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132̂  Postzegel veil ing 
7, 8, 9 Juni 1937, 

te 's-Gravenhage, Hotel Victoria, Spuistraat. 

Deze belangrijke veiling bevat o.a.: 

Nederland: eerste emissie 
Nederland: modern engros 
Ned.-Indië: Viiegpost 50 et. op f 1,50 

opdruk kopstaand gebruikt! 
Rusland: Viiegpost no. 7, postfrisch! 
Europa en buitenlandsche kantoren, 
alsmede Verzamelingen en Restanten. 

Vraagt per omgaande den veilingcatalogus. 

Voor volgende veilingen wordt nu 
reeds materiaal tegemoetgezien. — 
Wacht niet tot het laatste moment 
met inzenden. Renteloos voorschot. 

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

(212) 

^0^ Postzegelveiling 
in Hotel „Polen" te Amsterdam, 

op Donderdag 20 en Vrijdag 21 Mei 1937. 
Belangrijke afdeelingen 

Nederland en Koloniën, 
Vereen. Staten van Noord-Ameriica, 

Oud Duitsche Staten, 
Restantverzamelingen, enz., enz. 

De catalogus is op aan
vraag gratis verkrijgbaar. 

Voor onze 

Juni-Veilïng 
kan nog tot 25 Mei worden ingezonden. 

Te koop gevraagd: 
Een goed onderhouden 

Europa-Verzameling, 
alsmede engrospartijen van 

Nederland en Koloniën. 

HEKKER'S 
Postzegelhandel N.y. 
Rokin 40, Amsterdam, Telef. 33324. 

Postgiro 21278. 
(222) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



I M A X P O O L , ?°^ l̂'̂ iSei*: DEN HAAG.! 
1 ^ ^^ ^  ^ ^ ■* ^  ^ -^^.^^M-^^ Gevestiéd sinds 1918. ( P O S T  S C H K V K N I N G E N ) . 

1 SPECIALE AANBIEDINGEN. 1 
1 Sff Binnenkort verscliijnti 

AANBIEDII^Q N o . 9 C>IUNI>, 
1 bevattende een pracbtiäe, in ruim 6 0 0 kavels, gedetailleerde 

collectie NEDERLAlNfo en K O L . , E U R O P A en O V E R 
1 Z E E , teéen zeer billijke nettoprijzen. Vraagt reeds tlians 
1 een cataioi|u8 aan! Toezending gratis en francoI 1 
l E e n P R E T T I G E , en V O O R D E E L I G E ^ijze 
1 ter completeering Uwer verzameling! 

1 TE KOOP GEVRAAGD: 
1 Groote , goed onderhouden verzameling 

NEDERLAND EN KOLONIEN, 
EUROPA 

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

T e k o o p g e v r a a g d i JAMB9REEZEGELS (6 en 12V2 ct.1 
elke hoeveelheid, ^ j betalen de hoogste prijzen. Maakt ons offerte alvorens ander 
aan te bieden. 
T e k o o p a a n g e b o d e n 1 

Profiteert noe. S] 
Morocco, Eawarc 
per sorio 

•oedig afgeloopen. 
w., compl. 

f0,80 
11 

Nederland, i gulden Jub. 1923 f 0,20 
I gld./i7^/2 per stuk  0,20 
40 en 60/30 per serie  0,12 
5 en 10 cc. ongetand, 1922  0,12 
2/1—10/22V2 7 waarden 1923  0,20 
I—1^/2—5 g'W., getand 11V2  0,20 
1—2V2—5 » « 12I/2  0,20 
2^10 et. weid. 1926 verl. water  i,— 
36I70 et. per serie  0,12 
Vredeszegel 12V2 per 10 st.  0,20 

Crisis 2 w. en Emma, per serie f 0,20 
Luchtvaartfonds 6 4  4 , f t r stuk  0,17 
Driehoeken 6^12^12 et.  0,18 
Rolt. 1924 z w . I—60 ct. compl.  9,— 

„ met waterm. 2—40 et. «  2,— 
„ 4zijdig, 1/2—60, 24 w.  3,40 

Hoekversterk. 1/2—jo, compleet  1,30 
Portzegels 3—i gld., 10 w.  0,40 

PAKKETTKN. 
100 verschilende Nederland 
200 „ » zeer mooi 
250 
100 versch. Ned Indië 
150 
2000 
250 

geheeie wereld 
mooi samengesteld 

Giro 40215, Zichtzendingen aan vereenjgingen en clubs. Porto extra. 

aoHN GOE:DE:, 
Brederodestraat 46, AMSTERDAM, W 

O.S5 
3.25 

I,20 
3>25 
3,So 
0,30 

W7) 

T E KOOP G E V R A A G D : 

JAHBOREEZEGELS 
ä f 8,— "/o series (event, ook losse waarden) . 
De a.s. Zomerzegels van frank, bij 
abonnement (liefst dadelijli bij versch.) 
BIEDINGEN EN AANBIEIDNGEN 
advertentie Maart j . l . blijven geldig. 
O o k voor alle andere soorten Ned. zegels, los 
en in series, worden hooge prijzen betaa ld . 

B. J. ABRAHAMS, 
Telef. 116976. Stationsweg 101. 

DEN HAAG. U96) 

■ ■ ■ ■ 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 tentoonstellingvelletjes, uitgegeven vóór 1936, zijn 
niet anders dan voor hooge prijzen verkrijgbaar. 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 ƒ3 ,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, Postzegeltentoonsteüing Vaduz II . . -2,25 
RUSLAND, PUSCHKIN-blok, kleine oplage - 2 , — 
ZWITSERLAND, Pro Patria (reeds zeldzaam !) . . . . - 1,75 
ROEMENIE, 452, Postzegeltentoonstelling Bucarest . . . - 0,50 

PJF" Prijzen van andere blokjes en velletjes op aanvrage ! 

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

Mijn specialiteit sedert 4 0 jaren. 

Nederland en Koloniën 
en Z w r l t s e p l a n c t steeds in mooie en billijke 
zichtzendingen voorradig; ook naar Indië. 

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

W . W I N D R A T H , 
LUGANO (ZWITSERLAND). 

Lid „Ned.-,Ver." en andere Ned. Vereenigingen. U94) 

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

Neder land en Koloniën. 
De zeldzame typen en 
tandingen, gebruikt en 
ongebruikt, voorradig. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel 

35 Southamptonstreet, 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste ' 
rariteiten. 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZENDINGEN. 

, Strand, London W.C. (249) 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlaodsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 24 VEREENIGINGEN 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

16e Jaargang. Breda, 16 Mei 1937. Nr. 5 (185). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,

1/2 
1/3 
!/•♦ 
1/6 

. 
* 
M 

• 

 17,50 
 12,50 
 1 0 , 

 740 

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

« 
» 
, 
. 

 540 
 440 
 4,— 
 3,— 

BIJ 3, 6, 12maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
De adminis t ra t ie behoud t zich het 
rech t voor adver ten t i en ,zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappehjken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften te zenden aan den hoofdredacteur, J D van Brink, Hulkesteinscheweg 12, 
Arnhem, al wat Nederland en Kolomen betreft, aan A M Benders, Amerongen, 
mr G W A de Veer, Park van Nieuwenhoven i j 6 , 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,'5 Gravenhage, afstempelmgen aan J P Traan
bcrg, Brouwersplein 2jr Haarlem, frankeermachines aan A van der Willigen, Beeklaan 454 
*sGravenhage, luchtpost aan H L, S Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

Vaste medewerkers H J L de Bie, dr G W Bolian W P Costerus, L van Essen 
M J baronesse van HeerdtKolfï, J A Kastem, K E König, R E P Maier, J G MiUaard, 
mr J H van Peursem 

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

EEN NIEUW GELUID. 
In het vorige nummer van het Maandblad hebben bestuur en 

commissie voor de a s tentoonstelling, door „De Globe" te 
Arnhem te houden, een uiteenzetting gegeven van de richtlijnen, 
die daarbij zullen dienen Daarin heet het o m , dat „als stelregel 
mag worden aangenomen, dat niet de duurte en kostbaarheid den 
doorslag geven ,doch de persoonlijke liefde van den verzamelaar 
voor zijn collectie" 

Het doet goed te lezen, dat de eischen, waaraan elke inzending 
voor deze tentoonstelling moet voldoen, zijn a netheid, blijkende 
zoowel uit de kwaliteit der zegels als uit den opzet, b overzichte
lijkheid en duidelijkheid, zoo noodig (b v bij gespecialiseerde col
lecties) bevorderd door een goede beschrijving, c aesthetische 
waarde, waarbij vooral /al worden gelet op rust en eenvoud in de 
wijze van opzetten 

Geen woord wordt gezegd over de kostbaarheid en den fraad 
van zeldzaamheid der te exposeeren stukken, factoren, die bij deze 
tentoonstelling met, of in de laatste plaats aan de orde komen Een 
nieuw, doch gelukkig ook een frisch geluid 

Het is reeds meerdere jaren geleden, dat schrijver dezes als jury
lid eener tentoonstelling een lans brak voor de bekroning van een 
verzamelaar, die met zeer bescheiden middelen, doch met groot 
enthousiasme een collectie had opgebouwd, die alle waardeering 
en aandacht verdiende, doch wat waardevolle stukken betroi, ge
heel in het niet zonk bij de inzendingen van de „big men" Wel 
vond hij steun bij enkele andere juryleden, doch de meerderheid 
zat nog dermate vastgekluisterd aan de toenmalige opvattingen, 
dat aan een bekroning van een dergelijke eenvoudige verzameling 
niet te denken viel 

Nog 7eer goed herinnert zich ondergeteekende hoe, bij het 
bekendmaken van de beslissingen der jury, teleurstelling zich af
teekende op het gezicht van dien volbloed philatelist, wien het 
nu eenmaal niet gegeven was in beduidende mate geld aan zijn 
lefhebbenj te besteden, doch die als waarachtig verzamelaar velen 
:ot voorbeeld kon worden gesteld Maar, zooals reeds gezegd, de 
;oenmalige op\attingen over de waarde eener verzameling waren 
ivel zeer tegengesteld aan die, welke zullen domineeren op de 
\rnhemsche tentoonstelling 

Het spreekt vanzelf, dat aan een groote, internationale post
egeltentoonstelhng andere eischen worden gesteld dan aan de 

neer bescheiden, plaatselijke exposities Wil een tentoonstelling 
an grooten omvang slagen, dan moet men kunnen rekenen op een 

Iruk bezoek, noodzakelijk door de hooge kosten aan een der
,elijke expositie verbonden Zulk een tentoonstelling moet dus 
antrekkelijk gemaakt worden en de groote aantrekkingskracht is 
oor zeer velen nog steeds de zeldzaamheid der geëxposeerde 
tukken Men, d w z de doorsneebezoeker, staat in bewondering 
oor b V de postoffice zegels van Mauritius en spert zijn mond 
pen wanneer iemand zoo langs zijn neus weg opmerkt, dat een 
ergelijk stelletje een burgermansfortuin vertegenwoordigt Doch 
/ie Zijn. oor goed te luisteren legt, vangt wel eens onverwachte 
ïluiden op, waaruit dnn blijkt, dat de realiteitszin bij vele be
houwers nog gelukkig springlevend is Zij vinden dergelijke zegels 

atuurhjk wel interessant, al was het maar alleen omdat ze „zoo 

duur" zijn, maar veel verder gaat de waardeering niet, integen
deel, qua zegelproduct hebben zij er weinig of geen bewondering 
voor 

Vanzelfsprekend is hiermede niet bedoeld, dat de philatelistische 
waarde van dergelijke zeer groote rariteiten aanvechtbaar is, in
tegendeel, WIJ moeten de verzamelaars, die deze wisten te be
machtigen, dankbaar zijn, dat deze schatten zorgvuldig en vol 
piëteit worden bewaard ?ls schaarsche herinneringen aan de jeugd
jaren der philatelie Doch begrijpelijk is het, dat het gro der 
bezoekers en met hen de kleine verzamelaars in hun waardcering 
voor deze preciosa op philatelistisch gebied niet verder komen 
dan de met een zeker ontzag uitgesproken cataloguswaarde of den 
prijs, door den bezitter voor deze stukken neergeteld 

Ongetwijfeld heeft het bijeenbrengen van de groote rariteiten 
zijn verdienste, die geen werkelijk verzamelaar zal trachten te 
kleineeren, om de reden, hierboven reeds uiteengezet En, zooals 
bereids gezegd, zij vormen o a de attractie voor op groote leest 
geschoeide tentoonstellingen Doch er zit aan dit alles ook een 
schadu"wkant, wie de bekroningen der laatste jaren op internatio
nale tentoonstellingen heeft gevolgd, komt vrijwel steeds dezelfde 
namen tegen, bezitters van collecties, tegen wie geen „gewoon" 
verzamelaar op kan De vraag is dan ook meer dan eens gesteld, 
of dergelijke grootsch opgezette exposities, waar de kostbaarste 
verzamelingen met de prijzen gaan strijken, wel dat voordeel voor 
de philatelie in het algemeen opleveren, dat men er zoo jaarne 
aan zag toegekend Wel is waar brak reeds een kentering d o o f 
meer aandacht wordt besteed aan het resultaat van eigen studie 
en onderzoekingen enz Het geld alleen speelt de hoofdrol met 
meer, het is reeds letwit van zijn hooge plaats omlaag gehaald 

Meer en meer wordt het verzamelen van postzegels gemeengoed 
van de groote massa, het aantal verzamelaars neemt met den dag 
toe Hoe komt het, dat velen zich tot onze mooie liefhebberii aan
getrokken gevoelen ' Herhaalde malen is deze vraag gesteld en 
even zoovele keeren beantwoord, kort of uitvoerig Laat ook dit
maal het antwoord kort zijn de massa voelt zich door het uiterlijk 
van het zegel aangetrokken, het wekt zijn belangstelling en weet
gierigheid op Daarbij komt, dat de posterijen in haar eigen belang 
er toe medewerken, dat het hedendaagsche postzegel er zoo aan
trekkeliik mogelijk uitziet door het in een keurig pakje te steken, 
of er episodes op af te beelden uit de geschiedenis van het land, 
enz Het is een bekend verschijnsel, dat de omzet in goed ge
slaagde zegels veel grooter is dan die in uitgiften, die niet bekoren 
door hun uiterlijk of geen weetgierigheid wekken 

In het algemeen gesproken kan men dus zeggen, dat de doorsnee 
„kleine" verzamelaar van heden zich voor alles voelt aangetrokken 
door wat het zegel hem aan uiterlijkheden biedt Voor hem komt 
de geldelijke waarde eerst in de tweede plaats 

Aan de vereenigingen nu de taak deze voorliefde in goede banen 
te leiden, aanwijzingen te geven, waardoor den verzamelaar eenige 
der belangrijkste goede eigenschappen der philatelie deelachtig 
worden zin voor netheid en overzichtelijkheid, het aankweeken 
van liefde voor de collectie, tot uiting komende in de aesthetische 
waarde 

Een groote propagandistische waarde kan van een tentoonstel
ling als „De Globe" in September as in Gelre's hoofdstad gaat 
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houden, uitgaan. Moge zij daarbij rekenen op aller steun en mede
werking, opdat deze expositie mag worden tot een doorslaand 
succes, waarbij den bescheiden, „kleinen" verzamelaar worde 
duidelijk gemaakt, dat ook met geen of geringe geldmiddelen iets 
tot stand kan komen, dat alle waardeering en toejuichting verdient. 

V. B. 

NieuWe 
lIrt9fifleTn 

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

ADEN. 
De reeds vroeger aangekondigde frankeerzegels voor deze !>ieuwe 

kroonkolonie zijn thans verschenen, alle volgens afbeelding en in 
de waarden: 

9 
1 
2 

3 

8 
1 
2 
5 

10 

anna, 
pies, 
anna. 
annas, 
annas, 
annas, 
annas, 
annas, 
rupee. 
rupees 
rupees 
rupees 

lichtgroen. 
groen. 
donkerbruin. 
rood. 
ultramarijn. 
rose. 
blauwgrijs. 
lila. 
bruin. 
geel. 
violet, 
olijfgroen . 

Het papier toont het meervoudig watermerk CA in sierschrift. 
ARABIE. 
Voor het gebied Ned^jed verscheen in de koerseerende teekcning 

het frankeerzegel: 
3 garch, blauw. 

ARGENTINIË. 
Dienstzegels, opdrukken op onderstaande frankeerzegels der 

koerseerende uitgifte: 
M.A.: 20 centavos, ultramarijn. (Yvert nr. 372). 
M.G.: 1 centavo, grijsbruin. 

2 centavos, bruinlila. 

BELGIË. 

PPffOTW 

De in het Maart-nummer aangekon
digde weldadigheidszegels zijn versche
nen, alle volgens afbeelding en in de 
waarden: 

-f- 5 c , roselila. 
olijfgroen. 

10 
25 
35 
50 
70 

c , 
c , 
c , groen. 

lila. 
grijs. 

1 fr. - j - 25 c , karmijn. 
1 fr. 75 -I- 25 c , blauwviolet. 
2 fr. 45 -f 1 fr. 55, bruinzwart. 

Het zegelbeeld geeft wijlen koningin 
Astrid met kroonprins Boudewijn weer. 

De extra-opbrengst is bestemd voor 
het oprichten van een monument ter 

___ ^^^^ ^^^ j ^ vorstin, een vacantie-kinder-
oord en het inrichten van openbare 
speeltuinen in de provinciehoofdsteden. 

Den heer Derathé te Brussel dank voor toezending. 
Vóórvernietigingsopdruk „Belgique / 1937 / België" en waarde, 

op frankeerzegel in het leeuwentype: 
10 c. op 40 centimes, lila. (Yvert nr. 284). 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

BI JA WAR (Februari 1937). 

Frankeerzegels volgens afbeelding 
4 annas, roodoraje. 
6 annas, geel. 
8 annas, groen. 

12 annas, blauwgroen. 
1 rupee, violet. 

BIRMA. 
De in het vorige nummer aangekondigde frankeerzegels van 

Britsch-Indië met den opdruk Burma zijn thans verschenen in de 
waarden: 

3 pies, grijsblauw. 
% anna, blauwgroen. 

9 pies, donkergroen 
1 anna, bruin. 
2 annas, vermiljoen. 
lYi annas, oranje. 
3 annas, karmijn. 
3 ^ annas, ultramarijn. 
4 annas, lichtgroen. 
6 annas, grijsbruin. 
8 annas, roodviolet. 
1 rupee, bruin en groen. 
2 rupees, karmijn en oranje. 
5 rupees, ultramarijn en violet. 

BRUNEI . 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, papier met het 

meervoudig watermerk in sierschrift: 
10 cents, violet op geel. 

BULGARIJE. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

10 stotinski, oranjerood. (Cijfertype). 
7 lewa, blauw. (Koningstype). 

CANADA. 

De eerste zegels met het portret van ko
ning George VI zijn hier verschenen: 

1 cent, groen. 
2 cents, bruin. 
3 cents, karmijn. 

De witte vlek op het voorhoofd van den 
koning ontsiert de toch al vrij slechte teeke
ning in hooge mate. 

Den heer H. Tulleken te Toronto dank 
voor toezending. 

CHAMBA. 
Frankeerzegels van Britsch-Indië met den tekst Postage er 

overdrukt met den landsnaam: 
Yi anna, groen. 
4 annas, olijfgroen. 

Alsvoren, bovendien met opdruk Service: 
Yi anna, groen. 

CHINA. 
Tot dusverre ontbrak in de serie van 1931-1933, buste vai 

Sun Yat Sen, de 20 cents blauw in het tweede type (zon me 
enkelen cirkel). Dit zegel is thans aan enkele postkantoren ver 
krijgbaar in beperkt aantak Wij noteeren: 

20 cents, donkerblauw. (Type II). 
Waarde-opdruk op onderstaand frankeerzegel dier zelfde uit 

gifte: 
1 cent op 4 cents, groen. (Type II). 

Naar verluidt zullen meerdere waarden dezer serie aldus over 
drukt worden. 

COLUMBIA. 
Het Bulletin Mensuel van April j.1. vermeldt de volgende dienst 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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opdrukken, „Oficial" horizontaal of vertikaal, op onderstaande 
frankeerzegels der uitgiften 19171937: 

1 centavo, groen. (Yvert nr. 294). 
2 centavos, karmijn. (Yvert nr. 265). 
5 centavo_s, bruin. (Yvert nr. 266). 

10 centavos, oranje. (Yvert nr. 291). 
12 centavos, blauw. (Yvert nr. 297). 
20 centavos, blauw. (Yvert nr. 269). 
30 centavos, bruingeel. (Yvert nr. 249). 
40 centavos, bruin. (Yvert nr. 250). 
50 centavos, karmijn. (Yvert nr. 217). 

1 peso, blauwgroen. (Yvert nr. 218). 
2 pesos, oranje. (Yvert nr. 219). 
5 pesos, grijs. (Yvert nr. 220). 

10 pesos, bruin. (Yvert nr. 221). 
De opdrukken zijn aangebracht in zwart, behalve op de 12 en 

20 centavos, waarop hij in rood is gedrukt. 
Hiermede is de rij van dienstzegels geopend. 

DANZIG. 
Propagandazegels voor de luchtatweer, 

papier met het watermerk mazen: 
10 pfennig, blauw. 
15 pfennig, bruinviolet. 

Frankeerzegel in koerseerende teekening: 
55 pfennig, donkerlila en rood. 

DENEMARKEN. 
Frankeerzegel in het koerseerend cijfertype: 

10 öre, bruin. 
Portzegel in de koerseerende cijferteekening: 

15 ore, violet. 

DUITSCHLAND. 
Frankeerzegel in blokstukken van vier, om het vel breede witte 

randen, watermerk hakenkruis: 
6 pfennig, groen. 

Deze blokken, met aan den voet den tekst: „Wer ein Volk 
retten will kann nur heroisch denken", werden uitgegeven op den 
verjaardag van den „Führer". Zij toonen het portret van Hitler. 

Tijdens de te Berlijn in het postmuseum gehouden tentoon
stelling „Die Deutsche Briefmarke" werden dergelijke blokken op 
vertoon van eiitreekaart bovendien verkocht met de zegels o n
g e t a n d . 

De postprijs van een blok bedraagt 1 mark; frankeer waarde 
24 pfennig, kosten van het velletje 1 pfennig; de resteerende 75 
pfennig komen ten goede aan een fonds voor cultureede doel
einden, aan te wijzen door den Führer. 

EGYPTE. 
Frankeerzegel in het koerseerend koningstype: 

10 millièmes, violet. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
Van de luchtpostzegels in de koerseerende teekening en in on

gewijzigde kleuren verschenen onderstaande waarden in de nieuwe 
tanding 11>^ : 1 2 ^ : 

15 millièmes, 2)4, 3 en 5 piastres. 

ESTLAND. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, portret van presi

dent Pats: 
15 santimu, rood. 

FRANKRIJK. 
Herinneringszegels aan den vermisten vlieger Mermoz: 

30 centimes, donkergroen. 
3 francs, violet. 

Maison Fischer te Parijs meldt ons nog, dat de 30 centimes 
slechts tijdelijk verkrijgbaar is en dat de oplaag dezer waarde 
beperkt is. 

De teekening van de 30 centimes is afkomstig van den kunste
naar Cheffer, die van de 3 francs van Barlangue. 

FRANSCHE KOLONIEN. 

Wij geven hierbij de afbeeldingen van de in het Maartnummer 
gemelde propagandazegels voor de Parijsche wereldtentoonstelling. 

Teekeningen en kleuren zijn voor alle koloniën dezelfde, te 
weten: 20 centimes violet, 30 c. groen, 40 c. rose, 50 c. bruin en 
blauw, 90 c. rood en 1 fr. 50 blauw. 

wmmmmmK wmmm 
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Voor de nieuwe lezers zij gereleveerd, dat voor de volgende 
koloniën een dergelijke serie verscheen: Cameroun, Dahomey, 
Guinea, Guyana, Midden-Afrika, Oceanië, Somali, Soudan, Gua
deloupe. Ivoorkust, Madagascar, Martinique, Mauritanië, Nieuw-
Caledonië, Niger, Reunion, Senegal, St. Pierre et Miquelon en Togo. 
Voor Fransch-Indië zijn de waarden: 8, 12, 16, 20 caches, 1 fanon 
12 caches en 2 fs. 12 c. Voor Indo-China: 2, 3, 4, 6, 9 en 15 ctnts. 

De geheele serie bestaat derhalve uit 21 X 6 of 126 waarden 
(nominaal bedrag 82 frs. 56). 

FR ANSCH -MIDDEN-AFRIKA. 
Voor dit nieuwe administratief gebied verschenen op 3 Mei j.l. 

de bereids aangekondigde frankeerwaarden. 
Frankeerzegels: 

1 centime, bruinhla en donkergeel. 
2 centimes, bruinviolet en groen. 
4 centimes, donkerrood en lichtblauw. 
5 centimes, zwart en groen. 

10 centimes, donkerrood en lichtblauw. 
15 centimes, blauw en grijsbruin. 
20 centimes, bruinlila en donkergeel. 
25 centimes, steenrood en lichtblauw. 
30 centimes, zwart en groen. 
40 centimes, steenrood en blauwgrijs. 
45 centimes, blauw en grijsgroen. 
50 centimes, bruin en donkergeel. 
65 centimes, blauw en grijsgroen. 
75 centimes, bruin en donkergeel. 
90 centimes, steenrood en donkergeel. 

1 franc, violet en lichtgroen. 
1 fr. 25, steenrood en donkergeel. 
1 fr. 50, blauw en lichtblauw. 
1 fr. 75, bruin en donkergeel. 
2 francs, zwart en groen. 
3 francs, blauw en donkergeel. 
5 francs, zwart en groen. 

10 francs, violet en lichtblauw. 
20 francs, zwart en donkergeel. 

De waarden 1-5 centimes geven een gezicht op Mayumbé weer, 
10-25 c. op Tchad. De 30-50 c. toonen het portret van De Brazza, 
65 c.-l fr. dat van Emile Gentil, 1,25-2 fr. Paul Crampel, 3-20 fr. 
Liotard. 

Luchtpostzegels: 
1 fr. 50, zwart en geel. 
2 francs, donkerrood en lichtblauw. 
2 fr. 50, geel en donkergeel. 
3 fr. 75, bruinrood en groen. 
4 fr. 50, rood en lichtblauw. 
6 fr. 50, blauw en groen. 
8 fr. 50, bruinrood en donkergeel. 

10 fr. 75, bruinviolet en groen. 
Zij geven gezichten weer op Pointe Noire en Stanley-Pool. 
Portzegels: 

5 centimes, bruinviolet en lichtblauw. 
10 centimes, donkerrood en bruinoranje. 
20 centimes, donkergroen en lichtgroen. 
25 centimes, bruinrood en bruinoranje. 
30 centimes, steenrood en lichtblauw. 
45 centimes, donkerrood en lichtgroen. 
50 centimes, zwart en oranjebruin. 
60 centimes, donkerviolet en geel. 

1 franc, bruin en geel. 
2 francs, blauw en bruinoranje. 

. 3 francs, bruinrood en lichtgroen. 

De teekeningen, waarvan wij in het volgende nummer de af
beeldingen zullen brengen, zijn afkomstig van den kunstenaar 
J. Douy. 

GRIEKENLAND. 

iPWWPfVViViVIVIt 
lEm: 

MiéiMiltéimiMlttik 

Het eeuwfeest van het bestaan der 
universiteit van Athene bracht het 
frankeerzegel: 

3 drachmen, bruin. 
De oplaag bedraagt 5 millioen exem

plaren. 

GROOT-BRITANNIE (Februari 1937). 
Portzegel in de koerseerende cijferteekening, papier met het 

watermerk E 8 R: 
3 pence, violet. 

GROOT-LIBANON. 
Frankeerzegel in de teekening cedar, gewijzigde randversiering: 

0.10 piastres, karmijn. 
GUATEMALA. 

Ter gelegenheid van de in de lands-
hoofdstad gehouden postzegeltenloon-
stelling werden onderstaande fran
keer- en luchtpostzegels der koer
seerende uitgiften voorzien van den 
opdruk: Exposicion / Filateiica / 
1937 + 1: 

Frankeerzegels: 
1 centavo, olijfgroen. 
1 -|- 1 c , bruin en rood. 
3 -1- 1 c , oranjerood en gioen. 
3 4- 1 c , karmijn en groen. 
5 -|- 1 c , blauw en bruin. 

Luchtpostzegels: 
4 -f 1 c , ultramarijn. (Interior). 
6 -f 1 c , donkerviolet. (Interior). 

10 + 1 c , olijf groen. (Exterior) 
15 -j- 1 c , rood. (Exterior). 

De opdrukken zijn aangebracht in blauw of karmijn. 
(In het vorige nummer meldden wij, dat ter gelegenheid dezer 

tentoonstelling een speciaal blok zou worden uitgegeven, wat 
klaarl lijkelijk niet het geval is). 

JAPAN. 
Frankeerzegel in de teekening der uitgifte van 1926, pagode: 

10 sen, rose. 
De in het vorige nummer aangekondigde luchtpostzegels met 

toeslag zijn verschenen in de waarden: 
2 -|- 2 sen, rood. 
3 -|- 2 sen, violet. 
A -\- 2 sen, groen. 

De teekening stelt een vliegtuig boven een berglandschap voor; 
in het volgende nummer brengen wij de afbeelding. 

LIBERIA. 
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Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, landschappen enz, alle 
met zwart middenstuk: 

1 cent, geelgroen. 4 cents, roodoranje. 
2 cents, karmijn. 5 cents, blauw. 
3 cents, violet. 6 cents, groen. 

De laatste waarde toont de buste van president Barclay. 

MANDSJOEKWO. 
Behalve met de uitgifte van de in het vorige nummer vermelde 

3 fen groen, werd het 5-jarig bestaan van het keizerrijk gevierd 
met de verschijning van een frankeerzegel in staand formaat: 

1 ]4 fen, rose. 

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

koerseerend frankeerzegel van Groot-Britannië: 
90 centimes op 9 pence, olijfgroen. 

MOZAMBIQUE CIE. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, inboorlingen, flora en 

fauna: j 
violet en gl.groen. fS). 
groen en ultramar. (L), 
ultram. en rood. (S). 
zwart en karmijn. (L). 
ultramar. en groen. (S). 
ultr. en d.groen. (A) . 
zwart en grijsgr. i'A) 
bruin en 1.blauw (A). 
bl.groen en viol. (A). 
ultr. en karmijn. iL). 
groen en bruin, {h, 
groen en karmijn. (L). 
zw. en br.oranje. {l_\). 

(L). 

(L). 

1 escudo, zwart en blauw. (A) . 
1 esc. 40 c , groen en donkerblauw. 
2 escudos, bruin en lila (A) . 
5 escudos, ultramarijn en geelbruin. 

10 escudos, zwart en karmijn. (S). 
20 escudos, violet en lichtgroen. (S). 

De waarden 1 esc. 40 - 20 escudos zijn 
formaat dan de andere. 

gedrukt in iets grooter 

NABHA (Maart 1937). 
Opdruk Nabha State op frankeerzegel van Britsch-Indië, met 

den tekst India Postage-
3 annas, rose. 

NIEUW-ZEELAND. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, doch op papier 

met het meervoudig watermerk N Z en ster: 
1 Vi pence, bruinrood. 
9 pence, zwart en rood. 

Met den opdruk Official zijn in dezelfde uitvoering te melden 
de frankeerzegels: 

1 penny, karmijn. 
1 % pence, bruinrood. 
4 pence, donkerbruin en zwart. 

OOSTENRIJK. 

Het jaarlijks terugkeerende ,,moederdag"-
zegel werd van 5-9 dezer aan de Weensche 
postkantoren verkrijgbaar gesteld; daarna is 
het verkrijgbaar aan alle kantoren in het 
land: 

24 groschen, bruinrood. 
De teekening is afkomstig van den kunst

schilder Franz Kraft te Weenen. 
De oplaag bedraagt 2 millioen exem

plaren; een bijzondere toeslag wordr niet 
geheven. 

