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Te koop gevraagd: 
Engelsche Koloniën, in het 
bijzonder betere soorten Ed

ward's en George's, post

frisch. 
Goed onderhouden Europa

verzameling. 
Rariteiten van Nederland en 
Koloniën. 
Vereenigde Staten van 
NoordAmerika, alle betere 
soorten. 
Alle gelegenheidszegels van 
Nederland en Koloniën. 
Aanbiedingen vŝ orden gaarne 
ingewacht. 
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J V j [ ^ / \ y ^ r i J C J L ' , Telefoon 554629 - Postrek. 61989. -Ll - twl >i X l / V / V v J , 
Gevestigd sinds 1918. ( P O S T - S C H B V E N I N G E N ) . 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
:<ooeven verschenen i 

A A N B I E D I N C N o . 9 C«IUI^I>> 
kevattende een pracktige, in ruim 600 kavels, gedetailleerde 
collectie NEDERLAND en KOL., E U R O P A en OVER
ZEE, tegen zeer billijke netto-prijzen. Vraagt omgaand den 
geïllustreerden catalogus aan! Toezending gratis en franco! 
De P R E T T I G S T E en V O O R D E E L I G S T E 

1, wjze ter completeering Uwrer verzameling I 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD: 
tegen contante betaling, groote, goed onderkouden verzameling 

NEDERLAND EN KOLONIEN, 
EUROPA 

GEHEELE" WERELD. 
Aanbiedingen met vraagprijs \irorden tegemoet gezien. 

Eerstvolgende Veilingen. 
14 en 15 Juni: 
Het tweede gedeelte van de uitgezochte „STEPHENS"-
COTiLECTlE, bevattende w o n d e r m o o i materiaal der 
OUD DUITSCHE STATEN in onberispelijken staat. 
21 en 2 2 Juni: 
De merkwaardige verzameling van NIEUW ZUID-WALES, 
waarschijnlijk de mooiste, welke ooit werd aangeboden. 
Er bevinden zich onder honderdtallen der ,,SYDNEY 
VIEWS", in schitterenden staat, een lust voor de oogen 
van eiken kenner. 

2 9 en 3 0 Juni: 
£en bijna complete collectie van EUROPA (met uitzonde
ring van Groot-Brittannië en Koloniën), practisch elk 
zegel dubbel, gebruikt en ongebruikt. 
5 en 6 Juli: 
12 en 13 Juli: 
Eenige mooie ALGEMEEN-VERZAMELINGEN zullen in 
deze veilingen onder den hamer worden gebracht, 
waaronder een groot aantal losse zeldzaamheden, ge
mengde lots, enz. 

Vraagt om toezending van den catalogus. 

H. R. HARMER, 
DE LEIDENDE POSTZEGEL - AUCTIONARIS. 

131/134 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfoir 0218. Telegram-adres: Phistamsel-Wesdo, London. (1S7) 

, 
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 o , s s ; Goudsche Glazen £ 0 , 4 5 ; 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 f0 ,28 ; 
'34 f0 ,28 ; 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 O,Q8 ; 7V2 g- luchtpost f 0,24; 36 c. f 0,03; 40 c. i 0,08; 
75 c. f 0,12; Driehoeken 6 c. f i ,2j per 100; 12V2 c. f 0,12; W. d Zw. 1^2 ^ 
f 0,50 p. 100; j c. f 0,80 p. 100; 6 c. f o,3S p. 100; 12V2 C' f 0.06; Curajao 
6 c. f 0,35 per 100; 12V2 c. f 0,06; luchtv. v. f 0,081/2; 2 c. Redding f 0,021/^; 
tentoonst. 2 , jo ; CURA(^AO: 300 j . cpl. ongebr. i j , — ; 
Jamboree Ij.^ c. f 1,—p. 100; 6 c. f 0,60 p. 100; lij.^ c. f 0,08. 

B e l g i ë : Orval I f 3,— ; Weid. 1928 f 1,50; 1929 f 2,— ; '30 f i , j o ; '31 
f 3.75; '32 f 4,— ; '33 f 6,— ; '34 f 4 ,2s; Antwerpen blok f 1,75; BIT f 0,50; 
-Leopold blok f i , so ; Mercjer f 19,— ; (m/St. L'AlIeud f 17,50) Infant, i 2,7S> 
Piccard f 0,60; Orval ÏI f 12,75; Invaliden f 2,20; Siteb f 1,50, 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; 'z6 f 4,— ; '27 f 2 , - ; 
'28 f 2,40; '29 f 2,40; '30 f I 70; IPOSTA f 12,50, *3r f 2,80, dito opdr. 
f 0,45, '32 f 1,80, Freder. f 0,60, WAGNER f 5,25. lAA f 1,20, blok loj. 
weid. f 17,—, luchtpost Yv. 27—34 f 3-50, CHIC \GOF. f 7,—, OSTROPA f 5,—. 
Diversen: Eng, Jubilee 2V2 d. f 0,06; Edward 2V2 d. f 0,03; alle Fransche gel. 
zegels fr. 1.50 minimum f 0,02; U.S.A gebr. of ongebr. (volle gom) (kanizegels 
halven prijs) prima kwaliteit, alles boven fr, 2,- Yvert tégen behoorlijken prijs. 

A A N G E B O D E N ( v r i i b l l j v e n d ) : 

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. 

GEBRUIKTE KRONINGSZEGELS ENGELAND 
iy2 d. per 100 f 0,75; per 1000 f 6,50. 

Kassa met order op mijn giro 86326. Details op aanvraag. 
H. Dreyfuss, Niersstraat 50, TeL 94223, Amsterdam Z. (309) 

f DCIHIiriiiNIPDÎ eEN 8 
POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON 
PASSAGE 25. KWAUTEIT! D E N H A A G . 

SPECIALITEIT NEDERLAND EN KOLONIËN. 

file:///irorden


ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 25 VEREENIGINGEN 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

16e Jaargang. Breda, 16 Juni 1937. Nr. 6 (186). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 
1/2 , - 17,50 
1/3 , - 1230 
1/4 . - 10,— 
1/6 , - 730 

1/8 pagina f 6,— 
1/9 , - 530 
1/12 , - 430 
1/16 . - 4,— 
1/18 . - 3 , -

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 Vo reductie. 
De adminis t ra t ie behoud t zich he t 
recht voor adver tent iën , zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundlgen, wetenschappehjken en redacuoneelen 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 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z.; buitenlandsche poststukken 
aan dr. E. A . M. Speijer, Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traan-
berg, Brouwersplein 25r, Haarlem; frankeermachmes aan A van der Willigen, Beeklaan 4J4, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S, Adama, Stijnbuijsstraat 3J, Nijmegen 

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

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

PROEVEN VAN NEDERLANDSCHE 
POSTWAARDEN 

door dr. R. E. J. WEBER, 
Conservator aan het Nederlandsch Postmuseum. 

Het artikel van den heer J. Eethe over de totstandkoming van 
onze frankeerzegels ^) heeft weer eens duidelijk naar voren ge
bracht welk een groote wendmg in de philatelie heeft plaats 
gegrepen stelde de verzamelaar zich vroeger ten doel, van elk 
zegel van een land cén exemplaar ^ oor zijn album te bemachtigen, 
thans wil hij van één emissie alles weten en ziet hij scherp uit 
naar afwijkingen en plaatfouten ,die hem in staat kunnen stellen 
de drukgeschiedenis te reconstrueeren. De aard van zijn materiaal 
(uitgegeven zegels) stelt den philatelist een grens: hij kan de druk
geschiedenis eerst aanvangen met de verschijning van de eerste 
oplaag. 

Een goed verzamelaar berust echter geenszins in deze be
perking. Alras stelt hij zich de vraag hoe het zegel ontstaan is, 
waarom de opdracht tot een ontwerp werd verleend, hoe de 
kunstenaar zijn taak opvatte, hoe in wisselwerking tusschen ont
werper, hoofdbestuur der P.T.T. en drukker, in proef op proef, 

ten slotte het zegel werd gevormd .Zelfs vermag deze geschiedenis 
een nog ruimeren kring te boeien dan die der philatelisten alleen, 
immers heeft zij bovendien de aandacht van allen, die zich voor 
de grafische vakken interesseeren. 

Op verschillende wijzen staan den belangstellenden heden ten 
dage inlichtingen ten dienste. De geschiedenis van het ontwerp-
Princessezegel van 1934 bijvoorbeeld, werd onlangs in een ge
denkboek verhaald ter gelegenheid van het huwelijk der Prinses ^). 
Gegevens van den eersten rang toonde het Postmuseum verleden 
jaar in een bijzondere tentoonstelling, waar ontwerpen in groot 
formaat, aanwijzingen voor den graveur, gravures, benevens een 
lange reek^ proeven van de jubileumserij van 1923 te zien waren. 

Een dergelijke publiciteit wa.. een generatie geleden niet wel 
denkbaar en geheel onmogelijk ten tijde van de oudste Neder-
landsche uitgiften. Eenerzijds bleven de departementsstukken, 
waarin over den aanmaak van geldsw.iardige papieren werd ge
handeld, veilig in de archieven geboigen, zonder dat mede-
deelingen over den gang van zaken het publiek bereikten, ander
zijds werden de verschillende ortwerpen en proeven niet op hun 
juiste waarde geschat. Blijkbaa" stonden zij volgens de toenmalige 
opvattingen te ver van de uitgegeven postwaarden af. Ook de 
verzamelaars hebben er aanvankelijk zoo over gedacht en aldus 

tiTw\ fiLW^ fiir^ 'm 
mMmMM mmmmm 

^̂ ^1 i^^i i^^^ 1^^ '̂ î =y li^^l 1^^ 

Emi.'isie 1852. 
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Emissie 1864. 

kon het gebeuren dat de geschitdenis der zegels onbekend bleef en 
dat proeven her en der verspreid raakten. 

Tegen het einde van de vorige eeuw zijn de opvattingen dien
aangaande geheel gewijzigd. Sedert hield de staat alle proeven 
onder eigen beheer en de moderne Philatelisten hebben, hoe ijverig 
zij ook jacht begonnen te maker, op die oude proeven, dit stand
punt van de overheid geëerbiedigd ''). Immers de moderne publi
citeit verschaft aan de verzamelaars, die het noteeren willen, reeds 
tal van gegevens over het ontstaan der zegels, terwijl nu een offi
cieele documentatie wordt gevormd. Het Nederlandsch Post
museum vervult b.j die documentatie een belangrijke functie en 
het stelt wat openbaarheid betreft gee.i andere voorwaarden dan 
een goede conservatie van de zeldzame en unieke stukken eischt. 
Een doelmatige huisvesting zal in de toekomst dit kostbare bezit 
nog beter tot zijn recht doen kcmen. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk zija, dat de museumverzame
ling, wat de oudste emissies betreft, niet volledig kan zijn. Heel 
veel dankt het museum aan groote philatelisten, die vroegtijdig 
de waarde van proeven hebben ingezien, doch bij het ordenen der 
collectie bleken verschillende schakels uit de lange keten te ont
breken. Thans echter heeft de staat een schenking ontvangen, 
waardoor het museumbezit op een geheel ander peil kan worden 
gebracht. Het betreft hier een verzameling proeven van po' t 
waarden der oudere emissies, welke mdertijd door mr. D. J. Zubli, 
een kenner van de materie, is bijeengebracht, en na diens dood in 
1898 geheel intact is bewaard door zijn zoon, mr. B. J. D. Zubli. 
De vorige directeur van het Postmuseum, wijlen de heer J. D. 
Tresling, bracht den eige.iaar voor het eerst in kennis met de 
museumverzameling. Met de bedoeling dat zijn collectie met die 
van het museum tot één geheel zou worden samengesteld, heeft 
mr. Zubli daarop zijn bezit aan den staat ten geschenke aan
geboden. Op 5 Mei j.l. heeft de overdracht in handen van den 
directeurgeneraal der P.T.T. plaats gehad. Dank zij dit op zoo 
ruime wijze ter beschikking gestelde materiaal kan het museum 
thans bogen op een welhaast unieke collectie. 

Het zou niet mogelijk zijn hier een overzicht te geven van alle 
aanvullingen, welke het museum door deze schenking heeft ge
kregen; één voorbeeld moge hier een plaats vinden. In 1866 zijn 

in het buitenland (bij O. Berger Levrauh te Straatsburg) proeven 
voor een frankeerzegel in steendruk vervaardigd. Exemplaren daar
van raakten overal verspreid, doen merkwaardig genoeg waren zij 
in het museum juist heel slecht vertegenwoordigd. Thans is de 
verzameling op dit punt op slag gecompleteerd. 

Eenige afbeeldingen van proeven der bekende emissies 1852, 
1864 en 1891 voegen wij ter illustratie bij. 

Het bestuur van het Postm.useum, dat wij met deze aanwinst 
gelukwenschen, meldt nog, dat de proeven thans worden opgezet 
en beschreven en dat zij zoo spoedig mogelijk zullen worden 
tentoongesteld. RED. 

^) P.T.T.Nieuws, 6e jaargang, blz. 85, en Ned. Maandblad voor 
Philatelie van 16 Maart j . l . 

■) Mr J. F. van Roy en. Prinses Juliana en de P.T.T. in: Gedenk
boek Oranje Nassau MecklenburgLippe Biesterfeld. 

') Zie: P. C. Korteweg, Beschrijvende Catalogus der Proeven 
voor de Postwaarden van Nederland en Koloniën, blz. 47. 

Met goedvinden van den schrijver overgenomen uit P.T.T.
Nieuws van 16 Mei 1937, met gebruikmaking van de daartoe door 
de redactie bereidwillig afgestane cliché's. 

Uitcjifler 

Emis.sie 1891. 

N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 
tt..zij het tegendeel is aangegeven. L = liggend, S = staand 
tol maat. 

ADEN. 
Krcnmgszegels volgens afbeelding, papier met het meervoudig 

wacïrmerk CA in sierschrift. 
1 anna, bruin. 
214 annas, blauw. 
3>2 annas, grijsblauw. 
Opgemerkt zij, dat voor de 

hieronder vermelde kronings
zegels der Engelsche koloniën 
geldt, dat de uitvoering gelijk 
is aan die voor Aden en alle 
gedrukt zijn op papier met 
genoemd watermerk. 

ANTIGUA. 
Kroningszegels: 

1 penny, karmijn. 
114 pence, bruingeel. 
2 '/2 pence, blauw. 

ASCENSION. 
Kroningszegels: 

1 penny, groen. 
2 pence, oranje. 
'• pence, ultramarijn. 

AUSTRALIË. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, papier met het koer

seerend watermerk: 
1 penny, groen. (Koningin Elisabeth). 
2 pence, rood. (Koning George VI). 

BAHAMAS. 
Kroningszegels: 

% penny, groen. 
I K pence, bruingeel. 
2% pence, ultramarijn. 

BARBADOS. 
Kroningszegels: 

1 penny, rood. 
I K pence, bruingeel. 
2'A pence, ultramarijn. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN, 
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BASUTOLAND. 
Kroningszegels: 

1 penny, rood. 
2 pence, lila. 
3 pence, ultramarijn. 

BECHUANALAND. 
Kroningszegels: 
1 penny, rood. 

2 pence, bruingeel. 
3 pence, ultramarijn. 

BERMUDA. 
Kroningszegels: 

1 penny, rood. 
1/4 pence, bruingeel. 
2i4 pence, ultramarijn. 

BRAZILIË. 
Het Bulletin Mensuel van Mei j . l . meldt de volgende frankeer

zegeli in de Mercuriusteekeningen der uitgifte 1920, doch op 
papier met het watermerk Brasil Correio: 

10 reis, bruinoranje. 400 reis, blauw. 
20 reis, violetgrijs. 500 reis, bruin. 
50 reis, groen. 600 reis, bruinoranje

100 reis, geeloranje. 700 reis, violet. 
300 reis, olijf. 1000 reis, blauwgroen. 

Voorts verscheen, volgens dezelfde bron, op genoemd papier: 
200 reis, violet. (Yvert nr. 261). 

BRITSCHGUYANA. 
Kroningszegels; 

2 cents, bruingeel. 
4 cents, grijs. 
6 cents, ultramarijn. 

BRITSCHHONDURAS. 
Kroningszegels; 

3 cents, oranje. 
4 cents, grijs. 
5 cents, ultramarijn. 

BRITSCHNYASSALAND. 
Kroningszegels: 

^2 penny, groen. 
1 penny, bruin. 
2 pence, grijs. 

BR [ TSCHSOM ALILAND. 
Kroningszegels: 

1 anna, rood. 
2 annas, grijszwart. 
3 annas, ultramarijn. 

CANADA (Mei 1937). 

UMU 

Frankeerzegel: 
4 cents, oranjegeel. 
5 cents, blauw. 
8 cents, roodoranje. 

Kroningszegel volgens neven
staande afbeelding: 

3 cents, karmijn 

CAYMANEILANDEN. 
Kroningszegels: 

^ penny, groen. 
1 penny, karmijn. 
2H pence, blauw. 

CEYLON. 
Kroningszegels: 

6 cents, karmijn. 
9 cents, groen. 

20 cents, blauw. 

CYPRUS. 
Kroningszegels: 

% piastres, grijs. 
1% piastres, karmijn. 
2'A piastres, blauw. 

DENEMARKEN. 

lÉÉÉÉft 

wmmm 

MÉÉÉÉ 

Frankeerzegels, uitgegeven ter gelegenheid van het 25jirig 
regeeringsjubileum van koning Christiaan X: 

5 ore, groen. (L). 
10 öre, bruin. (S). 
15 öre, rood. (L.). 
30 öre, blauw. (S). 

De 5 öre geeft een gezicht weer op Marselisborg, de 15 öre op 
Amalienborg. De twee andere waarden toonen den koning tijdens 
zijn dagelijkschen wandelrit door Kopenhagen. 

DOMINICA. 
Kroningszegels: 

1 penny, karmijn. 
I K pence, bruingeel. 
2J4 pence, blauw. 

EGYPTISCHE SOUDAN (April 1937). 
Dienstopdruk S.G. op koerseerend frankeerzegel: 

2 piastres, oranje en bruinlila. 
FALKLANDEILANDEN. 
Kroningszegels: 

^2 penny, groen. 
1 penny, karmijn. 
ZVJ pence, ultramarijn. 

FIJIEILANDEN. 
Kroningszegels: 

1 penny, lila. 
2 pence, grijs. 
3 pence, blauwgrijs. 

FRANKRIJK. 

■mi 

MÉM 

• 

> 

^ 

Ter gelegenheid van het 13e internationale spoorwegcongres, 
dat van 31 Mei tot 13 Juni j.l. te Parijs werd gehouden, verschenen 
de frankeerzegels: 

30 centimes, groen. 
1 franc 50 c , blauw. 

Op den dag van uitgifte waren de zegels slechts verkrijgbaar 
aan één Parijsch postkantoor; geleidelijk aan vond verstrekking 
plaats aan de andere kantoren. 

Maison Fischer te Parijs dank voor onverwijlde toezending. 
FRANSCHMIDDENAFRIKA. 
■Wij geven hierbij de afbeeldingen van de in het vorige nummer 

vermelde nieuwe series frankeer en luchtpostzegels. 

J, K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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De frankeer- en luchtpostzegels zijn alle gedrukt in liggend 
formaat. Voor de diverse waarden, kleuren enz. zi] verwezen naar 
genoemd nummer. 

GAMBIA. 
Kroningszegels: 

1 penny, bruingeel. 
1 % pence, karmijn. 
3 pence, blauw. 

GIBRALTAR. 
Kroningszegels: 

% penny, groen. 
2 pence, grijs. 
3 pence, blauw. 

GILBERT EN ELLICE EILANDEN. 
Kroningszegels: 

1 penny, violet. 
1/4 pence, rood. 
3 pence, ultramarijn. 

GOUD KUST. 
Kroningszegels: 

1 penny, bruin. 
2 pence, grijs. 
3 pence, blauw. 

GRENADA. 
1 penny, violet. 
1 yi pence, karmijn. 
2K pence, blauw. 

GROOT-BRIT ANNIE. 
Frankeerzegels volgens afbeelding, papier met het meervoudig 

watermerk- G VI R en kroon: 

Yi penny, donkergroen. 
1 penny, rood. 
IVi pence, ultramarijn. 

Kroningszegel volgens afbeelding: 
1 Yi pence, bruinlila. 

Het papier toont het hierboven vermelde watermerk. 
De koningskop werd geteekend door den kunstenaar Dulac; de 

rest der versieringen door Ene Gill. De bloemen in de vier hoeken 
geven de emblemen der vier konmkrijken wees: de roos voor 
Engeland, de distel voor Schotland, de narcis voor Wales en het 
klaverblad voor Ierland. Minder gelukkig vindt men over het 
algemeen het te zware opschrift Postage Revenue en de plaats 
van de koningskroon. 

De teekening van het kroningszegel is afkomstig van Edmund 
Dulac. De versiering links geeft den rijksappel weer, teeken van 
koninklijke waardigheid; rechts ziet men de gouden vaas, waarin 
de olie, benut bij de kroningsplechtigheid. Deze vaas dateert uit 
1661. 

HONGARIJE. 
Frankeerzegels in de uitvoering der uitgifte 1932: 

5 filler, roodbruin. 
25 filler, olijfgroen. 

Op eerstgenoemde waarde is afgebeeld Ferenc Kolcsey, de dichter 
van het Hongaarsche volkslied; op de 25 filler de dichter Mihaly 
Vorosmarty. 

HONGKONG. 
Kroningszegels: 

4 cents, groen. 
15 cents, karmijn. 
25 cents, blauw. 

De 2 cents groen (Yvert nr. 119) verscheen in grijs. 
JAMAICA. 
Kroningszegels: 

1 penny, rood. 
lYi pence, grijs. 
2Yi pence, ultramarijn. 

JAPAN. 
In de koerseerende teekeningen, papier met het watermerk golf-

lijnen, zijn te melden onderstaande frankeerzegels in de teekeningen 
der uitgiften 1922 en 1926: 

4 sen, geelgroen. 
10 sen, rose. 
20 sen, blauw. 

De 10 sen is gedrukt in het pagode-type, de twee andere waarden 
in de bergteekening 

KENYA, UGANDA, TANGANYIKA. 
Kroningszegels: 

5 cents, groen. 
20 cents, oranje. 
30 cents, ultramarijn. 

KOUANG-TCHEOU. 
De in het vorige nummer aangekondigde opdrukken-serii 

(landsnaam) op frankeerzegels der koerseerende uitgifte van Indo 
China zijn verschenen. Te melden zijn: 

1/10 
1/5 
2/5 
1/2 
4/5 

1 
2 
3 
4 

cents, 
cents. 
cents. 
cents. 
cents, 
cents. 
cents, 
cents. 
cents, 

blauw groen. 
bruinrood. 
rood. 
bruinr 
violet. 
sepia. 
groen. 
groen. 
blauw. 

ood. 

5 
6 

10 
15 
20 
21 
25 
30 
50 

cents. 
cents, 
cents, 
cents. 
cents. 
cents, 
cents, 
cents, 
cents. 

lila. 
rood. 
blauw. 
blauw. 
rose. 
grijsgroen. 
lila. 
bruingeel. 
sepia. 
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60 cents, lila. 
1 dollar, geelgroen. 
2 dollar, rood. 

Op de 4, 10 en 15 cents is de opdruk in rood aangebracht, 
op de overige waarden in zwart. 

LEEWARDEILANDEN. 
1 penny, karmijn. 
1K pence, bruingeel. 
2% pence, ultramarijn. 

LIBERIA. 
Opdruk 1936 en ster op dienstze^el der uitgifte 1918: 

25 cents, roodbruin en groen. 
LITAUEN. 
De 2 centu der uitgifte 1934, Yvert nr. 343, verscheen in rood

oranje en op papier met het watermerk van 1932. 
LYBIE. 
De in het Maartnummer vermelde pakketpostzegels werden 

aangevuld met: 
25 cente^imi, karmijn. 

MALTA. 
Kroningszegels: 

^ penny, groen. 
1 Yi pence, rood. 
2 ' / pence, ultramarijn. 

MANDSJOEKWO 
Waardeopdrukken op onderstaande frankeerzegels van vorige 

uitgiften: 
2% fen op 2 fen, geelgroen. (Yvert nr. 61). 
234 fen op 2 fen, geelgroen. (Yvert nr. 66). 
5 fen op 4 fen, olijfgroen. (Yvert nr. 88). 

13 fen op 12 fen, roodbruin. (Yvert nr. 63). 
In de koerseerende teekeningen verschenen de frankeerzegels: 

2 fen, geelgroen. 
4 fen, olijfgroen. 

Het papier bevat zijden draden en het huidige watermerk. 
MAROKKO (Britsche kantoren). 
Het onder GrootBritannië vermelde kroningszegel verscheen 

met de opdrukken: 
a. Tangier (vertikaal, 2 zijden); 
b. Morocco Agencies (vertikaal) en waarde 15 centimos; 
c. Morocco Agencies (vertikaal) en waarde 15 centimes. 
Bij de twee laatste opdrukken is de waarde 1% pence door

gehaald 
MAURITIUS. 
Kroningszegels: 

5 cents, violet. 
12 cents, rood. 
20 cents, ultramarijn. 

MEXICO. 
Van de frankeerzegels der uitgifte 19341935 verschenen de 1 en 

2 centavos in ietwat kleiner formaat {\7% X 21 in plaats van 
19 >̂  X 26 mm.). 

MONACO. 

^''''^mn^mrmmmmmm 

tÊtamÊÊMÊÊiM 

Weldadigheidszegels: 
50 4 50 centimes, groen 
90 f 90 centimes, rood. 

1 fr. 5 0  1  1 fr. 50, ultramarijn. 
2 francs | 2 francs, violet. 
5 francs f 5 francs, bruinrood. 

ifln| 
1 ̂  
^^m 
2' 'émUS:^2\ 

De drie laagste waarden, gedrukt in liggend formaat, geven de 
diverse tuinen van het vorstendom weer; de beide hoogste ( staand 
formaat) het portret van den vorst. 

De oplaag der twee hoogste waarden schiint zeer beperkt te zijn. 

MONTSERRAT. 
Kroningszegels: 

1 penny, rood. 
1J4 pence, bruingeel. 
2K pence, ultramarijn. 

NEWFOUNDLAND. 
Krningszegels in verschillende teekeningen, alle liggend formaat: 

1 c , grijs. 
2 c , groen. 
3 c , bruinoranje. 
4 c , karmijn. 
5 c , lila. 
7 c , ultramarijn. 
8 c , rood. 

10 c , donkerolijf. 
14 c , zwart. 
15 c , wijnrood. 
20 c , groen. 
24 c , lichtblauw. 
25 c , grijsblauw. 
48 c , purper. 

De 2, 4 en 5 cents zijn gedrukt in het algemeen kroningstype 
der koloniën; de overige waarden toonen de bekende land
schappen, dieren, enz., met daarnaast in medaillon het portret 
van den koning. 

NICARAGUA. 

«■nvwmwm^rwvt^^rv« 

IMAÉMÉÉÉ 

Ter gelegenheid van de Olym
pische spelen voor Midden
Amenka verscheen het frankeer
zescl: 

1 centavo, rood. 
De oplaag bedraagt 1 millioen 

exemplaren. 
Volgens het Bulletin Mensuel is 

dit zegel ook gedrukt in de kleu
ren groen, geel en blauw (dus 3 
zegels), doch deze werden niet 
cgelmatig aan de postkantoren 
verkrijgbaar gesteld. 

NIGERIA. 
Kroningszegels: 

1 penny, karmijn. 
1K pence, bruin. 
3 pence, blauw. 

NOORDRHODESIA. 
Kroningszegels: 

1K pence, karmijn. 
2 pence, grijsbruin. 
3 pence, blauw. 

OOSTENRIJK. 
De in het vorige nummer 

aangekondigde herinnerings
postzegels, honderdjarig be
staan der Donau Scheepvaart 
Maatschappij, zijn op 9 dezer 
verschenen in de waarden: 

12 gr., roodbruin. 
24 gr., donkerblauw. 
64 gr., donkergroen. 
Alle zijn gedrukt in het 

afgebeelde liggende formaat. 
Achtereenvolgens geven de 

teekeningen weer: stoomboot 
Maria Anna van 1837, het 
moderne pasagiersschip en de 
sleepboot Oesterreich. 

Van de 12 en 24 groschen werden elk gedrukt 2.500.000 stuks, 
van de 64 groschen 1.500.000 stuks. 
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PARAGUAY. 
De in het Januari-nummer vermelde nieuwe kleuren van onder

staande luchtpostzegels zijn opnieuw gewijzigd: 
33 pesos 75, rose. 

102 pesos, violet. 

PHILIPPIJNEN. 
In het Maart-nummer van dezen jaargang meldden wij de 

eerste waarden met den opdruk Commonwealth. Thans zijn met 
dezen opdruk onderstaande frankeerzegels verschenen der serie 
1935: 

4 centavos, groen. 26 centavos, donkerblauw. 
8 centavos, violet. 2 pesos, grijsbruin en zwart 

12 centavos, zwart. 4 pesos, blauw en zwart 
20 centavos geelgroen. 5 pesos, groen en zwart. 

Bij de drie laagste waarden is de opdruk één-, bij de overige 
tweeregelig. 

