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BLOKJES. 
ƒ 2 0 , -
-20,— 
-30,— 
- 3,50 
- 4 , -
- 0,75 
- 0,90 
- 0,55 
- 2,90 
- 3 , -
- 0,60 

- 3,25 
- 3,50 

ƒ - , -
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- 30,— 
- 3 5 , -
- 6,50 
- 7,50 
- 4,50 
- 27,50 
-27,50 
- 5 , -

-30,— 
- 32,50 

DUITSCHLAND. ftu'̂ k 
1 „Iposta", ongebruikt 
1 „Iposta", gebruikt . 
1 „10 Jahre Nothilfe", ongebr 
2 „Olympiade", cpl., ongebruikt 
2 „Olympiade", cpl., gebruikt 
1 „Braunes Band", ongebruikt 
1 „Braunes Band", gebruikt 
1 „Hitler" getand, ongebruikt 
1 „Hitler" ongetand, ongebruikt 
1 „Hitler" ongetand, gebruikt 
1 „Hitler" doorst., m. opdr., ong 

DANZIG. 
2 „Daposta" cpl., ongebruikt 
2 „Daposta" cpl , gebruikt 

FRANKRIJK 
1 „Pexip" 1937, ongebruikt 

ARGENTINIË 
1 „Ex.fi.bu." 1935, ongebruikt . 

SCHAUBEK'S 
SPECIAAL BLOKKEN ALBUM ! 

Schroefband . . . ƒ 5,40 
Klemband . . . - 8,— 
Luxe band . . . -12,— 

Toezending na ontvangst op giro 117396. 
^w»ä;^'Porto extra. 

J. K. RIETDIJK 

per 
10 

- 3,— -29,-

- 5,— 

LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
(212) 

Gelegenheidsblokken, 
ongebruikt . 

Danzig, „Daposta" gewoon en luchtpost, compl. 
Idem, met speciale stempels 

Duitschland, Hitler, getand 
„ ongetand 
„ „ speciaal stempel 

Bruine Band 
Idem, met speciaal stempel 
Olympiade, compleet 

„ „ speciaal stempel . . . 
Liechtenstein, 1936 
Parijs, „Pexip" 1937 

met tentoonstellingsstempel 
New York, 1936, Tentoonstelling . . . . 
Rusland, Pouchkine 

1937, Architecten 
IJsland, 1937, Kroningsjubileum 
Zwitserland, Pro Patria 

f 3,25 
» 3,50 
„ 0,50 
. 2,90 
» 3 , -
r, 0,75 
. 0,90 
» 3,50 
„ 3,75 
„ 1,85 
„ 3,25 
„ 3,50 
» 0,90 
„ 1,75 
„ 1,60 
„ 5,25 
„ 2,25 

PRIJZEN VOOR ANDERE 
BLOKKEN EN ZEGELS 

OP AANVRAAG. 

Porto extra voor orders beneden f 5,—. 

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

Postgiro 21278. 1 
(222) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 
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Geveat iéd »inds 1918. ( P O S T - S C H R V E N I N G E N ) . 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
Binnenkor t verscli i jnt; 

AANBIEDING No. 10, 
bevat tende een praclit iée, in ru im 600 kavels , gedetailleerde 
collectie N E D E R L A N D en K O L . , E U R O P A en O V E R 
Z E E , teéen l e e r billijke netto-prijzen. V r a a g t than« reeds den 
geïUustreerden catalogus a a n ! Toezending grat is en f ranco! 
D e P R E T T I G S T E en V O O R D E E L I G S T E 

wijze te r completeering U w e r verzamel ing! 

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

NEDERLAND EN KOLONIËN, 
EUROPA 

GEHEELE" WERELD. 
Aanbiedingen m e t vraagprijs \irorden tegemoet gezien. (214) 

LANDENPAKKETTEN ! 
100 Ned.-Indië 
100 Noorwegen 
300 Oostenrijk 
200 Polen 
200 Portugal 
300 Portugal ^ 
400 Portugal 
200 Rumenië 
300 Rumenië 
150 Sovjet-Rusland 
50 Saargebied 

100 San Marino 
200 Tsjecho-Slowakije 
200 Turkije 
300 Turkije 

25 Vaticaanstad 
50 Vaticaanstad 

200 Vliegpost 
100 Wurtemberg 
200 Yoego-Slavië 
150 Zweden 
200 Zweden 
150 Zwitserland 
200 Zwitserland 
100 Bosnië 

ook andere samenstellingen. 
ƒ 0 , 8 5 ; Astrid '37 ƒ0 ,70 ; Astrid 

op speciaal velletje, Ie dag afgestempeld ƒ 1,—. 
NEDERLAND, Zwakke Kind '35 ƒ0 ,28 ; 10 series ƒ2,50 

NEDERLAND, Zomerzegels '36 -0 ,22; 10 series - 2,— 
NEDERLAND, Zwakke Kind '36 -0 ,22; 10 series - 2,— 
NEDERLAND, Zomerzegels '37 -0 ,18; 12<4 et. -0,08 

TE KOOP GEVRAAGD: (322) 
Weldadigheids- en Gelegenheidszegels van Nederland en Koloniën. 

B I / \ IV / I JR., POSTZEGeLHiNDEL, 
. l _ / A l > ^ l VOORSTRAAT 53, DORDRECHT. 

Levering na ontvangst van bedrag. - Zendingen boven ƒ 10 franco. 

50 Albanië 
200 Beieren 
400 België 
500 België 
200 Bulgarije 
100 Danzig 
150 Denemarken 
500 Duitschland 
100 Finland 
100 Fiume 
200 Frankrijk 
200 Griekenland 
400 Hongarije 
200 Italië 
300 Italië 

ƒ3,15 
-2,45 
-4,20 
-8,75 
-3,35 
-0,90 
-1,40 
-3,40 
-0,70 
-4,45 
-1,75 
-2,80 
-1,75 
-1,25 
-4,90 

100 Ital. gelegenh.zegels -2,45 
100 Letland 
100 Litauen 
150 Luxemburg 
50 Monaco 

100 Montenegro 
100 Nederland 
150 Nederland 
200 Nederland 
250 Nederland 

Op aanvrage 
BELGIË, Boudewij 

-2,45 
-2,55 
-3,40 
-1,65 
-3,20 
-0,75 
-1,75 
-3,85 
- 8 , -

leveren wij 
1 '36, cpl. 

ƒ1 ,50 
-1,30 
-0,90 
-1,05 
-2,10 
-5,60 

• 1 3 , -
-1 ,25 
-3,25 
-3,85 
-1,40 
-5,60 
-1,80 
-1,75 
-3,85 
-1,50 
- 7 , — 
- 7 , — 
-1,95 
-2,50 
-2,10 
-5,60 
-2,15 
-4,65 
-2,75 

BIJZONDERE AANBIEDING 
DANZIG. 

1920. „Innendienst", 60 p., 1 m., 2 m., ongebruikt 
prachtexemplaar, gekeurd, ƒ 180,—. 

Verder van DANZIG alles voorradig ! 
Zendt ons Uw mancolijst! 

DANZIG 1937, „Daposta", 2 velletjes * . ƒ 3,25 
P A R I J S 1937, „Pexip", velletje * . . - 3,— 
DUITSCHLAND 1937, „Hitler", ongetand 

velletje * -2,75 
I JSLAND 1937, „Koningsjub.", \elletje * -4,50 

— Plus porto. — 
Verder alle gelegenlieidsblokken tegen concur-

reerende prijzen voorhanden ! 
Bezit U reeds het nieuwe Schaubek-Blokken-

Album I Iets zeer bijzonders ! In de bekende fraaie 
Schaubek-uitvoering. Prijzen ƒ 5,40, ƒ 8,—, ƒ 12,—. 

G. KEISER & ZOON, 
P A S S A G E 2 5 / 2 7 , D E N H A A G . 

Telefoon 1 1 2 4 3 8 . (216) Giro 4 2 6 2 . 

Onze eerste Postzegelveiling zal plaats hebben in Sept./Oct. a.s. 
Wij zijn ve i l inghouders in den vollen zin d e s woords , nemen zoowel 
kleine ais grootere verzamelingen en kunnen voorschot g e v e n tot elk bedrag, 
komen persoonlijk voor belangrijke objecten ter plaatse. 
"Wilt U Uwe verzameling deskundig en wetenschappel i jk beschreven hebben, 
hetgeen de opbrengst ten goede komt, dan is het voor U van zeer 
groot belang, zich omgaand met ons in verbinding te stellen. 

Voop P o s t z e g e l v e i l i n g e n is HET a d r e s vooptaan i 

BASTIAANSE & BOEKEMA'S POSTZEGELHANDEL N.V. 
(Een NIEUWE firma, doch met een ERVAREN directie.) (334) 
WESTE WAGENSTRAAT 3 a , ROTTERDAM, C. TELEFOON 55344. 

file:///irorden
file:///elletje


ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 25 VEREENIGINGEN 

BEKROOND OP 30 TENTOONSTELLINGEN. 