PANAMA. 
L")e in her Januari-nummer vermelde postcongres-zegels zijn 

thans verschenen met den vertikalen opdruk U P U (afkorting 
voor Union Postale Universelle). 

Frankeerzegels: 
% c , oranje. 

1 c , donkergroen. 
2 c , rose. 
5 c , donkerblauw. 

10 c , purper. 
15 c , lichtblauw. 
20 c , rood. 
25 c , sepia. 
30 c , oranjerood. 

1 balbao, donkergrijs. 
Luchtpostzegels: 

5 c , donkerblauw. 
10 c , roodoranje. 
20 c , karmijn. 
30 c , purper, N 
50 c , rose. 

1 balbao, donkergrijs. 
Wat de bedoeling dezer uitgifte is, is ons tot op heden 

niet bekend. 

POLEN. 
Frankeerzegels in nieuwe teeke

ningen, alle liggend formaat: 
5 groszy, violet. 

10 groszy, geelgroen. 
15 groszy, bruinrood. 
20 groszy, bruingeel. 

De zegelbeelden stellen achtereen-
volsens voor: oude kerk van Czes-
tochowa, havenstation te Gdynia, 
universiteit van Lemberg en rtgee-
ringsgebouw van Kattowitz. 

De firma Auf der Heide te Hilversum meldt ons nog, dat laatst
genoemde waarde bereids is ingetrokken, wijl de vlag op het 
regeeringsgebouw ten onrechte „halfstok" werd geteekend. 

SPANJE. 
Frankeerzegels in diverse teekeningen: 

1 centimo, lichtgroen. (Cijfertype). 
2 centimos, bruinrood. (Cijfertype). 

25 centimos, wijnrood. (Isabella de Katholieke). 
1 peseta, blauw. (Isabella de Katholieke). 

Luchtpostzegels, blauwe opdruk „Canarias / A / Franco / 18 
Julio 1936 Avion" en wa?rde, op onderstaande frankeerzegels: 

50 centimos op 1 c , groen. (Cijfertype). 
80 centimos op 2 c , bruin. (Cijfertype). 

1,25 pesetas op 3 c , grijsbruin. (Cid). 
Eerstgenoemde waarde is ongetand; de zegels dragen geen 

controlenumraer op de »'chterzijde. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 

Frankeerzegel volgens afbeelding, por
tret van president Benesj: 

50 heller, groen. 

ZUID-WEST-AFRIKA 
Het ;n het vorige nummer vermelde frankeerzegel voor Zuid-

Afrika verscheen eveneens voor dit gebied: 
1 Vi pence, bruinlila. 

Tekst afwisselend in het Afrikaansch en Engelsch. 

ZWITSERLAND (April 1937). 
Dienstopdrukken op onderstaande frankeerzegels in de koer

seerende teekeningen (her-gravure). 
Société des Nations: 

5 rappen, blauwgroen. 
10 rappen, lila. 
15 rappen, oranje. 
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30 rappen, ultramarijn. 
35 rappen, geelgroen. 
40 rappen, grijs. 

S. d. N. Bureau International du Travail: 
5, 10, 15, 35 en 40 rappen. (Kleuren als hierboven vermeld). 

Waarde-opdruk op luchtpostzegel der uitgifte 1932: 
40 (rappen) op 20 rappen, rood en rose. (Yvert nr. 171. 

v. B. 

XeVenVaditen 
l̂ kiiYi>e Uitgiften 1 

ALA WIETEN. 
Alle frankeerwaarden voor dit gebied zijn van 1 Maart j.l. 

buiten omloop gesteld en vervangen door die van Syrië. 
BRAZILIË. 
Een speciale serie van vijf waarden zal binnenkort verschijnen 

ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest der stichting van Oiinda. 

BRITSCHE KOLONIEN. 
Op verzoek van vele lezers geven wij hierbij een aanvulling op 

de lijst van de kroningbzegels, medegedeeld op de blz. 25 en 26 
van het Februari-numm.cr. 

De aldaar vermelde 45 kroonkoloniën brengen 135 stuks. 
Engeland, 1/4 pence 1 stuks. 
Britsch-Marokko, opdruk Tanger, 1 % pence 1 stuks. 
Idem, Morocco Agencies, 15 centimos op 1J4 pence 1 stuks. 
Idem, idem, 15 centimes op 1 ^ pence 1 stuks. 
Canada, 3 cents 1 stuks. 
Cook-eilanden, 1, 2%, 6 pence 3 stuks. 
Nauru, 1%, 2, 2]4 pence, 1/- 4 stuks. 
Nieuw-Guinea, 2, 3, 5 pence, 1/- 4 stuks. 
Nieuw-Zeeland, 1, 2 K J 6 pence 3 stuks. 
Niue, 1, 2y>, 6 pence 3 stuks. 
New-Foundland, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 20, 

24, 25, 48 cents 14 stuks. 
Papua, 1, 2, 3, 5 pence 4 stuks. 
Zuid-Afrika, i4, 1, I K , 3 pence, 1/- (tweetalig) 10 stuks. 
Zuid-West-Afrika, K, 1, 2, 3, 4, 6 pence, 1/- (tweetg.) 14 stuks. 
Zuid-Rhodesia, 1, 2, 3, 6 pence 4 stuks. 

Totale serie 203 stuks. 
Officieel is bekend gemaakt, dat Australië en Britsch-Indië geen 

kroningszegels uitgeven. 

H O N G K O N G . 
Voor den luchtpostdienst naar de Vereenigde Staten van Noord-

Amerika verschijnt een serie luchtpostzegels. 

IERLAND. 
De frankeerzegels 2/6, 5 en 10 shillings verschijnen binnenkort 

in nieuwe teekeningen: scènes uit de kerkelijke geschiedenis van 
het land. 

JAPAN. 
Naar Stamp Collecting op gezag van Reuter meldt, verschünen 

twee herinneringszegels met de portretten van admiraal Togo en 
generaal Nogi ,bekende figuren uit den Russisch-Japanschen oorlog. 
De waarden zullen zijn 2 en 4 sen. 

KOUANG-TCHéOU. 
Voor deze Fransche kolonie verschijnt in den loop dezer maand 

een serie. Met den landsnaam zullen worden overdrukt verschil
lende frankeerwaarden van Indo-China der uitgifte 1931-1934. 

Op 1 Juli a.s. wordt de serie van 1927 ingetrokken. 

OOSTENRIJK. 
Het eeuwfeest van de „Donau-Dampfschiffahrt" brengt in het 

begin der volgende maand een speciale serie van drie waarden. 
Hierop zullen worden afgebeeld het eerste postschip dezer maat
schappij, de „Maria Anna" uit 1837, een modern passagiersschip 
en de groote sleepboot „Oesterreich". 

SALVADOR. 
Het Bulletin Mensuel meldt de op handen zijnde uitgifte eener 

serie luchtpostzegels in de waarden 15, 20, 25, 30, 40 centavos, 
1 en 5 colon. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Van 24 October tot 2 November a.s. wordt te Bratislava (Press-

burg) een nationale postzegeltentoonstelling gehouden, bij welke 
gelegenheid het gebruikelijke (!) speciale zegelvel verschijnt in de 
waarden 50 heller en 1 kroon. 

TURKIJE. 
In den loop dezer en volgende maand verschijnen: een nieuwe 

serie frankeerzegels van 23 waarden; twee speciale zegels voor 
de kleine Entente; aanvullingswaarden der koerseerende lucht
postzegels en een gloednieuwe serie luchtpostzegels in 14 waarden. 

VENEZUELA. 
Ter gelegenheid van de a.s. opening der nieuwe havenwerken 

van La Guaira verschijnt een speciaal zegel. 
V. B. 

Nederland 
en 

Overzecsche 
Geweslen 
NEDERLAND. 

Rectificatie. 
Het hoofdbestuur der P.T.T. meldt het volgende; 
1. In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 16e jaargang, 

nr. 4 (184) dd. 16 April j . l . , komt op blz. 66, eerste kolom, 
derde alinea, een mededeeling voor, welke correctie behoeft. 

2. Vanwege den directeur van het postkantoor te 's-Gravenhage 
toch is tijdig vóór 1 April j . l . aan alle ambtenaren, belast met 
zegelverkoop aan de loketten van zijn kantoor een voldoende 
voorraad Nederlandsche z.g. Jamboreezegels verstrekt. Uit het in
gestelde onderzoek is gebleken, dat bedoelde ambtenaren met de 
wijze van verkoop dier zegels op de hoogte waren. 

3. Ik zal het op prijs stellen, wanneer in het eerstvolgend num
mer van genoemd Maandblad een rectificatie terzake wordt 
opgenomen. (Aan welk verzoek gaarne wordt voldaan. Red.). 

4. Nu kan worden medegedeeld, dat aan alle zegelloketten ten 
kantore 's-Gravenhage sedert 1 Mei j.l. ook de N e d . - I n d i s c h e 
Jamboreezegels verkrijgbaar zijn. 

De zomerzegels 1937. 
Als eerste nieuws over de op handen zijnde serie zomerzegels 

verscheen in de dagbladen het bericht, dat de zegels van dit jaar 
de beeltenissen zullen dragen van Joost van den Vondel, Anthonie 
van Leeuwenhoek, Franciscus de Ie Boe Sylvius en Jacob Maris. 
Twee '^iguren uit de kunstwereld dus en twee uit de medische 
wereld. De eersten behoeven hier geen nadere bespreking, ook 
Van Leeuwenhoek is vrij bekend (geboren 1632 in Delft, de uit
vinder van de microscoop en daardoor de ontdekker van een 
geheel nieuwe wereld), maar De Ie Boe Sylvius is voor de 
meesten een onbekende. Enkele gegevens over hem worden ont
leend aan een artikeltje in het Algemeen Handelsblad. 

Frans Sylvius, afkomstig uit een Fransch protestantsch geslacht, 
werd in 1614 te Hanau geboren. Hij studeerde geneeskunde, o. a. 
te Leiden, waar hij in 1638 anatomie doceerde en het bewijs leverde 
van Harvey's theorie van den bloedsomloop. Als anatoom heeft 
hij verschillende belangrijke ontdekkingen gedaan, o. a. op het 
gebied der longtuberculose, en verder staat hij bekend als degene, 
die het eerst een systeem der geneeskunde heeft trachten op te 
bouwen, gebaseerd op anatomie, physiologic en klinische waar
neming. In 1672 is hij te Leiden overleden. 

De Jamboreezegels. 
Van verschillende zijden werden ons kleine foutjes gemeld, die 

op meerdere vellen zouden voorkomen. Men houde ons ten goede 
dat wij aan een opsomming daarvan niet zullen beginnen ! 

Wat beteekent het woord Jamboree ? Dat blijkt niemand te 
weten; men vermoedt iets van Indiaansche of Australische af
komst, maar zekerheid is er niet. Het Alg. Handelsblad citeert 
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een stukje van lady Baden Powell in het tijdschrift The Guide, 
waarin zij de volgende verklaring geeft. In Australië wordt een 
verzameling menschen, die voor hun plezier bij elkaar komen, 
soms een Corroboree genoemd. Omdat op de eerste wereldbijeen
komst in het Engelsche Olympia in 1920 de padvinders dicht op 
elkaar gepakt zouden worden („jammed together") werd voor 
deze gebeurtenis het woord jam-boree uitgevonden. Het is dus 
een nieuw-gevonden woord zonder verdere beteekenis. 

Een nieuw zegel met „Cour"-opdruk op komst ! 
Nu het vredeszegel na 31 December a.s. buiten gebruik zal 

zijn gesteld, stelde een lezer ons de vraag, wat er zal gaan ge
beuren met het vredeszegel met opdruk voor het Permanente Hof 
van Internationale Justitie. 

Wij hebben ons gewend tot den persdienst P.T.T. en ontvingen 
het volgende antwoord: 

„In antwoord op uw schrijven bericht ik u, dat het vredespost-
zegel van 12 3^ cent met opdruk „Cour Permanente de Justice 
Internationale" met ingang van 1 Januari a.s. buiten gebruik zal 
worden gesteld. 

Genoemd zegel zal met ingang van dien datum worden ver
vangen door dat van \2i4 cent met de beeltenis van H. M. de 
Koningin. Dit zegel zal daartoe van bovenvermelden opdruk in 
goud worden voorzien." 

Nieuwe etsingnummers. 
IJ4 cent Jamboree: 552, 563. 
Afwijkingen. 
De heer Traanberg zond ons een koerseerend zegel van 6 cent, 

dat zeer duidelijke teekenen van slijtage of van slechte druk ver
toont. Vooral is dit duidelijk aan het waardeschildje, dat inplaats 
van de gestippelde ondergrond groote witte plekken vertoont, 
terwijl ook de dunne lijn om het zegel op verscheidene plaatsen 
geheel ontbreekt. De heer Traanberg had sinds Januari j.1. meer
dere dergelijke exemplaren gezien. 

NED.-INDIE. 
De Jamboree-zegels verschenen. 

Op 1 Mei zijn de beide aangekondigde 
zegels, die de reis van 70 Indische pad
vinders naar Nederland moeten bekos
tigen, verschenen. De officieele aankondi
ging geschiedde bij P.- en T.-order nr. 40 
van 3 Maart. 

De zegels hebben de volgende kleuren: 
7K (-f 2K) c. sepia; 

12>2 {+ 2)4) c. lilakarmijn (magenta). 
Ze zijn gedrukt in vellen van 100 met 

blanco velranden, alleen het etsing-
riummer op den bovenrand. Wit papier 
zonder watermerk. 

Lijntanding 11% : 12K. 
De critiek is, naar wat wij er reeds van hoorden, niet gunstig. 

,,Mooi is anders", schreef men ons uit Indië; „de teekening is te 
peuterig" vernamen wij hier. 

Aan het Haagsche postkantoor zijn de zegels aan alle loketten 
op alle uren van openstelling verkrijgbaar. (Zie slot „Rectificatie" 
onder Nederland). 

Nieuwe etsingnummers. 
Van de Jamboree-zegels: 7)4 cent: 74, 12K cent: 75. Den heer 

Veen dank voor opgaaf. 
Van de gewone serie: 80 cent B: 37, 7K cent D: 67 (ontleend 

aan het Postzegelblad voor Indië). 
De kopstaande 50 op 150 cent luchtpost. 
Van dit zeldzame zegel is op 3 Mei j.1. een postfrisch blok 

van 4 door den heer Rietdijk geveild; het blok bracht op ƒ790 
plus veilingkosten. Op losse zegels van het blok (bij eventueele 
splitsing) werd ƒ185 tot ƒ210 geboden. 

Het blok werd, blijkens een aanteekening op den velrand, op 
9 Mei 1933 aan het postkantoor te Bandoeng gekocht. 

CURACAO. 
Ook de 10 cent port met nieuwe tanding. 
De heer Veen te Nijmegen deelde ons mede, dat aan het 

philatelistenloket aldaar bij een nieuwe bestelling het portzegel 
van 10 cent Curajao met tanding 13)^ : 12J4 ontvangen werd. 
De vellen dragen oplaagletter D. 

Van de reeds gemelde 5 cent port is de oplaagletter C. 
De heer P. Veen (Barbarossastraat 74, Nijmegen) is gaarne be

reid om na vooruitzending van kosten en porto de verzamelaars 
aan een of beide nieuwe zegels te helpen. 

Naamswijziging op komst. 
De Echo de la Timbrologit van 30 April bracht het berichtje, 

dat volgens een in Februari door het Nederlandsche gouvernement 
genomen beslissing de naam „Curafao" veranderd zou zijn in 
„Nederlandsche Antillen" en dat dit waarschijnlijk ook zijn weer
klank op de postzegels zou vinden. 

Wij hebben ons naar aanleiding van dit bericht tot het departe
ment van koloniën gewend en kunnen het volgende mededeelen: 

Afgewacht zal moeten worden of de grondwetsherziening, waar
van de naamsverandering van Cura9ao deel uitmaakt, haar beslag 
krijgt. Is dit het geval, dan zal inderdaad de naam van de kolonie 
veranderd worden in „Nederlandsche Antillen". 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 
VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MEI 1897). 

Nederland. Sedert men voor het drukken der postwaarden van 
Nederland en zijne Koloniën, anilineverven bezigt, levert schier 
iedere druk eene kleurvariatie op. Hierop is geheel van toepassing: 

,,Niet alles wat het oog aanschouwt. 
Kan door de pen vertolkt worden." 

Zoo kan ik terloops noemen dat bij Nederland het frankeer-
zegel van een K cent in een prachtig karmijn rosa is gedrukt, 
terwijl sommige portzegels een somber donkerblauw vertoonen. 

Suriname. Het frankeerzegel van 50 cent, uitg. 1873, was tot 
dusver niet gezien, getand 11^2 en 1234, z o n d e r den bekenden 
opdruk 234 cent. Van den Heer H. Schäfer zag ik dit zegel het 
eerst getand 12)4, op geheelen brief. Na dit ook een exemplaar 
bij den Heer H. Becking. De 1134 getande is er nu zeker ook. 

Het portzegel van 10 cent, met „cent", beleefde een nieuwen 
druk, in rood lila, nog met 3 typen, maar de zetting veranderde. 
Standaardw. deel III, pag. 17, geeft op de eerste zetting El met 

29 Type I, 18 Type II, 53 Type III; 
de zetting van den nieuwen druk is te vinden bij Curafao, 

deel IV, pag. 12, zetting Gl met: 
14 Type I, 1 Type II, 85 Type III. 

Type II zal dus zeer in prijs stijgen. 
In Memoriam Dr. HEINRICH VON STEPHAN. 
U wenschen wij eene niet minder zoete rust. Uw werken en 

pogen brengen wij hulde, dankbaar voor al hetgeen Uw geest 
ontworpen. Uw genie geschapen heeft ! 

— — In 1865 trad hij ter Duitsch-Oostenrijksche Postconfe-
rentie met een gedenkschrift op, waarin zijne gedachten omtrent 
de invoering van een postblad waren neergelegd, het postblad dat 
wij heden „briefkaart" noemen. 
. — — 't Zij genoeg dat we hem, den ernstigen denker, danken 

voor al wat hij voor de beschaving der menschheid deed. De een
heid van verdragen en tarieven, de telegrafische postwissels, brief
kaarten enz. enz. zijn door hem ons geschonken. 

Aangewezen om te Philadelphia het vijfde Wereldcongres bij te 
wonen, met vele nieuwe hervormingen bezield, heeft de onver
biddelijke Dood de volbrenging van deze zijne taak afgesneden. 
Na een langdurig lijden aan eene suikerziekte ontsliep de groote 
Staatssecretaris Dr. Heinrich von Stephan op den Sen April 1897. 
— Roem en lof tot in lengte van tijden ! 

(Van de Boekentafel). — De Afstempelingen op de Postzegels 
van Nederland, saamgesteld en uitgegeven door Schreuders & Co. 
te 's Gravenhage, luidt de titel van een boekje, dat zeker door alle 
speciaalverzamelaars van Nederland met groote vreugde zal zijn 
of worden begroet. Waar tot nu toe toch ten eenenmale elke Leid
draad bij het verzamelen van afstempelingen ontbrak, zal dit 
boekje zeker voor velen in een behoefte voorzien. Ieder die zich 
met het zoeken naar afstempelingen heeft beziggehouden, zal be
grijpen, welk een reuzenarbeid het samenstellen van dit boekje 
vereischt heeft, en de mededeeling dat de samensteller er drie jaar 
aan gewerkt heeft, zal dan ook weinig verwondering wekken. De 
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175 afbeeldingen van stempels, door een korten tekst toegelicht, 
de opgaven welke officieel voor de afstempeling van postzegels 
zijn gebruikt, alles maakt dit werkje onmisbaar voor eiken speciaal
verzamelaar. En dan tenslotte de eraan toegevoegde prijslijst: daar
over zou natuurlijk veel te zeggen zijn. De loffelijke poging der 
firma Schreuders & Co., om, door een maximumprijs van ƒ 2,50 
vast te stellen, de prijzen binnen voor elk verzamelaar bereikbare 
grenzen te houden, kan niet genoegzaam worden gewaardeerd. Enz. 

B. 

bstetuWkeix 
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NED.-INDIE. 
De datum van invoering van de tariefsverlaging der Indische 

briefkaarten is bepaald op 1 Mei 1937 .Op dien datum waren dus 
verkrijgbaar de met 3 ^ cent overdrukte briefkaarten van 5 cent, 
zoowel de enkele als de dubbele kaarten. 

De in het April-nummer medegedeelde bijzonderheden werden 
ontleend aan de P. en T.-order nr. 41 (beschikking van het hoofd 
van de afdeeling algemeene zaken van 9 Maart 1937). 

P. en T.-order nr. 64 (beschikking van het hoofd van de af
deeling algemeene zaken van 15 Mei 1936) bepaalde: 

„Het komt herhaaldelijk voor, dat door het publiek verkladde 
postbladen van 8 cent, waarvan het blanco gedeelte is afgescheurd, 
ter inwisseling worden aangeboden, dan wel, dat bij inwisseling de 
vraag wordt gesteld of dit gedeelte mag worden aangehouden. 

In verband hiermede wordt medegedeeld, dat tegen inwisseling 
van 8 cents postbladen, waarvan het blanco achterblad ontbreekt, 
geen bezwaar behoeft te worden gemaakt, mits het eerste blad 
(waarop de frankeerzegel voorkomt) niet noodeloos beschadigd is. 

Inwisseling van uit het formulier geknipte frankeerzegelaf-
drukken is uiteraard niet geoorloofd. 

In verband met de omstandigheid, dat door de particuliere 
nijverheid postbladen worden aangemaakt, welke in vorm nagenoeg 
gelijk zijn aan de door den postdienst uitgegeven postbladen van 
8 cent, wordt de aandacht van het personeel er nadrukkelijk op 
gevestigd, dat het port van lYi cent u i t s l u i t e n d van toe
passing is op de door den postdienst verkrijgbaar gestelde gefran
keerde en ongefrankeerde postbladen, welke laatste herkenbaar zijn 
aan het bekende vogelmotief op de adreszijde. 

Postbladen, welke niet van dit embleem zijn voorzien, zijn aan 
dezelfde bepalingen onderworpen als gewone brieven en dienen 
derhalve in het binnenlandsch verkeer en naar Nederland, Suri
name en Curasao met 12J^ cent te worden gefrankeerd (in locaal 
verkeer met 5 cent). 

Het door den P.T.T.-dienst aangenomen vogelembleem is wette
lijk beschermd, zoodat nadruk daarvan verboden is." 

Van deze postbladen zonder ingedrukt frankeerzegel werden 
in 1936 verkocht 1.022.000 stuks. 

P. en T.-order nr. 65 (beschikking van het hoofd van de af
deeling algemeene zaken van 19 Mei 1936) bepaalde: 

Het is gebleken, dat op sommige kantoren nog briefkaarten, 
briefomslagen, dan wel postbladen van het oude model (met fran
keerzegel van 12K cent) in voorraad zijn, welke op de adreszijde 
zijn voorzien van een reclame voor de verzending per luchtpost. 

Aangezien de tekst van deze reclame (Ned.-Indlë — Holland 
per luchtpost in 10-12 dagenl verouderd is, mogen deze niet meer 
aan het publiek worden verkocht. 

BUITENLAND. 
BULGARIJE. 
De koerseerende groene 1 lew kaart verscheen op rose karton. 
DANZIG. 
Voor de Daposta 1937 (I. Danziger Landes Postwertzeichen Aus

stellung) verscheen een oropagandakaart met het roode vliegpost-
zegelbeeld van 10 pf. 

DUITSCHLAND. 
De eerste prentbriefkaartenseries voor 1937 zijn verschenen; het 

zijn de oplagen 81 en 82. Zooals gewoonlijk bestaat iedere oplaag 
uit 9 nummers. Van oplaag 79 zijn de nummers 5 en 8 nog niet 
te koop geweest. (Om een indruk te krijgen van wat Duitschland 
op dit gebied uitgeeft, diene, dat in ons April-nummer 1936 de 
67e en 68e serie werden geannonceerd). 

De volgende afbeeldingen troffen wij op de kaarten van de 
nieuwe oplagen aan: 

Serie 81: 1. Breisach am Rhein; 2. Singen; 3. Müllheim (Baden); 
4. Freiburg Br.; 5. Badenweiler (zwembad); 6. Badenweiler (pano
rama); 7. als 4; 8. als 5; 9. als 6. 

Serie 82: 1. Blieskastel, 2. Landstuhl; 3. Bad Mergentheim; 4. 
Tholey; 5. Rothenburg o. d. T. ; 6. Greifswald; 7. Löwenberg; 
8. Magdeburg (Kaiser Ot to Denkmal); 9. Magdeburg (Dom). 

Op private briefomslagen verscheen een 3 pfennig frankeering, 
bestaande uit 3 afdrukken van het zwarte Hindenburgmedaillon-
zegel van 1 pfennig. Papier wit. 

KELANTAN. 
In dit gedeelte van de Straits Settlements volgen na de nieuwe 

zegels nu ook de poststukken; gemeld worden een 5 c. enveloppe 
bruin en een enveloppe voor aangeteekende zendingen van 15 c. 
blauw. Over beeld enz. is nog niets nader bekend, maar aan
genomen mag worden, dat wij hierop, evenals op de verschenen 
zegels, den sultan naar links zullen zien. 

OOSTENRIJK. 
Naar aanleiding van het „I. Wiener Höhenstrassenrennen" (weet 

een van de lezers wat hieronder verstaan wordt ?) verscheen op 
18 October van het vorig jaar een privékaart van 3 groschen, met 
een zegelbeeld van de gewone kleederdrachtenserie. Aan de 
achterkant een illustratie. ("Wellicht dat deze illustratie een ver
klaring geeft van het feit, dat door deze kaart aan de vergetelheid 
ontrukt wordt. Mocht één van de lezers de kaart in zijn bezit 
hebben, dan ontvingen wij haar gaarne ter bestudeering). 

Naast de nieuwe geïllustreerde briefkaarten van 30 groschen rood 
verschenen, met dezelfde afbeeldingen, de series van 12 groschen 
bruin voor binnenlandsch verkeer en van 24 groschen blauwviolet 
voor het verkeer met de aangrenzende landen. 

POLEN. 
Hier verschenen een aantal nieuwe poststukken: 
Een nieuwe kaart van 10 gr. geelgroen met als zegelbeeld 

het havenstation te Gdynia. 
Een kaart van 15 gr. loodbruin en de kaart met betaald ant

woord hiervan, dus 15 + 15 gr. Zegelbeeld de universiteit van 
Lwow (het vroegere Lemberg). 

Een kaart van 30 gr. rood met als waardestempel Zumek w 
Mirze (evenmin als den heer W. P. Costerus, die ons dit meldde, 
is ons de beteekenis hiervan bekend). 

Al deze kaarten zijn m groot formaat; zij vertoonen, behalve 
de 30 gr., links boven een reclametekst; 3 verschilende teksten zijn 
ons bij het samenstellen van dit overzicht bekend: de 10 gr., 
de 15 gr. en de 15 -)- 15 gr. met een propaganda voor het gebruik 
van de telefoon, de 10 gr. met een tekst die vertaald luidt: behoed 
de telefoonleidingen voor beschadiging, en de 15 -|- 15 gr. met: 
leesbare en duidelijke adresseering bevordert de bestelling. 

Bovendien vei scheen een envelop van 25 gr met als zegelindruk 
de Belvedère te Warschau. Over de kleur loopen de berichten 
uiteen; wij ontvangen gaarne nadere nauwkeurige meldingen van 
de lezers ! Tot nader order moeten wij aannemen, dat deze 
enveloppe, waarvan het formaat 155 : 100 is, bestaat in donker
blauw op blauwgrijs papier en in blauwgroen op wit papier, dat 
van binnen lichtblauw gekleurd is. 

PORTUGAL. 
Hier verscheen een nieuwe serie prentbriefkaarten van 25 c. 

blauw. De geheele achterzijde is voor de afbeelding van Portu-
geesche bouwwerken gebruikt Er schijnen 10 verschillende te 
bestaan 

RUSLAND. 
Rusland gaf een nieuwe briefkaart uit, 15 kop. rood, zegelbeeld 

3 koppen. Tekst in russisch en fransch. Onderaan vier regels voor 
den afzender, om naam en adres te vermelden. Papier gekleurd. 

Verder verscheen hier een nieuwe enveloppe van 50 kop. blauw 
op blauwgrijs papier, zegelbeeld arbeider -Tiet stofbril. Watermerk 
sovjetster. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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ZWITSERLAND. 
De koerseerende briefkaart van 10 r. violet op gekleurd karton 

kwam uit met een bruine opdruk links van een rijdend post
kantoor. Er werd een speciaal stempel voor gebruikt: Ier Bureau 
de Poste Automobile Suisse. 

diróeiLl 
_£f 

NEDERLAND. 
De reclametekst voor veilig Verkeer: ALLEN DIE DEN WEG / 

BEGAAT OF -RIJDT / ALLEN, ZORGT VOOR / IEDERS 
VEILIGHEID, kwam, behalve in R o t t e r d a m , ook wederom 
in de stempelmachines te A m s t e r d a m C S . en 's - G r a-
v e n h a g e te staan. 

Verder kwam gedurende April in voornoemde 3 machines de 
bekende tekst te staan: TUBERCULOSEBESTRIJDING / EMMA-
BLOEM- / Collecte in / April. 

Dienstorder 192 van 31 Maart 1937 luidt: 
Gelegenheidsstempels. Op 9, 10 en 11 April 1937 zal te 

IJ m u i d e n door de postzegelvereeniging „IJmuiden en Om
streken" een postzegeltcntoonstelling worden gehouden. De post
stukken gedeponeerd in de op de tentoonstelling aanwezige 
brievenbus zullen van een afdruk van een bijzonderen stempel 
worden voorzien. 

Op de tentoonstelling werden in vereeniging met „IJmuiden's 
Bloei" speciale kaarten verkocht i 3 cent per stuk, of, voorzien 
van den l'A cent jamboreepostzegel en afgestempeld met den bij
zonderen stempel, ä 5 cent per stuk. De stempel vertoont o. a. 
de voorste vuurtoren, havendam met lichtopstand en de zuidpier. 

TENTOONSTELLING 

1 0 APR. 1937 
POSTZEGEL: 

TENTOONSTELLING 

- 8 APR. 
Q 3 7 

HOUTRUST 
' s G R A V E N H A G E 

Dienstorder 204 van 7 April 1937 vermeldt: 
Gelegenheidsstempels. Tijdens de van 8 t.m. 18 April 1937 te 

' s - G r a v e n h a g e te houden voorjaars-bloemententoonstelling 
„De Hofstadbloem" zal op het terrein een eenvoudige post-
inrichting zijn gevestigd, hoofdzakelijk voor den verkoop van post
zegels. De poststukken gedeponeerd in de op de tentoonstelling 
aanwezige brievenbus zulkn met een bijzonderen stempel worden 
afgestempeld. 

Wij danken den heer D. O. Kirchner voor de toezending van 
dezen stempel in violetten inkt. 

Een persbericht P.T.T. van 24 April 1937 luidt: 
Op de bloemententoonstelling, welke van 21 April t.m. 10 Mei 

te B o s k o o p wordt gehouden, is een brievenbus geplaatst. Van 
26 April af worden de in deze bus gedeponeerde poststukken van 
een afdruk van een bijzonder stempel voorzien. 

ml QSAPRIMT) )§1 

De stempel is in vorm gelijk aan die gebezigd in „Schaefer's 
Jprookjesstad Lilliput" te Amsterdam, Arnhem en Eindhoven, 
iovcnin BLOEMENTENTOONSTELLING. beneden BOSKOOP. 

Persbericht P.T.T. van 5 Mei 1937 vermeldt: 
Op de tentoonstelling „Opbloei" (Bloemen- en Lenteweek), welke 

van 30 April t.m. 8 Mei te H a a r l e m wordt gehouden, is een 
brievenbus geplaatst. Van 4 Mei j.1. af worden de in deze bus 
gedeponeerde poststukken van den afdruk van een bijzonderen 
stempel voorzien. 