RUMENIE. 
Het eeuwfeest van de geboorte van Joan Creanga werd gevierd 

door de uitgifte eener serie herdcnkingszegels: 
2 lei, groen. 
3 lei, rose. 
4 lei, violet. 
6 lei, bruin. 

Op de 2 en 4 lei ziet men het geboortehuis van den schrijver, 
op de beide andere zijn portret. Alle zijn gedrukt in liggend 
formaat. De oplaag bedraagt 75000 series. 

SALOMONS-EILANDEN. 
Kroningszegels: 

1 penny, violet. 
1 /-2 pence, karmijn. 
3 pence, blauw. 

SEYCHELLES. 
Kroningszegels: 

6 cents, olijfgroen. 
12 cents, oranje. 
20 cents, blauw. 

SIERRA LEONE. 
Kroningszegels: 

1 penny, oranje. 
2 pence, lila. 
3 pence, blauw. 

SPANJE. 
Frankeerzegels met de beeltenis van Isabella de Katholieke-

20 centimos, violet. 
40 centimos, roodoranje. 
60 centimos, geel. 

Naar het Bulletin Mensuel mededeelt is laatstgenoemd zegel een 
foutdruk, die onmiddellijk werd of zou worden vervangen door 
dezelfde waarde in olijfgroen. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
Kroningszegels: 

4 cents, oranje. 
8 cents, grijs. 

12 cents, ultramarijn. 
SWAZILAND. 
Kroningszegels: 

1 penny, karmijn. 
2 pence, bruin. 
3 pence, blauw. 

ST. HELENA 
Kroningszegels: 

1 penny, groen. 
2 pence, oranje. 
3 pence, ultramarijn. 

ST. KITTS EN NEVIS. 
Kroningszegels: 

1 penny, rood. 
1% pence, bruingeel. 
2% pence, ultramarijn. 

ST. LUCIA. 
Kroningszegels: 

1 penny, violet. 
1/4 pence, karmijn. 
lyi pence, blauw. 

ST. VINCENT. 
Kroningszegels: 

1 penny, violet. 
\% pence, karmijn. 
2)4 pence, blauw. 

TRAVANCORE. 
Gelegenheidszegels in nieuwe reekening, waarvan wij de af

beelding in het volgend nummer hopen te brengen: 
6 cash, karmijn. 

12 cash, blauw. 
lYi chuckrams, geelgroen. 
3 chuckrams, violet. 

De zegels, alle gedrukt in liggend formaat, toonen het portret 
van rajah Rama Varma en de Subramania-schrijn of schatkist van 
den Hindoe-tempel. 

TRINIDAD EN TOBAGO. 
Kroningszegels: 

1 cent, groen. 
2 cents, bruingeel. 
8 cents, oranje. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 

Weldadigheidszegels, waarvan de toeslag ten goede Ttomt aan 
de hulpbehoevende jeugd: 

50 -I- 50 heller, grtien. (S). 
1 kr. + 1 kr., wijnrood. (S). 
2 kr. -f- 1 kr., blauw. (L). 

Op de twee laagste waarden is een moeder afgebeeld, haar kind 
in de wieg leggende; de 2 kronen toont een vioolspelenden vader 
bij moeder en kind („Wiegelied" van Sucharda). De teekeningen 
zijn vervaardigd naar bas-reliefs van den beeldhouwer S. Sucharda. 

De oplaag bedraagt 1.600.000 resp. 1.200.000 en 600.000 stuks. 
Drukwerkzegels volgens afbeelding: 

2 heller, grijsbruin. 
5 heller, blauw. 
7 heller, rood. 
9 heller, groen. 

10 heller, roodbruin. 
12 heller, blauwviolet. 
20 heller, donkergroen. 
50 heller, bruin 

1 kroon, grijs. 
Firma Voet te Rotterdam dank voor 

toezending. 
TURKS EN CAICOS EILANDFN. 
Kroningszegels: 

% penny, groen. 
2 pence, grijs. 
3 pence, ultramarijn. 

VIRGINISCHE EILANDEN. 
Kroningszegels: 

1 penny, karmijn. 
I K pence, bruingeel. 
2% pence, blauw. 
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YOUGO-SLAVIE. 

mw 
^ f* 
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Toeslagzegels ten bate van de jeugdhulp: 
25 para + 25 para, kastanjebruin. (L). 
75 para + 75 para, groen. ^L). 

1 d. 50 p. + 1 d., rood. (S). 
2 d. + 1 d., lila. (S). 

De kroonprins en zijn broertje zijn op deze zegels afgebeeld. 
ZUID-RHODESIA. 

Kroningszegels volgens af
beelding: 

1 p., karmijn en l.groen. 
2 p., bruin en geelgroen 
3 p., ultramar. en violet 
6 p., lila en zwart. 
Papier zonder watermerk 

ZWITSERLAND (Mei 1937). 
Opdruk „S. d. N / Bureau / international / du Travail" op 

koerseerend frankeerzegel in de hergravure: 
20 rappen, rood. 

Waarde-opdrukken op koerseerende portzegels: 
5 op 15 rappen, olijfgroen en rood. 

10 op 30 rappen, olijfgroen en rood. 
20 op 50 rapen, olijfgroen en rood. 
40 op 50 rappen, olijfgroen en rood. 

V. B. 

TeVcrw^aclitcn 
lükimic lit^ifter 

Oplaa^ci/fcrs,en5. 

P^RITSCHE KOLONIEN. 
Bij de optelling van het aantal kroningszegels — bladzijde 86 van 

het vorige nummer — werd de fout gemaakt bij New-Foundland 
de waarden 2, 4 en 5 cents nogeens te vermelden, hoewel zij reeds 
begrepen waren onder de 45 kroonkoloniën. Het totaal aantal zegels 
is dus 200. 

BULGARIJE. 
Binnenkort verschijnt een serie frankeerzegels in de waarden 

1, 2 en 4 lewa, waarop het prinsesje Maria-Louise is afgebeeld. 
nUITSCHLAND. 
In den loop dezer maand verschijnt, of is bereids verschenen, 

we-^erom een variatie van het Hitler-blok. Ten einde dit ook voor 
Frankeering te kunnen benutten zal n.l. in beperkte oplaag het 
»etand blok worden uitgegeven met naast elk zegel de aanduiding 
25 Rpf / einschlieszlich / Kulturspende". De prijs van een der-
elijk blok is 1 mark. 

FRANKRIJK. 
Aan onzen getrouwen Parijschen correspondent danken wij het 

volgende nieuws. 
Op 24 Mei j.l. had een zegel, in de waarde 90 centimes, moeten 

rerschijnen ter eere van den bekenden filosoof Descartes. Deze 

heeft vooral naam gemaakt door zijn „Discours de la Methode". 
De teekenaar vermeldde evenwel op het zegel „Discours sur la 
Methode", wat tot een felle kritiek in de Fransche pers aanleiding 
gaf. Op last van den minister van P.T.T. werden de zegels, waar
van de verkoop nog niet begonnen was, van de postkantoren 
telegrafisch teruggevraagd. Het nieuwe zegel met het juiste op
schrift verschijnt 15 dezer. Het bleek evenwel, dat eenige vellen 
niet zijn ingeleverd en dat enkele verzamelaars exemplaren had
den gekocht tegen 15 tot 50 francs per stuk. 

Om elke speculatie onmogelijk te maken, heeft de minister thans 
besloten, dat èn het zegel met den foutieven tekst èn het zegel 
met het juiste opschrift op 15 dezer verkrijgbaar zullen worden 
gesteld. 

Naar het gebeurde wordt een nauwkeurig onderzoek ingesteld. 
Nog zij vermeld, dat op 15 dezer frankeerzegels zullen verschij

nen met de portretten van Anatole France, Rodin en Pierre Loti. 
Voorts de twee reeds aangekondigde zegels voor de jeugdher
bergen. Met de Descartes-zegels dus 7 stuks. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
Maison Fischer re Parijs meldt ons, dat de oplaag der propa-

ganda-zegels voor de Parijsche wereldtentoonstelling, zijnde 32000 
series, geheel is uitverkocht. Een nieuwe oplaag is in bewerking, 
waarvan de verkoop zal beginnen ongeveer medio Juli. Het is 
niet zeker, dat deze tweede druk geheel gelijk zal zijn aan den 
eersten. 

HONDURAS. 
Herinneringszegels aan generaal Carlas zijn binnenkort te ver

wachten. 
HONGARIJE. 
Een prijsvraag is uitgeschreven voor ontwerpen van frankeer

zegels, ~ie in 1938 zullen worden uitgegeven ter gelegenheid van 
het daar te lande te houden Eucharistisch congres. 

IJSLAND. 
Het regeeringsjubileum van den koning van Denemarken brengt 

ons eveneens een speciale serie in de waarden 10, 30 en 40 aur en 
in een oplaag van 150.000 exemplaren. 

Bovendien verschijnt voor dezelfde gelegenheid een blok, waarop 
de frankeerwaarden van 15, 25 en 40 aur, waarvan de verkoop
prijs 2 kronen bedraagt. 50.000 stuks worden hiervan gedrukt. 

ITALIË. 
Het 10-jarig bestaan van het instituut voor sociale hulp zal 

binnenkort gevierd worden door de uitgifte van een speciale serie. 
Voorts blijft de 2000e geboortedag van keizer Augustus, welke 
23 September a.s. wordt herdacht, ook philatelistisch niet onop
gemerkt. Enkele speciale zegels zullen daartoe worden uitgegeven. 

LETLAND. 
Een serie frankeerzegels, waarop het vrijheidsmonument van 

Riga is afgebeeld, is in bewerking. Voorts verschijnt, in een op
laag van 100.000 exemplaren, een serie frankeerzegels zonder toe
slag, ten bate van de persvereeniging. 

LIECHTENSTEIN. 
Vier frankeerzegels ten bate van de werkloozen zullen binnen

kort worden uitgegeven. 
OOSTENRIJK. 
Op den dag van den postzegel, welke hier te lande op 5 De

cember wordt gehouden ,verschijnt de gebruikelijke weldadig-
heidsserie, waarop de portretten van beroemde Oostenrijksche 
geneesheeren. 

Het is waarschijnlijk te achten, dat in October a.s. wederom een 
winterhulp-serie wordt uitgegeven. 

Het moederdag-zegel is reeds aan de postkantoren uitverkocht. 
Die Postmarke meldt, dat het meerendeel dezer zegels voor de 
frankeering werd benut. De speculanten lieten ditmaal het zegel 
links liggen, zoodat het blad verwacht, dat ongebruikte exemplaren 
duurder zullen worden dan gebruikte. 

PORTUGAL. 
De heer v. S. te 's-Gravenhage zendt ons twee exemplaren van 

de 1 esc. 60 — Yvert nr. 357 — ter inzage, waarvan op het eene 
waardecijfer en muntaanduiding veel vetter zijn gedrukt dan op 
het andere. 
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RUSLAND. 
Phil. Sowjet Assoziation meldt 

ons het volgende. 
Ter gelegenheid van het op 15 

dezer te Moskou te houden Pan-
CJnion congres van Sovjet-archi-
tecten verschijnt een speciale serie 
frankeerzegels in de waarden 3, 5, 
10, 15, 20, 30, 40 en 50 kopeken, 
weergevende eenige van de voor
naamste bouwwerken, onder het 
tegenwoordige regime tot stand 
gekomen. 

De 40 kopeken, waarop het paleis der Sovjets is afgebeeld, een 
monumentaal gebouw van meer dan 40 meter hoogte, wordt voor 
deze gelegenheid bovendien uitgegeven in een velletje van 4 stuks, 
voorzien van het opschrift „Ie Pan-Union congres van architecten" 
en aan den voet „Moskou 1937". 

Zoo spoedig de zegels in ons bezit zijn, komen wij op deze 
uitgiften terug. 

Uit dezelfde bron vernemen wij nog, dat in den loop dezer 
maand de Puschkin-zegels zullen verschijnen op gewoon papier. 
De totale oplaag bedraagt voor de zes waarden tesamen 60 niil-
lioen exemplaren. 

Het Puschkin-zegelvelletje verschijnt n i e t op gewoon papier. 
YOUGO-SLAVIE. 
Naar Die Postmarke meldt zijn kort geleden verschillende rcst-

voorraden vernietigd en wel: ki.iderzegels van 1936, portret der 
koningin-weduwe (13.872 stuks van 75 para, 17.059 van 1.50 dinar, 
21.553 van 1.75 en 20.437 van 3.50 dinar). Voorts van de Roode-
Kruis-uitgifte van hetzelfde jaar: 620.623 stuks van 50 para, 
13.810 van 75 para en 26.005 van 1.50 dinar. 

Binnenkort verschijnt een serie luchtpostzegels in de waarden 
50 para, 1, 2, 2,50, 5, 10 en 20 dinar. 

V. B. 

Nederland 
en Overzeesclie Gewesten 

NEDERLAND. 
De zomerzegels. 
Bij het verschijnen van dit nummer zijn ook de zomerzegels er 

al enkele weken. Een persbericht van 22 Mei bericht het volgende: 
„Gedurende het tijdvak 1 Juni tot en met 17 Juli a.s. zullen, 

evenals vorig jaar, op de postkantoren zomerzegels verkrijgbaar 
worden gesteld, met een toeslag boven de frankeerwaarde, welke 
ten goede zal komen voor de helft aan sociale doeleinden (tuber
culose- en kankerbestrijding en het geleidefonds voor blinden) en 
voor de helft aan cultureele doeleinden, n.l. voor werkverruim'ng 
door opdrachten en andere voorzieningen ten behoeve van kunste
naars en enkele hunner fondsen . 

De frankeerwaarde is weer: \}i cent met een toeslag van I K 
cent, 5 cent met een toeslag van 3 cent, 6 cent met een toeslag 
van 4 cent en 12}^ cent met een toeslag van 3J4 cent. 

De zegels dragen resp. de beeltenissen van den kunstschilder 
Jacob Maris (1837-1899), de oudste der drie gebroeders Maris, een 
van de bekendste meesters van de Haagsche School; 

Franjois de Ie Boè (1614-1672), ook Franciscus Sylvius genaan.d, 
begaafd geneeskundige-chemicus, stichter van het eerste labora
torium aan de Leid<.che Hoogeschool, waaraan hij als hoogleeraar 
was verbonden; 

Joost van den Vondel (1587-1679), de groote dichter, wiens 
350e geboortedag op 17 November a.s. zal worden gevierd, en 

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723), groot liefhebber en 
waarnemer van de natuur, wier geheimen hij met zijn scherp-
geslepen glazen menigmaal wist te doorvorschen. 

De kleur der zegels, welke in plaatdruk worden uitgevoerd, is 
resp.: bruingrijs, groen, donkerpaars en blauw; de afmetingen zijn 
dezelfde als die van de zomerzegels van verleden jaar. 

De beeltenissen van Jacob Maris en Antonie van Leeuwenhoek 
zijn geteekend en gegraveerd door den grafischen kunstenaar S. H . 

Hartz en die van De Ie Boë en Vondel door mevrouw E. Reitsma-
Valenja." 

De aankondiging van de zegels geschiedde bij Dienstorder H 312 
van 19 Mei 1937, waaraan nog wordt ontleend, dat de geldig
heidsduur eindigt op 31 December 1942. 

De zegels zijn ditmaal een maand korter verkrijgbaar dan het 
vorig jaar, toen zij al op 1 Mei verschenen. De nieuwe serie was 
1 Juni verkrijgbaar; de afbeeldingen van de vier zegels gaan hierbij. 

De kleuren zijn: 
I H -|- IJ^ cent grijsbruin (Maris); 
5 -f- 3 cent groen (Sylvius); 
6 -{-4 cent donkerlila (Vondel); 

12^^ -|- 3K cent blauw (Van Leeuwenhoek). 
De zegels hebben kamtanding 12K : 12; ze zijn gedrukt in 

vellen op papier zonder watermerk. Op de randen de dubbele 
lijn, op den onderrand bovendien het plaatnummer. 

De teekening wijkt in zooverre af van die van de beide vorige 
series, dat de woorden ,,Cultureele en Sociale Zorg" nu in de 
teekening, onder de namen, zijn opgenomen. De geldigheidsduur 
is onderaan de zegels vermeld, zooals blijkbaar tegenwoordig een 
vaste gewoonte is geworden (zie de laatste kinder- en jamboree
zegels), maar bovendien wordt daar nu ook de toeslag genoemd. 

De waarde-aanduiding op de door Hartz gegraveerde zegels 
luidt: C, op die van mevrouw Reitsma: CT. 

Aan plaatnummers zagen wij van alle waarden nummer 1, van 
de 6 cent ook nummer 2. 

De Jamboree-zegels. 
Verschillende lezers maakten er ons op attent, dat soms de 

laatste letter van het woord Jamboree hooger of lager staat dan 
de rest van het woord. Ook vertoont de eerste N van Nederland 
vaak een uitstulping links. Dit zijn geen fouten in de teeke
ning, maar is slechts een gevolg van de tweekleurendruk. Als de 
zwarte kleur niet precies op de goede plaats gedrukt is ten op
zichte van de bruine, dan kunnen dergelijke verschuivingen op
treden. Een bijzonderheid is dat in geen geval. 

Nieuwe oplaagletters. 
7'A cent D, 15 cent L. 

Nieuwe etsingnummers.' 
V'A cent D: L 561, R 561 (weer met L en R !). 

15 cent L L 565, R 565 (weer met L en R !). 
\i4 cent Jamboree: 572. 
6 cent Jamboree: 562, 569, 570. 

12K cent Jamboree: 568. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
3 cent P: 274 in twee typen (cijfers van het nummer dich 

opeen of verder uiteen), 313, 314. 
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Postverkeer met Ned.-Indië. 
In dienstorder H 314 van 19 Mei en H 333 van 26 Mei wordt 

een opsomming gegeven van de nieuwe tarieven voor de post 
naar Indië, waarvan wij het voornaamste volledigheidshalve hier
onder zullen overnemen. 

1. In het verkeer tusschen Nederland en Ned.-Indië zal de weg 
door de lucht voor b r i e v e n en b r i e f k a a r t e n de gewone 
verzendingsweg worden. Een bijzonder luchtrecht zal voor deze 
stukken niet meer worden geheven. 

2. Per landmail of per zeepost zullen brieven en briefkaarten 
nog slechts worden verzonden, wanneer de afzenders door een 
opschrift op de stukken te kennen geven, dat zij die wijze van 
verzending verlangen. 

3. In verband met het vorenstaande wordt het tarief voor de 
verzending van brieven en briefkaarten naar Ned.-Indië nader 
geregeld als volgt: 

briefkaarten 10 cent per enkele kaart; 
brieven 12J^ cent per 10 gram of restend gedeelte van 10 gram. 
4. Bij verzending op verzoek per landmail o_f per zeepost moet 

voor brieven het gewone internationale port worden voldaan, n.l. 
12^2 cent voor de eerste 20 gram, en 714 cent voor elk volgend 
gewicht van 20 gram of gedeelte daarvan. Voor briefkaarten, op 
deze wijze verzonden, blijft het port op 5 cent per enkele kaart 
gehandhaafd. Verzending per landmail kan voorts geschieden van 
de van rijkswege uitgegeven postbladen, gefrankeerd met 6 cent, 
waarvan de prijs 7 cent zal bedragen. 

5. Vorenstaande regeling gaat, wat de verzending uit Neder
land naar Ned.-Indië betreft, in op 5 Juni a.s., en wat de ver
zending uit Ned.-Indië naar Nederland aangaat, met de vlucht 
van 16 Juni uit Bandoeng. 

6. Brieven en briefkaarten, bestemd om met de op 5 Juni te 
Amsterdam beginnende vlucht te worden verzonden en derhalve 
vóór dien datum ter post bezorgd, kunnen reeds volgens het 
nieuwe tarief worden gefrankeerd. 

7. Uit het hierboven onder 1 en 2 medegedeelde volgt, dat 
brieven en briefkaarten — tenzij de aanwijzing „per landmail" of 
„per zeepost" daarop voorkomt — steeds per luchtpost moeten 
worden verzonden, ook wanneer de frankeering niet overeenkomt 
met het tarief, hierboven onder 3 vermeld. In dat geval worden 
zij belast met een port gelijk aan het aan de frankeering ont
brekend bedrag en per luchtpost verzonden. 

8. Voor per luchtpost te verzenden postwissels blijft het af
zonderlijk luchtrecht bestaan. Het wordt echter verlaagd tot 
10 cent. 

9. Het luchtrecht voor per luchtpost te verzenden drukwerken, 
pakjes, akten en monsters blijft onveranderd. 

10. Alle stukken, uit Nederland met de vlucht van 5 Juni naar 
Ned.-Indië verzonden, zulen van den afdruk van een b ij z o n-
d e r e n stempel worden voorzien. (Zie hierover verder de rubriek 
Afstempelingen). 

16. Het d r i e h o e k i g l u c h t p o s t z e g e l v o o r b i j -
z o n d e r e v l u c h t e n zal voor de vlucht van 5 Juni gelijig 
zijn. (Met, volgens een persbericht van 31 Mei, de beperkende 
bepaling dat dit zegel alleen gebruikt mag worden op de corres
pondentie, die voor Ned.-Indië zelf bestemd is). 

En uit dienstorder H 333: 
2. Aangezien brieven en doosjes met aangegeven waarde niet tot 

de verzending met den luchtdienst Amsterdam-Bandoeng zijn roe
gelaten, kunnen zij alleen per landmail of zeepost worden oer
zonden. Voor de waardebrieven zal daarbij hetzelfde port van toe
passing zijn als voor brieven welke op verzoek langs dien weg 
worden vervoerd. 

6. De gelegenheid om per luchtdienst Amsterdam-Bandoeng v.v. 
verzonden stukken in Ned.-Indië en hier te lande te doen op
nemen in een extra-bestelling, wordt gehandhaafd. 

7. De doorzending per vliegtuig, van Medan af, van corres
pondentie, welke met de mailvrachtschepen van de stoomvaart-
maatschappijen ,,Nederland" en „Rotterdamsche Lloyd" naar Ned.-
Indië is vervoerd, zal n i e t meer plaats vinden. 

Nog geen briefport van 5 cent. 
De heer ir. Damme heeft onlangs verklaard, dat er aan gedacht 

wordt om het binnenlandsch briefposttarief in de naaste toekomst 
tot het peil van vóór den oorlog, dus tot 5 cent, terug te brengen. 

Naar het Handelsblad echter bericht zal deze naaste toekomst 
voorloopig nog niet zijn aangebroken. 

De 12/4 cent in het Koninginne-type met den „Cour"-opdruk. 
Dit zegel zal, gelijk in het Mei-nummer werd bericht, op 1 Janu

ari a.s. verschijnen. De directeur van het hoofdpostkantoor te 
s-Gravenhage verzoekt ons ter kennis van de belangstellende ver
zamelaars te brengen, dat met ingang van genoemden datum de 
1214 cent in de koninginne-teekening a f z o n d e r l i j k verkrijg
baar zal worden gesteld. Dit ten gerieve van de verzamelaars, die 
de overige verzamelaars reeds bezitten. 

Het gebruik van toeslagzegels voor de voldoenning van de ver
schuldigde kosten >-oor frankeering bij abonnement en busrecht. 

Het blijkt, dat de hieromtrent door het hoofdbestuur der P.T.T. 
gegeven voorschriften op een enkel kantoor niet juist worden toe
gepast, of dat verzamelaars eischen stellen, die niet kunnen of 
mogen worden ingewilligd. 

De geldende bepalingen zijn aldus: 
Frankeering bij abonnement: kosten in geld voldoen, waarvoor 

de aanbieder een kwitantie krijgt. Gedurende het tijdvak, dat bij
zondere zegels met toeslag verkrijgbaar zijn, worden op verlangen 
van den belanghebbende deze toeslagzegels geplakt, echter moet 
de frankeerwaarde dan gelijk zijn aan de te betalen kosten. 

Voor de voldoening van het l'usrecht geldt het voorschri 't , 
dat het verschuldigde recht in een zoo klein mogelijk aantal zegels 
op het voor den houder bestemde formulier wordt verantwoord. 
Gedurende het tijd\ak, dat bijzondere zegels met toeslag verkrijg
baar zijn, worden op verlangen van den belanghebbende deze toe
slagzegels geplakt, echter moet. de frankeerwaarde dan gelijk z<jn 
aan het te betalen recht. 

NED.-INDIE. 
Een nieuw zegel van 10 cent te verwachten ? 
Door de commissie van bijstand voor den P.T.T.-dienst in Indie 

zijn, volgens een van de Indische bladen, voorstellen ingediend tot 
verlaging van het binnenlandsch briefport. Als deze worden goed
gekeurd door de regeering zal de invoering toch niet vóór 1 Oc
tober kunnen geschieden. 

Het port voor binnenlandsche brieven bedraagt nu 12 J^ cent, 
het luchtrecht 10 cent. Voorgesteld is, het port te brengen op 
10 cent en het luchtrecht op 714 cent. 

Het in Indië meest-gebruikte zegel van 1 2 ^ cent zal dan woiden 
vervangen door de 10 cent. Er zal dan een nieuw zegel van 10 
cent worden aangemaakt, in de koninginne-teekening, in roode 
kleur. 

Nog andere tariefsveranderingen zijn in overweging. Mocht het 
blijken dat er geen behoefte meer is aan het zegel van 12)4 cent, 
dan zal deze waarde worden ingetrokken. 

De nieuwe 3 % cent. 
Uit officieele bron vernemen wij, dat het nieuwe frankeerzegcl 

van 314 cent niet vóór medio Juni verkrijgbaar zal worden 
gesteld. 

Nieuwe etsingnummers: 
L en R 49: 12'A cent C; 52: 25 cent C; 59: 40 cent C; 

61 : 1 cent D ; 65: 25 cent D ; 66: 5 cent D ; 73: 10 cent D. 
De Jamboree-zegels. 
Men maakt er ons op attent, dat op de jamboree-zegels de 

linksche padvinder aan zijn rechterhand behalve de (onzichtbare) 
duim nóg 5 vingers heeft ! Dit is op de vergroote afbeelding van 
het ontwerp (op blz. 67 van het April-nummer) beter te zien dan 
op de zegels zelf. 

Wij vernamen verder dat er nog enkele veranderingen aan dat 
ontwerp zijn aangebracht vóór het definitief werd goedgekeurd. 
Vergelijkt men de afbeelding met de zegels zelf, dan blijken de 
ruimten tusschen de letters van C E N T donkerder gemaakt te zijn, 
verder konden wij weinig verschillen ontdekken. 

Kopstaande opdruk 50 op 150 c. luchtpost. 
Na langen tijd is van dit zegel, naar het Postzegelblad voor 

Indië schrijft, een nieuw exemplaar ontdekt; iemand nabij Bandoeng 
vond een dergelijk zegel op briefstuk, afgestempeld 9 Mei 1933, 
de datum van de ontdekking. Dit is het 36e exemplaar, dat nu 
bekend is; 14 ontbreken er nog aan het halve vel. 

Opbrengst Leger-des-Heils-zegels; rectificatie. 
Het hoofdbestuur van den P.T.T.-dienst in Ned.-Indië zendt 

ons een rectificatie wat betreft onze mededeeling over de op-
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brengst van de Leger-des-Heils-zegels, in het Maart-nummer op 
blz. 48. 

Dankbaar voor de verbetering melden wij, dat de opbrengst 
bruto ƒ 28.947,97 bedroeg en de aanmaakkosten ƒ 1649,34, zoodat 
aan het Leger des Heils in Ned.-Indië een netto provenu van 
ƒ 27.298,63 kon worden uitgekeerd. 

Postverkeer met Nederland. 
Over de tariefswijzigingen, die zullen ingaan op 16 Juni, bij het 

vertrek van het eerste DC3-vliegtuig uit Bandoeng, kan nog het 
volgende worden medegedeeld. Ook uit Indië zal de post zonder 
nadere aanduiding door de lucht worden vervoerd. 

Brieven zullen aan port 20 cent per 10 gram kosten of ge
deelte van 10 gram, tot het gewone maximum van 2 kg. 

Het port voor brieven met aanduiding „per landmail" of „per 
zeepost" bedraagt tot 20 gram 15 cent, elke volgende 20 gram 
10 cent. 

Het postblad, waarvan het port per gewone mail 7% cent 
bedraagt, wordt per luchtmail verzonden voor 20 cent. 

De briefkaart: 3j4 cent per gewone mail, 1234 cent per lucht
post. 

Drukwerk: tot 5 gram per luchtpost 33 cent. Per 50 gram 
3 cent gewoon port en 50 cent luchtrecht, als vroeger. In talrijke 
gevallen kost bij verzending per luchtpost drukwerk dus meer 
aan port dan een brief ! 

Postwissels: het luchtposttarief wordt nog nader vastgesteld. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 
VOOR POSTZEGELKUNDE VAN J U N I 1897). 