16e Jaargang. Breda, 16 Juli 1937. Nr. 7 (187; 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina i 30,— 
1/2 . - 17,50 
1/3 . - 12,50 
1/4 . - 1 0 , -
1/6 . - 740 

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 b e h o u d t zich he t 
recht voor adver ten t ien , zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren 

Alle bijdragen van postzegelkundigen wetenschappehjken en redactioncelen 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, Maunk (Geld), 
mr G W A de Veer, Park van Nieuwenhoven i j6 , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr L Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels), poststukken van Ned en Kol 
aan W G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z , buitenland sehe poststukken 
aan dr E A M Speijer, Pijnboomstraat 98 's Gravenhage afstempelingen aan J P Traan-
berg Brouwersplein 25r Haarlem, frankeermachmes aan A van der Willigen Beeklaan 4J4 
's-Gravcnhage, luchtpost aan H L. S Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

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

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

PHILATELIE ? 
Het artikel van den heer J C Cramerus in het vorige nummer 

van het Maandblad, „Het Blok", heeft, naar wij meenen te mogen 
aannemen, bij meerdere lezers eenige verbazing gewekt 

De geachte schrijver neemt het standpunt van het Belgische blad 
„Philatelisme" over, dat het verzamelen van postwaarden, v/aar-
onder dan te verstaan zegels en poststukken, iets is, dat zoo op 
zichzelf staat, dat het een eigen statuut verdient 

Naar onze bescheiden meenmg is verzamelen mets anders dan 
een bijeenbrengen — al dan met uitgebreid of min of meer weten
schappelijk — van waardestukken, die het karakter hebben van 
Staatspapier Deze stukken beslaan dus een eigen gebied, dat in 
geen enkel opzicht kan worden vergeleken met b v etiketten van 
lucifersdoosjes, Verkadeplaatjes e d 

Het oorspronkelijk verzamelen van postzegels was niets anders 
dan het bijeenbrengen van door de post gebruikte stukken, door 
welk principe de samensteller van het woord „philatelie", de 
Franschman Herpin, zich dan ook heeft laten leiden Immers 
„philatelie" stelde Herpin samen uit het Grieksche „philos" 
(vriend) en „ateleia" (vrijstelling van betaling of belasting, waar
mede de postzegel werd bedoeld) Wel is waar is in den loop der 
jaren aan dit beginsel heel wat veranderd, geld en mode spraken 
een ernstig woord mede, terwijl ook de postzegelhandel zijn stem
pel op de, aanvankelijk eenvoudige en wemig-kostbare, liefhebberij 
zette 

Toch IS voor velen — gelukkig maar — deze grondgedachte be
houden gebleven, dus het verzamelen van stukken, die hun taak 
als frankeermiddel hebben volbracht 

Doch al doet men, om welke redenen ook, mede aan de heden-
daagsche afwijking van het oorspronkelijk simpel verzamelen, al 
brengt men ook nog zoovele offers aan de huidige voorliefde voor 
„ongebruikt", het principe, besloten in het woord philatelie, dient 
men n o m te handhaven, wil men met onherroepelijk afglijden 
naar een niveau ,waarbij tusschen het verzamelen van particuhere 
etiketten of plaatjes en postzegels geen ander dan een geldelijk 
onderscheid bestaat 

Hoezeer de philatelie in den loop der jaren ook haar vleugels 
leeft uitgeslagen, nauw verbonden dient zij te blijven aan haar, 
die ZIJ het leven dankt de post Wij weten zeer eoed, dat tegen 
dit principe de laatste jaren meer en meer gezondigd werd, ver-
;eefs hebben velen getracht een halt toe te roepen aan de in hun 
)ogen overbodige uitgiften, die met postale behoeften niets hadden 
lit te staan, noch gemotiveerd werden door gebeurtenissen van 
neer dan gewone beteekenis 

Toch kon men van de meeste dier aanvechtbare uitgiften nog 
;eggen, dat zij voor de frankeering van poststukken hebben ge
hend, of in elk geval k o n d e n dienen 

Hoe staat het evenwel mef het allernieuwste uitwas der heden-
aagsche philatelie, de bekende en reeds door velen gevreesde 
blok-ziekte" ' 

Laten wij het Hitler-blok eens tot voorbeeld nemen 
Het werd uitgegeven in een vorm, die spot met alle eischen, 

ie men aan een werkelijk frankeermiddel mag stellen Wij geven 
et den beste, dit blok voor frankeering te benutten Daarna ver 

scheen het in ongetanden vorm, waardoor zijn graad van on
geschiktheid steeg t n ten slotte kwamen de Duitsche postauton-
teiten, die anders heusch geen kinderen zijn, tot het onverwach* 
en verhelderend inzicht, dat deze blokken toch weinig of niet 
geschikt waren voor frankeering Zij verklaarden zich gaarne 
bereid, die arme robbers van verzamelaars te helpen door het 
blok te voorzien van een perforatie, die tot de velranden 
doorloopt 

Ligt in deze onverkwikkelijke geschiedenis niet duidelijk de er
kenning opgesloten van onbruikbaarheid voor postale doeleinden 
van de beide eerste blokken en tevens — bij de derde proeve van 
bekwaamheid — van de noodzaak maatregelen te treffen om het 
bruikbaar te maken, door het wederom te verdeelen in vier af
zonderlijke zegels ' Is de Duitsche post langs dezen weg niet 
teruggekomen, zij het dan ook op voor de verzamelaars kostbare 
wijze, tot de werkelijke bestemming van haar zegeluitgiften 
frankeermiddel ' 

Laten wij de jongste velletjes of blokken nemen van België, 
IJsland, Danzig, Zwitserland of Liechtenstein, om slechts enkele 
te noemen Waar en wanneer werden zij benut, volgden zij dus 
de bestemming, welke vooi elk werkelijk zegel de doelstelling 
moet zijn, d i frankeermiddel ' 

WIJ blijven dan ook het hedendaagsche speciale velletje of blok 
een onding vinden, dat, zooals hierboven werd uiteengezet, de 
philatelie gaat verwringen, indien het al geen erger gevolgen 
met zich brengt 

De heer Cramerus verlangt blokken voor het dekken van de 
kosten voor postzegeltentoonstellingen e d Hij motiveert zulk« 
door te zeggen, dat het toch niet onredelijk is, dat de verzame
laars hun vermaak, gelegen m het houden van exposities enz , zelf 
bekostigen Tot op zekere hoogte staan wij, wat deze wijze van 
dekking der kosten betreft, aan zijn zijde, met dien verstande 
evenwel, dat het toch niet aangaat de verzamelaars over de ge-
heele wereld mee te laten betalen aan een plaatselijke tentoon
stelling, die men in een of ander stadje in Y- of Z-land gelieft 
te houden 

De F I P schiep dwingende bepalingen inzake het houden van 
internationale tentoonstellingen en zij verd ent onzen dank voor 
haar werk m dezen Nog een stap verder en dit lichaam kan het 
zijne er toe doen om te geraken tot een regeling, waai DIJ uit
sluitend bij dergelijke internationale exposities een of meer speciale 
zegels worden uitgegeven Zondei het aanboren van zulk een geld
bron IS nu eenmaal geen tentoonstelling van groote allure te 
houden 

Doch moet dan daarvoor een blok of velletje dienen ' Voldeden 
b V de Nederlandsche tentoonstellingszegeis van 1924 met, om 
slechts een enkel voorbeeld te noemen ' Wil men er meerdere, 
welnu, Algiers, Oostenrijk, Brazilië, Danzig, Spanje, Finland, 
Frankrijk, Guatemala, Monaco, Peru, San Marino enz , zij alle 
gaven een of meer „losse" zegels uit, die als frankeermiddel 
konden worden benut en waarop dus het begrip „ateleia" van 
toepassing is 

WIJ kunnen dan ook met den wtnsch van den heer Cramerus 
moeilijk meegaan, wat meer is, zooals wij den toestand zien, ver
dient het uitgeven van dergelijke blokken en vellen afkeuring 
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De geachte schrijver wenscht uitsluitend dergelijke stukken tot 
steun of verheerlijking der philatelic. Wij gelooven — en hierin 
worden wij gesterkt door wat op dit gebied reeds verscheen — 
dat dit verlangen wel kan worden opgeborgen bij de zoogenoemde 
vrome wenschen. 

Om te besluiten: de philatelic heeft geen enkele behoefte aan 
deze nieuwmodische uitwassen, die strijdig zijn met het wezen der 
frankeerzegels en die een gevaar opleveren voor den gestadigen 
en krachtigen groei onzer mooie liefhebberij, die slechts kan 
gedijen wanneer zij haar afkomst niet verloochent. 

v. B. 

NieuWe . 
Uït^fifleïi 

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

AFGHANISTAN. 

Frankeerzegel volgens af
beelding: 

50 pools, lila en lichtbruin 
Dit zegel moet zijn uitge 

geven als „kroningszegel"; 
nadere bijzonderheden ont
breken. 

- ^ ' ■ - ' - ' - ' - ■ " , 1 1 

AUSTRALIË. 
Wij geven hierbij de afbeelding van de in het vorige nummer 

vermelde nieuwe frankeerzegels, gedrukt op papier met het meer
voudig watermerk C of A en kroon. 

P«f*«t*««*M** 

■EmEEHMMM 

Gememoreerd zij, dat de waarden zijn: 
1 penny, groen. 
2 pence, rood. 

Van meerdere zijden worden deze zegels geannonceerd als 
kroningsuitgifte, wat niet juist is. Gelijk wij reeds vroeger meldden 
geeft Australië dergelijke zegels niet uit. 

BHOPAL. 
Dienstzegels, opdruk Service, op nietuitgegeven frankeerzegels: 

1 anna 6 pies, violet en blauw. (Driehoek). 
2 annas, blauw en bruin. (Groot, liggend formaat). 

BIRMA. 
Van de in het Meinummer vermelde frankeerzegels, opdruk 

Burma op de koerseerende uitgifte van BritschIndië, zijn thans 
ook verschenen met den opdruk Service: 

3 pies, grijsblauw. 4 annas, lichtgroen. 
% anna, blauwgroen. 6 annas, grijsbruin. 
9 pies, donkergroen. 8 annas, roodviolet. 
1 anna, bruin. 12 annas, wijnrood. 
2 annas, vermiljoen. 1 rupee, bruin en groen. 
5 rupees, ultramarijn en violet. 

BULGARIJE. 

Het 1000jarig bestaan van het Cyrillisch schrift werd dezer 
dagen herdacht door de uitgifte van een speciale serie frankeer
zegels in de waarden; 

1 lewa, groen. 7 lewa, blauw. 
2 lewa, bruinviolet. 14 lewa, rood. 
4 lewa, roodorinje. 

Op de 1 en 2 lewa ziet men de Slavische apostelen, de gebroeder«; 
St. Cyrillus en St. Methodius, die een groot aandeel hadden in de 
totstandkoming van dit schrift, dat naar den eersten is genoemd 

De drie andere waarden toonen de beide apostelen, het schrift 
toonende aan een vergadering van geleerden. 

Het Cyrillisch schrift wordt thans nog gebruikt door Bulgaren, 
Serven en Ukrainers, en met eenige afwijkingen door de Russen. 

De zegelbeelden ziin vervaardigd naar de bekroonde ontwerpen, 
ingezonden door Bulgaarsche kunstenaars. 

Van de 1, 2 en 4 'ewa werden elk 200.000, van de 7 en 14 lewa 
elk 60.000 stuks gedrukt. 