De „Sprookjesstad Lilliput" is van 1 t.m. 17 dezer te 's-Graven
hage geplaatst. De correspondentie, in de brievenbus aldaar gepost, 
wordt afgestempeld met een speciaal stempel, overeenkomstig dat 
van Arnhem en Eindhoven. 

Mededeelingen P.T.T. van 31 Maart 1937 bevatten o. a.: 
Met i'ngang van 12, resp. 19 Apri l ' a.s. worden gevestigd de 

postagentschappen Delft-Hof van Delftlaan en Delft-Poortland-
laan. 

Die van 14 April 1937: 
Met ingang van 16 April 1937 is gevestigd het postagentschap 

Vlaardingen-Vlaardingerambacht. 
Met ingang van 1 Mei 1937 worden de hulppostkantoren te 

A n j u m en te B e e t g u m e r m o l e n vervangen door een 
poststation. 

Die van 21 April 1937: 
Met ingang van 1 Mei 1937 wordt het postkantoor te G o r r e-

d ij k vervangen door een hulppostkantoor, de hulppostkantoren 
te F o x h o l en S t e d u m door een poststation; terwijl de 
hulppostkantoren te H a r e n G r o n i n g e n en H u i z e n ver
vangen worden door ongeclassificeerde hulppostkantoren (do. H. 
171/1937), die niet onder een hoofdkantoor zullen ressorteeren, 
doch rechtstreeks staan onder een afdeelings-inspecteur. 

Mededeelingen van 28 April 1937 meldt: 
Met ingang van 1 Mei 1937 wordt het hulppostkantoor te 

S t . M a a r t e n s b r u g vervangen door een poststation. 
Met ingang van 1 Mei 1937 wordt opgeheven het postagentschap 

A r n h e m - Z a s l a a n en wordt gevestigd het postagentschap 
Arnhem-Geitenkamp. 

NED.-INDIE. 
Post-en Telefraaforder nr. 11. Onderwerp: Opnieuw afstempelen 

van frankeerzegels op stukken ter post bezorgd op bestelhuizen, 
fungeevende hulppostkantoren e. d. Beschikking van het hoofd van 
de afdeeling „Vervoers- en Verkeerszaken" van 13 Januari 1937. 

Mijn aandacht is erop gevestigd, dat aan het voorschrift in 
art. 72, lid 2, H V I, waarbij is bepaald, dat alle op stukken gehechte 
frankeerzegels, welke op bestelhuizen, fungeerende hulppostkan
toren, stations, halten en schepen afgestempeld of op andere wijze 
ongeldig zijn gemaakt, op het post-, bij- of hulppostkantoor, waar 
die stukken van evenbedoelde inrichtingen worden ontvangen, 
n o g m a a l s over de frankeerzegels worden afgestempeld, op vele 
kantoren niet de hand wordt gehouden. 

Dit geeft mij aanleiding de kantoorchefs hierbij uit te noodigen 
op de toepassing van bedoeld voorschrift geregeld te doen toezien, 
daarbij is er tevens op te letten dat de oorspronkelijke stempel
afdrukken zooveel mogelijk leesbaar blijven en eventueele voor de 
frankeering gebezigde weldadigheidszegels licht worden af
gestempeld. 

P. en T.-order nr. 42 van 8 Maart 1937 meldt: 
Op 25 Maart 1937, na afloop van den dagdienst, zal het post

en telegraafkantoor te R a n g k a s b e t o e n g worden teruggesteld 
tot bijpost- en telegraafkantoor onder ressort van het hoofdkantoor 
te Bataviacentrum. De hulpkantoren te Laboean, Malimping, Menes, 
Pandeglang en Tjilegon worden evenals het bijpostkantoor te 
Serang eveneens onder de controle van het hoofdkantoor te 
Bataviacentrum gebracht. 

Bijzondere postafstempeling 3e Landdag Leger des Heils. 
Op het terrein, waarop op 6 Mei (Hemelvaartsdag) door het 

Leger des Heils zijn derde jaarlijksche landdag zal worden ge
houden, zal na de welwillende beschikking van het hoofd van den 
P.T.T.-dienst een brievenbus geplaatst worden .De landdag zal 
dit jaar gehouden worden op het landgoed Berg en Dal, Tjioem-
boeloeit, bij Bandoeng. Poststukken, aldaar gepost, zullen een bij
zondere afstempeling krijgen, waarop rondom het wapen van het 
Leger des Heils vermeld staat 3de Landdag - 6 Mei 1937 - Berg 
en Dal - Tjioemboeloeit. 

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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Post- en Telegraaforder nr. 38 van 1 Maart 1937 vermeldt, dat 
de Smouth stempelinkt, waarvan de voorraad bij het hoofdmaga
zijn is uitgeput, niet meer verkrijgbaar zal worden gesteld. In de 
plaats daarvan zal voortaan op aanvraag de in Post- en Telegraaf-
circulaire nr. 137/1936 bedoelde nieuwe soort vloeibare stempelinkt 
worden verstrekt. 

MOEILIJKHEDEN MET H E T VERSCHAFFEN VAN 
SPECIALE AFSTEMPELINGEN. 

De posterijen doen hun best, de verzamelaars op de hoogte te 
houden van het gebruik van tijdelijke stempels op tentoonstel
lingen, congressen e. d. Vroeger geschiedde dit door persberichten 
aan de redacties van de philatelistische bladen, tegenwoordig door 
aankondiging in de Dienstorders als er een brievenbus geplaatst is, 
waarvan de inhoud met het bijzondere stempel vernietigd wordt 
(en er dus geen tijdelijk postkantoortje op de tentoonstelling aan
wezig is), of door aankondiging in de Mededeelingen, wanneer er 
wél een tijdelijk postkantoor is, dat een speciaal stempel gebruikt. 
En ook nu nog worden wel persberichten met aankondiging en een 
afdruk van het te gebruiken stempel verzonden. 

Voor wie zijn eigenlijk al die stempels bedoeld ? Nu en dan zal 
er eens een tentoonstellingsbezoeker ,.als aardigheidje" een kaart 
in de speciale brievenbus werpen, maar 99 pet. van de stukken zal 
toch wel van verzamelaars afkomstig en voor verzamelaars be
stemd zijn. Waren er geen stempelverzamelaars onder de Phila
telisten, dan zouden er zeer waarschijnlijk geen of bijna geen 
speciale stempels zijn ! 

Het hoofdbestuur der P.T.T. verleent, door zijn aankondigingen, 
alle medewerking aan de verzamelaars, maar dat kan van de lagere 
organen helaas niet altijd gezegd worden. Verschillende Philate
listen hebben den laatsten tijd onaangename ervaringen opgedaan, 
die hieronder vermeld zullen worden. Te hopen is, dat deze 
regelen onder de oogen van de bevoegde autoriteiten zullen komen 
en dat deze kwestie ten voordeele van de verzamelaars kan worden 
geregeld. 

Het spreekt vanzelf, dat verzamelaars buiten de plaats, waar de 
tentoonstelling gehouden wordt, hun stukken met aan een brieven
bus kunnen adresseeren. Is er geen tijdelijk postkantoor op het 
tentoonstellingsterrein, maar alleen een brievenbus, dan ligt het 
voor de hand dat men zijn stukken zendt aan het postkantoor ter 
plaatse, waar de uit de speciale brievenbus afkomstige stukken 
worden afgestempeld. 

Zoo deed ook verzamelaar A, die op 8 April eenige kaarten 
zond „Aan den heer postambtenaar, belast met het afstempelen 
van de correspondentie uit de brievenbus, geplaatst in Speelgoed
stad Lilliput te Eindhoven". O p 12 April kreeg hij zijn stukken 
ongestempeld terug met het volgende schrijven van het post
kantoor Eindhoven: „Naar aanleiding van uw nevensgaand verzoek 
deel ik u mede, dat de afstempeling niet door mijn kantoor, maar 
door de bedoelde tentoonstelling zelf geschiedt. De directeur." 

De eerste vraag is: had de directeur, nu het bleek dat de brief 
niet voor hem bestemd was, niet volgens de voorschriften voor 
doorzending aan het goede adres moeten zorgen ? De tweede vraag: 
hoe kunnen de stukken, als er alleen maar een brievenbus en geen 
postkantoor op de tentoonstelling is, daar gestempeld worden ? 
Gaat dat geheel buiten de post om, en zoo ja, is het Lilliput-
stempel dan wel een poststempel ? 

Omdat Lilliput tot 18 April in Eindhoven was, kon verzame
laar A na een tweede poging, die hem weer een postzegel van 
6 cent kostte, de bewuste afstempeling gelukkig nog bemachtigen. 
Was het een tentoonstelling van enkele dagen geweest, dan had 
hij geen kans meer gehad. 

Verzamelaar B had gelezen, dat op de tentoonstelling „De Hof-
stadbloem" in Den Haag een brievenbus geplaatst zou zijn; de 
daarin geworpen stukken kregen een speciale afstempeling. Hij 
zond daarom zijn te stempelen stukken naar het postkantoor Den 
Haag, maar na drie dagen kreeg hij ze onder couvert ongestempeld 
weer terug met de volgende brief: „Naar aanleiding van uw 
schrijven deel ik u mede, dat alleen de stukken, welke in de op 
het tentoonstellingsterrein geplaatste brievenbus worden gedepo
neerd, met den bedoelden bijzonderen stempel mogen worden af
gestempeld, zoodat ik tot mijn leedwezen aan uw verzoek geen 
gevolg kan geven. De directeur." 

Een dergelijke beperkende bepaling was van tevoren niet bekend 
gemaakt. Gelukkig had verzamelaar B een kennis in Den Haag, 
wien hij de stukken nog juist op tijd kon toezenden (portokosten 
opnieuw 15 cent, plus entree der tentoonstelling 50 cent). Daar 

bleek overigens dat er, in tegenstelling met het persbericht, wél 
een postambtenaar was, die het speciale stempel hanteerde, aan-
geteekende stukken aannam, enz., en die tijdens het bezoek druk 
bezig was, tallooze series jamboreezegels op groote vellen papier 
te plakken en af te stempelen, om deze aan verzamelaars te slijten. 

Had verzamelaar B geen Haagsche kennissen gehad, dan had er 
niet anders opgezeten dan dat hij naar Den Haag was gereisd om 
daar zijn stukken op de tentoonstelling te posten. 

Verzamelaar C heeft droeve ervaringen opgedaan in IJmuiden. 
In dit geval staan de posterijen er buiten. Hij verzond 12 druk
werkjes met het verzoek, deze in de speciale brievenbus op de 
postzegeltentoonstelling te werpen, om op die manier in het bezit 
van de speciale afstempeling te komen. Inplaats van de gestempelde 
drukwerken kreeg hij een kaart met het verzoek, ƒ 0,45 wegens 
gemaakte onkosten te zenden. Aan zijn daarop gevolgd schrijven 
aan de Postzegelvereeniging „IJmuiden" wordt het volgende ont
leend: 

„De betreffende stukken heb ik in een volledig gefrankeerde 
briefomslag verzonden, terwijl noch in het persbericht der P.T.T., 
noch in uw vereenigingsverslag in het Maandblad over extra-
kosten voor afstempeling der stukken gerept wordt. 

Mocht u entree der tentoonstelling van mij willen vorderen, 
dan kan ik u mededeelen, dat u daartoe geen recht hebt, aan
gezien officieele poststempels op verzoek van verzamelaars zonder 
verdere kosten moeten worden verstrekt. Bij een destijds in Den 
Haag gehouden poppententoonstelling werd ook door het bestuur 
een betaling van 10 cent per te stempelen poststuk gevorderd, 
naar aanleiding waarvan toen het hoofdbestuur der P.T.T. beslist 
heeft, dat zulks voortaan niet meer zou worden toegelaten." 

Uit het IJmuidensche antwoord bleek, dat per aangeboden post
stuk een bedrag van 4 cent geheven werd, om de kosten van 
het stempel te dekken (hiervoor dienden ook de speciale kaarten 
van 5 cent) en het vervoer van de brievenbus te betalen. Dit is 
dus in strijd met de bovengenoemde beslissing van P.T.T. 

Het is zeer te hopen dat in het vervolg bij het verschaffen van 
de bijzondere afstempelingen een vaste, aan de verzamelaars be
kende gedragslijn zal worden gevolgd, waardoor overbodige moeite 
en kosten zullen kunnen worden vermeden. 

A. M. B. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 107 VL 
Uit het afzenderscliché in deze machine werd onlangs de toe

voeging: i/o achter den naam „Drukkerij De Vlijt N.V." ver
wijderd. 

Machine 285 IL 
Hiervan werden ook afdrukken bekend zonder reclamecliché 

links van den datumstempel. 

Machine 414 V. 
Een toename van het aantal abonné's bracht een wijziging in 

het cliché van type III: in plaats van 250.000 vermeldt dit thans 
260.000 betalende abonné's. 

Machine 446 V. 
Nadat men korten tijd weer met het afzenderscliché van type III 

had gestempeld werd begin April het nieuwe adres van het 
Intourist-reisbureau opgenomen: Leidschestraat 85. 

Machine 484 II. 
Uit deze machine werd het adruknummer verwijderd en tusschen 

de stempels een rechthoek geplaatst met: NIEMEYER's / STER 
TABAK / KOFFIE / THEE, en links van den datumstempel een 
pakje tabak, waaroverheen een band met opschrift: Rijpe Tabak / 
Heeft een Ster / op het Pak. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEC.ELVEILINGEN. 
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DENK AAN HET PORTO! 
De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige inlich

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

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

AAN VELEN. 

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

DE ADMINISTRATIE. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

• VOORLOOPIG PROGRAMMA 
VAN DEN 

ACHT EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

TE ARNHEM. 

V r i j d a g 3 S e p t e m b e r 1937. 
2 uur. Opening van de Postzegeltentoonstelling, ter viering 

van het 40jarig bestaan van „de Globe", in het 
gebouw „Musis Sacrum", Velperplein, Arnhem. 

±2}4 uur. Bondsbestuursvergadering. 
4 uur. Officieuse samenkomst in café „Central", Bakker

straat. (Een commissie van „de Globe" zal hie alle 
gewenschte inlichtingen en voorlichtingen verstrek
ken, o. a. logies). 
Gelegenheid tot dineeren. 

8 uur. Eventueele ontvangst ten stadhuize. 
9 uur. Feestavond in de bovenzalen van „Café Royal", Wil

lemsplein, aangeboden door „de Globe". 
Z a t e r d a g 4 S e p t e m b e r 1937. 

9 uur. Kapittelvergadering, vermoedelijk in „Musis Sacrum". 
954 uur. Algemeene vergadering in „Musis Sacrum". 
± 1 uur. Eenvoudige koffiemaaltijd in „Musis Sacrum". 

Des middags is er g e e n congres, om de afgevaar
digden in de gelegenheid te stellen de tentoonstelling 
te bezoeken. 

6 uur. Gezellig samenzijn in „Royal" of „Central". 
7 uur. Feestdiner in „Central". Uitreiking der herinnerings

plaquettes. 
Z o n d a g 5 S e p t e m b e r 1937. 

±10—4 uur. Autotocht door de omstreken van Arnhem, aan
geboden door „de Globe" en samengesteld in over
leg met de V.V.V. te Arnhem. Zoo mogelijk bezoek 
(met korte wandeling) aan het landgoed „De Hooge 
Veluwe". Eenvoudig landelijk noenmaal op een nader 
te bepalen plaats. (Uddelermeer ?) 

5 uur. Sluiting der tentoonstelling. 
W^ De tentoonstelling is geopend: Vrijdag van 2—8 uur. 

Zaterdag van 10—8 uur en Zondag van 10—5 uur. 

Verslag der Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 1 Mei 1937 
in hotel Neuf, te Amsterdam. 

Opening om 14 uur 30. Afwezig met kennisgeving de heer Cra
merus. De notulen der bondsbestuursvergadering van 27 Februari 
1937 (zie Maartnummer van het Maandblad, blz. I en II) worden 
ongewijzigd goedgekeurd. 

A. — Door het dagelijksch bestuur afgedane stukken 
tot 26 April 1937. 

1. Gelet op den zeer hoogen prijs hier te lande voor een gouden 
afslag van de bondsmediille, alsmede op de bezwaren, verbonden 

aan gouduitvoer, besluit het bondsbestuur, om een bedrag van 
700 frs. over te maken aan den Franschen Bond ter beschikbaar
stelling van een gouden medaille van den Nederlandschen Bond 
als prijs voor de „Pexip". 

2. Wegens zoekgeraken tijdens de verzending van de bronzen 
bondsmedaille, bestemd als extra prijs voor de Poolsche tentoon
stelling, zal het bondsbestuur den heer Adama te Nijmegen een 
duplicaat .van deze medaille aanbieden. 

3. Aan de K.L.M, is op een desbetreffend verzoek opgave ver
strekt van de philatelistische tentoonstellingen, welke gedurende 
dit jaar zullen plaatsvinden. 

4. Het bondsbestuur heeft aan „Hollandia" doen kennen, dat 
het geen vrijheid kan vinden haar voorstel betreffende schenking 
van den wisselbeker aan de familie van wijlen den heer L. de 
Raaij in de bondsvergadering aanhangig te maken. 

5. De vereeniging „Op Hoop van Zegels" heeft het bondsbestuur 
eenige onaangename ervaringen medegedeeld, opgedaan bij de ont
vangst harer gasten te Haarlem in September 1936. Er kwamen 
vele personen na, ■ wat extra moeite en kosten veroorzaakte Men 
ontving een groot aantil inschrijvingen van personen, die niet 
deelnamen. Zoo hadden zich voor den feestavond 147 peisonen 
opgegeven en verschenen er, inclusief de gasten van den Bond en 
de nakomers, slechts 108. Dergelijke onregelmatigheden kunnen 
leiden tot bezwaren, in verband met gegeven garantie voor con
sumptie en daarvoor bedongen prijzen. Voor den autotocht naar 
Zandvoort waren aanmerkelijk meer inschrijvingen ontvangen dan 
deelnemers verschenen; daardoor bleef één autobus overcompleet. 
De organisatie der philatelistendagen vereischt voor de gastvrouw 
zoowel als voor het Bondsbestuur veel zorg en moeite, welke de 
deelnemers kunnen verlichten en waardeeren, door zich tijdig voor 
verschillende punten van het programma op te geven en zich stipt 
aan de gemaakte afspraken te houden. Het bondsbestuur zou be
treuren, wanneer van de gewoonte werd afgeweken om den Zondag 
aan de feestelijkheden te koppelen. Al geschiedt op dien dag in 
den regel niets wat met de philatelie in direct verband staat, toch 
bevorderen die uitstapjes den hechten band en den goeden geest 
onder de philatelisten die, over het geheele land verspreid, weinig 
in de gelegenheid zijn om elkaar beter te leeren kennen. Het 
programma van een philatelistendag wordt door de gastvrouw en 
het bondsbestuur in onderling overleg opgemaakt. Eventueele be
zwaren tegen vastkoppeling van den Zondag aan de voorafgaande 
bezigheden en feestelijkheden kunnen dus steeds tijdig worden 
overwogen. 

6. Blijkens bericht van de handelaarsvereeniging is deze oor
spronkelijk wel van plan geweest supplementen en prijswijzigingen 
op den „handelaarscatalogus" uit te geven, doch heeft om bij
zondere redenen daarvan afgezien. Omstreeks 1 September a.s. 
kan een nieuwe uitgave worden verwacht. 

7. Aan „Den Helder" is, op een desbetreffend verzoek, het adres 
in Engeland verstrekt voor bestelling van z.g. kroningszegels. 

8. Aan den Joegoslavischen Bond is de persoon van den heer 
Kästeln opgegeven als generaalvertegenwoordiger in Nederland 
voor zijn a.s. tentoonstelling. 

9. Meerdere aanvragers zijn op hun desbetreffende aanvragen 
verwezen naar de in hun omgeving werkzaam zijnde, bij den 
Bond aangesloten vereenigingen. 

Aan de hand der ingekomen antwoorden op het schrijven van 
het bondsbestuur d.d. 10 Maart 1937 zal: 

10. geen vóórvergadering van den Bond worden gehouden; 
11. de candidatuur voor de Wallermedaille 1937 door het dage

lijksch bestuur nader worden overwogen. 
12. Aan den heer Boesman te 'sGravenhage is medegedeeld dat, 

gelet op den korten tijd van voorbereiding en de hooge in
schrijvingskosten (ƒ 2,35 per m.^) dit jaar moet worden afgezien 
van het organiseeren van een luchtposttentoonstelling op de Avia 
te Houtrust . 

13. Het bondsbestuur nam met belangstelling kennis van het 
toegezonden courantenknipsel betreffende de door „Op Hoop 
van Zeeels" op 18 December 1936 gehouden vergadering. 

B. Ter vergadering behandelde punten. 

Besloten wordt aan de betrokken commissie sympathie te be
tuigen met de organisatie in 1938 van een tentoonstelling Neder-
land-Balticum in Pulchri Studio te 's-Gravenhage. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Voorloopige begrooting. 

I n k o m s t e n . 

Saldo 
Contributie (2166 leden) . . . . 
Belangstellende leden . . . . . 
Keuringsdienst 
Rente spaarbank ' . 
Verkoop bezittingen 

. ƒ 115,15 
- 758,10 
- 14,— 
- 70,— 
- 35,— 
- 15,— 

ƒ 1007,25 

U i t g a v e n . 

Maandblad 
Bestuursvergaderingen 
Bondsvergadering 
Contributie F. I. P. 
Representatie 
Reserve 
Huishoudelijk 
Postmuseum 

1 Onvoorzien 
1 Saldo 

ƒ 
-
-
-
-

-

ƒ 

60,— 
120,— 
350,— 

6 5 , -
100,— 
5 0 , -

100,— 
2 5 , -
22,10 

115,15 

nO/,25 

1. „Groningen" heeft de bemiddeling van den Bond ingeroepen 
om de kosten van frankeering bij abonnement van periodieken te 
mogen voldoen in zegels met toeslag, daar dit voor alle andere 
zendingen wel is toegestaan. De heer de Bas licht toe, hoe zulks 
geschiedt bij de kwijtini; van het busrecht. Hij meent zich te 
herinneren, dat de P.T.T. van dergelijke voldoening in postzegels 
is teruggekomen wegens daarbij door ambtenaren gepleegde Iraude. 
De kwijting der kosten van frankeering bij abonnement geschiedt 
tegen gewone kwitantie. De voorzitter acht zulks logisch; z. i. is 
het gebruik van postzegels voor dergelijke doeleinden ongewcnscht. 
Intusschen zullen — ondershands — ter zake inlichtingen worden 
ingewonnen. 

2. Van verschillende zijden zijn bezwaren geopperd tegen vast
koppeling der viering van den „dag van den postzegel" aan den 
geboortedatum van den Duitscher Heinrich von Stephan. De 
voorzitter en de Ie secretaris gaan na, hoe een en ander ter ver
gadering van de F.I.P. te Luxemburg in zijn werk is gegaan. De 
heer Zwolle merkt op, dat de Oostenrijksche en Hongaarsche 
Bonden zich niet aan dien datum houden. De Oostenrijksche Bond 
viert den „dag van den postzegel" omstreeks den datum van 
uitgifte der weldadigheidszegels, de Hongaarsche Bond in Mei. De 
voorzitter is van meening, dat het hier meer gaat om het beginsel: 
viering van een dag van den postzegel, ter propaganda voor de 
philatelie, dan wel om een bepaalden datum. Toch komt het hem 
gewenscht voor, die viering over de geheele wereld zooveel moge
lijk op éénzelfden dag te doen geschieden. De heer de Bas staat 
zeer sceptisch tegenover de jaarlijksche viering van den „dag van 
den postzegel" in Nederland. Hoe verdienstelijk de figuur van den 
Duitscher Heinrich von Stephan ook moge zijn, acht hij diens 
verdiensten, zelfs als één der vele pioniers van de Union Postale 
Universelle niet zoodanig, om aan diens geboortedatum de viering 
van den „dag van den postzegel" over de geheele wereld vast 
te koppelen. In dit verband wijst hij op het artikel van den heer 
Van Brink op blz. 15 en 16 van het Januari-nummer 1937 van het 
Maandblad. Men dient hier allen schijn van nationaliteltsbevoor-
rechting te vermijden. Bovendien verdient z. i. de geboortedatum 
van den Schot James Chalmers (zie het artikel van den heer 
Kirchner in het Februari-nummer van het Maandblad, blz. 38) 
de voorkeur boven dien van Heinrich "Wilhelm von Stephan. Wil 
men éénzelfden datum voor viering van den „dag van den post
zegel" over de geheele wereld, dan kan men daarvoor kiezen 
9 October, den stichtingsdatum (in 1874) van de Union Postale 
Universelle, waarbij toch alle landen zijn aangesloten .Wil men 
in Nederland een specifieken N e d e r l a n d s c h e n datum, dan 
kieze men dien van invoering der eerste emissie in 1852, alhoewel 
deze allerminst in de behoeften van het internationaal postverkeer 
voorzag De Bond zal deze aangelegenheid nader bij de F. I. P. 
aanhangig maken. 

3. Betreffende de redenen, welke de P.T.T. aanleiding hebeen 
gegeven tot het uitgeven van voorschriften, om de jamboreezegels 
slechts verkrijgbaar te doen stellen op speciaal verzoek — waaraan 
intusschen niet stipt de hand wordt gehouden ! — zullen onders
hands inlichtingen worden ingewonnen. 

4. De data voor de a.s. philatelistendagen te Arnhem zijn vast
gesteld op Vrijdag 3, Zaterdag 4 en Zondag 5 September. In ver
band met de georganiseerde tentoonstelling zal g e e n c o n g r e s 
plaatsvinden. 

Rondvraag. 
De voorzitter wijst op de rubriek „Philatelistische Fragen an 

die Sammler" op blz. 149 van nr. 4 (1937) der „Deutsche Zeitung 
für Briefmarkenkunde", waarin inlichtingen worden gevraagd om-' 
trent de series I, V en VIII der in 1924 ter gelegenheid van de ten
toonstelling te 's-Gravenhage uitgegeven prentkaarten, omtrent de 
foutdrukken VII-1 en III-2, alsmede omtrent de opdrukken der 
prentkaarten 1926. Deze inlichtingen zullen — voor zoover moge
lijk ■— van bondswege wot den verstrekt. 

Intusschen was de rechtskundige raadsman van den Bond, mr. 
W. S. W. de Beer, ter vergadering verschenen. Hij heeft na de 
laatste bondsvergadering de vraag omtrent wenschelijkheid of 
noodzakelijkheid van koninklijke goedkeuring voor candidaat
leden van den Bond ampel overwogen. Hij geeft daaromtrent een 
uitvoerige uiteenzetting. Laat men den eisch van rechtspeisoon
lijkheid varen, dan is men minder gewaarborgd tegen eventueele 
geldelijke moeilijkheden. Daarentegen zal het afzien van bedoelde 
voorwaarde waarschijnlijk toetreding van leden tot den Bond 
bevorderen. Statutenwijziging is alsdan onvermijdelijk. Besloten 
wordt, dat het bondsbestuur deze vraag andermaal ter „bespreking" 
op de agenda der a.s. bondsvergadering zal plaatsen. Een des
betreffend „voorstel" kan eerst geschieden na deze „bespreking" 
op de agenda voor de bondsvergadering van 1938. 

De voorzitter stelt voor, dat de Bond het initiatief zal nemen 
tot het aanleggen van een catalogus van z.g. „philatelistische 
souvenirs", die hoe langer hoe meer een verzamelobject uitmaken 
en waarvoor op de „Pexip" plaatsruimte is uitgetrokken. De heer 
Zwolle verklaart zich bereid een dergelijke lijst voor Nederlandsche 
philatelistische souvenirs samen te stellen. 

De heer de Bas verzoekt voor de jeugdafdeelingen van bonds
wege een aantal tandingmeters beschikbaar te stellen. De beeren 
Costerus en De Beer verklaren zich bereid, tezamen voor dit doel 
25 tandingmeters aaa te schaffen. 

De bondsschrijfmachine blijkt te berusten bij den heer Kästeln. 
Aan den administrateur van het Maandblad zal worden ver

zocht, het verslag van den philatelistendag te Arnhem — zoo 
mogelijk — ineens in zijn geheel te plaatsen . 

De heer de Bas deelt mede, dat de heer Van Brink tusschen 
October en Januari aan de Volksuniversiteit te Utrecht een cursus 
zal leiden over philatelie. Het initiatief daartoe is uitgegaan van 
dr. P. H. van Gittert te Utrecht. 

De penningmeester verrast de vergadering met een voorloopige 
begrooting voor het vereenigingsjaar 19371938. Daar de penning
meester thans optimistischer gestemd is dan vroeger, wordt be
sloten, alsnog over 1936 aan het Postmuseum een bedrag van ƒ 2 5 
aan te bieden. 

De heer Zwolle brengt ter sprake, dat de speciale afstempelingen 
vaak zeer veel te wenschen overlaten. Zij, die zelf bij deze af
stempelingen persoonlijk tegenwoordig zijn, kunnen — naar de 
heer Zwolle door eigen ervaring weet — zulks voorkomen. 

Sluiting omstreeks 18.00 uur. 
Utrecht, 2 Mei 1937. 

Namens het bondsbestuur. 
De 2e secretaris, 

W. G. DE BAS, 
Postbus 1, Utrecht. 

J, K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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LEON DE RAAY-MEDAILLE. 

Ter gelegenheid van de viering van zijn zeventigsten verjaardag 
op 21 Mei 1936 (zie Mei-nummer van den jaargang 1936, blz. 99), 
stelde de heer Leon de Raa»' ter beschikking van den Raad van 
Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie vijf zil
veren medailles voor het beste wetenschappelijke artikel op phila
telistisch gebied, dat jaarlijks, gedurende de eerstvolgende vijf 
jaren, in dit orgaan zou verschijnen. De schenker bepaalde, dat 
de medailles en stempel het eigendom zouden blijven van den 
Raad van Beheer, waarover dit college naar goedvinden zou kunnen 
beschikken. De opschriften aan beide zijden van de medaille 
moesten door den Raad van Beheer worden ontworpen. De verdere 
organisatie van deze aangelegenheid liet de schenker met ver
trouwen over aan den Raad van Beheer. Zijn doel was, dat deze 
schenking ten goede zou komen aan het Maandblad en een spoor-
slag zou vormen voor philatelistische schrijvers, om dit orgaan 
naar hun beste vermogen te dienen. 

Het milde aanbod van den heer De Raay werd door den Raad 
van Beheer dankbaar aanvaard. De schenker heeft de ontwerpen 
van deze medaille en van de betrekkelijke statuten nog mogen 
beleven. Deze hadden zijn volle instemming. Twee dagen vóór 
beide ontwerpen in de najaarsvergadering van den Raad van 
Beheer op 27 September 1936 in behandeling zouden worden ge
nomen, «rerd de schenker ten grave gedragen. De ontwerpen 
werden toen aangehouden. De Raad wenschte af te wachten, wa' 
de familie van wijlen den heer De Raay omtrent bedoelde schen
king zou beslissen. De erven hebben deze op de meest loyale wijze 
gestand gedaan en uitgevoerd. Reeds lang vóór de voorjaars
vergadering op 7 Maart 1937 te 's-Gravenhage waren vijf zilveren 
afslagen van bedoelde medaille in het bezit van het secretariaat. 
De Raad betuigde daarvoor aan de familie officieel den dank van 
het Maandblad en stelde voor deze philatelistische onderscheiding 
de volgende statuten vast: 

Statuten voor de ,.Leon de Raay-medaille". 
1. De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie stelt Jaarlijks één zilveren medaille beschikbaar ter bij
zondere waardeering van de beste, wetenschappelijke bijdrage op 
philatelistisch gebied, welke in den laatst afgeloopen jaargang van 
het Maandblad is verschenen. 

2. Deze medaille werd — op initiatief van wijlen den heer Leon 
de Raay, philatelist, te Amsterdam — ingesteld ter gelegenheid 
van diens zeventigsten verjaardag op 21 Mei 1936; zij zal den naam 
dragen van „Leon de Raay-medaille". 

