat, zullen worden gedrukt 
in een oplaag van 60 mil-
lioen, resp. 2 en 3 millioen 
stuks. 

Wel een verschil met de 
jubileum-serie van 1935, waarvan werden gedrukt: 1 penny 
8.400.000 stuks, 6 pence 320.000. 

NIUE. 
Het onder Cook-eilanden vermelde geldt ook voor dit gebied. 
OOSTENRIJK. 
In het begin der volgende maand verschijnt het gebruikelijke 

moederdag-zegel in de waarde 24 groschen. 
POLEN. 
Vervaardigd naar een nieuw drukprocédc verschijnen binnenkort 

de frankeerzegels 5, 10, 15 en 20 groszy in gewijzigde teekeningen. 
SYRIË. 
Ter gelegenheid van de Parijsche wereldtentoonstelling wordt 

een speciale serie uitgegeven in een oplaag van 15000 stuks. 
YOUGO-SLAVIE. 
Ter gelegenheid van de in September a.s. te Belgrado te houden 

nationale postzegeltentoonstelling zullen vier speciale zegel
velletjes verschijnen, gedrukt van de nieuwe persen, welke binnen
kort in gebruik worden genomen. 

V. B. 

Nederlarci 
en 

Overzeesche 
Gewesler NEDERLAND. 

Jamboree-postzegels. 
In de tweede helft van Maart verscheen een persbericht met den 

volgenden mhoud: 
„In verband met de aanstaande, in Nederland te houden, wereld

jamboree zal een drietal bijzondere postzegels worden uitgegeven 
en op 1 April a.s. aan alle postkantoren verkrijgbaar worden ge
steld, n.1.: een zegel van 1J4 cent, dat op groenen ondergrond een 
grijs schild draagt met het lelie-embleem der padvinders; een 
6 cent zegel, in bruine kleur, een indrukwekkend en levendig 
vlaggenbeeld, op den voorgrond de marschtrommel, waarboven een 
vaardige hand de trommelstok heft, aldus tempo gevend aan de 
voorstelhng; een voor mternationaal verkeer bedoeld zegel van 
12>2 cent, in blauw en wit, het beeld dragend van den Griekschen 
god Hermes, den wegenvinder naar onbekende oorden, hij die 
immer bereid was anderen te helpen en daardoor een klassieke 
drager van beginselen, die ook het streven der huidige padvinders 
in zich belichaamt. 

De zegels, op welke geen toeslag wordt geheven, zijn ontworpen 
door den kunstschilder Pijke Koch te Utrecht en uitgevoerd in 
rotogravure op hetzelfde formaat als de weldadigheidszegels. 
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De zegels worden alleen „op verzoek" aan het publiek verkocht; 
de verkooptermijn is van 1 April tot en met 31 Augustus, de 
geldigheidsduur der frankeering loopt tot 31 December 1937." 

De zegels worden aangekondigd in dienstorder H 177 van 23 
Maart 1937 (Uitgifte bijzondere postzegels in verband met de in 
1937 in Nederland te houden internationale padvindersbijeenkomst, 
genaamd „Jamboree"). Daarin staat, vet gedrukt, als punt 7: 
Bedoelde bijzondere zegels behooren alleen te worden verkocht, in
dien het publiek deze vraagt. 

Een correspondent berichtte ons, dat de zegels aan het Haagsche 
postkantoor niet aan de gewone loketten, maar alleen aan het 
philatelistcnloket verkrijgbaar waren 

Zeer waarschijnlijk zullen de zegels dus lang niet zooveel ge
bruikt worden als de driehoekzegels van het vorig jaar, die on
gevraagd werden verstrekt. 

De kleuren van de zegels blijken anders te zijn dan uit het pers
bericht viel op te maken, alle waarden zijn tweekleurig: 

1^2 cent, olijf groen en grijs, inscripties zwart; 
6 cent, roodbruin en zwartgrijs; 

12% cent, blauw en grijs, inscripties grijszwart. 
Het zwart van de letters is geen derde kleur, maar een donkere 

tint van het grijs. 
Het formaat van de zegels is hetzelfde als van de laatste kinder

zegels, daarom kon dezelfde krmperoforatie gebruikt worden, n.1. 
14% : 13%. Van de vellen is de linkerrand doorgeperforeerd. 

De vellen zijn groot 100 stuks. Links en rechts op de velranden 
de telcijfers 1-10 en 10-1, op den bovenrand het etsingnummer. 
Om het geheel een dubbele lijn in de eerstgenoemde kleur van de 
zegels; deze lijnen ontbreken echter bij alle drie waarden op den 
rechtervelrand. Wat daarvan de bedoeling is, is ons niet bekend. 

De zegels zijn gedrukt op papier met watermerk cirkeltjes 
horizontaal. 

De critieken, die wij reeds van verzamelaars hoorden, waren 
niet onverdeeld gunstig. De 6 cent kwam er het slechtst af met 
zijn groote grijze hand, de teekening maakt een zeer onrustigen 
indruk. Bij de I K cent maakte men aanmerking op het storend-
groote aantal inscripties, maar dit was natuurlijk niet te vermijden 

God Hermes, als een klassieke wegen- of padvinder, lijkt ons toe 
er eenigszins bij zijn lokken bijgesleept te zijn. Zijn afbeelding op 
de 12)^ cent is ontleend aan het beroemde beeld van hem, van 
Praxiteles, dat zich in Dresden bevindt. Het beeld is in zijn 
geheel te bewonderen op de 2 drachmen der Grieksche Olympiade
serie van 1906. Hetzelfde fragment als op ons nieuwste zegel vindt 
men op de 10 lepta van Kreta 1908. 

Evenals bij de laatste serie kinderzegels is onderaan de zegels 
het einde van den geldigheidsduur vermeld. 

Nieuwe postzegelboekjes. 
Dienstorder H 194 van 31 Maart bericht: „Met uitbreiding 

van de bestaande soorten worden postzegelboekjes, bevattende 24 
frankeerzegels van 3 cent, verkrijgbaar gesteld." 

Een nieuwe waarde dus voor postzegelboekjes, en een nieuwe 
waarde, die met blanco-velrand verzameld kan worden. 

Einde van het vredeszegeL 
Dienstorder 161bis van 17 Maart bericht, dat het vredespost-

zegel van 12K cent met ingang van 1 Januari 1938 buiten gebruik 
wordt« gesteld en voor de frankeering waardeloos. 

Aangezien het niet in de bedoeling ligt, in den loop van dit 
jaar wijziging te brengen in de verkrijgbaarstelling van genoemd 
zegel (d. w. z. het zal als tot dusver afwisselend met de 12}^ cent 
koningin worden verkocht), zal gedurende het tijdvak van 1 Ja
nuari tot 1 Juli 1938 aan het publiek gelegenheid worden gegeven 
tot inwisseling van de daarvan nog voorhanden gave en on
geschonden exemplaren tegen een gelijk aantal postzegels van de
zelfde waarde van de gewone uitgifte. 

Deze intrekking komt vrij onverwacht; zeer onlangs is nog een 
nieuwe oplaag van deze zegels verschenen. Het zegel, oorspronke
lijk bestemd om de 12)^ cent van de gewone serie te vervangen, 
schijnt nooit erg geliefd te zijn geweest; in het laatste jaar ver
schenen geregeld al nieuwe oplagen van de 12}^ cent koningin. 

Intrekking andere zegels. 
In het vorig nummer werd de a.s. buitengebruikstelling van de 

jubileumseries van 1913 en 1923 reeds vermeld. De aankondiging 
daarvan geschiedde in dienstorder H 142 van 10 Maart, waarin 
afgedrukt is het koninklijk besluit van 24 Februari j.1. (stbl. 382): 

„Eenig artikel. 
De herdenkingspostzegels, uitgegeven in de jaren 1913 en 1923, 

onderscheidenlijk ter herdenking van Nederlands herstelde onaf
hankelijkheid en van Ons Regeeringsjubileum, worden met ingang 
van 1 Januari 1938 buiten gebruik gesteld en voor de frankeering 
waardeloos. 

To t dien datum kunnen de genoemde nog voorhanden gave en 
ongeschonden postzegels op de postinrichtingen tot een gelijk gelds-
waardig bedrag worden ingeruild tegen postzegels, voor zooveel 
mogelijk van dezelfde waarde, van de tegenwoordige uitgifte." 

Onze opmerking in het vorig nummer, dat daarmede de laatste 
nog te gebruiken oude (herdenkings)zegels komen te vervallen, 
blijkt niet juist te zijn; nog steeds zijn voor de frankeering geldig 
de Willem van Oranje-zegels van 1933. "Wij danken den heer baron 
Van Haersolte te Amersfoort voor de rectificatie. 

In Maart verscheen een geïllustreerd overzichtsblad van P.T. F. 
met opgave van de zegels, die nog voor frankeering geldig zijn. 
Daarvan vervallen met 31 December de twee genoemde jubileum
series, het vredeszegel en de kinderzegels van 1932 (vier jaar
getijden, kinderen met bloemen). Geldig blijven: de koerseerende 
serie van 14 cent tot en met 5 gld., de "Willem van Oranjezegels 
1933, de kinderzeegls van 1933 en volgende jaren, de zomerzegels 
1935 en 1936, de luchtpostzegels 40 en 75 cent, en 1% t. m. jyi 
gld., en het zegel voor bijzondere vluchten. 

Nieuwe oplaagletter. 
liyi cent C (vredeszegel). 
Nieuwe etsingnummers. 

6 cent R: R 533. 
1J4 cent Jamboree: 556, 558. 
6 cent Jamboree: 557, 559, 560. 

12;^ cent Jamboree: 555. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
I K cent D : 299, 301, 304, 305. 
Postmuseum. 
Het Nederlandsche gedeelte van de nieuwe tentoonstelling in 

het Postmuseum bestaat ditmaal voornamelijk uit een complete 
verzameling portzegels 1881, ongebruikt en gebruikt in alle typen
en tandingvariaties, behoorende to t de grootste particuliere col
lectie op dit gebied. Ook de verschillende zettingen en vele bekende 
en toevallige plaatfouten worden met diverse prachtexemplaren, 
blokstukken enz. gedemonstreerd. Van de 1 gld.-waarde zijn de 
bekende vcrvalsching en meerdere stuks met dubbeldruk der 
waarde aanwezig. De donkerblauwe emissie (1894) is tentoon
gesteld in alle waarden in de typen III en I; helaas ontbreken 
daarentegen de proefporten, die juist door hun geringe bekendheid 
bij de meeste verzamelaars hier goed tot hun recht gekomen 
zouden zijn ! 
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Toegevoegd werden hieraan uit museumbezit de proeven voor 
de eerste portzegels van 1870, die, hoewel geheel afwijkend van den 
gekozen vorm, ook reeds op gekleurd papier gedrukt zijn. Zij be
vatten verder eigenaardige inschriften, zooals: „Dienstzaken", „Te 
ontvangen port van den geadresseerde", enz. Ook bij de emissie 
1881 heeft men aanvankelijk nog met diverse cijfervormen ge
ëxperimenteerd. 

Een expositie die voor den serieuzen verzamelaar een bezichti
ging wederom ten volle waard is ! 

Wat Nederland schrijft. 
P.T.T.-Nieuws vermeldt, dat in den Nederlandschen postdienst 

jaarlijks meer dan 1.000.000.000 brieven, briefkaarten en druk
werken worden verwerkt , hetgeen neerkomt op een gemiddelde 
van 138 per inwoner. 

NED.-INDIE. 
De Jamboree-zegels. 

Het staat nu vast, dat 
de Jamboree-zegels op 1 
Mei zullen verschijnen. Be
richten uit Indië en een 
mededeeling van het de
partement van koloniën 
brachten nader nieuws 
over de zegels. Aan de 
laatste ontleenen wij, dat 
de zegels worden uitge
geven ten behoeve van de 
vereeniging „De Neder-
landsch-Indische Padvin
ders". De Jamboree-zegels 
zullen in Indië worden 
verkocht van 1 Mei tot 
en met 9 Juni, en zullen 
gedurende dien tijd ook in 
Nederland aan de verza
melaarsloketten verkrijg
baar zijn. Ze blijven geldig 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tot en met 28 Februari 
1938. 

De zegels zijn vervaardigd naar een ontwerp van den heer 
A. R. M. Kreisler te Bandoeng, de teekenaar van de koerseerende 
Indische zegels en de laatste Leger-des-Heils-zegels o. a. 

In afwijking van onze eerste mededeeling worden de kleuren 
der zegels aangegeven als: 7% cent sepia, MYi cent rood. 

Over de teekening lazen wij in een van de Indische bladen nog 
het volgende: Tegen den achtergrond van de wereldbol, de 
wereldbroederschap der padvinderij symboliseerend, toont het 
zegel de Jacobsstaf, het embleem van de Jamboree van 1937. Het 
is gebruikelijk, dat iedere Jamboree een embleem kiest, ontleend 
aan de legende of aan de historie van het eigen land. Zoo had 
de Jamboree van 1933 in Hongarije als embleem het legendarische 
witte hert (zie Yvert 462-466). De Jamboree van Vogelenzang 
heeft als embleem den Jabobsstaf, een kruishoutje, waarmede men 
de hoogte van de poolster en dus de breedte van de aarde mat. 
Gewapend met dit simpele instrument hebben onze voorvaderen 
alle wereldzeeën bevaren. Daarom is de Jacobsstaf gekozen, om, 
met het zinnebeeld van Nederlands roem, het symbool te zijn 
van de groote resultaten, die de padvindersjeugd van Nederland, 
op het voetspoor harer vaderen, mi t geringe middelen hoopt te 
bereiken. 

Voor de Jacobsstaf staan, broederlijk vereenigd, een Neder-
landsch en een Ned.-Indisch padvinder. 

De officieele aankondiging van de zegels geschiedde bij P. en T.-
order nr. 40, 1937. 

Wij lazen nog, dat de zegels op 1 April met de „Baloeran" 
te Batavia zijn aangekomen. 

Een nieuw zegel van 3)^ cent. 
In verband met de verlaging van het briefkaartport zullen ook 

frankeerzegels in de nieuwe waarde 3K cent verschijnen. De 
zegels, die al in Nederland besteld zijn, zullen zijn van het 
bekende karbouwen-type en worden in muisgrijze kleur gedrukt. 

Wijziging Postverordening. 
In verband met de uitgifte van de jamboree-zegels moest de 

Indische Postverordening, waarin een dergelijke uitgifte niet voor
zien was, gewijzigd worden. Art. 17, dat oorspronkelijk één alinea 
telde, werd daartoe gewijzigd als volgt: 

„Weldadigheidszegels en bijzondere frankeerzegels. 
1. Het diensthoofd stelt jaarlijks, gedurende een door hem te 

bepalen tijdvak, weldadigheidszegels verkrijgbaar, welke worden 
verkocht met een door hem te bepalen toeslag boven de frankeer-
waarde en waarvan de opbrengst, na aftrek van de frankeer-
waarde, de kosten van aanmaak en event, andere onkosten uit de 
uitgifte voortvloeiende, wordt gebruikt tot steun van een telken 
jare door den gouverneur-generaal aan te wijzen bepaalde, elk 
jaar wisselende vereeniging, welke een menschlievend doel na
streeft. 

2. Mede kunnen door het diensthoofd, op door hem te bepalen 
voorwaarden, bijzondere frankeerzegels worden verkrijgbaar ge
steld, welke worden verkocht met een toeslag, waarvan de op
brengst komt ten bate van een door den gouverneur-generaal aan 
te wijzen instelling van maatschappelijk nut, welke een ander doel 
dan weldadigheid nastreeft (Stbl. 1936 nr. 240)." 

Indische etsingnummers. 
Wij laten hieronder een lijstje volgen van de sinds de vorige 

opgaaf (October 1936) verschenen etsingnummers van de koer
seerende serie van Indië, ontvangen van den heer Calicher te Batoe 
en ten deele ontleend aan een lijst van hem in het Postzegelblad 
voor Indië. 

L en R 46: 1 cent C; 53: 50 cent C; 56: 80 cent C; 58: 1 gld. 
B; 60: 20 cent C; 62: 3 cent C; 63: 4 cent D ; 69: 15 cent D ; 
70: 2% cent D ; 71: 10 cent C. 

Rectificatie van opgaaf October: nr. 47 behoort niet bij 2J4 
cent oplaag B, maar bij 2)4 cent C. 

Cijfers van de Indische post. 
In het jaar 1936 werden in het binnenlandsch verkeer verzonden 

16.153.500 brieven, 5.130.500 postbladen en 10.917.000 briefkaarten, 
samen ruim 32 millioen. 

Dit zijn 1.800.000 brieven en 400,000 briefkaarten minder dan 
in 1935; hier staan echter de 5.130.500 postbladen tegenover, die 
op 1 Januari 1936 werden ingevoerd. In totaal was er dus een 
duidelijke vooruitgang. 

Interessant zijn de percentages voor de verschillende bevolkings
groepen. Van de brieven gingen 55 pet. naar Europeanen, 23.7 pet. 
naar Inlanders, 21.3 pet. naar Vreemde Oosterlingen. 

Voor de postbladen waren deze cijfers: 36.8 pet., 42.1 pet. en 
21.1 pet. 

Voor de briefkaarten: 25.1 pet., 50.4 pet. en 24.5 pet. 
De aanmaak van zegels in Indië zelf. 
Dit onderwerp komt regelmatig in deze rubriek ter sprake (hoe

wel er de laatste maanden geen nieuws over te berichten viel), 
zonder dat ooit een definitieve beslissing kon worden vermeld. 

In principe was reeds besloten tot de aanmaak van zegels, enz., 
in Indië. Deze aangelegenheid heeft nu een andere wending ge
nomen; de Indische regeering heeft voorgesteld, de vervaardiging 
tot eind 1938 in handen te laten van de firma Enschedé, en het 
contract met die firma zou dus nog met een jaar worden verlengd. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN APRIL 1897). 
Origineele gom. 
Allerkoddigst is een 2% blz. groote satire op het verzamelen 

van zegels met „origineele gom", voorkomende in „Am. Journ. 
of Phil.". Het stuk speelt in 1907 en geeft ons een verslag van de 
691e halfwekelijksche vergadering der „Origineele-gom-club" op 
17 October in het café „Zweibier". Schrale opkomst, slechts 49 
leden en twee gasten. Deze beide heeten: Graaf Komvanhetdak, 
Chef van het gommeringsdepartement der Keizerlijke Russische 
Zegelfabriek, geïntroduceerd door den heer Karmijn, en het be
roemde Indianenopperhoofd, Zwaar-Man-Dit-Daar-Afgevaardigd, 
binnengeleid door O. L. Ronder. Op verzoek was de laatste van 
Corney-eiland overgekomen om de zitting bij te wonen. 

Na eene uiteenzetting hoe hij Afrika en de Eilanden der Zuidzee 
heeft afgereisd, op speciale last des Keizers, teneinde nieuwe onder
zoekingen te doen, vertelt Graaf Komvanhetdak vervolgens, dat 
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in het volgend jaar de jonge Keizer gekroond zal worden, en eene 
buitengewone Kroningsuitgifte van n e g e n e n z e v e n t i g waar
den het licht zal zien. Teneinde aan belangstellenden tegemoet te 
komen — en ook den verkoop te bevorderen, — zal elke waarde 
een verschillende gomsoort hebben, welke soorten alle van eene 
toe nog toe onbekende variëteit zullen zijn. Zijn uitstapje was goed 
geslaagd; hij had achtenzestig geheel nieuw gemengde soorten 
gevonden, en met behulp van scheikundigen zal hij de overblijvende 
wel krijgen. Eenige van de nieuwe gomsoorten zijn buitengewoon 
zware vergiften, maar dat doet er niets toe, want ze komen alleen 
op de hoogere waarden, en die waarden zijn toch niet bestemd om 
te worden gebruikt, maar alleen om te voldoen aan de navragen 
van de verzamelaars. 

De Voorzitter, die onder het luisteren iets in zijn buik voelde, 
opent nu de Vergadering met eene verontschuldiging over zijn 
laat verschijnen. Juist wilde hij vertrekken, toen hij bemerkte dat 
zijn jongste zoontje de gom van eenige zegels likte. Hij moest 
natuurlijk zijn lieveling dit beletten en ook hem aflikken, enz. 

Op voor.tel van het Bestuur wordt de Heer Koppig als lid 
geschrapt, omdat hij blijft weigeren zijn ongebruikte 2 pence 
„Post Office" van Mauritius, waaraan de gom ontbreekt, uit zijne 
verzameling te verwijderen. 

Verschillende speeches worden afgestoken. Baron van Gedachte 
vestigt de aandacht op de oorlogszegels van Matabelenland. Hij 
heeft gelukkig een massa £ 1000.— zegels bij den zes uren korten 
uitverkoop weten te bemachtigen, en heeft nu 19 verschillende 
gomtinten gevonden. Sommigen zouden nooit in gebruik geweest 
zijn, maar dat zijn maar praatjes, 'n antwoord onwaardig. 

Dr. Groothoofd leest daarop een stuk voor over de gom-
vervalsching van de 27e uitgifte van Tongaboo, nl. die met roode, 
geele en groene gommeering in paralel horizontale banden. Bij 
onderzoek bleek dat de vervalschte geele gomband 7% mM. en 
de echte 7 Vi mM. breed was. 

De Heer Jenevertje toonde daarop een 1 p. van Engeland met 
horizontaal opgestreken gom, enz. enz. 

Het stuk is te lang om weer te geven, maar een merkwaardig 
artikel voor alle lachlustigen en een heilzaam werkend middel, 
wellicht ! voor de kranken, die in allerlei overdrijvingen vervallen, 
omdat ze lust en kracht missen, voor gezonde en aangename studie 
hunne hersenen te gebruiken, of omdat ze geld willen maken ! 

Advertentie. 
AANGEBODEN: Ned. Indië, 1874: Te betalen port 5 cent, 2 

samenhangende prachtex. op gedeelte brief ƒ 66,—. 
Kaap de Goede Hoop, 1860: houtsneê, 1 & 4 pence ƒ70,—, ge

bruikt. 
1853/58 1, 4, 6 p. & 1 sh. ƒ12 ,—, gebruikt. 
1853/58: dezelfde serie in dubbele exemplaren (paren) ƒ32,50. 
1853/58: 1 shilling, vier samenh. ex. ƒ50 ,—. 

B. 

NED.-INDIE. 
Bij besluit van den gouverneur-generaal van 5 Februari 1937, 

nr. 34 (stbl. 1937 nr 87) is de Postverordening 1935 gewijzigd. 
Als tarief van de briefkaarten voor binnenlandsch verkeer is 
daarin opgenomen 3K cent. De afmetingen zijn ongewijzigd ge
bleven. De datum van inwerkingtreding van de regeeringsver-
ordening, welke deze wijziging regelt, zal door het hoofd van den 
P.T.T.-dienst worden vastgesteld. 

De invoering der goedkoope briefkaart zal echter nog iets op 
zich laten wachten. Hiertoe toch zijn verschillende maatregelen 
noodig. In de eerste plaats moet de bestaande voorraad van circa 
6 millioen stuks worden opgeruimd en deswege van een opdruK 
voorzien. Daartoe zijn drie electrische Francotyps in gebruik ge
nomen om ze over te stempelen. 

Volgens de P. en T.-order nr. 41 van 9 Maart 1937 is met de 
verstrekking van de overgestempelde briefkaarten een aanvang ge
maakt, waarbij de verst verwijderde kantoren het eerst zullen wor-

, den bediend. De datum, waarop met den verkoop van deze brief

kaarten mag worden begonnen, zal telegrafisch worden bekend 
gemaakt. 

De d e f i n i t i e v e opdruk, welke in rood is uitgevoerd, be
staat uit: 

Het cijfer „5" is vernietigd door 9 verticale streepen, waarvan 
de 2 linksche een lengte hebben van 734 mm., de overige 7 zijn 
7 mm. lang. Links hiervan staat het nieuwe waardecijfer „ 3 ^ " 
(hoog lYi mm.), hetwelk dubbel onderstreept is. Hieronder staat 
„Drie en een halve cent" zoodanig, dat het juist komt te staan 
onder het oude waardestempel. H e t geheel wordt afgesloten door 
2 loodrecht op elkaar staande streepen: de horizontale streep, 
lang 35 J4 mm., onder de woorden „Drie en een halve cent", links 
hierop de verticale streep, lang 18 mm. 

Zooals gezegd, worden voor deze opdruk 3 frankeermachines 
gebruikt, dat was de goedkoopste en snelste oplossing. Er zijn dus 
3 matrijzen aangemaakt. Van de eerste waren reeds zooveel af
drukken gemaakt, dat de plaat naar het atelier moest worden op
gezonden om bijgewerkt te worden. Doordat het zegelbeeld op de 
briefkaarten niet overal op dezelfde plaats staat, zijn er vele 
variaties in de plaatsing van de opdrukken te verwachten. Mei: 
3 matrijzen (plus eventueel de eerste matrijs met mogelijke ver
schillen van vóór en na de bijwerking) zullen er dus wel typen-
verschillen te verwachten zijn. 

Er zijn proef-opdrukken gemaakt. De waardestempel is hierbij 
n.1. eerst overdrukt geweest door de bekende omranding van het 
Francotyp stempel, waarin bovenin het woord „Ned.-Indië", 
onderin de posthoorn en in de schildjes rechts en links de lettere 
„Ct". Het waardekastje in het midden is zonder cijfers gebleven. 
Hierover heen is de bovenomschreven definitieve opdruk ge
plaatst. De eerste van deze beide opdrukken is er vermoedelijk 
alleen op geplaatst om te zien of de roode kleur zichtbaar was. 

Tenslotte kan gemeld worden, dat in Nederland nieuwe brief
kaarten van 3>2 cent zijn besteld. De adreszijde van deze nieuwe 
kaart wordt eenigszins gewijzigd. Er ontstaat meer schrijfruimte, 
doordien het wapen vervalt en de scheidingsstreepen worden naar 
het midden verplaatst. Vermoedelijk is de kleur van waardestempel 
enz. muisgrijs. 

Ik verzoek de Indische lezers vriendelijk mij zoo spoedig moge
lijk op de hoogte te stellen (zoo mogelijk onder overlegging van 
de betreffende kaarten) van eventueele opdruk-bijzonderheden. 