COLUMBIA. 
Roodekruiszegel, weergevende een verpleegster met een kindje: 

5 centavos, rood. 
COOKEILANDEN. 
Opdruk Cook Islands op onderstaande frankeerzegels van 

NieuwZeeland, type koning George V van Engeland in admiraals
uniform: 

2 shilling, blauw. 
3 shilling, violet 

DANZIG. 
Ter gelegenheid van de Ie Danziger postzegeltentoonstelling 

verschenen: 
frankeerzegel 50 pfennig, donkergroen. 
luchtpostzegel 50 pfennig, donkerblauw. 

DAPOSIVX 1937 

1 U A N Z IC i:'K 
I .ANüESPOs rwi.K rzzH HKN 

Ai's&ncti . i Ni. 

Elk zegel is gedrukt op een velletje ter grootte van 148 bil 
104 mm. Bovenaan staat vermeld „Daposta 1937", aan den voeif 
„1. Danziger / Land^rpostwertzeichen / Ausstellung". 

De oplaag bedraagt 20.000 stuks van elke soort. 
Een verwoede speculatie heeft zich bij den verkoop afgespecldl 

waarbij niet alles in orde was. Naar een en ander wordt eeif 
ambtelijk onderzoek ingesteld. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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DANZIG (Poolsch kantoor). 
Opdruk Port / Gdansk op frankeerzegel der nieuwe uitgifte* 

5 groszy, violet. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Luchtpostzegel volgens af
beeldmg, luchthaven van San 
Pedro de Macoris: 

10 centavos, groen. 
200.000 exemplaren werden 

gedrukt. 

DUITSCHLAND. 
Het Hitlerblok verscheen opnieuw in een andere gedaante I 

Ten einde de afzondeilijke zegels te kunnen benutten voor fran
keering werd de perforeering van het getande blok in het midden 
boven en tweemaal aan elk der zijkanten doorgetrokken tot de 
velranden. Naast elk zegel is in groen gedrukt: 25 Rpf. / ein
schliesslich / Kulturspende. 

De oplaag van dit postaal wanproduct zou vrij beperkt zijn. 

FINLAND. 
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De 70e verjaardag van maarschalk Man
nerheim bracht het speciale zegel volgens 
afbeelding: 

2 markka, blauw. 
De oplaag bedraagt 2000000 exemplaren. 

FRANKRIJK. 
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Met verwijzing naar het medegedeelte op blz. 107 van het 
irige nummer, geven wij hierbij de afbeelding van het Descartes
gel, uitgegeven ter herinnering aan het feit, dat drie eeuwen 
leden diens beroemde geschrift verscheen: „Discours de la 
■thode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité en 
ences". 
De zegels met het juiste opschrift „de" en het foutieve „sur" 
n, zooals wij reeds meldden, beide verkrijgbaar gesteld. 

Te melden zijn derhalve: 
90 centimes, steenrood. (Discours sur, enz.). 
90 centimes, steenrood. (Discours de, enz.). 

Voor de werklooze intellectueelen en kunstenaars verschenen de 
frankeerzegels: 

3 0  1  1 0 centimes, groen. (Anatole France). 
90 + 10 centimes, rose. (Auguste Rodin). 

PÓSTES 
5« 
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Ten bate van het sociale en sportfonds voor P.T.T.personeel 
zijn te melden de frankeerzegels: 

20 + 10 centimes bruin. (L). 
40 j 10 centimes, bruinrood. (L). 
50 | 10 centimes, bruinviolet. (S). 

: P E X l P 
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Zegelblok van vie», uitgegeven ter gelegenheid van de Inter
nationale Postzegeltentoonstelling te Parijs (Pexip). Gelijk de af
beelding .toont, bestaat het blok uit de frankeerwaarden: 

5 centimes, ultramarijn en bruin. 
15 centimes, roodbruin en rose. 
30 centimes, ultramarijn en rose. 
50 centimes, rood en bruin. 

Om het blok is een dubbele omlijsting in bruin aangebracht; 
rechts aan den voet staat vermeld „Atelier de Fabrication des 
Timbres Poste" 

Elke entreekaart tot de Pexip gaf recht op aankoop van een 
blok tegen 1 franc. 

Maison Fischer te Parijs schrijft ons, dat de verkoopregeling 
zeer veel te wenschen heeft overgelaten en dat het publiek uren 
moest wachten om een exemplaar te kunnen bemachtigen. 

Het toeslagzegel ten bate van de politieke vluchtelingen, Yvert 
nr. 309, verscheen in andere waarde en kleur: 

50 ) 25 centimes, blauw. 
GRIEKENLAND. 
Het jongste weldadigheidszegel, 50 lepta violet, overdrukt met 

een rood , is thans verschenen met een groen kruis. 
GROOTBRITANNIE (Mei 1937). 
Portzegels in de koerseerende teekening, papier met het water

merk E 8 R: 
1 penny, karmijn. 
2 pence, bruinzwart. 
2 shilling 6 p., bruinlila op geel. 
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GUATEMALA. 
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De herkiezing van generaal Ubico tot president der republiek 
bracht een uitgebreide serie frankeerwaarden. 

Frankeerzegels: 
34 centavo, groenblauw en karmijn. 

1 centavo, zwart en brumrood. 
2 centavos, violet en karmijn. 
3 centavos, lila en blauw. 
4 centavos, geel en olijf. 
5 centavos, karmijn en violet. 

10 centavos, roselila en zwart. 
15 centavos, blauw en karmijn. 
25 centavos, rood en violet. 
50 centavos, donkergroen en roodbruin. 

1 quetzal, rose en olijf. 
1 quetzal 50, loodbruin en olijf. 

De K, 1, 5 en 10 centavos zijn gedrukt in staand, de overige 
centavos-waarden in h'ggend formaat. De I K quetzal, gedrukt in 
dezelfde afmetingen als de 1, geeft het portret van Ubico weer. 
Op de centavos-waarden zijn monumenten, stadsgezichten en der
gelijke afgebeeld. 

rwvw^M^^wpOTvn««! 
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Luchtpostzegels voor het binnenlandsch verkeer, alle met zware 
middenstuk: 

2 centavos, karmijn. 15 centavos, oranje. 
3 centavos, blauw. 30 centavos, objf. 
4 centavos, geel. 50 centavos, blaowgroen. 
6 centavos, groen. 75 centavos, violti. 

10 centavos, roselila. 1 quetzal, rood. 
De zegelbeelden geven diverse landschappen weer; op de zegels, 

alle gedrukt in liggend formaat, is een vliegtuig in groen af
gedrukt. 

Luchtpostzegels voor het buitenlandsch verkeer, alle in liggend 
formaaat: 

1 centavo, bnungeel en blauw. 
2 centavos, karmijn en violet. 
3 centavos, roselila en bruinrood. 
5 centavos, blauwgroen en rood. 

10 centavos, karmijn en groen. 
15 centavos, rood en olijf. 
20 centavos, ultramarijn en zwart. 
25 centavos, zwart en rood. 

30 centavos, groen en violet. 
50 centavos, lilarose en ultramarijn. 

1 quetzal, olijf en roselila. 
1 quetzal 50 c , rood en bruin. 

De twee hoogste waarden zijn in iets grooter formaat gedrukt 
dan de overige. Op deze luchtpostzegels is een vliegtuigje in zwart 
afgedrukt. 

Volgens het Bulletin Mensuel van Juni j.l. zijn de oplaagcijfers 
dezer serie als volgt: 

K c. 
1 c. 
2 c. 
3 c. 
4 c. 
5 c. 
6 c. 
10 c. 
15 c. 
20 c. 
25 c. 
30 c. 
50 c. 
75 c. 
1 q. 
1 q. 50 

Frankeerzegels. 

200.000 
150.000 
100.000 
300.000 
25.000 
50.000 

25.000 
20.000 

10.000 

7.500 

5.000 
3.000 

Lucht 
Interior. 

50.000 
25.000 
50.000 

15.000 
10.000 
7.500 

5.000 
5.000 
3.000 
3.000 

postzegels. 
Exterior 

50.000 
25.000 
15.000 

15.000 

10.000 
50.000 
10.000 
7.500 
10.000 
3.000 

3.000 
3.000 

HONDURAS. 

M M É f l 

Frankeerzegels, alle volgens afbeelding en uitgegeven ter ge
legenheid van de herkiezing van president Garrias: 

6 centavos, rose en karmijn. 
21 centavos, olijf en violet. 
46 centavos, vermiljoen en bruin. 
55 centavos, ultramarijn en zwart. 

IJSLAND. 
Frankeerzegels ter gelegenheid van het 

25-jarig regeeringsjubileum van koning Chrii 
tiaan X van Denemarken: 

10 aur, groen. 
30 aur, bruin. 
40 aur, lila. 

Voor dezelfde gelegenheid verscheen een spe
ciaal velletje met de frankeerwaarden (in de
zelfde teekenmg): 

15 aur, violet. 
25 aur, rood. 
50 aur, blauw. 

Het velletje, metende 132 bij 115 mm., toont bovenaan den 
koningskroon met den tekst „Christian X / 1912-1937". Onder de 
zegels is vermeld „Verd - Prix - Kr. 2.00", met daaronder het 
wapen van IJsland in geel, rood en blauw. 

Hiervan werden 50.000 exemplaren gedrukt. 

JAPAN. 
Van de in het Mei-nummer vermelde herinneringszegels aan 

den Russisch-Japanschen oorlog is verschenen de waarde: 
2 sen, rood. (Generaal Nogi). 

Tevens beelden wij hierbij af de toeslagluchtpostzegels, alle ge-| 
drukt in dezelfde afmeting en teekening. 
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Voor de nieuwe lezers zij medegedeeld, dat de waarden zijn: 
2 + 2 sen rood. 
3 + 2 sen, violet. 
4 + 2 sen, groen. 

KISHENGARH. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening: 

2 annas, roselila. 

LIECHTENSTEIN. 

»̂ B̂ llMrirB 
f P ^ 
;|? v \ ^ 
1K j ^ ' f j U f 
's i «1* W^ 
FIEI M Mi l fe 
fcflKaBsil^SP 
»IVi^H V J M I 
► ABÉrffM'flW* 
ymTT'^A 1M -̂ .' 

VPP 
mmm < 

H l ' 
4^ ' 
%«: 

( 
( 

^ g | . 
^^M • 
^ ^ @ , 
Ifl; 
•rMM 

Frankeerzegeh volgens afbeeldingen: 
10 rappen, violet en grijsbruin. 
50 rappen, sepia en grijsbruin. 