3. Op de voorzijde van de medaille prijkt de beeltenis van den 
heer Leon de Raay, waarboven het opschrift „1866 — 21 Mei — 
1936". De beschrijving op de achterzijde luidt: „Leon de Raay-
medaille; Nederlandsch Maandblad voor Philatelie". In het midden 
van de achterzijde leest men: „Aan . . . (volgt de naam van de(n)-
gene, aan wie(n) de medaille is toegekend) . . . voor de beste 
wetenschappelijke bijdrage op philatelistisch gebied in den jaar
gang . . . (volgt het jaartal van bedoelden jaargang)". 

4. De toekenning van elke medaille geschiedt door den Raad 
van Beheer, in zijn voorjaarsvergadering, bij meerderheid van 
stemmen, op gezamenlijke, schriftelijke voordracht van den hoofd
redacteur van het Maandblad, den secretaris van den Raad van 
Beheer en den administrateur van het Maandblad. Deze medaille 
kan niet twee achtereenvolgende jaren aan de(n)zelfde(n) persoon 
worden toegekend. 

5. De uitreiking van de medaille geschiedt in de najaarsverga
dering van den Raad van Beheer, volgende op de voorjaarsverga
dering, waarin de onderscheiding wordt toegekend. 

6. Naam en portret van den begiftigde worden in het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie bekend gemaakt. 

7. De kosten van aanmaak van de medailles en die van de toe
kenning en uitreiking komen ten laste van de exploitatierekening 
van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

8. Deze statuten kunnen te allen tijde door den Raad van Beheer 
met meerderheid van stemmen worden gewijzigd. 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 
den Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te 's-Gravenhage, 7 Maart 1937. 

De voorzitter, A. S. DOORMAN. 
De secretaris, W. G. DE BAS. 

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

Nieuwe leden. 
717. J. Rol, Gedempte Schalkburgergracht 83, Haarlem, N . (V.) 

(Lid van „Op Hoop van Zegels"). 
718. J. Drijver, Visschersdijk 28, Enkhuizen. (V.). (Lid van „Den 

Helder"). 
719. M. G. Hesterman, Rubensstraat 48 huis, Amsterdam, Z. (V.). 
721. W. P. Nuijten, Van der Vinnestraat 22, Haarlem, N . (V.) 
729. H. Klaasen, Brinklaan 150, Bussum. (V. en L.). 
738. dr. Hurwitz, Simon de Ruijterlaan 6, Bandoeng (Java). 
740. mevr. Van Galen Last, Keijzerstraat 40, Bandoeng (Java). 
741. E. J. van der Zijl, Meusoeh 1, Koetaradja (Sumatra). 

Aanmeldingen (ingaande 1 Juli 1937). 
P. J. de Priester, Korte Achterstraat 4, Hoorn. (V.). 
mr. J. F. de Veer, Tjermeeweg 11a, Malang (Java). 

Verbetering. 
545. Th. A. E. Trijssenaar, „'t Kriekske", Dorpstraat 21, Eek 

en Wiel. 
Adresveranderingen. 

495. J. F. van Strijen, Vijverhof 22, Voorburg. 
889. mej. T. Beltman, Oostduinlaan 59, Den Haag. 
686. Jos. Schillemans, O. Z. Voorburgwal 326, Amsterdam, C. 
114. J. W. Mousset, Graaf Florislaan 42, Bussum. 
369. D. L. Wagenaar, Roerstraat 86 huis, Amsterdam, Z. 
358. L. J. J. Groeneveld, Parallelweg 72, Balik Papan (Borneo). 
454. G. van Diemen, Sannah Estate, Rantan Prapat (Oostkust 

Sumatra). 
430. ir. J. Fabritius Schutter, Langestraat 19, Delden. 
602. J. R. Drost, Zijpscheweg 93, Arnhem. 
566. M. W. Fleury, Mesdaglaan 11, Heemstede. 
283. C. J. Stikkel, c o . Netherlands Trading Soc, Calcutta (Britsch-

Indië). 
271. F. A. Nicolaij, Cornelis van der Lijnstraat 85, Den Haag. 
258. H . Berends, Het Stroobroek, Loenen (Veluwe). 
188. ir. M. Ph. Broekhuijsen, Van der Hoopweg 10, Semarang 

(Java). 
807. H. Angenent, Be Biauw Tjoanweg 42, Semarang (Java). 
592. F. W. Laupman, Bromostraat 7a, Malang (Java). 
562. A. W. Herklots, Koninginnelaan 5, Rijswijk (Z.-H.). 
472. E. Oostindien, c o . Malangsarie, Kalibaroe (S.S./O.L.). 

Bedankt. 
435. ir. A. de Groot. 

Overleden. 
569. mevr. J. G. Schuurman-Meesters. 
687. J. J. Antonietti. 

Afgevoerd. 
745. G. Lukkes. 
485. G. Schunselaar. 

Mededeelingen afdeeling verkoop. 
Als sectiehoofden zijn opgetreden: 

voor Bussum: L. Sesseler, Gooibergstraat 7, Bussum; • 
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voor Hilversum: "W. Kletjkamp, Zonnelaan 20, Hilversum; 
voor Amersfoort: J. S. de Jongh, Wilhelminalaan 71, Alkmaar. 

Voor de sectie Ned.Indië is de regeling als volgt: 
Vertegenwoordiger: ir. J. P. J. van Ewijk, Sirandaweg 14, 

Semarang. 
I. Af deeling Java. Afdeelingshoofd: ir. J. P. J. van Ewijk. Sectie

hoofden: West Java: E. J. F. Linsen; Batavia: drs. H. J. Man
schot; Bandoeng: J. P. de Vos; Buitenzorg: dr. H. Weigand; 
MiddenJava: ir. J. P. J. van Ewijk; Semarang: ir. J. P. J. van 
Ewijk; Tjepoe: H. L. S. M. Schellart; Solo: H. B. Woltering; 
Oostjava: A. C. N. van de Stadt; Malang: A. C. N. van de Stadt; 
Probolinggo: J. P. van Bentem; Soerabaja: A. Levij. 

II. Afdeeling Buitengewesten. Afdeelingshoofd: J. S. G. Loncke. 
Sectiehoofden: Medan: P. Varekamp; Sumatra's Oostkust: ir. H. 
van der Meijden; Langkat: J. S. G. Loncke; Atjeh: J. S. G. Loncke; 
Riouw/Djambi: J. S. G. Loncke; Sumatra's Westkust: ir. K. L. 
van Geelen; ZuidSumatra: W. J. van der Giessen; Balik Papan: 
C. P. G. Driessen; Makassar: Th. Seth Paul. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Kort verslag der vergadering van 21 April 1937. 

Bij de opening der vergadering dankt de voorzitter de vele leden 
die zegels hebben medegebracht voor de verloting ten bate van 
de feestkas. In zijn inleiding bespreekt hij nog eens het onderwerp 
jeugd en philatelie naar aanleiding van een artikel van der. heer 
Wiggers in het Maandblad. In overeenstemming daarmede, acht 
de voorzitter jeugd en philatelie niet zoo gemakkelijk bij elkaar te 
brengen, doch wijst op de methode in Duitschland en Oostenrijk, 
waar philatelie op het rooster van onderwijs staat. Spreker her
denkt het succes van ons lid, den heer Wallien, met zijn in
zending op de Poolsche tentoonstelling en beoordeelt de critiek 
in het Maandblad op het Bondsbcstuur over de uitgifte van de 
briefkaarten op den „dag van den postzegel" als al te drastisch. 
De notulen worden goedgekeurd. De heer Van Essen houdt een 
lezing over de zegels van Toscane en geeft daarbij een duidelijk 
beeld van de diverse kleuren, afstempelingen, papiersoorten, water
merken en falsificaties. De spreker heeft zijn collectie ter bezich
tiging medegebracht. Een hartelijk dankwoord van den voorzitter 
en een krachtig applaus der vergadering geven uiting aan de al
gemeene waardeering voor de moeite van den heer Van Essen en 
de bewondering van zijn prachtige collectie. Hierna worden de 
geschonken zegels geveild ten bate van de feestkas en wordt een 
korte bespreking gehouden over het feest ter gelegenheid van het 
a.s. 40jarig bestaan der afdeeling. Na verloting en rondvraag 
sluit de voorzitter, met dank voor de opkomst, de vergadeiing. 

W. F. G. H. 
Alkmaar. Na oprichting der afdeeling in hotel Proot op 28 

Maart 1936 door den heer Van Essen, werd de eerste officiële 
vergadering gehouden op 21 April daaropvolgend in hotel „De 
Nagtegaal". Het toen gekozen bestuur werd herkozen in de jaar
vergadering, terwijl in de bijeenkomst van 29 December j.1. de 
heer dr. N. Louis tot vicevoorzitter was benoemd. De afdeling 
werd versterkt door toetreding van 7 nieuwe leden en bestond op 
1 Januari alzo uit 18 leden. Uit het jaarverslag willen wij memo
reren de vergadering in Mei 1936, waarop de heer Van Essen een 
lezing hield over oudRoemenië en ons een keurverzameling zegels 
toonde van genoemd land. In Januari 1937 werd een propaganda
dag gehouden, welke schitterend slaagde; de daaraan verbonden 
tentoonstelling mocht zich in een zeer druk bezoek verheugen. 
De afdeling WestFriesland verleende haar volle medewerking, in
zonder de heer en mevrouw Dade uit Enkhuizen. Een woord 
van dank werd gebracht aan de jeugdleiders, de heren G. Vos en 
J. Tesselaar. De laatstgehouden jeugdvergadering bestond uit niet 
minder dan 59 adspiranten. J. M. B. 

Nijmegen. De afdeeling Nijmegen herdenkt dit jaar haar 20)arig 
bestaan. Aan de maandelijksche bijeenkomst op 5 Juni a.s. zal 
daarom een eenigszins feestelijk karakter gegeven worden, terwijl 
verder op Zondag 6 Juni een kleine tentoonstelling gehouden zal 
worden van inzendingen der in Nijmegen bestaande ieugdafdecling, 
aangevuld met inzendingen van de leden der afdeeling. W M. 

•
Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissen
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a 

J . K. R I E T D I J K . — 

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

Verslag der vergadering van 26 April 1937. 
Aanwezig zijn 43 leden. De voorzitter, de heer Cramerus opent 

de vergadering en heet speciaal den heer Wittgen (Tilburg), die 
voor het eerst aanwezig is, welkom. De notulen van de vorige 
vergadering worden goedgekeurd en 3 candidaatleden met alge
mene stemmen als lid aangenomen. Besloten wordt voorts den heer 
Ordelman als lid af te voeren. 

Waar enkele leden in België rondzendingen gevraagd hebben, 
wordt besloten hiermede een proef te nemen en heeft de heer 
Botterman zich bereidwillig als sectiehoofd voor België beschik
baar gesteld. Bij de verkiezing voor de functie van sectiehoofd 
Breda, ter vervanging van den binnenkort vertrekkenden heer 
Van Dijk, behaalt de heer Van Wermeskerken 27, de heer J. M. 
van den Berg 11 stemmen, terwijl er 5 blanco worden uitgebracht. 
De voorzitter wenst de heer Van Wermeskerken geluk met zijn 
benoeming tot bestuurslid en hoopt in hem een even ijverige func
tionaris te zullen krijgen als de heer Van Dijk steeds is geweest. 

Van den heer dr. Valkema Blouw is een opwekking ingekomen 
tot deelname aan de te Arnhem te houden tentoonstelling, terwijl 
van de vereniging NederlandBalticum mededeling werd ontvan
gen van plannen tot het houden van een tentoonstelling van post
waarden van Estland, Letland en Litauen in Januari 1938. De 
voorzitter wekt de leden op tot deelname. 

Zegels voor de jeugd zijn in dank ontvangen van de heren 
Hekking te Tandjong Pinang, Van Rijswijk te 'sGravenhage en 
Van Hoogenhouck Tulleken te Toronto, terwijl een der leden 
voor de bibliotheek beschikbaar stelt Poste Stamps and the 
Empire's Story by A. O. Crane; Literature and Stamps by A. E. 
Gould; Catalago Especial de los sellos de correos y telegrafos de 
Espana van M. Galvez, welke werken eveneens dankbaar worden 
aanvaard. 

In de daarop volgende pauze wordt door den heer J. M. van den 
Berg een prijsvraag opgegeven, terwijl de secretaris intussen de 
bestelde Astridzegels uitdeelt en loten van de Philatelistcnclub 
„Eindhoven" verkoopt, alsmede Hitlerblocs, daartoe door een der 
leden in de gelegenheid gesteld. Daarna bespreekt de voorzitter 
de beide ingezonden stukken in het Aprilnummer van het Maand
blad betreffende de beide door de Bond uitgegeven kaarten ter 
gelegenheid van de „dag van de postzegel" op 10 Januari j.1. 
Door een nietlid van de Bond wordt een onprettige en ongemo
tiveerde aanval op deze gedaan. Hij protesteert tegen de daarin 
voorkomende insinuaties aan het adres van den Bond. De uitgifte 
der beide kaarten is een uitvloeisel van een besluit van de Fede
ration om iets te doen voor de viering van de postzegeldag; ze 
bedoelden uitsluitend te zijn een souvenir aan de eerste dag van 
de postzegel in Nederland. De vereniging „Philatelica" heeft niets 
gezegd, toen dergelijke kaarten werden uitgegeven in Breda, Gro
ningen en Haarlem, maar nu de Bond het doet, heeft men aan
merking. Hij kan niet aannemen, dat alle leden van „Philatelica" 
tegen uitgifte dezr kaarten zijn en ziet daarin alleen een actie van 
het bestuur van „Philatelica" tegen de Bond. In het buitenland 
worden dergelijke kaarten veelvuldig uitgegeven en graag ver
zameld, zodat er zich een nieuw verzamelgebied ontwikkelt en in 
Duitsland en Frankrijk reeds verenigingen bestaan van verzame
laars van souvenirs op philatelistisch gebied. De voorzitter vraagt 
den leden af, of de Bond iets gedaan heeft, dat niet verantwoord 
is, vraagt herhaaldelijk dringend om zich te uiten, indien men 
tegen de uitgifte van dergelijke kaarten is, doch geen der aanwezi
gen is dat. De heer Stoop stelt daarna de volgende motie voor, 
welke met algemene stemmen wordt aangenomen: 

De Postzegelvereniging „Breda", op 26 April in vergadering 
bijeen, kennis genomen hebbende van de ingezonden stukken der 
vereniging „Philatelica" te 'sGravenhage en van den heer König 
te Amsterdam, gehoord de discussies, protesteert met klem tegen 
de haar inziens volkomen ongemotiveerde kritiek tegenover de 
Nederlandse Bond van Verenigingen van Postzegelverzamelaars 
met betrekking tot de beide feestkaarten door die Bond op 10 
Januari ter gelegenheid van de viering van de eerste dag van de 
postzegel in Nederland uitgegeven, keurt de uitgifte dezer kaarten 
goed en gaat over tot de orde van de dag. 

De heer Janssens protesteert tegen een waarschuwing in boek
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jes van een der leden, waarin met vervolging wordt gedreigd, 
indien zegels worden geruild De heer Vriens deelt mede, dat hij 
met een dergelijke waarschuwing goede resultaten bereikte, waarop 
de heer Janssens opmerkt, dat de waarschuwing van den heer 
Vriens in heel wat vriendelijker bewoordingen is gesteld. Besloten 
wordt het bedoelde lid te verzoeken zijn waarschuwing in het 
vervolg achterwege te laten. 

Den heer Vriens is het onaangenaam, dat de secretaris de Hitler-
blocs te koop aanbiedt tegen 45 cent, terwijl de handelaarsprijs 
van 55 tot 70 cent bedraagt. De heer Janssens vindt, dat dit zeer 
zeker gemotiveerd is, daar wij een vereniging van verzamelaars 
zijn en het bestuur dus den leden een voordeeltje moet bezorgen, 
als het daartoe in staat is. De handelaar is er voor de verzamelaars 
en niet andersom. De discussie wordt tenslotte door den voor
zitter gesloten, waarna hij den heer Vriens het recht ontzegt in 
deze aanmerking te maken. Als weer een onzer leden zo vriendelijk 
is ons iets dergelijks aan te bieden, zal niet geaarzeld worden, 
daarvan dankbaar gebruik te maken. Daarvoor hebben we ten
slotte een vereniging. 

Na verloting, waarvoor in dank zegels zijn ontvangen van de 
heren Martens, Van Rijswijk en Van Hoogenhouck Tulleken, 
wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

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

188. (E.). H. van Daalhoff, Kalisat O.K. (Java). 
98. (S.E.NK.). J. K. Morreau, Tesselschadelaan 10, Hilversum, 

giro 5740. 
108. (S.E.Z.NK.). H. S. Ran, Galléstrat 20, Kampen. 

Afgevoerd als lid. 
419. J. Ordelman jr., Zutphen. 

Adreswijzigingen. 
275. J. A. L. Aarts, thans Rochussenstraat 391a, Rotterdam, W. 
111. H. Abma, thans 1746 Eastern Avenue, S.E., Grand-Rapids, 

Michigan (U.S.A.). 
262. M. H. A. Sitsen, thans p. a. Berkhemer, Den Haag (Post 

Abbenes). 
133. J. F. van Strijen, thans Vijverhof 22, Voorburg (Z.-H.). 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 31 Mei 1937, des avonds te 

8 uur, in Café „Moderne", te Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 27 Mei 1937, des avonds te 

8 uur, in „de Beurs van Breda", te Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 10 Tuni 

1937, des avonds te 8 uur, in Hotel „Dennenoord", te Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 6 Juni 1937, des morgens 11 uur, 

in „de Beurs van Breda", te Breda. 

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

Verslag der vergadering van 24 April 1937. 
Om half negen opent de voorzitter de door 62 leden en 2 in-

troducé's bezochte vergadering, welke helaas in een te kleine za.d 
gehouden moest worden. De heer Boeg is het kennisgeving af
wezig. De voorzitter bespreekt de verkriigbaarstelling van de 
Indische en de Nederlandsche Jamboree-zegels; waarom deze 
laatste alleen op aanvraag ? Waller-medaille: geene. De voorzitter 
critiseert de beide stukken in het Maandblad over den „dag van 
den postzegel" en vindt het stuk van den heer König veel te kras. 
Dergelijke kaarten kunnen indirect wel degelijk bijdragen om de 
jeugd tot verzamelen aan te zetten, waarvoor meerdere bewijzen 
voorhanden zijn. Hij bespreekt vervolgens den beursavond in 
„Parkzicht", uitsluitend voor verzamelaars, en heeft het daarna 
over de as. tentoonstelling van ,,De Globe" (voorwaarden w.iaraan 
de inzendingen moeren voldoen), de „Pexip" (sluitingsdatum van 
aangifte was niet bekend"), de tentoonstelling in Januari 1938 in 
Den Haag van Estland, Letland en Litauen. Beide Mermoz-zegels 
gaan rond. Hierna bespreking over de viering van het 35-jarig 
bestaan: „Kras" heeft geen zaal beschikbaar; met „Bellevue" zijn 
we in onderhandeling: Zaterdag 6 November cabaret-dansant. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. Naar 
aanleiding van een ingekomen schrijven van het Bondsbestuur 

wordt besloten niet verder in te gaan op de kwestie van den 
wisselbeker. Het candidaat-lid, de heer A. R. Jolles, wordt met 
algemeene stemmen aangenomen. Gedenk de jeugdvereeniging: 
schenkt zegels ! 

Na de pauze een veiling van slechts 2 kavels, waarna de ver
loting van 20 prijzen onder de aanwezigen. Te ruim 10 uur 
sluiting. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
A. R. Jolles, Fmmalaan 12, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
J N . Wijnperle, Minervalaan 58, Amsterdam, Z. 
mevr. M. E. Wijnperle, Minervalaan 58, Amsterdam, Z. 
H. Dreijfuss, Niersstraat 50, Amsterdam, Z. 
J. C. de Groot, Gibraltarstraat 95, Amsterdam, W. 

Bedankt als lid. 
P. Menko, Breughelstraat, Amsterdam. 

Candidaat-leden. 
Alb. Grünfeld, 2e Van Swindenstraat 19 II, Amsterdam, O. (Voor

gesteld door F. L. Stegenga). 
A. Bernhard, accountant, Prinsengracht 652, Amsterdam, C. (Voor

gesteld door F. L. Ste^tnga). 
C. van Engers, gep. O.-I. ambtenaar, Amstellaan 29 I, Amsterdam, 

Z. (Voorgesteld door ]. F. Poelman). 
E. R. Jänsch, bureauchef, Emmaplein 1, Hillegersberg. (Voorgesteld 

door W. G. Zwolle). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 22 Mei 1937, des avonds te 
8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 29 Mei 1937, des avonds te 8 uur, 
in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Jeugdvereeniging. 
Bijeenkomst op Donderdag 27 Mei 1937, des avonds te 7% uur, 

in de bovenzaal van café Van Klaveren, Weteringschans (hoek 
Westeinde), Amsterdam. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Dr. W. J. van Overbeek de Meijer f 

Verslag der vergadering van 27 April 1937. 
Aanwezig 40 leden; afwezig wegens ziekte de heer Noordhof f. 

Voor de derde maal in dit vereenigingsjaar heeft de voorzitter 
den droeven plicht mededeeling te doen van het overlijden van 
een onzer leden ,dit keer dr. Van Overbeek de Meijer. Hoewel 
sinds zijn jeugdjaren verzamelaar, was de heer Van Overbeek de 
Meijer nog niet lang lid onzer vereeniging; zijn drukke werk
zaamheden bij de spoorwegen beletten hem in het openbare leven 
veel naar voren te treden of zich aan te sluiten bij een vereeniging. 
Direct na zijn pensionneering trad hij echter toe en was sindsdien 
een trouw vergaderingbezoeker, dien wij noode in ons midden 
zullen missen. De voorzitter deelt mede, dat de heer Kaub en 
hijzelf de U. Ph. V. bij de begrafenis zullen vertegenwoordigen en 
verzoekt de aanwezigen zich eenige oogenblikken van hun zetels 
te verheffen ter nagedachtenis van den overledene. 

De notulen der Maart-vergadering worden ongewijzigd goed
gekeurd. De heer Cortenbach zal optreden als 8e jeugdleider; de 
jeugdclub floreert goed; er zijn thans 50 leden, waarvan er 40 de 
bijeenkomsten bezoeken. 

Indertijd besloot de vereeniging, aan den afgetreden penning
meester, den heer Kaub, als blijk van weerdeering een geschenk 
aan te bieden. De heer Kaub verzocht dit geschenk te doen be
staan uit een tweetal blanco albums; de voorzitter reikt deze 
thans aan den heer Kaub uit. Van de ingekomen stukken is het 
belangrijkste een schrijven van de vereeniging Nederland-Balticum, 
waarin die vereeniging mededeeling doet van haar voornemen, in 
Januari 1938 te 's-Gravenhage een tentoonstelling te houden van 
de Baltische Staten (inbegrepen Memel). Door alle verzamelaars 

J . K. RTETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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kan kosteloos worden ingezonden. Nadere bijzonderheden zullen 
t. z. t. worden gepubliceerd. Voor den landenwedstrijd Spanje 
is een inzending ingekomen van den heer Van der Lee, welke 
hoog beoordeeld wordt. Bij de rnodvraag brak de heer Burgersdijk 
een lans voor het houden van tentoonstellingen voor de jeugdclub. 
De heer Van Gittert deelde mede, dat in het komende vereeni-
gingsjaar de heer Van Brink aan de volksuniversiteit alhier een 
cursus zal houden over philatelistische geschiedenis. Dank zij de 
activiteit van dr. Van Gittert geniet Utrecht de primeur. 

Verschillende leden hebben hun opgegeven aantal gestempelde 
poststukken uit IJmuiden niet ontvangen. De heer Van Straaten 
zal zijn tusschenkomst verleenen, opdat dit nog in orde komt. De 
heer De Klerk verzocht meer voordrachten te doen houden. Verder 
vroeg hij naar collectieven aankoop van zegels en naar verzekering 
der rondzendingen. De heer Kaub lichtte hem in over teleur
stellende ervaringen bij het eerste opgedaan; de heer Deenik over 
de practische bezwaren aan verzekering der rondzendingen ver
bonden. De veiling had een zeer geanimeerd verloop. Rest nog te 
vermelden, dat ter vergadering circuleerden: van de beeren Gor-
tenbach en de Bas de nieuwe Belgische zegels en van de beeren 
Timmer en Harbrink Numan verschillend gestempelde Hitler
blocks. J. H. N . 

Adresveranderingen. 
J. van der Wiel wordt Witte Vrouwensingel 57 bis, Utrecht. 
G. Deenik wordt Homeruslaan 25, Utrecht. 
A. A. A. van Leent wordt Duifstraat 9, Utrecht. (Tijdelijk). 
J. W. Spruit wordt Groningschestraat 12, Scheveningen. 
J. R. van den Wall-Bake wordt Kromme Nieuwegracht 74 bis, 

Utrecht, 
mr. A. van der Flier wordt Woonhuis A.M.V.J., Leidsche Boschje, 

Amsterdam, G. 
Overleden. 

dr. W. J. van Overbeek de Meijer. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 17 Mei 1937 in Restaurant 

Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ruilavond op Dinsdag 25 Mei 1937, des avonds van 7K—834 uur, 

in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 25 Mei 1937, des avonds te 834 

uur, eveneens in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. G.q. 

ballotage. 5. Landenwedstrijd: gelegenheidszegels in velletjes, b.v. 
Luxemburg 10 fr. 1923, Duitschland 1930 Iposta, Hilter-block enz. 
6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Zaterdag 22 Mei en 12 Juni 1937, telkens van 2%—4 uur, in 

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

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

Verslag der vergadering van 22 April 1937. 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, 

in het bijzonder voor een voor het eerst aanwezig lid, waarna de 
notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd en ge
arresteerd. Bij de ingekomen stukken is niets bijzonders en kan 
worden overgegaan tot de volgens art. 19 van ons huishoudelijk 
reglement voorgeschreven verslagen van secretaris, penningmeester, 
bibliothecaris en directeur van den verkoophandel, welke ver
schillende functionarissen zich allen tot volle tevredenheid van de 
leden van hun taak hebben gekweten, in het bijzonder onze ijverige 
directeur van den verkoophandel, de heer E K. Boissevain. Bij 
monde van den voorzitter wordt hen allen dank gebracht en 
tevens geconstateerd, dat onze vereeniging zich in blakenden wel
stand bevindt en dat vooral onze vergader-avonden voor allen een 
genoegen zijn en buitengewoon goed zijn bezocht. 

Door de verslagen ontbrak de tijd tot de gewone veiling, maar 
de loterij stelde allen ruimschoots tevreden. A. S. jr. 

Nieuw lid. 
G. W. J. van Appeldoorn, Ericalaan 38, Den Haag. 

J. K. RIETDIJK. — I 

Adresveranderingen. 
L. Klein (Gurajao) wordt Cornelis van der Lijnstraat 38, Den Haag. 
W. H. van Pesch wordt Amalia van Solmsstraat 45, Den Haag. 
L. Nagel wordt Thomsonlaan 87, Den Haag. 

Jaarlijksche uitloting z.g. bewijzen. 
Blijkens opgemaakt proces-verbaal zijn uitgeloot de navolgende 

nummers, waarvan de betaling plaats heeft door onzen penning
meester, den heer W. Jolles, Ooievaarlaan 10, Den Haag: 67, 72, 
83, 115, 123, 124, 152, 157, 181, 195, 252, 303, 309, 349, 372, 390, 
392, 420, 425, 435, 436, 481, 494, 595, 602, 621, 629, 641, 642, 702, 
709, 728, 731, 746, 757, 806, 812, 824, 825, 844, 847, 874, 893, 898, 
999, 1005, 1032, 1034, 1036, 1055, 1087, 1142, 1145, 1258, 1260, 
1273, 1277, 1291, 1299, 1326, 1349, 1388, 1412, 1433, 1437, 1445, 
1459, 1465, 1470, 1475, 1512, 1525, 1548, 1575, 1581, 1599, 1614, 
1619, 1639, 1642, 1646, 1657, 1662, 1677, 1696, 1727, 1760, 1761, 
1763, 1821, 1826, 1837, 1882, 1883, 1894, 1912, 1921, 1949, 2006, 
2027. 

Vergadering. 
RUILAVOND op Donderdag 25 Mei 1937, des avonds te 8K 

uur, in hotel De Gouden Kroon, 's-Gravenhage. 

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

Verslag der vergadering van 27 April 1937. 

Aanwezig 89 leden. Bij de opening begroet de voorzitter in 
het bijzonder twee gasten en twee candidaat-leden. Prijzen voor 
de verloting zijn gegeven door de beeren Houwen en Meie r t ; 
voor het falsificaten-album zijn er schenkingen van de beeren 
Palm, Reijerse, De Graaf en Bakker. Interessant zijn die van Tos
cane op echt watermerkpapier. Van den heer Van Brink werden 
drie albums ontvangen. Ter rondgang zij naanwezig de tijd
schriften en een brief van den heer Lorang (Tarakan-vlucht). 
Medegedeeld wordt, dat een der leden keurig afgestempelde zegels 
terugontving van het hoofdbestuur der P.T.T. naar aanleiding van 
een klacht over zeer slechte afstempeling van Jamboree-zegels op 
een brief naar België. Dit wordt met een hulde aan de P.T.T. 
begroet. Medegedeeld wordt, dat de heer König uit Amsterdam 
beloofde kaarten werkelijk weggeeft. 

Dan komt ter sprake „De Philatelist" van 25 April, blz. 103 en 
104: „Bederf in de philatelie". Wij kunnen meedoen aan een 
scherp protest. De heer Kirchner deelt als zijn ondervinding mede, 
dat hij ƒ 0,78 moest betalen. Het hoofdbestuur der P.T.T. geeft 
hem geen bevredigend antwoord. Het schijnt, dat in IJmuiden 
een bestuurslid stempelt en de bus ledigt. Hiertegen moeten wij 
protesteeren. Zie hieromtrent nader elders in dit blad. 

Ontvangen is een brief van de Haagsche Postzegelbeurs en van 
de vereeniging Nederland-Balticum. De voorzitter spoort aan, deze 
tentoonstelling in Den Haag niet ongebruikt te laten. 

Wegens wanbetaling worden de leden nrs. 651 en 527 geroyeerd. 
Bij de notulen der vorige vergadering wordt erop gewezen, dat 

niet de feestcommissie in 1936 is overleden (zooals gedrukt staat), 
doch de voorzitter dier commissie. De ledenverkiezing levert 71 
stemmen vóór, 3 ongeldig en 9 blanco. De heer Kooijstra wordt 
daarna als nieuw lid geïnstalleerd. Bij de verloting wint de heer 
Van Eijckeren den len prijs. Een zeer geanimeerde veiling neemt 
een flinken tijd der vergadering in beslag. Na de rondvraag volgt 
het officieele ruiluur met veel deelname. J. N . H. v. R. 

Mededeeling, 
Met de groote verloting trok ieder een prijs, groot of klein. 

Voor Den Haag en omgeving zijn de prijzen af te halen bij den 
heer G. van der Willigen, Beeklaan 454. 

Nieuwe leden. 
457. J. J. Bronkhorst, Huize Weltevreden, Kleiweg 7 N, Rijswijk 

(Z.-H.). 
721. G. J. Kooijstra, Borneostraat 39a, Den Haag. 
669. D. Breur, Nieuwe Binnenweg 321, Rotterdam, C. 
153. A. P. Duran, Eerensplein 42, Den Haag. 
24. W. J. Bode, Van Weede van Dijkveldstraat 10, Den Haag. 