BUITENLAND. 
ITALIË. 
Italië geeft een nieuwe soort kaarten uit, die bedoeld zijn om 

maximaal vijf woorden op te schrijven. Bij meer correspondentie 
moet natuurlijk het porto, dat 20 centesimi bedraagt, verhoogd 
worden Of daar echter veel gebruik van gemaakt zal worden, '\s 
zeer de vraag, daar de geheele achterzijde gebruikt is voor het 
reproduceeren van stadsgezichten. De prijs bedraagt 25 centesimi, 
dus 5 c. opslag op de frankeerwaarde. De kaart, die van groot 
formaat is, is wit en vertoont den kop van koning Victor Emanuel 
naar links (kleur rood). Opschrift Cartolina postale. Boven de 
deelstreep het wapen, rechts 4 lijnen, links een omrande 2-regelige 
opmerking over de geldigheid voor slechts 5 woorden. 

De kaarten worden in series van 12 stuks in den handel gebracht. 
Tot dusver zijn bekend: 

1. Florence, de volgende beelden: Chiesa di Or San Michele, Lato 
ingresso; Chiesa di Santa Croce; Il Duomo, Parte posteriore; La 
Scala del Bargello, Museo Nazionale; Loggio del Orgagna; Lun-
garno General Diaz; Monumento in onore di Michelangelo sul 
piazzale omonimo: Riproduzion del David de Gran Maestro; Pa
lazzo della Signoria; Palazzo della Signoria veduto dagli Uffizi; 
Panorama dal Vale dei Colli; Ponte Vecchio; Veduta parziale di 
Piazza della Signoria. 

2. Genua, hiervan: Castello Mackenzie; Cattedrale, L'Esterno; 
Lido d'Albaro; Monumento ai Cadut t i ; Panorama parziale de la 
Torro Embriaci verso il Castellaccio, col Campanile del Duomo; 
Particolare, Particolare del Porto dalla Villa Mylius; Piazza Cor-
vetto; Piazza de Ferrari, Palazza della Borsa; Piazza della Zecca 
con 1'ingresso del traforo; Ponte dei Mille e Stazione Marittima; 
Stazione Bugnole; Stazione di Porta Principe 

Verder verscheen hier de kaart met betaald antwoord (30 -f- 30 
centesimi) op het nieuwe, grijze kar ton. De kleur van het zegel
beeld is nu zwartbruin. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
Twee nieuwe enveloppen kwamen ui t ; beide vertoonen nog de 
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beeltenis van koning George V, beide met het nieuwe inschrift: 
Straits Settlements, Malaya. Het zijn de roomkleurige enveloppe 
met bruin 5 cents zegelbeeld en de blauwe 15 cents voor aan-
geteekende brieven. 

NEDERLAND. 
De „Mededeelingen P .T .T ." van 3 Maart 1937 bevatten o. a.: 
Met ingang van 15 Februari 1937 werd gevestigd het postagent

schap Eindhoven-Tongelre. (Dit postagentschap heeft reeds bestaan 
van 23 October 1933 tot en met 17 October 1936). 

Ter gelegenheid van de Jaarbeurs zal van 8 t. m. 19 Maart a.s. 
in het vaste Jaarbeursgebouw te U t r e c h t een tijdelijk bij
postkantoor zijn gevestigd met een openstelling op werkdagen 
van 9 uu- tot 17.30. 

Die van 10 Maart 1937: 
De hulppostkantoren te A u g u s t i n u s g a en M a r r u m 

worden met ingang van 1 April 1937 vervangen door een post
station. 

Die van 17 Maart 1937: 
Met ingang van 1 April 1937 worden de postkantoren te H a n s -

w e e r t , J o u r e , L e m m e r , L o b i t h - T o l k a m e r , R a a l t e , 
R e n k u m , S a s s e n h e i m , T w e l l o en V i a n e n vervangen 
door hulppostkantoren, welke — evenals de met deze kantoren 
verbonden hulpkantoren en poststations (het ressort der resp. 
voormalige hoofdkantoren) — niet onder een hoofdkantoor zullen 
ressorteeren. 

Met ingang van 15 Maart 1937 is gevestigd het postagentschap 
H e e r l e n - M o l e n b e r g . 

Met ingang van 22 Maart 1937 wordt gevestigd het postagent
schap M a a s t r i c h t - S c h a r n e r w e g . 

Met ingang van 1 April wordt het hulppostkantoor te W e s 
t e r 1 e e vervangen door een poststation. 

Met ingang van 1 April 1937 wordt het bij-postkantoor S o e s t -
d ij k heropend. 

Mededeelingen nr. 4039 S van 23 Maart 1937: 
Met ingang van 16 Apri l 1937 wordt gevestigd het postagent

schap N o o r d w i j k a a n Z e e - O u d e z e e w e g . 
De reeds uit het vorig jaar bekende 4-regelige tekst ELKE 

BOSCH- OF / H E I D E B R A N D / IS VERLIES VOOR / STAD 
EN LAND komt sedert 16 Maart 1937 wederom voor links van 
de enkelringstempels A m s t e r d a m C.S., A r n h e m S t a t i o n 
en ' s - G r a v e n h a g e . 

Ook in R o t t e r d a m kwam links van den enkelringstempel 
de reeds uit 1936 bekende tekst: ALLEN DIE DEN WEG / 
BEGAAT OF -RIJDT / ALLEN, ZORGT VOOR / IEDERS 
VEILIGHEID, wederom opduiken. 

Een eveneens telken jare opduikende tekst is: TUBERCULOSE
BESTRIJDING / EMMABLOEM- / COLLECTE / IN / APRIL, 
die sedert begin Apii l j .1. voorkomt links van de enkelring
stempels A m s t e r d ï i m C.S., ' s - G r a v e n h a g e en R o t 
t e r d a m . 

Een persbericht P.T T. van 8 Maart 1937 luidt: 
In de van 5 tot 14 Maart in het R.A.I.-gebouw te A m s t e r 

d a m aanwezige Sprookjesstad Lilliput is een brievenbus ge
plaatst. De stukken in deze brievenbus gepost worden voorzien van 
;en afdruk van een bijzonderen poststempel, vermeldende behalve 
ien datum van terpostbezorging „Schaefer's Sprookjesstad Lilli-
)ut". Wij danken den heer D. Kirchner vriendelijk voor de toe-
;ending van dezen bijzonderen stempel in violetten inkt. 

Een volgend persbericht van 23 Maart 1937 vermeldt: 
Achtereenvolgens zal de Sprookjesstad „Lilliput" gevestigd zijn 

e A r n h e m van 27 Maart t. m. 5 April, te E i n d h o v e n van 
I t. m. 18 April en te ' s - G r a v e n h a g e van 1 t. m. 17 Mei. 
Correspondentie in een op de Sprookjesstad geplaatste brievenbus 
er post bezorgd, zal van een afdruk van een bijzonderen stempel 
rorden voorzien. 

J. K. RIETDIJK. 

Dit bericht komt eveneens voor in dienstorder 176bis van 
23 Maart 1937, want een persbericht kondigt aan, dat van komende 
speciale stempels voor tentoonstellingen e. d. geen afzonderlijk be
richt meer zal worden gezonden, maar dat dergelijke tijdelijke 
stempels vermeld zullen worden: a. als tegelijk een tijdelijk post
kantoor in werking is, in de „Mededeelingen", b . als er geen 
tijdelijk postkantoor is, maar wél een speciaal stempel, in de 
„Dienstorders". Wij zullen hopen dat de meldingen steeds vroeg
tijdig plaats vinden. 

NED.-INDIE. 
De heer G. Lebbink verraste ons met een specialen omslag met 

serie Leger des Heils-zegels, afgestempeld met den stempel Volken
bond Conferentie Bandoeng 1937. Onder een afbeelding van het 

jaarbeursgebouw, waarin de conferentie plaats had, staat „Main 
building - Annual Commercial Fair", daarnaast in omlijsting „To 
spread goodwill, when the world is at the midnight hour, is to 
take up the song of the angels. Hugh Redwood", in den linker 
benedenhoek, naast het embleem van het Leger des Heils, „The 
Salvation Army - Child welfare postage stamps" en er boven „Far-
Eastern Conference of the League of Nations Bandoeng Nether
lands-Indies 3-15 February 1937". 

In dank ontvingen wij van onzen trouwen correspondent kaarten 
verzonden van B a t a v i a - C . per nachtexprestrein West en van 
S o e r a b a j a per nachtexprestrein Oost, voorzien van een 
stempel in omlijsting 55 X 10 mm. N.E.W.-trein resp. N.E.O.-trein. 

CURACAO. 
Dienstorder H 188 van 23 Maart 1937 luidt: 
Naamswijziging St. Martin (Ncderlandsch gedeelte). 
1. Met ingang van 1 April 1937 wordt de naam van het Neder-

landsch gedeelte van het eiland „St . M a r t i n" gewijzigd in 
„Sint Maarten". 

2. De P T.T.-gegevens zullen hiermede in overeenstemming 
worden gebracht. 

Dat zal ongetwijfeld een nieuw stempel ten gevolge hebben ! 
Op A r u b a , het westelijkste onzer Benedenwindsche eilanden, 

zijn thans 2 postkantoren, die resp. stempelen Aruba - St. Nicolaas 
en Aruba - Oranjestad. 

O p een luchtpostbrief uit C u r a f a o, gefrankeerd met lucht
postzegels van 10 en 60 c , afgestempeld K.L.M. CURACAO / 
22 FEB. 1937, was te M a r a c a i b o (Venezuela) 24 Februari 1937 
geschreven: „return / more postage". Te Curajao werd ar een 
gewoon 11% c. postzegel bijgeplakt, dat vernietigd werd met den 
violetten ;,tempel K.L.M. CURACAO / 24 FEB. 1937. De brief 
arriveerde 11 Maart 1937 te Amsterdam. 
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De heer H. Spoorenberg deelde ons naar aanleiding van ons 
artikel in het Maandblad van 16 September 1936 mede, dat de 
Erasmus-herdenkingsstempel, gebezigd 10 en 11 Juli 1936 te 
Rotterdam, ook op andere zomerzegels dan het 1214 c. Erasmus-
zegel voorkomt. De heer S. bezit o. a. 1J4 c. zomerzegels met 
dezen stempel. 

fra riteer 
^ inacliinê  

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Rotterdam. 
Op 10 Maart j.1. werd met de Universal-machine een partij 

drukwerken gestempeld waarbij de waardestempel met NEDER
LAND 1>2 cent geheel kopstaand was afgedrukt. 

Francotyp. 

Machine 171 IIL 
Ook deze machine werd, evenals de nummers 146 en 350, 

voorzien van het nieuwe wegwijzerJiché der A.N.W.B. tusschen 
de stempels 

Machine 193 XXXIIL 
Deze melding in het vorig nummer berust op een misverstand; 

was reeds bekend als type XXX. 
Machine 255 IL 
Links van den datumstempel werd een cliché opgenomen: een 

afbeelding van twee oogen met bijschrift: ALLER O O G E N / 
ZIJN G E R I C H T / OP / de nieuwe / 5 ets / K W A T T A REEP 
/ 19.11 / met geldig kwatta soldaatje. 

Machines 292 VI en 413 IL 
Stempelen sedert kort ook zonder cliché links van den datum

stempel. 
Machine 539. 
Model C4B, sedert November in gebruik bij de N.V. Handels-

vereeniging „Amsterdam" te Amsterdam. Tusschen de stempels 
in rechthoek: H.V.A. / AMSTERDAM. 

Machine 540. 
Model C4B, sedert December in gebruik bij het Polytechnisch 

Bureau Nederland te Arnhem. Tusschen de stempels geen tekst, 
links echter een brief, waaraan een vleugeltje met bijschrift: 
P.B.N.A. / STUDEER TECHNIEK / THUIS. 

Machine 606 V. 
Links werd een cliché geplaatst met afbeelding tandem en 

bijschrift: Empo Vorden / Met een Empo tandem rijden / is 
een genot voor beiden. 

Machine 649. 
Model C3B, sedert December in gebruik te 's-Gravenhage. 

Tusschen de stempels: N.V. / OCTROOIBUREAU / VRIESEN-
D O R P & GAADE / A N N O 1833. 

Machine 651, 
Model C3B, in gebruik sedert December 1936. Tusschen de 

stempels in cirkel: N.V. / NEDERL. SCHOEN- / EN LEDER-
FABRIEKEN / Bata ' BEST / (N.B.). Bij type II bovendien links 
van den datumstempel een afbeelding van fabrieksgebouwen met 
bijschrift: Bata / SCHOENEN / het / meest / gevraagd ! 

Machine 656. 
Model C4B, sedert December zonder eenig afzenderscliché in 

gebruik bij de N.V. Rotterdamsche Bankvereeniging te 's-Graven
hage. 

Machine 668. 
Model C3B, sedert December in gebruik te 's-Gravenhage. 

Tusschen de stempels een op de punt staande driehoek, waar-
overheen: TENTOONSTELLING / EXPLOITATIE MIJ. N.V. 

Machines 676, 677, 678 en 679. 
Alle model C3B, sedert December in gebruik bij de filialen van 

„De Nederlanden van 1845" resp. te Amsterdam, Haarlem, Rot
terdam en Breda. Bij iedere machine tusschen de stempels in groote 
cijfers 1845 en links ALLE / VERZEKERINGEN. 

Machine 682. 
Model C3B, sedert December in gebruik te Zaandam. Tusschen 

de stempels boogvormig SIMON DE WIT, waaronder het handels
merk in cirkel. 

Machine 685. 

Model C4B, sedert 14 December 
in gebruik bij de N.V. Twentsche 
Overzee-Handelmaatschappij te En
schede. Tusschen de stempels een 
interessant cliché volgens afbeelding. 

Machine 690. 
Model C3B, sedert December in gebruik te Nijmegen. Tusschen 

de stempels: APOSTOLAAT DES GEBEDS / UITGAVEN: / 
1. DE HERAUT VAN 't H. H A R T / 2. UW RIJK KOME. 

Machine 704 I-II. 
Model C3B, sedert December in gebruik bij de N.V. Drukkerij 

Lumax te Utrecht. Tusschen de stempels in rechthoek een bran
dende toorts, waaronder LUMAX. Bij type II op dezelfde plaats 
tusschen twee horizontale lijnen: de Volkskrant. 

Machine 705. 
Model C3B, in gebruik sedert December. Tusschen de stempels 

twee elkaar vasthoudende handen tegen een achtergrond van een 
ondergaande zon met als bijschrift: COÖPERATIEVE / LEVENS
VERZEKERING MIJ. C O N C O R D I A U.A. / INSTELLING VAN 
H E T R.K. WERKLIEDENVER- / BOND IN NEDERLAND / 
TE UTRECHT. 

Machine 707. 
Model C3B, sedert December in gebruik te Naarden. Tusschen de 

stempels een afbeelding van een soort vestingmuur met kanteelen 
met bijschrift: „NAARDEN" / TRADE-MARK en hieronder: 
N.V. CHEMISCHE FABRIEK / „NAARDEN" . 

Machine 708. 
Model C3B, sedert December in gebruik te Hoofddorp-Haar

lemmermeer. Tusschen de stempels een man achter een door 3 
paarden getrokken ploeg met zon op den achtergrond; onder
schrift: FA. G. W. V. DRIEL & v. DORSTEN. 

Machine 710. 
Model C3B, sedert December in gebruik te Amsterdam. Tusschen 

de stempels het handelsmerk: eenige opeengestapelde cylinders van 
verschillende afmetingen met opschrift: VERBLIFA, waaronder: 
N.V. DE VEREENIGDE / BLIKFABRIEKEN. 

Machine 722. 
Model C3 met oude waardecijfers 06 enz., sedert December in 

gebruik te Enschede. Tusschen de stempels een rechthoek met 
handelsmerk: een arend met slang in den bek enz., waaronder de 
firmanaam N. J. MENKO N.V. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Onder de rubriek Poststukken in dit nummer wordt een voor 
ons lang nieuw gebruik van frankeermachines beschreven, n.1. het 
„overdrukken" van briefkaartformulieren met een nieuwe waarde. 

Machine 37 IX-X. 
Ook de Stencil-reclame van type IV komt voor met afzenders

naam onder den waardestempel. Als type X wordt verder gemeld 
een nieuwe reclame tusschen de stempels: een gestyleerde W in 
rechthoek en Continental / Schrijfmachines / De Beste. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 

De conservator van het Nederlandsch Postmuseum deelt mede 
dat thans tentoongesteld zijn: 

uit museumbezit de frankeerzegels van Nederland en Ned.-Indië; 
uit de verzameling De Castro de frankeerzegels van de Duitsche 

staten; 
uit particulier bezit een buitengewoon volledige verzameling 

portzegels. De portzegels Nederland 1881 zijn aanwezig in elke 
„zetting", elke „tanding", en eenige kleurvariaties; van elk der vier 
typen is aanwezig een gebruikt en een ongebruikt exemplaar, met 
daarenboven van elk type een bijzonder in het oog loopende plaat-
fout. Van de portzegels Nederland 1894 zijn aanwezig type III en 
type I. 

Deze collectie is uit museumbezit aangevuld met proeven port
zegels Nederland 1870 en 1881. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Het ten P.T.T.-kantore te Bergen-op-Zoom opengestelde loket 

voor den verkoop van postwaarden aan verzamelaars zal, in ver
band met het geringe gebruik, dat door het publiek van deze 
gelegenheid wordt gemaakt, met ingang van 16 April a.s. worden 
opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
341. mevr. prof. dr. E. E. van Ronkel-Onnen, Zoeterwoudsche-

smgel 41, Leiden. (V. en L.). 
367. J. van Os, Tempel C. 5, Reeuwijk. (V. Ned. en Kol. en 

Europa). 
589. D. A. Spek, Zijde 157, Boskoop. (V. Ned. en Kol. en Europa). 
592. E. D. van Walree, Amsterdamschestraatweg 24, Baarn. (V). 

(Lid van „Breda"). 
t09. F. G. Hassels, Tweemboomlaan 75, Hoorn. (V.). 
\75. J. A. Blok, Breelaan 6, Bergen (N.-H.). (V.). 
^79. J. Posch Fzr).. „De Drie Koningshoofden", Stompetoren. (V. 

Ned. en Kol.). 
i04. J. A. Lente, Randweg 142b, Rotterdam, Z. (V.). 
il5. N. J. C. Jeekel, Craijenesterlaan 32, Haarlem. (Oud-lid). (V.). 
i45. Th. A. C. Trijssenaar, „'t Krielske", Dorpsstraat 21, Eek en 

Wiel. (V. Europa t.m. 1929 en L.). 
46. H. van Maarseveen, Van Swindenstraat 81, Utrecht. (V.). 
il5. H. S. Hoven, Kiaratjondong, Bandoeng (Java). 
31. B. H. de Vries, Tjikapajangweg Ha, Bandoeng (Java). 
01. J. L. Deumens, Sawahan 9, Padang (Sumatra). 
02. C. Mulder, p . a. Borsumij, Palembang (Sumatra). 
05. Ch. Rijnders, p . a. N.K.P.M., Sei Gerong bij Palembang 

(Sumatra). 
08. Th. Schäfer, Moeara Laboe (Sumatra). 
10. G. Schoonewil, Geestersingel 19, Alkmaar. (V. en L.). 
16. J. H. Wallien, „de Brakke Grond", Nes 53-55, Amsterdam, C. 

(V.) (lid van „Hollandia"). 
Aanmeldingen. 

, Rol, Ged. Schalkburgergracht 83, Haarlem, N. (V.). (Lid van 
„Op Hoop van Zegels"), 

Drijver, Visschersdijk 28, Enkhuizen. (V.). (Lid van „Den 
Helder"). 

L G. Hesterman, Rubensstraat 48 huis, Amsterdam, Z. 
7. P. Nuijten, Van der Vinnestraat 22, Haarlem, N. (V.). 
[. Klaasen, Brinklaan 150, Bussum. (V. en L.). 
r. Hurwitz, Simon de Ruijterlaan 6, Bandoeng (Java), 
levr. Van Galen-Last, Keijzerstraat 40, Bandoeng (Java). 
. J. van der Zijl, Meusoeh 1, Koetaradja (Sumatra). 

Bedankt. 
!4. P. Menko. 
15. dr. W. M. Kolff. 

Adreswijzigingen. 
10. G. H . Berkhoff, Mozartstraat 21, Nijmegen. 
2. E. J. M. Heim, Laan van Nieuw Oosteinde 250, Voorburg. 
8. N. Messchaert Snellen, Pontianak (Borneo). 

J. K. RIETDIJK. 

464. H. Nepveu, ond. Tanah-Merah, Djatiroto (Java). 
317. P. C. L. Poortman, Beltstraat 67, Hippolytushoef (Wieringen). 
893. N. J. van Dijk, adres onbekend. 
501. H. Fauel, Van Calcarlaan 40, Wassenaar. 
223. H . A. Mac Gillavry, s.f. Tjepper, Hulppostkantoor Pedan 

(Java). _ 
610. A. Levij, Kajoon 26, Soerabaja (Java). 
378. ir. L. P. Stephan, Dagoweg 66, Bandoeng (Java). 
642. O. Felix, Ngelopark 2, Tjepoe (Java). 
561. W. Burghard, p. a. C. Th. A. Wilmer, s.f. Modjopanggoeng 

Toeloengagoeng (Java). 
Afdeelingsmededeelingen. 

Amsterdam. Kort verslag der vergadering van 25 Maart 1937. 
Aanwezig 25 leden en introducé's. De voorzitter heet in het 

bijzonder den heer Zilver welkom, die zich bereid verklaard had 
deze avond een paar lezmgen te houden. In zijn inleiding bespreekt 
de voorzitter het onderwerp „jeugd en philatelic" en betwijfelt 
of studie van zegels wel een attractie voor de jeugd kan wezen. 
Spreker vestigt in dit verband de aandacht op de „Reichsbundes
stelle für Philatelische Litteratur". Na goedkeuring der notulen en 
voorlezing der ingekomen stukken, worden bij de ballotage de 
beeren Hesterman en Wallien als leden aangenomen. 

De heer Zilver houdt nu een lezing over het onderwerp „Smaken 
verschillen". Hierin tracht spreker aan te toonen, zonder afbreuk 
te willen doen aan het algemeen of speciaalverzamelen, dat ook 
andere verzamelmethodes voldoening kunnen schenken. Ten be
wijze daarvan heeft de heer Zilver een groote collectie mede
gebracht, waarvan o.a. aardrijkskunde, geschiedenis en dierkunde 
ten grondslag liggen. In de pauze wordt deze door de aanwezigen 
bezichtigd. Na de pauze houdt de heer Zilver een lezing, getiteld 
„humor om en in de philatelie". Het eerste deel betreft den 
humor, die men met eenige opmerkingsgave kan vinden in onoor
deelkundige uitgaven van- en zonderlinge afbeeldingen op zegels; 
het tweede deel bevat humoristische varia min of meer in ver
band met de postzegels. De voorzitter brengt den heer Zilver den 
hartelijken dank der vergadering voor zijn belanglooze en enthou
siast gehouden voordrachten. 

Na verloting en rondvraag volgt de sluiting der vergadering. 
W. F. G. H . 

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

Verslag der vergadering van 22 Maart 1937. 
De vergadering, die door 51 leden wordt bijgewoond, wordt 

door den voorzitter, den heer Cramerus, geopend met een spe
ciaal welkom tot de nieuwe leden Jobse en G. van Oirschot, waar
na de notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en 
3 candidaat-leden met algemene stemmen als lid worden aan
genomen. Ballotage over het candidaat-lid Morreau kan niet plaats 
hebben, aangezien deze het aanmeldingsformulier nog niet had in
gezonden. De voorzitter deelt mede een groot pakket Danzig-
zegels te hebben ontvangen van den heer Wittkämper te Amster
dam, waarvoor hem reeds dank is gebracht, terwijl de heer mr. 
De Beer 5 series tentoonstellingszegels van Luxemburg beschikbaar 
stelde, eveneens voor de jeugdafdeling. Deze heeft — naar het 
blijkt — wel de sympathie van philatelisten buiten Breda. De voor
zitter heeft van het bestuur van de vereniging Nederland-Polen 
een plaket ontvangen als herinnering aan de Poolse tentoonstelling 
en een getuigschrift voor zijn medewerking tot het slagen van de 
postzegeldag te Aussig. Een ingekomen mededeling van de Bond, 
betreffende o. a. het houden van een voorjaarsvergadering, wordt 
in handen van het bestuur gesteld ter eventuele afdoening. Be
sloten wordt de Bond te laten verzoeken aan P.T.T., de Indische 
Jamboree-zegels aan de philatelistenloketten verkrijgbaar te stellen. 
Intussen zal de secretaris de zegels in Batavia bestellen. Er wordt 
ingeschreven voor 255 series. 

Daar het bestuurslid, de heer Van Dijk, binnenkort Breda zal 
verlaten, worden door het bestuur candidaat gesteld voor hoofd 
van sectie Breda de heren Van Wermeskerken en J. M. van den 
Berg. 

Medegedeeld wordt, dat iedere eerste Woensdag-avond van elke 
maand een bus zal lopen naar Antwerpen, ter bijwoning van de 
vergadering van „Philatelisme". De prijs bedraagt, ongeacht het 

ZICHTZENDINGEN. 
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aantal deelnemers, ƒ 10,—, zodat hoe meer deelnemers hoe minder 
kosten per persoon. De voorzitter wekt de leden op van deze 
gelegenheid veel gebruik te maken. Aanmelden bij de „Bredase 
Postzegelhandel". 

Na een korte pauze volgt een causerie van den heer dr. 
Gommers over „iets over de culturele betekenis van de postzegel". 
De voorzitter zegt dr. Gommers dank voor zijn interessante lezing, 
waarna hij afscheid neemt van den heer Swaving, die naar Utrecht 
is overgeplaatst, en in de korte tijd van zijn verblijf hier een actief 
lid bleek te zijn en zich vele vrienden heeft gemaakt. De heer 
Swaving dankt den voorzitter voor zijn woorden en hoopt nog 
eens een onzer vergaderingen te kunnen komen bijwonen. 

Ten slotte volgt de verloting, waarvoor in dank nog zegels 
werden ontvangen van de heren Costerus, Francq en Smit, waar
na de vergadering door den voorzitter wordt gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Nieuwe leden. 