Op eerstgenoemde waarde ziet men het kasteel van Vaduz met 
een geharnasten ridder; op de 50 rappen het kasteel van Guten
burg, eveneens met een dergelijken houwdegen. 

De in het vorige nummer vermelde zegels voor de werkloozen 
zijn op 30 Juni ).l. verschenen in de waarden: 

10 rappen, violet. 

Z.J 

20 rappen, rood. 
30 rappen, blauw. 
50 rappen, sepia. 

Alle liggend formaat, 
geven de uitvoering weer van 
diverse bouwplannen e. d., die 
m werkverschaffing worden 
verricht en wel resp. de brug 
te Malbun, den weg naar 
Triesenberg, den aanleg van 
een kanaal en de brug bij 
Planken. 

MANDSJOFKWO. 
Frankeerzegels in de teekeningen der uitgifte 1935: 

2% f en, violet. 
5 fen, zwart. 

12 fen, oranje. 
13 fen, bruin. 

Het papier toont het koerseerend watermerk. 
Waardeopdrukken op onderstaande frankeerzegels: 

2i4 fen op 2 fen, geelgroen (Yvert nr. 66). 
5 fen op 4 fen, olijf. (Yvert nr. 52). 

Luchtpostzegel in de koerseerende teekening: 
19 fen, groen. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Opdrukken op frankeerzegels van 

George VI: 
Tangier: }< penny, groen. 
Tangier; 1 penny, rood. 

GrootBritannie', type 

Morocco / Agencies: 5 centimos / K penny. 
Morocco / Agencies: 10 centimos / 1 penny. 
Morocco / Agencies: 25 centimos / 23^ pence. 
Morocco / Agencies: 5 centimes / 14 penny. 
Morocco / Agencies: 10 centimes / 1 penny. 
Morocco / Agencies: 25 centimes / lYi pence. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Frankeerzegels in de koerseerende landschappenteekeningen: 

1 centimo, groen. (S). 30 centimos, rood. (S). 
2 centimos, lilarose. (L). 1 peseta, blauw (S). 
5 centimos, oranje (L). 10 pesetas, bruin. (S). 

15 centimos, violet. (S). 

MEXICO. 
In het, in het Juninummer vermelde, kleinere formaat ver

scheen het frankeerzegel: 
5 centavos> sepia. 

Dienstzegels, opdruk Oficial, op onderstaande frankeerzegels: 
4 centavos, groen. (Yvert nr. 449a). 

20 centavos, blauw. (Yvert nr. 509). 

NAURU. 

Kroningszegels volgens afbeelding: 
114 pence, rood. 
2 pence, oranje. 
234 pence, blauw. 
1 shilling, wijnrood. 

NICARAGUA. 
Opdruk „Servicio / Centroamericano / Vale Diez Centavos" op 

luchtpostzegel der uitgifte 19291931: 
10 centavos op 1 colon, vermiljoen. (Yvert nr. 6). 

Alsvoren met den opdruk „1937": 
0.08 op 15 centavos, brum. (Yvert nr. 93). 

NIEUWZEELAND. 

Kroningszegels volgens af
beelding, papier met het 
watermerk NZ en sterren: 

1 penny, karmijn. 
2'A pence, blauw. 
6 pence, oranjerood. 

NIUE. 
Kroningszegels, opdruk Niue in zwart op de kroningsuitgifte 

van NieuwZeeland: 6 pence, oranjerood. 
1 penny, karmijn. 2^4 pence, blauw. 

PERU. 

Frankeerzegel, waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan de restauratie van de 
kathedraal te Lima: 

2 centavos, rose. 
Het zegelbeeld geeft de heilige Rosa van 

Lima weer, de patrones der stad. 

POLEN. 
Waardeopdrukken op portzegels der uitgifte 1924: 

25 groszy op 40 groszy, bruin. 
30 groszy op 40 groszy, bruin. 
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RUMENIE. 
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De stichting der U.F.S.R., onder welke afkorting de Rumeensche 
Bond van Sportvereenigingen is te verstaan, bracht onderstaande 
sportserie: 

25 bani + 25 bani, bruinzwart. (L). 
50 bani + 50 bani, bruinlila. (L). 

1 lei + 50 bani, violet. (S). 
2 lei + 1 lei, donkergroen. (S). 
3 lei + 1 lei, lila. (L). 
4 lei + 1 lei, oranjerood. (S). 
6 lei + 2 lei, bruinrood. (S). 

10 lei + 4 lei, blauw. (L). 
De zegelbeelden geven verschillende takken van sport weer .Op 

de 3 lei is koning Karel afgebeeld, op jacht zijnde; de 10 lei 
geeft het moment weer van het teekenen der stichtingsacte. 

SPANJE (Juni 1937). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

15 centimos, geelgroen. (Arenal). 
40 centimos, karmijn. (Castelar). 

4 pesos, karmijn. (Isabella de Katholieke). 
10 pesos, blauw. (Cid). 

Expresse-zegel, opdruk Habilitado / para / Correspondencia / 
urgente, op frankeerzegel: 

20 centimos, donkerviolet. (Yvert nr. 502). 
Opdruk in blauw op toeslagzegel van Barcelona in de ge

bruikelijke wapenteekening, serie nummer 4a: 
20 centimos op 5 c , oranje en bruingeel. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 

Frankeerzegels volgens afbeelding, 
uitgegeven ter herdenking van den veld
slag bij Zborov in 1917: 

50 heller, groen. 
1 kroon, lilarose. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

-ft cftrmm^ms / USNAVAI % 

<1 
Den heer Abma te Grand Rapids danken wij de toezending 

van de eindwaarden der serie Leger en Vloot: 
5 cents, ultramarijn. (Army). 
5 cents, ultramarijn, (Navy). 

Op eerstgenoemde is weergegeven de militaire school te West 
Point, op het andere zegel het wapen van het instituut voor de 
oorlogsmarine. 

YOUGO-SLAVIE. 

„Kleine Entente"-zegels, als afbeelding: 
3 dinar, donkergroen. 
4 dinar, leiblauw. 

ZUID-AFRIKA. 
Kroningszegels volgens afbeelding, papier met het koerseerend 

watermerk: 

% p.> groen en zw. 
1 p., rose en zwart. 
134 P-, blwgr. en zw. 
3 p., ultramarijn. 
1 s., blauw en br.rd. 
Gelijk de afbeelding 

weergeeft, is de tekst at-
wisselend Afrikaansch en 
Engelsch. Voor dit ge
bied verschenen derhalve 
10 verschillende frankeer 
zegels. 

ZUID-WEST-AFRIKA. 
Kroningszegels volgen* 

afbeelding, tekst afwisse
lend Afrikaansch en En
gelsch; middenstuk voor 
alle waarden zwart: 

% p., geelgroen. 
1 p., rood. 
I K p.. oranje. 
2 p., bruin. 
3 p., blauw. 
4 p., violet. 
6 p., geel. 
1 s., zwart. 
Totaal dus 16 zegels. 

Het papier toont het watermerk springbokkop. 

ZWITSERLAND (Juni 1937). 
Opdruk S. d. N. / Bureau / International / du Travail, op 

frankeerzegel in de hergravure: 
30 rappen, ultramarijn. 

V. B. 

TeVer^aditcn 
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Oplaa^ci|fers,«p. J 
AUSTRALIË. 
Besloten is tot het uitgeven van de frankeerzegels in kleiner 

formaat dan tot dusverre werd benut. De onder Nieuwe Uilgiften 
in dit nummer afgebeelde zegels van Australië geven het thans 
vastgestelde formaat weer. 

In deze afmetingen zullen binnenkort verschijnen de 6 pence 
(Kookaburra) en 1 shilling (liervogel). 

BELGISCH-CONGO. 
Einde September of begin October a.s. verschijnen de onder

staande frankeerzegels in de daarachter vermelde teekeningen: 
5 centimes (Molimbi-rivier), 90 c. (bamboebosch), 134 francs 

(Suza-rivier), 2 fr. 40 (Rutshuru-gebied), 2 fr. 50 (vulkaan Kan • 
simbi) en 4 fr. 50 (Nitumba-gebergte). De kleuren zijn nog met 
vastgesteld. 
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BRITSCH-INDIE. 
Einde van dit jaar wordt het feit herdacht, dat honderd jaar 

geleden hier te lande de staatspost werd opgericht. Een speciale 
serie frankeerzegels zal voor deze gelegenheid verschijnen. 

CUBA. 
In den loop dezer maand verschijnen drie frankeerzegels ter 

herinnering aan het feit, dat vierhonderd jaar geleden daar te 
lande de suikerindustrie werd gevestigd. 

De waarden 1, 2 en 5 centavos toonen, behalve een zeilschip uit 
den tijd van Columbus ,suikerriet, resp. een ouderwetschen suiker-
molen en een moderne suikerfabriek. 

FRANKRIJK. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons: 
In den loop der volgende maand verschijnt, ter gelegenheid van 

de officieele opening van den nieuwen weg naar den berg Iseran 
(Pyreneeën) een speciaal zegel. 

Nog zijn te verwachten twee speciale zegels, waarden 30 en 50 
centimes, met een afbeelding van het beroemde beeld, de over
winning van Samothrace, dat in het Louvre te zien is. De zegels 
zullen verkrijgbaar zijn aan genoemd museum; de opbrengst komt 
aan het Louvre ten goede. 

ITALIË. 
Ter gelegenheid van de te houden tentoonstelling van vacantic-

oorden, jeugdherbergen enz. verschijnen deze maand nog: een serie 
frankeerzegels in de waarden 10, 20, 25, 30, 50, 75 centesimi, 
1,25, 1,75 + 25, 2,75 + 1,25 en 5 + 3 lire. Luchtpostzegels. 
25, 50 centesimi, 1, 2 + 1, 3 + 2 en 5 + 3 lire. 

LUXEMBURG. 
Ter gelegenheid van de op 25 dezer te Dudelingen te houden 

postzegeltentoonstelling verschijnt een speciaal zegelvelletje, waar
op tweemaal de frankeerwaarde 2 francs — gezicht op Esch — 
is afgedrukt. 

De verkoopprijs bedraagt 5 francs, de oplaag 70.000 velletjes. 
PERU. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt, dat de toeneming van het 

postverkeer doet verwachten, dat de oplaag van de koerseerende 
series frankeer- en luchtpostzegels niet toereikend zal zijn voor 
den termijn, waarvoor deze is gedacht. 