444. N . van den Heuvel, Frederik Hendriklaan 53, Den Haag. 
23. N. A. Oostinga, directeur postkantoor, Tiel. (Afd. Tiel). 
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Candidaat-leden. 
J. Kostelijk, Caminghastraat 85, Leeuwarden. (Voorgesteld door 

M. D. Postma). 
F. X. Daudt, Copernicuslaan 83, Den Haag. (Voorgesteld door A. 

de Jong). 
mr. W. H. B. Overbosch, Bentinckstraat 125, Den Haag. (Voor

gesteld door C. J. W. Westhoff). 
A. F. van der Geld, 's-Gravenzandelaan 131, Den Haag. (Voor

gesteld door J. Doorschot). 
"W. J. van der Heijden jt., Joh. de Wittstraat 25, Leiden. (Voor

gesteld door J. C. Bender). 
G. E. J. Bleeker, Van Halcwijnstraat 293, Voorburg (Z.-H.). (Eigen 

aangifte). 
A. J. Piket, Boreelstraat 44, Den Haag. (Eigen aangifte). 
F. J. van West, Aronskelkweg 107, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. de Bel). 
H. Wermeester, Nolensstraat 32a, Rotterdam. (Voorgesteld door 

A. Goudswaard). 
Geroyeerd. 

651. W. F. Varenkamp, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
417. P. de Lange, p.a. firma Sas Wolbeek, Boompjes 2, Rotter

dam, C. 
389. J. J. Swaan, Hoogewoerd 177, Leiden. 
103. mej. B. Rijnberk, Van Hogenhoucklaan 6a, Den Haag. 
540. A. H. J. van Deursen, Assendelftstraat 12a, Den Haag. 
302. A. van Pelt, Kamperfoelieplein 2, Den Haag. 
120. dr. F. C. Kraneveld, Hoogstraat 23, Gouda. 
690. ir. A. C. de Jongh, Hammerweg 34b, Ommen (O.). 
603. J. H. Lebret A.J.zn., Anna Paulownastraat 42, Den Haag. 
732. J. B. van Aerde, Van Boetzelaerlaan 49, Den Haag. 
666. H. J. van Calsteren, Irisstraat 73, Den Haag. 
550. W. Walrecht, Radesingel 24, Groningen. 

H. T- Friedrich, Papiermühlenweg 4, Erfurt. 
O. Kossen, Van Lijndenlaan 13, Soestduinen. 
J. M. Brogt, Den Haag ? 
mevr. G. Anem-Wilms, N.V. Gebr. Veth's Handelsonder
neming, Padang (Sumatra). 
A. A. Langeweg, 3e Joan Maetsuijckerstraat 210, Den Haag. 

D. 442. J. Versluis, Sanatorium „Dennenrust", Renkum (Gld.). 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van Woensdag 28 April 1937. Aanwezig zijn 49 

leden. De voorzitter deelt mede, dat in het vervolg bij de rond-
zendingen ontvangstbewijzen zullen worden gevoegd, welke bij 
doorgifte der portefeuille worden ingevuld, waarna men den op
volger of een van diens huisgenooten voor ontvangst laat teekenen. 
Het gebruik van deze ontvangstbewijzen is verplicht. Voorts doet 
de voorzitter eenige mededeelingen over de viering van het 15-jarig 
bestaan onzer afdeeling in November a.s. Den leden wordt ver
zocht om een extra bijdrage ter tegemoetkoming in de kosten van 
dit jubileum. Het bestuursvoorstel, dat ieder lid tot November a.s. 
per maand minstens 10 cent extra zal betalen, wordt met al-
gemeene stemmen aangenomen. 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering van 27 April 1937. De heer Veen doet mededeeling 

van de verkrijgbaarstelling van de 5 en 10 c. porp van Curajao in 
de nieuwe tanding aan het philatelistenloket. Hij belast zich 
gaarne met het aanschaffen daarvan voor de leden, alsmede de 
Indische Jamboreezegels. Vele leden geven zich op. Genoemde heer 
doet eenige Jamboree-zegels circuleeren met diverse plaatfoutjes. 
Verder is er een ongetand Hitler-blok te zien van den heer Jansen, 
met speciaal stempel. De heer Bunge heeft een deel zijner uit
gebreide collectie afstempelingen medegebracht; ditmaal zijn het 
de grootrondstempels van Nederland, vervat in twee keurig op
gezette albums. 

Afdeeling Venlo. 
Te circa half negen opent de voorzitter de April-vergadering en 

heet alle aanwezige leden hartelijk welkom. Wegens afwezigheid 
van den heer Den Hartog kan de aangekondigde lezing volgens 
de agenda niet doorgaan. Na behandeling van het Maandblad heeft 
de gebruikelijke verloting plaats. Van de rondvraag worde door 
den heer J. Gardenier gebruik gemaakt, door te vragen of het 
mogelijk is een spaarkas op te richten, ten einde met de gezamen

lijke spaardersgelden dan de een of andere postzegeltentoonstelling 
te bezoeken. Hierover zal op de volgende vergadering' breedvoerig 
gesproken worden. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7/^ uur, ledenvergadering op Woensdag 

26 Mei 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 30b, Goes), eiken 3en Woensdag der maand. 

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, 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 veigadering van 27 April 1937. 
Aanwezig 25 leden. De voorzitter opent te 8 uur de vergadering, 

heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder de nieuwe leden, de 
beeren Berfelo, Majoewsky en Beltman, die voor het eerst een 
vergadering bijwonen, alsmede den genoodigde, den heer IJjsel-
muiden. Hij roept vervolgens den heer Van Brink een hartelijk 
welkom toe en spreekt namens de vergadering zijn dank uit, dat 
deze zoo bereidwillig is zijn zeer bijzondere collectie voor ,.De 
Globe" te exposeeren. Hij stelt de vergadering voor de verschil
lende punten snel af te handelen, om zooveel mogelijk tijd voor 
den heer Van Brink beschikbaar te hebben. De notulen der voiige 
vergadering worden hierna voorgelezen en goedgekeurd. Alsnu 
worden de volgende ingekomen stukken aan de orde gesteld: 
Schrijven van het Bond.bestuur, waarbij vaststelling van het pro
gramma van den a.s. Philatelistendag te Arnhem, dat door den 
voorzitter nader wordt toegelicht. Een schrijven der vereeniging 
Nederland-Balticum over een te houden tentoonstelling. Verder 
aanbiedingen van speciale uitgiften. 

De 2 candidaat-leden, mevrouw D. Meijer-Leccius de Ridder en 
de heer D. J. Kramer, worden met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. Bij de rondvraag vraagt de heer Looijen inlichtingen 
omtrent de jeugdafdeeling, doch daar de leider van deze afdeeling, 
de heer Raadsveld, niet aanwezig is, wordt verzocht zijn verzoek 
uit te stellen tot de volgende vergadering. 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan den heer Van Brink, 
die een overzicht geeft van zijn verzameling, geheel bestaande 
uit weldadigheids-, historische-, jubileumzegels, enz. Hij legt de 
vergadering de groote waarde van dit verzamelen uit, vooral wat 
betreft de geschiedenis van het wereldgebeuren op deze zegels 
vermeld, en memoreert de groote moeite, waarmede de aanschaf
fing van deze postzegels soms gepaard gaat. De 13 albums worden 
vervolgens over de verschillende tafels verdeeld. Na de bezich
tiging bedankt de voorzitter den heer Van Brink voor het tentoon
gestelde materiaal. Hij complimenteert hem met den fraaien en 
zorgvuldigen opzet der zeeels. De vergadering is dankbaar met 
zulk een verzameling te hebben moeen kennismaken. De heer Van 
Brink, nogmaals het woord verkri'gende, zegt den voorzitter dank 
voor zijn vriendelijke woorden en overhandigt hem met een 
geesti? woord een album Nederland en Koloniën voor de jeugd
afdeeling. De vergadering dankt den spreker voor dit gebaar met 
een spontaan apolaus. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. C. R. F. 

J, K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGBN. 
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Nieuwe leden. 
85. mevr. D. Meijer-Leccius de Ridder, „Hunneschans", Heveadorp. 
97. D. J. Kramer, Huissenschedijk L 14, Eiden. 

Voorgesteld als lid. 
H. G. W. IJsselmuiden, Apeldoornscheweg 101, Arnhem. (Eigen 

aangifte). 
Adresveranderingen. 

11. J. van Tongeren, Tormentilstraat 30, Arnhem. 
69. 'J. Klerk, Bovenbergstraat 9, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Donderdag 27 Mei 1937, des avonds te 

8 uur precies, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 13 April 1937. 
Aanwezig 19 leden. Aangezien de heer Van Harderwijk bericht 

Heeft gezonden eerst later in den avond te kunnen aanwezig zijn, 
opent de heer Jorissen de vergadering en leest de waarnemende 
secretaris — ook de heer Immink is door omstandigheden ver
hinderd ^ de notulen, welke onveranderd worden gearresteerd. 

Een paar ingekomen zegelaanbiedingen worden voorgelezen, als
mede een mededeeling over de door de vereeniging „Nederland-
Balticurrt" in het vooruitzicht gestelde tentoonstelling in 1938. 

De heer Funnhoff laat alsdan zijn collectie inflatie-zegels van 
Duitschland rondgaun en de heer Van Harderwijk, die intusschen 
is aangekomen, dankt namens de vergadering den heer Funnhoff 
voor het bezichtigen van deze zeer interessante en met groote 
toewijding en kennis opgezette verzameling. 

Als vertegenwoordigers van de Club op den aanstaanden Phila-
telistendag te Arnhem worden de beeren Van Harderwijk en 
Frenkel gekozen, die de benoeming aannemen. Alsdan worden de 
gewone verlotingen gehouden en sluit de voorzitter na rondvraag 
het officieele deel der bijeenkomst, welke daarna nog geruimen 
tijd bijeen blijft. G. B., wnd. secr. 

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

Verslag der vergadering van 23 April 1937. 
Na goedkeuring der notulen van de Maart-vergadering en de 

bekendmaking der voornaamste ingekomen stukken, geeft de voor
zitter den heer L. van Essen het woord, die eerst een korte lezing 
houdt over de derde emissie van Sardinië, waarvan hij tegeli)ker-
tijd eenlge foto's laat zien ter verduidelijking zijner betreffende 
mededeelingen en de vele vervalschingen, welke van deze emissie 
bestaan, en laat vervolgens zijn fraaie collectie Sardinië circuleeren. 
Daarop toont hij zijn collectie Toscane, na een toelichting gegeven 
te hebben. Na het door applaus der vergadering bekrachtigde 
woord van dank van den voorzitter, wordt een algemeene verloting 
gehouden, waarvoor 15 prijzen ter tafel ligeen. De niet ter ver-
^.adering uitgereikte prijzen zullen den gelukkigen in Mei worden 
toegezonden door den secretaris. Na rondvraag wordt de bijeen
komst beëindigd met een verloting onder de aanwezigen. H. W. 

Ingeschreven als lid. 
138. jhr. C. J. Speelman. Kostverlorenstraat 119, Zandvoort. 
227. H. J. Tabbers jr., Kruisweg 949, HooMdorp. 
252. J. D. Bijleveld, Garenkokerskade 90, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
J. J. Benard jr., Neptunusstraat 19, Haarlem, N . 

Overleden. 
153. W. Roodenburg, Haarlem. 

Adresveranderingen. 
84. H . W. van Marie, thans Hoogeweg 1, Zandvoort. 
31. G. H. Faken, thans Sparenbergstraat 28, Haarlem. 
23. dr. G. Winkler, thans Draafsingel 32, Hoorn. 

115. L. Calkoen ,thans Harderwijkerweg 29, Laag Soeren. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 28 Mei 1937, des avonds 

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

De agenda vermeldt o. m. een philatelistische lezing met demon
stratie door den heer P. VVredenduin jr., getiteld: „Cartoplüla-
telistische reis door 80 postgebieden van Azië". 

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

Verslag der vergadering van 26 April 1937. 
Aanwezig 43 personen. Te half negen opent de voorzitter, de 

heer Kielman, deze vergadering. De notulen der vorige verga
dering worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Eenige in
gekomen stukken worden behandeld. De voorzitter raadt de leden 
aan, voorzichtig te zijn met in te gaan op advertenties in „De 
Philatelist". Een der leden had n.l. naar aanleiding van een aan
bieding in dit blad van een zekere firma „Philco" te Rotterdam 
het een en ander besteld en het geld meteen Ingezonden. De be
stelling werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd en de firma in kwestie 
liet ook na herhaald aanschrijven niets van zich hooren. Het 
Bondsinformatiebureau werd er toen in gemengd, maar had ook 
geen succes. Tenslotte werd de zaak in handen gegeven van de 
politie te Rotterdam, vanwaar bericht werd ontvangen, dat het 
opgegeven adres slechts een briefadres was en dat de eigenaar was 
vertrokken. Het bestuur vindt het onbegrijpelijk, dat bij een blad 
als „De Philatelist" niet eerst naar de betrouwbaarheid van ad-
verteerende nieuwe zaken wordt geïnformeerd. Ook de houding 
van het Bondsinformatiebureau kan de voorzitter niet bewon
deren; men had daar na twee keer schrijven met het oog op het 
betrekkelijk geringe bedrag de zaak maar laten rusten. 

Verder wordt medegedeeld, dat de heer ir. Meiborg op zijn ver
zoek op de meest eervolle wijze werd ontheven van zijn functies 
als 2e secretaris en sectiehoofd. De heer Cleij werd inmiddels 
bereid gevonden voorloopig als sectiehoofd op te treden. Ten einde 
het bestuur niet verder uit te breiden, stelt de voorzitter daarop 
voor, het sectiehoofd, den heer Jonker, te benoemen als 2e secre
taris. De vergadering gaat met dit voorstel gaarne accoord. Ver
volgens worden weer een drietal nieuwe leden aangenomen. Een 
verloting van verschillende aardige zegels wordt gehouden. Daarop 
houdt de heer Kielman zijn aangekondigde causerie over Liechten
stein. Na een uitvoerige inleiding behandelt spreker aan de hand 
van zijn fraaie verzameling de verschillende uitgiften. De lezing 
wordt door de aanwezigen met groote belangstelling gevolgd. Hun 
waardeering vindt uitdrukking in een hartelijk applaus. De eere
voorzitter, de heer dr. "Wachters, zegt den heer Kielman dank voor 
deze leerzame causerie. Na de gebruikelijke rondvraag volgt daar
op sluiting. Tiidens de vergadering circuleerde een radiobrief van 
het lid, den heer Kamstra, waarvan met belangstelling kennis 
wordt genomen. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
29. H . van der Wijk jr.. Parklaan 22, Veendam. 
69. R. van der Borgh, Stationsweg B 14, Wildervank. 
71. P. Veninga, leeraar R.H.B.S., Koningstraat 16, Appingedam. 

Candidaat-leden. 
L. Nienhuis, Frieschestraatweg 63, Groningen. (Voorgedragen door 

S. Brouwer). 
W. E. Molema, Turfsingel 6a, Groningen. (Voorgedragen door S. 

Woldringh). 
W. Valken, ' t Klooster 25, Groningen. (Voorgedragen door R. B. 

de Jonge). 

Adresveranderingen. 
K. A. Cleij wordt Oosterhamrikkade 24a, Groningen. 
H. J. van Konijnenburg wordt Piet Heinstraat 52a, Groningen. 
G. Beltman wordt Wassenberghstraat 17, Groningen. 

Vergadering. 
Beursavond op Donderdag 20 Mei 1937; 
Ledenvergadering op Maandag 24 Mei 1937; 

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

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

Verslag der vergadering van 19 April 19.17. 
Aanwezig 29 leden. De voorzitter opent de druk bezochte ver

gadering en verwelkomt bij de aanwezigen vooral het nieuwe lid, 
den heer Smeets, die voor het eerst onze vergadering bijwoont. 
Hierna brengt de voorzitter het 50-jarig priesterfeest van ons 
trouw lid, den zeereerw. heer pastoor Soons, nog eens in her
innering en dankt den jubilaris voor het hartelijk schrijven, dat hij 
tot de vereeniging heeft gericht. Ook namens de junioren-afdeeling 
wcnscht de voorzitter den jubilaris hartelijk geluk. Pastoor Soons 
dankt allen voor de hem gebrachte hulde. 

De notulen van de vorige vergadering worden na voorlezing 
goedgekeurd. Van de ingekomen stukken wordt een brief voor
gelezen van de vereeniging Nederland-Baltikum over een in Januari 
1938 te houden tentoonstelling. In het drukraampje circuleeren 
ongebruikte prachtstukken in strippen van de 10 cent karmijn 
1867-1868, eigendom van mevrouw Schillings. Na de rondvraag, 
waarvan door niemand wordt gebruik gemaakt, volgt de gratis 
verloting, waarbij waardevolle zegels worden uitgeloot. J. H . 

Adreswijziging. 
48. J. A. L. Willems, thans Henri Goovaertsweg 3, Maastricht. 

Mededeeling. 
äilBF" Wegens het hoogfeest van Pinksteren wordt de verga

dering van 17 Mei verschoven naar 24 Mei. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 24 Mei 1937, vergadering; 
Maandag 7 Juni 1937, beurs; 

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 27 April 1937. 
De vergadering, welke goed bezet is, wordt met een welkom, in 

het bijzonder tot de beeren Zomer en Witte, geopend. De heer 
Zomer wordt geballoteerd en als lid aangenomen, waarna de notulen 
gelezen en onveranderd vastgesteld worden. De voorzitter vraagt 
hierna het oordeel der vergadering over het door den heer Alder-
liefste gedane voorstel tot het houden van een Amerikaansche 
verloting voor de feestkas. Hiertegen heeft niemand bezwaren. 
Bij de ingekomen stukken is een bedankje per 1 Mei als sectie
hoofd van den heer Wit, waarvoor nu iemand gevraagd wordt die 
functie op zich te nemen, doch geen der aanwezigen meldt zich 
en blijft het tot de volgende vergadering aangehouden. De voor
zitter doet dan het voorstel om een commissie te benoemen, welke 
tot taak heeft eventueele reclames, welke ontvangen worden over 
zegels na de groote verlotingen, te onderzoeken. Enkele leden 
geven hun meening hierover te kennen en wordt tenslotte aan
genomen die commissie te benoemen, waarvoor bereid gevonden 
worden de beeren Terbruggen, Witte en Klerk. 

Van de rondvraag maakt de heer Slort gebruik door erop te 
wijzen, dat door de post meermalen de zegels op brieven vernield 
worden door te trachten ze van de brieven te scheuren. Hierover 
zal door het bestuur worden geschreven als een bewijsstuk ge
toond kan worden. Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging 
de vergadering, waarna de verloting gehouden wordt. M. H. H. 

Nieuwe leden. 
K. Zomer, De la Reijstraat 57, Den Helder. 
W. Bakker, Loodsgracht 48, Den Helder. 

Adresveranderingen. 
y. Dijkstra wordt Henegouwerlaan 31a, Rotterdam. 
H . Witte wordt Hoofdgracht 65, Den Helder. 
G. C. Broeke wordt Schagenstraat 98, Den Helder. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Dinsdag 

25 Mei 1937, in de bovenzaal van café „Postbrug", Koningsplein, 
Den Helder. 

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

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

Verslag der vergadering van 26 April 1937. 
Om half negen opent de voorzitter de weer goed bezochte ver

gadering met een woord van welkom, in het bijzonder tot den 
heer Van Holthe, die voor het eerst aanwezig is, alsmede tot de 
beide introducé's. De notulen der vorige vergadering worden voor
gelezen en goedgekeurd. 

De verschillende ingekomen stukken worden voorgelezen of 
circuleeren voor zooveel noodig. Van de Philatelistenclub „Eind
hoven" werden loten voor de tentoonstelling aldaar ontvangen om 
onder de leden te verkoopen. De nieuw uitgegeven zegels van 
België en Duitschland worden verstrekt. Van de rondvraag wordt 
geen gebruik gemaakt. Na de maandelijksche verloting wordt de 
vergadering gesloten P. Sch. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 24 Mei 1937, des avonds te 8 uur, in 

Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 
P P ' Let op DATUM ! 

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

Verslag der vergadering van 29 April 1937. 
Te kwart voor 8 opent de voorzitter met een welkom tot de 

aanwezigen de vergadering .De notulen van de vorige vergadering 
worden gelezen en goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken zijn 
verschillende aanbiedingen voor nieuwe zegels .Deze zijn evenwel 
voor de vereeniging al aangekocht en wel door de leden Van den 
Ber gte Axel en Dellaert te Westdorpe. 

Als nieuw lid heeft zich voor de vereeniging opgegeven de heer 
dr. J. W. Kalhorn te Axel, die met algemeene stemmen als lid 
wordt aangenomen. 

Thans komt aan de beurt de wedstrijd, zooals deze in de vorige 
vergadering is aangenomen, n.1.: een wedstrijd van 3 of 5 zegels 
van een land en met: 1. serie van 10 tot 50 francs; 2. serie van 
50 tot 100 francs; 3. serie van 100 tot 200 francs. 11 inzendingen 
zijn ontvangen. De hiervoor ingestelde commissie, welke daar
omtrent verslag zal uitbrengen, bestaat uit de beeren Westerweel, 
IJsebaert en Van Dixhoorn. De uitslag is: laagste klasse, E. R. Vos, 
Sas van Gent; middenklasse, P. J. Stouthamer, Sas van Gent; 
hoogste klasse, H . A. Lijppens, Terneuzen. De hiervoor bestemde 
zegels zullen door het bestuur worden aangekocht en daarna aan 
de prijswinners worden toegekend. 

Door den heer Lyppens wordt medegedeeld, dat de voorzitter 
van de postzegelvereeniging te Gent, de heer A. Debrulle gaarne 
eens kennis zou willen maken met het bestuur onzer vereeniging. 
Besloten is, hieraan gevolg te geven zoo gauw de gelegenheid zich 
voordoet. 

In het Maandblad van 16 April j.1. komt een oproep voor tot 
deelname aan de tentoonstelling te Arnhem. Besloten wordt, mdien 
de deelname groot genoeg is, om hieraan deel te nemen. De leden 
worden verzocht, vóór of op 20 Mei a.s. hiervan mededeeling te 
doen aan den voorzitter, den heer D. C. Wolfert, Korte Kerk
straat 1, Terneuzen. 

Nadat eenige leden van de rondvraag gebruik hebben gemaakt, 
wordt de vergadering te 11 uur gesloten. G. T. 

Nieuw lid. 
dr. J. W. Kalhorn, Zeestraat 26, Axel. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Donderdag 

27 Mei 1937. 

ZICHTZE NI) INGEN. 



16 MEI 1937. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. X 

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

Verslag der vergadering van 18 April 1937. 

Deze vergadering, die behalve door 30 leden, voorzoover het de 
lezing van den heer A. Ottevanger betreft, ook nog door een 25-tal 
leden der afdeeling junioren, alsmede door eenige genoodigden, 
wordt bijgewoond, is voor de aanwezigen zeer zeker zoowol in
teressant als leerzaam geweest. Nadat de voorzitter de gebruike
lijke welkomstwoorden tot de leden heeft gericht en de genoodigden 
benevens den heer Ottevanger een bijzonder welkom heeft toe
geroepen, feliciteert hij den heer Rademaker voor de zoo uit
stekend geslaagde verfraaiing van zijn zaak. Temidden van de 
vele aanwezige bloemstukken vangt de heer Ottevanger dan zijn 
lezing aan. Het zou te veel ruimte vorderen te trachten hier 
weer te geven wat de heer Ottevanger dezen middag zooal van 
de philatelic verteld heeft. Uit het aandachtig gehoor en het harte
lijk applaus wat den spreker ten deel valt ,blijkt echter wel, dat 
het gebodene ten zeerste in den smaak is gevallen. De voorzitter 
dankt den heer Ottevanger onder aanbieding van een briefstuk 
met philatelistische waarde, namens allen voor het leerzame den 
aanwezigen geboden. Spreker constateert verder met genoegen, 
dat een flink aantal junioren deze bijeenkomst heeft bijgewoond. 
Daar hij het als een tekortkoming aanvoelt, dat de voorzitter der 
afdeeling junioren bij opening der vergaderingen steeds de aan
dacht der aanwezigen moet trekken door het gebruiken van een of 
ander minder geschikt voorwerp, overhandigt hij den voorzitter 
der afdeeling als persoonlijk blijk van waardeering een fraai uit-
gevoerden voorzittershamer. 

Om den leden nog zooveel mogelijk gelegenheid tot ruilen enz. 
te geven, worden de volgende punten der agenda zeer vlot af
gewerkt. Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door den heer 
Van de Meerendonk, die het bestuur in overweging geeft het toe
treden van damesleden te willen bevorderen. 

De directeur der afdeeling verkoop deelt mede, dat aan het 
einde van het Ie kwartaal in het rondzendverkeerrisicofonds een 
bedrag van ƒ 15,— werd bijgestort, waardoor dit fonds momen
teel ƒ 115,99 bedraagt. Verder verzoekt hij diegenen, die bij door
zending van de rondzendingen van de post gebruik maken, dit 
Der aangeteekend schriiven te willen doen, wat ook reglementair 
is voorgeschreven. Verder wekt hij de leden op zoo spoedig moge
lijk hun formulier tot deelname aan de afdeeling aankoop te willen 
insturen. Hierna sluit de voorzitter met een woord van dank voor 
de opkomst de bijeenkomst. P. H . 

Nieuw lid. 
H. M. Driessen, Graafscheweg 280, 's-Hertogenbosch. 

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

Verslag der vergadering van 26 April 1937. 

Aanwezig 20 leden. Bericht van verhindering is binnengekomen 
van den heer Van Hoof. Na het welkomstwoord van den 
voorzitter worden de notulen van de vorige vergadering goed
gekeurd. Onder de ingekomen stukken bevinden zich berichten 
omtrent tentoonstellingen van de Postzegelvereeniging „IJmuiden 
en Omstreken" en van de vereeniging „Nederland-Balticum", 
alsook een speciale anbieding van den heer Wittenhorst te Stok-
kum. De Philatelistenclub „Eindhoven" zond een aantal loten, 
welke ten deele verkocht werden. De penningmeester doet mede-
deeling omtrent een betalingskwestie, waaromtrent de beslissing 
tot de volgende vergadering zal worden aangehouden. Veiling van 
een briefstuk heeft niet het gewenschte resultaat. Na rondvraag 
volgt sluiting van het officieele gedeelte. A. H. J. S. 

Candidaat-lid. 
W. Th. van Keulen, F. 56, Nuenen. 

Bedankt als lid (ingaande 1 Januari 1938). 
40. J. F. M. Verhagen, Nassaustraat 7, Helmond. 

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

Verslag der tentoonstelling van 9, 10 en 11 April 1937. 

Wegens verhindering van den burgemeester onzer gemeente werd 
de tentoonstelling door den voorzitter der vereeniging geopend 
met een welkom aan de talrijk opgekomen leden en genoodigden. 
Ook de P.T.T. had, door de aanwezigheid van den directeur van 
het kantoor te IJmuiden, blijk van belangstelling gegeven. Na deze 
officieele opening volgde een rondgang door de tentoonstellingszaal 
met haar talrijke, waaronder zeer interessante, inzendingen. 

Ook de volgende dagen mochten zich doorloopend in een flmk 
bezoek verheugen. Vooral Zaterdag-namiddag, een speciale jeugd-
middag, was druk bezocht. Een aanwijzing voor de vereeniging om 
haar plannen, een jeugdafdeeling te stichten, in daden om te zetten. 
Het totaal aantal bezoekers der drie dagen bedroeg ongeveer 600. 
Veel belangstelling was er ook voor de reclamekaarten van de 
vereeniging „IJmuiden's Bloei", welke, voorzien van een speciaal 
tentoonstellingsstempel, de wereld konden worden ingezonden of 
voor eigen verzameling benut. Er werden ongeveer 1000 kaarten 
verkocht. 

Ik heb een buitengewoon mooie partij BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS, zooals onderstaand gespecificeerd en alle in 
zeer mooie conditie. 
Mag ik U van elke klasse een zichtzending doen toekomen ? Deze boekjes zullen blijken uw volle aandacht waard te zijn. 
Middelmatige en gevorderde verzamelaars vragen mij derhalve toezending. 

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

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

i ^ P r i j z e n i n B n é e l s c l i g e l d t s e t e e k e n t e e n ^ r o o t e e x t r a Rort in^. "Ve 

J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. , 
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Ook vooraanstaanden in ons land op het gebied der philatelic 
hebben de tentoonstelling bezocht en de talrijke goede raad
gevingen, door deze ervaren beeren gegeven, werden benut of 
zullen bij een volgende gelegenheid dankbaar gebruikt worden. 

Al met al is deze tentoonstelling voor onze jonge vereeniging 
een succes geworden. H. C. D. 

Nieuwe leden. 
C. Schuitman, Kerkweg 96, Driebuis (Velsen). 
H. Voogd, Leeuweriklaan 5, IJmuiden, O. 
W. Verloop, D. Hartoghstraat 60, IJmuiden. 
H. W. van der Kooi, Kanaalstraat 77, IJmuiden. 
W. Lau, Van den Vondellaan 30, Driebuis (Velsen). 
J. Schoemaker, Driehuizerkerkweg 104, Driebuis (Velsen). 
H. Ribbius, Arendsweg 154, Beverwijk. 
H. Dade, Buijskesweg 5, Enkhuizen. 

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

Verslag der veragdering van 26 April 1937. 
Om half negen opent de voorzitter de vergadering en heet alle 

aanwezigen welkom. Aan de orde is de ballotage van de beeren 
Den Boer en Langenberg; die met algemeene stemmen als lid 
worden aangenomen. Bij de ingekomen brieven bevindt zich een 
mededeeling van de vereeniging Nederland-Balticum omtrent een 
te houden postzegeltentoonstelling. 

Vervolgens wordt overgegaan tot de rondvraag, waarvoor zich 
opgeeft de heer Daudt, die opmerkt, dat er geen verloting meer 
wordt gehouden van geschonken prijzen voor de op de verga
dering aanwezige leden en verklaart verder bereid te zijn zoo 
noodig als gangmaker op te treden. De voorzitter stelt dan voor 
om maandelijks een bedrag van b.v. ƒ 1,50 uit de kas daarvoor 
te bestemmen. Na eenige beraadslagingen met den penningmeester 
wordt het voorstel van den heer Polling aangenomen. 

Alvorens tot zijn lezing over te gaan, brengt de heer Polling 
verslag uit over de door hem bezochte postzegeltentoonstelling 
te IJmuiden. Hierna volgt de lezing over „tandingen", hoe deze 
zijn ontstaan en hoe men met behulp van een tandenmeter een 
bepaalde tanding kan vaststellen. Een en ander wordt aan de hand 
van teekeningen, tandenmeter en zegels toegelicht. Dat voor dit 
onderwerp veel belangstelling bestaat, blijkt wel doordat nog vele 
vragen door den heer Polling moeten worden beantwoord. Om 
half elf gaat de vergadering uiteen. D. P. 

Bedankt als lid. 
J. Th. Joosten, Vlamingstraat 40, Gouda. 
N. J. de Waard, Gravin Jacobastraat, Gouda. 

Nieuwe leden. 
N. den Boer, Onder de Boompjes 78, Gouda. 
W. Langenberg, Raam 183, Gouda. 

Candidaat-lid. 
R. van den Tooren, Onder de Boompjes 53, Gouda. 

Adreswijziging. 
B. W. J. Kok, Itersonlaan 30, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 24 Mei 1937, des avonds te 8 uur, 

in „Het Schaakbord", Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 5 Mei 1937. 
De voorzitter opent precies 8 uur de vergadering en heet de 

nieuwe leden welkom. Er blijken 24 leden aanwezig te zijn, zoodat 
de belangstelling der leden voor de vergaderingen geenszins aan 
het minderen is. De notulen der vorige vergadering worden goed
gekeurd. Ingekomen was slechts één circulaire van weinig belang. 
Aan alle leden wordt een keurig gedrukt boekje, de statuten en 
het huishoudelijk reglement bevattende, uitgereikt. De pennmg-
meester deelt mede, dat de vereeniging een eigen gironummer heelt 

gekregen, n.l. 300094. Hij verzoekt de leden in den vervolge de 
bedragen op dit gironummer, ten name van de Vereeniging 
„Amersfoort", te willen storten. Voor de verloting, welke aierna 
volgt, worden enkele zegels geschonken; voor die op de komende 
vergadering zullen door het bestuur enkele mooie zegels worden 
aangekocht. De heer Bokking is zoo vriendelijk de serie „ßoude-
wijn"-zegels aan de leden tegen nominaal uit te reiken. 