71. (S.E.Z.). J. T. Beukers, Gasthuisstraat 39, Tilburg, giro 167144. 
97. (S.E.Z.). Fr. J. A. Kerstens, Bredascheweg 337, Tilburg, giro 

234600. 
24. (E.). Frits Brands, Onderstraat 10, Gent. 

Candidaat-lid. 
H. S. Ram, Galléstraat 20, Kampen. (Voorgedragen door D. C. 

Prins te Kampen). 
Adreswijzigingen. 

35. F. Bueno de Mesquita, thans Avenue Louis Bertrand 90, 
Brussel. 

294. P. A. M. Davyt, thans Hotel Scheffauer, Fieberbrunn (Oosten 
rijk). 

504. P. van Fraaijenhove, thans L 58, Axel. 
330. D. C. Prins, thans 2e Comp. S.R.O.I., Vloeddijk, Kampen. 
367. W. Saalberg, thans Bosboom Toussaintstraat 42 II, Postbus 

Zuid 62, Amsterdam, Z. 
157. J. P. P. Swaving, thans Stolberglaan 5, Utrecht. 
266. ir. H . J. 'W. Reus, thans Heerengracht 5, Maarssen. 

Rondzendingen. 
De administrateur der rondzendingen verzoekt om inzending 

van boekjes met zegels voor alle afdelingen, terwijl de sectiehoofden 
verzoeken de rondzendingen zo spoedig mogelijk te willen door
zenden. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 26 April 1937, des avonds te 

8 uur, in café „Moderne", te Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 22 April 1937, des avonds 

te 8 uur, in café „De Beurs van Breda", te Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 13 Mei 

1937, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 2 Mei 1937, des morgens te 11 uur, 

in café „Moderne", te Breda. 

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

Verslag der vergadering van 27 Maart 1937. 

Om half 9 opent de voorzitter de vergadering en heet mevrouw 
Seyfert, die voor het eerst aanwezig is, welkom. Er was een drukki" 
opkomst (32 leden en 1 introducé). Afwezig met kennisgeving de 
beeren Zwolle en Boeg. De notulen der vorige vergadering worden 
goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven van den Bond, die ons 
er aan herinnert, dat vóór 1 Mei een opgave van personen, die in 
aanmerking komen voor de Waller-medaille, moet worden in
gezonden. Leden, die verdiensten hebben voor de philatelic in het 
algemeen of voor den Bond in het bijzonder, kunnen voor ge
noemde onderscheiding voorgedragen worden. 

Bij de ballotage worden 5 candidaten als lid aangenomen. Van 
de Postzegflvereeniging "Wassenaar werd bericht ontvangen, dat 
ze op de door ons gestelde voorwaarden gaarne boekjes uit circu
latie bij haar leden in omloop zou brengen. Naar aanleiding van 
den „dag van den postzegel" deelt de voorzitter mede, dat hij het 
met den hoofdredacteur eens is, dat die dag beter op een anderen 
datum gehouden kon worden in verband met de verdiensten van 

Rowland Hill. De vergadering blijkt het daarmede ook eens te 
zijn, zoodat besloten wordt dit punt ter behandeling in te zenden 
op de voorjaarsvergadering van den Bond. Wellicht, dat deze het 
t. z. t. dan in de Federation Internationale ter tafel kan brengen. 

De voorzitter deelt naar aanleiding van het oordeel van de 
beeren Van Brink en Kirchner over de uitgave van de 2 kaarten 
op den „dag van den postzegel" mede, dat hij er persoonlijk niet 
tegen is, omdat het geen hooge kosten meebrengt en het bleek, 
dat er veel animo voor was, vooral bij de jeugd. Een der leden 
spreekt zich uit voor verkoop dier kaarten op het postkantoor en 
ook zou hij meer publiciteit voor de uitgifte wenschen. Ten slotte 
komt nog ter sprake, dat in het Maart -nummer van het Maandblad 
geen verslag van de Poolsche tentoonstelling opgenomen was. De 
voorzitter en vele leden betreuren dit en hadden van den hoofd
redacteur verwacht, dat hij dit wel gedaan zou hebben. Na ampele 
bespreking wordt daarop de volgende motie aangenomen: „De 
Vereeniging „HoUandia", in vergadering van 27 Maart bijeen te 
Amsterdam, spreekt haar verwondeiing uit over het niet geven 
van een verslag der Poolsche tentoonstelling in het Maandblad 
van 16 Maart j . l . " 

In de pauze houdt de voorzitter een kleine tentoonstelling van 
typenkaarten van Europeesche landen. De heer Carsch dankt na 
afloop den heer Vredenduin voor het houden van zijn interessante 
expositie. De beursavond wordt wegens geringe deelname tot 
October opgeschort. De uitgelezen tijdschriften worden na circu
latie aan de liefhebbers onder de deelnemers cadeau gegeven. Na 
een veiling van 5 kavels en een verloting van 20 prijzen onder 
de aanwezigen wordt de vergadering gesloten. J. A. K. 

Aangenomen als lid. 
J. J. van Mannekus, Van Raephorststraat 30, Haarlem. (Eigen | 

aangifte). 
F. C. Gewin, Sassenheimstraat 76 III, Amst,erdam, W. (Voorgesteld 

door W G. Zwolle). 
H . Berendsen, St. Jansstraat 10 I, Amsterdam, C. (Voorgesteld 

door J. A. Kasteln). 
L. Koster, Deurloostraat 64, Amsterdam, Z. (Voorgesteld door J. 

Bromet). 
H. J. Daam, Goudsbloemplein 6, Aerdenhout. (Voorgesteld door 

J. A. Kastein). 
Adresveranderingen. 

A. J. Houweling, Zuider Amstellaan 93, Amsterdam, Z. 
J. "W. Bonjoanny, Willemsparkweg 213 I, Amsterdam, Z. 

Candidaat-lid. 
A. R. Jolles, jur. student, Emmalaan 12, Utrecht. (Voorgesteld 

door A. H . van Dijk). 
Mededeelingen. 

a. Ons sectiehoofd, de heer J. "W. Bonjoanny, is verhuisd van 
Roelof Hartstraat 68 naar Willemsparkweg 213 I, Amsterdam. 

b. De bijeenkomsten van onze jeugd vereeniging hebben altijd 
plaats op den 4en Dinsdag der maand. 

c. De beursavonden worden voorloopig niet meer gehouden en 
zijn opgeschort tot October a.s. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 23 April 1937, des avonds te 

8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 24 April 1937, des avonds te 8 

uur, in hotel „Krasnapolsky", Amsterdam. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 23 Maart 1937. 
Aanwezig 30 leden en introducé's. Afwezig door ziekte met 

kennisgeving de beeren Noordhoff en Slooff. In zijn openings
woord verwelkomt de voorzitter zeer in het bijzonder den heer 
Van Eeusom, sinds kort lid onzer vereeniging, die evenwel in 
jaren de nestoren Burgersdijk en Van der Horst nog ver achter 
zich laat. De voorzitter stelt het op hoogen prijs, dat de heer 
Van Eeusom, ondanks zijn hoogen leeftijd ,klaarblijkelijk actief 
aan het vereenigingsleven wenscht deel te nemen. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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De notulen der Februari-vergadering worden ongewijzigd goed
gekeurd. Ingekomen is een brief van den Bond, waarin opgave 
gevraagd wordt van eventueele candidaten voor de Waller-medaille. 
Leden, die een persoon wenschen voor te dragen, worden verzocht 
dit vóór de April-vergadering aan den secretaris op te geven. 

De vereeniging IJmuiden doet mededeeling van een bijzonder 
poststempel ter gelegenheid van haar a.s. tentoonstelling op 9 April. 
Een aantal heeren maakt gebruik van de geboden gelegenheid zich 
door middel van „IJmuiden" hiervan in het bezit te stellen. 

De ballotage heeft to t resultaat, dat de 3 candidaten met alge-
meene stemmen worden aangenomen. De heer De Klerk wordt 
terstond als lid geïnstalleerd. De secretaris heeft ter vergadering de 
nieuwe ledenlijsten medegebracht. De voorzitter zegt, dat de be-
grootingspost „gedrukten" dit jaar reeds verbruikt was door de 
aanschaffing van nieuwe reglementen; hierdoor hebben de leden
lijsten een zeer eenvoudige uitvoering gekregen; de uitgaven kon
den ondergebracht worden b'j het secretariaat. Voor de.n landen-
wedstrijd is een inzending binnengekomen, Peru, van den heer 
Raatgever, welke hoog beoordeeld wordt. Aan het slot van den 
avond haalt de heer Van der Horst van de aanwezigen een groote 
oogst binnen van zegels voor de jeugdclub. J. H. N. 

Nieuwe leden, 
J. J. van Deudekom, Sanatorium „Dekkerswald", Groensbeek. (i). 
C. J. de Klerk, Joh. Brahmssttaat 41, Utrecht, (i). 
G. J. Driessen, Rijnlaan 152, Utrecht, (i). 

Adresveranderingen en verbeteringen in de ledenlijst. 
ir. R. de Lange wordt Hendrik de Keijserstraat 80, Utrecht. 
M. L. H. Cassutto wordt Voor Clarenburg 7 bis, Utrecht. 
J. W. Repelius wordt Nieuwelaan 15, Bussum. 
C. J. Reijerse wordt Prinses Mariestraat 34, Den Haag. 
G. J. Driessen wordt Van Swindenstraat 76, Utrecht. 
W. Alberts is Blauwkapelscheweg 3, De Bilt. 
mevr. Rombouts-Weissenborn is Dallaan 9, Baarn. 
J. A. Lammers is Nobelstraat Ib bis, Utrecht. 
mr. W. S. W. de Beer is Donarstraat 4, Amsterdam. (Alleen onder 

eereleden). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 19 April 1937, in Restaurant 
Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 

Ruilavond op Dinsdag 27 April 1937, des avonds van 7% tot 
S% uur, in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. 

Ledenvergadering op Dinsdag 27 April 1937, des avonds te 8% 
uur, eveneens in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. C. q. 
ballotage. 5. Landenwedstrijd: Spanje na het aftreden van Al-
fons XIII. 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Zaterdag 24 April en 8 Mei 1937, telkens van 2%—4 uur, in 

het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, Utrecht. 

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

Verslag der vergadering van 25 Maart 1937. 
De vooravond van de feestdagen kenmerkte zich door een 

kleinere opkomst van het aantal leden; er waren er ditmaal slechts 
34, maar de voorzitter hoopte in zijn welkomstwoord, dat daar
door de samenkomst des te intiemer zou zijn. De 2 introducé's 
werden welkom geheeten en daarna de notulen voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken was een schrijven der firma Goldberg 
uit Brussel, waarbij zij de nieuw uit te komen Koningin Astrid-
zegels tegen een niet te hoogen prijs beschikbaar stelde, afgestem
peld op den eersten dag der uitgifte en waren er verscheidene 
leden, die daarvoor de tusschenkomst van den secretaris aan
vaardden. Daarna bracht de voorzitter verslag uit over de laatste 
vergadering van den Raad van Beheer en vestigde er nog eens de 
bijzondere aandacht der leden op, dat van het mooie jubileumboek 
nog exemplaren te verkrijgen waren tegen den z. i. lagen prijs van 
ƒ 2,50, hetgeen inderdaad voor dit standaardwerk op philate
listisch gebied zeer billijk is te achten. 

Bij de stemming over de voorgehangen candidaten, die allen met 
algemeene stemmen werden gekozen, deelde de voorzitter mede. 

dat een onzer oudste leden, dr. Van Praag, terug was gekomen op 
zijn voornemen, geen lid meer te zijn van de vereeniging. Dr. Van 
Praag is een zeer oud lid, dien wij weer van harte welkom zullen 
heeten in ons midden en stelde de voorzitter voor, in dit bij
zondere geval af te wijken van de voorschriften om een candida-
tuur eerst in het Maandblad te vermelden, maar thans reeds bij 
acclamatie dr. Van Praag weer als lid in te halen, waaraan door 
een ferm applaus de leden hun goedkeuring hechtten. 

Er was ditmaal een uitgebreide veiling van een 40-tal kavels, 
die echter goeden aftrek vonden. Na de verloting wenschte de 
voorzitter de aanwezigen een prettige Paasch en sloot hij de ver
gadering. A. S. jr. 

Nieuwe leden. 
H. J. Coster, Amersfoortsche Straatweg 27, Bussum. 
C. Kivit, Tomatenstraat 131, Den Haag. 
H. W. Roijaards, Burnierstraat 24, Den Haag. 
dr. A. N . van Praag, 2e Schuijtstraat 342, Den Haag. 

Candidaat-lid. 
G. W. J. van Apeldoorn, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
J. P. van Harencarspel wordt Balistraat 67, Den Haag. 
mevr. Soeteman-Rube wordt Obrechtstraat 233, Den Haag. 
mr. Chr. de Vries wordt Westerpark 30, Batavia, C. 

Contributies. 
Tegen het einde dezer maand worden de kwitanties (plus incasso

kosten) uitgezonden ,tenzij vóór dien op giro penningmeester 
H . P. V. nr. 173835 is geremitteerd. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 April 1937, des avonds te 8K uur, 

in hotel De Gouden Kroon, 's-Gravenhage. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Ballotage 

nieuw lid. Verslagen volgens art. 19 huishoudelijk reglement. Even
tueele veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

Verslag der jaarvergadering van 24 Maart 1937. 
Aanwezig 116 leden. De voorzitter opent deze 26e jaarverga

dering met een hartelijk welkom aan de vele aanwezigen, in het 
bijzonder aan de heeren Van der Mark, Van der Hum, Bruinse en 
Haring Carspel, afgevaardigden van de afdeeling Dordrecht. 

Interessante vervalschingen zijn geschonken door de heeren Ban
sen, Dolleman en Reijerse; tijdschriften voor de bibliotheek door 
de heeren Rootlieb en Albrecht. In de notulen der vorige verga
dering staat niet vermeld, dat door de heeren Harmsen en Ver-
hoeff schenkingen gedaan werden voor de bibliotheek. 

Aan de hand van het Maandblad, pag. I, 2e kolom, nr. 6, zegt 
de heer Kirchner, dat daaruit duidelijk blijkt, dat we dus te doen 
hebben met een „Bondsuitgifte", dus een onnoodige uitgifte, voor 
de jeugdige of toekomstige verzamelaars, dus een opvoeding met 
een onnoodige uitgifte. De heer Van der Mark (voorzitter der af
deeling Dordrecht) raadt den heer Kirchner namens onze geheele 
vereeniging te schrijven of te spreken. De voorzitter, de heer 
Reijerse, zegt daarop, dat wij altijd tegenover onnoodige uitgiften 
positie hebben gekozen. Hij becritiseert ook het getal 1000-1300 
stuks. Hij wijst er verder op, dat de Belgische Bond wel een 
groote winst maakte. 

Hierna brengt de secretaris het jaarverslag over 1936 uit. Dit 
is een samenvatting en herhaling van hetgeen reeds in het Maand
blad successievelijk werd vermeld. In de eerste plaats ons 25-jarig 
bestaan en het in hetzelfde jaar overlijden der betreffende feest
commissie. Het toetreden van Tilburg als afdeeling. Onze groote 
vergaderingen in Den Haag; onze goede verstandhouding met de 
afdeelingen; de groote medewerkingen van zoovele leden; enz. 
Begin 1936 was ons ledental 731 plus 13 jeugdleden; eind 1936 
794 leden plus 16 jeugdleden; alzoo een toename van 63 
leden en 3 jeugdleden. Het verslag eindigde met hartelijken 
dank te brengen aan onze vele medewerkers in heel het land en 
met een even gunstige verwachting voor 1937 als over 1936. Dit 
verslag werd met applaus goedgekeurd. 
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Rekening van de Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage over 1936. 

Ontvangsten. Begroot 
bedrag. 

Werkelijk 
bedrag. 

1. Contributie 
2. Rntrée's 
3. Veilingen 
4. Commissie rondzendingen 
5. Rente . . . . 
6. Afgeschreven debiteuren 
7. Onvoorziene ontvangsten 
8. Nadeelii; saldo 

ƒ 1 6 5 0 -
- 50,— 
- 24,— 
- 375,— 
- 120,— 

ƒ 1902,95 
- 131,50 
- 35,46 
- 416,54 
- 140,79 

2,50 
- 64,55 
- 60,56 

ƒ2219,— ƒ2754,85 

Uitgaven Begroot Werkelijk 
bedrag. bedrag. 

Kosten Maandblad na aftrek 
brengst abonnementen, enz. 
Zaalhuur 
Verlotingen 
Onkosten 
Assurantie 
Onvoorziene uitgaven 

7. Uitgaven jeugdclub 
8. Uitgaven feest 25-jarig bestaan 
9. Batig saldo 

op-
ƒ 1 3 5 4 , -
- 7 2 , -
- 385,— 
- 235,— 
- 44,50 
- 3 5 , -

93,50 

ƒ 1470,34 
- 7 2 , -
- 377,04 
- 259,253^ 
- 41,18 
- 52,71 K 

3,25 
- 479,07 

ƒ2219,— ƒ2754,85 

Na een kleine pauze bracht de verificatie-commissie verslag uit. 
Het jaarverslag van den penningmeester geeft ditmaal bij uit
zondering een nadeelig saldo over 1936 te zien. Toch zijn de fi
nanciën heel gezond en het beheer zeer accuraat en zuinig. Den 
penningmeester wordt onder applaus en dankzegging voor het vele 
werk decharge verleend. Daarna geeft de heer Kirchner verslag 
over zijn boekjaar als bibliothecaris. De belangstelling was sta-
tionnair gebleven. 32 leden leenden 84 verschillende werken en 
tijdschriftjaargangen; verscheidene schenkingen werden ontvangen. 
Ook de bibliothecaris krijgt zijn verdienden dank, waarna een be
gin werd gemaakt met de groote verloting. De mooiste prijzen, die 
hier getrokken werden, waren de nrs. 5 en 14. (Inmiddels vielen in 
Nijmegen de Ie en 2e prijs). 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter 
sluit dan onder dankzegging voor de groote opkomst en het 
prettige verloop der vergadering. J. N. H. v. R. 

Bekendmakingen. 
l ^ " Leden uit Den Haag en omstreken kunnen hun prijs be

komen bij den heer C. van der Willigen, Beeklaan 454, Den 
Haag, tot 1 October 1937. E,- zijn nog altijd enkele leden, die dit 
verzuimen of vergeten. 

Verplichte boekjes voor de rondzending zijn eveneens te ver
krijgen aan bovenstaand adres, alsook bij de bestuursleden. 

De Ie prijs der groote verloting trof nr. 843, mevr. Dickman-
Adriaans, Nijmegen. 

Nieuwe leden. 
787. C. W A. Stein, Theresiastraat 91, Den Haag. 
771. J. Köhler, Mauritslaan 17, Rijswijk. 
321. C. van Broekhuizen, Maretakstraat 72, Den Haag. 
668. E. M. Stevens, Daguerrestraat 113 II, Den Haag. 
730. F. de Jong, Lichttorenstraat 15, Hoek van Holland. 
491. mevr. Joha. de Booy-Albers, arts, Wildhoeflaan 16, Den 

Haag. 
424. J. D. Maasland, Geraniumstraat 162, Den Haag. 
294. J. L. Rhemer, Obrechtstraat 622, Den Haag. 
443. G. van den Akker, Valkenboschkade 406, Den Haag. 

88. J. Levie, Burg. Meineszlaan 89, Rotterdam, W. 
36. G. Karels, Ungerplein 5, Rotterdam, C. 
71. K. Kossen, Kampweg 48 cc, Soesterberg. 

217. H. van Dommelen, Van Merlenstraat 39, Den Haag. 
334. A. P. J. Geels, Berendrechtslaan 23, Batavia. 
557. W. T. Lit, Amerongenstraat 86, Den Haag. 
773. mej. J D. Brandenburg, C 92, Alblasserdam. 
785. J- da Cunha, Mient 268, Den Haag. 
295. C. G Bentschap Knoop, Vlierboomstraat 434, Den Haag. 
738. J. Meiboom, Boulevard 1 A, Zeist. 
560. Ant. Remmers, fulianapark 39, Tilburg. (Afd. Tilburg). 
736. F. Klingsporn, Karrestraat 13, Tilburg. (Afd. Tilburg). 
745. Ch. Janzing, Telegraafstraat 29a, Tilburg. (Afd. Tilburg). 
798. y. Meslier, Zuiderparklaan 418, Den Haag. 
712. L. van Amerongen, Denneweg 68, Den Haag. 

79. dr. P. C. Cleijndert, Westplantsoenweg 52, Delft. 
571. [. Bijlsma, Dordtschelaan 149a, Rotterdam, Z. 

65. W. H . van Vriesland, Goudschesingel 143, Rotterdam, C. 
364. Th. A M. Reijnen, Oude Stadsgracht 41, Nijmegen. (Afd. 

Nijmegen). 

64. Leo van Gasselt, Villapark 21, Venlo. (Afd. Venlo). 
J.1. 10. Ga. Blokland, Rechte Zandweg A 400 B, Dubbeldam. (Afd. 

Dordrecht). 
Candidaat-leden. 

J. J. Bronkhorst, Huize Weltevreden, Kleiweg 7 N , Rijswijk 
(Z.-H.). (Voorgesteld door J. Wemmers). 

G. J. Kooijstra, Borneostraat 39a, Den Haag. (Voorgesteld door 
M. A. van Tilburg). 

D. Breur, N. Binnenweg 321, Rotterdam. (Voorgesteld door A. 
Goudswaard). 

A. P. Duran, Eerensplein 42, Den Haag. (Voorgesteld door G. 
van Dalen Gilhuijs). 

W. J. de Bode, ambt. Dep. van Kol., Van Weede van Dijkveld
straat 10, Den Haag. (Voorgesteld door W. Broers). 

N. van den Heuvel, kapper, Frederik Hendriklaan 53, Den Haag. 
(Voorgesteld door W. Broers). 

Verbeteringen. 
234. F. H. M. Ouwerling, Spoorlaan 148, Tilburg. 
308. L. J. Abercrombie, Leerambachtstraat 19, Dordrecht. (Was 

opgegeven Mercrombie). 
Overleden. 

799. J. J. Antonietti, Den Haag. 
203. J. Gaanderse, Rotterdam. 

Afgevoerd. 
466. H. Imhoff, Den Haag. 
128. F. Bakx, Tilburg. 
166. D. Keiler, Scheveningen. 
776 mr. A. Bussink, Den Haag. 
145. J. L. Smit, Voorburg. 

Nummers jeugdleden. 
Voor elk nummer letter J. 
J. 14. L. van der Waal, Dordrecht. 
J. 15. J. J. Pieterse de Haen, Den Haag. 
J. 10. J. Berck vervalt; wordt : J. Blokland, Dordrecht. 

Adresveranderingen. 
835. W. H Vogelensang, Pieter Hartmankade 97, Amsterdam, Z. 
671. W. de Boer, Sutherlandhouse 23-24, Londonstreet, Hydepark, 

London, W.Z. 
441. J. M. de Roo, Anjelierstraat 61, Den Haag. 

33. J. C. Hess, Verhagen Metmanstraat 13, Rijswijk (Z.-H.). 
368. J. P. Kloosterboer, De Sillestraat 84, Den Haag. 
417. P. de Lange, Rotterdam ? 
340. R. de Wilde, Thorbeckestraat 62, Leiden. 
794. mej. G. Henseier, Joh. Vermeerstraat 38b, Amsterdam, Z. 
485. C. P. Bos, Vorensaterstraat 38, Dordrecht. 
188. L. Stam, Mijnbouwstraat 13, Delft. 
143. H. Schnabel, Thorbeckelaan 204, Den Haag. 
806. W. Broers, Akeleistraat 61, Den Haag. 

A. S. M. van Schendel, Kamperfoelieplein 3, Den Haag. 

Afdeeling Dordrecht. 
Leden, die hun betalingen aan de vereeniging per giro willen 

verrichten, kunnen dit doen op gironummer 43135 van den heer 
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G. van der Mark, Korte Scheidingsweg 42, Dordrecht, onder dui
delijke vermelding waarvoor de storting bestemd is. 

Vergadering van 31 Maart 1937. Aanwezig 45 leden. Ter inzage 
zijn aanwezig het falsificaten-album en voorts diverse nieuwe uit
giften en een deel der Europa-verzameling van den heer Bozua. 
De prijzen der jaarlijksche verloting worden uitgereikt. De voor
zitter legt er nogmaals den nadruk op, dat de leden de rond-
zendingen tijdig door moeten geven en dat zij ervoor moeten 
waken, dat geen rondzendingen zoekraken of in verkeerde handen 
komen, daar zij hoofdelijk aansprakelijk zijn. Voor de veiling zijn 
24 kavels aanwezig. Na de gebruikelijke verloting sluit de voor
zitter de vergadering. 

Afdeeling Venlo. 
De afdeeling hield 9 Maa-'t 1937 een vergadering, waarop de 

heer L. vjn Gasselt als lid werd aangenomen. De voorzitter der 
jeugdafdeeling deelde mede, dat reeds 17 leden zich definitief op
gaven. De heer Den Hartog hield een lezing over afstempelingen 
en stempeL op postzegels, welke lezing zeer in den smaak viel. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7 Vi uur, ledenvergadering op Woensdag 

28 April 1937, des avonds te 8 uur, in het „Zuid", Groenmarkt, 
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), den laatsten Woensdag der maand, in 
„Taveerne ter Merwe", Scheffersplein, Dordrecht. De jeugdafdee
ling den len Woensdag. 

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

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

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, Bloem-
straat 18, Zwolle), elke maand, ter plaatse als gewoonlijk. 

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: C. J. M. Steensel, 
Groote Markt 1, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand in „De 
Nieuwe Karseboom", Mariënburgplein, 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 31 Maart 1937. 
Aanwezig 22 leden. De voorzitter opent te 8 uur de vergadering, 

heet de leden hartelijk welkom, in het bijzonder den heer Hum
mel, die voor het eerst de vergadering bijwoont; de introducé's 
Heppner en Kramer heet hij eveneens welkom. De notulen der 
vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen stukken. 
Schrijven van het Bondsbestuur met een 3-tal punten voor de 

aangesloten vereenigingen. Na behandeling voor kennisgeving aan
genomen. 