Nederlandsch-Indië. 
Juist bij het ter perse gaan, zendt een van onze gewaardeerde 

medeleden in Java's hoofdstad ons de zooeven uitgekomen, dan 
de kantoren verzonden, doch nog niet voor het publiek overal 
verkrijgbaar gestelde 12^ cent, ■ in het type onzer jeugdige 
koningin, in een van die grijze nuancen, waarvoor een bepaalde 
benaming ontbreekt 

Behalve voor de toezending van het nieuwe frankeerzegel, zijn 
wij onzen gewaardeerden correspondent ook zeer erkentelijk voor 
de vestiging van onze aandacht op de nuancen van de ons toe
gezonden n i e u w e p o r t z e g e l s van 15 en 20 c , die thans 
in h a r d r o s e r o o d zijn uitgekomen. Hij bericht verder dat 
al deze vellen aleenlijk het type I dragen, de normale tanding 
bezitten en, evenmin als het 12)4 c. frankeerzegel, eenige fout 
vertoonen. 

Aan dit bericht voeg ik toe, dat ook bij de portzegels, voor 
specialisten, papier en gomvariëteiten, naast kleur en tandings
verscheidenheden te onderscheiden zijn. De eerste drukken van 
de portzegels, ons door den Heer D. E. Schreudrs voorgelegd, 
toonen én in kleurtint én in papier en gom eene geheel op zich 
zelf staande uitgifte. Het papier der eerste uitgifte is geelachtig 
wit en dikker dan van de tweede, waarvan de tint blauwachtig 
wit is; vervolgens is de eerste uitgifte met gele, de tweede met 
witte go mbestreken, en eindelijk is de eerste kleur bleekroserood, 
de tweede hardroserood. 

De tandingen der Postzegels van Nederland. 
Onlangs ontving ik een postzegel van Nederland van 2 0 c e n t , 

uitgifte 18 7 2, dat reeds dadelijk door zijn uiterlijk mijne aan
dacht trok. 

Het zegel heeft de z.g. p i n perforatie 14 X 14, geheel overeen
komende met die, welke bij de uitgifte 18 6 7 wordt aangetroffen; 
maar bovendien heeft het vrij breede witte randen, en meet het, 
binnen de tanding, in de breedte 21,5 en in de hoogte 25 mM. Het 
is vernietigd met den puntstempel 24. 

Hoewel dit het eerste zegel van de uitgifte 1872 is, dat mij 
met genoemde pinperforatie in handen kwam, en o.a. de H.H. 
Bohlmeyer en Goossen, wien ik het zegel toonde, verklaarden tot 
dusver die tanding niet bij de uitgifte 1872 te hebben aangetroffen, 
kan ik toch bezwaarlijk aannemen, dat die tanding niet ook bij 
andere waarden van genoemde uitgifte, meer bepaald bij de 
5 cent, zoude voorkomen. 

Ik noodig daarom alle verzamelaars, die werk maken van de 
tandingen der Nederlandsche zegels, dringend uit, hunne zef,els 
van 1872 eens nauwkeurig na te zien, en van hunnen bevindinf 
in dit Tijdschrift te doen blijken. Becking. 

Pbilatelistisch Woordenboek. — Vrij naar „Rocky Mountain 
Stamp": 

— E e r 1 ij k h e i d.  Eene in de Philatelie bijna onbekende 
deugd. 

— H e r i n n e r i n g s z e g e l s .  Zegels zelden kleiner dan 
12 X 15, uitgegeven ter herinnering aan iemands dood en zelden 
langer dan een dag koopbaar. 

— O n g e t a n d .  Hiermede wordt een zegel bedoeld, waar
van de perforatie is afgesneden, d. w. z. in een staat waarin zij 
zelden wordt uitgegeven. 

— O p d r u k .  Een middel door gewetenlooze handelaren aan
gewend om een gewoon zegel zeldzaam te maken. 

— S c h a r n i e r e n .  Heische machines, uitgedacht om ztId
zame zegels te scheuren. 

— W a t e r m e r k .  Een onzichtbaar merk, dat vermoed 
wordt aan de achterdeelen van zekere zegels te zitten. ü 

bstetukkeïL 
<9L 

BUITENLAND. 
ADEN. 
Vanaf 1 April van dit jaar geeft Aden eigen postzegels uit. Een 

reeks poststukken was dus evenzeer te verwachten. Als eersteling 
hiervan kunnen wij het verschijnen van een kaart van 9 pies 
groen vermelden. 

BIRMA. 
Tegelijk met Aden werd Birma een zelfstandig postzegelgebied, 

zoodat wij gereedelijk kunnen aannemen, dat ook hier poststukken 
verschenen zijn. Welke lezer kan ons hiervan reeds iets melden ? 

BRITSCHGUYANA. 
De heer L. E. Bosch toonde ons de envelop nr. 2 op wit, niet

gestreept papier m é t watermerk. Voor zoover wij konden na
gaan, is dit nog niet bekend, wel bestaat nr. 3 met watermerk. 

DUITSCHLAND. 
De prentbriefkaartenseries volgen elkander hier snel op; nadat 

vorige maand de series 81 en 82 bekend werden, kunnen wij nu 
reeds, dank zij de Berliner Ganzsachen Sammler Verein, serie 83 
vermelden. Deze reeks, die, zooals gewoonlijk, uit 9 kaarten be
staat, vertoont de volgende afbeeldingen: 

1. Bad Orb (drinkhal); 2. Halle; 3. Salzbach; 4. Bad Orb (bad
huis); 5. GarmischPartenkirchen; 6. Dillingen; 7. Hof; 8. Längen
argen; 9. Birkenfeld. 

FINLAND. 
Hier verscheen in de gebruikelijke teekening een nieuwe kaart, 

2 mark rood op wit papier. Eveneens kwam deze kaart als 
antwoord betaald kaart (2 mark \ 2 mark) uit. 

HONGKONG. 
Toen wij in ons Aprilnummer van 1937 nog 2 enveloppen met 

de beeltenis van koning George V konden opgeven, leek het niet 
waarschijnlijk, dat er van dezen overleden koning nog meer post
stukken zouden verschijnen. Nu, nadat Engeland 2 vorsten verder 
is en koning George VI reeds gekroond, komt Hongkong nog 
met een nieuwe kaart, 2 ets. grijs, met als zegelbeeld de kop 
van George V. 

PORTUGAL. 
De in ons vorig nummer reeds aangekondigde serie prent

briefkaarten ä 25 c. blauw verscheen niet in 10 soorten, maar 
— excusez du peu ! — in „slechts" 50 verschillende afbeeldingen. 
Hieronder volgen de verschillende opschriften: 

Alcobaca  Claustro do Mosteiro; Caminha  Torre do Relogio; 
Castelo de Belmonte; Castelo de Guimaraes; Castelo de Palmela 
Entrada da Torre de Menagem; Chaves  Ponte Romana; Coimbra 
 Claustro do Silencio  Santa Cruz; Evora  Casa do Século XVI; 
Guimaraes  Igreja de S. Miguel; Lisboa  Arco da rua Augusta; 
Lisboa  Ermida da S. a do Monte; Lisboa  Largo do Chafariz 
de dentro; Lisboa  Pateo de d. Fradique; Lisboa  Teatro Nacio
nal; Minho  Paisgem (2 afb.); Ponte de Barcelos; Ponte de 
Ucanha; Romar  Janela Manuelina do Convento de Cristo; Alen
tejo  Cangalhas; Alentejo  Trajo; Serra da Estrela  Pastor; 
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Miranda do Douro - Capa d'honras; Miranda do Douro - Trajo; 
Rendeira de peniche; Arcos de Val de Vez - Pelourinho; Castelo 
de Almourol; Castelo de Braganca - Torre de Menagem; Castelo 
de Leiria; Castelo de Vila da Feira; Castelo do Sabugal; Sé Velha 
de Coimbra; Fvora - Aqueduto; Evora - Ermida de S. Braz; 
Leiria - Paisagem do Liz; Lisboa - Claustro dos Jeronimos; Lisboa -
Jeronimos; Lisboa - Largo da Cantina de S. Miguel; Lisboa -
Pateo de D. Fradique (2 afb.); Sé de Lisboa; Mirandela - Pelou
rinho de Abreiro; Ponte do Lima - Capela Romana; Santarem -
Fonte das Figueiras; Viana do Castelo - Capela das Malheiras; 
Vizeu - Porta dos Cavaleiros; Cairo Alentejano; Lavrador da 
Caroca - Capa da palha; Tras os montes - Gaiteiro; Tras os 
montes - Homen do bombo; Planalto do Barroso - Trajo. 

NEDERLAND. 
Sedert l-VI-1937 komt de 4-rej,elige tekst, tusschen een flam

bouw en esculaapstaf K O O P T / CULTUREELE E N / SOCIALE 
ZORG / ZOMERZEGELS voor in de stempelmachines van Am-
s t e r d a m C S . (dubbelring) 's G r a v e n h a g e en R o t t e r 
d a m (enkelring). 

V l i s s i n g e n . De correspondentie, welke gepost werd op het 
congres van den Centralen Bond van Nederlandsch Post-, Tele
graaf- en Telefoonpersoneel, gehouden te Vlissingen van 27 t.m. 
29 Mei 1937 werd voorzien van den voor dezelfde gelegenheid uit 
1933 en 1935 van Amsterdam bekenden bijzonderen blokstempel 
CBPTT-CONGRES / 28. V. 37. IX / VLISSINGEN. 

Wij danken den heer D. O. Kirchner voor de toezending. 
U t r e c h t . Gedurende de van 6-17 Mei 1937 in Tivoli gehou

den bijeenkomsten van de Oxford-beweging was een brievenbus 
aanwezig. De daarin geposte correspondentie werd voorzien van 
den bijzonderen stempel, type „Lilliput" met Inschrift: OXFORD-
GROEP U T R E C H T / 6-17 MEI 1937. 

Dit type, dat ook voor de B.E.L.-week te H a a r l e m en bloe-
mententoonstelling te B o s k o o p dit jaar al gebezigd werd en 
door vorm en grootte zich niet bijzonder voor duidelijke afstem
peling leent, blijkt niet erg in de smaak der verzamelaars te vallen. 

Deze stempel met Inschrift: SCHAEFER'S SPROOKJESSTAE) 
LILLIPUT was in gebruik te H a a r l e m van 21 t.m. 26 Mei 
1937, te D e n H e l d e r (niet Helder, zooals in de gewone dag-
teekeningstempel staat) van 28 Mei t.m. 2 Juni 1937, te L e i d e n 
van 4 t.m. 9 Juni, te Z w o l l e van 11 t.m. 16 Juni en te H e n 
g e l o (O.) van 18 t.m. 23 Juni. 

Mededeelingen P.T.T. van 12 Mei 1937 bevatten o.a.: 
Met ingang van 1 Juni 1937 wordt het postkantoor te H a r 

d e n b e r g vervangen door een hulppostkantoor, dat - evenals 
iet met dit kantoor verbonden hulpkantoor (?) - niet onder een 
loofdkantoor zal resorteeren. 

Mededeelingen P.T.T. van 19 Mei 1937: 
Met ingang van 1 Juni 1937 worden de hulppostkantoren te 

M i e u w - W e e r d i n g e en te W a r n s vervangen door een 
joststation. 

Mededeelingen P.T.T. van 26 Mei 1937: 
Met ingang van 1 Juni 1937 wordt het hulppostkantoor te 

Mj n j e vervangen door een poststation. 
Stempeling van bijzondere postzegels. 
In „de Telegraaf" lazen wij: 
Amsterdam, 3 Mei. — Een postzegelverzamelaar te Haarlem 

leeft zich tot den minister van binnenlandsche zaken gewend, 
net het verzoek, om in het belanj, van een grooter gebruik van 
lomerpostzegels en andere weldadigheidspostzegels, te willen be
orderen, dat deze zegels op een daartoe aan de loketten gedaan 
erzoek, zorgvuldig en licht gestempeld zouden worden. 
De directeur-generaal der postirijen heeft thans bericht, „dat 

elanghebbenden, die bijzonder prijs stellen op een lichte en zorg-
uldige afstempeling van de voor frankeering gebezigde zegels, 

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

die stukken met een daartoe streK.kend verzoek ten postkantore 
ter verzending kunnen aanbieden". 

Moeilijkheden met speciale afstempelingen. 
In verband met het stukje onder dit hoofd in het vorig num

mer schrijft de heer A. J. Piket te Den Haag, dat hij nooit moei
lijkheden gehad heeft met de ver^.-haffing van bijzondere afstem
pelingen, door zijn te posten stukken met een begeleidend briefje 
te zenden aan de directie van de bewuste tentoonstelling. He t 
resultaat is steeds prachtig geweest. Andere stempelverzamelaars 
kunnen hier wellicht hun voordeel mee doen. 

NED.-INDIE. 
Batavia-C. Sedert begin Mei kwam in de Flierstempelmachine 

een stempelplaat met 3-regelige tekst K O O P T / JAMBOREE / 
ZEGELS links van het padvindersembleem. 

Dr. A. M. Benders vernam, dat met den stempel „Volkenbonds
conferentie, Bandoeng" 2189 gewone, 157 aangeteekende stukken 
en 7 postwissels werden afgestempeld, verder dat de stempels met 
zwarte breede rand (type VI), in Indië „blokstempels" genaamd, 
worden afgeschaft en dat, voor de eerste vlucht met de D.C. 3 
tegen het lage luchtrecht, in Indië op 6 kantoren speciale stempels 
kwamen. 

NED. ANTILLEN. 
Dr. Benders ontving een philatelistisch souvenir van de reis 

door president Roosevelt eind April j . l . in de West gemaakt aan 
boord van de Amerikaansche kruiser „Omaha", waarbij ook 
A r u b a werd aangeloopen om stookolie in te nemen. Óp een 
blok Cura9aozegels van 2 cent kwam een groot enkelringsstempel 
te staan: U.S.S. OMAHA / APR / 22 / 1937 / A.M. en rechts hier
van tusschen 3 dikke balken ARUBA / N.W.L 

SURINAME. 
Dr. Benders ontving onlangs een paartje 7K cent, geel 1931 in 

violetten inkt afgestempeld Berg en Dal dienst / Boven Suriname 
in omlijsting, waarschijnlijk van een particulieren vaartuigendienst, 
die ook het recht van postvervoer heeft. Kan één onzer lezers 
meer omtrent dezen stempel of Je verbinding mededeelen ? 

Berg en Dal dienst 
Boven Suriname 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 130 IIL 
Omstreeks 19 April werd deze machine opnieuw in gebruik 

genomen, voorzien van nieuwe datum- en waardestempels (model 
AA) en een iets grooter afzenderscliche, waarvan de teekening 
echter niet werd gewijzigd. 

Machine 195 XL 
Links van den datumstempel werd in April het reeds van ma

chine 160 en 193 bekende cliché gebruikt: U GEBRUIKT T O C H / 
OOK EEN / Francotyp / FRANKEERMACHINE. 

Machine 244 III. 
De Draka-machine werd voorzien van nieuwe datum- en 

waardestempels, grooter machinenummer (thans met open 4) en 
een nieuw afzenderscliche. 

Machine 399 IL 
Een nieuw afzenderscliche werd tusschen de stempels opge

nomen: B/Z (in cirkel) / BURGERZIEKENFONDS N.V. / 
AMSTERDAM-C. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Machine 453 IJL 
Door verandering van vennootschapsvorm werd in deze machine 

de aanduiding C V . achter den naam Gebrs. Van Gilze gewijzigd 
in N.V. 

Machine 542 I-H. 
Model C4B, sedert Februari in gebruik (zonder afdruknummerl 

bij de N.V. tot Vocrtzetiing vaT den Kon. Hollandschen Llovd 
te Amsterdam. Type I is geheel zonder cliché's, type II met; N.V. 
T O T VOORTZ. V. D. / K H L tusschen de stempels. 

Machine 651 III. 
Een nieuw cliché links bevat: Nederlandsche / Banden / (afb. 

autoband) / Bata. 
Machine 654. 
Model C4B, sinds Februari in gebruik bij de N.V. Ver, Kon. 

Papierfabrieken der firma Van Gelder Zonen te Amsterdam. 
Tusschen de stempels een verticaal gearceerde cirkel, waarop een 
monogram VGZ. 

Machine 712. 
Model C3B, sedeit Februari in gebruik te Groningen. Tusschen 

de stempels een kaartje van de drie Noordelijke provincies, waar
omheen: NIEUWSBLAD / VAN H E T / N O O R D E N . 

Machine 722 II. 
Deze machine, aanvankelijk met oud-model waardecijfers, werd 

door een nieuwe C4B-machine vervangen, warin ook een ander 
datumstempel voorkomt: ENSCHEDE in smalle letters tusschen 
verticale versieringsmotieven in plaats van er boven op. 

Machine 724. 
Model C4B, sinds Februari in gebruik. Tusschen de stempels in 

rechthoek: NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP / H O U T H A N -
DEL / V O O R H E E N / WILLIAM P O N T / ZAANDAM. 

Machine 725. 
Model C3B, sedert Februari in gebruik bij de Coöp. Verbruiks-

vereeniging „Excelsior" U.A. te Leeuwarden. Tusschen de stem
pels een kaart van Friesland met opschrift: „EXCELSIOR" / 
FILIALEN D O O R GEHEEL FRIFSLAND. 

Machine 726. 
Model C3B, sinds Februari in gebruik bij de Fabriek van Maggi's 

Voedingsmiddelen re Amsterdam. Tusschen de stempels in recht
hoek: Maggi / (afbeelding ster) / Amsterdam. 

Machine 734. 
Model C3B, in gebruik sedert Februari. Tusschen de stempels: 

Gebr. de Bruijn (in schrijfletters) / ARNHEM. Links van den 
datumstempel: Specialiteiten in: / CORSETTEN / BUSTEHOU
DERS / BUIKBANDEN / R (in driehoek) / ELASTIEKEN 
KOUSEN. 

Machine 765. 
Model C3B, sinds Februari in gebruik te 's-Gravenhage. 

Tusschen de stempels: OLVEH / VAN / 1879. 
Machine 766. 
Model C3B, sedert Februari in gebruik te Rotterdam. Tusschen 

de stempels: N.V. / INTERNATIONALE / FYFFES (in ovaal 
handelsmerk) / BANANEN MIJ. 

Hasler. 
Machine 611 IIL 
Links van den datumstempel werd een nieuw cliché geplaatst: 

T E G E N W O O R D I G / VLIEGT / MEN. 
Machine 621. 
In gebruik sedert 1 Mei. Tusschen de stempels een ovaalvormig 

dichtgegespte riem met inschrift: M. & R. DE MONCHY N.V. / 
ROTTERDAM. 

NED.-INDIE. 
• Francotyp. 

Machine 47 II. 
Het afzenderscliché tusschen de stempels werd gewijzigd in: 

Stadsgemeente Batavia / Gemeentewerken. 

Machine 57 IV. 
Van begin April komen ook afdrukken voor zonder reclame 

links van den datumstempeL 
Machine 63 IV. 
Voor de baarfrankeering is de oorspronkelijke machine met 

kleine waardecijfers vervangen door een ouder model met groote 
waardecijfers en oude telcijfers (overeenkomstig de oorspronkelijke 
machines 3 t.m. 8). Geen afzenders- of reclamecliché. 

tmcTitpos^ 
Alle post naar Indië per vliegtuig. 
Met de indienstneming door de K.L.M, van de Douglas D.C. 3 

vliegtuigen op de Indië-lijn, was de mogelijkheid geschapen, om 
alle brieven en briefkaarten per luchtpost naar Ned.-Indië en 
terug te vervoeren. Deze vliegtuigen toch kunnen bij de tweemaal 
wekelijksche dienstregeling per week 2200 K.G. uitgaande en thuis
komende post vervoeren. Bij de vroegere D.C. 2's was dat slechts 
1200 K.G. Het grootere laadvermogen van de nieuwe vliegtuigen 
maakte den grooten stap mogelijk, en de posterijen hebben daar 
zeer gaarne gebruik van gemaakt. Weliswaar moest het ge
wone lecht voor een brief van 6 cent op 123^ cent per 10 gram 
en voor een briefkaart van 5 op 10 cent gebracht worden, maar 
daar staat het zeker onbetaalbare voordeel voor de verzenders en 
ontvangers tegenover, dat de poststukken ook binnen de week 
over zijn. Het gewone luchtrecht voor brieven en briefkaarten 
werd dus geheel afgeschaft en luchtpoststrookjes zijn voor deze 
stukken dan ook niet meer noodig. De overgang van den ouden 
naar den nieuwen toestand vond in Nederland bij de postvlucht 
van 5 Juni, in Ned.-Indië bij die van 16 Juni plaats. 

Voor de luchtpostverzamelaars was, bij den overgang van den 
ouden naar den nieuwen toestand van belang, om de volgende 
poststukken als souvenir aan dezen belangrijken mijlpaal te ver
zamelen: 

1. Een brief en een briefkaart, gevlogen met het laatste vlieg
tuig, waarbij nog 30 cent luchtrecht (per 5 gram) verschuldigd was. 

2. Een brief en ten briefkaart, verzonden met het eerste vlieg
tuig, waarbij geen luchtrecht mee ' gold. 

3. Een brief en een briefkaart, verzonden op den laatsten dag 
van het oude tarief voor verzending per boot. 

Aardig was, dat het onder 1 genoemde tesamen viel met de 
eerste geregelde vlucht per Douglas D.C. 3 naar Ned.-Indië. 

Voor het onder 2 genoemde hebben de Nederlandsche en Ned.-
Indische posterijen een bijzonder poststempel geschapen, terwijl 
ook de driehoekszegels voor bijzondere vluchten (van 30 cent) 
voor deze vlucht te gebruiken waren. Blijkens ontvangen pers
bericht van P.T.T. mocht het driehoekzegel alleen worden ge
bruikt voor correspondentie, bestemd voor Ned.-Indië zelf. 

Het bijzondere Nederlandsche poststempel stelt voor een visch, 
met rechtopstaande stekels op het droge, die met wijd geopenden 
bek naar water snakt en met schelvischoogen opkijkt naar een 
schoone libel, die hooger vliegt dan de sterren. Een symbolisch 
beeld dus !! 

5 VI1937 
MIE U\X/TARIEF: 
LUCHTRECHT EN ETIKET/' 

VERVALT^ 
VOORTAAN LEIDT WAAR."" 
INSULIIMDE DE POSTVWEG" 

DOOR DE LUCHT: 
Wat het onder 3 genoemde betreft, daarmede zullen wel weinij 

verzamelaars succes gehad hebben. Aanvankelijk was n.l. vast 
gesteld, dat de nieuwe toestand op den dag van het vertrek vai 
het Ie vliegtuig zou ingaan, waarbij het zonder luchtrecht mede 
zenden van luchtpost met dat vliegtuig dan den overgang vormdf 
Later echter bleek, dat men het laatste aannemen van brieven 
6 cent per 20 gram eenige dagen vervroegd had, zoodat in Neder 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGBN. 
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VERZOEK. 
Aan heeren redactieleden en medewerkers wordt verzocht hun 

gespecificeerde njta's, wegens voorgeschoten porti over het eerste 
halfjaar 1937, vóór 27 Juni a.s. te willen inzenden aan de 
administratie. 

WEDEROM EEN NIEUWE VEREENIGING T O T ONS BLAD 
TOEGETREDEN. 

Het is ons bijzonder aangenaam onzen lezers te kunnen mede-
deelen, dat de onlangs opgerichte Postzegelvereeniging „Sant
poort", te Santpoort, besloten heeft het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie als haar officieel orgaan aan te nemen. 

Thans zijn VIJF EN TWINTIG VEREENIGINGEN bij het 
Maandblad aangesloten ! 

Breda, 31 Mei 1937. 

VERZAMELAARSLOKETTEN. 
Het ten P.T.T.-kantore te Roermond bij wijze van proef open

gestelde loket voor den verkoop van postwaarden aan verzame
laars zal, in verband met het geringe gebruik, dat van deze gele
genheid wordt gemaakt, met ingang van 1 Juli a.s. worden op
geheven. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Mededeeling. 
Het bureau van den Bondskeuringsdienst is in de maand Augus

tus gesloten. 
Het hoofd van den keuringsdienst, 

P. JORISSEN P.Czn., 
Groot Hertoginnelaan 64, Den Haag. 

Informatiebureau. 
Over onderstaanden per;oon worden op aanvrage inlichtingen 

veri 'j >kt. (Postzegel voor antwoord insluiten) 
Firn.? A. Weggen, Juliana van Stolberglaan 181, Den Haag. 

De beheerder van het informatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam, Z. 

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

Nieuwe leden. 
742. P. J. de Priester, Korte Achterstraat 4, Hoorn. (V.). 
743. mr. J. F. de Veer, Tjermeewg Ha, Malang (Java). 

Aanmeldingen. 
P. J. M. Boel, Bosboom Toussaintlaan 63, Hilversum. (V. en L.). 
f. R. Kampf, Prins Mauritslaan 14, Den Haag. (V.). 
ihr. mr. J. C. de Beaufort, Rijperweg 9, Bloemendaal. (V.). 
J. H. Zwiers, Dorpsplein C 314, Ridderkerk. (V.). 
nr. L. J. Dijkstra, Emmalaan 34, Apeldoorn. (V.). 
ri. Polman, Merapistraat 7, Malang (Java), 
ri. G. Winter, Olcottpark 47, Bandoeng (Java). 
f. Bijloo, Billitonstraat 16, Bandoeng (Java). 
Z. H. Oostingh, Progostraat 6, Bandoeng (Java). 
. E. C. van Beusekom, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
|. W. C. HüII, Inspecteur van politie, Langsa. Atjeh (Sumatra). 
. B. E. A. Dijkman, ond., Membang Moeda, bij Medan (Sumatra). 

(Oud lid). 
Naamsverandering. 

P21. S. J . F . Plante Fébure de Villeneuve, s.f. Balangbendo, Krian 
(Java). . 

Adreswijzigingen. 
250. dr. B. E. Jacques Baalde, Bandoeng (Java). 
675. ir. A. N . P. de Wit, Palembang (Sumatra). 
268. A. Ros, havenmeester, Tjilatjap (Java). 
554. A. van Loon, Bensbachstraat, Makassar (Celebes). 
741. E. J. van der Zijl, Langsa, Atjeh (Sumatra). 
963. K. J. Perk, Alb. Perkstraat 76, „de Erfgooier", Hilversum. 
453. J. S. de Jongh, Wilhelminalaan 21, Alkmaar. 
151. J. E. Nelissen, Stokroosplein 2, Den Haag. 
128. C. Bovenkerk, Van Dijcklaan 34, Naarden. 
540. B. Nieuwenhuijs, ond., Patoeahwattee, Bandoeng (Java). 
550. J. H. Spieker, Nagtglaslaan 7, Naarden. (Post Bussum). 
509. C. Statius Muler, Waldeck Pyrmontkade 113, Den Haag. 
777. A. O. W. Wilkens, Nieuwenhof, Voorst. 
206. mr. A. F. Boeije, Oude Delft 35, Delft. 
478. F. W. Diehl, c o . A. J. Fuller, 21 Mincinghome, London 

E.C. 3. 
155. mr. J. Nuhout van der Ven, Gentschestraat 62, Schevenin';en. 
532. H. Agneesens Fils, Landrente Kantoor, Bandoeng (Java). 
323. dr. J. P. Parijs, p.a. Soerabajasche Apotheek, Glembongan 12a, 

Soerabaja (Tava). 
120. F. W. H. G. L. Edixhoven, inspecteur van politie, Soerabaja 

(Javal. 
216. mr. A. Maclaine Pont, p.a. mevr. A. C. Maclaine Pont-

Canters, Vivianstraat 62, Den Haag. 
909. ir. J. P. de Wijs, Sociteitstraat 16, Soerabaja (Java). 
612. dr. O. F. Hammieer, adres onbekend. 
826. T. G. Allebé jr., adres onbekend 
852. L. A. Tollv, adres onbekend. 
332. P. T. R. Deel, Hotel Riche, Kediri (Java). 

Bedankt. 
309. M. J. A. Bakker. 

Afgevoerd. 
404. J. M. L. van Crèvecoeur. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
Boekjes met zegels kunnen in elke hoeveelheid bij den admini

strateur worden ingezonden. Zij, die hun boekjes binnen een be
paalden tijd wenschen terug te ontvangen, gelieven hiervan aan den 
administrateur mededeeling te doen. Met hun wenschen zal zoo 
goed mogelijk rekening worden gehouden. 

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

Verslag der vergadering van 31 Mei 1937. 
Aanwezig zijn 46 leden ,als de voorzitter, de heer Cramerus, 

de vergadering opent en allen, doch speciaal de heren ir. Ficq en 
Steinbich welkom heet. De notulen van de vergadering van 
26 April worden goedgekeurd en de heren Bastiaanse, Van Limburg 
Brouwer en Steinbach met algemeene stemmen als lid aangenomen. 
Inee'vomen is een uitnodiging tot bijwoning van de jeugdtentoon-
stelling te Nijmegen op 6 Juni a.s. De voorzitter zal met enkele 
leden hiervan gebruik maken. De heer dr. B. H. van Limburg 
Bro'iwer (adres zie bij nieuwe leden) wenst correspondentie van
uit her moederland. 

Bi^sloten wordt naar aanleiding van een van de Bond ontvangen 
circalaire: 

1. Ais candidaten voor de dit iaar aftredende Bondsbestuurs
leden, de heren Jorissen en Zwolle op te geven. 

2. Als afgevaardigden voor de algemene Bondsvergadering aan 
te wijzen de heren J. C. G. van den Berg, Broeders, dr. Gommers, 
t ' Si-i, Smeulders en Wiggers. 