Een tweede oplaag is daarom in bewerking gegeven, die zich 
door andere kleuren zal onderscheiden van de eerste. Talrijke 
kleurwijzigingen zijn derhalve te verwachten. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Van 26—28 Augustus a.s. wordt een congres van Amerikaansche 

Philatelisten gehouden. Gevolg: een speciaal zegelblok ! 
v. B. 

Nederland 
er 

Overzecsche Gewe^len 
NEDERLAND. 

Adresverandering. 
A M. Benders, arts, van Amerongen naar Maurik (Gld.). 
Nieuwe oplaagletters. 
5 cent U; 21 cent H ; 50 cent O. 
Nieuwe etsingnummers. 

5 cent U: L 546, L 547, R 547, R 567. 
6 cent R: R 566, L 571, R 571. 

21 cent H : 553. 
50 cent O : 551. 

1>^ cent Jamboree: 574. 
12)4 cent Jamboree: 576. 
Frankeerzegels van 36 cent. 
Dienstorder H. 365 van 9 Juni bericht het volgende: 
Frankeerzegels. Inwisseling postzegels van 36 cent. 
1. In verband met de afschaffing van het bijzonder luchtrecht 

voor brieven naar Ned.-Indië kunnen de bij het publiek voor
handen gave en ongeschonden postzegels van 36 cent tot een gelijk 
geldswaardig bedrag worden ingeruild tegen postzegels van andere 
waarde van de tegenwoordige uitgifte. 

2. Overigens wordt er v. z. n. de aandacht op gevestigd, dat in 
de verkrijgbaarstelling van de onderwerpelijke postzegels voors
hands g e e n wijziging wordt gebracht. 

Een nog onbekend portret van Willem 
den Zwijger. 
De heer Nering Bögel te Vollenhove 

toonde ons bijgaand paartje van het Willem 
de Zwijger-zegel van 1933. Blijkbaar heeft 
tijdens het drukken een dubbelgevouwen 
stukje papier op de drukplaat gelegen, dat 
mee is geïnkt en een paarsen afdruk op het 
zegel heeft gegeven. Daardoor kon het ge
beuren, dat het bij de controle niet is op
gemerkt. 

Dubbel papier. 
Van den secretaris van de Postzegelveree-

niging „Heerlen" ontvingen wij ter inzage 
een mooi voorbeeld van de afwijking „dub
bel papier", n.1. een groot blok van de koer
seerende 12>2 cent, dat over een hoogte 
van meer dan twee ri;en op dubbel papier 
was gedrukt, de plaats waar de einden van 
twee papierroUen aan elkaar zijn gehecht. 

NED.-INDIE. 
De nieuwe tarieven. 
P. en T.-order nr. 94 vermeldt de nieuwe posttarieven, reeds 

in ons vorig nummer opgenomen. Vermelding verdient nog, dat 
deze tarieven niet alleen voor de post naar Nederland, maar ook 
voor die naar Suriname en Curajao gelden. 

In het binnenlandsch verkeer wordt het luchtrecht 7% cent 
per 20 gram voor brieven, en 7% cent voor postbladen, brief
kaarten en postwissels. 

Nieuwe etsingnummers. 
25 cent D: 65. 
Zestig Jaar lid Wereldpostvereeniging. 
Op 1 Mei j.1. was het 60 jaar geleden, dat Ned.-Indië tot de 

op 1 Juli 1875 in werking getreden Wereldpostvereeniging toetrad. 
— Geen herdenkingszegels gelukkig ! 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JULI 1897). 
Nederland. 
Uit zeer vertrouwbare bron vernemen wij over de nieuwe post

zegels, die een volgend jaar zullen worden uitgegeven: 
„Hoewel er nog over gedacht wordt H. M. daarop „en profil" 

voor te stellen, is het vrij zeker dat het zal zijn naar het te maken 
portret van H. M., genomen „ i trois quarts". Ons dunkt dat het 
laatste de voorkeur verdient. Ook is er plan, de telegraafzegels 
in een ander type te drukken." 

Suriname. 
Spoediger dan gedacht, is het frankeerzegel van 50 cent, zonder 

opdruk, in de tanding 11>^, voor den dag gekomen. De heer 
J. von Schmid te Amsterdam vertoonde mij daarvan een pracht-
exemplaar. 

Valsche Nederlandsch Indisch Portzegel, 5 cent, 1874. 
Aan de firma D. E. Schreuders & Co., 's-Gravenhage, werd ter 

keuring toegezonden door den heer J. de Jong, Haastrecht, een 
uit Indië ontvangen portzegel, 5 cent, 1 April, 1874, dat door 
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haar bevonden werd te zijn VALSCH en, met verlof van den toe
zender, ter omschrijving in ons Tijdschrift ons gewordt. 

Het is het eerste v a 1 s c h e zegel dat ik van deze waarde zie, 
'/ en dat zoo goed vervaardigd is dat men zich afvraagt: „is het 

valsch" of „is het een chemisch vervalschte" ? Dat het geen 
e c h t e is, kan men dadelijk zien aan het type, dat aan het tweede 
doet denken. Het schijnt naar een type II gemaakt te zijn, met 
32 schakels. Maar alle bovenletters zijn w a t t e v e t en de 
letters onderaan, vooral de „OR" zijn veel te breed uitgevallen. 
De schakels yijn minder zuiver overgetrokken, het is alsof de hand 
beefde. De zeer mooi uitgekokmen „5" is hier en daar, vooral 
bovenaan, te zwak gearceerd, en in de teekening van die m o o i e 
5 zijn eigenaardige foutjes, die ik niet zal openbaren. De kleur Is 
t o t a a l m i s l u k t ; de tanding, 12, evenzoo. Niemand echter 
zal er inloopen, als hij maar onthoudt dat de echte portzegels 
der eerste uitgifte, zonder uitzondering, in het type IV zijn ge
drukt en getand werden 13. 

Wij danken in aller naam den Heer Schreud;rs der genoemde 
firma en den Heer de Jong, voor hunne medewerking, dit nieuwe 
product van gauwdieven-instinct te doen kennen. 

Verzamelen is sparen. 
Toen vóór 20 jaren 't schoolmaatje Byron S. Ross zegels begon 

te verzamelen, werd hij door zijne schoolmakkers een gek ge
noemd. Zijn ouders, die werkelijk voor krankzinnigheid vreesden, 
trachtten hem op alle mogelijke wijze van zijnen hartstocht te 
genezen. Alles te vergeefs. „De zegels zullen mij fortuin brengen, 
vader ! zoo niet dadelijk dan later", zei de jongen, en de vader 
wist niet wat te zeggen, hoe te handelen. De kinderdroom is nu 
werkelijkheid geworden. De ruim dertigjarige Byron S. Ross 
ruilde zijne verzameling in tegen een Hotel te Hurley, Wisconsin, 
geschat op £ 7.000 of 84 duizend gulden ! 

Aldus schrijft men uit Chicago. 
Wereldpostcongres. 
Op het gehouden congres der Wereldpostvereeniging werden 

o. a. de volgende voorstellen aangenomen: 
lo . alle gelegenheidszegels ongeldig te verklaren, 
2o. uniformiteit van kleuren verplichtend te stellen. 

B. 

NEDERLAND. 
Dienstorder H. 366 van 9 Juni 1937 meldt: 
1 In verband met de tariefswijziging in het verkeer met Ned.-

Indië worden briefkaarten aangemaakt, voorzien van een zegel-
afdruk van 10 cent. 

2. Deze zullen onder het opschrift B r i e f k a a r t worden 
voorzien van de gedrukte aanwijzing: (Luchtdienst Amsterdam-
Bandoeng). 

4. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de briefkaarten met 
een zegelafdruk van 10 cent van een vroegere uitgifte (vóór 1 No
vember 1928) voor de frankeering en in geval van inwisseling 
slechts een waarde hebben van 7i4 cent. 

Dienstorder H 367 van 9 Juni 1937 meldt: 
1. Met uitbreiding van de bestaande soorten worden de volgende 

geïllustreerde briefkaarten met zegelafdruk van jyi cent verkrijg
baar gesteld: 

Serie I, nr. 5. Noord-Brabant. Bergen-op-Zoom. Voormalig 
Markiezenhof. 

Serie I, nr. 6. Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch. Stadhuis. 
Serie II, nr. 8. Gelderland. Arnhem. Groote Kerk. 
Serie II, nr. 9. Gelderland. Culemborg. Raadhuis. 
Serie III, nr. 12. Zuid-Holland. 's-Gravenhage. Binnenhof en 

Ridderzaal. 
Serie III, nr. 13. Zuid-Holland. 's-Gravenhage. Vredespaleis. 
Serie III, nr. 14. Zuid-Holland. Rotterdam. Stadhuis. 
Serie III, nr. 15. Zuid-Holland. Rotterdam. Maasgezicht. 
Serie IV, nr. 6. Noord-Holland. Koog-Zaandijk. Oude gevel aan 

de Zaan. 

Serie 
Serie 
Serie 
Serie 
Serie 
Serie 
Serie 
Serie 
Serie 

IV, 
V, 
V, 
VI, 
VI, 
VI, 
VII 
VII 

nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr 
nr 

7. Noord-Holland. Hilversum. Stadhuis. 
3. Zeeland. 
4. Zeeland. 
3. Utrecht 
4. Utrecht 
5. Utrecht 

Middelburg. Stadhuis. 
Middelburg. „In 
Utrecht. Oude 

de Steenrotse". 
Gracht met Domtoren. 

Utrecht. Kloostergang van den 
Amersfoort. Onze Lieve Vrouwe 

. 9. Friesland. Leeuwarden. 

. 10. Friesland. Leeuwarden. 
VIII, nr. 2. Groningen. Groningen 

museum). 

Dom. 
toren. 

Voormalige Kanselarij. 
Toren „De Oldehove". 
. „Goudkantoor ' (nu 

Serie VIII, nr. 3. Groningen. Groningen. Zuiderhaven. 
Serie VIII, nr. 4. Drenthe. Rolde. Hunebed. 
Serie IX, nr. 5. Limburg. Maastricht. Raadhuis met standbeeld 

Minckelers. 
Serie IX, nr. 6. Limburg. Maastricht. St. Servaaskerk en St. 