Schrijven van de Postzegelvereeniging „IJmuiden Oost" betref
fende tentoonstelling. 

Schrijven van den heer De Swart met verzoek om toezending 
van postzegels. 

Daar de datum voor de eerstvolgende vergadering op 28 April 
a.s. aan zeer veel leden niet gelegen komt, wordt besloten deze 
te houden op Dinsdag 27 April. Eveneens wordt de datum voor 
de vergadering in Mei gewijzigd, daar deze datum gelijk valt met 
den verkiezingsdag, zoodat deze vergadering vastgesteld wordt op 
Donderdag 27 Mei. 

Het candidaat-lid G. J. Beltman wordt daarna met algemeene 
stemmen als lid aangenomen. Vervolgens doet de voorzitter mede-
deelin gomtrent de postzegels uit het legaat mevrouw Schuurman. 
De heer Raadsveld heeft alle zegels met zorg gesorteerd, zelfs op 
landingen, en in cahiers geplakt. Alle cahiers zullen rondgegeven 

worden ,zoodat ieder zich kan overtuigen welk een belangrijk 
legaat ,.Df, Globe" heeft ontvangen. Voor het buitengewone werk 
zegt de voorzitter den heer Raadsveld hartelijk dank. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Van Dijk of het niet gewenscht 
is het hoofdbestuur der posterijen opmerkzaam te maken op de 
zware afstempeling der weldadigheidszegels op sommige kan
toren. De voorzitter deelt mede, dat hem bekend is een aan
schrijving, waarin het personeel verzocht wordt meerdere zorg 
aan afstempeling te besteden. Besloten wordt het Bondsbestuur 
met een en ander in kennis te stellen. Hierna sluit de voorzitter 
de vergadering. C. R. F. 

Nieuwe leden. ^ ^ ^ 
129. G. J. Beltman, Villa Bella, Utrechtschestraatweg 159, Ooster

beek. 
Voorgesteld als lid. 

mevr. D. Meijer-Leccius de Ridder, Hunneschans, Heveadorp. 
(Voorgesteld door T. H. Smit). 

D. J. Kramer, Huissenschedijk L 14, Eiden. (Voorgesteld door N 
Cozzi). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 27 April 1937, des avonds te 

8 uur precies, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 19 Maart 1937. 
De notulen der Februari-samenkomst worden gearresteerd na 

voorlezing door den secretaris, die de belangrijkste ingekomen 
stukken daarna bekendmaakt. De voorzitter deelt o.a. mede, dat 
het bestuur gemeend heeft den heer Mos, penningmeester der 
jubileum-commissie voor wiens beheer de verificatie-commissie 
décharge-verleening voorstelde, eenige zegels te moeten aanbieden 
in dank voor het vele en accurate werk door hem verricht. 
(Applaus der vergadering). Het jaarverslag van den secretaris 
wordt goedgekeurd. Na voorlezing door den heer Mans van zijn 
rekening en verantwoording der financiën onzer vereeniging deelt 
de voorzitter mede, dat de verificatie-commissie eveneens den 
penningmeester der vereeniging decharge verleent. De begrooting 
1937/38 wordt na voorlezing door den voorzitter en beantwoor
ding van eenige vragen eveneens accoord bevonden. 

Als penningmeester der vereeniging wordt met nagenoeg alge
meene stemmen de door het bestuur en meerdere leden gecandi-
deerde heer Mos gekozen, die de benoeming aanvaardt. (Applaus). 
De gecandideerde heer jhr. mr. Van Lennep en eenige andere 
door het bestuur gevraagde leden wenschen, althans voorloopig, 
geen candidatuur als voorzitter der vereeniging te aanvaarden 
(wegens tijdgebrek). Bij stemming wordt de aftredende voorzitter, 
de heer Robbers, met groote meerderheid herkozen; hij neemt, 
niettegenstaande zijn voornemen om af te treden, deze benoeming 
voorloopig aan. (Applaus). Gekozen wordt vervolgens als hoofd van 
sectie 6 de heer Tol, van sectie 7 de heer Sonnemans en van sectie 
8 de heer Rumpff, die hun benoeming aannemen. De voorzitter 
betuigt dan namens de vereeniging den aanwezigen afgetreden 
functionarissen zijn dank voor hun werkzaamheden ten bate van 
O.H.v.Z. verricht en den nieuwen functionarissen voor hun be-
reidverklaring. 

Nadat eenige leden van de rondvraag gebruik hebben gemaakt, 
wordt met een geanimeerde verloting onder de aanwezigen deze 
jaarvergadering gesloten. H. W. 

Ingeschreven als lid. 
83. L. Jonker, Willem de Zwijgerlaan 38, Haarlem. 

120. H. Th. Fibbe, Kleverparkweg 108, Haarlem. 
Voorgesteld als lid. 

jhr. C. J. Speelman, Kostverlorenstraat 119, Zandvoort. (Voor
gesteld door H. W. van Marie). 

H. J. Tabbers Jr., Kruisweg 949, Hoofddorp. 
J. D. Bijleveld, Garenkokerskade 90, Haarlem. (Voorgesteld door 

J. P. Traanberg). 

Geroyeerd als lid. 
86. W. A. Augustijn. 
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Verzoek. 
De leden, die hun contributie nog niet voldeden, worden ver

zocht — zoo zij deze alsnog per giro willen voldoen — hiertoe 
vóór eind April a.s. over te gaan; het nummer van de post
rekening van den penningmeester is 245576 ten name van den pen
ningmeester van de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op 
Hoop van Zegels", te Haarlem. 

Vergadering. 
Algemeene Ledenvergadering op Vrijdag 23 April 1937, des 

avonds te 8K uur precies, in de sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 
(bij de Zijlbrug), Haarlem. 

Let op DATUM en PLAATS ! 
De agenda vermeldt o. m.: Bezichtiging collectie Sardinië van 

den heer Van Essen, met korte lezing over de 3e emissie, alsmede 
(zoo mogelijk) bezichtiging collectie Toscane van dezen heer. 

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

Verslag der vergadering van 22 Maart 1937. 
Tegen half negen opent de voorzitter, de heer Kielman, deze 

door 36 personen bezochte vergadering met een woord van wel
kom. He t verheugt spreker zeer, in staat te zijn de vergadering 
weer te kunnen leiden; verder zegt hij dank voor de vele blijken 
van medeleven, die hij gedurende zijn ziekte mocht ondervinden. 
De eere-vocrzitter, de heer dr. Wachters, richt dan een hartelijke 
toespraak tot den heer Kielman, waarin hij hem gelukwenscht met 
zijn herstel en hem verder namens bestuursleden en sectiehoofden 
een keurigen voorzittershamer en namens de leden bloemen aan
biedt. De heer Kielman bedankt met eenige welgekozen woorden. 
Vervolgens worden de notulen der vorige vergadering gelezen en 
vastgesteld. Ingekomen zijn o. m. twee missives van het Bonds-
bestuur, eenige aanmeldingen voor het lidmaatschap en een aan
bieding van de firma Goldberg te Brussel voor levering van de 
Astrid-Boudewijn zegels. Eenige mededeelingen worden gedaan, 
o. m. dat voortaan tijdens het officieele gedeelte van de verga
dering geer zegels mogen worden geruild of verkocht. Aan de 
orde is dan het punt ballotage. Er wordt gestemd over een zestal 
candidaat-lcden. Het stembureau, gevormd door de beeren Kam-
stra en Brouwer, rapporteert dat allen zijn aangenomen. De voor
zitter complimenteert de propaganda-commissie met haar succes. 
Dan volgt de gebruikelijke maandelijksche verloting van meerdere 
mooie zeg-ls. Bij de rondvraag vraagt de heer Sijtsma, of nog weer 
veilingen zullen worden gehouden, waarbij hij tevens eenige sug
gesties aan de hand doet. Er ontspint zich hierover een discussie, 
waarop de voorzitter toezegt deze aangelegenheid in de eerst
volgende bestuursvergadering ter sprake te zullen brengen. Nadat 
de heer Wittermans nog heeft gewaarschuwd voor zekeren W. F. 
Bouman te Dubbeldam, sluit de voorzitter de vergadering. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
63. W. R. van Dam, Sumatralaan 10, Groningen. 
64. H. Meijer, Bankastraat 15a, Groningen. 
65. W. A. J. Lucas, Jozef Israëlsstraat 53, Groningen. 
66. J. Duintjer Mzn., "Wildervank. 
67. F. Clei- Vinkenstraat, Groningen. 
70. J. Drijver, Visschersdijk 28, Fnkhuizen. 

Candidaat-leden. 
H. van der Wijk jr., Parklaan 22, Veendam. 
R. van den Borg, Stationsweg B 14, Wildervank. 
P. Veninga, leeraar R.H.B.S., Koningstraat 16, Appingedam. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 26 April 1937, des avonds te 

8.15 uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. 
O. m. een causerie over de zegels van Liechtenstein door den 

heer Kielman. 

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

Bedankt als lid. 
G. R. Dallmga, Westersmgel 37, Groningen. 

J . K R I E T D I J K . — I 

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

Verslag der vergadering van 15 Maart 1937. 
Aanwezif^ 23 leden. De voorzitter opent de vergadering en heet 

de aanwezigen welkom. De notulen van de vorige vergadering, 
welke de secretaris voorleest, worden goedgekeurd. Van de in
gekomen stukken wordt een schrijven voorgelezen, waarbij de 
Philatelistenclub „Eindhoven" te Eindhoven uitnoodigt tot deel • 
name aan een in Mei te houden tentoonstelling. Geen der aan
wezigen geeft zich hiervoor op. 

De candidaat-leden, de beeren dr. Leith te Maastricht en Smeer; 
te Valkenburg, worden tot lid aangenomen. Van de rondvraag 
maakt niemand gebruik. De gratis-verloting wordt gehouden, waar
na het gebruikelijke spel. J. H . 

Nieuwe leden. 
137. H. Snieets-Cals, Geneindestraat 21, Valkenburg. 
138. dr. P. J. H. Leith, Kleine Gracht 17, Maastricht. 

Mededeeling. 
Wegens het hoogfeest van Pinksteren wordt de vergadering van 

17 Mei verschoven op Maandag 24 Mei. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 19 April 1937, vergadering; 
Maandag 3 Mei 1937, beurs; 
Maandag 24 Mei 1937, 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 23 Maart 1937. 
Te half negen opent de voorzitter met een welkom tot de aan

wezigen de vergadering, in het bijzonder tot den heer Zomer, die 
als gast aanwezig is. De beeren Drijver en Rüder worden geballo
teerd en als lid aangenomen, waarna de notulen worden gelezen 
en goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken is een schrijven van 
den heer Meier uit Nederhorst den Berg, een adres voor het be
stellen van Engelsche kroningszegels, een aanbieding van Astrid-
zegels, waarvoor vele leden zich opgeven en een schrijven van de 
Postzegel-Vereeniging „IJmuiden" betreffende uitgifte van een 
kaart met speciaal-stempel ter gelegenheid van een te houden 
tentoonstelling. Voor de leden, die dit wenschen, wordt besloten 
financieelen steun te verleenen bij het bestellen van de kronings
zegels, met de bepaling, dat het in vijf termijnen betaald moet zijn, 
terwijl de zegels bij de betaling van den laatsten termijn afgegeven 
zullen worden, zoodat de vereeniging in het geheel geen risico 
loopt. 

De administrateur vraagt den leden de rondzendboekjes nog eens 
te controleeren, indien er door hen zegels uit gekocht zijn, daar 
de laatste twee maanden een klein tekort was ontstaan, wijl enkele 
vakjes niet geparafeerd waren, hetgeen voor de vereeniging schade 
beteekent. 

Van de rondvraag maakt de heer Alderliefste gebruik. Op een 
vorige vergadering heeft hij gesproken over een verloting ten bate 
van de feestkas, hetgeen aangehouden zou worden. Er is verder 
nog geen aandacht aan geschonken, doch op een volgende ver
gadering zal het ter sprake worden gebracht. Hierna sluit de voor
zitter onder dankzegging de vergadering, waarna de verloting 
gehouden wordt, welke allen een prijs bracht. M. H. H. 

Candidaat-lid. 
K. Zomer, De la Reijstraat 57, Den Helder. 

Bedankt met 1 April. 
A. Lensvelt, Hoofdgracht 65 Den Helder. 

Vergadering 
De volgende vergadermg wordt gehouden op Dinsdag 27 April 

1937, in de bovenzaal van Café „Postbrug", Koningsplein, Den 
Helder. 
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Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Honigmanstraat 99, Heerlen. 

Verslag der vergadering van 22 Maart 1937. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de 26 aanwezigen 

welkom, in het bijzonder de beeren van Brunssum en dr. Eek van 
Merkstein. Het doet hem genoegen, dat Brunssum reeds zoo spoedig 
gevolg heeft gegeven aan onze uitnoodiging. Ook over ons bezoek 
aldaar op 13 Maart is hij tevreden. De notulen worden voorgelezen 
en goedgekeurd, de ingekomen stukken voor kennisgeving aan
genomen. Onderstaand candidaat-lid, voorgedragen door den heer 
Uitenbosch, wordt met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Bij den wedstrijd over Curasao nr. 4 wordt de prijs toegekend 
aan den heer Closset. 

Van de rondvraag maken enkelen gebruik, o. a. vestigt de heer 
Trieschnigg de aandacht op de valsche „Armenwet"-opdrukken, 
waarvan afbeeldingen zijn opgenomen in „Die Post". Na een kleine 
veiling en de maandelijksche verloting wordt de vergadering 
gesloten. P. Sch. 

Nieuw lid. 
jhr. ir. C. van Hol the , Heistraat 42, Terwinselen. 

Adreswijziging. 
L. Uitenbosch, thans Heistraat 32, Terwinselen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 April 1937; 
Beursavond op Maandag 10 Mei 1937; 

telkens des avonds te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, 
Heerlen. 

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

Verslag der jaarvergadering van 25 Maart 1937. 
Om haK negen opent de voorzitter deze druk bezochte ver

gadering (18 leden). Er wordt overgegaan tot de voorlezing der 
notulen van 24 Februari 1937, welke na het aanbrengen van een 
veranderinp worden goedgekeurd. Eenige ingekomen stukken be
treffende aankoop van zegels worden na voorlezing voor kennis
geving aangenomen. 

De voorzitter zou gaarne zien, dat een lid der vereeniging op 
zich nam, om in overleg met den penningmeester de nieuw ver 
schenen zegels, op welke de leden prijs stellen ,voor hun verza
meling aan te schaffen, hiervan kennis te geven aan den penning
meester of den heer Van den Bergen te Axel, die bereids deze 
functie OD zich heeft genomen en zooveel mogelijk zal zorg 
dragen, dat dan op de volgende vergadering de bestelde zegels 
aanwezig zullen zijn. Besloten wordt een abonnement op eenige 
buitenlandjche bladen te nemen en deze onder de leden te laten 
circuleeren Voor deze werkzaamheden is een bibliothecaris noodig. 
Het bestuurslid, de heer H. A. Lijppens te Terneuzen, stelt zich 
hiervoor beschikbaar en zal voor de circulatie zorgen. Om te 
beginnen zullen abonnementen worden genomen op „La Phila
telie Beige'' en ,,Die Postmarke". 

Daar da rekening en verantwoording van den commissaris der 
rondzending eenige toelichting behoeft, wordt deze aangehouden 
tot de volgende vergadering. Daarna brengt de nenningmeester 
verslag uit over het afgeloopen dienstjaar. Dit verslag wordt met 
applaus ontvangen en door allen goedgekeurd. De voorzitter dankt 
den heer Westerweel namens de vereeniging voor zijn accuraat 
gehouden beheer. 

Als nieuw lid wordt met algemeene stemmen aangenomen de 
heer G. de Tonge, te Axel. Na een kleine verlot!n<; van enkele 
zegels sluit de voorzitter de vergadering en dankt de leden voor 
hun goede opkomst. G. T. 

Nieuw lid. 
G. de Jonge, Oranjestraat 2, Axel. 
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•
Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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's-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Twaalfmorgenstraat 20, 's-Hertogenbosch. 

Verslag der vergadering van 17 Maart 1937. 
Te 8.45 uur opent de voorzitter de vergadering, waarna de secre 

taris gelegenheid krijgt de notulen der vorige vergadering voor te 
lezen. Onveranderde vaststelling volgt. Een ingekomen schrijven 
der Philatelistenclub „Eindhoven" houdt het verzoek in, om een 
der bestuursleden als jurylid op de te houden tentoonstelling zitting 
te laten nemen, waartoe de heer J. Roelands zich bereid verklaart. 
De voorzitter deelt mede, dat het bestuur besloten heeft een proef 
te nemen met aankoop van in België nieuw uit te geven post
zegels. Al /orens een uitgewerkt plan aan de leden voor te leggen, 
wordt het juist geacht den leden de gelegenheid te geven, hun 
wenschen in deze kenbaar te maken. Eenige leden maken hiervan 
gebruik, waarop van de gegeven wenken aanteekeningen worden 
gemaakt. Verder brengt de voorzitter naar voren, dat de heer 
A. Ottevanger zich bereid heeft verklaard in de April-biieenkomst 
een lezing te houden met als onderwerp: „Onze mooie liefhebberij". 
Het bestuur heeft gemeend de leden der afdeeling junioren in de 
gelegenheid te moeten stellen, op dezen leerzamen middag aan
wezig te zijn. Ook verdere bekende verzamelaars zullen een uit
noodiging tot bijwoning ontvangen. De leden worden reeds thans 
verzocht er rekening mede te willen houden, dat de vergadering 
precies om 3 uur begint. 

In verband met het door een der leden gedane verzoek heeft 
het bestuur tevens besloten de gelegenheid open te stellen tot ge
zamenlijk bezoek aan de postzegeltentoonstelling te Eindhoven op 
Zondag 23 Mei a.s. Nadere bijzonderheden hieromtrent worden 
nog medegedeeld. 

Op een van de gewone wijze afwijkende manier vindt dan ver
loting der beschikbaar zijnde prijzen plaats. 

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door den biblio
thecaris, die den voorzitter dank zegt voor den geschonken Senf-
catalogus van Europa 1922, benevens van een Engelsch werkje van 
1897, De voorzitter der afdeeling Junioren dankt voor de uit
noodiging barer leden op de te houden lezing. Hierna volgt slui
ting van het officieele gedeelte. P. H . 

Nieuw lid. 
Willy Mulder, Helvoirtsche Steenweg C 21 A, Vught. 

Candidaat-lid. 
H. M. Driessen, Graafscheweg 280, 's-Hertogenbosch. (Eigen aan

gifte). 
Mededeeling. 

De penningmeester deelt mede, dat de postkwitanties voor inning 
der jaarcontributie 1937 onherroepelijk na 1 Mei a.s. worden uit
gezonden Betaling kan alsnog geschieden op postrekening 223179 
ten name van den penningmeester der 's-Hertogenbossche Vereeni
ging van Postzegelverzamelaars te 's-Hertogenbosch. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: A. H. J. SCHOUTEN, Eikendreef 43, Helmond. 

Verslag der vergadering van 22 Maatt 1937. 
Aanwezig 17 leden. Bericht van verhindering is binnengekomen 

van de beeren Broens, Derks en Wabnitz. Na enkele welkomst
woorden van den voorzitter worden de notulen van de vorige ver
gadering goedgekeurd. Ingekomen is een verzoek van de Phila
telistenclub „Eindhoven", om een jurylid aan te wijzen voor de 
op 22 en 23 Mei a.s. aldaar te houden tentoonstelling. Waar geen 
der bestuursleden zich hiervoor beschikbaar kan stellen, zal zich 
desgewenscht het oud-bestuurslid, de heer Prinssen, disponibel 
stellen. Medegedeeld wordt, dat de beeren Van Hoof, Van Lieshout, 
Mulder, Van Schijndel en Thielen zullen inzenden. Verder is binnen
gekomen een schrijven van L. Goldberg te Brussel betreffende de 
eventueale levering der nog te verschijnen Astrid-zegels. Bij de 
rondvraag brengt de heer Van Someren de aanschaffing van een 
Belgisch postzegelblad ter sprake ter circulatie onder de leden, die 
zich speciaal voor België interesseeren, waartoe evenwel nog niet 
besloten wordt. De heer Van Lieshout veilt weder enkele zegels, 
waarna een verloting met 6 beschikbaar gestelde prijzen wordt 
gehouden. Hierna volgt sluiting van het officieele gedeelte. A. S. 

J. K, RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 26 April 1937, des avonds 8 uur, 

in café Geenen, Steenweg, Helmond. 

Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen, 
Secr.: H. C. DOEVENDANS, Velserduinweg 197, IJmuiden, O. 

Verslag der Jaarvergadering van 23 Maart 1937. 
De voorzitter opende deze tweede jaarvergadering met een kort 

inleidend woord over de algemene toestand der vereniging. Nu 
na 2 jaar werken blijkt het duidelijk, dat de vereniging haar 
bestaansrecht in onze gemeente heeft verworven. Het toenemende 
ledental en de onderlinge verhouding, de trouwe opkomst op de 
vergaderingen, alles wijst duidelijk in de goede richting. Vol moed 
gaan we het derde jaar in. Tevens deelt hij mede, dat de vereniging 
„IJmuiden's Bloei" de onkosten voor een speciale afstempeling op 
de tentoonstelling wil dekken. 

Ook het jaarverslag van den secretaris kenmerkt zich door een 
opgewekte toon. Helaas, een sombere noot is het overlijden van 
ons lid J. Wuis. Staande, onder enige ogenblikken stilte, wordt dit 
trouwe lid herdacht. Een woord van bijzondere dank ontvangt de 
heer Adriaans, de ijverige propagandist der vereniging. Het verslag 
van den penningmeester sluit met aan ontvangsten en uitgaven 
een bedrag van ƒ 282,96. Batig saldo ƒ 14,50. De begroting voor 
het komende jaar wordt opgemaakt en goedgekeurd. Hierop nodigt 
de voorzitter alle leden met hun dames uit, om tegenwoordig te 
zijn bij de oficiele opening der tentoonstelling en tevens wekt hij 
op, zoveel mogelijk kaarten met het speciale stempel en reclame 
voor IJmuiden te verzenden. Ook de kascommissie, de heren De 
Hoog en Van der Laan, wordt dank gezegd voor haar werk en een 
nieuwe commissie wordt benoemd, n.1. de heren Klok en De Ruiter. 
Met algemene stemmen wordt daarna de heer Schipper als com
missaris herkozen en bij tweede stemming de heer Swaanswijk als 
2e secretaris. De voorzitter dankt het aftredende bestuurslid, den 
heer Schol; vanaf de oprichting is hij bestuurslid geweest, heeft 
in de moeilijkste tijd zijn beste krachten aan de vereniging ge
schonken en we zien hem dan ook node vertrekken. Een gratis 
verloting besluit het officiële gedeelte. H. C. D. 

Nieuwe leden. 
W. van Leeuwen, Melklaan 53, Velsen, N . 
M. Mertens, Koekoekstraat 12, IJmuiden, O. 

Adresverandering. 
J. F. Kriek, van Dennenstraat 4 naar Meidoornstraat 7, IJmuiden, O. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergaderingen op Vrijdag 23 April 1937 en op 

Vrijdag 7 Mei 1937, in het clublokaal. Patronaatsgebouw, IJmuiden, 
Oost. 

Philatelisten-Vereeniging „Gouda", te Gouda. 
Secretaris: D. PALSGRAAF, IJssellaan 80, Gouda. 

Verslag der vergadering van 22 Maart 1937. 
Om half negen opent de voorzitter de vergadering en heet allen 

welkom, in het bijzonder den heer C. Vermeulen, die heden avond 
voor het eerst aanwezig is en die met algemeene stemmen als lid 
wordt aangenomen. Ingekomen is een brief van den heer L. Gold-
berg uit België, die ons wil voorzien van de komende Koningin-
Astrid-zegels. Leden, die deze zegels wenschen, kunnen ze bij den 
heer Polling bestellen. 

De heer Polling deelt ons mede dat hij den zoo vurig ver
langden Yvert heeft medegebrocht en dat deze bij den heer Pals-
graaf thans voor de leden ter beschikking wordt gehouden. Hij 
deelt voorts mede, dat de heer Schouten is benoemd tot hoofd
administrateur van de rondzendingen en zulks om de werkzaam
heden van den secretaris wat te verlichten. Niets meer te behan
delen zijnde, wordt overgegaan tot de rondvraag, waarvoor zich 
opgeeft de heer Kruissink, die graag wil weten, hoe lang achtereen 
de nieuwe catalogus in het bezit van een lid mag blijven; na 
eenige discussie wordt deze termijn gesteld op een week. Hierna 
wordt een kleine pauze gehouden, waarna de veiling een aanvang 

neemt. Diverse kavels verwisselen van eigenaar; echter zou door 
meerdere opkomst der leden een grootere omzet te verkrijgen 
zijn. De thuisblijvers missen op deze manier hun kans, diverse 
mooie zegels te bemachtigen, daar zeer mooi materiaal aanwezig 
is. Om half elf gaat de vergadering uiteen. D. P. 

Bedankt als lid. 
A. van der Kind, Staringstrait 20, Gouda. 

Nieuw lid. 
C. Vermeulen, Constantijn Huijgensstraat 55, Gouda. 

Candidaat-Ieden. 
W. Langenberg, Raam 18'i, Gouda. 
N. den Boer, Onder de Boompjes 78, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 April 1937, in „Het Schaakbord", 

Kleiweg, Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 7 April 1937. 
Wanneer de voorzitter de vergadering opent, blijken 20 leden 

aanwezig te zijn. De nieuwe leden worden welkom geheeten. En
kele ingekomen stukken worden afgehandeld. De heer Bokking 
zal voor de leden series Koningin-Astrid-zegels bestellen tegen 
nominaal. Hoewel in principe tegen de uitgifte van I n d i s c h e 
Jamboree-zegels, zal de secretaris toch voor de leden deze zegels 
bestellen. De verzamelaars zijn nu eenmaal wel verplicht de zegels 
aan te schaffen, daar anders open vakken in het album blijven. 

De secretaris deelt nog mede, dat er een verzekering is ge
sloten tegen brand en diefstal van de circuleerende boekjes. Uit 
de laatste rondzending is door de leden voor ruim ƒ300 gekocht; 
zeker een mooi bedrag, gezien het nog betrekkelijk gering aantal 
leden. De boekjes zijn precies een maand in circulatie geweest, 
waaruit blijkt, dat de leden de boekjes snel doorzenden. Dat dit 
zoo moge blijven. 