3. Een candidaat voor de Costerus-medaille op te geven. 
4. Als te behandelen punt op de Bondsvergadering op 5 Sep-

tembe- a.s. te Arnhem voor te stellen art. 3 der statuten van de 
Wal'pr-medaille als volgt te wijzigen: 

„Toekenning en uitreiking van deze medaille geschiedt door het 
„Bon.l^bestuur op voorstel van het kapittel voor de Waller-
„medaille. Het kapittel zal zijn samengesteld op dezelfde wijze als 
„het kapittel voor de Costerus-medaille. 

„C.irdidaten moeten minstens 2/3 der in bedoelde commissie uit 
„te brengen stemmen op zich verenigen. 

.1. K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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„De bij de Bond aangesloten verenigingen kunnen schriftelijk 
„met redenen omklede voorstellen tot toekenning dezer medaille 
„bij de meergenoemde commissie indienen. 

„De commissie zal genaamd zijn „Commissie voor de Waller-
„medaijle". 

Toelichting. 
„Hr t wil de Postzegelvereniging „Breda" voorkomen, dat de 

„toekenning der Waller-med<iille door het Bondsbestuur, krachtens 
„art. 3 der statuten, in de practijk moeilijkheden kan opleveren. 
„Denken wij het geval, dat door de aangesloten verenigingen enige 
„candidaten voor de Waller-medaille bij het Bondsbestuur worden 
„ingediend en dat toevalligerwijze van die candidaten een lid van 
„het Bondsbestuur is. Zonder de schijn van partijdigheid op zich 
„te laden, zal het Bondsbestuur dan voor een moeilijke keuze 
„konitn te staan. Immers, aangenomen, dat de betreffende candi-
„daat, lid van het Bondsbestuur, inderdaad de beste antecedenten 
„bez!*, voor de toekenning, dan zal toch niet voorkomen kunnen 
„worden, dat de toekenning der medaille aan dat Bondsbestuurslid 
„zij het dan ook ongemotiveerde) critiek uitlokt en men het Bonds-
„bes'uur gaat beschuldigen van voorkeur ten opzichte van zijn 
„eigen leden. Zulks kan aanleiding geven tot onaangename con-
„sequcnties en daarom acht de vereniging „Breda" het gewenst, 
„de toekenning der 'Waller-roedaille in handen te geven van een 
„andere instantie dan het Bondsbestuur". 

De voorzitter wijst op het artikeltje van den heer Kastein in 
het Maandblad tegen uitgifte van de z.g. „bloks". De voorzitter 
zegt het daarmede niet geheel eens te zijn en wijst op een artikel 
in ..Philatelisme", waarin a?nsedrongen wordt op uitgifte dezer 
bloks uitsluitend ter gelegenheid van postzegeltentoonstellingen. 

Na een korte pauze houdt de heer Wlggers een causerie over de 
gevarin van het jeugdverzamelen. Hij deelt verschillende staaltjes 
mede door de Jeugdleiders ondervonden, waaruit blijkt, dat leiding 
bij de jeugd zeer veel nut kan hebben. De voorzitter dankt den 
spreker voor zijn vlot gehouden causerie, waarna tot verloting 
wordt overgegaan. Hiervoor schonken de heren Francq, Van Lim
burg Brouwer, Martens en Sprengers enige aardige zegels, waar
voor hun dank wordt gebracht. 

Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter 
gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Rondzendingen. 
De administrateur der rondzendingen verzoekt den leden om 

inzend'ng van boekies met zegels voor de afdelingen Europa en 
Nederland en Koloniën. 

Nieuwe leden. 
116. (S.BE.). A. G. Bastiaanse Azn., Weste Wagenstraat 34, Rot

terdam, C. 
192. (E.). B. H. van Limburg Brouwer, 128 Kansas street, Roch

ester, New York, U.S.A. 
117. (S.E.Z.NK.). J. C. Steinbach, Burg. Passtoorsstraat 32, 

Ginneken-

Candidaat-Ieden. 
J. ^. J. M. Bloemen, arts, Gasthuisstraat 24, Tilburg. (Voorge

dragen door L. J. Janssens Laane, Tilburg). 
mei. F Kleijmans, Kloosterraderstraat 1, Kerkrade. (Voorgedragen 

door K. Bonekamp, Rimburg). 
M. Koelemeijer, tuinman, Dorpsstraat 253a, Wormer. (Eigen aan

gifte). 
J. H. Krelage, jur. stud., Stolbergstraat 6, Haarlem. (Voorgedragen 

doo) J. W. de Roever, Amsterdam). 
Peter van Paasschen, boekhouder, Maaskade 61, Rotterdam. (Eigen 

aani;ifte). 
Overleden. 

285. G. Th. Krijnen, Schinnen. 

Adreswijzigingen. 
322 H Bokking, thans Langejanstraat 80a, Amersfoort. 
409. B. Hanekamp, thans Manjimup (West-Australië). 
489. K. M. L. ter Horst, thans Lho Soekon (Atjeh). 
178 H. W. Kohl, thans Beerensteinerlaan 46, Bussum. 
57. G M. Kok, thans „Hoekenburg", „St. Mariaburg bij Ant

werpen. 
394. B. H . Kolsteren, thans Versijdenstraat 7, Rotterdam, C. 
459. W. Mijs, thans Agentschap K.PM.., Semarang. 

J, K. RIETDIJK. — I 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 28 Juni 1937, des avonds te 8 uur, 

in café „Moderne", te Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 24 Juni 1937, des avonds te 

8 uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 
Bijeenkomrt van de club , Ginneken" op Donderdag 8 Juli 1937, 

des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 4 Juli 1937, des morgens te 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 29 Mei 1937. 
Tegen half 9 opening; aanwezig 44 leden en 3 introducé's ,welke 

welkom worden geheeten. De notulen der vorige vergadering wor
den goedgekeurd. De voorzitter doet verschillende mededeelingen 
betreffende de Indië-vlucht van 5 Juni, de zomerpostzegels (toeslag 
nog ïteeds te hoog; er zullen meer zegels verkocht worden als 
deze lager wordt, hetgeen in het buitenland blijkt), schenking Zubli 
aan het Postmuseum, de eischen voor de tentoonsrelling van „de 
Globe". Voor de op 8 Juli te houden tentoonstelling van onze 
j e u ' J ' creeniging zullen als juryleden optreden de beeren Helm-
holt, Van den Hurk en Vredenduin. Den leden wordt verzocht 
hiervoor prijzen beschikbaar te willen stellen. Men vindt het 
vreemd, dat de De Raaij-medaille meerdere malen door denzelfden 
persoon behaald zou kunnen worden. De voorzitter waarschuwt 
voor de firma Weggen, wie hij 2 absoluut postfrissche blokken 
Parus 1925 had gezonden, waarvan hij één terug kreeg als zijnde 
nier fwstfrisch; het moet beslist verwisseld zijn. Volgens den heer 
Corti-ibach zijn er ook in Utrecht klachten over dezen persoon, 
daar hij niet de zegels zendt, die hij in het Maandblad offreert. 
Van zoo iemand behooren wij geen advertenties meer op te 
nemen. *) De beeren Jorissen en Zwolle zullen wederom candidaat 
worden gesteld voor bondsbestuurslid. Afgevaardigden naar de 
Bondsvergadering ziin de beeren Van Gastel, Van den Hurk, Van 
Kooten en Vredenduin. Voor de Costerus-medaille worden een 
paar namen genoemd, waarbij onder applaus der vergadering wordt 
opgemerkt, dat een twiifelarhtige Nederlander voor een buiten
lander behoort te gaan. Bij den heer Kastein kunnen blokken van 
de Joegoslavische ten'-oonstellmgen worden besteld. Met algemeene 
stemmen worden de 4 candidaat-leden aangenomen. Drie ter ver
gadering aanwezig zijnden worden als zoodanig welkom geheeten. 
Na de pauze een veiling van 8 kavels. De voorzitter bespreekt 
den beursavond. Dit moet niet iets zijn alleen van C.S.K.; dit 
was ook niet afgesproken, het moet een neutraal iets worden, 
Meerdere leden nemen aan de discussie deel. De voorzitter zegt 
dat een voorzitter geen leden van een andere vereeniging mag 
afhalen. Wij moeten een geheel vrijen avond krijgen. 

Bij de algemeene verloting trekken de nrs. 345, 110, 42, 165, 135 
101, 183, 329, 281, 296, 151, 112, 195, 94, 58, 76, 118, 56, 251 
11, 226, 231, 48, 33 en 6. Tegen half elf sluiting. W. G. Z 

*) Advertenties van deze firma zullen niet meer worden op
genomen. Adm. 

Aangenomen als lid. 
C. van Engers, Amstellaan 29 I, Amsterdam, Z. (Voorgesteld doo 

H. F. Poelman). 
A. Bernhard, Prinsengracht 652, Amsterdam, C. (Voorgesteld dooi 

F. L. Stegenga). 
A. Grünfeld, 2e Van Swindenstraat 19 II, Amsterdam, O. (Voor 

gesteld door F. L StegengaV 
E. R. Jänsch, Emmaplein 1, Hillegersberg. (Voorgesteld door W. G 

Zwolle). 
Adresveranderingen. 

J. B. Wempe, Prinsengracht 403 bov., Amsterdam, C. 
A. A. Fijn van Draat, Witte de Withstraat 69 I, Amsterdam, W 
J. P. Pesch, Witte de Withstraat 75 hs., Amsterdam, W. 

Candidaat-leden. 
P. A. van Dongen, Koninginneweg 220 I, Amsterdam, Z. (Voor 

gesteld door A. Grünfeld). 
H. P. C. van Gemert, directeur Rotterdamsche Bank, Zonnebloem 

laan 31, Aerdenhout. (Voorgesteld door J. A. Kastein). 
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Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 19 Juni 1937, des avonds te 

8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 26 Juni 1937, des avonds te 8 uur, 

in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 
Mededeelingen. 

Dinsdag 22 Juni a.s. om half 8 vergadering van de jeugdafdeeling 
in café Van Klaveren, Westeinde, Amsterdam. 

Donderdag 8 Juli a.s., te 8 uur, POSTZEGELTENTOON
STELLING van de jeugdafdeeling in de bovenzaal van café Van 
Klaveren, Westeinde, Amsterdam. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 25 Mei 1937. 
Aanwezig 29 leden; afwezig met kennisgeving de beeren de Bis 

en Noordhoff; de vergadering staat onder leiding van den vice-
voorzitter, den heer Baljet. Het is te merken, dat we weer in de 
warme dagen komen; zoowel de opkomst als de agendapunten zijn 
minder dan gewoonlijk. De notulen der April-vergadering worden 
ongewijzigd goedgekeurd. Er moet voor dezen avond een speciale 
beoordeelingscommissie gevormd worden, daar de meeste vaste 
leden zelf ingezonden hebben voor den landenwedstrijd. De com
missie wordt samengesteld uit de beeren Deenik, Baljet en Timmer. 
Er zijn zes inzendingen, welke beoordeeld worden in de volgorde: 
1. en 2. Evers en Van der Zee; 3. Tholen; 4. dr. Hirsch; 5. Van 
de Westeringh; 6. Harbrink Numan. 

De U. Ph. V. stelt de aftredende Bondsbestuursleden Jorissen en 
Zwolle opnieuw candidaat. 

De veiling heeft een zeer geanimeerd verloop; de beeren Tim
mer en Harbrink Numan stellen ieder een kavel beschikbaar voor 
de jeugdclub. Bij de rondvraag vraagt dr. Hirsch het woord over 
het verzamelen van bloks. Hij acht dit zeer zeker van philate
listische waarde, mits men gestempeld verzamelt en hij kent hier
aan ook geschiedkundige en cultureele waarde toe, als men op 
bijzondere afstemeplingen let. 

Dr. Siestrop zegt, dat er sinds jaren aan het militaire hospitaal 
te Utrecht een postzegelfonds bestaat, waarvan de bedoeling is, 
dienstplichtige militairen, die hiervoor van rijkswege niet in aan
merking komen, naar een sanatorium te zenden. Tot nu toe kon 
er elk jaar iemand uitgezonden worden; hij ziet echter aankomen 
dat het dit jaar niet zal lukken, daar er ook op dit gebied tegen
woordig zooveel concurrentie is. Hij doet daarom een beroep op 
de leden hem zoo moeglijk hun zegels van geringe waarde toe 
te zenden (ook de secretaris wil deze in ontvangst nemen). J. H . N . 

Adresveranderingen. 
A. T. A. Artz wordt Ternatestraat 6, Amersfoort. 
J. A. Lammers wordt Odapark 7, Valkenburg. 
P. C. Dozy wordt Roelof Hartstraat 76, Amsterdam, Z. 
mevr. C. Visser-de Baat wordt Villa „Kashmir", Boulevard de 

rObservatoire 55, Monaco. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 21 Juni 1937, in Restaurant 

Cortenbach, Janskei khof, Utrecht. 
Ruilavond op Dinsdag 29 Juni 1937, des avonds van 7%—SÜ 

uur, in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 29 Juni 1937, des avonds te S% 

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

kiezing afgevaardigden ter Bondsvergadering. 5. Landenwedstrijd: 
rouwzegels. 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Zaterdag 26 Juni en 10 Juli 1937, telkens van 2J^—4 uur, in 

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

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

Verslag der vergadering van 25 Mei 1937. 
De7e avond was bestemd voor ruilavond, waarvan een druk en 

geanimeerd gebruik werd gemaakt. 

Candidaat-leden. 
dr. J. Hofker, Merellaan 4, Den Haag. 
jhr. R. A. Quintes, Alex. Gogelweg 24, Den Haag. 
G. Kok, Stephensonstraat 35, Den Haag. 
dr. A L. M. Dinkhu'jzen, Laan van Meerdervoort 642, Den Haag. 

Adresverandcringen. 
mevr H. Soeteman-Rube wordt adres mrs. Holleman, Ostrander, 

Wa<;hington (U.S.A.). 
H. T B. Cleij wordt Vogelkersstraat 18, Den Haag. 
C. Felix wordt Primulastraat 32, Den Haag. 

Vergdering. 
Vergadering op Donderdag 24 Tuni 1937, des avonds te 8K uur, 

in hotel De Gouden Kroon, 's-Gravenhage. 
Opening. Notulen. Binnengekomen stukken. Mededeelingen. Be-

sprekmg voorkeur catalogus Yvert dan wel Michel. Veiling. Ver
loting. Rondvraag. Sluiting. 

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

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

Klasse 1. — Eerste uitgiften. West-Indië, Noord-Amerika, Afrika, Azië en Australië, welke kunnen uit
gezocht worden vanaf een derde catalogus-prijs; condities netto. 
Klasse 2. — Eduard- en George-uitgiften in postfrisschen staat, welke in het algemeen kunnen worden 
uitgezocht vanaf 50''/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 %. 

i V P r i j z e n i n B n g e l s c h g e l d I b e t e e k e n t e e n g r o o t e e x t r a k o r t i n g . 

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

alle in 

te zijn. 

(303) 
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Internat. Vereeniging „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretaris: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag. 

Verslag der vergadering van 26 Mei 1937. 

Aanwezig 77 leden. Falsificaten zijn geschonken door de heeren 
Van den Houwen en Feijen; zegels voor de verloting door de 
heeren Melsert en Verhoeff Ter rondgang zijn aanwezig een 
exemplaar spiegeldruk van Danzig en een blok foutdruk van 
Suriri..me van den heer Lenze en een nieuwe 334 cent opdruk op 
brieficaart van Ned.-Indië, alsmede de Indische Jamboree-zegels 
van den heer A. Banse, Muntok. 

Tc: sprake komen hierna de artikelen in het Mei-nummer van 
het Maandblad tegen „Philatelica". De vergadering stelt er prijs op 
lette^-Iijk het volgende te antwoorden aan de heeren mr. De Beer 
en Ctamerus en de vereenigmg „Breda": 

Het bestuur handelde in opdracht van de drukbezochte jaar
vergadering. 

De heer De Beer kent de afwijzing door den Bond te Rotterdam 
zeker niet — of is die vergeten. Wij herinneren het ons nog ! 

Ovtrigens teekent het artikel van mr. De Beer precies de houding 
van .ie meerderheid van den Bond tegenover ons. De nieuwe eisch 
van geen critiek en geen raad is een nieuw toppunt. Dat de Bond 
de vel tegenwoordiging is van a l l e Nederlandsche philatelisten, 
van officieele zijde. Voor Bondszijde wordt het hoog tijd, dat die 
officieele zijde door haar beter ingelicht worde, voordat het op een 
of andere wijze wat al te scherp zal blijken niet juist te zijn. 

De heer Cramerus, q.q. vice-voorzitter van den Bond, verdient 
dank ons zoo uitstekend te helpen bevestigen, dat er met die 
twee kaarten niet het minste officieels aan de hand is of was. 
Nu zal men het toch wel gelooven. Jammer, dat dit wat te laat 
komt. Voor niet deskundigen was deze uitgave wel verwarring
stichtend. O p bedoelde speciale kaarten van „Breda", „Gro
ningen", enz., lag de aardigheid er dik op. Toch ziet men, dat 
ook daarin nog een gevaar schuilt als antecedent. Nu dient scherp 
gew?,akt te worden, dat die z.g. officieele vertegenwoordiging van 
z.g. alle Nederlandsche philatelisten geen semi-officieele uitgiften 
gaat lanceeren v o o ' het hcele land, al is het dan ook op bevel 
van de F.I.P. Of die dan de wijsheid in pacht heeft, zal de ge
schiedenis leeren. Wij zijn gelukkig vrij van die invloeden. 

De vereeniging ,.Breda" zij het gegund reclamekaarten, sluit-
zegels, enz., van den Bond goed te keuren, als er maar geen phila-
telisiisch cachet aan gegeven wordt. 

Wij hopen, dat nu de ware beteekenis scherp naar voren is 
gekomen en de kwestie tot haar proportie beperkt blijft". 

Etnigszins hierbij aansluitend leest de heer Kirchner voor uit 
het Postzegelblad voor Indib van 1 Mei 1937: „Waar gaan wij 
heen ?". 

De notulen worden daarna gearresteerd. De ledenverkiezing 
levert 64 stemmen vóór, 8 blanco en 1 van onwaarde. De heer 
F. Daudt wordt door den voorzitter met een toespraak ge-
instalieerd. 

Onder de verkiezing stelde de heer Wemmers een der inzen
dingen ten toon, welke meedong op een onderlingen wedstrijd in 
de vereeniging „Delft". Deze inzending was op bijzonder kunstige 
wijze opgezet zonder kosten. Gevraagd was van 10 Europeesche 
lande; een groen zegel van 10 c. 

De heer Rijpkema kreeg den len prijs bij de verloting. Na de 
veiling krijgt de heer Dingemans bij de rondvraag het woord over 
de rondzending. De voorzitter geeft daarna het teeken voor het 
officieele ruiluur. J. N . H. v. R. 

Nieuwe leden. 
72. J. Kostelijk, Caminghastraat 85, Leeuwarden. 

128. F. X. Daudt, Copernicuslaan 83, Den Haag. 
133. mr. W. H. B. Overbosch, Bentinckstraat 125, Den Haag. 
140. A. F. van der Geld, 's-Gravenzandelaan 131, Den Haag. 
145. W. J. van der Heijden jr.. Joh. de Wittstraat 25, Leiden. 
166. G. É. J. Bleek er, Van Halewijnstraat 293, Voorburg (Z.-H.). 
203. A. J. Piket, Boreelstraat 44, Den Haag. 
382. F. J. van West, Aronskelkweg 107, Den Haag. 
402. H. Wermeester, Nolensstraat 32a, Rotterdam, C. 

Candidaat-leden. 
prof. ir. A. J. ter Linden, Julianalaan 3, Delft. (Voorgesteld door 

dr. P. C. Cleijndert). 

J. R. F. Vijzelaar, arts, Alkemadelaan 12, Den Haag. (Voorgesteld 
door dr. H. E. Th. van Siilevoldt). 

mevr. J. L. van der Veen-Meinesz, Rozengracht 21, Harlingen. 
(Vocrgesteld door R. Rodenburg). 

J. Tegelaar, Insulindestraat 157a, Rotterdam, N. (Eigen aangifte). 
J. E. A. van der Heijdt, Van Naeltwijckstraat 98, Voorburg (Z.-H.). 

(Voorgesteld door F. A. van Scharrenburg). 
W. J. Hoek, Apeldoornschelaan 220, Den Haag. 
M. Seligman, Van Aerssenstraat 265, Den Haag. (Beiden voorge

steld door J. A. C. van der Star). 
J. van Duijn, Swammerdamsingel 39, Schiedam. (Voorgesteld door 

A. Goudswaard). 
Adresveranderingen. 

112. K. Brandt, Djokjaweg 10, Batavia. 
294. |. L. Rhemer, commissaris van politie, vertrokken naar 

Indië ? 
798. B. Meslier, Zuiderparklaan 418, Den Haag. 
171. J. A. C. van der Star, Stortstraat 52, Den Haag. 
738. j . Meiboom, Mevrouw van Vollenhovepark 25, Driebergen-

Rijsenburg. 
534. mr. F. A. Folkersma, Sportlaan 108, Den Haag. 
732. J. B. van Aerde, Van Boetzelaerlaan 49, Den Haag. 

34. C, M. A. Huart , Vreeswijkstraat 159, Den Haag. 
201. J. Kilian, Kleine Gombel 3, Semarang (Java). 
823. A. E. Barse, chef postkantoor, Muntok (Banka). 
630. B. de Koning, Westduinweg 2a, Scheveningen. 

Afgevoerd. 
797. H. Tabbers (afd. Tilburg). 

Afdeeling Venlo. 
De afdeeling vergaderde 11 Mei. De aanwezige leden werden in 

het bezit gesteld van de prijzen, gewonnen op de groote verloting 
in Den Haag. De heer Den Hartog hield een zeer interessante 
lezing betreffende oorsprong, vervaardiging, type-verschillen enz. 
van Je postzegels van Nederland en Koloniën, waarvoor hij veel 
dank oogstte. Verder werd gesproken over de oprichting eener 
reisvf-reeniging. Alle aanwezige leden waren ervoor dezen zomer 
in den geest der philatelic een reis te ondernemen. Er werd een 
commissie benoemd, om met een definitief voorstel te komen. Op 
de volgende vergadering moeten de leden definitief hun besluit 
mededeelen. 

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

23 Juid 1937, des avonds te 8 uur, in het „Zuid", Groenmarkt, 
Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeel'ngen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Ve.-loting. 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, 
Wesfwal 30b, Goes), eiken 3en Woensdag der maand. 

Vc'.gadering 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. 

Vei'iadering afdeeling Nijmegen (secretaris: C. J. M. van Steen-
sel, Groote Markt 1, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand in 
„De Kieuwe Karseboom", Mariënburgplein, Nijmegen. 

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

G E B R . A B R A H A M S , D E N - T H A A G. (jr«) 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



V N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 JUNI 1937 

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

Verslag der vergadering van 27 Mei 1937. 
Aanwezig 23 leden. De voorzitter opent ie S% uur de ver

gadering, heet allen welkom en stelt het op hoogen prijs met dit 
mooie weer zooveel leden aanweziä; te zien. Bericht van verhin
dering is ingekomen van de heeren Meijer en Raadsveld. De notu
len der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Inj^ekomen stukken: 
Schr'.iven der firma Bastiaanse & Boekema, houdende oprichting 

nieuwi^ postzegelhandel. Ter kennisname aan de leden doorgegeven. 
Schrijven Bondsbestuur. 1. Opgave candidaten Bondsbestuur. 

Geen nieuwe candidaten. 2. Opgave aantal leden, naam en adress3n 
afgevaardigden Bondsvergadering, enz. Zal door den secretaris wor
den ffgedaan. 3. Candidaten Costerus-medaille. (Geen candidaten). 
4. Opf;ive te behandelen punten Bondsvergadering op 5 September 
a.s. Zal door den secretaris worden opgegeven. 

Schrijven der afdeeling Nijmegen, tentoonstelling voor leden 
der jeugdafdeeling. Op de eerstvolgende jeugdbijeenkomst zal dit 
besproken worden. 

Schrijven van den heer Zwolle betreffende zware afstempeling 
weldadigheidspostzegels, enz. Ter kennis der leden gebracht. 

Sch.ijven bedanken als lid der feestcommissie door den heer 
J. H. J. van Tongeren. Na uitvoerige discussie besloten, het be
stuur ter afdoening in handen te stellen. 

Het candidaat-lid H. G. W. IJsselmuiden wordt als lid aan
genomen. 

Thans worden gekozen tot Bondsafgevaardigden de heeren dr. 
H. C. Valkema Blouw en J. P. van Walree. 

Bij de rondvraag zegt de heer Siebers, dat dit de laatste ver
gadering is, die hij bijwoont vóór zijn vertrek naar Indië. Hij 
bedankt allen voor de prettige avonden, welke hij steeds op de 
vergideringen mocht meemaken en wenscht de vereeniging met 
het komende jubileum het beste toe. De voorzitter dankt hem 
voor zijn vriendelijke woorden en wenscht hem een goede reis 
en ten voorspoedigen overtocht en hoopt, bij eventueel latere 
vestiging hier ter stede, hem wedei als lid te mogen zien ver-
schij.ien. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. C. R. F. 

Nieuw lid. 
132. H. G. W. IJsselmuiden, Apeldoornscheweg 101, Arnhem. 

Bedankt als lid. 
116. H. C. Siebrs, Maarten Gorisstraat 24, Arnhem. 

Adresverandering. 
127. C. Raadsveld, Burg. Weertsstraat 12, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 30 Juni 1937, des avonds te 

8 uur precies, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 22 Mei 1937. 
De notulen der April-bijeenkomst ongewijzigd goedgekeurd 

zijnde, worden de voornaamste ingekomen stukken bekend ge
maakt en voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding eener 
vraag van den voorzitter wordt de aandacht van het bestuur ge
vestigd op een onderwerp, dat mogelijk voor bespreking op de 
a.s. Bondsvergadering in aanmerking komt. Het resultaat '^an 
eenige stemmingen is, dat als afgevaardigden worden benoemd de 
heeren Weijenbergh, Engelenberg en Mos, die hun benoeming 
aanvaarden. 

De heer P. Vredenduin, het woord krijgende voor de philatclis-
tische lezing met demonstratie „cartophilatelistische reis door 80 
postgebieden van Azië", geeft aan wat te verstaan is onder „carto-
philatelie" en „postgebied", hoe een cartophilatelistische verzame
ling aan te leggen en op welke wijze hij zijn verzameling bijeen 
kreeg. Van de gelegenheid het door den heer Vredenduin geëxpo-
serde deel zijnet collectie te bezichtigen, maken alle aanwezigen 
een gretig gebruik. Zoowel na zijn lezing als na de woorden van 

J. K. RIETDIJK. 

dank, welke de voorzitter hem toespreekt, verwerft hij applaus 
der vergadering. 

Een tweetal leden maakt van de rondvraag gebruik, waarna 
met de gebruikelijke verloting onder de aanwezigen de samen
komst wordt besloten. H. W. 

Voorgesteld als lid. 
J. J. Hauer, Kleverparkstraat 23, Haarlem, oud-lid. (Voorgesteld 

door C. J. Westera). 
Ingeschreven als lid. 

253. J. J. Benard jr., Neptunusstraat 19, Haarlem, N. 
87. mevr. M. Taudin Chabot-Veder, Bernard Zweerskade '2, 

Amsterdam, Z (Overschrijving van den heer M. Taudin 
Chabot). 

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

Verslag der vergadering van 24 Mei 1937. 
Amwezig 36 leden. Wegens uitstedigheid van den voorzitter 

wordt deze vergadering gepresideerd door den heer Cleij, 2en 
voorzitter. Deze opent te half negen met een woord van welkom. 
De Mcretaris leest daarop de notulen van de vorige vergadering, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken 
bevindt zich een schrijven van het Bondsbestuur, waarin wordt 
medegedeeld, dat het hoofdbestuur der P.T.T. gegronde redenen 
heef', om de kosten van frankeering bij abonnement niet in zegels 
te I.iten voldoen. Dit naar aanleiding van een door onze ver
eeniging aan het Bondsbestuur gedaan verzoek, om bij P.T.T. erop 
aan te dringen, dat de kosten van frankeering bij abonnement 
van periodieken ook in zegels met toeslag mogen worden voldaan. 
Ovc- het antwoord van het Bondsbestuur ontspint zich eenige 
disc'xssie. Daar het mogelijk is, dat ons verzoek niet geheel is 
begrepen, zal de secretaris hierover nog eens schrijven. 

Als vertegenwoordigers van de vereeniging worden benoemd de 
heeren Kielman, Ongerin'?, Cleij en dr. Wachters. Er worden 
drie nieuwe leden aangenomen. Een verloting van eenige aardige 
zegels wordt gehouden. Besloten wordt ook in Juni nog een beurs
avond te houden. Na de gebruikelijke rondvraag sluit de voor-
zitte daarop de vergadering. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
68. L. Nienhuis, Friesche straatweg 63, Groningen. 
15. W. E. Molema, Turfsingel 6a, Groningen. 
17. Valken, ' t Klooster 25, Groningen. 

Candidaat-lid. 
K. J. Wiersema, Wommels. 

Adresveranderingen. 
20. O. van Dijk wordt Paterswoldscheweg 33—la, Groningen. 