Op de Juni-vergadering zal de heer Kroeze zijn fraaie collectie 
Nederland exposeeren. Na sluiting der vergadering wordt verder 
de tijd doorgebracht met onderlingen ruil van doubletten. 

G. C. V. H . 
Nieuwe leden. 

J. C. Baulings, Aelbertsbtrgstraat 60, Haarlem. 
W. H. Eichhorn, Bartholottelaan 14, Soest. 
B. C. de "Wolf, Edisonstraat 43, Amersfoort. 

Adreswijzigingen. 
H. van Dijk, van Mesdagstraat naar Javastraat 28, Amersfoort. 
J. Klerk, van Bisschopsweg naar B. Wuijtierslaan 190, Amersfoort. 

Candidaat-lid. 
C. J. M. Janssen, Vosseveldlaan 30, Soest. 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op Woensdag 2 Juni 1937, in het „Vaikje", 

Amersfoort. Aanvang beurs 7 uur. Aanvang vergadering 8 uur. 

IN TOEVA ZIJN GEEN POSTKANTOREN ! 
De zegels van Toeva, waarvan reeds aangetoond is, dat zij uit

sluitend in Moskou verkrijgbaar zijn, ook de gestempelde, worden 
niet in de Engelsche en Amerikaansche catalogi opgenomen (helaas 
nog wel in de Duitsche en in Yvert). Dat is een doorn in het oog 
van de Sovjet-postzegelhandel, die zijn debiet, vooral in Amerika, 
sterk ziet slinken, en alles wordt geprobeerd om ons van het 
werkelijke gebruik van deze zegels te overtuigen. In de eerste 
plaats werd aan de „Postmarke" een groot aantal echtgeloopen 
brieven getoond. Daarbij had men echter pech, want de brieven 
waren gefrankeerd met zegels, waarvan reeds vroeger was aan
getoond dat zij nooit in Toeva geweest waren, maar gemaakt en 
afgestempeld in de postzegelcentrale te Moskou. Als verder bewijs 
laat het tot dusver onvindbaar gebleken hoofdbestuur der pos
terijen van Toeva zich hooren door een brief, gedateerd Januari 
1937, maar verzonden op 5 Maart 1937, blijkens het poststempel 
van Kizil (Toeva). In deze brief wordt medegedeeld, in antwoord 
op aan het hoofdbestuur gerichte vragen, dat de nieuwe serie ter 
eere van het 15-jarig bestaan der republiek aldaar is uitgegeven en 
in omloop gebracht. 

Ook deze brief is, naar de „Postmarke" aantoont, in Moskou 
geschreven, van Toeva-zegels voorzien en afgestempeld ! Kenners 

#Firma J. VOET (J. G. Millaard), 
KEIZERSTRAAT 4, - ROTTERDAM. 
Uitgebreidste voorraden zegels 

(zoowel de oudste als de nieuwste uitgiften) van 

EUROPA EN NEDERLANDSGHE KOLONIEN. 
PHILATELISTISCHE BEN00DI6DHEDEN: 
PINCETlEN, LOUPEN, GOMPAPIERTJES, 
ALBUMS, CATALOGI, LITERATUUR, ENZ. 
3Jlve, fmn that meattó AOÜAfuction. ĉ ,̂) 
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BASTIAANSE & BOEKEMA STAAN AAN DE SPITS! 
van Midden-Azië verklaarden, dat in het gebied, dat nu Toeva 
wordt genoemd, geen enkele nederzetting, laat staan een post
kantoor bestaat, maar dat er alleen nomaden rondzwerven. Als 
klap op de vuurpijl drukt het blad een brief van de wereldpost
vereeniging te Bern af, die luidt: 

„In antwoord op uw vraag deelen wij u mede dat in de lijst 
van landen, die bij de wereldpostvereeniging zijn aangesloten, geen 
land met de naam van Tannoe-Toeva voorkomt. 

Het is mogelijk dat er een landstreek, die deze naam draagt, 
m a a r w a a r i n g e e n p o s t k a n t o o r b e s t a a t , zich in 
een van de landen van de wereldpostvereeniging bevindt. In de 
lijst van alle postkantoren ter wereld, die door ons bureau wordt 
uitgegeven, komt een dergelijk postkantoor niet voor." 

In deze lijst, die alle postkantoren noemt, ook van landen, die 
niet bij de wereldpostvereeniging zijn aangesloten, is noch Toeva, 
noch Kizil, noch Turan te vinden. Een verder bewijs ervoor, dat 
de „zegels" van Tannoe-Toeva slechts fantasie-producten zijn, 
waarmee het Russische zegelmonopoho ons bij den neus tracht te 
nemen. Ze hebben dus geen enkele philatelistische waarde en 
dienen noodzakelijk uit de catalogi te worden geschrapt ! B. 

ALLES PRIMA GEBRUIKT ! 
1923/1936. Alle kinderzegels in complete series, 

(52 waarden) ƒ6,80 
Idem in compl. series roltanding (31 w.) -6,65 
15 compl. series gelegenheidszegels (Tu-

berc . De Ruijter, Redding, R. Kruis, 
Olymp., Rembr., 0,01, S. Hospes, Zee
man, W. de Zw., Cr. en Emma, Cur. 
Herd., Zomer '35 en '36, Universiteit) - 7,— 
P ^ Series ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Leveren zegels Ned. en Kol., ook specialiteiten, 
in prima kwaliteit tegen concurr. prijzen. 

PAKKETTEN (gemaakt uit eigen voor
raad, géén uitschot). 

Nederland, 50 versch. ƒ 0,20, 100 versch. ƒ 0,50 
150 versch. ƒ 1,30. 

Ned.-Indië, 50 versch. ƒ 0,45, 100 versch. ƒ 1,20 
Cura9ao, 20 verschillende - 0,90 
Suriname, 25 verschillende - 0,90 
Geheele wereld, 500 verschillende - 0,60 
Geheele wereld, 1000 verschillende - 1,25 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

PARTIJ NEDERLAND 
TEGEN CONTANTE BETALING 

TE KOOP GEVRAAGD. 
J. PRENT & CO., DEN HAAG, 

SNEEUWKLOKJESSTRAAT i8. (295) 

P e x i p b l o k s Papl ls 1 9 3 7 . 
Lever deze onmiddellijk na verschijning, ver
zonden uit Parijs k f 2,45 per stuk franco, 
10 stuks f 20,jo, ongebr. of gebr. met ten-
toonst.stempel. Frankeer mijn zendingen met 
compl series Mermoz. Giro 162800. (300) 
A. Weggen, J . v. Stolbergl . 181, Den Haag. 

Er zijn nog enkele lots „Philepar-
tout". Spotkoopje! f 10,35 franco. 
Inhoud 2000 verschillende in bui
tengewone samenstelling. 

VRAGEN TE K O O P : 
Edward VIII h. f 3,50 per 100. 
Duitschland alle 25 pfg. gedenk.; 
Frankrijk gedenkz. Nederl. en Ind.; 
partijen kilo's, enz. Zend aanbieding 
met prijs. Ook ruil. Wij geven 12J^ 
et. weid. 1935 tegen andere 1 2 ^ et. 
weid. of gedenkz. Ned., prima kw. 
minstens 25 stuks per ruil. Weder-
verkoopers vragen onze engros-
aanbiedingen. „ T H E GLOBE", 

Czarinastraat 6, Zaandam. 
Giro 118330. (302) 

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

(292) 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

plaatsingen géén extra 
korting verleend. 

TE KOOP origineele Oosten-
rijksche kilowaar k f 3,25 

per kilo franco. 
J. W. Rotteveel, Diepenweg, Epe. 

(Giro 176922). (294) 

L U X E M B U R G . 
SPECIALE AANBIEDING 

POSTER. SERIES. NOS. YVERT. 
I9I4 
I9I6 
I92I 
1924 
192; 
1926 
1927 
1927 
1928 
I93S 
1936 
1936 
LUCI 
1931 

95/109 
110/18 
137/39 Souvenir 
146/49 Caritas 
160/63 „ 
182/86 
187/91 Postz. Tent. 
192/96 Caritas 
209/13 
274 Postz Tent. 
282/87 Ph. Congres 
288/03 Caritas 

LTPOST. 
1/6 

OFFICIËL. 
191J 
1922 

114/28 
129/39 

f 2,70 
- 0,60 
- 0,2S 
- 0,85 
- 0,30 
- 0,60 
- 0,95 
- 0,50 
- 0,65 
- 0,40 
- 0,70 
- r , io 

- 0,95 

- 4.25 
- 0.40 

DUITSCHLAND (Blokjes). 
Braunes Band f 0,95 
Hitler-Blok - 0,65 

BELGIË. 
Kon. Astrid, Weld. '37 - 0,75 
Porto extra. Postrekening 179934. 

ZICHTZENDINGEN. 
PRIMA EX. LAGE PRIJZEN. 
W. M. F. SUTHERLAND, 

PHILATELIST, 
ALBR. THAERLAAN 49, 

U T R E C H T . (293) 

HITLERBLOKKEN getand per lo f 4,75, 
ongetand per stuk f 2,25, per 10 f 20,—. 

Alle Duitsche koerseerende zegels 
ä 4ï c. de Mark. 

F i rma A. W E G G E N , 
Jul iana van Stolberglaan 181, 

Den Haag. Giro j 62800. (299) 

BLOKS TE KOOP GEVRAAGD. Ik betaal 
f 2,— voor paar Olympiade blokken; f 4,— 
voor Parijs 1925 blok; f 20,— voor Liech
tenstein 1934 blok. Betaal de hoogste prijzen 
voor alle andere blokken. Zoek ook gebr. 
Jamboree. Firma A. W E G G E N , (298; 
Jul iana van Stolberglaan 181, Den Haag . 

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 ,—; Roode Kruis f 0,60' 
A.N.V.V. f 0,55; Goudsche Glazen f0,45 J Zeeman f 0,30; Rembr. f 0,26; 
Kind '24, '25, '27 '28, '29 f 0,17; '30 f 0,24; '31 f 0,50; '32 f0 ,40 ; '33 f 0 , 2 8 ; 
'34 f 0 , 2 8 ; Zomer '35 f 0,18; Zomer '36 f 0,16; dito 5 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 0,03; 40 c. f 0,08; 
75 c. f 0,12; Driehoeken 6 c. f 1,25 per 100; 12I/2 c. f 0,12; W. d Zw. 1^/20. 
f 0,50 p. 100; 5 c. f 0,80 p. 100; 6 c. f 0,35 p. 100; 12V2 c. f 0,06; Curasao 
6 c. f 0,3 5 per 100; 12V2 c. f 0,06; luchtv. v. f 0,081/2; 2 c. Redding f 0,021/2; 
tentoonst. 2,50; C U R A S A O : 300 j . cpl. ongebr. 15,—; 
Jamboree 13^ of 6 cent f 1,— per 100, 12^4 cent f 0,08. 

B e l g i ë : Orval I f 3,— ; Weid. 1928 f 1,25; 1929 f 1,50; '30 f 1,50; '31 
f 3.75; '32 f 4 ,—; '33 f 6,—; '34 f 4,25; Antwerpen blok f 1,75 ; BIT f 0,50; 
Leopold blok f 1,50; Mercier f 17,50; (m/St. L'AUeud f 15,—). Infant, f 2,75; 
Piccard f 0,60; Orval II f II ,— ; Invaliden f 2,20; Siteb f 1,30; Borgerhout of 
Charleroi f 1,20; Koningskind, f 0,55; Astrid f 0,60; Postkoets f 0,28; Baud. 
bl. f 0,60; 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 ,40; '29 f 2,40; '30 f 1.70; IPOSTA f 12,50, '31 f 2,80, dito opdr. 
f 0,45, '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. CHICAGOF. f 7,—,.OSTROPA f 5,—. 
Diversen: Eng. Jubilee 2I/2 d. f 0,06; Edward 2I/2 d. f 0,03; alle Fransche gel. 
zegels fr. 1.50 minimum f 0,02; U.S.A. gebr. of ongebr. (volle gom) (kantzegels 
halven prijs) prima kwaliteit, alles boven fr. 2,- Yvert tegen behoorlijken prijs. 

A A N G E B O D E N : 
ENGELSCHE KRONINGSZEGELS. 
CROWN COLONIES DOMINIONS 

geheel compleet. geheel compleet. 
1 serie f 12,50 f 14,50 
5 „ „ 57,50 „ 67,50 

10 „ „ 110,— „ 127,50 
De series van Z -Afrika en Z W.-Afrika worden in paartjes geleverd. 

Kassa met order op mijn giro 86326. Details op aanvraag. 
H. DREYFUSS, Niersstraat 50, AMSTERDAM Z. (301) 

POSTZEGELBEURS 
Eiken Zaterdagmiddag van 2 tot 6 uur in de 
bovenzaal van het Café-Rest. „Bagatelle", 

Passage 61, Den Haag. 
(3e ^tage, zaal no. 5, met de Hft naar boven). 
Ruil - I n k o o p - V e r k o o p . (276I 

Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bü vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 
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Machine 618. 
Model C3B, sedert eind Januari in gebruik bij de N.V. Maat

schappij van Brandverzekering te 's-Hertogenbosch. Tusschen de 
stempels een staand ovaal, waarin: BRANDVERZEKERING / 
(afb. Brabantsch wapen met kroon) / 's BOSCH / VAN 1838. 

Machine 686. 
Model C4B, sedert eind Januari in gebruik bij de N.V. Neder-

landsche Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam. Tusschen de 
stempels het monogram NSM in een op de punt staand vierkant 
met ronde hoeken. 

Machine 687. 
Model C4B, sedert Januari in gebruik bij de firma A. L. van 

Beek (Holtab) te Rotterdam, geheel zonder eenig cliché. 
Machine 711. 
Mode! C3B, in gebruik sinds Januari. Tusschen de stempels een 

boek, waarnaast en waarop; N.V. DRUKKERIJ / G. J. THIEME / 
NIJMEGEN. 

Machine 713 I-II. 
Model C3B, sedert Januari in gebruik bij de Pallas Uitgevers

maatschappij te Amsterdam. Bij type I tusschen de stempels: 
INTERNATIONAL / TEXTILES, bij type II ter zelf der plaats: 
LT. / N.Z. VOORBURGWAL 326-328. 

Machine 714. 
Model C3B, sedert begin Januari in gebruik bij de N.V./WoUen-

stoffenfabriek Frans Mutsaerts & Zonen te Tilburg. Tusschen de 
stempels het monogram FM&Z. 

Machine 715. 
Model C3B, sedert Januari in gebruik te Amsterdam. Tusschen 

de stempels: L. F. Will & Co. / Chemicaliën, en links van den 
datumstempel een ruitfiguur, waarin: WILL en hier overheen een 
band met: CHEMICALS. 

Machine 716. 
Model C3B, sedert Januari in gebruik bij de firma Erhardt & 

Dekkers te Rotterdam. Tusschen de stempels een vlag, waarop 
een kruis en de letters: E D. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 5 III. 
De firmanaam SCHLIEPER werd thans in groote letters onder 

den waardestempel geplaatst, terwijl tusschen de stempels kwam 
te staan: Electrolux / de / PETROLEUM / KOELKAST / (afb. 
handelsmerk oog, als bij typen I en II). 

Machine 30 XIV-XV. 
Bij de N.V. Lindeteves-Stokvis blijken nog twee niet-gemelde 

cliché's te zijn gebruikt, n.1. Nicholson-Vijlen (XIV) en Erres-
Radio (zonder toestel, XV), beide reeds bekend van machine 45. 

Machine 38 IIL 
De machine van het steuncomité te Soerabaja, tot dusver van 

model C3, werd onlangs vervangen door een model C4 met als 
waarde-aanduiding 002 enz. 

Machine 43 IV. 
Nog niet gemeld werd van deze machine een reeds lang in 

gebruik zijnd cliché: ALLE ASSURANTIËN / SLUYTERS & Co., 
dit laatste op een halve aardbol en het geheel in een rechthoek. 

Machine 56 II. 
In deze machine van de Int. General Electric Cy. werd de 

datumstempel gewijzigd in Batavia-Centrum. 

„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
Verkrijgbaar bij de administratie van het „Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie" te Breda door overschrijving van ƒ 2,50 f 
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) op de postrekening 
37183 van L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. 

J. K. RIETDIJK, 

NED.-INDIE. 
Zoo juist verschijnt in de pers het bericht, dat de K.N.I.L.M. 

van de Amerikaansche regeering — althans voorloopig — géén 
toestemming gekregen heeft om een luchtlijn op Manilla te openen. 
Was de lucht vrij geweest als de wereldzeeën, dan zou iets 
dergelijks niet mogelijk geweest zijn. Thans echter is men af
hankelijk van de beslissingen der regeeringen, en zooals wij het 
allen gemakkelijk kunnen constateeren, speelt daarbij de politiek 
wel de grootste rol. 

Een succes heeft de K.N.I.L.M. in Australië behaald. Zij heeft 
toestemming gekregen om ons Insulinde met de voornaamste 
steden van Australië te verbinden. Volgens de laatste berichten zal 
de opening reeds spoedig plaatsvinden en wel wordt voorloopig 
een wekelijksche dienst ingesteld. 

BUITENLAND. 
1 Mei vlucht van het luchtschip Hindenburg. 
Ter gelegenheid van den „dag van den nationalen arbeid" zou 

op 1 Mei j.1. een rondvlucht plaats vinden van den zeppelin Hin
denburg van Frankfurt Main naar Berlijn v.v. Boven het sport-
vliegveld Berlin-Rangsdorf zou dan post afgeworpen worden 
welke van Frankfurt was aangevoerd. Deze post werd voorzien 
van een speciaal stempel, weergevende de Hindenburg en een 
hakenkruisembleem, omgeven door de woorden „Deutschland
fahrt". 

Alle rechten tezamen bedroegen voor briefkaarten 50 pf., voor 
brieven 1 mark per 20 gram. Typisch was het, dat baarfrankeering 
niet was toegestaan. 

Wegens ongunstig weer kon de vlucht echter niet plaatsvinden 
en werd de post daarom medegenomen met de eerste Noord-
Amerika-vlucht en boven Keulen afgeworpen. Wie had kunnen 
denken, dat het luchtschip tijdens deze vlucht boven Lakehurst 
zou verongelukken. Onze gedachten gaan vol deernis uit naar 
diegenen, die daarbij het leven lieten. Deze luchtpoststukk'.:n zijn 
wel trieste souvenirs geworden 

De eerste postvlucht Manilla-Hongkong v.v. 
De laatste schakel van den luchtvaartketen rondom de wereld 

is thans aangebracht. Het is thans mogelijk om geheel vliegende 
de wereld rond te gaan langs bestaande geregelde luchtlijnen, 
d. w. z. het gedeelte tusschen Europa en Amerika per luchtschip en 
de rest per vliegtuig. Dat zijn feiten, die tot ons spreken, en menig 
dagblad heeft er dan ook de noodige regels en illustraties aan 
gewijd. 

Wat ons wel bijzonder interesseerde was, of wij thans ook met 
de eerste gelegenheid post geheel „rondom de wereld" zouden 
kunnen rnedezenden, om deze stukken te kunnen bewaren als een 
wel zeer interessant document van dezen tijd. 

Van de zijde der Nederlandsche posterijen werd ons het vol
gende medegedeeld: 

De reeds bestaande luchtverbinding tusschen Manilla en San 
Francisco zal thans worden verlengd met het traject Hongkong-
Manilla. Hierdoor ontstaat een verbinding met de Chineesche 
luchtlijnen, met welke lijnen de K.L.M.-lijn Amsterdam-Bandoeng 
op haar beurt in verbinding staat. Op deze wijze zal de lucht-
correspondentie voor de Philippijnen, door middel van de lucht-
diensten Amsterdam-Bandoeng, Penang-Hongkong en Hongkong-
San Francisco deze eilanden in 8)^ dag bereiken. 

Voor de verder oostwaarts gelegen stations Guam en Honolulu 
(Hawai-eilandeii) zijn twee verzendingswegen mogelijk. De daar
voor bestemde correspondentie kan óf via de oostelijke route over 
Hongkong en Manilla worden gezonden en bereikt dan Guam in 
9K en Honolulu in I I K dag, of per boot naar New-York worden 
gebracht en vandaar met de luchtdiensten New York-San Francisco 
en San Francisco-Hongkong haar weg vervolgen. In dit geval be
draagt de overtochtsduur tot Honolulu 9-16 dagen en tot Guam 
13-20 dagen. Wenscht Je afzender verzending langs deze laatste 
route (dus per boot tot New-York), dan dient hij zijn correspon-

ZICHTZENDINGEN. 
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dentie van het opschrift „Via United States air mail service and 
trans-pacific route" te voorzien. Overigens zal uit de frankeering, 
voor inlichtingen waaromtrent men zich tot de postkantoren kan 
wenden, en uit de opschriften moeten blijken welke verzendmgs-
weg wordt verlangd. 

Correspondentie, bestemd om te worden vervoerd met de eerste 
vlucht van Hongkong uit over het nieuwe traject, kan op 21 April 
worden verzonden met den luchtdienst Amsterdam-Bandoeng. Zij 
kwam te Hongkong aan op 27 April, bereikte Manilla op 29 April, 
Guam op 30 April en Honolulu op 2 Mei. Te Guam en Honolulu 
en vermoedelijk ook te Manilla werd correspondentie, welke met 
de eerste vlucht over het nieuwe traject werd vervoerd, van een 
stempelafdruk voorzien. 

De gelegenheid om stukken te richten aan het eigen adres der 
afzenders en om stukken via San Francisco te verzenden met het 
oog op de eerste vlucht van Manilla naar Hongkong is voor af
zenders van hier te lande ter post bezorgde correspondentie n i e t 
opengesteld. 

Zooals men ziet was het voor den enkeling in Nederland niet 
mogelijk een poststuk rondom de wereld te zenden. Volgens pers
berichten is echter de K.L.M, daartoe wel in staat geweest en 
schijnen er 600 brieven geheel rondom de wereld gevlogen te 
hebben, mar zijn nu waarschijnlijk door het ongeluk van de 
Hindenburg verloren gegaan. 

Van bevriende zijde werd ons nog een andere interessante kwestie 
verteld. Men had een brief verzonden naar het eiland Midway, 
dat ligt tusschen Guam en Hawai. Nu hebben de Nederlandsche 
posterijen alleen tarieven voor Guam en Hawai vastgesteld, maar 
niet voor Midway, omdat het vliegtuig dit eiland wel aandoet, 
maar misschien géén post uitwisselt. Het typische was nu, dat 
luchtrecht verschuldigd was tot één station verder. Men huldigde 
n.l. de meening dat de brief per luchtpost eerst naar Hawai moest 
en vervolgens weer terug per boot. Een dergelijk geval deed zich 
ook voor bij Wake Island. 

De af te leggen afstanden zijn als volgt: Guam-Wake Island 
2400 km., Wake Island-Midway 2000 km. en Midway-Hawai 
2100 km. 

Aan dr. Benders te Amerongen dank ik bijzonderheden van de 
postverzending uit Indié met deze belangrijke eerste postvlucht. 
Hieruit blijkt, dat in Indië de verzending rondom de wereld wél 
mogelijk was. Zooals men weet, was dat bij de Ekins-vlucht naar 
Manilla ook reeds eenmaal mogelijk, maar toen was er nog geen 
aansluitende luchtschip-verbinding vanaf New-York naar Europa. 

Namens de Ned.-Indische posterijen werd op 2 April 1937 het 
volgende in Indië bekendgemaakt. 

De langs de trans-pacific-route te verzenden luchtpoststukken 
en postwissels zijn voor zoover mogelijk af te voeren op Medan. 
Door het kantoor Medan wordt de luchtpostcorrespondentie op
genomen in de per K.L.M, te verzenden luchtpostzak naar Peiiang. 

De postkantoren, die met voordeel een bootverbinding kunnen 
benutten, verzenden de langs de Pacific-route te verzenden lucht
poststukken per boot naar Manilla. 

De trans-pacific luchtdienst San Francisco-Honolulu (Hawai)-
Guam-Manilla en terug zal worden uitgebreid tot Hongkong met 
de heenvlucht van 21 April 1937 van San Francisco en met de 
terugvlucht van 29 April van Hongkong. Op de trans-pacific 
luchtdienst wordt aansluitmg verkregen met het Zaterdag-vliegtuig 
van de K.L.M, dat Zondags te Penang landt, vanwaar het vliegtuig 
van de Imperial Airways des Maandags vertrekt om des Dinsdags 
te Hongkong aan te komen. 

Verzending van luchtpostcorrespondentie langs de trans-pacific 
route was vanaf Indië voor het eerst mogelijk met het vliegtuig 
der K.L.M., dat Zaterdag 24 April 1937 van Java en Palembang 
en Zondag 25 April 1937 van Medan vertrok. 

De overkomstduur van Batavia tot San Francisco zal, bij ver
zending met den wekelijkschen luchtdienst over den Pacific (met 
het Zaterdag-K.L.M.-toestel) in totaal 11 dagen vorderen en tot 
New-York 12 dagen. De overkomstduur Batavia-New-YorK be
draagt, bij gebruikmaking van de K.L.M, tot Europa en verder per 
boot naar New-York 13-16 dagen. Voor dezen verzendingsweg kan 
zoowel met het op Woensdag als met het op Zaterdag ver
trekkende K.L.M.-vliegtuig luchtpost worden medegegeven. 

De luchtpoststukken voor Brazilië, Uruguay, Paraguay, Argen
tinië en Chili bereiken het vlugst hun bestemming door verzen
ding per K.L.M, tot Europa en verder per Franschen of Duitschen 
luchtdienst naar Zuid-Amerika. 

Met de openingsterugvlvcht van Hongkong op 29 April konden 

luchtpoststukken voor elke bestemming (ook stukken, gericnt aan 
eigen adres) worden verzonden over het traject (of gedeelte daar
van) Hongkong-San Francisco. Voor de voldoening van het port 
en/of luchtrecht was het gebruik van driehoekzegels geoorloofd, 
maar niet verplichtend gesteld. H. A. 

DE ZEGELS VAN SICILIË 
door L. VAN ESSEN. 

III. 

Kenteekenen van echtheid van de 2 grana (foto nr. 7). 
Deze waarde is vervaardigd in 3 platen en in diverse tinten 

tot donkerblauw, ultramarijn, kobaltblauw, weer natuurlijk met 
de diverse nuances. 

Bij I en II een punt. 
1. Vlakke dunne voet van de letter S. 
2. Linker voet van de letter T is langer dan de andere. 
3. Uiteinde van den hals gewelfd, niet reikend tot aan den 

rand van het zegel. 
4. Dikke lijn rechts. 
5. Kop van het cijfer 2 naar voren neigend. 
6. Groote letter R met grooten kop. 
7. Diep ingesneden voet van de letter G. 
8. Dikke lijn, zie mededeeling bij nr. 4. 
9. Gewelfde vooruitspringende bovenlip. 
10. Gewelfde vooruitspringende neus. 
A. Punt boven den neus echter maar op een deel van de platen 

I en II. 

Vervalsching type I, diepdruk (Fournier) (foto nr. 8). 
I en II ontbreken. 
1. Afstempeling niet goed, speciaal vervaardigd door Fournier. 
2. Smalle scherpe rand van het oor. 
3. Smal halsuiteinde, reikend tot aan den rand. 
4. Punten ontbreken of slechts geringe sporen daarvan. 
5. Kop van het cijfer 2 te klein, voet te breed. 
6. Kop van de letter R te klein, voet te breed. 
7. Letter G geen diepe insnijding. 
8. Lijn links te breed. 
9 en 10. Lip en neus niet gewelfd, deze laatste te recht. 
Een tweede vervalsching van Fournier, die niet voor clicheering 

in aanmerking komt, heeft ongeveer dezelfde fouten: letter G 
verschillend van het origineel, cijfer 2 valt naar rechts over, is 
veel te dun, kop van de letter R veel te klein. Letter G uiteinde 
rechts afgestompt; dikke lijnen bij nr. 8 van de echte ontbreken, 
lip en neus als gewoonlijk niet in overeenstemming met de echte 
kenteekenen. 

Vervalschmg type II (foto nr. 9). 
I en II. Ontbreken. 
1. Letter S te breed. 
2. Rechter voet van de letter T te lang. 
3. Halsuiteinde te breed, niet gewelfd, afgebogen. 
4. Dikke lijnen ontbreken; zie ook nr. 8. 
5. Te breede voet van het cijfer 2; komt ook niet overeen 

met het origineele type. 
6. Voet van de letter R te breed, middcnstreep te dik. 
7. Letter G niet ingesneden. 
9 en 10. Lip en neus niet naar voren springend en niet gewelfd. 
Verder zijn er nog twee vervalschingen van deze waarde, die 

echter voor een bespreking naar mijn oordeel niet in aanmerking 
komen; ze zijn alle min of meer overeenkomend met de voor
gaande, missen de karakteristieke kenmerken van de echte als b.v. 
de lip, neus, dikke lijnen rechts en links onder, letters en cijfers 
deugen niet, enz. Het zal voor verzamelaars wel geen moeite 
geven, uan de hand van de echtheidskenmerken deze te onder
scheiden. 

Kenteekenen van echtheid van de 5 grana (foto nr. 10). 
Gemaakt in 2 platen; kleuren zijn: als hoofdkleur scharlaken-

rood, lakrood, karmijnrood en roodbruin, echter komen daarbij 
zeer veel nuances voor. 

A en B. Punten alleen voorkomende bij plaat II. 
I en II. Punten. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Afb. 7. 

1. Voet van de letter S dun en vlak. 
2. Halsuiteinde gewelfd en niet tot aan den rand reikend. 
3 en 8. Zijn als reeds eerder gemeld. 
4. Eigenaardig model van het cijfer 5; einde link.s naar boven 

gewelfd. 
5. Einde van de letter R naar boven gewelfd. 
6. Kop van de letter R in den vorm van een ovaal. U ziet hier

uit dus, dat de letters van Grana niet alle hetzelfde zijn. 
7. Kop van de letter G in den vorm van een driehoek (ook hier

voor geldt dus het bovenstaande). 
9 en 10. Lip en neus als gewoonlijk naar voren springend en 

gewelfd; dit is een steeds voorkomend ken teeken. 
Vervalsching typi; I. 

Wederom gemaakt door Fournier. Hiervoor komt geen cli
cheering in aanmerking en ik kan alleen volstaan met enkele 
mededeelingen, die ik hieronder vermeld. Kenmerken bij I en II 
ontbreken. Letter S van Posta geheel afwijkend, onderdeel ge 
bogen, smalle oorrand, geen lijn in onderrand of slechts sporen, 
smal cijfer 5, R van Grana onjuist, uiteinde rechrs te lang en 
gestrekt, binnenruimte van de letter R te groot, letter G te dun. 
lijn rechts in den onderrand ontbreekt niet, maar is te dik; lip 
en neus als gewoonlijk niet naar boven staande en niet gebogen. 

Vervalsching type II (foto nr. 11). 
I en II. Ontbreken. 
1. Letter S te groot en te grof. 
2. Uiteinde hals niet gebogen en te vierkant. 
3 en 8. Lijn in den onderrand ontbreekt. 
4. Begin van het cijfer 5 recht in plaats van gebogen. 

Afb. 8. Afb. 9. 

5. Uiteinde van de letter R gestrekt. 
6. Kop van de letter R te klein. 
7. Begin van de letter G te klein. 
9. Bovenlip gelijk met de onderlip. 
10. Neus recht in plaats van gebogen. 
Vervalsching type IIa, waarvan geen afbeelding weergegeven, 

vertoont zoo goed als alle kenteekenen van de hieraan vooraf
gaande, alleen is deze nog grover afgewerkt en behoeft m. i. 
geen nadere omschrijving. 