Naar aanleiding van een verzoek tot het bestuur gericht, wordt 
besloten, dat een lid, dat op de circulatielijst niet het bedrag 
aan gekochte zegels in elk vakje noch het totaal wil vermelden, 
op die lijst in de kolom voor dat lid bestemd kan invullen: „Ver
rekend met sectiehoofd". Het lid is evenwel verplicht t e v o r e n 
van zijn handeling aan het sectiehoofd kennis te geven. Evengoed 
moet hij het totaal bedrag op de controlekaart vermelden en een 
lijstje overhandigen aan het sectiehoofd, waarop vermeld staat voor 
welk bedrag hij uit elk boekje genomen heeft. 

De heer Langeveld schenkt nog 2 boekjes voor de bibliotheek, 
welke in dank worden aanvaard. Hierna heeft nog een verloting 
van zegels plaats, waardoor meer dan de helft der aanwezigen in 
het bezit van een of meer zegels komen. Na sluiting van de ver
gadering wordt overgegaan tot onderlingen ruil, waartoe veel 
animo bestaat. G. C. v. H . 

Nieuwe leden. 
Th. A. EUer, Riouwstraat 28 I, Amsterdam, O. 
L. Houbaar, Kerklaan 33, Soesterberg. 
H. van Dijk, Mesdagstraat 11, Amersfoort. 

Rectificatie, 
B. Both moet zijn: J. M. Both. 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op Woensdag 5 Mei 1937, in „'t Valk je": 

te 7 uur beurs; te 8 uur vergadering. 

J . K. RTETÜIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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BOEKEMA STAAT AAN DE SPITS! 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Secretaris: M. J. H TOORENS, Stationsweg 2, 'sGravenhage 

Verslag der vergadering van 6 April 1937. 
In de op 6 April 1937 te Amsterdam gehouden ledenvergadering 

werden als leden aangenomen de heeren H van der Loo te Rotter
dam en A Forster te Den Haag Als adspirantleden werden aan
genomen de heeren P. N. L Keuzekamp te Zw olle, J. P. Tesselaar 
te Alkmaar, en de firma Van Weeda en Ten Kate te Amsterdam. 
Als correspondeerend lid werd aangenomen de heer W. Heertje 
te Antwerpen. Opnieuw aangemeld als lid de Haagsche Postzegel
handel te 'sGravenhage. 

De nieuw ontworpen statuten hebben d d 3 Maart 1937 
(Ie afd B, nr 886) de koninklijke bewilliging ontvangen. (Bereids 
goedgekeurd 24 April 1929, nr 44) 

Per 1 September verschijnt de 4e editie van den Speciaal
Catalogus van de Postzegels van Nederland en Kolomen Besloten 
werd deze alleen voor den verkoop beschikbaar te stellen aan de 
leden van de handelaarsvereeniging 

Op de A V R O puzzle kwamen 12 282 oplossingen bmnen. 
M J. H. T 

■ ■ ■ ■ B L O K J E S . ■ ■ ■ ■ 
Het verzamelen van speciale velletjes, uitgegeven tijdens een ten

toonstelling o d , verheugt zich in een steeds toenemende belang
stelling Alle tentoon«tellmgvelletjes, uitgegeven vóór 1936, zijn 
met anders dan voor hooge prijzen verkrijgbaai Bestelt U daarom, 
voordat ze ook in prijs stijgen, de volgende blokjes of velletjes, 
welke WIJ nog billijk leveren kunnen: 
BELGIË, 218, postzegeltent Brussel 1924, m tent stempel ƒ 3,75 
BELGIË, Siteb, 5 -)- 5 francs (oplage 35 000) - 2,95 
BELGIË, Postzegeltentoonstelling Charleroi - 2,25 
BELGIË, Postzegeltentoonstelling Borgerhout - 2,25 
DUITSCHLAND, Braunes Band -0,95 
DUITSCHLAND, 2 Olympiade-blokken - 2,75 
DUITSCHLAND, HITLER-blok -0,65 
LIECHTENSTEIN, Postzegeltentoonstelling Vaduz II . . -2,25 
RUSLAND, PUSCHKIN-blok, kleine oplage - 2 , — 
ZWITSERLAND, Pro Patria (reeds zeldzaam i) • . • - 1,75 
ROEMENIE, 452, Postzegeltentoonstelling Bucarest . . . -0,50 

P l ^ Prijzen van andere blokjes en velletjes op aanvrage ! 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM, 
Postbus 1, Giro 1700, Gravenstraat 17, 
Telefoon 4323. (211) a. d. N . Kerk. 

Prvjs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

ZICHTZENDINGEN. 
PRIMA EXEMPLAREN. 

LAGE PRIJZEN 

UITGEBREIDE COLLECTIES 

Regelmatig nieuw materiaal wordt in 
omloop gebracht Bij uitstek geschikt 
voor den gevorderden verzamelaar 

W. M. F. SUTHERLAND, 
PHILATELIST, 

A L B R E C H T T H A E R L A A N 49, 

U T R E C H T . (280) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Jamboreezegels gestempeld. 

Ik betaal voor de 1 % ets per 100 
stuks f 0,75; idem voor de 6 ets 
f 0,50, voor de 1 2 % ets. f 0,08 
per stuk. Ik koop verder alles van 
Nederland, zooals driehoeken 6 ets. 
ad f 1,25 per 100, weid. zegels, 
enz., kilowaar, bundels. 

A J. DE WIT, (278) 
Palestrinastraat 11, Amsterdam, Z. 

P O S T Z E G E L B E U R S 
Eiken Zaterdagmiddag van 2 tot 6 uur in de 
bovenzaal van het Café-Rest „Bagatelle", 

Passage é i , Den Haag 
(3e ^tage, zaal no j , met de lift naar boven) 
R u i l - i n k o o p - V e r k o o p . (276) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

T e k o o p g e v r a a g d N e d e r l a n d : Olympiade f i ,—, Roocje Kruis f o,éo, 
A N W f 0,55, Goudsche Glazen f 0 , 4 0 . Zeeman f 0,30, Rembr f 0,26, 
Kind '24, *25, '27 '28, '29 f 0,17, '30 f 0,22, *3i f 0,50, '32 f 0,35, *33 f0 ,28 , 
34 f 0 2 6 Zomer '3J f 0 , 1 7 . Zomer '36 f 0,16, dito J c f 0,05, 6 c Crisis 

f 0,07, 6 c zeeman f 0,08, 7I/2 g luchtpost f 0,24, 36 c f 0 , 0 3 , 40 c f 0,08, 
75 c f 0,12, Driehoeken 6 c f i ,2j per 100, 12^/3 c f 0,12, W d Zw 1^/20 
f o,jo p 100, 5 c f 0,80 p 100, 6 c f o,3j p roo , 12V2 c f 0,06, Curasao 
6 c f 0,3 j per roo , 12I/ c f 0,06, luchtv v f 0,08^/2, 2 c Reddmg f 0,021/2, 
tentoonst 1,90, C U R A Q A O 300 J cpl ongebr i j , — , 

B e l g i ë : Orval I f 3 , — , Weid 1928 f i , 2 j , 1929 f i j o , '30 f 1,50, *3i 
3 7 5 . '32 f 4,25, *33 f 6 , ^ , '34 f 4,25, Antwerpen blok f i ,7J , BIT f 0,50, 

Leopold blok f 1 , 5 0 , Mercier f 17,50, {m/St L'Alleud f 15,—) Infant f 2,75, 
Piccard f 0,60, Orval II f ir ,— Invaliden f 2,20 Slteb f 1,30 Borgerhout of 
Charleroi f r,20 Koningskmd f 0,55 Astrid f 0,60 Postkoets f 0,28 Baud 
bl f o 60 dito los f 0,35 , 

D u i t s c h l a n d ongebr Weid. '24 f 2,75 '25 f 0,55, '26 f 4,— , '27 f 2,— , 
'28 f 2 4 0 , *29 f 2,40, '30 f 1 7 0 , IPOSTA f 12,50, '31 f 2,80, dito opdr 
f o,4s, '32 f 1,80, Freder f 0,60, WAGNER f 4,75, lAA f 1,20, blok loj 
weid f 15,—, luchtpost Yv 27—34 f 3 50, C H I C \ G O F f7 ,—, OSTROPA f 5,— 

i Diversen. Eng Jubilee 2 /̂0 d f 0,06, Edward 2I/2 d f 0,03, alle Fransche gel 
zegels fr l jo minimum f 0,02 U S A gebr of ongebr (volle gom) (kantzegels 
halven pnjs) prima kwaliteit, alles boven fr 2,- Yvert tegen behoorlijken prijs 

Nieuw adres : (281) 
H . D R S Y P U S S , I V i e r s s t r a a t S O , A m s t e r d a m , Z . 

ENGELSCHE KRONINGSZEGELS. 
45 series. 135 stuks 

f 1 serie f 12,50 
5 „ „ 57,50 

10 „ „ 110,— 
Kassa mst order op mijn giro 86326. Dominions 
eveneens leverbaar. Details op aanvraag. 
H. DREYFUSS, Niersstraat 50, AMSTERDAM Z. (288) 

J. Prent en Co betalen de 
hoogste prijzen voor Jamboree
zegels, gebruikt, in elke hoe
veelheid, alsmede voor Neder
land, Indie, Suriname en Cura
sao, engros en in kilo's. Tevens 
te k o o p g e v r a a g d gelegen-
heidsblocks van alle landen. 

Sneeuwklokjesstraat 18, 
Den Haag. ̂ 282) 

Duitschland, gebruikt per 100. 
1934 Hindenburg rouw f 11,— 1935, Ŝ "̂" 
kenrt Heim f 13,75 I935) 100 Jahre Eisen
bahn f 14,75 1935, Schutz, Bach, Handel 
f I I ,— 1935, 9 November 1923 f 3 — 
1935, Daimler Benz f 3,35 1936, ro jaar 
Lufthansa f 4 7 5 1936, Gemeirdekongress 
f 9,50 1936, Freizeit & Erh t 4,75 1936, 
Nürnberg 1936 f 1,80 Per 10 stuks lo pet 
prijsverhooging — UITSLUITEND MOOI 
GEBRUIKTE EXEMPLAREN Alle Duitsche 
koerseerende zegels en nieuwigheden a 45 c 
de mark Giro 162800 Firma A. Weggen, 

Juliana van Stolberglaan 181, 
Den Haag. (286) 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

Tegen elk aannemelijk bod te 
koop aangeboden een complete 
verzam. NaderUnd en Eoloniën 

G H. VAN GRUNNINGEN, 
Keizerstraat 54, Den Helder . (287) 

H I T I v B R B I ^ O C K S , 
ongebruikt of gebruikt, f 5,35 per 10 stuks 
Porto extra — Giro 162S00 

A . W E G G E N , 
Jul iana van Stolberglaan 1S1, 

Den H a a g (28;) 

T E KOOP GEVRAAGD Nederland, Fran
keering b a a gi/i o/y Samenstelling nader 
overeen te komen 12^/2 et W de Zw 
f 0,08, Curasao f 0,07, Drieheek f 0,13, 
Jamboree f 0 0 5 Kind *24, '25, '28, '29 
f o,r8, *26, '32 f 0,35, '30, 34 f 0,24, '31 
f 0,47, '33 f 0,25, '35 f 0,17 Zomer '35, 
■36(0 ,18 A N V V f o 57 G Glazen f 0,37, 
Rembrandt f 0,27!^ Zeeman f 0 , 3 1 , R Kruis 
f o éo, Olymp f r,—, Luchtv fonds f 0,09 
Alle betere zegels van Nederland en alle 
Fransche gel. zegels (nieuwe fr 1,50, minstens 
f C03.) VV. D E J O N O E , (274) 

K o n . Wilhe lmina laan 200, V o o r b u r g . 

Betaa l 25 pet. meer dan vóór de devaluatie, 
voor zegels, die ik gebruiken kan per 100 en 
1000 per soort, van Nederland en Kolomen 
Massa- en kilowaar steeds t e koop gev raagd . 
Aanbiedingen steeds met prijsopgaaf aan 
R. KORMOS, Lid Ned Ver v Postz Hand , 
Voorburg, Prinses Marionne loan 152. (221) 

1000 versch. postzegels (wereld) 
f 1,15; dito (Europa) f 1,35; franco 
uit mijn doubletten D. van Ommen, 
Apeld weg 46, Epe. Giro 132330 

(275) 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

plaa t s ingen géén e x t r a 
kor t ing verleend. 
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» 

VERKOOP BIJ VEILING 
VAN DE SCHITTERENDE 

STEPHENS« -VERZAMELING. 
Ie Veiling: 31 Mei en 1 Juni 1937. 
U.S.A. en Britsche Bezittingen in Noord- en Zuid-

Amerika en West-lndië. 

Deze eerste veiling zal gehouden wor

den spoedig na de K R O N I N G ten 
gerieve van de bezoekers van Overzee 
en omvat tal van buitengewoon mooie 
exemplaren der eerste uitgiften van de 
Vereenigde Staten van Amerika, of

schoon niet van bijzondere zeldzaamheid; 
Britsch NoordAmerika is zeer sterk 
vertegenwoordigd en bevat een 12 pence 
Canada, een wonder mooi briefstuk 
van Nieuw Schotland met drie 1/—, waarbij een 
paar, talrijke „pence"uitgiften van NewFoundland, 
zeer bijzondere stukken van Westlndië, speciaal 
van Trinidad en St. Vincent, en van de Zuid

Amerikaansche Staten; Britsch Guyana bevat een 
bijzonder mooie partij, waarbij een prachtstuk 
„12 c. circular." 

2e Veiling: 14 en 15 Juni 1937. 
Oud-Duitsche Staten. 

Vermoedelijk het fraaiste gedeelte 
van deze wereldvermaarde verzameling. 

Niet alleen bevat deze een menigte 
prachtige zeldzaamheden, maar ook de 
kleinere zegels zijn van een kwaliteit, 
welke gezien moet worden om volledig 
te kunnen worden gewaardeerd. De 
mooiste stukken zijn van Wurtemberg, 
Saksen, Beieren, Brunswijk en Olden

burg. 
De volgende 4 veilingen van deze buitengewone 

verzameling zullen gehouden worden in het vol

gende seizoen. 

Men kan nu reeds inschrijven voor de 6 cata

logi en de complete lijsten van opbrengstprijzen 
voor 15/— of 4/— per stuk. 

Speciale veiling op 24 en 25 Mei 1937, ter gelegenheid van 
de Internationale Postzegelhandelaren-beurs in Londen, 
waaronder begrepen „All Foreign", bevattende een gespecialiseerde verzameling van Spanje, 

Nederland, enz., een prachtige gelegendheid voor handelaren op het Continent. 

H. R. HARMER, 
131/134 New Bond Street. LONDEN, W. 1. 
Telefoon, Mayfa i r 0218. Telegramadres: PhistamselWesdo, Londen. 

Correspondentie: Engelsch, Fransch en Duitsch. (isz) 
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I Bast iaanse Si Boekema's Posézegeüiandel N.V. (i.o.) | 
f zal o.o.v. haar magazijn en kantoor op 1 
I 1 MEI A.S. I 
I openen in he£ pand WESTE W A G E N S T R A A T 34, ROTTERDAM. I 

1 De leiding van de zaak is in handen gesteld van: g 
I den heer A. G. BASTIAANSE Azn., \ / den heer R. B O E K E M A , die gedurende | 
f die vakkundig geschoold werd door wijlen 11 7 jaren zijn philatelistische opleiding genoot 1 
1 den heer J. L. van Dieten Jr. en sedert f ] bij Duitschland's grootsten veilinghouder en J 
i een zestal jaren zelfstandig bedrijfsleider [ ] bondskeurmeester, den heer Heinrich Köhler, % 
i was van J. L. van Dieten's Postzegel= i f Berlijn, en tot heden voor eigen rekening J 
1 handel N.V., en / \ zaken deed te 's=Gravenhage. 1 

I Deze combinatie garandeert den verzamelaars een alleszins vakkundige bediening, en | 
i zal het van hun kant op hoogen prijs stellen, dat het vertrouw^en, tot dusver gesteld § 
1 in bovengenoemde beeren, ook op de nieuwe firma zal mogen overgaan. J 

I De N.V. (i.o.) zal zich bezig houden met den IN= E N V E R K O O P VAN P O S T Z E G E L S | 
W en aanverwante artikelen, EXPERTISES, T A X A T I E S en het houden van 1 
I • PUBLIEKE P O S T Z E G E L VEILINGEN. (289) | 

l l l i i l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l i i i l l l l l l l l l l H I l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l i i i l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l I l l l l l l l l Ui 

I 

Hendrik van der Loo's Postzegelhandel N.V. 
zal eind Apri l een be langr i jke 

Europa-Verzameling, Engelsche en Fransche Koloniën 
in vei l ing brengen. 

, De catalogus, welke zeer mooie koopen en vele gezochte zegels 
bevat, zal gratis en franco op aanvraag worden toegezonden. 

Prijslijst van Suriname is versciienen 
met aanbiedingen per stuk en per 10, zoowel van gestempelde 
als van ongestempelde exemplaren; eveneens gratis verkrijgbaar. 

TTE: K O O R O E : V R A A O D : 
Nederland Tentoonstelling, waarvoor wij f 2,50 per serie betalen. Elk aantal, hoe groot 
ook, wordt door ons voor dezen prijs gekocht, zoowel gestempeld als ongestempeld. 

Hendrik van der Loo's Postzegelhandel N.V., 
N I E U W S T R A A T 2 6 ( Ingang Por t iek ) R O T T E R D A M . Telefoon 5 4 8 4 0 . 

Modernst ingericht Postzegelmagazijn. Gevestigd sedert 1897. (284) 
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PDE HAAGSCHE POSTZEGEL HANDEL > I 

NOORDEINDE 196, DEN HAAG, 
VRAAGT TE KOOP: 

Gebruikte Jamboree-Series 
ä f 5 - per 100, mits prima kwaliteit. 

^Ill l l lri ini M'MltlllllllillllllllUinill llllillli llMMMIIIlNIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIinilillilllllllMlIlMlIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIJinilIlllniM.nillllllllllHI MlllllllllllllilllIIIIMIlMIIIIIIIINNIIIIIIMIIItllllllllllllllllimi 

(244) J 
nlilllli 

T e k o o p g e v r a a g d : JAMBOREEZEGELS in elke hoeveelheid. 
Aanb. met prijs. Verder kilowaar Nederland en Koloniën. Wij betalen hooge prijzen. 

T e k o o p a a n g e b o d e n 
zegels f 12, jo. Bedrag moet vóór 

I Kronings-series Engeland 4y Koloniën, 135 
2 s April op mijn giro 4021 j gestort zijn. 

M Edward overdrukken, 
I , 

per 10 series 
11 waarden, compl. slechts f 0,f 

f 4,50 

Sovjet Rusland, 100 versch. speciale 
samenstelling, Yvert 200 fr f 2,50 
Rusland, 100 x 10 aan vellen - 2,— 
250 versch. geheele wereld, 
voor wederverkoopers per 10 st. - 2,50 
Rembrandt per serie ' o.35 

Zichtzendingen aan vereenigingen en clubs. 
Porto extra. 

Weid. 1927 per serie 
» 1928 „ 

1929 » 
1930 » 

» 193^ « 
P A K K E T T E N . 

N e d e p l . - I n d i ë s 
50 verschillende 

IOC „ 
150 » 
100 verschilendc Nederland 
200 „ „ 
250 
Giro 40215. 

Brederodestraat 46 , AMSTERDAM, W. 

f 0,30 
- 0,30 
- 0,30 
- 0,35 
- 0.7S 

- 0,25 
- 1,20 
- 3,— 
- O.J5 
- 3 — 
- J-50 

U77 

Heri* « J e n s e n In K o p e n h a g e n 
hat Dybböl-Marken zu vertauschen ,Herr MüUer in 
Berlin Luftschutz- und Sie vielleicht neue Kinder
zegels. Herr Müller spricht deutsch und hat einen 
Michel, Herr Jensen dänisch und tauscht nach Senf 
und Sie benutzen einen Yvert-Katalog. Trotz dieser 
Verschiedenheiten tauschen alle ausgezeichnet mit
einander, und das durch eine GROSSZÜGIGE 
INTERNATIONALE TAUSCHORGANISATION : 
'VĈ ollen Sie nicht auch mitmachen, zumal bargeldlos 
getauscht wird ? 
Fordern Sie unverbindlich einen Prospekt, schreiben 
Sie an Berlin NW 7, Box NMP 62, an den Inter
nationalen Briefmarken-Tauschdienst, 

(279) Ï EQUATOR. 

Bezoekt de grootste 
Handelaar shears ter wereld! 

LONDEN (Holborn Restaurant) 
2 4 , 2 5 en 2 6 MEI 1937. 

De 100 s t a n d s z i j n a l l e v e r h u u r d . 

Hon. Organiser, 
ALBERT H. HARRIS, 112 Strand, London, W.C. 2. 

(291) 

BIEDINGEN, zoowel 
als AANBIEDINGEN, 
advertentie Maart-nr. 
blijven van kracht. 
JAHBOREEZEGELS 
gebruikt, te koop gevraagd. 
B. J. ABRAHAMS, 
Telef. 116976. Stationsweg 101. 

DEN HAAG. U83) 

Excelsior Ei -Alt, /xceisior i i /uropa-/ \ iDuin 
in zes klemDanaen met kunstleaer overtrokken. 

Dit is absoluut een compleet album, 
in Nederlandschen tekst, 

en 
Nederlandsch fabrikaat. 

100 procent b e t e r en 
50 procent goedkooper 
dan buitenlandsche albums. 

Prijs in zes aee len i 40,— 
(veertig gulden), te betalen in twaalf termijnen. 

Postze^emandel „Universum , 
v/k. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL N.V., 
Gravenstraat 4, Telefoon 42164, A M S T E R D A M . (..7) 
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Machine 46 II. 
Als nieuwe reclame staat onder den waardestempel K. K. KNIES 

en tusschen de stempels een radio-apparaat met: PHILIPS E N / 
ERRES. 

Machine 58. 
Model C3 (met 2 sterren !), in gebruik sedert Januari. Tusschen 

de stempels „ALUBU" / ALG. UITGEVERS BUREAU / BAN
DOENG. 

Machine 63 IIL 
Deze baarfrankeeringmachine stempelde half Februari geheel 

zonder reclame-cliché's. 

NEDERLAND. 
Op 1 Juni a.s., tenminste als men de nieuwe Douglas DG 3's 

op tijd ontvangt om ze dan in de vaart te hebben, zal het lucht-
postvervoer van Nederland naar Indië een zeer groote verande
ring ondergaan. Een verandering, die van baanbrekende beteekenis 
zal blijken te zijn en zooals wij ze in jaren niet beleefd hebben. 
Wat gebeurt er dan ? Wel, het luchtrecht wordt afgeschaft en 
a l l e brieven en briefkaarten naar Indië worden per luchtpost 
verzonden. 

Tot heden was het luchtrecht nog 30 cent per 5 gram plus 
6 cent port, terwijl een gewone brief van 20 gram per boot 
slechts 6 cent kostte. Dan zal het recht 12J4 cent per 20 gram 
zijn. Het uitzonderlijk lage recht voor onze correspondentie naar 
Indië wordt op het normale peil gebracht, zooals het ook voor de 
brieven naar alle andere landen geldt. Daar staat tegenover, dat 
ze binnen de week in Indië arriveeren. Deze geweldige gebeurtenis 
is dubbel en dwars waard, om in onze luchtpostverzameling ge
memoreerd te worden. 

Men heeft mij gevraagd of de posterijen ook een speciaal post
stempel zullen bezigen ,omdat dit toch een geweldige mijlpaal is, 
zooals men ze slechts zelden meemaakt. Het antwoord op deze 
vraag moet ik heden schuldig blijven. Leefden wij in Amerika, 
dan zou het zeker gebeuren. Daar worden zelfs kleine veran
deringen in het luchtrecht reeds door de posterijen kenbaar ge
maakt: Ie. door een speciaal stempel op alle brieven, die op den 
laatsten dag van het hooge tarief verzonden zijn, en 2e. door een 
ander speciaal poststempel op de brieven die op den eersten dag 
van het veranderde tarief verzonden worden. 

Maar zelfs al zouden de Nederlandsche posterijen geen bijzonder 
poststempel gebruiken, dan zijn dergelijke poststukken wel dege
lijk waard om in de verzameling opgenomen te worden. Welke 
poststukken ? Wel, een kleine serie kan ik u het meest aan
bevelen. Deze bestaat dan uit: 

1. een brief gefrankeerd met 6 cent, op den laatsten dag per 
boot verzonden; 

2. een brief gefrankeerd met 36 cent, op den laatsten dag per 
vliegtuig verzonden; 

3. een brief op den eersten dag van het nieuwe tarief, dus ge
frankeerd met 12)^ cent, en automatisch per vliegtuig verzonden. 

Voorts vanaf Indië hetzelfde. Een gewone brief per boot kost 
daar 12^^ cent per 20 gram en een luchtpostbrief 42% cent. 

Zij die geen adres in Indië hebben, kunnen hun stukken adres-
seeren aan het hoofdbestuur der P.T.T. te Bandoeng. Indische 
postzegels kan men verkrijgen aan de philatelistenloketten. 

Nieuwe tusschenlandingsplaatsen op de Indië-lijn. 
Het vliegtuig, dat 3 October 1936 van Schiphol vertrok, deed 

voor het eerst Basra in Iran aan. De poststukken daarheen arri
veerden er op 5 October en kregen een aankomststempel. Minder 
gelukkig waren de brieven en kaarten, die 6 Februari 1937 van 
Schiphol met bestemming naar Lydda (Palestina) vertrokken. Tot 
dien had de K.L.M, steeds Gaza aangedaan, maar toen het vlieg
veld gereed was, kwam Lydda, door zijn veel gunstiger ligging, 
in aanmerking. Lydda werd voor het eerst aangedaan door het 
vliegtuig, dat 6 Februari van Schiphol vertrok. De poststukken 
kregen er echter geen aankomststempel. 