Janstoren. 
Serie XI, nr. 2. Amsterdam. Kon. Paleis (oorspr. Stadhuis). 
Serie XI, nr. 3. Amsterdam. Westerkerk. 
2. Deze fotobriefkaarten, formaat 10,5 X 14,8 cm., welke over 

de geheele keerzijde zeer goede fotografische afbeeldingen ver-
toonen, wijken in uitvoering belangrijk van de tegenwoordige ge-
illustreerde briefkaarten af, waardoor verwacht wordt, dat zij voor 
het publiek in aantrekkelijkheid hebben gewonnen. 

Zij zijn vervaardigd door middel van het foto-drukprocédé op 
z.g. broomzilverpapier. De op de adreszijde aangebrachte om
schrijving van de afbeelding is behalve in het Nederlandsch ook 
in het Esperanto vermeld. 

BUITENLAND. 
ARGENTINIË. 
Hier verschenen 2 nieuwe poststukken: een envelop en een post-

blad. Beide met de beeltenis van Moriano Moreno, waarde 5 ccn-
tavos. Het zegelbeeld is bruin, papierkleur van de envelop is wit, 
van het postblad lichtgeel. 

BELGIË. 
De propagandakaarten voor het vreemdelingenverkeer, de series 

ä 25 centimes, paarsbruin op roomkleurig karton, en a 50 centimes, 
olijfgroen op roomkleurig karton, worden als gewone briefkaarten 
voor binnenlandsch verkeer opgebruikt. Hiertoe is de waarde-aan
duiding op beide series doorgeslagen en door een van 35 centimes 
vervangen; bovendien is ook de vroeger te betalen toeslag ä 
25 centimes op dezelfde wijze ongeldig gemaakt. Opdruk rood 
Bij de eerste serie is de voetnoot, die het doel der uitgave aan
geeft, ook doorgeslagen. Dit zal bij de 50 centimes ook wel het 
geval zijn, hoewel ons daarvan nog geen gegevens bereikten. (Hier 
staat links onderaan: Vendu en faveur du Touiisme / Verkocht 
ten bate van het Toerisme). 

Het lijkt ons een lofwaardig streven der Belgische posterijen, op 
deze wijze de kaarten voor het publiek verkrijgbaar te stellen. 
Tot dusverre waren de werkelijk zeer smaakvolle kaarten buiten 
het betrekkelijk kleine kringetje van poststukkenverzamelaars pa-
genoeg niet bekend, en konden dus hun doel niet bereiken. Nu 
moet de regeermg wel de 25 centimes toeslag per kaart missen, 
maar het toeristenverkeer zal door een grootere verspreiding van 
deze practische reclamekaarten zeker bevorderd worden ! 

DUITSCHLAND 
De series prentbriefkaarten verschijnen in steeds snellere op

volging; in het Juni-nummer konden wij de serie 83 vermelden, 
nu zijn de series 85, 87 en 88 bekend (84 en 86 nog niet, maar er 
mag redelijkerwijze aangenomen worden, dat deze beide series toch 
ook wel reeds gedrukt zijn, hoewel de Berliner Ganzsachen 
Sammler Verein ons meldt, dat de series 87 en 88 b u i t e n de 
gewone genummerde rij geschiedt). 

Serie 85 bestaat uit de volgende afbeeldingen: 1. Pfalzel a. d. 
Mosel; 2. Schweidnitz; 3. Kolberg; 4. Rodalben; 5. Königsteia; 
6. Kolberg (een ander plaatje dan op nr. 3); 7. Füssen-Faulenbach; 
8. Traunstein; 9. Elbing. 

Serie 87: 1. Breslau - Dom- und Sandinsel; 2. Landeck - Thermül-
schwimmbad; 3. Idem; 4. Landeck - Georgenbad; 5. Landeck -
Steinbad; 6. Breslau - Rathaus; 7. Breslau - Jahrhunderthalle; 
8. Görlitz; 9. Breslau - Sandinsel 

Serie 88: 1-4 Oberschlema; 5. Brustig (Mosel); 6. Darmstadt; 
7. Hagen; 8. Kassel - Wilhelmshöhe; 9. Eller (Mosel). 

Bovendien zijn er uit Duitschland niet minder dan 27 private 
poststukken te vermelden. Hoewel bij bij gelegenheid van den 
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dag van den postzegel gebleken is, dat er ook in Nederland een 
streven is, in bepaalde gevallen deze uitgiften in de hand te 

^werken, blijkt uit het Duitsche voorbeeld, waar wij dan heengaan. 
Sinds Januari j.l. bedroeg het aantal private poststukken, dat men 
ons uit Duitschland meldde, reeds ongeveer v ij f t i g ! Er worden 
ook steeds meer bekend, die den dag van den postzegel her
denken. Voorloopig laten wij de vermelding van de laatste 17 
liggen tot er weinig copie is. ,^ , ^ 

FRANKRIJK. 
Hier veranderde de kartonkleur van de 40 centimes kaart voor 

binnenlandsch verkeer van groenachtig in roorakleurig. 

HAIDERABAD. 
Haiderabad gaf in de afgeloopen jaren een aantal nieuwe post

stukken uit, die ons uit mededeelingen van de Berliner Ganz-
sachmen Sammler Verein bekend werden: 

5 dienstkaarten. Hiertoe heeft men een aantal in omloop zijnde 
kaarten met een écnregeligen zwarten opdruk over de zegelindruk 
voorzien. De oorspronkelijke kaarten zijn: nr. 7, Vk anna bruin; 
nr. 8, Vu anna -f- Vu anna bruin; nr. 96, Vu, anna bruin; nr. 10, 
Vi anna + Vi anna bruin; nr. 11, 4 pies op Vu anna bruin. 

1 envelop, 1 anna grijs op wit, formaat 137 : 78, type nr. 15. 
1 envelop voor aangeteekende stukken. Dit is nr. i, 2j4 anna, 

blauw, voorzien van een roode opdruk van 2 annas 8 pies. 
(Alle nummers slaan op den Ascher-catalogus). 

ITALIË. 
In de serie prentkaarten verschenen eenige nieuwe kaarten met 

afbeeldingen van de Grotte di Postumia (dit schijnt de Adels-
berger grot te zijn). 

MADAGASKAR. 
Madagaskar gaf een vliegenveloppe uit met het bekende type 

van de vliegzegels van 1935 als zegelbeeld. De waarde is fr. 4,50, 
kleur evenals het zege^nr. 7 zwart met het eiland op den achter
grond rood. Papier grijs. 

(Wij bezitten eveneens een vliegenveloppe van Indo-Chine, de 
36 centimes rood, in de teekening van de vliegzegels van 1933 
van dat land. Waarschijnlijk is dit couvert reeds lang gemeld, 
ons exemplaar vloog reeds in Januari 1934; het ontbrak ons 
echter op het oogenblik aan tijd, de meldingen van 1933-1936 
hierop door te lezen.) 

TSJECHO-SLOW/vKIJE. 
Hier schijnt men een nieuwe 50 heller kaart groen uit te geven; 

nadere gegevens ontbieken ons echter nog. 

dindeïi 

NEDERLAND. 
Een persbericht van 10 Juni 1937 deelt mede, d i t de Sprookjes

stad „Lilliput" van 11 t.m. 16 Juni te Breda zal zijn, dus niet te 
Z w o l l e , zooals eerst gemeld was. Wij danken den heer Kirchner 
voor de toezending van den stempel uit B r e d a in het bekende 
type. 

Een ander persbericht der P.T.T. van 10 Juni 1937 luidt: 

In verband met het verblijf van Nederlandsche en buiten-
landsche Esperantisten in het Esperantohuis te A r n h e m zal 
telken jare van 1 Juli tot en met 31 Augustus de correspondentie, 
ter post bezorgd in een aldaar geplaatste brievenbus, van een 
bijzonder stempel worden voorzien. De stempel is inderdaad bij
zonder, heeft ongeveer de vorm van een citroen; boven de 
5-puntige Esperanto-ster staat ARNHEM, in het midden de datum 
en onderin ESPERANTO-DOMO (Esperanto-huis). 

De Mededeelingen P.T.T. vaii 9 Juni 1937 bevatten o. a.: 
Met ingang van 1 Juli 1937 wordt gevestigd het postagentschap 

Zeist-Jac. van Lennepplein. 

Het postagentschap 's-Gravenhage-Oostduinlaan is met ingang 
van 1 Juni 1937 opgeheven. 

Die van 16 Juni 1937: 
Met ingang van 16 Juni 1937 wordt het hulppostkantoor te 

C h è v r e m o n t opgeheven en vervangen door een postagent
schap, dat zal worden aangeduid met de benaming Kerkrade-
Chèvremont. 

Die van 23 Juni 1937: 
Met ingang van 1 Juli' 1937 wordt het hulppostkantoor te 

E 1 i n k w ij k vervangen door een bij-postkantoor Utrecht-
Elinkwijk. "':^"<^i. 

Die van 30 Juni 1937: 
Met ingang van 1 Juli 1937 wordt hst postkantoor te W e r 

k e n d a m vervangen door een hulppostkantoor. 
Ter gelegenheid van het Ve Internationaal Technisch en Che 

misch Congres van Landbouwindustrieën zal van 12 t.m. 17 Juli a.s. 
in het Palace Hotel te S c h e v e n i n g e n een tijdelijk bijpost
kantoor zijn gevestigd. De correspondentie, welke in een aldaar te 
plaatsen brievenbus wordt bezorgd, zal van een afdruk van een 
bijzonder stempel worden voorzien. 

De reeds uit Amsterdam C.S., 's-Gravenhage en Rotterdam ge
melde tekst K O O P T CULTUREELE E N SOCIALE 2 0 R G 
ZOMERZEGELS zagen wij rechts van den dubbelringstempel 
A r n h e m - S t a t i o n en H a a r l e m en van den enkelring-
stempel U t r e c h t - S t a t i o n 

Gezien de moeilijkheden, door sommige stempelverzamelaars 
ondervonden bij het trachten te verkrijgen van afstempelingen van 
tijdelijke kantoren, heeft het hoofdbestuur der P.T.T., dat ook 
voor die verzamelaars zeer welwillend is, goede maatregelen ge
troffen. Dienstorder H . 420 van 30 Juni bericht het volgende: 

Gedurende de dagen, waarop voor bepaalde gelegenheden als 
tentoonstellingen, congressen, landdagen enz. bijzondere dag-
teekeningstempels in gebruik zijn, kan voortaan worden voldaan 
aan verzoeken om afstempeling van de daartoe aan de betrokken 
kantoren toegezonden gefrankeerde brieven of andere stukken 
met den ter plaatse in gebruik zijnden bijzonderen stempel en 
doorzending aan het op de ; tukken voorkomende adres, voor 
zoover een en ander geen belemmering voor de dienstuitvoering 
oplevert. 