Vervalsching type III (foto nr. 12). 
I en II. Zeer onduidelijk. 
1. Onzuivere veranderde, vorm van de letter S. 
2. Halsuiteinde afgerond, te smal. 
3 en 8. Lijn ontbreekt. 
4. Bovenuiteinde van het cijfer 5 gebogen. 
5. Einde van de letter R te kort ; moet meer zijwaarts staan 
6. Letter R onjuist; binnenruimte vormt geen ovaaL 
7. Ondereinde van de letter G naar rechts ontbreekt. 
9. Bovenlip steekt niet vooruit, is gelijk met de onderste. 
10. Neus niet den juisten vorm, is te plomp. 
De laatste vervalsching van deze waarde, waarvan geen afbeel

ding, is te herkennen aan de veel te groote letters en cijfers; hals
uiteindt. veel te groot, vlak tegen den binnenrand aan. Beneden
lijnen ontbreken wederom, terwijl de neus te breed is en boven
dien geschaduwd. 

Thans komen wij aan de volgende waarde de 10 grana, vei
vaardigd in 2 platen; kleuren donkerblauw en indigo, met zeer 
weinig nuances. 

Afb. 10. Afb. 11. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Afb. 13. 

De kenteekenen van echtheid zijn (foto nr. 13): 
I en II. Punten in den witten rand. 
1. Schaduw bij het oor. 
2. Halseinde weer gebogen, niet reikend tot aan den rand. 
3. Kleine punt achter de letter A van Sicilia. 
4 en 8. Als gewoonlijk lijn in den onderrand. 
5. Het cijfer O grooter dan de 1. 
6. Finde van de letter T rond en spits uitloopend. 
7. Insnijding van de letter G in het midden van het bo\endepl 

van de letter. 
9 en 10. Als reeds eerder genoemd: naar voren springende 

bovenlip en neus en gebogen. 

Vervalschmg type I (geen foto). 
Dit is weer een product van Fournier, gemaakt in diepdruk. 

Hiervan zijn de kenmerken ongeveer als die ik vermeldde bij de 
2 grana; smalle oorrand, niet geschaduwd; te lang uiteinde van 
de letter R; letter G heeft te langen kop; lijnen 4 en 8 ont
breken; lip en neus niet gebogen, de eerste niet vooruitstekend. 

Vervalsching type II (foto nr. 14). 
I en II. Ontbreken. 
1. Schaduw van het oor ontbreekt. 
2. Halsuiteinde te recht, niet afgerond. 
3. Punt achter A van Sicilia te groot en te laag geplaatst. 
4 en 8. Lijnen ontbreken wederom. 
5. De cijfers O en 1 even groot. 
6. Uiteinde van de letter R te kantig, komt niet overeen met 

het origineele model. 
7 Letter G niet diep ingesneden. 
9 Lippen gelijkstaande; bovenlip niet vooruitspringend. 
10. Neus recht in plaats van gebogen. 

Vervalsching type IV (geen afbeelding). 
Deze verschilt al zeer weinig met de voorgaande; vertoont de

zelfde fouten. Bovendien is het oor te lomp; halsuiteinde reikt 
tot aan den rand; de letters G en R zijn veel te dik, de G gehee' 
vlak van onder, terwijl de R te dik is en het uiteinde rechts niet 
gebogen; lippen gelijkstaande en neus veel te dik. Aan de hand 
van deze mededeehngen en die van de voorafgaande vervalsching 
zal het wel niet moeilijk vallen ook deze vervalsching te herkennen. 

Vervalsching type V (foto nr. 15). 
Bij I en II ontbreken weer de punten. 
1. Schaduw b'j het oor ontbreekt. 
2. Halsuiteinde te recht. 
3. Punt achter A var Sicilia ontbreekt. 
4 en 8. Lijnen ontbreken. 
5. Cijfer O veel te groot. 
6. Letter R te dun. 
7. Uiteinde rechts van de letter G te kort. 
9. Lippen gelijk, staande bovenlip steekt niet vooruit. 
10. Neus te spits. 

Afb. 14. Afb. 15. 

Vervalsching type VI 
Hiervan is geen afbeelding gegeven, doch zij is nog wel de 

moeite waard te worden vermeld. Deze vervalsching is gemaakt 
van een echt zegel door middel van fotografie en zou dus we! 
gevaarlijk zijn, doch gelukkig vertoont ze zooveel afwijkingen, 
die ik u hierbij geef, dat vergissing is uitgesloten. De zegels zijn 
gedrukt op dik geelachtig en korrelig papier. De gom is ruw 
glanzend en geel. De druk is niet scherp, doch poreus met hier 
en daar kleurvlekken. De kleur is dof zwartblauw. 

Bij de echte zegels is het papier dun en zacht, de voorzijde ge
kleurd, soms wat doorschijnend. De echte gom is bruin tot geel
achtig wit, de druk is helder met geruiten ondergrond; kleur ui 
als hierboven vermeld. Een vergissing hierbij is haast on
bestaanbaar. 

(Slot volgt). 

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

IX. 
NOORSCHE SAGEN. 

Thor, de Donderaar. 

Op het 10 kronen zegel der 
uitgifte 1930 van IJsland is de 
offerande r̂ an Thor door de 
Vikingers afgebeeld. 

Thor is een der hoofdfiguren 
uit de Noor^che en Germaansche 
mythologie Hij was de oudste 
zoon van Odin en van Jord. Hij 
werd doo'- zijn pleegouders Win-
gnir en Hlora grootgebracht. Toi 
vrouw nam hij zich de goud-
harige Sif. Thor's attributen ziin 

een groote hamer, „miolnir" genaamd, waaruit hij bliksem en 
donder slingerde. Deze hamer was zóó heet, dat hij steeds een 
ijzeren handschoen aan zijn rechterhand moest dragen, wilde hij 
hem kunnen hanteeren. Tevens had de hamer de eigenaardigheid, 
steeds na den worp tot Thor terug te keeren. Verder droeg hij 
een toovergordel, waardoor zijn kracht verdubbeld werd. Thor is, 
zoowel in de Noorsche als in de Germaansche mythologie, de 
hoofdpersoon in vele sagen. Hier volgt de sage van den diefstal 
van Thor's hamer. 

Op een nacht werd Thor wakker en bemerkte tot zijn woede, 
dat zijn hamer verdwenen was. Hij riep de hulp van Loki, den 
god van het vuur in, die voorstelde om het valkengewaad van 
Freya te leenen en daarin naar het rijk der Reuzen te vliegen. 
Daar aangekomen, bekende een van de Reuzen, Thrym genaamd, 
den hamer te hebben gestolen. Wanneer Thor hem Freya als bruid 
zou brengen, zou hij hem den hamer teruggeven. Freya werd 
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gepolst, doch bedankte voor de eer, zoodat goede raad duur was. 
De goden en godinnen werden geraadpleegd, doch alleen Heimdall, 
de wachter Van den regenboog, deed een voorstel, dat kans van 
slagen had. Hij stelde n.1. voor, dat Thor zich zou vermommen 
in het bruidsgewaad van Freya en zich zou sieren met haar 
gouden hoofdtooi. Na eenig tegenstribbelen stemde Thor hierin 
toe. Loki ging mede, vermomd als zijn dienstmaagd. Toen Thrym 
het paar zag naderen, sprong zijn hart op van vreugde en ge
lastte hij snel de toebereidselen tot de bruiloft te treffen. Thor liet 
zich alles goed smaken aan den feestmaaltijd, zoo zelfs, dat Thrym 
zijn verwondering uitsprak over een dergelijken eetlust, waarop 
Loki antwoordde, dat de bruid van verlangen naar haar bruide
gom gedurende acht dagen niet had kunnen eten. Toen hierop de 
ongeduldige bruidegom een tip van den bruidssluier oplichtte, 
zag hij een paar vurig fonkelende oogen, waarop hij ook hierover 
zijn verwondering uitsprak, doch wederom wist Loki hem gerust 
te stellen door te zeggen, dat de bruid van verlangen in geen acht 
nachten had geslapen, vandaar haar glinsterende oogen. Niets 
stond nu meer de voltrekking van het huwelijk in den weg. 
Thrym haalde den hamer en legde dezen volgens gebruik in den 
schoot van de bruid. Thor greep hierop zijn „miolnir" en op
springende stortte hij zich op Thrym, dien hij met één slag neer
velde. Ook de andere gasten ondergingen hetzelfde lot. 

De offerande van de Vikingers aan Thor komt voor op IJsland 
1930, 10 kr. 

RUSSISCHE LEGENDEN EN SAGEN. 
lelja Moeromjetz is de 

groote figuur van het Rus
sische volksepos, waarin hij 
beurtelings als held, wel
doener en verlosser optreedt, 
lelja was de zoon van een 
boer uit Moerom. Tot zijn 
dertigste jaar was hij zieke
lijk en verlamd. In zijn een
tonig leven brachten alleen 
de bedevaartgangers, de z.g. 
kaliki, die geregeld rond
trokken om op de plaatsen, 
waar de beenderen van hei
ligen en martelaren bewaard 
werden, te bidden, wat af
wisseling. Gretig luisterde 
hij naar hun verhalen over 
vorst Wladimir te Kiew, 

over draken, roovers en heidenen. Op een dag, dat lelja alleen 
thuis was, klopten drie oude kaliki aan de hut en vroegen om 
toegang. Daar lelja met kon loopen, kon hij de deur met openen, 
doch een der kaliki beval hem om op te staan en ziet, toen hij 
dit probeerde gelukte het hem werkelijk zijn beencn te bewegen 
en naar de deur te loopen om de kaliki binnen te laten. Daarop 
haalde hij uit den kelder schuimend bier. De kaliki bevalen lelja 
na hen uit den kroes te drinken. Nadat hij hen gehoorzaamd en 
den kroes tot den laatsten druppel geledigd had, voelde hij een 
geweldige kracht in zijn lichaam varen. De kaliki voorspelden hem 
daarop ,dat hij een machtige held of op zijn Russisch „bogatvrj" 
zou worden. Zij bevalen hem zoo spoedig mogelijk te vertrekken 
om Rusland te verlossen van roovers en heidenen. Van een armen 
boer moest hij een hengstveulen koopen, dit gedurende drie maan
den goed voeren en verzorgen, hierna moest hij het laten baden 
in de vroege morgenuren in den dauw en het vastbinden aan een 
■yaal in de nabijheid van een hooge schutting. Pas wanneer de 
lengst heen en terug over de schutting had gesprongen, zou hil 
iet bewijs hebben geleverd krachtig en onvermoeibaar te zijn. 
/Vldus geschiedde het. Hierna maakte lelja zich tot het vertrek 
ereed. Hij kleedde zich in een harnas, voorzag zich van een 
cherp zwaard, pijlen en boog, benevens een speer en een knots. 
Van zijn ouders ontving hij den zegen op voorwaarde, dat hij 
Heen goede daden zou verrichten en niet noodeloos bloed ver
ieten. lelja beloofde dit. In de kerk, voor het beeld van den 

leiligen Nicolaas herhaalde hij plechtig deze gelofte. Het doel van 
Ie reis was Kiev, van waaruit vorst Wladimir Rusland regeerde. 

Alle heldendaden van lelja Moeromjets te beschrijven is on
oenlijk; zij vullen een boekdeel Ik zal mij beperken met een 
ort overzicht van de voornaamste te geven. Dit zijn: het ver
laan van den roover Solowej Razbojn'ek, een afzichtelijk wezen. 

dat de macht had alles te dooden en te vernietigen. Gedurende 
dertig jaren versperde hij alle toegangswegen tot Kiev. Deze fi
guur is het symbool van de rooverbenden, welke in dien tijd Rus
land onveilig maakten. De ontmoeting met den reus Swjatogor 
en diens dood, waarbij een deel van diens geweldige lichaams
kracht op lelja overging; de strijd tusschen lelja en ledoliesjtsje, 
welke het symbool is van den strijd van het Christendom tegen 
het heidendom; de twist en de verzoening met vorst Wladimir. 
Nadat lelja de rooverbenden en de heidenen had verslagen, moest 
hij den strijd aanbinden tegen de buitenlandsche vijanden, n.1. de 
Tartaren. De Tartaren worden gesymboliseerd in de figuur van 
tsaar Kalien, die eveneens na hevige gevechten door lelja wordt 
overwonnen en gedood. Een andere sage vermeldt het tweegevecht 
tusschen lelja en den valkenier (Sokolnjiek). Wanneer lelja den 
verslagene het leven heeft gespaard en hem naar zijn herkomst 
vraagt, blijkt het dat hij tegen zijn eigen zoon heeft gevochten. 
Wanneer lelja zich nu te slapen legt, tracht de zoon hem in den 
slaap te dooden, hetgeen mislukt. De vader is over dit laf verraad 
zoo verbolgen, dat hij zijn eigen zoon aan stukken scheurt. 

Ilja Moeromjets komt voor op Rusland 1914, 1 k. 

(Wordt vervolgde. 

DE GESCHIEDENIS VAN HAWAII 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

(Vervolg). 
Het invoeren van een, voor die dagen vooruitstrevende, wet

geving en het consolideeren van zijn rijk vormden de taak, die 
Kamehameha zich thans stelde Hij zag voorloopig af van de ver
overing van de eilanden Niihau en Kauai, al liet hij niet na, een 
machtige oorlogsvloot te vormen naar Westersch voorbeeld. De 
vorst zag in, dat niet kon worden volstaan met kano's, bemand 
met inboorlingen, die slechts Speeren en zwaarden voerden: 
groote schepen, met kanonnen bewapend, zouden de integriteit 
van 's konings gebied handhaven. 

Het is de verdienste van den historicus Albert Pierce Taylor, 
dat hij ons een uitvoerig beeld gegeven heeft van het leven van 
Kamehameha, den eersten koning van Hawaii. Doch ook hij heeft 
niet alle raadselen weten op te lossen; zoo de vraag, wanneer 
Kamehameha werd geboren. Het is zeker, dat hij in de maand 
November is geboren het jaar is wellicht 1736, volgens anderen 
echter 1750. Hij werd geboren als zoon van het opperhoofd 
Kalanikupuapaikalani Keoua in het plaatsje Ainakea, district Ko
hala, eiland Hawaii. Hij werd opgevoed in de sfeer van het poly
theïsme; voor het oog der menschen heeft hij steeds de voor
schriften van zijn godsdienst nageleefd, maar ernstige twijfel is 
gerezen of deze houding niet uitsluitend berustte op utiliteits
gronden. Hij was een dapper man: in de ontelbare gevechten 
streed hij zelf in de voorste linie. Dat hij beschikte over be
kwaamheden blijkt wel uit het feit, dat hij het eene eiland voor, 
het andere na onder zijn bewind bracht; verder uit zijn ont
vankelijkheid, allerlei Europeesche en Amerikaansche gebruiken en 
regelen over te nemen. Door zijn tijdgenooten werden zijn ver
diensten zoo hoog aangeslagen, dat zij hem den bijnaam „Napoleon 
van de Zuidzee" gaven. Het nageslacht eerde hem officieel als 
„Kamehameha de Groote". 

Ook in Europa, vooral Engeland, en in Amerika drong de 
roem van den koning door; talrijke zeelieden en particulieren boden 
hun diensten aan. Met scherpe intuïtie koos Kamehameha de hem 
geschikt lijkende personen uit en omringde zich met blanken. 
Zelf nam hij echter de gebruiken der blanken niet over; hij bleef 
zich kleeden in zijn langen mantel van gele veeren van den mamo
vogel en de eveneens gele mamovederhelm bleef zijn hoofd 
bedekken. 

In het jaar 1808 werd door den Engelschen kapitein George 
Backley, een van de blanke adviseurs van Kamehameha, de natio
nale vlag van Hawaii ontworpen; deze vlag herinnert eenerzijds 
aan de „stars and stripes" door de acht horizontale banen (wit, 
rood, blauw, wit, rood, blauw, wit rood), overeenstemmend met 
de acht eilanden; anderzijds aan de Britsche vlag, door de figuur 
in den bovenhoek, ontleend aan de Union Jack. Later volgde het 
staatswapen, waarvan de tweemaal acht sterren en de tweemaal 
acht horizontale banen weer herinneren aan de acht groote 
eilanden. Het devies van het wapen, „Ua Mau Ke Ea O ka Aina 
i Ka Pono" kan ongeveer worden vertaald met ,,Het leven van 
het land is bestendig in rechtvaardigheid". 

J ,K . RIETDIJK. ZICHTZENDFNGEN. 
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Na 1805 heeft Kamehameha de Groote geen strijd meer ge
voerd; de beide ontbrekende eilanden, Kauai en Niihau werden 
in 1809 door den plaatselijken vorst aan Kamehameha afgestaan: 
van dat oogenblik af vormen de Hawaiieilanden één geheel; het 
gansche gebied valt onder de centrale regeering van Kamehameha. 
Zijn gebied strekte zich uit van 154 gr. 49 min. tot 160 gr. 13 min. 
W.L. en van 18 gr. 54 min. tot 22 gr. 14 min. N.B. Gelijk wij 
reeds zagen, omvat het koninkrijk Hawaii de volgende acht 
eilanden: Hawaii, dat de Hawaii County vormt; Maui, Kahoolawe 
en Lanai, gezamenlijk Maui County vormend; Molokai, de Kala
wao County en Oahu, de Honolulu County vormend; Niihau en 
Kauai, de Kauai County. Bovendien nog eenige kleine, onbe
woonde rotseilandjes, terwijl in de loop van de negentiende eeuw 
een aantal westwaarts gelegen eilanden, zooals Midway, bij het 
koninkrijk gevoegd werden. De totale oppervlakte bedraagt on
jreveer 16702 km.^, dus minder dan de helft van ons land; het 
hoofdeiland Hawaii alleen heeft een oppervlakte van 4210 km.^ 
(ruim de oppervlakte van Overijsel); het belangrijke eiland Oahu 
is iets kleiner dan de provincie Utrecht (1230 km.^). De bevolking 
telde in het begin van de vorige eeuw ongeveer 300.000 zielen; 
twintig jaar later was de bevolking tot de helft teruggeloopen, niet 
door uitmoording, maar door de assimilatie met de blanken, 
wier deugden niet alleen werden overgenomen, maar ook hun on
deugden; de onafscheidelijke alkohol heeft ook in het grootste 
Polynesische rijk zijn werk naar „behooren" gedaan. Flawaii was 
een „verloren paradijs" geworden. 

Paiea Kamehameha had vele vrouwen, o. a. Keopuolani, die 
moeder werd van de latere koningen Kamehameha II en Kameha
meha III; Kalakua; Kaahumanu, zijn geliefde vrouw, die tevens 
volgens landsgebruik „ministerpresident" was; en zijn eigen 
dochter Kekauluohi, die later met haar broeder Kamehameha II 
'n het huwelijk trad. 

De laatste jaren van Kamehameha's regeering gingen tamelijk 
rustig voorbij; op 8 Mei 1819 overleed de oude koning te Kailua, 
tot grood leedwezen van het geheele volk, met uitzondering van 
de priesters, die hun invloed door het Christendom bedreigd zagen 
en hun kans nu weer konden waarnemen onder den opvolger van 
den groeten koning. In het holst van den nacht werd het 1'jk van 
Kamehameha overgebracht naar de bergen; waar de priesters zijn 
stoffelijke resten gelaten hebben, is niet bekend: waarschijnlijk 
hebben zij het lijk geworpen in den krater van de Kilaueavulkaan 
op Hawaii. 

Vele jaren later, in de maan dFebruari van het jaar 1883, is 
door het volk van Hawaii een groot standbeeld ter herinnering 
aan Kamehameha opgericht te Honolulu, dat nu nog steeds de 
bewondering van een volk voor zijn grooten koning vertolkt. 

Kamehameha de Groote werd 20 Mei 1819 opgevolgd door zijn 
oudsten zoon Liholiho, welke hem was geboren uit de verbintenis 
met Keopuolani te Hilo, in het jaar 1797. Hij aanvaardde de regee
ring onder den naam Kamehameha II. Hij miste de groote kwali
teiten van zijn vader en stond sterk onder invloed van diens meest 
geliefde vrouw Kaahumanu. Deze dwong hem, aanvankelijk tegen 
den wil van zijn eigen moeder, te breken met het tabusysteem. 
Toch gaf de invloedrijke Keopuolani toe: in October 1819 haalde 
zij het gansche tabusysteem omver, door in het openbaar tezamen 
met haar jongsten zoon, den lateren Kamehameha III, te eten 
iets, wat op straffe des doods verboden was. Toen het volk be
merkte, dat de goden geen zware straffen uitdeelden, ging het 
over tot het breken met alle consekwenties van het tabu; de 
godenbeelden, veelal van ontzagwekkende grootte, werden ver
nietigd; de tempels werden omvergehaald. Het eeuwenoude geloof 
bleek slechts een kwestie van uiterlijke vormen te zijn geworden: 
religie was het lang niet meer. Toen dan ook in 1820 de eerste 

zendelingen op de eilanden aankwamen, vonden zij daar een volk 
zonder geloof, zonder tempels, zonder goden. 

Op 30 Maart 1820 kwam het Amerikaansche scheepje, de 
„Thaddeus", met een aantal zendelingen aan boord, bij de kust 
van Hawaii aan. De eerste zendeling, die van Kamehameha II 
toestemming kreeg om het Christendom te prediken, was Rev. 
Thurston, wiens familie een groote rol zou spelen in de ge
schiedenis van Hawaii. Ook op andere eilanden togen de ver
kondigers van het Christendom weldra aan het werk; in 1821 ver
rees het eerste missiehuis in Honolulu; talrijke inheemschen werden 
gedoopt, terwijl in 1822 het eerste Christenhuwelijk werd 
gesloten. 

Op 27 November 1823, korten tijd na Let overlijden van 
„koninginmoeder" Keopuolani, vertrok Kamehameha II, tezamen 
met een zijner vrouwen, koningin Kamamalu, met een Engelsch 
schip, om een bezoek aan den koning van Engeland, van wien 
kort tevoren een groot geschenk was ontvangen, te gaan brengen: 
het regentschap over het koninkrijk werd opgedragen aan Kaahu
manu. Op 22 Mei landde het koninklijk echtpaar te Portsmouth. 

Kamehameha II had het voornemen, den koning van Engeland 
mede te deelen, dat de erkenning der Britsche suzereiniteit, door 
Kamehameha I geproclameerd op 25 Februari 1794, door hem, 
zijn zoon en opvolger, werd hernieuwd. Nog voordat de officieele 
ontvangst had plaatsgehad, overleed de koningin te London, op 
8 Juli. Het overlijden van zijn vrouw schokte den jongen en on
evenwichtigen koning dermate, dat hij weinige dagen later, op 
13 Juli, na een tragisch lijden ook stierf. De Britsche koning 
deelde aan het gevolg van de inheemsche vorsten mede, dat Groot
Britannië de suzereiniteit niet aanvaardde, maar wèl garandeerde' 
hij de integriteit van Hawaii te zullen eerbiedigen en eventueel 
ook tegenover anderen te zullen verdedigen. 

Aan boord van een Engelsch oorlogsschip werden de stoffelijke 
resten van Kamehameha II en koningin Kamamalu teruggebracht 
naar Hawaii ,waar het schip 4 Mei 1825 aankwam. Weinige weken 
later, op 6 Juni, werd de nieuwe koning uitgeroepen. Het was 
Kauikeaouli, de jongere broer van Kamehameha II, een zoon van 
Kamehameha I en Keopuolani. Hij was te Keauhou op Hawaii 
geboren op 11 Augustus 1813; wegens zijn jeugdigen leeftijd kwam 
hij te staan onder regentschap van zijn stiefmoeder Kaahumanu. 
Zij overleed in 1832; Kauikeaouli aanvaardde als Kamehameha III 
de regeering in Maart 1833; meer dan twintig jaar heeft hij zijn 
land geregeerd; vele belangrijke gebeurtenissen grepen plaats; de 
feodale maatschappij maakte geheel plaats voor een moderne 
samenleving. 

Reeds waren in verschillende deelen van het eilandenrijk plan
tages gesticht; steenen huizen werden gebouwd, in 1841 werd de 
eerste groote kerk geopend, de „Kawaiahao", welke men, niet 
zonder overdrijving, aanduidde als de „"Westminster Abbey van 
Hawaii" ! In 1834 was de eerste krant, in de inheemsche taal, 
verschenen; het jaar 1836 bracht de eerste Engelsche krant. Een 
aantal vooraanstaande personen ging zich wijden aan de studie; 
zoowel theologie als economie bleken veel belangstelling te 
wekken: de bijbel werd vertaald in de inheemsche taal. (Zou 
iemand uit de volgende zin de bekende woorden van het evangelie 
van Johannes, III : 16 herkennen ? No ka mea, ua aloha nui ma 
ke Akua i ko ke ao nei, nolaila, ua haawi mai oia i kana Keik: 
hiwahiwa, i ole e make ka mea manaoio ia ia, aka, e loaa ia ia kf 
ola mau loa.). Op 10 Mei 1839 verscheen de gansche bijbel ir 
de Hawaiitaal, bij een drukkerij te Honolulu. 

ADVERTEERT IN DIT BLAD 
J. K RIETDIJK.— POSTZEr.ELVEILTNGEN. 
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ECHTHEIDSKENMERKEN BADEN NRS. 2 EN 6 
door dr. G. W. W. BöLIAN. 

l\ 'f' 
Nr. 2 geel of oranjegeel papier. 
Nr. 6 groen papier. 
Herdrukken: dik papier, kleuren afwijkend. 
Kenmerken: 

1. Wit puntje aan boog onder AD van BADEN. 
2. Hoekversieringen regelmatig. 
3. BADEN en FREIMARKE staan vrij in de omlijsting. 
4. Blad heeft hier drie boogvormige spleetjes. 
5. Cijfer 5 kleiner dan de 1, 8 en 0. 
6. 12 boogjes. 
7. Punten achter v en 6. 
8. 2 blaadjes. 
9. Vrijstaande punt boven F van FREIMARKE. 
10. Fond bestaat uit regelmatige gegolfde dubbele lijnen. 
11. Men lette op den vorm van het haakje in dezen hoek. 
12. Onderste punt grooter dan de andere, de volgende naar 

boven worden hoe langer hoe kleiner. 
13. De letter M helt eenigszins naar links over. 
14. Lange ophaal aan kop 3. 
15. Eindpunt 3 zuiver rond. 
16. Stukje volgende boog zichtbaar. 
17. Verlengde dunne streep der 3 raakt eindpunt. 

. e soms gebroken (bovenaan). 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTIKELEN, 
IN JANUARI EN FEBRUARI 1937 VERSCHENEN 

IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

Afkortingen der tijdschriften: 
A.PH.: American Philatelist. 
C.C.PH.: Collector's Club Philatelist. 
E.T.; L'Echo de la Timbrologie. 
G.: Die Ganzsache. 
G.B.: Germania Berichte. 
G.S.M.: Gibbons' Stamp Monthly. 
] B.J.: Illustriertes Briefmarken Journal. 
L.PH.: London Philatelist. 
P.: Die Post. 

PH.B.: Le Philatéliste Beige. 
PH.J.G.B.: The Philatelic Journal of Great Britain. 
PH.Z.: Philatelisten Zeitung. 
PMRK.: Die Postmarke. 
S.B.Z.: Schweizer Briefmarken Zeitung. 
S.C.: Stamp Collecting. 
W.E.PH.: West End Philatelist. 

Algemeen. 
Grundbegriffe der Philatelie. PMRK. 1937, 17, 45. 
Poets and Postage Stamps. S.C. vol. XLVII, 1937, 727, 809. 
Portomarken. P. jrg. 44, 1937, 4, 30. 
Die Münzangaben auf den Marken der Länder Asiens. I.B.J. 

jrg. 64, 1937, 63. 
België. 

Les Bureaux ambulants de Belgique. PH.B. XVII, jrg. 1937, 10, 25-
Liste des marques d'origine connues jusqu'ä ce jour. PH.B. XVII, 

jrg. 1937, 7, 26. 
Le numerotage des feuilles des timbres-poste beiges de 1850 è 

1869. PH.B. X V n , jrg. 1937, 3. 
Brazilië. 

The Stamps of the Brazilian Empire 1843-1889. L.PH. vol. 
XLVI, 1937, 2. 

Canada. 
„Dominion" Issues of Canada. S.C. vol. XLVII, 1937, 520, 555, 

583, 657, 783. 

Ceylon. 
Ceylon Surcharges of 1882. L.PH. vol. XLVI, 1937, 28. 

Duitschland. 
Die Fahrten der Luftschiffe „Hindenburg" und „Graf Zeppelin" 

im Jahre 1936. PMRK. 1937, 21. 

Ethiopië. 
Ethiopia, Land of the Lion of Juda. A.PH. vol. 50, 1937, 191. 

Fiji. 
The Postage Stamps of Fiji 1878-1902. L.PH. vol. XLVI, 1937, 

13. 

Frankrijk. 
The Early Postmarks of France. PH.J.G.B. vol. XLVH, 1937, 5. 

Groot-Britannië. 
British Meter Marks. S.C. vol. XLVII, 1937, 559 (vervolg van 

biz. 496), 623, 828. 
Great Britain Silver Jubilee. The Types of the Halfpenny and 

one Penny. PH.J.G.B. vol. XLVII, 1937, 2. 
Kronungsmarken. I.B.J, jrg. 64, 1937, 44. 
„De La Rue" Varieties of the Silver Jubilee Stamps. S.C. vol. 

XLVn, 1937, 581. 
Photogravure Controls. Great-Britain - King George V a:.d 

king Edward VIII. G.S.M. vol. XLVÜ, 1937, 66, 96. 
Three Sizes of the King George Photogravure Stamps of Great 

Britain. S.C. vol. XLVII, 1937, 813. 
Ueber die Entstehung der Marken mit dem Kopfbildnis König 

Eduards VIII. I.B.J. jrg. 64, 1937, 25. 

Labuan. 
The Postage Stamps of Labuan. G.S.M. vol. XLVII, 1937, 72, 92. 

Marokko (Britsch). 
Morocco Mixtures. S.C. vol. XLVH, 1937, 641, 645, 679, 689, 

721, 824. 

Oostenrijk. 
Die Gelegenheits- und Werbestempel Oesterreichs. Ergänzun-^en 

und Nachtrag 1936. PMRK. 1937, 49. 
Die Zeitungsmarke der Ausgabe 1867 von Oesterreich und 

Ungarn. PMRK. 1937, 6, 35. 

Saargebied. 
Zur Frage der Sarre/Bayernwerte 2, 3, 7K Pf. und 20 Mrk. 

P. jrg. 44, 1937, 6. 
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Spanje. 
Aus dem nationalen Spanien P jrg 44, 1937, 31, 61 
Stamps of the Spanish Civil War G S M vol XLVII, 1937, 85 

Tsjechoslowakije. 
Die Postmarken der Tschechoslowakei PMRK 1937, 4, 34 

Venezuela 
The Early Stamps of Venezuela A PH vol 50, 1937, 171 

Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 
The United States Issue of 1918 20 A PH vol 50, 1937, 230 

Zwitserland. 
Les agences postales suisses a I'etrangcr S B Z jrg L, 1937, 7, "̂ 0 
Schweiz / 1881 Eascrpapier S B Z jrg L, 1937, 12 

Vervalschmgen. 
Danemark Aufdruckfalschung Mi 110, Y T 121 P jrg 44, 

1937, 14 
Deutsches Reich Aufdiuckfalschungen P jrg 44, 1937, 36 
Fälschungen der österreichischen Nachportomarken-Ausgabe 

1925 zum Schaden der Post PMRK 1937, 3 
Falsifications of certain High Values of Early Mexican Stamp"; 

L P H vol XLVL 1937, 32 
Raffinierte Falschstempel auf Malakote Marken PMRK 1937, 

23 

(Buiten verantwoordelijkheid der redactie). 