Eerste postvluchten van de K.L.M. 
De nieuwe dienstregeling van de K.L.M,, welke 4 April j.L in

ging, bevatte geen eerste postvluchten. Het eenige wat voor den 
luchtpostvcrzamelaar — echter van ondergeschikte — beteekenis 
was, is dat de Blauwe Donau Express, Amsterdam-Praag-Budapest, 
thans voor postopname en -afgifte ook Rotterdam-Waalhaven 
aandoet. 

BUITENLAND. 
Duitschland. 
Op 27 Maart j.1. vond te Chemnitz een ballonwedstrijd plaats, 

waarbij beslist werd, wie zou mogen mededingen bij de a.s. Gordon-
Bennett ballonwedstrijden, welke dit jaar, zooals bekend, te Brussel 
zullen plaatsvinden. Bij deze gelegenheid werd een bijzonder post
stempel gebezigd. Of dit zuiver een herinneringsstempel is, of dat 
de stukken ook per ballon vervoerd werden, is heden nog niet 
bekend. De stukken dragen echter géén aankomststemple. 

Zooals bekend, onderhoudt de Lufthansa een wekelijkschen 
Juchtpostdienst naar Zuid-Amerika. Het luchtrecht voor een 
brief van 25 gram bedraagt in Duitschland 1,25 mark. Bij wijze 
van propaganda kon men echter met de vluchten, die 10, 17, 24 en 
31 December 1936 begonnen de brieven medezenden tegen een 
gereduceerd tarief van slechts 25 pfennig. 

De zeppelin Hindenburg vertrok 24 Maart j.1. voor een eerste 
postvlucht naar Zuid-Amerika. Alle stukken kregen het bekende 
„eenheidsstempel", dat men ook op de stukken, die men met de 
Lufthansa per vliegtuig naar Zuid-Amerika zendt, aantreft. Aan 
boord van den zeppelin werden de boordpoststukken voorzien 
van een extra groot rond poststempel met den tekst: Deutsche 
Luftpost / Luftschiff Hindenburg / Europa-Süd Amerika. 

Op 3 Mei a.s. onderneemt de Hindenburg zijn eerste vlucht van 
dit jaar naar Noord-Amerika. Dit jaar zullen er 18 vluchten 
plaatsvinden. Of de speciale stempels bij deze vluchten verschil
lend zullen zijn, of dat ook hierbij een „eenheidsstempel" gebezigd 
zal worden, is nog niet bekend. 

België. 
Op 5 April werd een directe luchtpostdienst tusschen Brussel en 

Praag geopend. Alle stukken — zoowel van de heen- als van de 
terugvlucht — kregen een Belgisch en een bijzonder Tsjechisch 
poststempel. 

Philippijnen. 
De lang verwachte eerste geregelde postvlucht van Manilla naar 

Hongkong zal 28 April a.s. plaatsvinden. He t vliegtuig vertrekt 
21 April van San Francisco. Voor deze gelegenheid zijn in de 
Vereenigde Staten 2 speciale luchtpostzegels uitgegeven, resp. van 
20 en 50 cents (zie onder Nieuwe uitgiften). Het luchtrecht over 
de bestaande route tot de Philippijnen is tevens verlaagd. Thans 
zijn de tarieven vanaf de Vereenigde Staten als volgt per % ounce: 
naar Hawaii 20 c , naar Guam 40 c , naar Manilla 50 c. en naar 
Hongkong 70 c. Zooals men ziet, alles gemakkelijk met de 
nieuwste luchtpostzegels te voldoen. 

Wanneer de eerste vlucht van Batavia naar Manilla v.v. zal 
plaats vinden, is heden nog niet bekend. Hoe groot de belangen 
zijn, die hierbij op het spel staan, blijkt wel uit het feit dat de 
heer Plesman — ten einde de onderhandelingen te bespoedigen — 
voor deze aangelegenheid speciaal een reis naar Amerika maakte 
De Engelschen zijn n.1. van plan een luchtdienst van Singapore 
via de Noordkust van Borneo naar Manilla in te stellen, en in 
dat geval zou het post -en passagiersvervoer over Singapore in 
plaats van over Batavia geleid worden. 

Dahomey. 
Op 1 Maart begon de eerste postvlucht van Dakar naar Cotonou 

als aftakking van de luchtlijn Toulouse-Zuid-Amerika. Zoowel op 
de heen- als terugvlucht werden bij deze gelegenheid op de post
stukken speciale stempels geplaatst. 

Het verloop van deze vlucht was als volgt. Op 1 Maart te 6 uui 
v.m. vertrok van Dakar de tweemotorige amphibie Sikorsky S 43 
met den piloot Herviou en ongeveer 100 kg. post aan boord 
Na een tusschenlanding te Conakry (Fransch-Guinea) arriveerde 
dit toestel op 2 Maart om 14.45 uur te Abidjan (Ivoorkust). 

Den volgenden dag vertrok een ander vliegtuig: een Sikorsky 38 
met den piloot Souville om 6.30 uur en bereikte — na een 
tusschenlanding te Takoradi (Goudkust) — om 12.25 uur Coto
nou (Dahomey). 
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De terugvlucht werd 5 Maart om 6.30 uur aanvaard en men 
bereikte na dezelfde tusschenlandingen op 7 Maart te 10.40 uur 
Dakar weder. 

De meeste post, welke met de heenvlucht medevloog, was uit 
Europa afkomstig. Alhoewel de Nederlandsche posterijen van 
deze mogelijkheid tot luchtpostvervoer eerst 14 dagen later kennis 
gaven, bestaat er toch ook eenige Nederlandsche post, die mede-
vloog. Het speciale stempel op de stukken naar Adidjan en'^Co-
nakry is in zwart, op die naar Lome (Togo) en Cotonou in rood 
aangebracht 

Reunion. 
Een zegel van 50 centimes van 1933 (Y-i/ert nr. 136) werd voor

zien van een opdruk: „Reunion-France / par avion / „RoUand-
Carros", in een oplage van 8000 exemplaren, om te dieoen ter 
frankeering van de brieven, welke de piloten Rolland en Garros 
in Januari j.1. van daar naar Frankrijk brachten. Deze poststukken 
kregen ook nog een speciaal poststempel. Behalve van Reunion 
werden ook poststukken van Mauritius (deze zonder den specialen 
zegel) medegenomen. 

Het speciale poststempel van Mauritius bevat den volgenden 
tekst: „Maurice-France / Ire Liaison aéropostale / Avion Rolland 
Garros / Voyage de retour" en dat van Reunion: „Première 
Liaison Aéropostale / Reunion-France / (sans surtaxe) / Equipage: 
Laurent-Touge-Lénier." De zegels werden te St. Denis afgestempeld 
tusschen 23 en 26 Januari 1937, terwijl alle post voor Frankrijk 
een aankoraststempel kreeg te Parijs van 12 Februari 1937. 

Vanaf Rtunion werd voorts eenige post, ongeveer 15 kilogram, 
medegegeven voor tusschenliggende plaatsen. Het verloop van de 
vlucht wis als volgt: vertrek van Mauritius 21 Januari, aankomst 
Reunion 21 Januari, vertrek vandaar 26 Januari, aankomst Tana
narive (Midagascar) 26 Januari (afgegeven 2.45 kg. post), vertrek 
vandaar 28 Januari. Vervolgens vertrok het toestel op de volgende 
data van de genoemde plaatsen: 28 Januari van Lambo, 29 Januari 
Dar es Salam, 30 Januari Mogadiscio, 31 Januari Djibouti (afgifte 
van 270 gr. post), 2 Februari Port Soedan, 3 Februari Kairo, 4 Fe
bruari Damas (afgifte van 270 gr. post), 5 Februari Tripolis, 6 Fe
bruari Rhodes, 7 Februari Athene, 8 Februari Napels en 9 Februari 
Marseille (530 kg. pose voor Tunis bestemd, uitgeladen). Ten
gevolge van het slechte weer werd te Lyon-Bron op 10 Februari 
alle post — meest bestemd voor Engeland en Frankrijk — uit
geladen en per trein verder vervoerd, waarbij ze, zooals gezegd, 
het aankomststempel van Parijs van 12 Februari kreeg. 

H. A 

DE ZEGELS VAN SICILIË 
door L. V A N ESSEN. 

II. 
Evenals het voor een speciaalverzamelaar van Nederlandsche 

zegels een genot is om de plaatnummers te bepalen van de eerste 
emissie 1852, zoo is het voor een verzamelaar, die zich toelegt 
op het bijeengaren van de zegels van Sicilië een genoegen, aan de 
hand van het werk van dr. Diena, dat ik hierboven reeds noemde, 
zulks te doen van deze zegels, daar door de eigenaardige wijze van 
vervaardigen talrijke z.g. retouches of eigenlijk fouten door de 
slijtage der platen ontstonden, die de rangschikking der zegels 
bepalen. Gemakkelijk is het echter niet en men kan er uren 
aan zoek brengen. 

De zegels zijn geheel aan elkaar gelijk; alleen is er een verschil 
in de letter G van Grano, wat u bij nauwkeurige beschouwing zeit 
wel zult ontdekken. Voordat de zegels definitief werden aan
gemaakt, zijn er eerst zooals gewoonlijk proeven vervaardigd en 
wel in de kleuren blauw en olijfgeel en dan in de waarde van 
Yi grano. Na goedkeuring werd dan eindelijk tot aanmaak over
gegaan. Even wil ik nog vermelden, dat de kleuren van deze 
proeven zeer helder zijn en dat ze eerst op cartonpapier en later 
voor de goede controle nog eens op dun papier zijn afgedrukt 
LI ziet, da^ wel zorg werd besteed aan deze uitgifte. 

Reeds hierboven heb ik gewaarschuwd voor valsche afstempe
lingen en als U bij sommige waarden het verschil in prijs ziet 
van gebruikt en ongebruikt, dan blijkt hieruit ten duidelijkste, dat 
het wel de moeite loonde. Men zij dus zeer voorzichtig en eische 
bij gebruikte exemplaren een degelijken waarborg. Natuurlijk is dit 
haast niet noodig bij de 2 grano, daar het hier de moeite niet 
loonde deze van een vernietigingsstempel te voorzien. 

Behalve de beide hierboven vermelde waarden komen talrijke 
valsche stempels voor op 5 grano karmijn, 10 grano indigo en 
20 grano grijsviolet. De afstempelingen waren voor het grootste 
gedeelte uitgevoerd met zwarten stempelinkt; echter zijn er enkele 
kantoren, zooals b.v. Santa Caterina en Siculiana, die voorkomen 
met blauwe afstempeling, zeer zelden zelfs met een roode. Deze 
laatste vooral is hoogst zeldzaam; het tijdelijk ontbreken van 
zwarten stempelinkt zal hiervan wel de oorzaak zijn. 

De brieven droegen bovendien zeer dikwijls vertrek- en aan
komststempels van de diverse kantoren. Dit vormt wederom een 
bijzondere wijze van verzamelen; ook deze stempels komen voor 
m blauw en rood, evenals bij de zegels. Het verdient ook alweer 
aanbeveling deze alleen aan te schaffen na nauwkeurige expertise. 

Van de Ĵ  grano oestaan 2 platen, van de 1 grano en 2 grana 
elk 3, van de 5 grana 2, terwijl de 3 andere waarden alle werden 
gedrukt van 1 plaat. Behalve dat er, zooals ik reeds vroeger 
mededeelde, zeer veel nuances bestaan, werd de kleur ook nog 
beïnvloed door den gom, die dikwijls een nadeelige werking daarop 
had. Er komen ook veel doorgeslagen drukken bij, veelal ontstaan 
door den dikwijls gebruikten slechten bruinen gom. 

De afstand der zegels onderling bedroeg ongeveer I K tot 2 mm., 
zoodat men niet kan spreken van breedgerande exemplaren. Die 
deze vertoonen, kan men gerust als randstukken beschouwen; zij 
hebben dan ook een hoogere waarde. 

Dat er zeer veel verzamelaars zijn, die zich toeleggen op het 
verzamelen van deze zegels, blijkt wel uit het volgende. In 
Januari 1936 werd er een veiling gehouden bij de bekende firma 
H. R. Harmer te Londen, waar alleen werd verkocht de beroemde 
„Broderip"-collectie van Oud-Italiaansche staten, waarbij dan o. m. 
voorkwam een aantal van ruim 200 kavelingen alleen Sicilië, 
waarbij een blok van 15 ongebruikt van de K grano, blokken van 
10 van de 5 grana, gereconstrueerde platen van de 2 grana, ge
bruikt; voorts blokken van 9 van de 50 grana, strippen, paren, 
gemengde frankeering op brieven, dubbeldrukken, keerdrukken, 
enz., in een woord: een collectie om van te smullen en voor 
iemand die over een ruime beurs beschikt een zeldzame gelegenheid 
om zich exemplaren aan te schaffen die uniek zijn. Enkele op-
brengstprijzen wil ik u even noemen: de J^ grano olijfgeel met een 
klein dun plekje £ 77. Een paar van de 1 grano roodbruin plaat 1 
met een zeldzame retouche £ 34. Een blok van zegge en schrijve 
30 stuks van de 5 grana roserood en dan nog wel met kleine 
gebreken £ 115. Een strip van 3 van de 5 grana bloedrood (ds 
zeldzame kleur) van de linkerzijde van het vel, ongebruikt, met 
vollen gom £ 75. Ten slotte een blok van 30 stuks, ongebruikt, 
grijszwart £ 120. Cijfers m. i. waar men van duizelt. In het 
geheel bracht deze veiling een bedrag van £ 10.000 op, waarbij 
nog op te merken valt, dat in dien tijd de sancties in werking 
waren getreden, zoodat Italiaansche koopers geheel waren uit
gesloten. U ziet hieruit dus wel, dat er nog liefhebberij genoeg 
bestaat voor deze klassieke zegels, mits de kwaliteit maar prima is. 

Hierbij heb ik u zoo ongeveer weergegeven wat de belangrijkste 
punten zijn van deze uitgifte. Veel zou er nog over te zeggen zijn, 
doch ik vermeen, dat u thans wel uit dit en mijn vorig artikel 
voldoende zal zijn gebleken, dat hec verzamelen van deze uitgifte 
een waar genoegen is. 

Thans ga ik over tot het behandelen van de talrijke verval-
schingen, welke helaas te veel voorkomen; blijkbaar was het een 
winstgevend bedrijf. 

De kenteekenen van echtheid der zegels 
en die der vervalschingen. 

Alvorens tot de beschrijving van het bovenstaande over te gaan, 
wil ik eerst een algemeene beschouwing geven. De vervalschingen 
zijn niet gemaakt ten tijde van het uitgeven der zegels, doch 
ongeveer 20 jaar daarna. De beeren vervalschers hebben gebruik 
gemaakt van de oude gegevens enz., ten einde hun bedrijf uit 
te oefenen Zelfs komen er valsche gebruikte zegels voor op 
origineele brieven met de vertrek- en aankomststempels; een 
kundig philatelist zal echter al spoedig overtuigd worden door den 
min of meer goedgeslaagden namaak. 

Reeds eerder maakte ik er u opmerkzaam op, dat de geheele 
serie vervaardigd is in koperdruk, de valsche in eenvoudigen boek
druk of in den nog goedkooperen steendruk. Dengene, die dus 
ccnigszins op de hoogte is van de verschillende druktechnieken, zal 
onmiddellijk het verschil opvallen en hij zal zich in geen enkel 
cpzicht van de wijs laten brengen. De gegevens, die nu volgen, 
alsmede de afbeeldingen der zegels en vervalschingen, heb ik in 
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hoofdzaak ontleend aan het werk van de firma Fritz Billig te 
Weenen; de cliché's zijn met toestemming van genoemde firma 
hierbij overgenomen. Ik kan speciaalverzamelaars dit werk ten 
zeerste aanbevelen, indien zij tenminste niet opzien tegen de be
trekkelijk hooge kosten van elk deel, waarvan tot op heden ruim 
een twintigtal verschenen is. Volgens genoemd boekwerk zijn 
een groot aantal vervalschingen verschenen: van de % grano vier, 
van de 1 grano vijf, van de 2 grana vier, vier van de 5 grana, 
vijf van de 10 grana, vier van de 20 grana en ten slotte van de 
50 grana, zeker als de meest winstgevende, acht stuks. U ziet 
hieruit, dat het aantal van 35 stuks een respectabel getal is en 
dat het wel de moeite waard is, zijn aandacht daaraan te wijden. 
Veel van deze vervalschingen zijn echter zoo slecht gemaakt, dat 
het wel geen moeite zal kosten, ze te ontdekken. Het grootste 
verschil tusschen echt en valsch bestaat wel in de cijfers, GR van 
grano en in het uiteinde van den hals rechts, die bij de echte spits 
uitloopt. 

Het lijkt mij echter juist om u in volgorde de voornaamste 
teekenen van echtheid op te sommen en daarna die van de ver
valschingen, waarbij ik dan gebruik maak van de hierboven ver
melde toestemming, u er de gewenschte afbeeldingen bij weer te 
geven. Daar er echter veel bij zijn, die slecht voor clicheering in 
aanmerking komen, waarbij nog komt de zooveel hoogere kosten, 
vermeld ik dan alleen maar de typische fouten. 

Kenteekenen va'i echtheid van de % grano (foto nr. 1). 
Deze waarde bestaat in 2 platen, reeds vroeger aangegeven. 

Kleuren: oranje, geel en olijfgeel met de verschillende nuances. 
Vervaardigd, evenals alle volgende waarden, in koperdruk. 

Bij de letters A tot en met D komen afwisselend de hier aan
gegeven punten voor, echter alleen bij plaat 1 

De volgende kenteekenen van echtheid komen voor: 
I. Punt in de omranding onder en eindstreep van de letter A. 
II. Punt in de omranding links onder de eindstreep letters LL. 
1. Voet van de letter S vlak en dun. 
2. Einde van den hals gebogen, niet reikende tot aan den rand 

van het zegel. 
3. Dikke lijn, ontstaan doordat het ondergedeelte van het zegel 

afzonderlijk werd aangebracht, veelal gesoldeerd, ook wel eens 
met pennetjes vastgehecht. 

4. Kleine punt achter letter A van Sicilia. 
5. Breede kop van het cijfer 2, uiteinde van het cijfer 2 naar 

links dun. 
6. Breed cijfer 1, bovengedeelte of kop vlak. 
7. Breede uitlooper van de letter R, eenigszins gebogen, niet al 

te lang en onderzijde vlak. 
8. Breede voet van de letter G. 
9. Gewelfde, naar voren springende lippen. 
10. Gewelfde, naar voren springende neus. 
Zooals ik reeds schreef bestaan van deze waarde 4 vervalschin

gen, waarvan er twee in afbeelding hierbij worden gevoegd; de 
r.ndere zijn minder voor clicheering geschikt. 

Afb. 2. Afb. 3. 

Vervalsching type 1 (foto nr. 2). 
Deze is gemaakt in diepdruk door den bekenden Fournier. 
I en II ontbreken, zie vorige afbeelding. 
1. Letter S is gebogen. 
2. Halsuiteinde is smal en reikt tot aan den rand. 
3. Slechts sporen van den rand of niet juist zooals bij de echte. 
4. Punt achter letter A ontbreekt 
5. Onjuist cijfer 2; kop te smal. 
6. Cijfer 1 te smal, niet overeenkomend met het juiste cijfer. 
7. Letter R te dun en niet gebogen. 
8. Letter G te dun. 
9en 10. Lippen en neus niet gewelfd. 
a. Letter A van Posta te apits. 
b. Rand van het oor te smal en te scherp. 

Vervalsching type II (foto nr. 3). 
I en II ontbreken weer. 
1. Letter S dik en gebogen. 
2. Einde van den hals niet gewelfd en afwijkend van de echte. 
3. Dikke lijn in den rand ontbreekt nu geheel. 
4. Punt achter de letter A is vierkant en te dik. 
5. Cijfer 2 afwijkend van het echte, kop te klein, voet naar links 

afgerond. 
6. Cijfer 1 te dun. 
7. Letter R afwijkend van het origineel, middenlijn te dik. 
8. Letter G te smal. 
9. Lippen niet naar voren springend. 
10. Neus te recht. 
Thans volgt nog vervalsching type IIa en III, die echter dermate 

van de echte verschillen, dat een nauwkeurige beschrijving daar
van wel overbodig is. Bij type IIa b.v. ontbreekt de middellijn 
van den mond geheel. De cijfers en letters zijn geheel afwijkend, 
terwijl zoowel neus als lippen niet gelijk aan die van de echte 
zegels zijn, daar deze steeds gewelfd en naar voren springend 
moeten zijn. 

Kenteekenen van echtheid van de 1 grano (foto nr. 4). 
Het hierbij gaande beeld is van een zegel van plaat 3. Er bestaan 

zoo u weet hiervan 3 platen, waarvan plaat 1 de eigenaardihgeid 
vertoont, dat de letters S en T aan elkaar verbonden zijn. De 
kleuren zijn olijfgroen, bruinolijf en roodachtig bruin, met als 
gewoonlijk verschillende nuances. 

Weer evenals bij de >̂  grano bij I en II een punt. 
1. Voet van de letter S dun en vlak. 
2. Schaduw bij het oor. 
3. Het uiteinde van den hals gewelfd, niet tot aan den rand 

reikend. 
4. Dikke lijn in den rand (zie het medegedeelde bij het vorige 

zegel). 
5. Kleine punt achter het cijfer 1 recht onder het einde van 

den hals. 
6. Dun begin van het cijfer 1 gewelfd. 
7. Kleine punt in de letter R van grano. 
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Afb. 4. Afb. 4a. Afb. 5. 

7. Punt in letter R ontbreekt. 
8 en 9. Lip en neus steken niet vooruit en zijn niet gewelfd. 
10. Streep in den onderrand ontbreekt. 

Vervalsching type IIa (foto nr. 6). 
Het verschil tusschen deze en de vorige is het navolgende: 
3a. Deel van den hals niet gearceerd (wat u ziet, is een deel 

van den stempel). 
5a. Cijfer en punt te veel naar rechts. 
6a. Begin van het cijfer 1 te dik. 
7a. Uiteinde van de letter R te dun. 
9a. Neus te kantig. 

Bij de volgende typen III, IV en V zijn de verschillen weer zoo 
duidelijk, dat er bij kenners geen moeilijkheid zal bestaan. Aan 
de hand van de mededeelingen omtrent de echte zegels zullen zij 
dit gemakkelijk ontdekken. Hoofdkenmerken zijn het verschil in 
letters en cijfers; bij enkele het ontbreken van de punt achter de 
letter A vin Sicilia. Het al of niet raken van het halsuiteinde aan 
den rand (bij vervalsching nr. V staat deze veel te ver weg). Lip 
en neus vertoonen niet dien eigenaardigen vorm en ten slotte ont
breekt bi' alle de dikke lij'i vermeld bij nr. 4 van de echte. 
Gevoeglijk kan ik dus hiermede wel volstaan, waarbij nog komt, 
ik herhaal het nogmaals, dat de echte steeds in koperdruk zijn 
vervaardigd. Men kan hieraan al steeds den namaak ontdekken. 

(Wordt vervolgd). 

WAT DE PORTRETZEGELS DER VEREENIGDE 
STATEN VAN NOORD-AMERIKA ONS 

TE ZEGGEN HEBBEN 
door J. WEMMERS. 

VI. 
James Abraham Garfield. 

James Abraham Garfield, president der Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika, werd 19 November 1831 te Orange (Ohio) ge
boren. Ontving na den vroegtijdigen dood (1833) zijns vaders een 
gebrekkige opleiding. Eerst was hij daglooner, vervolgens koetsier 
en daarna bootsman op het Pennsylvania- en het Ohiokanaal. Van 
1854 tot 1856 was hij kweekeling aan het William's College en in 
1857 leeraar aan het Instituut re Hiram (Ohio). Bij den aanvans; 
van den burgeroorlog in 1861 verzamelde hij, als een vurig voor
stander der Unie, het 42e regiment der Ohio-vrijwilligers. werd tot 
kolonel benoemd en streed voorspoedig in Oost-Kentucky. Bij de 
overwinning van Prestonburgh (11 Januari 1862) werd hij tot 
brigade-generaal en na den slag bij Shilo (16 April) tot chef van 
den staf van generaad Rosecrans bevorderd. Wegens zijn belang
rijke diensten in den slag van Chickamauga (19 September 1863) 
verkreeg hij den rang van generaal-majoor. In October 1872 werd 
hij lid van het Congres en in 1877 de leider der republikeinsche 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN, 

8 en 9. Wederom vooruitspringende gewelfde bovenlip en neus. 
10. Witte lijn links bijna reikend tot aan de letter G. 
De kenteekenen van echtheid, alsmede eventueel de verschillen 

tusschen plaat III en de twee andere platen, vindt u bij de vol
gende afbeelding (foto nr. 4a). 

A. De letters S en F zijn bij plaat I steeds aan elkaar verbonden, 
dus niet bij plaat l i . 

B. Op een deel van plaat I een punt boven den neus. 
C. Weer bij een deel van plaat I een punt rechts boven den kop. 
D. Bij een deel van plaat II een kleine witte streep onder den 

baard. 
I. Punt in de letter R bovenaan bij alle drie platen. 
Voor de overige kenteekenen verwijs ik naar datgene wat ver

meld is bij plaat III. 
Van de vervalschingen bestaan er 5 in het geheel, waarvan er 

2 voor clicheering in aanmerking komen. 

Vervalsching type II (foto nr. 5). 
I en II ontbreken wederom. 
1. Kleine kop van de letter S; vorm deugt ook niet, hetgeen bij 

nadere beschouwing wel zal opvallen. 
2. Geen schaduw van het oor. 
3. Halsuiteinde komt niet overeen met het origineel, staat ook 

te dicht bij den rand. 
4. Dikke lijn ontbreekt. Dit is trouwens bij alle volgende ver

valschingen een verschil dat steeds voorkomt. 
5. Punt te groot, staat ook onjuist geplaatst, moet precies onder 

het halsulteinde voorkomen. 
6. Onjuist en te groot model van het cijfer 1. 