7. S. Bottinga wordt Korreweg 202, Groningen. 
170 J. Drijver wordt Holeweg B 167, Wester-Blokker. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 28 Juni 1937, des avonds te 8.15 

uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 24 Mei 1937. 
Aanwezig 27 leden. De voorzitter heet allen hartelijk welkom 

en deelt mede, dat de aanstaande Juni-vergadering de laatste bijeen
komst van dit seizoen zal zijn. De notulen der vorige vergadering, 
welke door den -.ecretaris worden voorgelezen, worden onveranderd 
aangenomen. Enkele ingekomen drukwerken, welke ter tafel zijn, 
worden onder de aanwezigen verdeeld. Van de rondvraag wordt 
door niemand gebruik gemaakt. Bij de gratis-verloting, welke 
daarna gehouden wordt, zijn vrschillende zegels van hooge waarde. 
Ook bij het gezelschapsspel zijn vele dure fraaie zegels ter keuze; 
en en ander wordt door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. 
Bovendien worden door de heeren Maussen en Geldner zegels 
cadeau gegeven, die mede worden verloot. J. H. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Volgende bijeenkomsten. 
Vergadering op Maandag 21 Juni 1937, 

In de vacantiemaanden Juli en Augustus geen bijeen

komsten. 

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

Verslag der vergadering van 25 Mei 1937. 
Te 8.45 uur wordt deze matig bezette vergadering door den 

voorzitter met een welkom geopend. De heer Bakker wordt als 
lid der vereeniging aangenomen, waarna de notulen gelezen en 
goedgekeurd worden Na afhandeling der weinige ingekomen stuk
ken wordt een der leden gevraagd als sectiehoofd op te treden in 
de plaats van den heer De "Wit. De heer Broeke verklaart zich 
bereid dit op zich te nemen. De voorzitter deelt dan mede, dat, 
wegens het vele werk en de hooge portokosten geen opdrachten 
meer vervuld zullen worden tot het bestellen van zegels in het 
buitenland, hetgeen in de bestuursvergadering besloten is. Hierna 
volgt nog een korte bespreking over de viering van het 15jarig 
bestaan, waarover in de volgende vergadering nader gesproken 
zal worden. 

Voor de rondvraag geeft niemand zich op en sluit de voor
zitter onder dankzfgging de vergadering, waarna de maandver
loting gehouden wordt. M. H. H. 

Bedankt als lid. 
W. C. J. Mijnders, Den Helder. 

Adresveranderingen. 
L. M. F. Rüder wordt Dijkstraat 1, Den Helder. 
L. Bood wordt Emmastraat 76, Den Helder. 

Vergadering. 
De volgende vergadering heeft plaats op Dinsdag 22 JunJ 1937, 

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

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

Verslag der vergadering van 24 Mei 1937. 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, 

waarna de notulen worden voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd. De ingekomen stukken worden voorgelezen en circuleeren 
gedeeltelijk. De kascommissie brengt bij monde van den heer 
Finken verslag uit en stelt voor den penningmeester te dechar
geeren, waarmede de vergadering zich kan vereenigen. De voor
zitter bedankt de kascommissie, alsmede den penningmeester, voor 
het pevoerde beheer. 

Bij de rondvraag beklaagt mevrouw Stump zich over de zware 
afstempeling van de Tamboreezegels, terwijl zij de correspondentie 
aan het loket had afgegeven met verzoek om lichte afstemoeling. 

B;';loten wordt in Juni geen beursavond te houden. Na de 
maandelijksche verloting wordt de vergadering gesloten. P. Sch. 

Afgevoerd. 
H. Hiisgen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 28 Juni 1937, des avonds te 8 uur, 

in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

Nieuwe PhilatelistenVereenieing. te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Haddingedwarsstraat 6a, Groningen. 

Candidaatlid. 
mevr. M. BurgerNiemeijer, Heeresingel 13, Groningen. 

Adresverandering. 
B. Dorhout Mees, thans Ubbo Emmiussingel 4, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 24 Juni 1937, des avonds te 8K uur, 

in caférestaurant „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

Postzegelvereeniging „ZeeuwschVlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

Verslag der vergadering van 27 Mei 1937. 

Om acht uur opent de voorzitter de goed bezochte vergadering 
met een woord van welkom, in het bijzonder tot den heer A. 
Dubiulle, commissaris van een tweetal postzegelvereenigingen te 
Gent (België), die als introducé hier aanwezig was. De notulen der 
vorip.e vergadering van 29 April j.l. worden voorgelezen en goed
gekeurd. De verschillende ingekomen stukken, welke van weinig 
beliHL; waren. Verden voorgelezen en voor kennisgeving aan
genomen. Besloten wordt den wedstrijd, omschreven in de notulen 
der vorige vergadering, nog eens te herhalen, en wel van 3 tot 
5 zegels, onverschillig van ve lk land, en de volgende waarden: 

Ie serie, zegels ter waarde van 10 tot 50 francs; 
2e serie, zegels tei waarde van 50 tot 100 francs; 
3e ferie, zegels ter waarde van 100 tot 200 francs; 
4e serie, zegels ter waarde van 200 francs en hooger. 
Dcz ezegels kunnen worden ingezonden onder een motto tot 

op din avond van den wedstrijd, 24 Juni a.s., aan het adres van 
den voorzitter. 

De datum van inzending tot deelname aan de tentoonstelling 
te . \rnhem, vastgesteld in de vergadering van 29 April j.l., wordt 
verlengd tot 20 Juni a.s. De voorzitter verzoekt de beeren hier
aan mede te doen; het zal juist een tentoonstelling zijn waarvan 
veel zal zijn te leeren. 

De heer Du BruUe dankt vervolgens voor de goede ontvangst 
en wil door samenwerking met de vereenigingen te Gent en te 
Terneuzen gemakkelijker zegels van beide landen verkrijgen, als
ook ^ oor het wederkeerig toezenden van mancolijsten. Als sou
venir aan dezen avond stelt eenoemde heer aan ieder der aan
weziee leden een kaart beschikbaar van koningin Astrid en prins 
Boudewijn, afgestempeld op den datum van uitgifte. Voorts worden 
door hem ter verloting een serie zeeels van koningin Astrid be
schikbaar gesteld. De voorzitter dankt den heer Du Brülle voor 
de^e attentie. 

Verder niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter deze 
vergadering en dankt de leden voor hun trouwe opkomst. G. T. 

Vergadering. 
De volgende aleemeene vergadering zal gehouden worden op 

Donderdag 24 Juni 1937, des namiddags te 7K uur, in betzelfde 
vergaderinglokaal. 

'sHertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Twaalf morgenstraat 20, 'sHertogenbosch. 

Verslag der vergadering van 19 Mei 1937. 
Deze vergaderin«?. die wel biizonder vlot is verloopen, wordt 

■ïlechts door 16 loden bijeewoond. Nadat de voorzitter de verga
dering heeft eeopend, vindt voorlezine van de notulen plaats, 
welke onveranderd worden vastgesteld. Eenige ingekomen stukken 
worden dan behandeld, waarna de voorzitter mededeelt, dat hij 
van een der leden, ook lid van de Philatelistenclub „Eindhoven" 
zünde, vernomen heeft, dat de te houden tentoonstelling 14 dagen 
is uitgesteld. Dasr hieromtrent geen enkele mededeeling is ont
vangen en reeds plannen waren gemaakt de tentoonstelling se
zamenliik te bezoeken, wordt besloten het bestuur der Phila
teli'itenclub „Eindhoven" op dit verzuim te wijzen. 

De gebruikelijke gratisverloting brengt dan een negental 
winnaars. Nadat nog een candidaatlid door den heer Domensino 
is voorgedragen en de bestelde nieuwe Belgische zegels ziin uit
gereikt, kan de voorzitter reeds tot sluiting van het officieele 
gedeelte der bije'^nkomst overgaan. P. H. 

Candidaatlid. 
H. van Lieshout, Hurkschestraat 26, Helmond. (Voorgesteld door 

H. W. M. Domensino). 

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

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

Verslag der vergadering van 31 Mei 1937. 
Aanwezig 18 leden. Na opening en welkomstwoord van den 

voorzitter worden de notulen der vorige vergadering goedgekeurd. 
Bericht van verhindering is binnengekomen van den heer Thielen. 
Het candidaat-lid, de heer Van Keulen te Nuenen, wordt met 
algemeene stemmen als lid aangenomen. Onder de ingekomen 
stukken bevinden zich een programma van de tentoonstelling te 
Eindhoven en een aanbieding voor het maken van rondzendingen. 
Na voorlezing van de desbetreffende correspondentie van den 
secretaris-penningmeester stelt het bestuur het royement van den 
heer Ebben voor, hetwelk met 14 stemmen vóór en 3 stemmen 
blanco wordt aangenomen. De heer Brouwers stelt voor op de 
volgende vergad-'ringen door ieder lid 10 zegels te laten mede
brengen ter onderlinge verloting, welk voorstel met op één na 
algemeene stemmen wordt aangenomen. Vervolgens wordt besloten 
ook in de maand Juni nog een vergadering te houden. Nadat nog 
zeven gratis ter beschikking gestelde prijzen verloot zijn, een strip 
Toorop-zegels geveild en de rondvraag gesteld, wordt het officieele 
gedeelte van deze vergadering gesloten. A. H. J. S. 

Geroyeerd ingaande 1 Juni 1937. 
3. J. J. Ebben, Ameidestraat 13, Helmond. 

Nieuw lid. 
61. W. Th. van Kulen, F 56, Nuenen. 

Candidaat-lid. 
H. J. Schouten, Poirterslaan 21, Eindhoven. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandae 28 Juni 1937, des 

avonds te 8 uur, in café Geenen, Steenweg, Helmond. 

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

Verslag der vergadering van 21 Mei 1937. 
Na opening door den voorzitter en lezing der notulen, worden 

de ingekomen stukken behandeld. Er is een schrijven van den pas
benoemden 2en secretaris, dat hij deze functie niet kan waarnemen 
wegens drukke bezigheden. Op de eerste vergadering na de zomer-
rust zal een nieuw bestuurslid gekozen worden. De voorzitter 
deelt een en ander mede omtrent de tocht naar Parijs. Opgave 
kan reeds geschieden. 

Aan de orde zi;p thans een aantal reglementswijzigingen. Be
houdens de wijziging op artikel 11 worden zij alle aangenomen; 
de andere waren alleen bedoeld als een duidelijker omschrijving 
van het bepaalde. 

Bij de rondvraag wordt gesproken over het doorgeven der rond
zendingen. De leden worden erop attent gemaakt, dat, indien 
de opvolger niet aanwezig is, de daaropvolgende verzocht moet 
worden (alvorens de rondzending verder te geven) deze eerst, in
dien mogelijk, aan het bovenbedoelde afwezige lid te brengen, dat 
dan voor verdere rouleering zorg draagt. Leden, die relaties met 
betrouwbare mensen uit het buitenland wensen te onderhouden, 
kunnen zich vervoegen bij het bestuurslid, den heer Van der Laan, 
Driehuizerkerkweg 3, Driebuis. Medegedeeld wordt dat na de 
vergadering van 18 Juni de zomerrustperiode begint. H. C. D. 

Nieuwe leden. 
J. M. A. Raman, "Wijk aan Zeeëiweg 180, IJmuiden, O. 
W. Raman ."Wijk aan Zeeërweg 180, IJmuiden, O. 
J. G. Muller, Meerweidelaan 11, Velsen, N . 

Bedankt. 
C. Swaanswijk jr., Velsen, N . 
mevr. Swaanswijk, Velsen, N . 
F. van Tongeren, Beverwijk. 

Adresveranderingen. 
C. Hondsmerk, thans Groenelaan 57, IJmuiden , 0 . 
G. Grunstra, thans Tollenslaan 7, Driebuis. 
M. Hertens, thans Platanenstraat 7, IJmuiden, O. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Vrijdag 18 Juni 1937, in het 

Patronaatsgebouw, ijmuiden, O. 
^ i ^ Verdere vergaderingen worden per convocatie bekend

gemaakt. 

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

Verslag der vergadering van 24 Mei 1937. 
Om half negen opent de voorzitter de drukbezochte vergadering 

en heet allen welkom, in het bijzonder de beeren Van den Too-
ren en Polling jr., die hedenavond voor het eerst in ons midden 
zün, waarna de notulen ongewijzigd worden goedgekeurd. Hierna 
wordt besloten de reglementen volgens stencil-systeem te laten 
vervaardigen. 

Nadat onze vereeniging pas was opgericht, werd besloten, dat 
bij de halfpaarlijksche verlotingen steeds per lid een lot k 50 cfnt 
zou worden verstrekt. De alzoo verkregen opbrengst werd dan 
gecombineerd met het kasgeld en daarvoor werden de prijzen aan
gekocht. Nu blijkt echter, dat sommige leden, die nog niet zoo 
lang lid zijn, verwonderd opkijken, wanneer de penningmeester 
behalve de kwitantie voor contributie ook een kwitantie voor een 
lot presenteert. Na breedvoerige bespreking wordt daarna besloten, 
dat eens per jaar een gratis verlotine zal worden gehouden, welke 
geheel uit de kas zal worden betaald. 

Aangehouden wordt het voorstel, om een vrijwillige verloting 
te houden; dit zal door het bestuur nader onder de oogen wor
den gezien, warbij tevens het voorstel van den heer Van Hoorn 
om bonnen, inplaats van zegels te verstrekken, zal worden behan
deld- Vervolges wordt besloten, dat personen, die reeds een m?and 
als candidaat-lid zijn gesteld, automatisch lid onzer vereeniging 
zullen ziin, tenzü bezwaarschriften ziin ingediend. 

De heer Soruijt merkt nog op. dat bij de maandelüksche ver
loting zich de mogelijkheid voordoet, dat er leden zün, die niet 
ter vergadering aanwezig kunnen zijn, waardoor zij niet mee 
doen aan deze verloting. De voorzitter meent een woord van pro
test hiertegen te moeten doen hooren. gezien toch den geringen 
omvang dezer verloting, welke speciaal is ingesteld om het "er-
gaderingbezoek aanlokkelijker te maken. Hij raadt dan ook ern
stig af, om op het eens genomen besluit terug te komen, waarmede 
de vergadering instemt. 

Op een vraag van den beer Reparon of eenig lid bereid is om 
voor zeoels van het philatelistenloket te zorgen, verklaart de 
heer Polling zich aanstonds bereid dit op zich te nemen. Om kwart 
voor elf gaat de vergadering daarna uiteen. D. P. 

Nieuw Jid. 
R. van den Tooren, Onder de Boompjes 53, Gouda. 

Candidaat-lid. 
A. Polling, Waaiersluis, Haastrecht 40, post Hastrecht. 

Bedankt. 
mej. H. Hemerijck, Burg. Martenssingel 45, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 28 Tuni 1937, des avonds te 8 uur, in 

het „Schakbord", Kleiweg, Gouda. 

Ned. Ver. van Luchtp.verz. „De Vliegende Hollander"'. 
Secretariaat Stiinbuiisstraat 35, Nijmegen. 

De luchtposttentoonstelling op „Avia". 
Van 30 Juli — 15 Augustus a.s. wordt op „Houtrust", te Den 

Haa-^, een luchtvaarttentoonstelling, de „Avia". gehouden. Dank 
zij de moeizame pogingen door den heer Zwolle daartoe in het 
werk gesteld en welke door zijn toegewijde en taaie volharding 
mocliten slagen, is daarbij een der zalen gereserveerd voor een 
luchtposttentoonstelling. Dit is de eerste tentoonstelling van dien 
aard welke in Nederland gehouden wordt. Gaarne wekken wij al 
onze 'eden, die daarvoor in aanmerking komen, op, aan het wel-
slagijn van deze expositie hun beste krachten te geven. Werkt 
allen mede ! Is het niet, dat gij zelf inzendt, toont dan uw belang-

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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stelling; voor wat anderen inbonden. Overigens, hebt gij iets ten 
toon te stellen, zendt dan gerust in: de prijs per m.^ oppervlakte 
is zeer laag gesteld; zij bedraagt n.l. slechts ƒ 1,—. Men kan zich 
hiervoor opgeven bij den heer W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 
37, Amsterdam, Z., met veimelding van het aantal gewenschte 
m.^, alsmede den aard van hetgeen tentoongesteld zal worden. 

Eén wensch moge alle Nederlandsche luchtpostverzamelaars ver-
eenifjen: „dat deze tentoonstelling ten volle slage !". Dan alleen 
kunnen er later meer volgen. En een tentoonstelling wekt nieuwe 
verzi-melaars op en is een krachtig wapen in handen van de 
bestrijding der ongewenschte uitwassen, doordat men goed en slecht 
leert onderscheiden. Zij kan een ieder een juist beeld geven van ons 
mooie verzamelgebied; zij kan een ieder genotvolle uren bezorgen. 

J-P-

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

Kort verslag der vergadering van 2 Juni 1937. 
Aanwezig zijn 18 leden. De notulen der vorige vergadering wor

den onveranderd goedgekeurd. Enkele minder belangrijke ingeko
men stukken worden ter circulatie doorgegeven. Van de Fa. Mebus 
werd een catalogus van Nederland en Koloniën ontvangen, waarin 
uitvoerig een en ander wordt beschreven en een goede leiddraad 
voor verzamelaars zal zijn. De heer C. J. H. Jansen wordt als lid 
aangenomen. Hierna volgen eenige mededeelingen door het bestuur. 
Na de vergadering op 7 Juli zal eerst vergaderd worden op 8 Sep
tember (dus niet den eersten Woensdag van de maand). Tevens 
wordt besloten voortaan de beurs na afloop van de vergadering 
te houden en den aanvang der vergadering te bepalen op 754 uur 
in plaats van 8 uur. Het bestuur verzoekt den leden de controle-
kaarten zoo volledig mogelijk in te willen vullen en den afzen-
dingsdatum daarop te vermelden. 

De heer Kroeze heeft bericht ontvangen van een hooggepkatst 
officieel ambtenaar, dat het onder geen voorwaarde kan worden 
toegestaan, dat de koerseerende zegels van Cura9ao aldaar op het 
postkantoor, op verzoek, met een afstempeling worden voorzien. 

De heer Van Haren zal op de volgende vergadering zijn album 
en een werkstuk, bestaande uit postzegels op het koninklijk huis 
betrekking hebbend, ter bezichtiging medebrengen. 

De heer Kroeze wordt bedankt voor het vertoonen van zijn 
bijzonder fraaie collectie Nederland. 

Niets meer an de orde zijnde, wordt overgegaan tot de ver
loting, waardoor ieder aanwezig lid in het bezit van een prijsje 
komt. G. C. V. H. 

Aangenomen als lid. 
C. J. H . Jansen, Vosseveldlaan 30, Soest. 

Volgende bijeenkomsten. 
Woensdag 7 Juli en Woensdag 8 September, des avonds te 7% 

uur, in „het Valkje". 

Secr. 
Postzegelvereeniging „Santpoort". 

B. J. SCHOL Schröder v. d. Kolkweg 10, Santpoort (Stat.). 

Verslag der vergadering van 19 Mei 1937. 
Aanwezig 13 leden. De voorzitter opent te ongeveer half negen 

de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De 
notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. Alle aanwezigen heb
ben voor de eerste maal hun Maandblad ontvangen en spreken 
hun volle tevredenheid uit over den inhoud hiervan. De directeur 
van de rondzending verzoekt de leden toch vooral eens wat rond-
zendboekjes klaar te maken; ledige boekjes zijn voldoende in voor
raad bij den voorzitter. Hierna volgt het onderling ruilen, waarna 
de voorzitter te ongeveer half elf de vergadering sluit. B. J. S. 

An- und Verkauf 

Blocks und Hiniaturbogen 
der ganzen Welt. Fehllisten-Erledigung. 

JOHN BIANCHI, 
Streulistrasse 24, 
Zürich 7 (Schweiz). 

Gegründet 1917. (306) 

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEGELVEILimi. 
De Inspecteur der Domei

nen te 's-Gravenhage zal op 

Vrijilaij 2!i luni 1037, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
's-GRAVENHAGE, 

bij inschrijviny, verkoopen 
Gebruikte 

Frankeer- en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (305) 

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. ƒ0 ,45 , 100 versch. ƒ 1,20 
Curasao, 20 verschillende - 0,90 
Suriname, 25 verschillende - 0,90 
Geheele wereld, 500 verschillende - 0,60 
Geheele wcreU, 1000 verschillende - 1,25 
Levering na ontvangst van posiwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. (i;4) 

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

Ik koop Nederland alle goedkoope zegels, zoo-
als W. de Zw. 6 ct. a f 0,35 per 100; Curasao 
6 ct. f 0,35 per 100; driehoeken 6 ct. ä f 1,25; 
alsmede kilo's zegels per 100, ook van Indië. 
Ik betaal voor de Jamboree gest. lY^ et. f 1,— 
per 100; 6ct. f 0,60 per 100; voor de 12j^ et. 
f 0,08 per stuk. 

A. J. DE WIT, 
Palestrinastraat 11, AMSTERDAM, Z. 

Telefoon 21323. Omgaande betaling. (311) 
Mijn specialiteit sedert 4 0 jaren. 

Nederland en Koloniën 
en Z w i t s e r l a n d steeds in mooie en billijlce 
zichtzendingen voorradig; ooic naar Indië. 

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

W. WINDRATH, 
LUGANO (ZWITSERLAND). 

Lid „Ned. Ver." en andere Ned. Vereenigingen. 1194) 
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land met de op 3 Juni vertrekkende mail het goedkoope briefport 
afgeschaft was. 

Tegelijkertijd is thans ook de mogelijkheid van verzending per 
boot en van Medan af per vliegtuig verdwenen. 

Het bijzondere stempel van Nederland vertoont geen plaatsnaam 
of datum. Waarschijnlijk zal er dus weinig of geen verschil zijn 
tuschen het (de) stempel(s), die i i Rotterdam, 'sGravenhage en 
Amsterdam gebezigt werden. Hoe het daarmede in Indië gesteld 
is, valt momenteel nog niet te zeggen. Wel werd mij reeds gemeld, 
dat de volgende postkantoren over een bijzonder stempel beschik
ten en daarmede natuurlijk ook de poststukken uit hun achter
land bestempelden: Batavia, C , Bandoeng, Semarang, Soerabaja, 
Medan en Palembang. Voorts vak nog mede te deelen, dat de 
Nederlandsche poststukken in Ned.Indië een aankomststempel 
krijgen; of hetzelfde met de Indische poststukken hier in Neder
land ook zal geschieden, is nog onbekend. Eveneens zal het nog een 
verrassing blijken te zijn, of men in Amsterdam de in te laden 
buitenlandsche post ook van het bijzondere stempel heeft voor
zien. De buitenlandsche belangstelling voor het Nederlandsche post
vervoer naar het Oosten is groeiende, vandaar dat verschillende 
buitenlandsche verzamelaars vanaf hun land medezonden. 

Enerzijds zou het nietbestempelen van de buitenlandsche post de 
(in het bijzonder Engelsche) belangstelling zeer teleurstellen, ander
zijds is de tekst van het bijzondere stempel voor den buitenlander 
minder toepasselijk. 

Nog moge vermeld worden, dat de K.L.M, een bijzondere enve
loppe uitgaf. Weliswaar is een bijzondere enveloppe geen hoofd
zaak, doch als de daarbij geïnteresseerde en ons zoo sympathieke 
luchtvaartmaatschappij dat doet, don mogen wij dat wel even 
memoreeren. Helaas ging thans ook onze K.L.M, met de moderne 
(maar ons toch nietaangename) strooming mede, om haar uit
gaven te belasten met een bijdrage voor een of ander goed doel, 
dat echter op zichzelf (hoe sympathiek overigens ook) niets te 
maken heeft met postzegel of luchtpostverzamelarij. Ten gunste 
van het Nationaal Luchtvaartfonds werden deze enveloppen n.l. 
verkocht voor . . 25 cent per stuk. Dit zal wel velen weerhouden 
hebben, deze bijzondere enveloppen te bezigen. 

Bijzonder prijzenswaard is tot slot nog de mogelijkheid, die de 
Nederlandsche Posterijen in samenwerking met het hoofdbestuur 
der P.T.T. te Bandoeng voor de Nederlandsche verzamelaars open
stelden, om hun poststuken gemakt elijk terug te krijgen of met 
de bijzondere vlucht vanaf Indië weder te doen retourneeren. 

Bij adresseering aan genoemd adres werden ze n.l. gratis per boot 
geretourneerd, of indien het port voor de terugvlucht (resp. voor 
een briefkaart 1234 cent, voor een brief 20 cent) tegelijkertijd in 
Nederlandsche postzegels was voldaan, ook met de bijzondere 
vlucht vanaf Indië aan den afzendei weer toegezonden. Daarvoor 
had men slechts zijn naam en adres aan de achterzijde van de 
enveloppe te vermelden. 

Waar deze mogelijkheid vroegtijdig in vrijwel alle groote dag
bladen van Nederland gepubliceerd werd, zullen ongetwijfeld tal
rijke Nederlandsche verzamelaars hiervan met dankbaarheid ge
bruik gemaakt hebben. 

De transatlantische vlucht van Dick Merrill. 
Kort na de ramp van het luchtschip „Hindenburg" staken twee 

koene Amerikaansche vliegers den Atlantischen Oceaan over en 
brachten, sneller dan booten dat konden, films en foto's van deze 
ontzettende gebeurtenis naar Europa. Het eigenlijke doel van 
Dick Merrill en Jack Lambie, zooals deze vliegers heetten, was 
echter een ander. Zij wilden n.l. de foto's en films van de Engel ■" 
sehe Kroningsfeesten halen. Ook de terugvlucht, hoewel zonder 
film (vanwege censuurmoeilijkheden) maar met foto's verliep vlot, 
en zij vestigden zelfs een record over het traject OostWest naar 
NewYork. In het bijzonder zij hi';r de aandacht gevestigd op het 
feit, dat hun vliegtuig volkomen berekend was op deze vluchten, 
zoodat men hier niet met roekelooze waaghalzerij te doen had, 
hetgeen echter niet wegneemt, d i . hier een prestatie geleverd is 
van historische beteekenis. 

Vandaar, dat ook de luchtpostverzamelaar voor een dergelijke 
vlucht interesse heeft en zich afvraagt, of ook (hoewel niet offi
cieele) postale souvenirs van deze heen en weervlucht bestaan. 

De verzamelaar wandelt bij het zoeken naar dergelijke, nietoffi
cieele postale souvenirs langs een glibberig pad. Aan den eenen 
kant gaapt de afgrond van misleidende berichten over hetgeen 
gepresteerd is (hetgeen hier niet iiet geval is), aan de andere zijde 
de bodemlooze diepte, warin zwendelaars en speculanten huiz'en. 

die zich een monopolie hebben verschaft over de aanwezige stuk
ken. Dit laatste is, nar het zich laat aanzien, hier óók niet het 
geval, hetgeen de reden is, dat wij hier gerust over de souvenirs van 
deze dubbele en interessante oceaanvlucht schrijven. 

Het vliegtuig verliet NewYork op 9 Mei en landde op Croy
don den volgenden dag. Op 13 Mei begon de terugvlucht vanaf 
Southport, en het resultaat was, dat de afstand heen en weer van 
14.000 K.IVI. ongeveer in 45 uur en 53 minuten werd afgelegd. 

De souvenirs werden als volgt verzorgd. Zij hebben een 6 cents 
Amerikaansche luchtpostzegel, in NewYork afgestempeld op 8 
Mei, voorts een 1)4 d. kroningszegel, afgestempeld 2 uur na het 
verschijnen op 13 Mei, en een aankomststempel van den terugkeer 
in NewYork. Vorts staan er nog twee andere stempels op resp. 
een blauw stempel met afbeeldingen van de Amerikansche en 
Engelsche vlag (voor de heenvlucht), en een rose kroningsstempel 
voor de terugvlucht. Alles op de voorzijde van de enveloppe. 

De ramp van de „Hindenburg". 
Men zal zich ve.bazen als men dit leest, en zeker als men de 

foto's of de film van het verschrikelijke ongeval zag, maar het 
schijnt, dat toch nog eenige poststukken gered zijn. Uit Amerika 
kwam het bericht, dat nog ongeveer 100 stukken onder de resten 
van het luchtschip gevonden zijn. Alle andere post is verbrand en 
naar het zich laat aanzien, zal het een zware dobber zijn of de 
verzenders van aangeteekende poststukken hun schade vergoed 
krijgen. Maar al te gemakkelijk beroept men zich bij een dergelijk 
ongeval op „force majeur", alhoewel indertijd bij het verdwijnen 
van een katapultvliegtuig (waarvan nimmer iets gevonden werd, 
noch van het vliegtuig, noch van de bemanning of vracht) in volle 
zee, de verzenders van aangeteekende stuken hun schade vergoed 
kregen. 

Waar de ramp, althans zijdelings, te wijten was aan het gebruik 
van waterstofgas in plaats van het onbrandbare helium, heeft men 
het luchtschip „Graf Zeppelin", dat geregelde vluchten op Zuid
Amerika onderhield, voorloopig uit de vaart genomen, aangezien 
ook dit met waterstofgas gevuld is. In den herfst of winter komt 
het nieuwste luchtschip, de L.Z. 130 (dat geheel in bouw met de 
„Hindenburg" overeenkomt) gereed 

Het laat zich aanzien, dat men uit de oorzaken, die tot den 
verschrikkelijken ondergang van de „Hindenburg" leidden, een 
wijze les zal trekken, en dat men niet eerder tot nieuwe vluchten 
zal overgaan, alvorens herhaling hiervan onmogelijk gemaakt is. 