„DAG VAN DEN POSTZEGEL". 
Mijnheer de hoofdredacteur 
De ingezonden bijdrage in het Maandblad van April j 1 onder 

den titel „Dag van den postzegel en onnoodige uitgiften" geeft mij 
aanleiding tot eenige opmerkingen, die naar ik meen het algemeen 
philatelistisch belang ten goede kunnen komen Over de al of niet 
overbodigheid van de besproken en andere dergelijke uitgiften lijkt 
het mij nutteloos te debatteeren, daar men over de wen'schelijkheid 
en nuttigheid van een nieuwe uitgifte in philatelistische kringen 
steeds van meenmg heelt verschild Blijkens uw interessante uit
treksels van „voor 40 jaai" was men het destijds reeds over menige 
uitgifte oneens en ik wil in het belang van de bloei der philatelic 
hopen, dat men over 40 jaien nog steeds over de noodzakelijkheid 
van een nieuwe uitgifte zal twisten 

Hetgeen mij in het bewuste artikel heeft getroffen is het merk
waardige feit, dat een vereeniging, die er zich op beroemt 850 
leden te tellen, geen lid is van den Bond en toch meent op de 
gesties van dien Bond voortdurend critiek te mogen uitoefenen 
Ja, men gaat zelfs zoover den Bond den „goeden raad" te geven 
de bakens te verzetten, want anders zouden nog \̂  el meer ver-
eenigingen den Bond den rug kunnen toekeeren En dan wordt 
gewezen op de cntiek, die de eigen leden van den Bond, zouals de 
vereeniging „De Globe ' te Arnhem, op de bijzondere uitgifte 
hebben uitgeoefend 

Welnu, mijnheer de hoofdredacteur, daartoe is „De Globe ' ils 
lid van den Bond volkomen gerechtigd, doch de vereeniging 
„Philatehca" naar mijn meening allerminst Blijkbaar heeft men 
bij deze vereeniging nog steeds geen goed begrip van het vvezen 
van den Bond als vertegenwoordiging van alle Nederlandsche 
philatehsten, van officieele zijde als zoodanig erkend Wannee ' de 
Bond nu niet is, wat hij behoort te zijn, dan ligt dit in de eerste 
plaats aan vereenigingen als „Philatehca", die zich afzijdig houden 
en nimmer getracht hebben hun deel bij te dragen in de met 
gemakkelijke taak alle Nederlandsche philatehsten naar buiten zoo 
goed mogelijk te vertegenwoordigen Ik zou „Philatehca" willen 
toeroepen Wordt lid van den Bond en tracht datgene te ver
beteren, wat u in den Bond met aanstaat Indien het bestuur u 
niet bevalt, tracht dan een nieuw bestuur te laten kiezen, bevallen 
de statuten en het reglement u niet, stel dan de gewenschte ver
anderingen voor, bevalt de werkwijze u met, tracht deze dan te 

verbeteren, maar laat af critiek uit te oefenen zonder zelf een hand 
ter verandering of verbetering uit te steken 

De voortdurende negatieve belangstelling, die men uit niet-
Bondskringen den Bond betoont, rechtvaardigen reeds zijn be-
staansnoodzakelijkheid Trouwens de wenschelijkheid, dai alle 
philatehsten van Nederhnd, voor zoover zij in vereenigingen zijn 
georganiseerd, zooveel mogelijk in een orgaan vereenigd naar 
buiten kunnen optreden zal wel niemand in ernst willen ont
kennen Laat men dan begrijpen, dat indien de Bond mocht falen, 
dit in de eerste plaats te wijten is aan hen, die zich afzijdig 
houden en dat een critiek die alleen weet af te breken, niemand 
ten goede komt 

W S W DE BLÈR 
DE DAG VAN DEN POSTZEGEL. 

Het bestuur der Internationale Vereeniging „Philatehca" te 
's-Gravenhage en de heer K E König te Amsterdam hebben in 
het Maandblad van April hun misnoegen te kennen gegeven over 
het uitgeven door den Nederlandschen Bond van de bekende twee 
fee'-tkaarten ter gelegenheid \ an den „dag van den postzegel" 
op 10 Januari j 1 Tevoren had de heer Kirchner, bestuurslid van 
„Philatehca", in het Maandblad van Februari zijn hart gelucht 
over deze zoogenaamde , onnoodige uitgifte" en hadden ook onze 
hoofdredacteur, alsmede de vereeniging „De Globe" zich op minder 
vleiende wijze over die beide feestkaarten uitgelaten 

Het zi) mij vergund naar aanleiding hiervan het navolgende 
op te merken 

De uitgifte van de beide kaarten door den Bond is eenvoudig 
bedoeld als een onderdeel van de viering van den „dag van den 
postzegel", volgens besluit van het Xle congres der Federation 
Internationale de Philatelie, gehouden 29 Augustus 1936 te Luxem
burg Op dit congres werd aan alle aangesloten bonden m over
weging gegeven op 10 Januari speciale kaarten, bij voorkeur met 
gelijkvormige voorstelling en gelijkluidenden tekst, uit te geven en 
zoo mogelijk daarbij de medewerking te verzoeken van de post-
besturen, zooT\el voor wat de kaarten als wat de speciale stempels 
aangaat De aangesloten bonden, waaronder ook onze Neder
landsche Bond, hebben als goede leden van de F I P het besluit 
van het congres te Luxemburg uitgevoerd België meende door de 
uitgifte van een speciaal zegel en speciaal stempel nog meer luister 
aan de viering van d^n „dag van den postzegel" te kunnen 
bijzetten 

Dat de geincrimineerde twee kaarten door den Bond uitgegeven 
zooveel stof doen opwaiien, is mij ten eenen male onbegrijpelijk 
en moet m i worden toegeschreven aan het betreurenswaardige 
feit, dat de nota bene Internationale Vereeniging „Philatehca" 
blijk geeft totaal buiten de internationale philatelic te staan Geen 
wonder, als men buiten Bond en Federatie blijft Voor mij is dit 
de eenige verklaring door de volstrekt misplaatste en gezochte 
critiek op de uitgifte van de fameuse twee kaarten 

Duitschland gaf officieele, njet zegel ingedrukte kaarten uit, 
verkrijgbaar m 20 steden, terwijl voor elke plaats een speciaal 
stempel „Tag der Briefmarke" werd gebruikt In Oostenrijk, dat 
den „dag" in December vierde, verschenen ook enkele kaarten 
met speciaal stempel Tsjecho-Slokawije gaf twee kaarten uit met 
speciaal tweetalig stempel, Zwitserland een kaart Van de andere 
landen, o a Amerika, bezit ik de gegevens niet In Duitschland 
werden met minder dan 66000 kaarten verkocht Al deze bonden 
hebben derhalve volgens „Philatehca" de belangen der philate-
listen schromelijk verwaarloosd, het bestuur dezer Internationale 
Vereeniging heeft de w jsheid in pacht 

Eenig winstbejag zat bij den Nederlandschen Bond met de uit 
gifte dezer kaarten vanzelfsprekend niet voor, de Bond wilde zeer 
terecht alleen de kosten \ an drukken en stempel dekken en boekte 
daarbij het kapitale overschot van zegge een gulden en acht cent 

Waarom bestelde de heer Kirchner niet minder dan t i e n stel 
van de onnoodige kaart'-n aan den Bondssecretaris Zwolle, wanneer 
hij de uitgifte zóó verkeerd v i n d t ' Waarom kocht de heer König 
twee stel, wanneer hij er mets voor voelde en ze nu weer zoo 
graag kwijt wil zijn ' (Ik wil ze gaarne van hem overnemeuy Dat 
kaarten geen postzegels zijn, weet ieder beginneling, zou ik meenen. 
Op de tentoonstelling voor de jeugd, gehouden te Breda bij wijze 
van viering van den „dag van den postzegel", vonden 100 stel 
kaarten gretig liefhebbers en thans nog vragen vele jongelui er
naar Deze kaarten zullen later blijken van historische waarde te 
zijn (de geldelijke waarde interesseert mij niet), zij zullen in latei 
jaren worden gewaardeerd als een herinnering aan den eersten 
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„dag van den postzegel" in Nederland. De tegenstanders van deze 
philatelistische souvenirs behoeven zich niet over de uitgifte te 
-ergeren, daar het hier geen „officieele" uitgifte betreft en de 
kaarten voor een postzegelverzamelaar niet voor verzamelen in 
aanmerking komen. Zij zijn eenvoudig bedoeld als reclamekaarten 
of herinneringskaarten, evenals de speciale kaarten, uitgegeven door 
de vsreenigingen „Breda", „Groningen" en „Op Hoop van Zegels" 
bij gelegenheid der philatelistendagen en tentoonstellingen. Waarom 
uitte men geen critiek op deze kaarten ? 

Weten de beeren, die zoo fel afgeven op deze beide Bonds-
kaarten, dan niet dat in het buitenland al sedert vele jaren speciale 
kaarten en enveloppen worden uitgegeven ter gelegenheid van 
postzegeltentoonstellingen en philatelistische congressen ? In Frank
rijk en Duitschland bestaan er groote, bloeiende vereenigingen van 
verzamelaars van deze philatelistische souvenirs en stempels. In 
Frankrijk o. a. de vereeniging „Le Souvenir Philatélique", welke 
een druk rondzendverkeer onderhoudt. Een nieuw verzamelgebied 
is door deze souvenirs in het leven geroepen; ook in Nederland 
heeft deze hobby reeds vele aanhangers. Op de groote internatio
nale postzegeltentoonstelling „Pexip", welke van 18 tot 27 Juni a.s. 
te Parijs gehouden wordt, is in klasse VII, sectie V, voor souvenirs 
de manifestations philatéliques (timbres et cartes, obliterations, 
vignettes) plaatsruimte gereserveerd. Is dit alles aan de heftige 
bestrijders dezer kaarten dan totaal onbekend ? 

Bedoelde men wellicht met zijn critiek weder eens een aanval op 
den Nederlandschen Bond te doen en dezen bij de nog niet aan
gesloten vereenigingen in een slecht daglicht te plaatsen en tegen 
te werken ? Ik geloof dat zulks, gezien het werk van den Bond 
in de laatste jaren, wel misplaatst genoemd kan worden en dat dit 
onsympathieke gedoe weinig succes zal oogsten. Voorzeker ;s het 
niet erg verheffend van dt in ledental groote Internationale Ver
eeniging „Philatelica", de krasse uiting te durven neerschrijven, 
dat de Bond blijk geeft nog steeds niet het belang van de ver
zamelaars te behartigen en dat hij een zeer pover figuur slaat; er 
zijn nu eenmaal menschen, die gaarne een ander naar zichzelven 
beoordeelen; men zou ook kunnen zeggen: „Zij dacht door de 
ruit te kijken en keek in den spiegel" ! En wat te denken van een 
vereeniging, die, geen Bondslid zijnde, haar leden wel gaarne wil 
laten profiteeren van wat de Bond en de F.I.P. voor de philatelie 
tot stand brengen ? 

Het bestuur van „Philatelica" schrijft, dat de a l g e m e e n e 
v e r g a d e r i n g haar scherpe afkeuring uitgesproken heeft over 
deze ,,geste" van den Bond. Vermoedelijk bedoelt men het bestuur, 
want van een betrekkelijke motie van afkeuring door de alge
meene vergadering is in de notulen der vergaderingen van „Phila
telica" niets te vinden. Ik voor mij ben overtuigd, dat na mijn 
juiste uiteenzetting der feiten geen weldenkend verzamelaar de 
uitgifte dezer herinneringskaarten zal veroordeelen. 

De flauwe, onbeholpen aardigheden, waarmede de heer König 
zijn betoog in het Maandblad eindigt, zijn geen commentaar 
waardig. 

Ten slotte een enkel woord over de zoogenaamde onnoodige 
uitgiften. 

Ik ben van meening, dat de uitgifte van jubileum-, herinerlngs-
en weldadigheidszegels, voor zooverre het series van lage waarden 
aangaat, onze philatelie doet bloeien en in het bijzonder voor de 
jeugdverzamelaars zeer welkom zijn. Aangenomen mag worden, 
dat de philatelie zoowel onder de oudere verzamelaars als onder 
de jeugd de laatste laren niet dermate zou zijn opgebloeid, wanneer 
deze gelegenheidszegels niet van tijd tot tijd het licht zagen. Wat 
zou er van het jeugdverzamelen terechtkomen, wanneer de jeugd 
op zegels van Bremen, Oldenburg en meer algemeen gesproken op 
de oude dure zegels was aangewezen ? De goedkoope gelegenheids
zegels vormen het voedsel voor de liefhebberij der minder kapitaal
krachtige verzamelaars en vooral voor den jeugdverzamelaar. Zij, 
die dit niet inzien, geven blijk van een bekrompen blik op de 
ontwikkeling der wereldphilatelie. 

J. C. CRAMERLTS, 
vice-voorzitter van den Nederlandschen Bond, 

voorzitter van „Breda". 
Noot van de redactie. 
Waar deze aangelegenheid thans van verschillende zijden is toe

gelicht, sluiten wij waarover de discussie in het Maandblad. 
Wij twijfelen er evenwel niet aan, of deze zaak — de houding 

van het Bondsbestuur ten opzichte van speciale uitgiften en het 
vaststellen hier te lande van den datum van den postzegeldag — 
zal een punt van besprekmg uitmaken op het a.s. Bondscongres. 

„AVIA" TE 'S-GRAVENHAGE. 
Van 30 Juli — 15 Augustus a.s. wordt op Houtrust in Den 

Haag de luchtvaarttentoonstelling „Avia" gehouden. Het ligt in 
de bedoeling om bij voldoende deelname in een der zalen, die 
daarvoor gereserveerd is, een luchtposttentoonstelling te organi-
seeren. Het bestuur van ,,Avia" heeft zich daartoe in verbinding 
gesteld met den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars, die in principe bereid is, zijn medewerking 
hieraan te verkenen. 

In onderling overleg is de prijs van 1 m.^ tentoonstellingsvlakte 
gesteld op ƒ 1,—. 

Verzamelaars, die genegen zijn aan deze tentoonstelling te willen 
deelnemen, worden verzocht zich vóór 31 Mei op te geven aan den 
eersten secretaris van den Bond, den heer W. G. Zwolle, Oranje 
Nassaulaan 37, Amsterdam, Z., met vermelding van het aantal 
gewenschte m.^, alsmede den aard van hetgeen tentoongesteld 
zal worden. 

Luchtpostverzamelaars, helpt mede om deze tentoonstelling te 
doen slagen ! 

EERSTE JOEGOSLAVISCHE INTERNATIONALE 
POSTZEGELTENTOONSTELLING TE BEOGRAD. 

De eerste internationale postzegeltentoonstelling te Beograd (de 
Z.E.F.I.B.) zal gehouden worden van 12-19 September a.s. 

Verzamelaars, die van plan zijn aan deze tentoonstelling deel 
te nemen, worden verzocht zich tot mij te wenden voor toezending 
van pröspecti en aanm.el dingsformulieren. De aangifte is open
gesteld tot 1 Juli a.s. Voor plaatsruimte wordt 1 raam (70 cm. 
hoog en 130 cm. breed) op 40 dinar (pl.m. ƒ 1,75) berekend; 
voor 2 ramen 60 dinar en vervolgens voor elk raam meer 10 dinar. 
Men kan ten hoogste de beschikking krijgen over 10 ramen. 

ledere inzender zal t. z. t. zelf voor de verzending zijner col
lectie moeten zorgen, omdat ik tot nu toe van niemand vernomen 
heb, dat hij de tentoonstelling te Beograd zal bezoeken en zich 
dan misschien er mee zou willen belasten om de verzamelingen 
mede te nemen. 

Nadere inlichtingen, o. a. over de uitgifte der speciale tentoon
stellingszegels, over verzending en verzekering, zullen eerst in het 
Maandblad, dat in Juni verschijnt, bekend gemaakt worden, daar 
ik zelf pas in die maand de laatste gegevens ontvangen zal. 

Aan hen, die mij reeds hun adres opgaven, zal ik, zoodra de 
prospect! in mijn bezit zijn, er een toezenden. 

J. A. KASTEIN, 
Koninginneweg 192, Amsterdam, Z. 

TENTOONSTELLING NEDERLAND-BALTICUM. 
Naar aanleiding van de vragen om inlichtingen in zake de ten

toonstelling, welke de vereeniging Nederland-Balticum hoopt te 
organiseeren, kan thans het volgende worden medegedeeld. 

De tentoonstelling zal worden gehouden te 's-Gravenhage in 
Pulchri Studio op 12 en 13 Februari 1938. 
" Ingezonden kan worden door alle Nederlandsche verzamelaars. 
Kosten zijn aan de inzending niet verbonden; de inzenders zullen 
zelf zorg hebben te dragen voor de verzekering hunner inzending. 
Aan alle deelnemers zal een diploma worden overhandigd; een 
jury, bestaande uit eenigc vooraanstaande Nederlandsche verza
melaars, zal beslissen over de prijzen, welke worden uitgeloofd. 

De duur der tentoonstelling is bepaald op twee dagen; de toe
gangsprijs zal 25 cent bedragen. Leden van Nederlandsche ver
eenigingen van postzegelverzamelaars krijgen tegen bijzonder tarief 
toegang. 

De inzendingen zullen worden verdeeld over de volgende 
klassen: 

1. Officieele inzendingen. 
2. Inzendingen van verzamelingen van postzegels van één of 

meer van de Baltische republieken, niet gespecialiseerd. 
3. Gespecialiseerde verzamelingen. 
4. Verzamelingen, opgezet volgens de historisch-philatelistische 

methode. 
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5. Verzamelingen van luchtpoststukken. 
6. Verzamelingen van poststukken. 
7. Inzendingen van philatelistische literatuur. 
8. Inzendingen van jeugdige verzamelaars. 
Gaarne zal ondergeteekende spoedig mededeeling ontvangen om

trent deelname; tevens zal hij gaarne vernemen, hoeveel vierkante 
meter men denkt noodig te hebben. 

Voor uitstekende bewakmg van het tentoongestelde zal worden 
zorg gedragen vanaf het oogenblik van afgifte der objecten tot na 
de sluiting der tentoonstelling. 

Voor het geven van nadere inlichtingen is hij steeds gaarne 
bereid. 

Mr. J. H. VAN PEURSEM, 
bestuurslid NederlandBalticum, 

Zeestrat 40, 'sGravenhage. 

„JIPEX". 
JOHANNESBURG INTERNATIONAL PHILATELIC 

EXHIBITION. 
De internationale postzegeltentoonstelling te Johannesburg van 

216 November 1936 is een groot succes geworden. Het tentoon
stellingscomité, de Philatelie Society of Johannesburg, wilde niet 
een enorm groote expositie organiseeren, maar een eerste klas wat 
mzendingen betreft. En daarin is het uitstekend geslaagd. 

Ingezonden kon alleen worden met collecties van Afrikaansche 
staten ten zuiden van den equator. Hierin verwierf Riesco, Londen, 
met zijn buitengewoon mooie verzameling Kaap de Goede Hoop 
een gouden medaille en een eereprijs in den vorm van een Jipex
pressepapier. 

De „grand prix", een zilveren beker aangeboden door het ge • 
meentebestuur van Johannesburg, werd toegekend aan Curie, Jo
hannesburg, voor zijn prachtige collectie van Transvaal. In de af
deeling Stellaland had wijlen Leon de Raaij, Amsterdam, zijn zeld
zame collectie ingezonden, welke een zilveren medaille verwierf. 

In de luchtpostafdeeling was een uitgebreide algemeene Zuid
Afrikaverzameling van Wyndham, Kaapstad. Hij ontving een 
zilveren medaille. De verzamelingen van Norman Hill, Engeland, 
en Greenbaum, Pretoria, toonden respectievelijk luchtpostetiketten 
van ZuidAfrika en ZuidAfrikaansche eerstvluchten van 1911 
tot 1936. 

Om de tentoonstelling voor de bezoekers zoo attractief mogelijk 
te maken en tevens alléén bijzondere verzamelingen te kunnen 
toonen was, volgens de lijnen van de Siteb 1935 te Brussel, een 
noncompetive part ingericht, waarbij men uitsluitend op uitnoo
diging kon inzenden. In deze klasse zag men ware keurcollecties, 
uit elk land één. Een jury was hier niet noodig; iedere deelnemer 
ontving een zeer fraaie en origineele eereprijs: de Jipexpresse
papier. Op het marmeren voetstuk was een zilveren plaat aan
gebracht, waarop de naam van den deelnemer en zijn inzendmg; 
op het marmer bevond zich een blokje gouderts van Witwaters
rand. ^ _ 1 ■ J *i 

In de luchtpostafdeeling waren inzendingen van onzen land
genoot Boesman, Den Haag, met transatlantische post, Lindsay 
Everard, Leicester, met luchtpostzegels, en van mevrouw Anson 
McCleverty met zeldzaamheden uit haar wereldverzameling. 

Alfred Lichtenstein, NewYork, was op uitnoodiging versehenen 
met Mauritius en den geheelen dag verdrongen de bezoekers zich, 
hier iets van te kunnen zien. 

Van de meest verschillende gebieden was het beste te Johannes
burg te zien en de Jipex is dan ook schitterend geslaagd. 

J. BOESIvIAN. 

ns2. 

Iptiflatelis 

DE BLOKKENMANIE. 

Zooals er steeds een philatelistische „mode" geweest is, zoo heeft 
ook onze tijd er een, een gebied dat in de bijzondere belangstelling 
van vele verzamelaars staat, en dat na eenigen tijd weer onop
gemerkt zal verdwijnen en plaats zal maken voor een ander 
nieuwtje. Aldus de „Postmarke". Een nieuwe ster is thans aan de 
philatelistische hemel verschenen, de mode van de kleine zegel

velletjes of blokken. Als een epidemie is zij uitgebroken, nadat 
de eerste speciale velletjes jarenlang weinig bijzondere aandacht 
hadden gehad. Het verkrijgbare materiaal is bij lange na niet vol
doende om tegen de plotselinge groote vraag opgewassen te zijn, 
zelfs de geweldige prijsstijgingen zijn niet in staat om veel van 
de oude blokken op de markt te brengen. De postbesturen hebben 
gelijk, als zij daar rekening mee houden, en 1937 zal wat kleine 
velletjes betreft alle records slaan (Poesjkin, Hitler zijn al ver
schenen, Danzig met twee stuks, Joegoslavië, Tsjechoslowakije, 
Frankrijk zullen volgen, om er maar een paar te noemen). Behalve 
dat dergelijke blokken op zichzelf gewoonlijk al meer kosten dan 
de nominale waarde van de zegels, doordat er de tentoonstellings
entree of dergelijke als toeslag bij komt, vallen zij vaak nog in 
handen van speculanten, waardoor de verzamelaars nóg meer voor 
deze fraaiigheden moeten betalen. Zoo worden de bons voor een 
blok van de Fransehe Pexipzegels nu al met 5 tot 10 maal de 
nominale waarde betaald. 

Maar tenslotte is iedere mode aan haar eind gekomen en zoo 
zal het ongetwijfeld ook gaan met de specialeblokkenmode, die 
philatelistisch zonder eenige waarde en volkomen zonder zin is, en 
die alleen voordeelig is voor de speculanten. De philatelic, het 
wérkelijke verzamelen, niet het bijeenbrengen van kleine blaadjes 
papier, die alleen voor verzamelaars zijn gedrukt, maar het ver
zamelen van postzegels en de bestudeering daarvan, zal ook de 
blokkenrommel overleven en zal nog sterk en gezond zijn als 
dergelijke zijtakken allang zijn verdord. B. 

HET BLOK. 

Het begint er langzamerhand meer en meer op te gelijken, dat 
het op de portemonnaie van de Philatelisten gemunt is. Wat is 
n.l. de kwestie ? Sinds jaren vecht men tegen knoeiers en vir
valsehers van allerlei slag, die de philatelic totaal bederven. Maar 
thans is er een andere vijand voor in de plaats gekomen; hij heeft 
zich in den beginne heel timide voorgedaan en toen, gezien de 
argeloosheid der slachtoffers, is hij met meer vrijpostigheid, meer 
aplomb voor den dag gekomen: ik bedoel „het blok". 

De blokemissie is een mode, een manie geworden. Wil men 
de kosten van een tentoonstelling dekken: een blok ! Wil men 
een gebouw of een monument oprichten: weer een blok ! Wil men 
een fonds stichten (o. a. voor een imitatie Nobelprijs): een blok ! 
En wat is hiervan het zekere gevolg: de tegenzin, de afkeer om 
verder te verzamelen, omdat vele philatelisten niet de middelen 
hebben om zich die dure blokken aan te schaffen. 

Halt dus ! Laten wij er niet verder mee gaan, laten wij i e 
blokken negeeren. Het middel ? Heel eenvoudig ! 

Laten wij er in onze philatelistische bladen niet meer over 
schrijven en ze in onze catalogi niet meer vermelden. Laten we 
doen, alsof ze niet bestaan, laten we ze boycotten en we zul'en 
zien, wie van de twee gelijk zal hebben: de dief of de bestolene. 

Het is nog niet te laat om de dwaling te erkennen, die door de 
verzamelaars zelf begaan is, toen ze bij gelegenheid van zekeie 
philatelistisehe tentoonstelling dit systeem ingewijd hebben. De 
straf is niet uitgebleven. Verschillende begeerige staten hebben 
daarin een lang niet te versmaden bron van inkomsten ontdekt. 
Wij verzamelaars zijn het, die de kosten betalen; het hangt dus 
alleen van o n s af om deze schandelijke exploitatie den kop 
in te drukken. 

(Het bovenstaande is een vrije weergave van een artikel in de 
Schweizer Briefmarken Zeitung, dat mij als uit het hart gegrepen 
is). 

J. A. KASTEIN. 

EEN MERKWAARDIGE 
FOUTDRUK 

Een verzamelaar te IJmuiden 
blijkt in het bezit te zijn van de 
bekende afwijking: koning George V 
met volle baard. 

Wij geven van deze abnormaliteit 
de afbeelding weer. De gelukkige 
bezitter schrijft ons nog, dat hij dit 
zegel toevallig in zijn voorraad vond, 
het is afgestempeld 15 Februari 1937, 

H 
[|i«Pi^S 

1 
1 
1 
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SPECIALE AANBIEDING 
Italië. - Egeïsche eilanden. • Egeo. 
Ferrucci 1930. 
Calino No. 12-16 
Carchi - 12-16 
Caso - 12-16 
Coo - 12-16 
Lero - 12-16 
Lipso - 12-16 
Nisiro - 12-16 
Patmo - 12-16 
Piscopi - 12-16 
Rodi - 24-28 
Scarpanto - 12-16 
Simi - 12-16 
Stampalia - 12-16 
Castelrosso - 25-29 

Compleet 
7 0 stuks, f 13,50 

Garibaldi 1932. 
Calino No. 17-26 
Carchi - 17-26 
Caso - 17-26 
Coo - 17-26 
Lero - 17-26 
Lipso - 17-26 
Nisiro - 17-26 
Patmo - 17-26 
Piscopi - 17-26 
Rodi - 29-38 
Scarpanto - 17-26 
Simi - 17-26 
Stampalia - 17-26 
Castelrosso - 30-39 

Compleet 
140 stuks, f 4 0 , -

Egeo 1935, Medaglie militare No. 36-46 en Avion 
No. 34-42, compleet 20 stuks ƒ37,50. 

ALLES ONGEBRUIKT EN POSTFRISCH. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25-27, 
Telefoon 112438. 

DEN HAAG. 
Postgiro 4262. 

(216) 

Kennisgeving. 
Door toezending van zegels, welke nog 
in deze Veiling zullen worden opgenomen, 
zijn wij genoodzaakt de verkooping uit te 
stellen tot einde Mei. 
Veiling-catalogus gratis op aanvraag. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
NEDERLAND TENTOONSTELLING 

a f 2,50 per serie, 
gestempeld of ongestempeld, in elk aantal. 

Toezending van Prijslijst van 
SURINAME-ZEGELS 

geschiedt franco op aanvraag. 
HENDRIK VAN DER LOO'S 

POSTZEGELHANDEL N.V. 
NIEUWSTRAAT 26 (ingang portiek). 

Telefoon 54840, ROTTERDAM. (297) 

Ter gelegenheid van de 

Internationale Postzegelbeurste Londen 
wordt een 

speciale veiling 
samengesteld, welke gehouden zal worden op 2 4 en 2 5 Mei 1937 , bevat
tende de geheele wereld met uitzondering van Groot Brittannie en Koloniën. 
Eenig opmerkelijk mooi materiaal van de volgende landen zal worden aangeboden : 
Argentinië, België, Frankrijk, Duitschland en Italiaansche Staten, Nederland 
en Koloniën, Noorwegen en Zweden, Spanje en Koloniën, Zwitserland, enz. 
Bij verhindering om bij de veiling aanwezig te zijn, kan de catalogus worden 
aangevraagd. 

Correspondentie : Engelsch, Fransch en Duitsch. 
131/134 NEW BOND STREET. 

LONDON, W. 1. (Engeland). (187) 
Telejoon Mayfflir 0213. Telegram-adres: Phisloms*l-W«sclo, London. 

H. R. HAKMEli, 

De zaak, ^oor wijlen mijn üader 
in 1890 opgericht, wordt sinds 
I April LI. onder mijn leiding 
voortgezet. 

J. l . Vtli DIËTEN 
FISnEIIEllllllDElll.ll. 

44 Delftschevaart, 
ROTTERDAM. 

TELEFOON 55259. 
(164) 

VEILINGENfSEDERT 1892. 

http://FISnEIIEllllllDElll.ll


RECTIFICATIE. 
In de advertentie van de firma 

THEODORE CHAMPION, 
voorkomende op de 4e pagina van den 
omslag van het nummer van 16 April I.I., 
staat vermeld, dat de extra porto voor 
aangeteekende toezending van den zoo 
juist verschenen Catalogus van de 
Luchtpost bedraagt fr. 2,50. 

Dit moet zijn fr. 7,—. (245) 

Zwitserland. - Liechtenstein. 
DE GROOTSTE KEUZE BIJ DE 
GROOTSTE SPECIAAL-FIRMA 

ËfêiNisir »«lyiLiLËig A . O . , 
Freiestrasse 91, BAZEL (Zwitserland). 

GROOTE SPECIAAL-CATALOGUS 
Zwitserland-Liechtenstein 1937, 80 bladzijden, 
260 afbeeldingen, gedrukt op kunstdrukpapier, 
tegen f 0,25 in Nederlandsche postzegels. 

(271) 

PostzeBelliandel p . Hoogerdjlk, 
MOLENSTRMT 22, DEN HAA6. 

TELEFOON 112874. .POSTREKENING 92993. 

Aanbieding Landenpakketten. 
Een volledige 
100 versch 
200 'versch 
100 verschi 
200, versch 
400 versch: 
100 versch 
200 versch 
200 versch 
500 versch 
500 versch 
200 versch! 
500 versch: 
200 versch 
500 versch 
200 versch 
200 versch: 
150 versch 
500 versch 
200 versch: 
300 versch 
200 versch 
200 versch 
200 versch: 
150 versch 
300 versch 

Hen de 
Uende 
Uende 
llende 
Uende 
llende 
llende 
llende 
llende 
üende 
Uende 
llende 
llenile 
llende 
llende 
llende 
llende 
Uendo 
llende 
llende 
llende 
llende 
llende 
lletiue 
llende 

pakketteniijst op aanvraag 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEDERLANDSCH-INDIE 
BEIEREN 
BELGIË 
BOSNIË 
BULGARIJE 
DANZIG . 
DUITSCHLAND 
ENGELSCHE KOLONIEN 
FRANKRIJK 
FRANSCHE KOLONIEN 
GRIEKENLAND 
HONGARIJE . . . 
ITALIË . . . . 
JOEGO-SLAVIE 
LUXEMBURG 
OOSTENRIJK 
PERZIE . . . . 
POLEN . . . . 
PORTUGAL . . . 
PORTUGEESCHE KOLONIEN 
ROEMENIE 
RUSLAND (SOVJET) 
TURKIJE . . . 

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 
-2,5C 
-2 ,— 
-1,50 
- 4 , -
- 4 , -

PORTO EXRA. (223) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LÉNNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

(219) 

GROOT-BRITTANNIE. 
♦ 

1901-2.10/-1. R. Official 
Yvert & Tellier No. 22. 
Ik kan een ongebruikt en postfrisch 
exemplaar van dit zegel aanbieden, 
gemerkt ,,Champion". Het is een 
der zeldzaamste zegels der wereld. 

♦ 

T. ALLEN, 
Frinton on Sea, ESSEX (Engeland). (224) 

O 