Afb. 6. 
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partij. Als zoodanig werd hij in 1880 als candidaat tot president der 
Vereenigde Staten gekozen en aanvaardde hij dit ambt op 4 Maart 
1881. Hij bracht uitstekende veranderingen in het inwendig bestuur 
en verzette zich zooveel mogelijk tegen alle ambtsbejag. Dit laatste 
werd oorzaak van zijn dood. Toen Garfield 2 Juli 1881 op het 
station van den Baltimore- en Potomacspoorweg zich naar den snel
trein wilde begeven, om zijn echtgenoote in de zeebadplaats Long 
Branch te bezoeken, loste Charles Guiteau, een afgewezen baantjes
jager, in zijn onmiddellijke nabijheid twee pistoolschoten, die hem 
zodanig wondden, dat hij 19 September 1881 overleed. Een nationale 
inschrijving leverde 500.000 dollars op, die bestemd werden voor 
een lijfrente voor mevrouw Garfield. Zijn geschriften zijn in 1882 
uitgegeven door Burke A. Hinstale (2 din., Boston). 

Zijn beeltenis komt voor op de zegels van 1882-1883, 1887-1888, 
1890-1893, 1894, 1895, 1898-1899, 1902-1903 en 1922-1931. 

Ulysses Simpson Grant. 
Ulysses Simpson Grant, een Amerikaansch veldheer en president 

der Vereenigde Staten, werd 27 April 1822 te Point-Pleasant 
(Clermont-County) in Ohio geboren. Bezocht de militaire school 
te Westpoint en nam onder generaal Taylor deel aan den Mexi-
caanschen oorlog. Tot kapitein bevorderd, werd hij met zijn regi
ment naar Oiegon verplaatst. In Juli 1854 nam hij ontslag en 
vestigde zich te St. Louis in Missouri, waar hij eenigen tijd als land-
meter werkzaam was. In 1859 werd hij deelgenoot in de looierij 
en lederhandel van zijn vader te Calenain Illinois. Bij het uit
barsten van den burgeroorlog bood hij zijn diensten aan, doch werd 
eerst den 15en Juni 1861 als kolonel geplaatst. In Augustus werd hij 
brigade-generaal en naar Kairo, het vereenigingspunt van de Ohio 
en de Missisippi, gezonden ,om de weifelachtige staten Kentucky 
en Tennessee in bedwang te houden. Hij maakte zich meester van 
Paducah, waar de Tennessee in de Ohio vloeit, en versloeg bij 
Belmont gene-aal Polk. Daarna nam hij de forten Henry aan de 
Tennessee en Donelson aan de Cumberland (6 en 16 Februari 1862). 
Tot generaal-majoor bij de vrijwilligers bevorderd, poogde hij 
dieper in het land door te dringen, doch moest bij Pittsburg-
Landing het onderspit delven (6 April 1862), omdat hij de komst 
van generaal Buell niet afgewacht had. Eerst toen hij zich met 
dezen vereeni\;J had, kon hij den vijand terug dringen. Grant 
kwam aan het hoofd van het West-Tennessee-leger en won de veld
slagen bij Yuka en Corinthe. Ziin departement omvatte het geheele 
district tot aan Vicksburg, dat de rivier bestreek en veroverd moest 

worden, om het vrije verkeer op de rivier te herstellen. Grant 
veroverde de belangrijke sterkte den 4en Juli 1863 na een belegering 
van ruim een half jaar. Grant werd bevorderd tot generaal majoor 
der vereenigde legers. Het Congres en de president bewezen hun 
dankbaarheid aan den bekwamen veldheer door hem tot luitenant-
generaal en opperbevelhebber van alle legerkorpsen te benoemen. 
Na nog meerdere veldslagen met succes gevoerd te hebben nam de 
oorlog een einde, en de generaal en chef van het Amerikaanschc 
leger vestigde zijn hoofdkwartier te Washington. In den strijd 
over de grondwet stelde de Republikeinsche partij hem candidaat 
voor het presidentschap. Hij werd met groote meerderheid ge
kozen, en aanvaardde 4 Maart 1869 deze betrekking. Hij werd in 
1873 herkozen. In 1879 wilde men hem weer candidaat stellen, 
maar het was niet mogelijk zijn verkiezing door te drijven. Hij 
overleed 23 Juli 1885 te Mount-Macgregor. In 1897 werd te New-
York voor hem een, op Staatskosten gebouwd, mausoleum ingewijd. 
Na zijn dood verschenen zijn „Personal Memoirs" in 2 deelen. 

Zijn beeltenis komt voor op de uitgiften van 1890-1893, 1895, 
1898-1899, 1902-1903 en 1922-1931. 

Ingezonden 
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie). 

DAG VAN D E N POSTZEGEL EN O N N O O D I G E UITGIFTEN. 
In de vergadering van 27 Januari 1937 van de Internationale 

Vereeniging „Philatelica" leidde ons bestuurslid, de heer Kirchner, 
een discussie in over den postzegeldag, waarbij tevens ter sprake 
kwam de onnoodige uitgifte van de „speciaalkaarten". Genoemde 
vergadering sprak unaniem haar afkeuring uit over deze uitgifte. 

De heer Kirchner schreef in het Februari-nummer over deze 
aangelegenheid een kort artikeltje. In dit zelfde nummer schreef 
onze hoofdredacteur ook een artikel, waaruit bleek ,dat deze van 
hetzelfde gevoelen was. 

Nu wij in het verslag van de Bondsbestuursvergadering van 
27 Februari 1937, opgenomen in het Maart-nummer, lezen dat het 
Bondsbestuur de uitlatingen o. a. van den heer Kirchner betreurt, 
komt het ons wenschelijk voor, dat wij nader op dit punt terug
komen. 

Op onze jaarlijksche algemeene vergadering, bezocht door een 
120-tal leden, op 24 Maart 1.1., werd speciaal punt 6 van boven
bedoeld verslag van de Bondsbestuursvergadering in bespreking 
genomen. Bij deze besprekingen werd o. a. het volgende vast
gesteld: 

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

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

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

Klasse 1. — Eerste uitgiften. West-Indië, Noord-Amerika, Afrika, Azië en Australië, welke kunnen uit
gezocht worden vanaf een derde catalogus-prijs; condities netto. 
Klasse 2. — Eduard- en George-uitgiften in postfrisschen staat, welke in het algemeen kunnen worden 
uitgezocht vanaf 50% catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. 
Klasse 3. — Eduard- en George-uitgiften, prachtig gebruikt, welke in het algemeen kunnen worden uit
gezocht vanaf 5 0 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 1 0 % . 

ÜF* P r i j z e n In E n g e l s e h é e l d I b e t e e k e n t e e n g r o o t e e x t r a k o r t i n g . 

J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. 

alle in 

te zijn. 

(250) 
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Ondubbelzinnig blijkt, dat de Bond nog steeds niet het belang 
van de verzamelaars behartigt. 

Typeerend is, dat de Bond geen winst fsic) heeft gemaakt ! Is 
dat de belangen van de verzamelaars bepleiten, waar blijkt, dat 
de uitgifte van de speciale briefkaarten toch een Bondszaak is 
geweest en dat dit in het geheel geen uitgifte van de posterijen 
betreft. 

„Vele aanvragers (onder wie de heer Kirchner) moesten worden 
teleurgesteld". Toch ontving hij van den heer Zwolle een stel 
zonder adres, afgestempeld, in couvert ! Ziehier het bewijs van 
maakwerk en nog eens maakwerk. Er wordt steeds op philate
listisch gebied, na aankondiging van een bijzondere uitgifte of 
congresstempel e. d., vooruit besteld, waarbij dan later pas blijkt 
of wij met een officieele uitgifte of wel met maakwerk te doen 
hebben. 

Genoemd verslag onderstreept zeer duidelijk dat onze hoofd
redacteur, de heer Kirchner en de vereeniging „De Globe" te 
Arnhem (zie verslag van 30 December 1936) juist hebben gezien, 
door deze overbodige „uitgifte" af re keuren en dat een en ander 
maakwerk van de ergste soort is, waarmede de Bond, die zegt 
op te komen voor de belangen van den verzamelaar, een zeer 
pover figuur slaat. Treurig is, dat „inzonderheid veel jeugd-
verzamelaars" bediend moesten worden met deze kaarten en af
stempelingen. Een prachtig voorbeeld om philatelisten te kweeken ' 

„Het Bondsbestuur is steeds een verklaard tegenstander geweest 
van bijzondere uitgiften, maar het tij verloopt en dan moet men 
de bakens verzetten !" Op welk gebied verloopt het tij en waarom 
moeten de bakens op dit punt verzet worden ? 

Het lijkt ons, dat de Bond terdege de bakens zal moeten ver
zetten, daar er anders misschien nog wel eens kans bestaat, dat 
meerdere vereenigingen (zooals de H. P. V.) hem den rug toe-
keeren. He t verslag van de December-vergadering van „De Globe" 
heeft het Bondsbestuur waarschijnlijk niet gelezen ! Deze vereeni
ging is toch aangesloten bij den Bond. Worden de stemmen van 
eigen Bondsleden in het geheel niet geteld ? 

De algemeene jaarvergadermg van „Philatelica" (welke vereeni
ging momenteel 850 leden telt) heeft nogmaals haar scherpe af
keuring uitgesproken over deze „geste" van den Bond. Ook het 
bestuur der afdeeling Dordrecht, op deze vergadering aanwezig, 
betreurde deze uitgifte van 1300 stel kaarten. Zijn deze 1300 stel 
bestemd geweest voor de 2166 leden (volgens de gegevens in het 
Juli-nummer 1936 van het Maandblad) van den Bond ? 

Wij zijn benieuwd of het misschien de bedoeling van den Bond 
is om in het vervolg door te gaan met het uitgeven van her-
inneringskaarten, waar dan misschien meer winst op gemaakt 
wordt dan ƒ 1,08, zooals nu. Mogelijk geeft dit aanleiding voor 
plaatselijke vereenigingen om bij voorkomende gelegenheden ook 
dergelijke uitgiften te lanceeren, ter bevordering (?) van de phila
telic en mogelijk tot stijving van de kassen ! De op deze manier 
opgevoede philatelisten zullen deze fantasieproducten zeker wel 
slikken 

Nan.ens het bestuur der Internationale Vereeniging „Philatelica"', 
C. T. REI TERSE, voorzitter. 
D. O. KIRCHNER, bestuurslid. 

DAG VAN DEN POSTZEGEL ! 
NAAR AANLEIDING VAN H E T VERSLAG DER 

BONDSBESTUURSVERGADERING OP ZATERDAG 
27 FEBRUARI 1937 TE AMSTERDAM. 

Ondergeteekende „betreurt zeer de wijze", waarop de Bond de 
uitgave van de speciale briefkaarten ter gelegenheid van den dag 
van den postzegel wil verdedigen. Hij is het volkomen eens met 
hetgeen de beeren Van Brink en Kirchner daarover schreven. 

Dat de Bond met de uitgave succes heeft gehad en zelfs een 
winst heeft geboekt van ƒ 1,08, zegge één gulden en acht cent, 
is voor den Bond zeer verblijdend, maar mag geenszins reden zijn, 
om met dergelijke uitgaven door te gaan. Het geld kan de Bond 
natuurlijk best gebruiken, daarvan zijn we allemaal overtuigd, 
alleen zal bij velen de vraag rijzen: „Sinds wanneer is de Bond 
postzegelhandelaar ?" Als ondergeteekende n.l. geweten had, dat 
de Bond daaraan verdiende, dan had hij die kaarten vast niet 
gekocht, vooral ook omdat zijn leerlingen op school (voor wie 
de kaarten bestemd waren (om propaganda te maken !) ze niet 
eens wilden hebben, want het waren — en dat kwam er zeer teleur
gesteld uit — „ g e e n p o s t z e g e l s ! " ("Wat een jeugdpropaganda 
dus !). Ondergeteekende stelt dan ook gaarne zijn twee stel kaarten 

beschikbaar voor een of anderen liefhebber, dan is hij die dingen 
tenminste weer kwijt. Het volgende jaar — de Bond moet volgens 
den heer de Bas vooral met uitgeven van dergelijke kaarten door
gaan — zal hij wel oppassen, om in zakenrelaties met den Bond 
te treden. 

Den Bondsvoorzitter wenscht hij gedurende de a.s. philatelisten-
dagen veel succes me: zijn speech over den postzegeldag + post-
zegeldagbriefkaarten ! En vooral er mee doorgaan, de winst wordt 
steeds grooter, misschien wel zoo groot, dat de Bond na verloop 
van eenige jaren „speciale Bondsdagbriefkaarten" of zelfs „Bonds-
voorzitter-Verjaardags-Kaarten" kan uitgeven. Maar oppassen ! Het 
is nogal duur, want een gewone speciale of een speciaal gewone 
gummistempel kost al ruim ƒ 30,—. Vele vereenigingen zullen on
getwijfeld lid worden van den Bond, in de hoop, dat ze korting 
krijgen op Bondsuitgaven. 

K. E. K Ö N I G , 
Corn. Krusemanstraat 35, Amsterdam, Z. 

CURSUS IN PHILATELIE. 
EEN "WAARSCHU"WEND "WOORD VOOR JEUGDLEIDERS. 

Het artikel van den heer Kastein in het Maandblad van 16 Maart 
j.l. zou jeugdleiders er toe kunnen brengen een dergelijk pro
gramma in de jeugdvereeniging die zij onder hun hoede hebben, 
te moeten verwerken. 

Als jeugdleider met eenige jaren praktijk meen ik hiertegen 
ernstig te moeten waarschuwen. 

In de allereerste plaats zij vermeld, dat het geheele gepubli
ceerde programma n i e t in een jeugdvereeniging gegeven wordt, 
doch een lesrooster in philatelic is van de beeren A. Lefèvre te 
Jumet en F. Dandois te Ladelinsart. Beide beeren houden deze 
lessen in sihool, waar de jeugd verplicht is ze, evenals de lessen 
in rekenen, taal, enz., te volgen. Het materiaal hebben de beide 
beeren zelf vervaardigd (een deel ervan stelden zij ons voor een 
jeugdtentoonstelling ter beschikking) en is buitengewoon fraai en 
de geschreven les, b.v. over koning Albert, is een prachtstuk 
geschiedenis. 

"Wanneer wij, jeugdleiders, echter onze jeugdige vrienden het 
enkele uur per week of per maand, dat zij bij ons komen, wederom 
gaan lesgeven, wanneer wij de gymnasiasten, H.B.S.- en M.U.L.O.-
leerlingen hun ontspanningsuurtje gaan vullen met theorie, dan 
blijven ze weg ! 

Hoe houden wij dan onze jeugdige liefhebbers bij elkander, 
wat doen wij er dan mee? Zeer eenvoudig, a.s. jeugdleiders: ieder
een, die wat weten wil over een bepaald zegel, vraagt dat en krijgt 
op de volgende bijeenkomst alle inlichtingen die hij wenscht. 
Verder wordt toezicht gehouden bij het ruilen, en dan tenslotte 
de groote clou: veel zegels cadeau geven. Samengevat: geen theorie, 
veel zegels geven. Dit svsteem heeft onze jeugdclub Breda tot de 
grootste van Nederland doen groeien. Bovendien, en dit is het 
beste bewijs dat de methode goed is, komen af en toe ouders mede 
en vele nieuwe Bredasche leden van de „groore vereeniging" zijn 
door de jeugdvereeniging aan het postzegelen gegaan. Straks 
krijgen wij ze ook via de jeugdclub, en dat zullen heusch niet 
de slechtste leden blijken: dat worden zij, die geschikt zijn voor 
het programma als door den heer Kastein gepubliceerd. 

Breda. J. "W. "WIGGERS. 

POOLSCHE TENTOONSTELLING TE AMSTERDAM. 
De tentoonstelling van Poolsche postwaarden, welke van 13 t.m. 

18 Februari j.l. te Amsterdam werd gehouden, bestond uit 5 
klassen, n.l.: klasse 1: postzegels gespecialiseerd; klasse 2: post
zegels niet gespecialiseerd; klasse 3: bijzondere gebieden; klasse 4: 
postwaarden ingezonden door juniores; klasse 5: philatelistische 
literatuur. 

Ter opluistering was er een fraaie inzending van het Poolsche 
ministerie van posterijen en telegrafie, bestaande uit bladen, waarop 
naast een vergroote afbeelding van het zegel met beschrijving, 
verschillende proefdrukken en het definitieve zegel. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



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

In klasse 1 waren 6 deelnemers, n.L: 
1. De heer Van Hest uit Rotterdam, welke zich had gespeciali

seerd op de stadspostzegels van Warschau, semi-officieele vlieg-
zegels en de bekende stadsposten. Door den grooten omvang en 
de beperkte plaatsruimte (in totaal waren er 90 vakken van 
1.4 m.^) kon dit laatste deel niet geëxposeerd worden. 

2. De heer Van der Hurk uit Amsterdam, welke zich o. a. had 
toegelegd om de verschillende papiersoorten en tandingen uit te 
zoeken. Door de talrijke verscheidenheid zijn deze zeer belangrijk, 
terwijl het tentoongestelde zoo goed als compleet was. Bovendien 
muntte deze verzameling uit door een goede beschrijving. 

3. De heer König te Amsterdam, welke een groote verscheiden
heid liet zien van de porto-provisorische zegels, alsmede van de 
verschillende stadspostzegels van het voormalige Oostenrijksch-
Hongaarsche etappengebied. 

4. De heer Van der Lee uit Utrecht met o. a. diverse plaatse
lijke opdrukken. 

5. De heer De Munck uit Amsterdam met stadspostzegels van 
Warschau. 

6. De heer Wallien uit Amsterdam, welke van zijn zeer uit
gebreide verzameling slechts een zeer klein gedeelte kon laten zien 
vanwege plaatsgebrek. (Als een ieder had gekregen, waar hij om 
had gevraagd, hadden minstens 150 vakken gevuld geweest). 

De jury had in deze klasse geen gemakkelijke taak. In het 
algemeen gesproken zeide de heer "Wolf de Beer als voorzitter der 
jury, dat deze tentoonstelling als zoodanig een openbaring voor 
de jury was geweest. Zij had niet kunnen vermoeden, dat er in 
Nederland zoovele belangrijke speciaalverzamelingen van Polen 
te vinden 7ouden zijn. De opzet van het tentoongestelde was in 
het algemeen zeer fraai. In tegenstelling tot vele andere exposities 
waren er ditmaal meer inzendingen, die voor een bekroning in 
aanmerking kwamen, dan er prijzen beschikbaar waren. Daarom 
werden 2 extra prijzen beschikbaar gesteld: één door den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars en 
één door den voorzitter van dezen Bond, den heer Costerus. (Op
gemerkt wordt, dat ieder inzender als herinnering een plaquette 
kreeg aangeboden door de vereeniging Nederland-Polen). 

Wat betreft de bekroningen in klasse 1, waarvoor het Poolsche 
ministerie van posterijen en telegrafie twee bijzondere plaquettes 
had beschikbaar gesteld, heeft de jury lang geaarzeld tusschen de 
beide interessante inzendingen van de beeren Van Hest en Van 
der Hurk. Ten slotte heeft zij den len prijs toegekend aan den 
heer Van der Hurk, wiens collectie het meest gespecialiseerd was; 
den 2en prijs verkreeg de heer Van Hest. Een woord van dank 
richtte de jury tot den heer Wallien, wiens belangrijke inzending 
buiten mededinging was tentoongesteld. 

In klasse 2 waren 17 inzendingen. De jury verklaarde dat deze 
onderling betrekkelijk weinig verschilden. De plaquette van het 
Poolsche ministerie verkreeg mevrouw Matzen-Fledderus te 
's-Gravenhage (de eenige dame in deze klasse), terwijl de jury de 
extra prijs van den Bondsvoorzitter meende te moeten toekennen 
aan de inzending van den heer A. Bernhard te Amsterdam. 

In klasse 3 waren 10 inzendingen. Hierin waren alle collecties 
van bijzondere gebieden ondergebracht, t. w.: 1. mejuffrouw Peters 
uit Nijmegen: een verzameling postzegels en prentkaarten, waar
van de voorstellingen een beeld geven van 'de historische en cul-
tureele ontwikkeling van de republiek Polen; 2. de heer Adama 
uit Nijmegen: een nauwkeurig beschreven luchtpostverzameling; 
3. de heer Broekman uit Amsterdam: een verzameling poststukken; 
4. de heer Costerus uit Edam: een complete verzameling post
stukken, zoowel gebruikt als ongebruikt. Vooral de kaarten van 
Oostenrijk met opdruk voor Polen waren in groote hoeveelheid 
aanwezig, waarvan verschillende nog niet gecatalogiseerde. In ver
band met de ruimte kon van deze verzameling slechts een ge
deelte worden getoond; 5. de heer Eeltjes uit Voorburg met fiscale 
zegels; 6. de heer Enschedé uit Santpoort met afdrukken van 
frankeermachinestempels; 7. de heer Smelt uit Eindhoven met 
formulieren; 8. de heer Vredenduin uit Amsterdam met een ver
zameling prentzijdig gefrankeerde prentkaarten, waarbij zeer vele 
oorlogsafstempelingen; 9. de heer De Vries uit Zwolle met af
drukken van frankeermachinestempels, en ten slotte 10. de heer 
Zwolle uit Amsterdam met de officieele geïllustreerde Poolsche 
briefkaarten. 

De jury had hier geen gemakkelijke taak, daar hier met elkaar 
concurreerden ongelijke grootheden als poststukken, luchtvaart
zegels en documentaire collecties. De plaquette van het Poolsche 
ministerie werd toegekend aan den heer Costerus voor de uit

gebreide collectie poststukken, welke bovendien goed was opgezet. 
De extra prijs, bestaande uit de oude Bondsmedaille, werd toe
gekend aan den heer Adama vanwege de zeer interessante ver
zameling luchtpoststukken. Tenslotte meende de jury mejuffrouw 
Peters te moeten gelukwenschen voor haar interessante historische 
opzet. 

In klasse 4 waren 7 verzamelingen van juniores, terwijl de lite
ratuur met 4 inzendingen was vertegenwoordigd door de beeren 
Van Brink, Van der (Hout, König en Wallien, terwijl tijdens de 
tentoonstelling de heer Van Hest nog enkele interessante boekjes 
hierbij ter inzage legde. 

Zooals de Poolsche gezant. Zijne Excellentie dr. W. Babinski, in 
zijn openingswoord terecht mededeelde, was deze tentoonstelling 
een zeer bijzondere. Voor de eerste maal werden namelijk uit
sluitend zegels van een bepaald land (i. c. Polen) tentoongesteld 
in een ander land (i. c. Nederland) en uitsluitend in het bezit 
van verzamelaars uit dat laatste land. 

De tentoonstelling mag als zeer geslaagd worden beschouwd. 
Behalve door de talrijke genoodigden bij de opening, werd de 
expositie door ongeveer 300 betalende bezoekers bezocht. 

Zij werd geopend door den Bondsvoorzitter, den heer Costerus, 
die o. a. de volgende historische bijzonderheden over de post-
geschiedenis van Polen ten beste gaf: 

De oudste mij ten dienste staande gegevens vond ik op een kaart 
van 1785, met de postwegen van Duitschland en aangrenzende 
landen. Men vindt dan 3 postwegen vanuit Duitschland naar 
Polen: 

1. van Breslau naar het Noorden, via Posnau naar Thorn en 
verder steeds Noordwaarts; 

2. van Breslau via Oels naar de Poolsche grens; het laatste 
Duitsche station was Wartenberg, het eerste Poolsche Kempen, 
dan Peterkow, hierop Noordoostwaarts naar Warschau; 

3. van Breslau naar Oppeln, naar Tarnowitz en verder naar 
het Zuiden naar Krakau. 

Hierbij is vermeldenswaard, dat de Duitsche post tot aan de 
Poolsche grens geschiedde per postwagen, van daar steeds dieper 
het land in met „paardenpost". Alleen op de trajecten Grodno-
Warschau en Warschau-Krakau hebben ook postwagens gereden. 
Door wie deze postverbindingen werden geëxploiteerd, is mij niet 
bekend. 

In Januari 1858 voerde de keizerlijke Russische post, bij wijze 
van proef, enveloppen van 5 kopeken in te Warschau, zooals die 
te St. Petersburg in omloop waren. De Poolsche post, die op 
1 September van dat jaar het werk der Russische post voortzette, 
bracht het porto voor gesloten brieven terug tot 3 kopeken en 
stelde voor visitekaartjes-enveloppen het tarief vast op I K kopeke. 
Hiervoor verkocht zij in 1859 voorloopige enveloppen met in den 
rechter bovenhoek een rond, rood waardestempel met het Poolsche 
wapen; onder en boven het wapen waren 2 regels tekst. Spoedig 
daarna werd het wapen veranderd, waarop enveloppen verschenen 
met een waardestempel met slechts één regel tekst, boven het 
wapen. 

In 1860 verschenen de definitieve enveloppen van 3 kopeken 
blauw (voor Warschau) en 10 kopeken zwart voor verder Polen 
en Rusland, alsmede het eenige zegel, dat het koninkrijk Polen 
ooit gehad heeft, n.1. van 10 kopeken, rose en blauw. 

Met de inlijving bij het czarenrijk hield de Poolsche post op 
te bestaan. 

W. G. Z. 

JEUGD-POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE ROOSENDAAL. 

Op 2en Paaschdag had de Jeugd-Postzegelvereeniging „Roosen
daal" een aardige tentoonstelling voor haar leden georganiseerd 
in de bovenzaal van den „Katholieke Kring". 

Er waren 15 inzendingen voor af deeling I (land naar keuze), 
6 inzendingen voor afdeeling II (luchtpost) en 2 inzendingen voor 
afdeeling III (curiositeiten), benevens 4 mooie inzendingen van 
oudere verzamelaars buiten mededinging. 

De jury, bestaande uit de beeren J. C. Cramerus, Breda, dr. 
E. M. Gommers, Ginneken, en L. C. A. Smeulders, Breda, kende 
de navolgende bekroningen toe: afdeeling I, Ie prijs H. Wouters; 
afdeeling II, Ie prijs J. Sturm; afdeeling III, Ie prijs J. Sturm. 

Het groote aantal mooie prijzen, door belangstellenden beschik
baar gesteld, maakte het mogelijk aan alle inzenders een prijs toe 
te kennen. Door den „Bredasche Postzegelhandel" en door den 
Postzegelhandel P. Veen, Breda, waren mooie prijzen geschonken. 
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De tentoonstelling mocht zich den geheelen dag in een druk 
bezoek verheugen. 