De eerste postvlucht ManillaMacaoHongkong v.v. 
Dank zij de welwillende medewei king van eenige onzer lezers 

kunnen wij thans eenige afbeeldingen en verdere mededeelingen 
betreffende de poststukken van deze belangrijke luchtpostschakel 
brengen. 

Zooals bekend, werden in de Ver. Staten twee luchtpostzegels 
resp. van 20 en 50 cent uitgegeven, die afzonderlijk of tesamen 
steeds het noodzakelijke recht voor brieven over bepaalde etappen 
van de transpacific route vormden. 

Voor de eerste vlucht vanaf Manilla bezigde men aldaar een 
violet rond stempel met afbeelding van de clipper en den tekst: 
„First flight via P.A.A. / Bureau of Postes 1937 / ManillaMacao
Hongkong". 

Brieven met deze eerste vlucht medegezonden vanaf Amerika, 
Hawai of Guam, kregen een prachtig gelegenheidsstempel, waar
van wij hieronder de afbeelding laten volgen, waarbij men tevens 
de beide Amerikansche zegels van 20 en 50 cent ziet. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Het gebezigde stempel was v in San Francisco: blauw, van 
Hawai: rood en van Guam: zwart. 

Ook te Macao werd een prachtig gelegenheidsstempel op de uit
gaande post geplaatst, warop men het vliegtuig ziet boven Chinee-
sche tempels. 

P P/?//Y£//?0'VO(2. 
CORREK 

KAJLÈ 
MACAO » O.S*A. 

In Hongkong daarentegen wezen de posterijen alle medewerking 
af, zoodat de uitgaande post van Hongkong alleen het datum
stempel over de zegels kreeg. Dit verdroot de Amerikaansche pos
terijen echter dermate, dat zij deze stukken bij aankomst nog van 
een bijzonderen stempelafdruk voorzagen. 

Dit aankomststempel van Manilla was vrijwel gelijk aan dat van 
de uitgaande post, alleen waren de woorden „Bureau of Postes 1937" 
vervangen door „Received Manilla 1937". Op Guam, te Hono
lulu en San-Francisco zette men een geheel ander stempel, waarvan 
de afbeelding volgt. 

H0N6 KONG^SAN FRANCISCO 

De kleuren waren dezelfde als bij de uitgaande post. Deze stem
pels komen natuurlijk ook voor op de post van verschillende ver
dragstaten — o.a. van Ned.-Indie — en — gedeeltelijk — van 
Nederland. 

Bij de Nederlandsche post vallen de stempels op de stukken naar 
Honolulu meestal óver de door de posterijen bijgeplakte zegels 
(men had n.l. de tarieven verkeerd opgegeven, welke vergissing 
enkele uren voor het vertrek van de post uit Nederland werd 
bemerkt en door bijplakking van zegels te Amsterdam C.S. en 
incasseering bij de afzenders werd "goedgemaakt) waardoor het 
uiterlijk minder mooi is. 

Poststukken, welke omstreeks 23 April uit Ned.-Indië verzonden 
werden, arriveerden, blijkens het doorgangsstempel, 4 Mei te San-
Francisco en waren 18 Mei in Nederland en 26 Mei in Ned.-Indië 
terug. Stukken, welke 20 April uit Nederland per K.L.M, van 
Amsterdam naar Penang, vervolgens per Imperial Airways van 
Penang naar Hongkong en per clipper van Hongkong naar Hono
lulu verzonden werden, waren aldaar op 2 Mei. Wereldrondvluch-
ten kon men vanuit Nederland - in tegenstelling met Ned.-Indië -
niet verzenden. 

Oostenrijk. 
Gedurende Pinksteren werd door de Oostenrijksche Aeroclub 

een rondvlucht georganiseerd, welke ook naar Zwitserland en 
Duitschland ging. Met deze vlucnt werd souvenirpost medegeno
men van Weenen naar Basel, Altenrhein, Graz, Augsburg, Prien en 
Weenen. Alle poststukken werden van een bijzonder poststempel 
voorzien. Het luchtrecht varieerde naar de afgelegde etappe van 
50 g. tot 3 schilling. 

Tsjecho-SIowakije. 
Gedurende dit voorjaar werden verschillende belangrijke binnen-

en buitenlandschè luchtlijnen geopend. Zooals in dit land gebrui
kelijk voorzag men alle poststukken van blauwe gelegenheia[sstem-
pels met de vermelding van een plaatsnaam en eerste vlucht met 
de plaatsen van het pas geopend luchttraject. 

1 Mei werd aldus geopend de luchtlijn: Brunn-Zlin-Piestany, 
op 15 Mei: Praag-Bratislawa-Venetië en op 1 Juni: Praag-Liberec 
en Praag-Moskou. 

H . A. 

HET BLOK. 
Naar aanleiding van de artikelen „De blokken-manie" en „Het 

blok", voorkomende in het Maandblad van 16 Mei j . l . , komt het 
mij niet ondienstig voor, het artikel weer te geven, voorkomende 
m het Belgisch maandblad „Philatélisme" van 25 Mei j . l . 

De redactie van „Philatélisme" schrijft als volgt: 

„Het philatelistisch blok heeft tegelijk iets van den gewonen 
zegel, van het speciale blaadje en van den blokzegel. Het bezit 
alle vereischte hoedanigheden om tot een dezer categorieën ge
rekend te worden en intusschen onderscheidt het zich daarvan 
door het bijzondere karakter van zijn samenhang met de phila-
telie, beschouwd op zich zelf. Onder philatelistisch blok heeft 
men te verstaan alle blaadjes, uitgegeven ter gelegenheid van een 
uitsluitend philatelistische manifestatie of herdenking. Hierin 
zetelt zijn grootste aantrekkelijkheid en zijn onmiddellijk belang 
voor alle Philatelisten. 

Het philatelistisch blok zal dus veel aanhangers vinden en zijn 
bestaan zal niet tijdelijk zijn, noch te vergelijken met zekere 
bewegingen in de philatelic, bekend onder den naam van „mode" 
of „gril van het oogenblik". Het philatelistisch blok herdenkt 
zekere nationale of internationale gebeurtenissen, waarbij het 
tevens vaststelt ,dat de autoriteiten officieel het bestaan der phila
telic erkennen. 

Overigens is het jammer, dat men tot op heden moet vast
stellen, dat de philatelic na een ongeveer honderdjarig bestaan nog 
geen eigen statuut bezit; in afwachting daarvan komt de officieele 
uitgifte van philatelistische bloks door het beheer der posterijen 
eenigszins aan dit euvel tegemoet. 

Het philatelistisch blok heeft nog andere redenen van bestaan: 
het verzekert de inkomsten, noodzakelijk voor de organisatie en 
de verbreiding van de philatelic in het algemeen en in al haar 
takken van bedrijvigheid. 

De toeslag, waarmede deze speciale uitgiften belast zijn, schenkt 
aan de philatelisten de voldoening, dat het gebrachte offer zal 
dienen tot de verbreiding hunner zoo geliefde wetenschap. Een 
zoodanige toeslag, niet tot andere doeleinden aangewend, komt 
dus ten dienste onzer eigen zaak en is een groote aanwinst voor 
onze „hobby"; deze verkrijgt aldus de middelen zonder welke de 
philatelic beperkt zou blijven en overgeleverd aan zich zelve. De 
philatelic vindt hierin dus mogelijkheden van verdediging en or
ganisatie, die haar anders zouden ontbreken. Ze veroorloven haar 
niet alleen zicE te verbreiden, maar ook te strijden tegen de para
sieten, die haar exploitccren. 

Om dit prijzenswaardig doel te bereiken ,zou het noodzakelijk 
zijn, dat de uitgiften van nict-philatelistische blaadjes worden af
geschaft en dat het principe met streng onderscheid wordt toe
gepast, cenig en alleen bestemd voor het philatelistische leven en 
bedrijf. Met andere woorden, men moet vermijden, dat de uitgiften 
van philatelistische blaadjes het karakter van een stroom aannemen 
en om redenen, die niets gemeen hebben met de philatelic. 

Op deze wijze zou de philatelic zelf de geschiedenis van haar 
ontwikeling en verbreiding kunnen schrijven: de verzameling van 
officieele blaadjes zou alle voorname manifestaties van de phila
telic in de geheele wereld volgen en op den duur een eenige docu
mentatie vormen vean alle bedrijvigheid op dit terrein. 

Ten einde een vulgaire exploitatie van de verzamelaars te ver
mijden, zouden de uitgiften moeten voldoen aan overeengekomen 
voorwaarden: geen philatelistischc blaadjes met meerdere ver
schillende series, gepaarde waarden, blokken van vier of van zes. 
De waarde van uitgifte zou met een slechts minimaal bedrag moe
ten worden verhoogd en de uitgiften zouden streng beperkt moeten 
worden tot zuiver philatelistische gelegenheden en doeleinden. Al
dus bepaald zouden deze uitgiften onder ieders bereik vallen en 
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haar gsheel zou een wereld-historische verzameling der philatelic 
vormen. 

Waar de philatelic een waardevol hulpmiddel van de algemecnc 
opvoedkunde geworden is, zou de gespecialiseerde verzameling van 
het philatelistisch blok haar algemeen pacdagogischc waarde toe
voegen aan die van de bestaande verzamelingen, welke beperkt zijn 
tot het terrein, waarop de philatelic zich thans beweegt. 

Bovenstaande gedachte is wèl begrepen in België, waar onder de 
bevoegde leiding van den directeur-generaal der posterijen, den 
heer O. Schockaert, geen enkele uitgifte van philatelistische 
blaadjes heeft plaats gehad buiten het terrein der philatelic. Deze 
hooge ambtenaar verdient te dien opzichte al onze gclukwenschen. 

Het is te hopen, dat andere landen het gegeven voorbeeld zullen 
volgen en wenschelijk ware, dat de philatelistische pers eensgezind 
eischt, dat de uitgifte van blokzegels slechts geschiedt om phila
telistische redenen. 

De Federation Internationale de Philatelie zou een nuttig werk 
doen met haar invloed aan te wenden om deze opvatting te doen 
zegevieren en wij drukken de hoop uit, dat de huidige oproep om 
medewerking van alle belanghebbenden niet verloren zal zijn." 

Ziedaar het „blok" van een ander standpunt bekeken en m. i. 
van het juiste standpunt. Zonder de inkomsten uit een blok is 
het voor geen bond of vereeniging mogelijk een tentoonstelling 
van grooten omvang te organiseeren. Waarom zouden de verza
melaars niet blijmoedig in den zak tasten, wanneer het erom gaat 
de philatelic te dienen en de totstandkoming van ccn grootsche 
philatelistische gebeurtenis mogelijk te maken ? Den kleinen toeslag 
op de bloks betalen de verzamelaars voor doeleinden, welke hun 
eigen liefhebberij betreffen. Hoeveel betalen de verzamelaars niet 
aan toeslagen op 2 egels, uitgegeven tot steun van instellingen, 
welke geheel buiten de philatelie staan ? Beter en liever een ten
toonstelling en een blok aan het been dan in het geheel geen 
tentoonstelling. Zoo bezien, roep Ik: leve het blok. 

Ik geloof niet, dat het blokken verzamelen van tijdelijken aard 
zal zijn; het is een nieuwe loot aan den ouden stam der phila
telie en zal tot ontwikkeling en groei van dien stam bijdragen 
zonder de oude, krachtige takken te hinderen. 

Ik ben het eens met „Philatélisme": alleen bloks voor zuiver 
philatelistische doeleinden. De F.I.P. kan in deze nuttig werk
zaam zijn. 

Breda, 4 Juni 1937. J. C. CRAMERUS. 

DE ZEGELS VAN SICILIË 
door L. VAN ESSEN. 

IV. 

Kenteekenen van echtheid van het zegel 20 grana (foto nr. 16). 
Gedrukt in één plaat; kleuren: leikleurig grijs, grijsviolet en, 

zeldzaam, donker leikleurig. 
Weer als gewoonlijk bij I en II ten punt. 

1. Schaduw van het oor. 
2. Punt achter A van Sicilia. 
3. Lijn in den rand. 
4. Bovendeel van het cijfer 2 naar voren vallend. 
5. Recht uiteinde van de letter R naar rechts. 
6. Opening van de letter R meestal vierkant. 
7. Letter G grooter dan bij de andere waarden, middenstreep 

langer, korter eindstreep. U ziet hieruit dus alweer, dat niet alle 
letters van de diverse waarden eender gevormd waren. 

8. Witte streepvormige arceeringen. 
9 en 10. Gebogen en naar voren springende lippen en neus. 

Vervalsching type 2 en 2a 
Hiervan zijn geen afbeeldingen; zij vertoonen evenwel wederom 

dezelfde fouten als de voorgaande. Achter I en II ontbreekt de 
punt ; de A staat te laag; lijn in den rand ontbreekt; cijfer 2 staat 
rechtop; letter R te groot; G te kort en weer de gewone fout bij 
neus en lippen. 

Vervalsching type III (foto nr. 17). 
I en II onduidelijk. 
1. Oor te lomp. 
2. Punt achter A ontbreekt. 
3 en 8. Lijn in den onderrand ontbreekt. 
4. Kop van het cijfer 2 gesloten. 
5. Uiteinde van de letter R te kort. 
6. Opening van de letter R onjuist. 
7. Voet van de letter G ontbreekt. 
9. Lippen niet gebogen en gelijkstaande. 
10. Neus te lomp. 
Bij deze afbeelding ziet U de puntafstempeling, waarvan ik 

reeds melding maakte en die naar mijn meening wellicht niet 
goed is. 

Vervalsching type V (foto nr. 18). 
Bij I en II ontbreken weer d-. punten. 
1. Oor te lomp. 
2. Punt achter A ontbreekt. 
3 en 8. Lijn in dtn onderrand niet ainwezig. 
4. Cijfer 2 helt r iet naar links over. 
5. Uiteinde van de letter R is niet gestrekt, te kort. 
6. Kop opening van de letter R te klein. 
7. Letter G van Grana is onjuist. 
9. Lippen staan gelijk; bovenste niet naar voren springend. 
10. Neus te steiL niet gebogen. 

Kenteekenen van echtheid van de laatste waarde 
50 grana, gemaakt in één plaat (foto nr. 19). 

Kleuren roodbruin en chocol-.debruin. 
Bij I en II de bekende punten in de omranding. 
1. Geschaduwd oor. 
2. Halsuiteinde gebogen, niet reikend tot aan den rand. 
3. Punt achter de letter A. 

Afb. 16. Afb. 17. Afb. 18. 
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Afb. 19. 

4 en 8. De bekende, reeds eerder genoemde lijn in den onder
rand. 

5. Cijfer 5 staat lager dan de 0. 
6. Eindstreep van het cijfer 5 vlak. 
7. Uiteinde van de letter G is dun met een aangezet stuk 

in den vorm van een driehoek. 
9 en 10. Lippen en neus naar het bekende model. 
Van deze waarde zijn, zooals reeds eerder vermeld, 7 ver

schillende vervalschingen, doen ik geef u slechts een afbeelding 
van twee dezer soorten met hun verschillende punten van onder
scheid met de echte ,daar het te ver zou voeren om ze u alle 
te beschrijven. Trouwens, aan de hand van onderstaande mede-
deelingen kunt U de verschillen wel ontdekken. Deze bestaan 
in hoofdzaak uit het onderscheid van de teekening der cijfers, 
letters, lippen, neus, enz. Ook ontbreken steeds de lijnen in den 
rand en de punten achter de letter A van Sicilia, of zijn deze 
te groot en te laag staande. 

Vervalsching type 11a (foto nr. 20). 
Bij I en II ontbreken weer de zoo eigenaardige punten in den 

rand. 
1. Schaduw bij het oor ontbreekt. 
2. Halsuiteinde vierkant in plaats van gebogen. 
3. Punt achter A staat te laag. 
4 en 8. Lijnen in den onderrand ontbreken. 
5. Onjuiste vorm van het cijfer 5. 
6. Letter R te dun einde, naar rechts te lang en gestrekt. 
7. Letter G te klein. 
9. Lippen gelijkstaande, bovenlip steekt niet vooruit. 
10, Neus te recht, is niet gebogen zooals bij de echte zegels. 
Tenslotte nog de 

Kenmerken van vervalschmg type VIII (foto nr. 21). 
Bij I en II ontbreken weer de punten in den rand. 
1. Oorlijn is te scherp. 
2. Halsuiteinde is onjuist. 
3. Punt achter A te groot. 
4. Witte lijn om het zegel, hetgeen niet voorkomt bij de echte 

(zie ook bij nr. 8). 
5. G en H zijn volkomen gelijk met de kenmerken van de echte 

zegels. 
9. Lippen niet gebogen, staan evenwijdig. 
10. Neus te kantig. 
Dit is naar mijn meening een der gevaarlijkste vervalschingen 

van dit zeldzame zegel en dus is oppassen de boodschap. Alleen 
het onderscheid bij de punten 9 en 10 zijn m .i. goede kenmerken 
en men kan zich aan de hand daarvan niet gemakkelijk vergissen. 

Hiermede ben ik aan het einde van mijn mededeelingen en 
hoop ik iets te hebben bijgedragen tot vermeerdering van uw 
kennis. 

Adverteeren doet verkoopen. Adverteert in dit blad. 

Afb. 20. Afb. 21. 

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

X. 
K O R T OVERZICHT DER FINSCHE MYTHOLOGIE. 

Een vast omlijnde godenleer, zooals b.v. de Scandinaviërs en 
de Germanen bezaten, kenden de Finnen niet. Zij bezaten noch 
tempels, noch godenbeelden. De geesten, die volgens hen het 
luchtruim, de wateren, de onderwereld, de levende natuur, zon, 
maan en sterren e. d. bevolkten, werden door hen aangebeden. 
Men zou kunnen spreken van een vergeestelijkten natuurgods
dienst, in tegenstelling tot dien der Indianen b.v., welke een primi
tieve natuurgodsdienst is. Een groote macht bezaten de z.g. zieners 
of toovenaars. Dit waren menschen, die beschikten over geestelijke 
gaven en krachten, welke zij konden aanwenden om het goede 
te bevorderen of het kwade te bezweren. Daartoe spraken zij 
zekere machtsspreuken uit. De zieners waren de groote kenners 
van deze spreuken. De held van Kalevala, Väinäimöinen, was de 
groote ziener of toovenaar der Finnen. Dank zij zijn groote kennis 
van de toover- en machtsspreuken, bezat hij een ongeëvenaarde 
macht over de tastbare en ontastbare wereld. Hij kon b.v. door de 
macht van zijn woorden den woedenden storm doen bedaren en 
door het uitspreken van een zekere tooverformule het bloed, dat 
uit een wond vloeide, doen stelpen. In de fragmenten uit Kale
vala zullen wij lezen, op welke wijze Väinäimöinen de machts
spreuken aanwendde. 

Het Einsehe volksepos Kalevala. 

wmmm mmmmmmm 

HHtlÉlÉÉÉIIÉlÉÉlll 

SUOMÄLAISEN 
KIRJAMISUUDEN 

Finland heeft vijf zegels uitgegeven, 
welke betrekking hebben op het Einsehe 
volksepos Kalevala („het Land dei 
Helden"). De eerste twee zegels ver
schenen in 1931 ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van het Genootschap 
voor Finsche letterkunde; de drie an
dere in 1935, ter gelegenheid van het 
eeuwfeest der eerste uitgave van de 
Kalevala. Op het 1 m. zegel der uit
gifte 1931 is Elias Lönnrot afgebeeld, 
aan wien het te danken is, dat de 
Finsche volkszangen, de z.g. „runen" 
(in het Finsch „runot") voor het na-
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geslacht behouden bleven. Deze letterkundige wijdde een deel 
van zijn leven aan het verzamelen van bovengenoemde zangen. 
In 1835 had hij het eerste manuscript gereed, hetwelk door het 
Genootschap van Finsche Letterkunde werd uitgegeven. In 1849 
volgde een tweede, gecompleteerde uitgave, waarvan in lateren 
tijd verschillende herdrukken verschenen. Kalevala is in vele talen 
vertaald, o. m. ook in het Nederlandsch. (Finsche Mythen en Le
genden. Het volksepos Kalevala bewerkt door Maya Tamminen 
Zutphen, W. J. Thieme & Cie., 1928). 

Op het I K m. zegel van de uitgifte 1931 zien we de afbeelding 
van de z.g. „kantele" (een soort van primitieve harp), welke de 
held Väinäimöinen aan de Finnen schonk (de mythe van het 
ontstaan van de „kantele" volgt later). Bij feestelijke gelegenheden 
werden op de boerenhoeven de „runen" voorgedragen met be
geleiding van de kantele. De voordracht geschiedde op een lang
zame, half gezongen wijze. Door de eeuwen heen zijn deze volks
zangen mondeling van vader op zoon overgegaan; in details ver
schilde de weergave soms, de groote lijnen van het epos bleven 
echter bewaard. De zangers, de z.g. „laulajat", zijn steeds met hun 
beiden. De een is de voorzanger of in het Finsch „päämies", de 
andere „degeen, die terzijde staat" of „puoltaja". De zangers zitten 
tegenover elkaar op een laag bankje, zonder elkaar met de knieën 
aan te raken. Zij leggen de handen in elkaar en onder het opzeggen 
wiegen zij op het rythme der verzen heen en weer. Op het eerste 
zegel (ter waarde van 1% m.) van de uitgifte 1935 zien wij 
twee Finsche boeren afgebeeld in de houding, gebruikelijk bij het 
verzen zeggen. Op de twee zegels van respectievelijk 2 en 2% m. 
zijn episoden uit de Finsche mythologie afgebeeld, ontleend aan 
Kalevala, n.l. de strijd om Sampo (2 m.) en de held Kr.llervo 
(2K m.). 

Hieronder geef ik eerst de mythe van het ontstaan van de 
„kantele" weer, waarop die van den strijd om Sampo en van den 
held Kullervo volgen. 

Toen de helden Väinäimöinen, Ilmarinen en Lemminkäinen op 
weg waren naar Pohjola (Lapland) om Sampo te bemachtigen (de 
toovermolen Sampo, een geheimzinnig voorwerp, dat niet nader 
omschreven wordt, doch waarschijnlijk als het symbool van vrucht
baarheid en voorspoed moet worden beschouwd), stiet hun boot 
op de rugvin van een geweldig grooten snoek. Het gelukte den 
sterken Väinäimöinen na veel moeite met zijn scherp zwaard den 
visch te dooden. Het lichaam zonk, de kop werd binnen boord 
gehaald en men zette koers naar de kust. De kop werd gekookt, 
het vleesch opgegeten en de graten weggegooid. Väinäimöinen 
vroeg zich af, waartoe de graten gebruikt zouden kunnen worden 
Na lang peinzen bedacht hij zich, dat er wellicht een harp van 
de ondcrkaak was te maken en hij zette zich aan het werk om 
het instrument een passenden vorm te geven. Om het bespeelbaar 
te maken bevestigde hij aan de snoektanden snaren van gevlochten 
paardehaar. Nu was de eerste „kantele" gereed, doch hoe haar te 
bespelen ? Vöinäimäinen liet zijn makkers ijverig tokkelen, doch 
een zingend geluid kon niemand aan de harp ontlokken. Zelfs in 
Pohjola, het doel van de reis, kon niemand de kantele bespelen. 
Op een dag begon het instrument echter uit zichzelf de volgende 
woorden te zingen: „Breng mij naar mijn maker en laat deze mij 
bespelen, dan pas zult gij mij hooren zingen." Väinäimöinen, de 
groote zanger, nam de harp op zijn knieën, zijn vlugge vingers liet 
hij op de snaren tokkelen en ziet, nu klonken de schoonste tonen 
alom in 't rond. 

„Nu werd vreugde eerst tot vreugde, 
Jubel kreeg nu klank van jubel, 
Zijn gespel was waarlijk spelen, 
Werkelijke zang zijn zingen. 
Ja, de snoektand werd welluidend. 
Toon ontlokte hij aan het vischbeen, 
Zoet en zuiver klonk het rosbaar, 
' t Paardenhaar vibreerde helder." 

(Vertaling van een gedeelte van de 41e zang 
uit Kalevala, door Maya TamminenV 

Door zijn betooverend schoon harpspel lokte Väinäimöinen 
goden, menschen en dieren tot zich. De menschen schreiden van 
ontroering. 

Aan het einde van het epos wordt verhaald hoe de oude Väinäi
möinen uit Suomi (Finland) wegtrekt „in zijn boot van koper'' 
maar de „kantele" laat hij achter tot vreugde van zijn volk. 

Het ontstaan van Sampo. 
Sampo speelt in de Kalevala een zeer gewichtige rol, daar de 

strijd tusschen Suomi (Finland) en Pohjola (Lapland) om den 
„wondermolen met het veelkleurige deksel" het hoofdmotief van 
het epos vormt. Om de geheimzinnigheid te verhoogen is deze 
„molen" nooit zoodanig omschreven, dat men zich een voorstelling 
van dit mythische voorwerp maken kan. Hij, die Sampo bezit, 
zal het goed gaan en hij zal in voorspoed en overvloed leven. De 
Finnen rusten dan ook niet, voordat zij hem uit Pohjola terug
gehaald hebben. 

In het kort is de geschiedenis van den strijd om Sampo de 
volgende: Nadat Aïno, Väinäimömen's bruid, zich verdronken 
heeft, geeft zijn moeder (van gene zijde van het graf) hem den 
raad, naar Pohjola te reizen, om daar een nieuwe bruid te zoeken. 
Na allerlei avonturen bereikt Väinäimöinen zeer vermoeid einde
lijk het doel. De heerscheres over Pohjola, de afzichtelijke Louhi, 
ontfermt zich over hem, doch wanneer hij na uitgerust te zijn 
wil vertrekken, verzet zij zich hiertegen. Zij eischt. dat Väinäi
möinen zich los zal koopen door het smeden van Sampo, den 
toovermolen. De veelkleurige bedekking van Sampo zal hij moeten 
hameren „uit de tippen van zwanevederen, uit een druppel melk 
van een jonge koe, uit een enkele gerstekorrel, uit een enkele 
vlok schapenwol; dan wil ik u mijn dochter tot vrouw geven en 
u terugbrengen naar uw land, waar gij de vogels zult hooren 
zingen en den koekoek zult hooren roepen aan den rand van het 
korenveld." ^). De held verklaart hiertoe niet in staat te zijn, 
doch indien Louhi hem toestaat te vertrekken, zal hij zijn broeder, 
den sterken smid Ilmarinen, opdracht geven om Sampo te smeden. 
Louhi verklaart daarop, dat degeen die Sampo gesmeed heeft, haar 
dochter tot vrouw zal krijgen. 

Hierop vertrekt de held naar Osmo (andere naam voor Finland). 
Door een list weet hij het vertrek van Ilmarinen te bewerken. 
Deze wordt met open armen door Louhi ontvangen. Dadelijk 
gaat hij een geschikte plaats voor zijn smidse zoeken. Na drie 
dagen en nachten met zijn slaven hard gewerkt te hebben, was 
de toovermolen gereed. Hij bestond uit drie deelen: n.l. een 
korenmolen, een zoutmolen en een muntmolen. Nu was Louhi 
tevreden. De molen werd veilig weggesloten in een berg van koper, 
waarvan de deuren met negen sloten voorzien waren. De dochter 
vau Louhi beloofde over twee jaren Ilmarinen te zullen trouwen, 
dus kon de smid niet anders doen, dan voorloopig naar zijn vader
land terugkeeren. 

Intusschen had Väinäimöinen de hoop niet opgegeven, dat 
Louhi's dochter zijn vrouw zou worden. Toen nu ongeveer twee 
jaren verstreken waren, vertrok hij in het geheim naar Pohjola, 
in een boot, beladen met schatten. Zoodra Ilmarinen had gehoord 
van Väinäimöinen's vertrek, spande hij zijn snelste paard voor de 
slede en volgde hem over land. Even na zijn broeder stapte hij 
de woning van Louhi binnen. Louhi's dochter weigerde echter 
den ouden Väinäimöinen te huwen, hoewel haar moeder dit gaarne 
had gezien. Zij schonk haar hart en hand aan den smid. Het 
huwelijk werd daarop voltrokken, gevolgd door een overvloedig 
bruiloftsmaal. Na afloop aanvaardde de smid met zijn vrouw 
de terugreis. 