Dienstorder H . 429 van 30 Juni 1937 luidt: 
Wijziging kantoornaam G e n d t. 
1. De tot dusver in den P.T.T.-dienst gebezigde benaming van 

het hulppostkantoor G e n t wijkt af van den als officieele schrijf
wijze voor deze gemeente aangenomen naam „Gendt". 

2. Laatstgenoemde schrijfwijze, welke reeds vrij algemeen ge
bruikelijk is, zal daarom ook voor den P.T.T.-dienst worden 
ingevoerd. 

3. Mitsdien zullen de dagteekening- en kantoornaamstempels 
van genoemd kantoor hiermede in overeenstemming worden 
gebracht. 

NED.-INDIE. 
Van den heer G. Lebbink, dien wij voor zijn mededeeling en 

stempelzending hartelijk dank i eggen, vernemen wij dat de violette 
afstempeling der stukken gepost op den 3en Landdag van het 
Leger des Heils te B e r g e n D a l - T j i o e m b o e l l e u i t over 
het algemeen zeer slecht is overgekomen. Men kan de mislukte 
stukken echter terugzenden, daar de P.T.T. op zich genomen heeft 
alle stukken met onduidelijke stempels opnieuw af te stempelen. 
Hulde ! 
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KOOPT 
JAMBOREE

ZEGELS 

Wij danken onzen Indischen correspondent hartelijk voor de 
volgende berichten. 

Met ingang van 26 April 1937 is te G i a n j a r op Bali een 
hulppostkantoor voor het publiek opengesteld. Ook op het eiland 
K a n g e a n, oostelijk van Madoera, zal een hulppostkantoor 
komen en met ingang van 19 Mei 1937 wordt een nieuw bij
postkantoor S o e r a b a j a  P e r a k in de handelshaven van 
Soerabaja, Tandjong Perak, geopend. 

Nieuwe stempels en betere mktsoort. 
Gelijk men zich zal herinneren, werd eenigen tijd terug gewag 

gemaakt van her feit dat het hoofdbestuur van den P.T.T.dienst, 
in verband met het veelvuldig voorkomen van pogingen om af
gestempelde postzegels voor de tweede maal te gebruiken, na af
wassching van het stempel, doende was, hiertegen maatregelen 
te nemen. 

Thans vernemen wij, dat de P T.T.dienst er in is geslaagd, de 
hand te leggen op een betere ^oort stempelinkt. Door gebruik te 
maken van deze inktsoort is het niet meer mogelijk, het stempel 
af te wasschen zonder den frankeerzegel te beschadigen. Met de 
nieuwe inktsoort wordt voorts ■̂ en goede afdruk verkregen. Binnen 
afzienbaren tijd zullen nu de stempels met zwarte balk worden 
afgeschaft, hetgeen vooral de philatelisten zal verheugen ! 

Ö̂  ffarheer 
M *■ üiacliirê ^^mn 

^M 
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine U3 IV 
Werd op IC Juni voorzien van nieuwe datum en waardt

stempels benevens een nieuw afzenderscliché tusschen de stempels: 
een rechthoek, waarin een gevleugelde Mercuriusstaf, fabriekssil
houetten en NEDEXIMPO / IJZER STAAL. 

Machine 129 IV. 
Bij de vernieuwing van waarde en datumstempels begin 1935 

werd de frankeercapaciteit van deze machine beperkt tot 99 J4 et. 
en stempelde zij dus b.v. 06; kort voor de definitieve buiten
gebruikstelling (eind 1936) onderging de waardeaanduiding echter 
nog een verandering en bestond deze weer uit 3 cijfers, die boven 
dien belangrijk dunner waren dan bij type III. 

Machine 154 X. 
Hierin werd links de tekst L. C. Smith  Geruischloos (bekend 

van 160 XVIII) gebruikt. 
Machine 174 XL 
In deze machine gebruikte men eind Juni links het cliche: 

L C Smith / TYPEARM MET / KOGELLAGER / SCHRIJFT 
SNELLER / (afb. typearm) / SLIJT LANGZAMER. 

Machine 241 IL 
Werd voorzien van nieuwe waardecijfers, model C4B. 
Machine 470 VII. 
Het afdruknummer (dat reeds geruimen tijd op 0000 buiten 

werking was) werd eind Juni uit deze machine verwijderd, links 
het cliché Agentschap Nijmegen van type IV. 

Machine 489 V. 
Links werd een rechthoekig cliché opgenomen met een ge

styleerde boom en dito dak en bijschrift; TREK / MET / 
TREKKERSBONS. 

Machine 502. 
Model C4B, sedert Maart in gebruik. Tusschen de stempels: 

VERKADE'S / FABRIEKEN N.V. / ZAANDAM. 
Machine 525 IL 
Voor frankeering van spoeddrukwerk wordt in deze machine 

links een afzonderlijk cliché SPOED tusschen 2 horizontale lijnen 
gebruikt. 

Machine 588 V. 
Links van den datumstempel werd een nieuw cliché geplaatst. 

OOK 's ZOMERS / SANOSTOL / DE LEVERTRAAN / MET 
FRISSCHEN / SINAASAPPELSMAAK. Tusschen de stempels 
Brocapharm. 

Machine 689. 
Model C4B, sedert Maart in gebruik te Hillegom. Tusschen de 

stempels: N.V. A. C. V. D. SCHOOT'S / BLOEMBOLLEN
HANDEL / EN KWEEKERIJ. 

Machine 706 IL 
Stempelt op kleine stukken ook zonder cliché links van den 

datumstempel. 
Machine 717. 
Model C3B, in gebruik sinds Maart. Tusschen de stempels: 

G. F. CALLENBACH N.V. / NIJKERK, met nog eenige lijn
versiering. 

Machine 723 III. 
Model C3B, in gebruik sinds Maart. Tusschen de stempels in 

cirkel het monogram T W Z met omschrift: TER WEEME & 
ZONEN N.V. / NEEDE. Bij type II bovendien links een dames
portret met badhanddoek om den hals en bijschrift: STEEDS 
W A T / NIEUWS / IN BADDOEKEN. 

Machine 727. 
Model C3B, in gebruik sedert 15 Maart. Tusschen de stempels: 

K. & J. WILKENS / N.V. / VEENDAM. 

Machine 728. 
Model C3B, sedert Maart in gebruik bij de N.V. W. Hilarius 

Wzn.'s Boekhandel, Drukkerij & Uitgeversmaatschappij te Almelo. 
Tusschen de stempels een rechthoekje, waarin: Hilarius / ALMELO. 

Machine 729. 
Model C3B, in gebruik sedert Maart. Tusschen de stempels: 

S. FRANKENHUIS & Z O O N / S. F. & ZN. / HAAKSBERGEN / 
(HOLLAND). 

Machine 731. 
Model C3B, in gebruik sinds Maart. Tusschen de stempels: 

P. D t KtYZER & ZONEN / MAKELAARS IN ASSURANTIËN 
/ POSTBUS No. 136 / ROTTERDAM. 

Machine 732. 
Model C3B, sedert Maart In gebruik bij de N.V. Wijnhofi & 

Van Gulpen & Larsen te Amsterdam. Tusschen de stempels 
W. G. L. / N.V. 

Machine 757. 
Model C4B, zonder afdruknummer, sedert Maart in gebruik bij 

de N.V. Gebrs. Stork & Co.'s Apparatenfabriek te Amsterdam. 
Tusschen de stempels een driehoek, waarin een ooievaar en de 
letters G S & Co. 

Machine 759. 
Model C3B, sedert Maart in gebruik bij de firma Lentjes & 

Drossaerts te 'sHertogenbosch. Tusschen de stempels uitsluitend: 
POSTBUS / 36. 

Machine 760. 
Deze machine, model C3B, kwam In Maart In gebruik In plaatsl 

van de machine 266. Tusschen de stempels hetzelfde afzenders' 
cliché: Monogram BvS. 
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HET MAANDBLAD BEKROOND. 
Op de Internationale Postztgeltentoonstelling te Parijs, de 

„Pexip", gehouden van 18—27 Juni 1937, werd aan het „Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie" een zilveren medaille toe
gekend. 

In de afdeeling „Philatelistische Tijdschriften", waarin 22 in
schrijvingen waren, waren slechts 2 verguld zilveren en 4 zilveren 
medailles beschikbaar gesteld. 

He t Maandlblad is thans op 30 Nationale en Internationale 
Tentoonstellingen (in alle werelddeelen) bekroond. 

Breda, 30 Juni 1937. 

VRAAG EN AANBOD. 
Op verzoek van eenige leden van bij het Maandblad aangesloten 

vereenigingen, zullen wij te hunnen gerieve een rubriek „Vraag 
en Aanbod" instellen. Het komt toch herhaaldelijk voor, dat leden 
een of enkele zegels zoeken te plaatsen, willen koopen of wenschen 
te ruilen en daartoe in hun eigen vereeniging of in hun verzame
laarskring geen kans zien. De mogelijkheid bestaat nu, dat, door 
plaatsing eener kleine annonce in deze rubriek, zij met andere 
verzamelaars in connectie kunnen komen en daardoor het beoogde 
doel bereiken. 

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor verzamelaars (leden 
van bij het Maandblad aangesloten vereenigingen), dus géén hande
laren. Alleen postzegels, poststukken en afstempelingen mogen 
worden aangevraagd, welke in hun verzameling ontbreken en niet 
meer dan één exemplaar van elk; aangeboden mogen slechts worden 
zegels, enz., welke tot de „doubletten" der leden kunnen gerekend 
worden. Ook kunnen zegels worden gevraagd i n r u i l tegen 
andere, welke dan kunnen worden aangeduid alleen met ver
melding van het catalogus-nummer. Afkortingen zijn mede ge
oorloofd; ongebruikt en gebruikt kan worden aangegeven door de 
teekens * en f. Een voorbeeld van zulk een annonce volgt hier: 

Gevraagd: Ned. i*, 3*, Ned.Indië : i*, i j j t , 
l9St, id. luchtp. 12*, IJ*, Cur. 12*, jjf, 
77*, id. port t 4 i r , 7 t n. P. de Graaf 
van Elshout, Markt 516, Zevenhuizen. 