Het actieve bestuur der JeugdpostzegeKereeniging „Roosendaal" 
onder leiding van zijn sympathieken voorzitter, den heer H. 
Gremmen, verdient alle hulde voor zijn voortvarendheid, reeds 
voor de tweede maal sedert haar kort bestaan organiseerde deze 
jeugdvereeniging met succes een tentoonstelling Vooral waar deze 
jeugdclub zelfstandig bestaat en niet door een vereeniging van 
oudere verzamelaars gesteund wordt, moet men voor het initia
tief van deze jongelui respect hebben. Een woord van hulde ook 
voor den heer Verkouteren, die als algemeen leider optreedt Bravo, 
Jeugdclub „Roosendaal", moge het met de vereeniging steeds 
crescendo gaan ! 

TENTOONSTELLING TE ARNHEM. 
Zooals allicht bekend is, zal de vereeniging „De Globe" te 

Arnhem ter viering van haar 40jarig bestaan ter gelegenheid '♦an 
den Philatelistendag in de eerste dagen van September een ten
toonstelling organiseeren 

De opzet is, om binnen een bescheiden kader propaganda te 
maken voor het verzamelen van postzegels. Het doel is om de 
lust tot verzamelen aan te wakkeren en een denkbeeld te geven 
van wat, desnoods met bescheiden middelen, is te bereiken Daar
om IS de idee van wedijver geheel uitgeschakeld Er worden geen 
prijzen uitgeloofd, doch voor elke inzending, die aan de eischen 
voor de tentoonstelling voldoet, wordt een herinnenngsplaquette 
ter beschiüking gesteld, met dien verstande, dat iedere inzender, 
ook bij meerdere tentoonstellingsobjecten, slechts één exemplaar 
daarvan ontvangt. 

De eischen, waaraan elke inzending moet voldoen zijn: 
a. n e t h e i d , blijkende zoowel uit de kwaliteit der zegels als 

uit den opzet; 
b. o v e r z i c h t e l i j k h e i d en d u i d e l i j k h e i d , zoo

noodig (b.v. bij gespecialiseerde collecties) bevorderd door een 
goede beschrijving; 

c. a e s t h e t i s c h e w a a r d e , waaroij vooral zal worden ge
let op rust en eenvoud in de wijze van opzetten 

Als stelregel mag worden aangenomen, dat met de duurte en 
kostbaarheid den doorslag geven, doch de persoonlijke liefde van 
den verzamelaar voor zijn collectie ! 

Daarom zal 6ok geen waarde gehecht worden aan de uit 
gebreidheid der inzendingen, wordt ook niet verlangd het in
zenden van geheele verzamelingen, doch moet worden gestreefd 
naar het exposeeren van een kleiner, afgerond geheel (een bepaald 
land of groep van landen, een speciaal gebied, waarbij ook op een 
ver doorgevoerde specialisatie niet de nadruk behoeft te vallen). 
"Wel zal het aanbeveling verdienen, om binnen de beperkte 
grenzen naar een zekere volledigheid van het getoonde te streven. 

Kosten voor plaatsruimte worden n i e t berekend. 
Daar de beschikbare ruimte beperkt is, kan voor elke inzending 

h o o g s t e n s 3 m.^ ter beschikking worden gesteld. Tevens heeft 
de commissie besloten, om met het oog hierop voorloopig slechts 
inzendingen aan te nemen uit de provincies Gelderland, Overijssel, 
Limburg, NoordBrabant, Utrecht en Zeeland. 

Gegadigden worden verzocht om zich zoo spoedig mogelijk m 
verbinding te willen stellen met den secretaris van de tentoon
stellingscommissie, den heer A. te Winkel, Lorentzlaan 13, te 
Arnhem, onder (desnoods voorloopige) opgave van het in te zenden 
object en den vermoedelijken omvang daarvan, waarna men de 
noodige aanwijzingen ontvangt. Daarbij onderwerpt men zich on
voorwaardelijk aan het oordeel der commissie, of van de door 
haar aan te wijzen jury, omtrent het al of metvoldoen der in
zending aan de eischen hiervoren vermeld Alle terugzending ge
schiedt zonder kosten voor de inzenders, terwijl de tentoon
gestelde objecten voor alle schaden verzekerd zullen zijn 

Ten slotte zij vermeld, dat, waar een klasseindeeling door het 
vervallen van het wedstrijdidee achterwege kan blijven, de ten
toonstelling ter wille van de overzichtelijkheid zal worden in
gedeeld in de volgende groepen, waarbij specialisatie geheel aan 
de inzenders blijft oveigelaten: 

I : Nederland en Kolomen; 
II: Landen of groepen van Europa; 
III: Landen of groepen van BuitenEuropa; 
IV: Speciale gebieden (luchtpost, oorlogszegels, enz ) ; 
V. Leerverzamelingen (geschiedkundig, dieren, schepen, enz.); 
VI: „Ganzsachen"; 
VII: Jeugd verzamelingen. 

In den uit te geven catalogus zal gelegenheid bestaan om elke 
inzending in het kort te beschrijven. 

De vereeniging „De Globe" hoopt voor deze propagandistische 
tentoonstelling in het hart van het land op de volle medewerking 
van alle in aanmerking komende verzamelaars te mogen rekenen 
De commissie is gaarne tot het verstrekken van alle gewenschte 
inlichtingen bereid. 

Namens bestuur en commissie: 
Dr. H C VALKEMA BLOUW, voorzitter. 
A. TE WINKEL, secretaris. 

BERLIJN 16—18 APRIL 1937. 
„Die Deutsche Briefmarke". Zoologischer Garten. 

DANZIG J U N I 1937. 
Daposta (I. Danziger LandespostwertzeichenAusstellung) 

PARIJS 18—26 J U N I 1937. 
Pexip (Paris Exposition Internationale Philatélique). Grand Palais 

des Champs Elyées. 

EERSTE INTERNATIONALE POSTZEGEL

TENTOONSTELLING TE BEOGRAD. 
(VOORLOOPIGE AANKONDIGING). 

Het hoofdbestuur van den Jugoslavischen Bond van Vereeni
gingen van Postzegelverzamelaars heeft besloten in het a s. reis en 
vacantieseizoen (de datum wordt later bekend gemaakt) een inter
nationale postzegeltentoonstellmg in de hoofdstad Beograd te 
houden. Zij staat onder beschermheerschap van Z. K. H. Prin» 
Tomislav, terwijl verschillende ministers en andere hoogwaardig
heidsbekleeders in het eerecomité zitten, waarvan de heer E. 
Dorocco voorzitter is. 

Het zal het bestuur zeer aangenaam zijn, als vele Nederlanders 
hun verzamelingen willen inzenden. Binnenkort zullen de pros
pecti en aanmeldingsbiljetten verschijnen, die dan aan eventueele 
gegadigden zullen toegezonden worden. Thans reeds zal onderge
teekende gaarne vernemen, wie voor toezending van prospecti in 
aanmerking willen komen. 

Gedurende de tentoonstelling zal een postzegelbeurs gehouden 
worden, waaraan ook buitenlandsche handelaren als kooper en 
verkooper kunnen deelnemen. O p den openingsdag zullen de Jugo
slavische posterijen een serie van 4 tentoonstellingszegels uitgeven, 
waarvan de prijs 15 dinar bedraagt (hierin is de toeslag ten bate 
van den Jugoslavischen Bond begrepen). Nadere inlichtingen over 
deze zegels — ook hoe men zich de gewenschte hoeveelheid kan 
verzekeren — zullen u de volgende maand door ondergeteekende 
worden verstrekt. 

De generaalvertegenwoordiger voor Nederland, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam, Z. 

GIBBONS AIR STAMP CATALOGUE. FIFTH EDITION. 
UITGAVE STANLEY GIBBONS LTD., 

391 STRAND, L O N D O N "W.C. 2. 
Een van de aardigste luchtpostzegelcatalogi verscheen thans 

voor de vijfde maal. Aantrekkelijk van uiterlijk en in handig zak
formaat, met hoog in prijs en toch nauwkeurig en overzichtelijk 
van inhoud. Dat is de eerste indruk, en die eerste indruk blijkc 
bij het gebruik de juiste te zijn. 

Alle ofticieele luchtpostzegeluitgiften vindt men erin geprijsd, 
zoowel gebruikt als ongebruikt, en waarvan dat bekend is zijn 
tevens de uitgiftedata en de oplage vermeld, terwijl vrijwel elk 
type is afgebeeld. 

Prijzen voor de zegels op echt gevlogen stukken zijn niet ge
noemd. Begrijpelijk is dat ook, want de waarde van dergelijke 
stukken is — en meestal nog wel wat meer — afhankelijk van 
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de afstempeling. En voor die afstempelingen moet men tóch 
naar de speciaalcatalogi grijpen, waarbij nog komt dat de waarde 
van dergelijke luchtpoststukken in het toch betrekkelijk korte 
tijdsverloop van 1 jaar soms geweldig kan varieeren. 

In deze nieuwe druk treft men 304 nieuwe luchtpostzegels aan 
die verschenen zijn sedert de uitgave van verleden jaar. 

Gaan wij nu eens de prijzen na, dan zijn die over het algemeen 
zeer juist. Opvallend is het welk een geweldige stijging de prijzen 
van verschillende zeppelinzegels hebben ondergaan. Trouwens, ook 
de andere zegels vertoonen een stijgende tendens. 

Aardig is het ook, dat men er verschillende zegels in aantreft, 
die eigenlijk geen luchtpostzegels zijn, o. a. ons luchtvaartfonds
zegel, maar die toch voor den verzamelaar ervan van interesse 
blijken te zijn. Bij dergelijke zegels treft men dan een beschrijvende 
tejsst aan, waaruit blijkt wat het eigenlijk is. H. A. 

OESTERREICH SPEZIALKATALOG 2e DEEL 19181936 
DOOR ING. E D W I N MULLER 

„DIE POSTMARKE", WIEN I, WALLNERSTRASSE 6a. 
PRIJS 5 SCHILLING PLUS PORT. 

Over het eerste deel van dezen voortreffelijken catalogus 
schreven wij reeds eenige maanden geleden. 

Ook het thans verschenen tweede deel getuigt van diepgaande 
studie en meesterschap over de materie. 

De catalogus wordt gaarne en in vol vertrouwen aanbevolen. 
V. B. 

Ter besctiermm^ 
Var Verzamelaars 

en Handelaren 
®r 

Diefstal. 
Ten nadeele van den heer J. B. Wempe, Stadhouderskade 55, 

Amsterdam, zijn op 1 Maart j.1. door inbraak ontvreemd: 
1 Mebusalbum (nr. 6) met ongeveer 700 zegels van Nederland, 

w. o. de nummers 1—6, 12, 14, 45. Van 1932 af alle series com
pleet. Voorts enkele zegels van de overzeesche gewesten. 

1 insteekboek, 30 X 30 cm., met verschillende zegels. 
1 Senf wereldcatalogus van 1937. 
1 Mebus catalogus van 1936 (gehavend). 
1 klein insteekboekje (zakformaat). 
1 luchtpostbrief stempel Pelikaan. 
1 luchtpostbrief Postjager (retour met Pelikaan). 
1 enveloppe met ongebruikte brandkastzegels met opdruk fran

keerzegel. 
Ingeval van aanbieding, verkoop of ruil gelieve men de politie 

en den benadeelde onverwijld in te lichten. 

philately 

EEN RECORDPRIJS VOOR EEN AFWIJKING. 
Een ongebruikt exemplaar van het luchtpostzegel der Vereenigde 

Staten van NoordAmerika, de 24 cents rose en blauw der uit
gifte 1918, met kopstaand middenstuk, werd dezer dagen te 
NewYork verkocht voor .£640. In 1932 bracht een zelfde exem
plaar £ 530 op. 

DE PHILATELIE IN YOUGOSLAVIE. 
Het is een goede gedachte geweest van den YougoSlavischen 

philatelistenbond om eens een uiteenzetting te geven van wat daar 
te lande op postzegelkundig gebied voorvalt. 

De bond werd in 1933 opgericht en omvat 19 vereenigingen van 
postzegelverzamelaars in het geheele land. Voorzitter is Eugen 
Derocco, terwijl prins Tomi^lav beschermheer is. 

De bond is aangesloten bij de Federation Internationale de 
Philatelie; hij geeft elk jaar een plaquette uit, in den geest van 

MOTMWOT* 

THULE
1910—I93S 

de Nederlandsche bondsmedaille. Het bondstijdschrift is Filate
lista, dat helaas alleen te lezen is door hen, die de landstaal 
machtig zijn. 

De bond streeft er naar, de phiiatelie in YougoSlavië zooveel 
mogelijk te verspreiden; in September a.s. houdt hij daartoe een 
nationale tentoonstelling te Belgrado. 

N O G EENS DE THULEZEGELS. 
Met verwijzing naar hetgeen wij over dit 

onderwerp publiceerden in het Februari
nummer van den jaargang 1936, blz. 38, 
geeft de jubileumserie van 1935 ons ' aan
leiding nog eens op deze zegels terug te 
komen. Een lezer is n.1. zoo vriendelijk ons 
inzage te geven van een correspondentie met 
een betrouwbaren verzamelaar in Dene

J i v Ü ^ B f f l ^ marken, die door zijn functie van zeer nabij 
^ ^ ^ ■ ^ 4 ^ 8 P« bekend is met de Thulezegels. 

Volgens dezen correspondent dan zijn de 
Thulezegels „Postfreimarken", doch slechts 
voor het lokaalverkeer tusschen Kopenhagen 
en Kaap York (district Thule). Het dis
trictsbestuur staat voor groote kosten bij 
dit zeevervoer en daarom moest in 1935 een 
vergoeding worden betaald voor het ver
voer van de brief en pakketpost. 

Wanneer men aan het postkantoor te Kopenhagen een brief af
geeft voor Thule, gefrankeerd met Thulezegels, wordt deze als 
afdoende gefrankeerd beschouwd. Op brieven uit de provinciën 
en het buitenland worden Thulezegels bijgeplakt en het ver
schuldigde bedrag van den geadresseerde ingevorderd. In dat geval 
doen zij dus dienst als een soort portzegels. 

Brieven uit Thule, hoewel gefrankeerd met deze zegels, worden 
in Kopenhagen voorzien van Deensche zegels. Worden zij door de 
Kopenhagensche post besteld, dan wordt het bijgeplakte bedrag 
van den geadresseerde ingevorderd; haalt men ze aan het post
kantoor af, dan wordt de Thulefrankeering als voldoende 
beschouwd. 

Uit deze regeling kan men de conclusie maken, dat de „zegels" 
kwijtingen zijn voor het vervoer KopenhagenThule v.v., doch 
voor verdere bestemmingen geen geldigheid als frankeermiddel 
hebben. Wij kunnen er dan ook niets anders in zien dan kwij
tingen, uitgegeven met goedvinden der Deensche posterijen, voor 
betaalde vracht over den hierboven genoemden afstand. 

DE EERSTE GEHALVEERDE ZEGELS. 
Van de eerste uitgifte van GrootBritannië zijn verschillende 

exemplaren der 2 pence gehalveerd gevonden op brieven uit de 
jaren 1841 en 1842. Deze halveeringen dienden voor de waarde 
1 penny, waaraan vermoedelijk in genoemde jaren aan het post
kantoor te Lincoln — de plaats van afzending dezer brieven — 
gebrek was. 

Deze brieven zijn afgestempeld 5 Februari 1841, 27 Maart 1841 
en 11 Januari 1842. Aan de echtheid behoeft niet te worden 
getwijfeld. 

Niet alleen dus, dat de Engelsche post de eerste was, die post
zegels benutte, den postdirecteur van Lincoln komt de primeur 
toe, dat hij bij gebrek aan een benoodigde waarde, een andere 
halveerde en zich aldus uit de verlegenheid redde. 

EEN ENGELSCHE POSTZEGELSENSATIE. 
Het komt bij de Engelsche postzegelautomaten voor, dat het 

toezichthoudend personeel eenige manipulaties moet verrichten 
om te zien, of deze toestellen goed werken. Ten einde te voor
komen, dat bij het aanslaan dan frankeerzegels worden geleverd, 
benut men speciale papiertjes, in afmetingen en tanding gelijk aan 
de frankeerzegels. Deze kregen, om hun uiterlijk, al spoedig den 
naam van „poached egg" (gepocheerd of zakei). Zij zijn gedrukt 
in groen. 

Nu is het kortgeleden voorgekomen, dat in een automaat der
gelijke „eieren" zijn blijven zitten, waardoor het publiek bij het 
inwerpen van een halfpenny deze papiertjes ontving. Twaalf 
stuks werden voor de frankeering benut; deze poststukken werden 
op verschillende plaatsen van Londen gepost; zes ervan werden 
na afstempeling gewoon bezorgd door de post, twee stuks on
gestempeld afgeleverd, twee werden voorzien van de met rooden 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 



80 NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 
■^1 

inkt geschreven aanwijzing op de enveloppe: „value allowed" (als 
frankeering toegelaten) en afgeleverd. Twee enveloppen werden 
voorzien van het verzoek om ze terug te geven aan de posterijen. 

Het standpunt in dezen door den postdienst ingenomen is, dat 
deze papiertjes, nu zij door een fout van de postadministratie in 
omloop waren gekomen, geldig waren voor frankeering. 

Het spreekt van zelf, dat de posterijen maatregelen hebben ge
troffen, dat zoo iets niet meer kan gebeuren. 

Een en ander houdt wellicht een waarschuwing in voor de 
Nederlandsche posterijen, want ook door haar worden dergelijke 
„schijnpostzegels" benut bij de automaten. Een exemplaar daarvan 
beelden wij hierbij af. 

BARON AXEL DE REUTERSKIÖLD f 
Deze philatelist van internationalen naam, geboren 10 Augustus 

1860, overleed op 8 Maart j.1. 
Financieel geheel onafhankelijk, wijdde baron De Reuterskiöld 

zich geheel aan de philatelic, met als gevolg, dat hij zich ont
wikkelde tot een van de meest vertrouwde kenners en keur
meesters. Enkele jaren terug heeft de thans ontslapene zich, bij 
het klimmen der jaren, wat teruggetrokken; daarvoor was er na
genoeg geen internationale tentoonstelling, waarbij de heer De 
Reuterskiöld niet als jurylid optrad. 

Een waar vriend der philatelic is met hem heengegaan. 
Dat hij ruste in vrede. 

DE TINCANMAIL N O G IN BEDRIJF. 

In den jaargang 1935 meldden wij het een en ander over dit 
eigenaardige postvervoer op het eiland Niuafoo (Tongagroep) 
Kort daarop deelde een groot dagblad mede, dat aan deze wijze 
van expeditie een einde was gekomen. 

Een onzer lezers te Apeldoorn meldt ons evenwel, dat hij m 
het bezit is gekomen van een „Tin Can Letter", afgezonden op 
21 Januari j.1. en voorzien van een speciaal stempel in vier talen. 

GILDE VOOR DEN POSTZEGELHANDEL. 

De Oostenrijksche minister van handel en verkeer heeft besloten 
tot het oprichten van een gilde voor den postzegelhandel, waar
mede deze bewindsman vert iouwt betere toestanden te verkrijgen 
voor genoemden handel. 

Tot het gilde kunnen alleen toetreden werkelijke postzegel
handelaren; dwingende bepalingen tegen overtredingen enz. worden 
toegepast. 

DE LINDENBERGMEDAILLE. 
Deze hooge philatelistische onderscheiding werd voor dit jaar 

uitgereikt aan den heer A. M. Tracey Woodward, specialist in 
Japansche zegels, waarover hij in 1928 een omvangrijke studiï 
publiceerde. 

GEEN DOODSHOOFDEN MEER PER POSTPAKKET. 
Naar een Fransch blad meldt heeft de postdirecteur van Man

dalay, de hoofdstad van Birma, een order uitgevaardigd, waarbij 
het aannemen van postpakketten met menschenhoofden van nu af 
verboden is. 

In dit prettige land bestaat klaarblijkelijk de gewoonte, dat men 
aan meeningsverschillen op krachtdadige wijze een einde maakt, 
door de tegenpartij overhoop te steken. Toch eischt de goede 
gewoonte, dat men aan de familie van het slachtoffer diens hoofd 
thuis zendt, welk luguber baantje de post had op te knappen. 

Aan deze verzendingen is thans een einde gekomen. De post
directeur rechtvaardigde zijn besluit door te verklaren „dat her 
reglement op het vervoer niet in dit soort „koopwaar" voorziet" ! 

ADVERTENTIÈN. 
KILO'S UIT RIIKSVEILIIIGEH. Voor Verzamelaars en Handelaren. Alleen 

kleine uitknipsels van pakketkaarten, daarom 
mooi gefrankeerd, met veel betere waarden. 

Origineele waar, rechtstreeks van de bron afkomstig. 
FINLAND, 1925 t.m. 1930, ook Y.T. 123, strooken van pakket

kaarten, K K.G. ƒ2 ,40 ; 1 K.G. ƒ4,75. 
ESTLAND, t.m. Yv. 111 Kr. 2,—, y. K.G. ƒ4,50; 1 K.G. ƒ 9 , — . 
NOORWEGEN, 1931-1933, met herinneringszegels van verschil

lende uitgiften, luchtpost, enz., Y^ K.G. ƒ2 ,40; 1 K.G. (4000 ex.) 
door de post gezegeld ƒ 4,75. 

DENEMARKEN, met „Anderssen" en Yv. 223, 5 kr. 1933, 1 K.G. 
(4200 ex.) door de post gezegeld ƒ4,15; 4 K.G. ƒ 1 3 , — . 

JOEGOSLAVIË, strooken van pakketkaarten, veel 30 d. en port, 
y, K G . ƒ2 ,70 ; 1 K.G. ƒ5,20. 

PORTUGAL, nieuwe missiezegels, ca. 150 verschillende, Yi K.G. 
ƒ4 ,25 ; 1 K.G. (7500 zegels) ƒ8 ,15 . 

JOEGOSLAVIË, 1920-1935, missiezegels, veel rouwzegels, Y^ K.G. 
ƒ2 ,70 ; 1 K.G. (7000 ex.) ƒ5,30. 

DUITSCHLAND, missiezegels, nieuw, 1 K.G. ƒ 1,85. 
TSJECHOSLOWAKIJE, missie, 1 K.G. (8000 ex.) ƒ2 ,45 . 
OOSTENRIJK, missie, veel verschillende, 1 K.G. ƒ3,30. 
K K.G. VAN ELK DEZER 10 SOORTEN (2% K.G.) ƒ12,70. 
DUITSCHLAND, 20 versch. herinneringszegels, 10 soorten, ƒ 1,50 

Geld vooruit. — Porto ƒ 0,90. 
KARL, WALTER, Aschaf fenbupg, Duitschlanci . 

Postgiro 's-Gravenhage 145910. (290) 

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
1936. Kinderzegels, per 10 series 
1936. Zomerzegels, per 10 series 
1936. Universiteitszegels, per 10 series 
1935. Kinderzegels, per 10 series 
1935. Zomerzegels, per 10 series 
1923/36. Alle kinderzegels in complete 

series (52 waarden) 
Idem in complete series roltanding (31 
waarden) 

PAKKETTEN (gemaakt uit eigen voor
raad, géén uitschot). 

Nederland, 50 verschillende 
Nederland, 100 verschillende 
Nederland, 150 verschillende 
Ned.-Indië, 50 verschillende 
Ned.-Indië, 100 verschillende 
Cura9ao, 20 verschillende 
Suriname, 25 verschillende 
Geheele wereld, 500 verschillende 
Geheele wereld, 1000 verschillende 

ƒ 2 , -
- 2 , — 
- 2 , -
-2,50 
-2,50 

-6,05 

-6,40 

-0,20 
-0,50 
-1,30 
-0,45 
-1,20 
-0,90 
-0,90 
-0,60 
-1,25 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 
Postgiro 224451. Porto steeds extra. (154) 



Te koop gevraagd ä contant 
Postzegelverzamelingen, 
onverschillig welke werelddeelen of 
landen. 
WIJ ZIJN VLUGGE KOOPERS! 

Engelsche Koloniën, Kroningseries 
leveren wij vanaf 13 Mei 1937 tegen 
billijken prijs met speciaal album. 

MSTERDAMSCHE POSTZEQELHANDEL, 
ST. LUCIENSTEEG 2 2 , AMSTES^OAM, O. 
Telefoon 33203. Postrekening 151986. (183)1 

Zwitserland. - Liechtenstein. 
DE GROOTSTE KEUZE BIJ DE 
GROOTSTE SPECIAALFIRMA 

Ë ■f 
Freiestrasse 91, BAZEL (Zwitserland). 

GROOTE SPECIAAL-CATALOGUS 
ZwitserlandLiechtcnstein 1937, 80 bladzijden, 
260 afbeeldingen, gedrukt op kunstdrukpapier, 
tegen f 0,25 in Nederlandsche postzegels. 

(271) 

postzegelhandel p. HoogerdÖk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAfi. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Aanbieding Landenpakketten. 
Een volledige 
lOO verschillende 
200 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillende 
400 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
300 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
300 verschillende 

pakkettenlijst op aanvraag 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEDERLANDSCHINDIE 
BEIEREN 
BELGIË 
BOSNIË 
BULGARIJE 
DANZIG . 
DUITSCHLAND 
ENGELSCHE KOLONIEN 
FRANKRIJK 
FRANSCHE KOLONIEN 
GRIEKENLAND 
HONGARIJE 
ITALIË . . . . 
JOEGOSLAVIE 
LUXEMBURG 
OOSTENRIJK 
PERZIE . . . . 
POLEN . . . . 
PORTUGAL 
PORTUGEESCHE KOLONIEN 
ROEMENIE 
RUSLAND (SOVJET) 
TURKIJE . . . 

PORTO EXRA. 

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

(223) 

GROOT-BRITTANNIE 
♦ 

1901-2.10/-1. R. Official 
Yvert & Tellier No. 22. 
Ik kan een ongebruikt en postfr isch 
exemplaar van dit zegel aanbieden, 
gemerkt „Champ ion " . Het is een 
der zeldzaamste zegels der were ld . 

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

UiTKr<:iPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

■■■̂ S 
Verzoeke mij eens bij wijze van proer een 

Uwer zichtzendingen voor te leggen. 
Ik stel voornamelijk belang in : , 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteékening) 

(219) 
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