De verovering van Sampo. 
Na eenige jaren viel Ilmarinen's vrouw ten offer aan Kulleroo's 

wraak (zie onder Kulleroo). De smid besloot nogmaals een vrouw 
te zoeken; daartoe begaf hij zich wederom naar Pohjola om de 
zuster van zijn gestorven echtgenoote ten huwelijk te vragen. Zij 
bedankte echter voor de eer en Ilmarinen keerde alleen n.tar 
Suomi terug. Aan Väinäimöinen deelde hij bij zijn terugkeer mede, 
dat dank zij Sampo, er groote voorspoed en welvaart in Pohjola 
heerschte. Dit stemde Väinäimöinen zeer afgunstig en na langdurig 
met den smid overlegd te hebben, besloten zij tot een tocht naar 
Lapland (Pohjola), om te trachten in het bezit te komen van den 
toovermolen. Aanvankelijk begon de reis in een slede, maar toen 
ergens aan de kust een groote, zeewaardige boot werd aange
troffen, stapte men daarin over. Door middel van zijn kantele 
zong Väinäimöinen de bemanning bij elkaar. Ook de held Lem
minkäinen voegde zich later bij het gezelschap. Na een voor
spoedige reis bereikte men het „altijd mistige land" van Pohjola. 
Toen Louhi hoorde, wat het doel van de reis was, riep zij snel 
haar volk te wapen. Väinäimöinen greep echter de kantele en 
zong allen in slaap. Daarop begaven de helden zich naar de rots 

-') Vgl. Het Volksepos Kdlevala, vertaald door Maya Tamminen, 
blz. 125. 
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van koper, waarin Sampo verborgen was. Door zijn betooverend 
gezang liet Väinäimöinen de negen sloten van de bergplaats open
springen. Met veel inspanning werd nu de zware „molen" naar 
buiten gesleept en aan boord van het schip gebracht. Nu aan
vaardde men zoo snel mogelijk de terugreis. Tot verdriet van 
Lemminkäinen weigerde Väinäimöinen zijn kantele onder het 
varen te laten zingen, uit angst de bewoners van Pohjola ontijdig 
te wekken. De onverstandige Lemminkäinen begon nu zelf te 
zingen, doch niets dan een schor gekrijsch kwam over zijn lippen. 
Het was echter genoeg om een reiger, die aan de kust stond, te 
laten opschrikken. Deze vloog snel naar Pohjola en wekte dooi 
zijn gekrijsch Louhi en haar volk. Zoodra Louhi bemerkte, dat 
Sampo verdwenen was, riep zij de hulp van Udutar, de nevel
dochter, in. Zij droeg haar op de boot, waarin Sampo vervoerd 
werd, met een dichten nevel te omhullen, zoodat zij niet verder 
zou kunnen varen. Udutar volvoerde prompt deze opdracht en 
nadat de boot „drie nachten" had moeten stilliggen, vanwege den 
dichten nevel, gelukte het Väinäimöinen met zijn tooverzwaard 
den mist te splijten Doch niet Irng zou men ongestoord door
varen. Kort daarop begon de zee woest te koken en te bruisen en 
rees IkuTurso, de boosaardige waterreus, uit de golven op, gereed 
een aanval op de boot te doen. Onder het uiten van de vreeselijkste 
bedreigingen aan het adres van den reus wist Väinäimöinen ook 
dit gevaar af te wenden. Iku Turso verdween even snel onder 
water, als hij eruit verrezen was. Nog was ook dit gevaar niet 
geweken of de hemelkoning Ukko, die over de wolken heerscht, 
liet een ontzettenden storm opsteken. De boot dreigde óf vol 
water te loopen óf op de klippen te pletter te slaan. Door een 
stortzee werd Väinäimöinen's kantele overboord gespoeld, tot 
groote verslagenheid van allen. (Later zal Väinäimöinen een nieuwe 
kantele maken). Door het machtig geluid van zijn stem wist Väi
näimöinen tenslotte de woeste golven tot bedaren te brengen. 
Zoo goed mogelijk trachtte men daarna de boot, die zeer van 
den storm geleden had, te herstellen. Lemminkäinen werd nu door 
Väinäimöinen den mast in gestuurd, om te zien of er zich geen 
vijand aan den horizont vertoonde. Tot groote ontsteltenis van 
allen zag hij in het Noorden fin de richting van Pohjola) een 
wolk hangen, welke snel naderde en een anderen vorm aannam. 
Tenslotte bleek het een groot schip te zijn, bemand met honderden 
roeiers en krijgers, onder aanvoering van Louhi. Väinäimöinen 
sprak nu snel een tooverformule uit, waardoor een onzichtbare 
klip verrees. Hierop strandde Louhi's schip. Op dit kritieke 
oogenblik besloot Louhi van gedaante te verwisselen; „van vijf 
uiterst dunne sikkels en zes afgesloten schoffels maakte zij zich 
klauwen, bij wijze van nagels"'); de wrakstukken van het schip 
gebruikte zij als vleugels, het roer deed dienst als staart. Op de 
vlerken van dezen reuzenvogel namen de honderden krijgers, be
wapend met zwaarden en bogen, plaats. Het afzichtelijk ond.er 
stortte zich daarop op zijn prooi. Het liet zich op den mast 
vallen, zoodat de boot bijna kantelde. Op eigen tooverkracht niet 
meer vertrouwend, riep Väinäimöinen in hoogsten nood Jumala, 
den Schepper aan, hem smeekend om bijstand en bescherming. 

Terwijl sloeg Lemminkäinen met 
alle macht met zijn scherp zwaard 
op de klauwen van Louhi, die zich 
daar echter niets van aantrok. Nu 
zag Väinäimöinen dat het oogen
blik gekomen was om beslissend 
op te treden. Een roeiriem grij
pend, sloeg hij met zoo'n gewel
dige kracht op de klauwen van het 
ondier, dat het den masttop moest 
loslaten. Daardoor vielen de krij
gers van de vlerken af en kwamen 
in zee terecht. Tijdens haar val 
greep Louhi Sampo, trok hem 

hem in zee. In duizend stukken brak 
zwaarste splinters zonken tot op den 

Het gevecht om Sampo. 
Finland, 1935, 2 M. 

overboord en wierp 
de toovermolen; de 
bodem van de zee. de kleinere bleven drijven en spoelden op 
Suomi's kust aan. Toen Väinäimöinen dit zag, was hij zeer ver
heugd, want zelfs deze kleine stukken „bevatten kern en kiem, 
oorsprong van duurzamen welstand" ^). Doch Louhi voorspelde. 

1) Vgl. blz. 337 van het Volksepos Kalevala, vertaald door Maya 
Tamminen. 

) Vgl. blz. 341 van het Volksepos Kalevala, vertaald door Maya 
Tamminen. 

dat zij zon en maan zou verbergen, de wilde dieren loslaten en 
vreeselijke ziekten over het volk van Suomi zou brengen. Väinäi
möinen bleef zijn hoogste vertrouwen stellen in Jumala, den 
Schepper, zoodat Louhi's vervloekingen haar kracht verloren en 
haar macht over het kwaad gebroken werd. Er stond haar niets 
anders te doen dan „weenend" naar haar land terug te keeron, 
waar voortaan, na het verlies van Sampo, schaarschte en broods
gebrek zou heerschen. Väinäimöinen zocht de stukken van den 
toovermolen bij elkaar, waarop hij naar Suomi terugkeerde. De 
molen werd geborgen „op het nevelig schiereiland" ■'). De aan
wezigheid van een klein gedeelte van Sampo in Suomi zou vol
doende blijken om rijkelijke oogsten te laten wassen en om, tevens 
op andere wijzen, welvaart en voorspoed te bevorderen. 

(Wordt vervolgd). 

)̂ Vgl. blz. 343 van het Volksepos Kalevala, vertaald door Maya 
Tamminen. 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 
XIII 

Karelië. 
In 1922 werd een poging gedaan, dit gebied van Rusland los te 

maken ten bate van Finland, waarvan het vroeger deel uitmaakte 
vóór den vrede van Nystadt in 1721 onder Peter den Grooten. 
Er is een reeks van 15 zegels uitgegeven (Senf 115; Yvert 115), 
waarvan de rechtmatigheid sterk bestreden is. Zij zouden gedurende 
drie dagen in gebruik zijn geweest. De restanten zouden door het 
Karelische comité te Helsingfors aangewend zijn ter ondersteuning 
van vluchtelingen. De zegels dragen het jaartal 1921; de waarden 
zijn aangeduid in Einsehe penni en mark. Er bestond evenwel geen 
behoefte aan deze postzegels; echt gebruikt zijn zij volkomen on
bekend (Michel geeft slechts prijzen voor ongebruikt). Zij zijn in 
groote hoeveelheden gedrukt (er bestaan zelfs vervalschingen) en 
zijn eigenlijk te beschouwen als een propagandamiddel voor Einsehe, 
antiRussische belangen, verder niets. 

Letland. 
De rechtmatigheid wordt bestreden van een zoogenaamde nood

uitgifta van October 1919 voor Eleja (Koerland): plakzegels van 
Letland, waarvan van onder de rand afgeknipt is, terwijl van boven 
met een handstempel in anilineroode kleur de woorden Pasta 
Marka (postzegel) opgedrukt zijn. Tijdens de bezetting toch door 
het Noordwestelijk Russische leger onder generaal Awaloff Ber
mondt zijn zij stellig meer uit speculatiezucht dan uit noodzaak 
uitgegeven. 15 kopeken geel, 30 kopeken groen. (Senf o 29 I en II). 

De nooduitgifte voor Wolmar Ronneburg, vier verschillende 
zinnebeeldige teekeningen voor zegels in de waarden 4, 5, 10, 25 en 
50 kopeken (rose) met den naam Latwur in hoofdletters, zijn als 
fantasieproducten van een postzegelhandelaar vastgesteld. (W. A. 
Salman te Riga, die voor deze onbevoegde uitgifte met gevangenis 
is gestraft). 

De echte serie van 9 zegels van 3 tot 75 kopeken met water
merk zijn in Mei 1919 ongetand uitgegeven. Einde 1920 zijn deze 
zegels getand 11J4 op de markt verschenen, doch zijn onbevoegd 
maakwerk van een speculant. 

Liechtenstein. 
Het geheele stel zegels van 1920: wapens en burchten getand 12J4, 

is ook onbevoegd in den handel gekomen ongetand. Evenzoo de 
3 zegels Madonna met het kindje Jezus; verder de portzegels van 
1920 van 5 heller tot 5 kronen (Senf nr. 2542, portzegels 112; 
Yvert 2542, portzegels 112). 

Long Island. 
In Mei 1916 werd het onbeduidende Turksche eilandje Tschoestan 

in de golf van Smyrna door Engelsche troepen bezet. De aldaar 
gevonden Turksche plakzegels van 10 en 20 paras en van 1 piaster 
werden bedrukt met de letters G.R.I., postage en revenue en de 
Britsche waarde. 

Daarna werd op dezelfde waarden in schrijfmachineschrift de
zelfde tekst aangebracht met bovendien de handteekening van den 
bevelhebber. 

J. K RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Naar beweren werden 80 tot 1200 stuks uitgegeven. Eigen
machtige verzinsels. 

Montenegro. 
Gedurende haar verblijf te Bordeaux in 1916 liet de Montene-

grijnschc regeering koerseerende Fransche zegels van 5 Centimen 
tot 1 frank voor haar doeleinden overdrukken met het neven-
staande controleteeken, welke echter ongeveer drie weken later 
door de Fransche regeermg verboden werd. 

Een tweede uitgifte, die eind 1921 door de gevluchte regeering 
was voorbereid in naam van de „Voorloopige Regeering der Op
standelingen in Zuid-Slavië", kwam niet in gebruik wegens den 
gewijzigden politieken toestand, maar werd toen toch in den 
handel gebracht. Het stel bestaat uit frankeerzegels met boven
staande beeltenis van den vroegeren koning Nikolaas met rooden 
of blauwen opdruk 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 35 en 50 para, en in 
grooter formaat 1, 2, en 5 kronen. Verder 4 portozegels staand 
formaat met kroon, ter waarde van 5, 10, 30 en 50 para, en ten 
slotte twee retourzegels in liggend formaat met kroon in twee 
kleuren op getint papier 10 en 25 para. Alles getand: 11 Geen 
postzegels, doch fantasieproducten. 

Noord-Ingermanland. 
Beweerd wordt, dat in Juni 1920 een 

stel van 7 waarden in een wapenteekening 
voor dit gebied zou zijn uitgegeven in 
normaal formaat, en daarop in Juli van 
datzelfde jaar een tweede stel van 7 zegels 
met wapen en landschappen in grooter 
formaat, staand en liggend. Dit gebied, 
hetwelk aan het Ladogameer ligt en den 
Russischen naam draagt van Pokjois Inkeri 
zou bij Finland getrokken worden, doch 
bij den vrede van Dorpat werd het Sovjet-
Russisch. De bedoelde postzegels werden 
in het verkeer gebracht in een dorp, dat 
den naam Kirjasalo draagt, en dat een 

veertigtal inwoners telt, waarvan velen noch lezen, noch schrijven 
kunnen. Men kan zich dus voorstellen, dat er niet de geringste 
behoefte aan postzegels bestond. Daarom dragen gebruikte stukken 
ook steeds een onbekende afstempeling. Enveloppen met zulke 
zegels dragen geen adres. De eerste uitgifte schijnt belangrijk te 
zijn geweest, de tweede wordt met 40.000 stuks opgegeven. In 
Kohl's handboek over Finland worden de zegels niet genoemd. 
Senf geeft ze met prijzen aan en Yvert eveneens onder den naam 
Ingrie. Zie P. Lindenberg in de Berl. Allg. Zeitung van 18-1-1934. 

Noord-Russisch leger. 
Uit Archangel stamt ctn stel van 5 zegels, zoogenaamd onder 

generaal Miller uitgegeven voor de gebieden Onega, Wolagda, 
Archangel, enz. in vrij groote oplaag. Het beeld stelt voor den 
Russischen adelaar met twee koppen in een cirkel, daarboven de 

naam van het land, daaronder Noordelijk Leger; sterren in de 
bovenhoeken, de waarden in de benedenhoeken. Lithographie, 
wit papier, ongetand. 

5 kopeken, oranje; 10 kopeken, groen; 25 kopeken, lilablauw; 
50 kopeken, steenkleur; 1 roebel, roodlsruin; 3K roebel, grijs, 
5 roebel, vermilioen. 

Komen uitsluitend voor met valsche afstempelingen in violet, 
zelfs op brieven, en zijn dan gestempeld Archangel 9-6-1919 of 
Onega 3-6-1919. 

Noordwestelijk Russisch leger. 
Een stel frankeerzegels van 5 waarden wa.< 

wel in 1919 voorbereid' om te worden uit
gegeven voor het gebied, bezet door het 
Russisch Noorder legerkorps onder generaal 
Rodzinko, kwam echter niet tot uitgifte, of 
in post verkeer. Het zijn smalle zegels in 
staand formaat. In een dubbele omlijsting een 
medaillon in het midden met de letters 
OKCA als afkorting van de woorden ossobi 
korpus ssernoj armii, die „zelfstandig leger

korps van het Noorderlegr" beteekenen, hetwelk later deel uit
maakte van het leger onder generaal Judenitsch. Senf onder nr. 
16-20 en Yvert onder Armee Russe du Nord nr. 1-5, prijzen deze 
uitgifte als volwaardig, terwijl Michel slechts prijzen voor onge
bruikt opgeeft en opmerkt, dat deze zegels slechts als noodgeld in 
gebruik waren. Als noodgeld geeft Senf slechts de waarde van 
50 kopeken op cartonpapier aan, op de achterzijde bedrukt met 
den tekst der Russische noodgeldzegels van 1915. Het zijn de waar
den 5 kopeken, bruinlila; 10 kopeken, blauw, 15 kopeken, geel
bruin; 20 kopeken, rood; 50 kopeken, groen. 

De twee laatste komen voor op gewoon en op sigarettenpapier. 
Brieven met deze zegels beplakt, dragen steeds de afstemoeling 

„Moloskowitzi 11-9-1919", of een stempel in dubbel ovaal „P P.T. 
Kon (Veldpost-Telegraaf-Kantoor) van het Noordwestelijk leger 
23-11-1919". 

De steencn voor het drukken dezer uitgiften kwamen in handen 
van handelaren, die geweldige massa's nadrukken maakten, zoodat 
men tegenwoordig honderd stel voor weinige centen koopen kan. 

Nowo Tscherkask. 
In den Yvert-catalogus staat onder „Russie du Sud" een uitgifte 

zoogenaamd van Nowo Tscherkask, die in geen anderen catalogus 
ooit opgenomen werd. 

Aangegeven worden nieuwe waardeopdrukken op frankeerzegels 
van Rusland van 1909 tot 1918, te weten: 25 k. op 1 k. geeloranje; 
25 k. op 2 k. groen; 50 k. op 3 k. rood; 50 k. op 5 k. lila; 1 roe
bel/l P. op 3 k. rood. Deze P (Russische R) komt in breede 
„antiqua"-letter en in „grotesk" voor; maar dan zeldzamer (Yvert, 
Rusie du Sud, 1919, No.. 1-6). 

Typisch voor deze uitgifte zijn het groot aantal verscheiden
heden, die in Yvert opgesomd zijn. Ten eerste wordt beweerd, dat 
alle opdrukken kopstaand voorkomen; verder de 50 op 3 k. en de 
twee tvpen 1 roebel dubbel gedrukt. Dan komen alle kopeken 
opdrukken met kopstaande „5" voor; tenslotte de antiqua opdruk 
P zonder 1. 

Niets is bekend omtrent ambtelijke uitgifte dezer zegels, noch 
omtrent de grootte der oplaag; maar uit de lage prijzen is te 
besluiten, dat er groote hoeveelheden van bestaan. 

Oberschlesien-Silésie (Haute Silésie). 
Van de zegels met kopstaanden opdruk van 50 pfennig op 5 

mark, rood oranje ( Senf No. 12; Yvert No. 30a"), zijn op bestel
ling der Ententecommissie 6 vellen gedrukt; zij zijn echter nooit 
aan de loketten te koop geweest. Desniettemin prijst Yvert dat 
zeael met 100 frs., ongebruikt en 125 frs., gebruikt. 

Met deze opdrukken der gewijzigde waarden zijn allerlei on
regelmatigheden voorgekomen. 

Odessa. 
Een zoogenaamde „Odessa'sche Hongeruitgifte", die in zeer 

groote hoeveelheden vervaardigd werd en tegen ongeveer 10 cent 
het stel te koop werd geboden, stamt uit Italië. De zegels zijn in 
steendruk in staand en liggend formaat, getand en ongetand; zij 
komen nooit gebruikt of zelfs afgestempeld voor; de kleuren 
wijken sterk af. 250 roebel wijnrood, 500 r. ultramarijn, 750 r. 
roodoranje, 1000 r. olijf groen, 2500 r. roodbruin, 5000 r. bruin, 
10.000 r. donkergroen. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGBN. 
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Nog een zwendeluitgifte vormt een stel van de toenmalige zegels 
der Ukraine (Senf No. 1-5; Yvert No. 39-43), met opdruk yin een 
Poolschen adelaar en nieuwe waarden in verschillende kleuren, die 
in 1919 uitgegeven zouden zijn tijdens de bezetting van dat gebied 
door Poolsche troepen; 15 verschillende zegels, alle ongetand. 

Even speculatief zijn Poolsche zegels, die door het Poolsche 
consulaat te Odessa zijn uitgegeven met opdruk „Odesa" (in een 
kader), toen ^ e Poolsche troepen verder in de Ukraine voortdron-
gen. Eerst overdrukte men de zegels van 10 fen, roodviolet, en 
50 fen, donkergroen, en daarop de waarden 10, 20, 25, 50 en 1 
Mark met Odessa zonder kader. Hoewel opgegeven wordt, dat zij 
in December 1919 verschenen en in Februari 1920 buiten koers 
kwamen, zijn deze zegels nooit van ambtswege uitgegeven en 
hebben nooit voor de post dienst gedaan. 

Nog zijn uitgegeven Poolsche zegels met het Ukraïnsche wapen-
teeken bedrukt, bijvoorbeeld de 5 en de 25 heller, ook de porto
zegels van 5 en 10 heller donkerblauw, met een violetten opdruk. 
Mar er moeten nog meer waarden met dezen opdruk bestaan. 

Odessa'sche „Zeepost" Russische Levant. 
In Zuid-Rusland benutte een uitgeslapen heer de wanorde, kort 

na den oorlog, om groote hoeveelheden Russische levantzegels 
van 1908 te verwerven, die vóór het uitbreken der vijandelijk
heden in gebruik waren (de zegels zonder opdruk der stedenamen) 
(Senf, 28-36; Yvert 36-44). Hij drukte daarop allereerst de afkor
ting van den Russischen naam der „Russische Maatschappij voor 
Stoomvaart en Handel". Dit was echter nog niet voldoende voor 
den schepper van dit fraais, wiens naam tot heden onbekend is 
gebleven; hij drukte bovendien op een deel dier zegels hoogere 
waarden, zoodat er in het geheel 45 verschillende bestaan, behalve 
het groot aantal variëteiten, dat ook vroeger in verscheidene cata
logi vermeld is. Nu nog steeds in Yvert Levant Russe 190-234, 
en met prijzen bovendien. 

Onbekend is ook de oorsprong van een ander stel van 6 op
drukken op éénzelfde zegel, namelijk 20 op 4 kopeken (Senf No. 
30; Yvert No. 192). Eerst had dus de 4 kopeken den opdruk 20 
paras ontvangen; toen werd deze waarde doorgestreept en de nieuwe 
er op gedrukt, te weten: 7, 10, 15, 20, 25, 30 piaster. Uit de 
Duitsche catalogi zijn deze speculatieproducten reeds lang ver
dwenen, maar Yvert voert ze nog steeds onder No. 235 tot 240. 

Michel brengt ter kennis drie afbeeldingen van nog een zoo
genaamde Zeepost-uitgifte. De eerste, een cijferteekening met in-
schrift: postotzkajamarka, waarin de waarden 10, 20 paras en 1 
piaster verschenen; alle in vier of vijf verschillende kleuren 
gedrukt. De tweede, van gewoon zegelformaat, in teekening ge
lijkende op de vroegere met een schip in het midden. Daarboven 
een keizerlijke adelaar, links en rechts de letters P en M, en de 
waarde aanduiding onderaan, en wel I K , 2, 2>^, 3'A, 5, 7, 10, 20 
en 30 piaster. Ten derde in groot staand formaat de waarden: 10, 
20, 30, 35, 50, 70 en 100 piaster. Een onuitputtelijk aantal fantasie
producten in vier of vijf kleuren gedrukt; de waarde ook steeds in 
afwijkende kleur. 

(Wordt vervolgd). 

DE ONTWIKKELING DER LUCHTVAART 
IN NED.-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bij den Ned.-Indischen P.-, T.- en T.-dienst. 

XX. 
Het bestaansrecht van een luchtlijn Amsterdam-Batavia v.v. 

Voor de beoordeeling van het bestaansrecht van een geregelde 
luchtpostverbinding Holland-Indië v.v. konden alleen de cijfers b.'-
treffende de 2e tot en met de 4e postvlucht van Amsterdam nr.ar 
Batavia in beschouwing worden genomen. De cijfers van de eerste 
vlucht waren te zeer beïnvloed door het philatelistische element. 
Hetzelfde kan worden gezegd van die betreffende de 5e vlucht, 
waarop bovend'en een retourvlucht aansloot, hetgeen de zaak 
voor de philatelisten nog aantrekkelijker maakte. 

Uit de cijfers van de 2e tot en met de 4e vlucht blijkt, <?,.-!t 
voor het derde vliegtuig meer poststukken werden aangeboden 
dan voor het tweede, en dat het vierde weer meer post had dan 
het derde. Deze stijging van het normale verkeer wees er op, dat 
aan een snelle postverbinding zoowel voor de particuliere be-
richtenwisseling, als voor handelscorrespondentie, behoefte 'bestond. 

Naar het uiterlijk der luchtpoststukken te oordeelen, wa's het 
overgroote deel van de vervoerde luchtmail afkomstig van p i ri-
culieren. Door de handels- en zakenwereld werd niet in die mate 
van den tijdelijken luchtpostdienst gebruik gemaakt als men, op 
grond van de te verkrijgen tijdwinst, had mogen verwachten. 
Echter bleek wel, voor zoover dat althans uit de uiterlijke \en-
teekenen der brieven was op te maken, dat bij de opvolgende 
vluchten de hoeveelheid zakencorrespondentie was toegenomen. 
Deze stijging wees er op, dat ook voor die correspondentie de 
behoefte aan snelvervoer sterker wordt, naarmate de gelegenheid 
daartoe een grooter frequentie en regelmaat bereikt. 

Voor de beoordeeling van de behoefte, welke bestaat aan een 
luchtpostverbinding van Indië naar Nederland, leverde de in de 
maand November 1928 uitgevoerde retourvlucht in geen enkel 
opzicht betrouwbare gegevens op. De omstandigheid, dat deze 
vlucht aanving, nadat hier te lande vijf Nederlandsche luchtmails 
waren ontvangen, heeft ondanks den tegenslag welke op twee der 
uitreizen werd ondervonden, de animo voor verzending naar 
Nederland bevorderd. Ook de uitgifte van tijdelijke luchtpost 
zegels (overdrukken) hier te lande werkte de verzending per lucht
post in de hand. Daartegenover staat wel, dat een paar temperende 
factoren in het spel kwamen; het tot tweemaal toe verschuiven 
van den vertrekdatum, wegens den tegenslag welke het 5e vlieg
tuig op de uitreis ondervond, gaf tot ontstemming aanleiding, 
aangezien een groot deel van het publiek hier te lande op di-n 
aanvankelijk opgegeven vertrekdatum had gerekend, dan wel in 
verband met de binnenlandsche postverbindingen daarop moest 
afgaan. Het uitstel beteekende dan ook voor vele stukken auto
matisch vermindering van mogelijke tijdwinst. Deze ontstemm'; 
nam nog toe, toen de tweede temperende factor zich voordeed, n.l. 
de noodzakelijkheid om het oorspronkelijk laadvermogen van 
560 kg. tot 305 kg. terug te brengen, hetwelk de Indische post-
administratle noodzaakte tot de hiervoren reeds genoemde maat
regelen. Niettegenstaande deze factoren werd toch een groote 
hoeveelheid luchtpostcorrespondentie aangeboden. 

Uit postaal oogpunt beschouwd konden de uitkomsten van de 
vorenvermelde proefpostvluchten bevredigend worden genoemd. 
Zij gaven goede hoop op levensvatbaarheid van een geregelde, 
voldoend frequente en aan redelijke eischen van bedrijfszekerheid 
beantwoordende luchtpostverbinding Nederland-Ned. Indië v.v. 

Teneinde de op de tochten opgedane ervaringen uit te wisselen 
en aan elkander te toetsen en zoodoende te komen tot een oordeel 
over den luchtweg van Amsterdam naar Batavia, werd den 4en No
vember 1928 in het departement van gouvernementsbedrijven te 
Bandoeng, onder voorzitterschap van den heer ir. De longh, direc
teur van genoemd departement, een vergadering belegd, waar de 
betrokken autoriteiten en de verschillende vliegers die den tocht 
herwaarts hadden volbracht, aanwezig waren. 

De opgedane ervaringen hadden wel groote waarde In vlieg
technisch opzicht, doch waren voor een postdienst, waarvoor 
regelmaat en bedrijfszekerheid eerste vereischten zijn en waarop 
den eersten tijd de luchtverbinding Holland-Indië zal moeten 
steunen, niet gunstig. Aangezien voor 1929 nog elf postvluchten op 
het programma stonden, rees dan ook de vraag of, gezien de 
behaalde resultaten, het wel zin zou hebben die vluchten te doen 
houden of dat het wellicht beter zou zijn te wachten tot het 
traject met meer kans op regelmatige overkomst zou zijn te 
bevliegen. De vergadering kon daarin natuurlijk geen beslissing 
nemen, doch wel bestond de mogelijkheid, om aan de hand van 
hetgeen In de vergadering naar voren zou worden gebracht, nader 
overleg tuschen de posterijen en de K.L.M, te doen plaats vinden, 
teneinde de kans van slagen van de nog komende serie postvluchten 
zoo groot mogelijk te maken en het gevaar uit te schakelen, dat 
bij onvoldoende regelmatigheid ontevredenheid zou ontstaan en 
het vertrouwen van het publiek in het luchtverkeer zou worden 
geschokt, met gevolg geringe aanbieding van luchtpost, waardoor 
ten onrechte de overhaaste conclusie zou worden getrokken, dat 
er geen behoefte aan een luchtverbinding Nederland-Ned. Indië 
bestond. 

De vergadering kwam tot de conclusie, dat het bij den toen-
maligen stand van zaken wenschelijk was, gedurende de slechtste 
periode van het jaar, welke voor bedoeld traject valt In het tijd
vak van ongeveer half Juni tot half Augustus, geen vluchten 
te houden. 

In Nederland was men, afgaande op hetgeen terzake in de dag
bladen aldaar werd gepubliceerd, optimistischer gestemd. Door
zetten, klonk het daar. 

J . K R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEIN. 
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Het doorzetten van Nederland vond in Indië echter geen weer
klank; de stemming voor den vliegdienst NederlandNed. Indië was 
hier sterk gedaald. Het medio November in de dagbladen ver
schenen bericht, dat in December wederom een HoUandIndië v.v. 
vlucht zou aanvangen, speciaal voor het overbrengen van kerst
en nieuwjaarswenschen, vond hier over het algemeen dan ook 
weinig bijval. 

De tweede contractueele proefpostvlucht. 
De dagbladberichten omtrent een postvlucht NederlandIndië 

in de maand December 1928 aan te vangen, bleken juist. Na onder
handelingen tusschen de K.L.M, en de Nederlandsche postadmini
stratie was besloten om 8 December een vliegtuig van Amsterdam 
naar Batavia te laten vertrekken, waardoor een schitterende gele
genheid voor de verzending van kerst en nieuwjaarswenschen zou 
worden gegeven. Het vliegtuig kon tusschen 18 en 20 December 
in Ned.Indië worden verwacht. Aangezien de retourvlucht op zijn 
vroegst een week na aankomst van het vliegtuig te Bandoeng zou 
kunnen aanvangen, zou de retourvlucht voor de overbrenging van 
de correspondentie, speciaal de uitwisseling van kerst en nieuw
jaarswenschen betreffende, weinig waarde hebben. Teneinde deze, 
naar men hier veronderstelde op zich zelf staande vlucht ook voor 
Indië een meer bijzonder karakter te geven met het oog op de 
feestdagen in het laatst van het jaar, werd voorgesteld het vertrek 
uit Nederland zoodanig te vervroegen, dat het terugkeerend vlieg
tuig uiterlijk oudejaarsavond te Schiphol zou kunnen aankomen. 
Op dit voorstel kon niet worden ingegaan, wijl intusschen in 
Nederland een plan was opgesteld voor de regelmatige afwerking 
van de nog door de K.L.M, uit te voeren elf contractueele proef
postvluchten, waarvan dan de Decembervlucht de eerste zou zijn. 

Teneinde het mogelijk te maken, de op 8 December in Neder
land verwachte door het s.s. „Johan de Witt" vervoerde Ned.
Indische landmail, per luchtpost te beantwoorden, werd de vertrek
datum van het vliegtuig van Schiphol tenslotte definitief vast
gesteld op 11 December 1928. 

Zoowel op de uit als op de thuisvlucht kon maximum 305 kg. 
post worden medegenomen. Aangezien tegen het einde van het 
jaar het postverkeer steeds een sterke toename te zien geeft, welke 
verband houdt met de bijzondere feestdagen (Kerstmis en Nieuw
jaar), die voor zeer velen nog immer het sein blijken te zijn tot 
hervatting van schriftelijke relaties, welke „door omstandigheden" 
in het ten einde spoedende jaar werden verwaarloosd, verwachtte 
men in Nederland, dat zooveel stukken voor vervoer per vliegtuig 
zouden worden aangeboden, dat het beschikbare laadvermogen 
zou worden overschreden. Ofschoon het retourvliegtuig na Nieuv/
jaar in Nederland zou aankomen, liet het zich toch aanzien dai 
ook voor de retourvlucht veel correspondentie zou worden aan
geboden. 2ij, die hadden verzuimd tijdig met de gewone «nail de 
gelukwenschen ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar te ver
zenden, hadden in de luchtpost een middel het verzuim te 
herstellen. 

(Wordt vervolgd). 

(Buiten verantwoordelijkheid der redactie. 
Moesten wij enkele maanden geleden op een „misstap" op het 

pad der philatelie wijzen, de vorige maand constateerden wij 
wederom, al is het dan op een meer zijoelingsch pad der phila
telie, een feit, dat o. i. zoo spoedig mogelijk onder het oog gezien 
moet worden. 

In het Aprilnummer ?chr^ven wij aan het slot van ons in
gezonden stuk „Dag van den postzegel en onnoodige uitgiften", 
dat het voorbeeld van den Bond aanleiding zou zijn voor plaatse
lijke vereenigingen om iets dergelijks te lanceeren ter stijving van 
hun kassen ! En ziet; reeds in de/elfde maand komt de Postzegil
vereeniging „IJmuiden en Omstreken" ons verrassen met een 
propagandabriefkaart met speciaal stempel van de door haar ge
organiseerde postzegeltentoonstelling a raison van 5 cent. Toe
gezonden brieven en briefkaarten werden per rembours terug
gezonden: kosten 2 cent per stempel ! 

Allereerst dient i.pgemetkt (zie ^ersl•lg vergadering „IJmuiden 
en Omstreken" van 23 Maart 1937), dat de vereeniging „IJmuiden's 
Bloei" de onkosten van het speciale stempel der tentoonstelling 
heeft betaald. 

Reeds eerder, op de Poppententoonstelling in de Gothische Zaal 
te 'sGravenhage in 1934, werd boven het gewone brief of druk
werkporto per brief of kaart 10 cent extra gevraagd, alvorens ze 
in de daarvoor bestemde brievenbus konden geworpen worden. 

In het antwoord op een hierover ingediende klacht schreef het 
hoofdbestuur der P.T.T., dat de door het staatsbedrijf beschikbaar 
gestelde brievenbus was bedoeld als een voor alle bezoekers van 
de tentoonstelling vrije gelegenheid tot het ter post bezorgen van 
correspondentie. Tegen herhaling van de afwijking, zooals die toen 
(op de Poppententoonstelling) had plaats gehad, zou bij eventueele 
volgende gelegenheid worden gewaakt. 

Aan het bestuur van „IJmuiden en Omstreken" was verzocht, 
'1 i m il 1 neven op de tentoonsteling te posten, waardoor dan 

het speciale stempel op deze brieven zou komen. Deze brieven, 
waarvan o a. eenige geadre;seerd waren naar Goes, Haarlem, 
Apeldoorn, enz., werden alle aan afzender onder rembours terug
gezonden. 

Hoe kwamen die brieven weer in het bezit van het bestuur van 
,.IJmuiden en Omstreken" ? Waarom werden deze brieven niet 
aan de geadresseerden bezorgd ' 

Namens het bestuur der Internationale Vereeniging „Philatelica": 
C. J. REIJERSE, voorzitter. 
J. N. H. VAN REST, secretaris. 

Noot der redactie. 
Het bestuur van „IJmuiden", dat inzage werd verleend van 

bovenstaand schrijven, vond geen aanleiding de opmerking van 
„Philatelica" te beantwoorden. 

BATAVIA 27—31 AUGUSTUS 1937. 
Op het terrein van de jaarbeurs voor 1937 zal door de Post

zegelverzamelaarsclub „Batavia" een postzegeltentoonstelling ge
houden worden van 27—31 Augustus a.s. Een speciale afstempeling 
in het tentoonstellingsgebouw zal tijdens die dagen worden ver
zorgd. Als secretaris van het tentoonstellingscomité treedt op de 
heer B. Wolf, Binnen Nieuwpoortstraat 15, Batavia. 

EERSTE NATIONALE JUGOSLAVISCHE POSTZEGEL

TENTOONSTELLING TE BEOGRAD. 

Het comité van de tentoonstelling meldt, dat er in het eerste 
prospectus een fout is geslopen. De afmetingen der vitrines zijn 
niet 130:70 cm., maar 110:70 cm. 

Naar aanleiding van de uitgifte der speciale zegels op 12 Sep
tember a.s. kan medegedeeld worden, dat er vóór 15 Juni minstens 
50 blokken besteld moeten wordene; dan is de prijs 17 dinar (75 
cents) per blok. Wie mij v ó ó r 22 J u n i zijn bestellingen, ver
gezeld van het bedrag (6 a 15 cent voor port of 21 k 30 cent voor 
aangeteekende zendmg) toezendt, zal vermoedelijk op het ge
wenschte aantal blokken kunnen rekenen '■). Bij voorbaat zal ik 
tenminste vóór 15 Juni opdracht geven tot levering van 50 
blokken. Kan ik niet aan de geheele aanvrage voldoen, dan wordt 
het te veel gezondene gerestitueerd. 

Tenslotte zij nog medegedeeld, dat eventueele exposanten in 
den loop van Juni een tweede prospectus van de tentoonstelling 
kunnen verwachten. 

De generaalvertegenwoordiger voor Nederland: 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam, Z. 
(Postgiro 13500, bestemd voor K. 2775). 

*) Hoewel in pri.icipe tegenstandei van de blokkenuitgifte, acht 
ik mij als generaalvertegenwoordiger verplicht mijn taak naar 
behooren uit te voeren. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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pr^svraa^T^ 

UITSLAG VAN DE VIER EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
De gevraagde voürstellingen vindt men o. a. op zegels van: 

1. Spanje en Frankrijk. 
2. Griekenland Byron). 
3. Frankrijk (Algierszegel). 
4. Nederland (Universiteitszegel). 
5. San Marino (Garibaldi), 
6. Oostenrijk (Hermes), 
7. Portugal (St. Antonius van Padua). 
8. Oostenrijk (Beethoven). 
9. Spanje (Pius XI). 

10. Hongarije en Rusland (Marx). 
Prijswinnaars zijn. 
H. D. Caro, Velp; L. J. van der Feijst, Gorinchem; Joh. C. 

Honnefeller, Amsterdam; E. R. Loeb, Scheveningen; G. van der 
Mark, Dordrecht; mr. J. H. van Peursem, 's-Gravenhage; C. M. 
Rieff, Dordrecht; J. Suiker, Dordrecht; L. J. P. Wiermans, Lutte-
rade; M. G. van Zoelen, Den Helder. 

Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

VIJF EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt, waaraan de beelden van onderstaand landschap 

ontleend zijn. 

^ 

Oplossingen vóór 15 December 1937 in te zenden aan dr. P. H. 
van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. Op de enveloppe te 
vermelden: „25e prijsvraag". 

Een tiental prijzen in postzegels wordt beschikbaar gesteld. 
Correspondentie kan over de prijsvraag niet gevoerd worden. 

Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H . VAN GITTERT. 

Catalogi, eng. I 
CATALOGUE HISTORIQUE ET DESCRIPTIF DE LA POSTE 

AERIENNE, 1937. 8e UITGAVE. PRIJS FR. 37,50. 
THEODORE CHAMPION, RUE DROUOT 13, PARIJS. 

De lang verbeide nieuwe druk van Champion's luchtpostcata
logus ligt voor om. In een mooien soepelen rooden band met 
gouden letters, heeft hij uiterlijk reeds een voornaam cachet en 

het mnerlijke doet daarvoor niet onder. Wederom vinden wij de 
indeeling in officieele luchtpostzegels, half-officieeje luchtpost
zegels en de speciale afstempelingen. De catalogus opent ditmaal 
met een vele bladzijden groote opstelling van de post, welke ver
voerd werd met de bemande ballons uit Parijs in 1870-'71, in een 
volledigheid als nog nimmer tevoren gepubliceerd werd. Bij de 
behandeling der luchtpostzegels, die zoowel ongebruikt, als ge
bruikt en gebruikt op briefstuk geprijsd zijn, treft ons in het 
bijzonder een geheele omwerking van de luchtpostzegels van 
Columbia, waarbij de Scadta zegels thans volledig zijn opgenomen. 
Typisch is het, dat de kopstaande 50 cent van Ned.-Indië in deze 
catalogus ontbreekt. Trouwens Nederland en Koloniën konden bij 
de eerste vluchten op verschillende punten nog wel eenige verbe
tering en uitbreiding hebben. Daaieniegen zijn verschillende andere 
landen buitengewoon minutieus bewerkt. In het bijzonder is dit 
naturlijk het geval bij Frankrijk en Koloniën, doch ook Duitsch-
land en Amerika zijn duidelijk en overzichtelijk bewerkt. Dit is 
een catalogus, waarnaar zeker iedere algemeen-verzamelaar, maar 
ook de specialist van een bepaald onderdeel der luchtpostverzame
ling, gaarne en meermalen grijpt. 

De prachtig doorgevoerde chronologische volgorde, de duidelijke 
illustraties, maken het tot een vreugde dit werk te raadplegen, 
terwijl wat betreft de volledigheid de catalogus zijn weerga nog 
niet gevonden heeft. Tot besluit: de prijs van dit 600 bladzijden 
tellende boek is buitengewoon laag. 

H. A, 

Ter bcschemin.^ 
Var Verzamelaars 

er Handelaren 
SU 

Frankrijk. 
Tentoonstellingsuitgifte 1937, vervalsching van de 50 centimes 

ten nadeele van de posterijen. 
Einde April j.1. werd door een postzegelverzamelaar ontdekt, 

dat bovengenoemd zegel, waarvan hij eenige exemplaren aan een 
postagentschap te Parijs had gekocht, vervalscht was. Posterijen 
en politie werden gewaarschuwd en op 10 Mei j.1. werden alle 
tentoonstellingszegels in deze teekening ingetrokken. Mag men 
hieruit afleiden, dat ook de 20 en 40 centimes vervalscht zijn ? 

De vervalsching van de 50 centimes — van de twee andere 
waarden is nog nieis definitief bekend — is te herkennen aan den 
slechten druk en de afwijkende tanding 14>4 X Hyi inplaats van 
14 X 133^ (zooals men ziet, is de tanding anders toch wel op
merkelijk goed getroffen). 

Bij de valsche stukken is het rood te donker en veel minder 
oranje dan bij het echte zegel; het rood komt meer overeen met 
dat van de 1 franc 05, zaaister-type. v. B. 

-pliilate^^^Merïei | 
i^ 

DE VERKOOP VAN POSTZEGELS DOOR 
DE KROONAGENTEN. 

Nu de kroningszegels van de Britsche koloniën aller aandacht 
vragen, kan het zijn nut hebben het een en ander mede te deelen 
over de bemiddeling, die de zoogenaamde „kroonagenten" kunnen 
leveren bij den aankoop dier zegels. Een en ander, dat hier volgt, 
is ontleeend aan L'Echo de la Timbrologie van 30 April j.1. 

De kroonagenten verzenden alle zegels aan de diverse koloniën; 
verder gaat hun functie in dezen in het algemeen niet. Bij wijze 
van gunst of tegemoetkoming verstrekken zij de nieuwe koloniale 
zegels aan die handelaren, die zeer goed bekend staan of eerste klas 
referenties kunnen opgeven. Deze regeling wordt reeds gedurende 
ongeveer 20 jaar toegepast. 

De kroonagenten berekenen een commissie van 10 shilling voor 
elke bestelling, onverschillig voor welke kolonie. Daar 45 koloniën 
thans kroningszegels uitgeven, kost het betrekken daarvan via de 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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kroonagenten dus extra ,£22 10— Een handelaar moet dus een 
aanzienlijk kwantum zegels koopen, wil hij de nieuwe koloniale 
zegels weder kunnen verkoopen met een redelijke verhoogmg 
boven de nominale waarde 

De handelaren, die geen haast hebben — de verzamelaars hebben 
deze als regel des te meer ' — kunnen de zegels ook in de kolomen 
zelf bestellen, waarbij dan het commissieloon van 10 shilling 
vervalt Het duurt dan natuurlijk langer, de portokosten zijn veel 
hooger en de kans bestaat, dat men beschadigde zegels ontvangt 

DE KRONING VAN KONING GEORGE VI 
EN DE PHILATELIE. 

De kroning van den nieuwen Engelschen koning en koningin 
Elizabeth heeft de uitgifte tengevolge gehad van een stroom van 
zegels van Engeland, de meeste dominions (Australië ontbreekt, 
evenals uiteraard Ierland) en alle kolomen De zegels zijn aan de 
verzamelaars reeds welbekend en daarover zuilen wij het hier niet 
hebben 

Er IS nog een ander verband tusschen de kroningsfeesten en de 
philatelie, wij hebben n l eens nagegaan, welke personen ,die bij 
de plechtigheden aanwezig waren, voorkomen op de postzegels 
WIJ hebben er niet minder dan 16 gevonden 

In de eerste plaats uiteraard komt de koning zelf op de zegels 
voor Op de 4 cents van New Foundland van 1911 als prince 
Albert, op de 2 cents van Canada van 1935, uitgegeven ter gelegen 
held van het „silver jubilee" van koning George V, als „duke of 
York", terwijl eenige Canadeesche zegels van 1937 hem voor de 
eerste maal als koning vertoonen Daarnaast de talrijke jubileum-
zegels van 12 Mei, voorafgegaan door de drie „gewone" Engelsche 
zegels, die op 10 Mei j 1 verschenen 

De koningin komt behalve op de jubileumzegels van 12 Mei 
voor als hertogin van York op de 7 cents van New Foundland van 
1932 De kroonpnnses is te vinden op de 6 cents van Ncw-
Foundland van 1932 en op de 1 cent van Canada van 1935 

Queen Mary komt als hertogin \ an York voor op de 4 cents 
van Nw Foundland van 1897, als prinses van Wales op de K> cent 
van Canada van 1908, als koningin voor de eerste maal op zegels 
van Rhodesia van 1910 en verder op cenige zegels van New-
Foundland (1911 ,1 cent, 1928, 3 cents, 1932, 3 cents), van Canada 
(1935, 3 cents), New Zealand (1935), in de meeste gevallen tezamen 
met wijlen koning George V 

De princess royal, Mary, staat afgebeeld op de 5 cents van New-
Foundland van 1911, prins Henry ide hertog van Gloucester) op 
de 6 cents en prin^ George (de rer tog van Kent) op de 8 cents 
van New-Foundland van de z g kroningssene van George V Ten
slotte staat de hertog van Connaught, oud oom van den koning, 
op de 12 cents van die serie 

Van de leenplichtige vorsten, die aanwezig waren bij de feeste
lijkheden te Londen noemen wij Abdullah ibn Hussein, emir van 
Transjordanie, die op vele zegels van zijn land staat afgebeeld. 

Bestelt U nog HEDEN, voordat het m 
prijs stijgt, het volgende blokje, uitge
geven m KLEINE oplage: 
DülTSCflLAND HITLER-BLOE, ONGETAND f 3 , - . 
DANZIG, DÄPOSTA, 2 BLOKKEN, compl, R R 1 3 25 
Ook leverbaar bloes JIPEX (tent. Johannesburg) 
f 5 50, DAPOSTA (Tent Danzig), YSLAND, Jub 
PEXIP (tent Parijs) (bij verschijnen), DUDELANGE 
(Luxemburg) (bij verschijnen), Poitiers f 0,95 

AUF DER HEIDE'S P0STZE6ELHANDEL, 
fflLVERSUM, AMSTERDAM, 
Postbus 1, Giro 1700, Gravenstraat 17, 
Telefoon 4323 (211) a. d N Kerk 

en den sultan van Sansibar, Khalifa bin Harub, die beiden in het 
eerste statierijtuig zaten In het tweede rijtuig zat onder meer de 
sultan van Johore, Ibrahim, die sinds zijn ambtsaanvaarding op de 
zegels voorkomt, eenmial tezamen met zijii Britsche gemalin Ellen, 
in het derde rijtuig zaten de sultans van Trengganu, Suleiman, en 
van Pahang, Abu Bakar, die op de zegels van hun landen te zien 
zijn 

Van de buitenlandsche vorsten zijn er ook eenige op de zegels 
te vinden, prinses Juliana op de 6 cent van Nederland, 1934, 
prins gemaal Felix van Luxemburg, wiens beeltenis wij kennen 
van de tentoonsteUmgszegels van Luxemburg "\ an 1927, kroonprins 
Mihai (Michael), dei destijds korten tijd koning was, als hoedanig 
hij afgebeeld staat op de zegels van Rumenie van 1928 tot 1930 
Tenslotte de hertog van Pleslav, prins Cyril van Bulgarije, die 
voorkomt op de 50 stotinski van 1911 

Ook de hertog van Windsor staat op de postzegels 
mr J H V P 

3 e D I S 3 0 

C J g> >=» F- FR 

Wanneer U Rotterdam bezoekt, 
verzuimt dan niet ook even 
langs te gaan bij 

J. L VAN DIETEN's 
POSTZEEEllHmUl 11.11. 

4 4 Delftschevaart, 
ROTTERDAM. 

TELEFOON 55259. 
(164) 

VEILINGEN SEDERT 1892. 
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BASTIAANSE & BOEKËMA STAAN AAN DE SPITS! 
in Lil A D V E R T E N T l E N 

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

betaling genomen. 

JUBILEUM NEDERLAND 1923 De vol
gende collectie plaatnummers ongebruikt te 
koop aangeboden. Verzoeke b o d : 2 et. 
I. 3/17, 5 et. i / s 7/16. 7 V J et. 1/8; 10 et. 
2/9 I I . 13/16, 20 et. I 6, 2j et. 1/4, 35 i-t. 
I ï , 50 et, 1/5 A van Straten, Laan van Eik 
en Duinen 237, Den Haag, tel. 330617,(317) 

Speciaal adres voor Rusland. Daaxk zij 
connec t i e s in Rusland, l e v e r ik he t g o e d 
koops t Nieuwtjes s t e e d s ve rk r i jgbaa r , 
o.a. Puschkinb lokken , g e b r . , m, s p e c . tent . 
s t empe l ; z e e r ze ldzaam. Vraag t offerte. 
Ook rui l g e w e n s c h t ; ik z o e k N e d e r l a n d . 
K. Babajeff, Boddae r s t r . 20, D e n Haag. (307) 

TE KOOP GEVRAAGD WELDADIGHEID-
EN GELEGENHEIDSERIES VAN NEDER
LAND EN KOLONIËN PER 100. 

J, PRENT & Co., (310) 
SNEEUWKLOKJESSTRAAT 18. DEN HAAG. 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

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

Passage 61, Den Haag. 
(je étage, zaal no. 5, met de lift naar bovenV 
Ruil - i n k o o p - V e r k o o p . (276I 
Griekenland - Kreta. Special i teit: 
uitvoeren van mancolijsten voor verzamelaars. 
Postzegels in volmaakten staat en beslist 
authentiek. Prijscourant gratis. 
L e o n C o s m o p O u l O S , Misrachi 27, Salo
niki (Griekenland). (Expert van de »Société 
Philatehque Hellénique", Saloniki. (3i6) 

CldaefUeeH€leH^ !! 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

plaatsingen géén extra 
korting verleend. 

Duitschland, b lok 10 j a a r Nothilfe ISSS'^ 
f 28 50; Chicagofahrt 1933* f 18.—. Saar-
g e b i e d , Yv. 18 t .m. 28 f 12,80; Yv. 53 t .m. 
64-66-68* i 12,—; Yv. 84 t.m. 93-96-* f 8,—; 
Dienst, Yv. V t.m. 15* f 3 80. (314) 
A. Ruijter Hobbemas t raa t 292, D e n Haag. 

SAARQEBIED. Volkshilfe. 
1926 f 4,30» 1927 f 3,80, 125/30 f 5,7j, 
1929 f 9,2j, 1930 f 12,50, 1931 f 21 ,—, 
1932 f 36,—, 1933 f 14,—, 1934 f 9,25 
en porto. Duitschland. Liechtenstein. 
W . S A A L B E R G , Zuid 62, Amsterdam,2. 

Giro 45^24- (315) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

ZICHTZENDINGEN. 
W. M. F. SUTHERLAND, 

ALBR. THAERLAAN 49, 
U T R E C H T . 

PRIMA EXEMPLAREN. LAGE PRIJZEN. 
BIJZONDER GESCHIKT V O O R DEN 

GEVORDERDEN VERZAMELAAR. 

L U X E M B U R G . 
MIJN AANBIEDING SERIES 
IN H E T VORIGE NUMMER 

BLIJFT GELDIG. (308) 

Het wordt nu toch hoog tijd, dat U lo 
„PHïLEPARTOUT" nog koopt, want weldra 
zal dit koopje tot het verleden behooren. 
Inhoud 2000 alle versch, zegels in buitenge
wone samenstelling Prijs f 10,35 franco. 
WIJ bieden nog aan: Duitschland Hitlerblok 
f 0,60. Winterhilfe 1936, compleet f i,—. 
België Postkoets compleet f 0,60 Astrid 1937, 
ongebruikt, compleet f 0,75. Dezelfde serie 
op speciaal velletje „ter herinnering aan Kon 
Astrid", uitgegeven door de Belg. post. met 
ie dag St. f o,9o. Nederland 1898 i , 2V2 ^^i 
5 gld per 10 f I 75. 36, 70 en 80 et. per 
10 f 2,25. ii^j} weid. 1935 per 10 f i,—. 
Idem compleet per 10 f 1,75. Zomerzegels 
1937 per serie 16 cent, per 10 f 1,50. 

Hebt U kilowaar op te ruimen ? 
Wij geven alle hierboven genoemde aan

biedingen in ruil, en nog vele ande-e, betalen 
50 cent voor iedere kilo Nederland, buiten
land of gemengd, onverschillig wat. Bij niet 
voldoende tegenwaarde kunt U bijbetalen. 
Ieder, die nog lot „Philepartout" in ruil ont
vangt, kan verheugd zijn; het bevat mm 
f 20,— aan prima kwaliteit postzegels. 

Voor ïoo stuks Edw. 2V2 d. geven wij 
100 X 1/2, I en 1V2 d. of 500 stuks V2 d- en 
500 stuks 1V2 ^- Zoeken verder alle soorten 
partijen Nederland en Indie, buitenlandsch, 
massa's, bundelwaar, geen kwantiteit te groot. 

Verder Fransche alle, en Dultsche (25 pfg.) 
Gedenkz. Af te geven i prachtex.' Bremen 
No . 8, 10 groote licht duidelijk stempel, 
eventueel in ruil tegen betere doubletten 
Nederland en Kolomen. 

Toezendmg van zegels na ontvangst van 
het bedrag. GIRO 118330. Telefoon 3854. 
Postzegelhandel „The Globe", Zaandam. 

P O R T O STEEDS EXTRA (312) 

ZOO JUIST VERSCHENEN: 

Uitgebreide Catalogus van 
Nederland en Koloniën 1937 

7 5 CENT. 

Luchtpost-Catalogus 
van Theodore Champion 1937 

ff 3 ,75. 
Verkrijgbaar bij den 

Haagscliel ostzege Hanilel, 
Noordeinde 196, DEN HAAG. 

Giro 110104. (244) 

1 

i 

1 GELUENiniUNIIEDIIIi; 1 
j Hitler-blok, ongest. . . . f 0,50 f 
1 Bruine band, ongest. . . . f 0,75 | 
1 » » »est. . . . 1 1 , w 
j Rusland, blok Pouchkine . . f 1,80 i 
1 (Oplaag slechts 60.000 stuks) I 

1 Ver. Staten, Postzegeitentoonstelling 1 
1 New York 1936, ongest. . . f 1,— 1 
1 id. verzonden op briefkaart, gest. f 1,15 1 

PORTO EXTRA. L 
1 Prijscourant van Suriname gratis en franco f 

HENDRIK VAN DER LOO's [ 
POSTZEGELHANDEL N.v [ 
NIEUWSTRAAT 2 6 , ROTTERDAIVi 1 

1 TELEFOON 54840 (304) POSTGIRO 24392 1 



TIJDELIJKE AANBIEDING! 
Zoolang de voorraad strekt; ook in blokken leverbaar! 
Silver Jubilee 1935, compleet, postfrisch! 
Basutoland . . f 1,20 
Bechuanaland . . - 1,10 
Br. Salomon Islands - 3,75 
Falkland Islands . - 1,80 
Gilbert & Ellice . - 9,— 
Hongkong. . . - 0,90 
Nauru . . . . - 1,50 
New Zealand. . - 3,— 

MSTERDAMSCHE 
ST. LUCIENSTEEG 2 2 

Nigeria . . . 
Noord-Rhodesia 
Nyassaland 
Seychelles . . 
S.-Rodesia . . 
Zuid West-Afrika, 
mooi gestempeld 

- 1,30 
- 1,10 
- 4 , -
- 2,10 
- 1,10 

- 1 7 , -

3 POSTZEGELHANDEL, 
I A M S T E R D A M , C . 

Telefoon 33203. Postrekening 151986. ( 3 1 3 ) 1 

Zwitserland. - Liechtenstein. 
DE GROOTSTE KEUZE BIJ DE 
GROOTSTE SPECIAAL-FIRMA 

EßNSir DOyHl i lß A.Gß.. 
Freiestrasse 91, BAZEL (Zwitserland). 

GROOTE S P E C I A A L - C A T A L O G U S 
Zwitserland-Liechtenstein 1937, 80 bladzijden, 
260 afbeeldingen, gedrukt op kunstdrukpapier, 
tegen f 0,25 in Nederlandsche postzegels. 

(271) 

postzegelhandel p . HoOflerdiJk, 
HOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Aanbieding Landenpakketten. 
Een volledige 
100 verschillende 
200 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillende 
400 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
500 verschillend« 
200 verschillende 
300 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
300 verschillende 

pakkettenlijst 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 

POETO EXRA. 

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

(223) 
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£ 25. NOORD NIGERIA. 
Y V E R T & T E L L I E R No. 2 7 . 

Ik heb een postfrisch pracht-exemplaar 
van deze zeldzaamheid voorhanden. 

Mijn specialiteit: Zeldzame Britsche Kol. zegels van alle tijdvakken. 

Aan mancolijsten wijd ik nauwkeurige en mijn persoonlijke aandacht. 

ZICHTZENDINGEN worden op aanvraag 
naar elk deel der wereld toegezonden. 

De goedkoopste handelaar in de wereld in 
zeldzame Britsche Koloniale zegels is: 

T. ALLEN, 
Frinton on Sea, ESSEX (Engeland). (224) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERIVIAN CÜHN, 
POSTZEGELS. 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel Voornamelijk belang in: 

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

(219) 
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nieuwe uitgaüe beüat een nog niet uitgegeoen 
hoofdstuk oüer de ,^aüjonA 

M
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et prijzen; 
de of f ideële postzegels; de half-officieele 

zegels en 
een rubriek üan de luchtpostafstem

pelingen, waarbij 
het gedeelte Frankrijk en Koloniën bijzonder uitvoerig 
wordt behandeld. 
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