De annonces mogen hoogstens 4 regels groot zijn. De prijs ervan 
bedraagt ƒ 0,25 (netto) per plaatsing. Toezending van het bedrag 
uitsluitend per postwissel, giro of postchèque; de tekst moet op 
het postwissel-, giro- of postcheque-strookje geschreven worden 
(dus geen toezending hiervan per brief of briefkaart). Annonces 
van dubbele grootte kunnen ook opgegeven worden. Indien de 
tekst grooter is dan op de beschikbare ruimte kan geplaatst wor
den, wordt alleen datgene gezet, dat het eerst genoemd wordt. 

Correspondentie over deze annonces kan niet worden gevoerd. 
Plaatsing on3er motto of nummer is niet toegestaan. Toezending 
van het verschuldigde bedrag vóór den 5en der maand per post
wissel, postchèque of op postrekening nr. 37183 van L. C. A. 
Smeulders, Breda. (Postzegels worden in geen geval in betaling 
aangenomen). 

DE ADMINISTRATIE. 

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

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

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

NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
De conservator van het Ned^rlandsch Postmuseum maakt bekend 

dat thans tentoongesteld zijn de zegels van de Levant en de 
frankeer- en portzegels van Turkije, onder welke zich tal van 
zeldzame exemplaren bevinden. 

Voorts is te bezichtigen een ongespecialiseerde collectie van de 
rankeer- en portzegels van Ntderland en Koloniën. 

Het museum is gevestigd Kortenaerkade 11 te 's-Gravenhage 
:n geopend eiken werkdag van 10—16 uur. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

PROGRAMMA 
VAN DEN 

ACHT EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

EN DE FEESTELIJKHEDEN TER GELEGENHEID VAN H E T 
VEERTIGJARIG BESTAAN VAN DE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS „DE GLOBE" TE ARNHEM. 

OP 3, 4 EN 5 SEPTEMBER 1937. 

V r i j d a g 3 S e p t e m b e r 1937. 
2 uur. Opening van de Tentoonstelling in het gebouw „Musis 

Sacrum", Velperplein, Arnhem. 
2K uur. Bondsbestuuisvergadering. 
4 uur. Gelegenheid tot kennismaking in het café-restaurant 

„Central-National", Vijzelstraat, waar tevens het 111-
lichtingsbureau zitting zal houden. 

5 uur. Receptie van het bestuur van de jubileerende vereeniging 
in bovengenoemd café-resturant. 

8 uur. Ontvangst door het gemeentebestuur van Arnhem ten 
gemeentehuizt. Koningstraat hoek Groote Markt. 

9% uur. Cabaret-avond, aangeboden door „de Globe" in het café-
restaurant „Royal", Willemsplein. 

Z a t e r d a g 4 S e p t e m b e r 1937. 
9 uur. Kapittelvergadering van den Bond in de artisten-foyer 

van „Musis Sacrum", Velperplein. 
9K uur. Bondsvergadering in hetzelfde gebouw. 
1 uur. Gemeenschappelijke koffiemaaltijd in het restaurant van 

„Musis Sacrum". 
Gelegenheid tot bezoek aan de Tentoonstelling in het
zelfde gebouw. 

7^2 uur. Groot feestdiner in de benedenzalen van het restaurant 
„Central-National", ingang Bakkerstraat. 

Z o n d a g 5 S e p t e m b e r 1937. 
10 uur. Autotocht over de Veluwe met bezoek aan het landgoed 

„De Hooge Veluwe". Vertrek van het WiUemsplein. 
± 1 uur. Geldersche koffiemaaltijd in het Theehuis aan het 

Uddelermeer. 
± 4 uur. Terugkomst. 
5 uur. Sluiting van de Tentoonstelling. 

'Sf^ Gedurende de feestdagen zal de tentoonstelling geopend 
zijn: des Vrijdags van 2—6 uur, des Zaterdags van 10—6 uur en 
des Zondags van 10—5 uur. Entree ƒ 0,25, inclusief programma. 
Ëaiw„_.. 

Keuringsdienst. 
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. 
Daar de firma Weggen, Juliana van Stolberglaan 181, Den Haag, 

thans aan haar verplichtingen voldaan heeft, wordt ze hierbij 
gerehabiliteerd. 

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

Koninginneweg 192, Amsterdam, Z. 
N.B. Ten gevolge dezer rehabilitatie kunnen advertenties dezer 

firma wederom in het Maandblad worden opgenomen. Adm. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIG INGEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Gevestigd te Amsterdam. Opgericht 26 Juni 1908. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 27 Juli 1908, nr. 67. 

NAMEN DER 
VEREENIGINGEN. 

Aantal leden 
op 1 Juli 

1937. 

Gecal vertegen-
woordigerSjWaarop 
elke Vereeniging 

recht heeft. 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 

jaar 1 Aug. 1937 - 31 Juli 1938. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers. 

1. Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

2. Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

3. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „HoUandia", 
te Amsterdam. 

4. Utrechtsche Philatelisten-
Vereeniging, te Utrecht. 

5. Nederlandsche Philatelisti
sche Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels", te Haarlem. 

6. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „De Globe", 
te Arnhem. 

7. Philatelisten-Vereeniging 
„Zuid-Limburg", te Maas
tricht. 

8. Philatelisten-Vereeniging 
„Groningen", te Gronmgcn. 

9. Philatelistenclub „Rotter
dam", te Rotterdam. 

10. Postzegelvereeniging „Hel
der", te Den Helder. 

11. Postzegelvereeniging „Vlis-
singen", te Vlissingen. 

813 

417 

238 

168 

174 

92 

98 

118 

71 

1. H. J. Boeken Jzn. 
2. G. M. Donck. 
3. A. S. Doorman. 
4. R. E. P. Maler. 
5. A. N. Hamelberg. 
6. A. G. V. van der Schooren. 

1. J. C. G. van den Berg. 
2. J. Broeders. 
3. dr. E. M. Gommers. 
4. F. t' Sas. 
5. L. C. A. Smeulders. 
6. J. 'W. Wiggers. 

1. mr. J. van Gastel. 
2. Th. H. van der Hurk. 
3. S. van Koeten. 
4. P. Vredenduin jr. 

1. dr. P. H. van Gittert. 
2. C. Deenik. 
3. J. G. Raatgever. 

1. P. Engelenberg. 
2. P. H. S. Mos. 
3. H . Weijenbergh. 

1. dr. H. C. Valkema Blouw. 
2. J. P. van Walree. 

1. J. J. A. van de Ven. 
2. dr. E. J. A. H. Verzijl. 

1. K. F. Kleiman. 
2. S. S. Ongering. 

1. L. Bood. 
2. M. Quant. 

1. C. J. L. Sitsen. 

H e t B o n d s b e s t u u r 
W. P. COSTERUS (1939), v o o r z i t t e r , Lingerzijde, Edam. 

Apeldoorn, Bas Backerlaan 11. 
Hdversum, Sophialaan 39. 
Voorburg, Laan van Swaensteijn 11. 
Amsterdam, Haringvlietstraat 37. 
Arnhem, Bovenbrugstraat 18. 
Arnhem, Burgemeesterplein 2. 

Breda, Hortensiastraat 25. 
Breda, Tetermgschedijk 61. 
Ginneken, Wilhelminastraat 9. 
Breda, Lange Brugstraat 10. 
Breda, Wdhelminapark 128. 
Breda, Mmister Nelissenstraat 26. 

Amsterdam, Minervalaan 43. 
Amsterdam, Sarphatistraat 89. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat 39a. 
Amsterdam, Roelof Hartstraat 25. 

Utrecht, Wilhelminapark 22. 
Utrecht, Sternstraat 1. 
Utrecht, Homeruslaan 25. 

Haarlem, Van Kinsbergenstraat 1. 
Haarlem, Kleverparkweg 81. 
Overveen, Oranje Nassaulaan 26. 

Oosterbeek, Gr. van Rechterenweg 29. 
Velp, Vijverlaan 13. 

Maastricht, Wilhelminasingel 64. 
Maastricht, Breedestraat 1. 

Haren, Botanicuslaan 37. 
Groningen, Gelkingestraat 50. 

Den Helder, Emmastraat 76. 
Den Helder, Ruijghweg 90. 

Vlissingen, Coosje Buskenstraat 54. 

J. C. CRAMERUS (1941), o n d e r - v o o r z i t t e r . 
Wilhelminasingel 27, Breda. 

W. G. ZWOLLE (1937), e e r s t e s e c r e t a r i s . 
Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. 

W. G. DE BAS (1939), t w e e d e s e c r e t a r i s . 
Lepelenburg 3 bis, Utrecht. 

J. G. J. POLLING (1941), p e n n i n g m e e s t e r , 
Waaiersluis 40d, Haastrecht. 

P. JORISSEN (1937), t i o o f d k e u r i n g s d i e n s t , 
Groot Hertoginnelaan 64, Den Haag 

J. A. KASTEIN (1939), h o o f d i n f o r m a t i e b u r e a u , 
Koninginneweg 192, Amsterdam, Z 

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

Nieuwe leden. 
750. P. J. M. Boel, Bosboom Toussainikan 63, Hilversum, (V. 

en L.). 
751. J. R. Kampf, Prins Mauritslaan 14, Den Haag. (V.). 

753. jhr. mr. J. C. de Beaufort, Rijperweg 9, Bloemendaal. (V.) 
773. J. H. Zwiers, Dorpsplein C 314, Ridderkerk. (V.), 
775. mr. L. J. Dijkstra, Emmalaan 34, Apeldoorn. (V.). 
778. H. Polman, Merapistraat 7, Malang (Java). 
779. H. G. Winter, Olcottpark 47, Bandoeng (Java). 

24. J. Bijloo, Bihtons raat Ib, Bandoeng (Java). 
404. J. E. C. van Bcusekom, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan 

(Sumatra). 
485. J. W. C. Hüll, inspecteur van politie, Langsa, Atjeh (Sumatra). 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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B E G R O O T I N G 1 9 3 8. 

ONTVANGSTEN. UITGAVEN. 

Hoofdstuk I. — L e d e n . 
Art. 1. Contributiën ƒ4165,-

„ 2. Entreegelden . . . . - 50,— 
■ƒ4215,-

Hoofdstuk II. — V e r k o o p . 
Art. 1. Winst ƒ 75,-

75,-
Hoofdstuk III. — D i v e r s e n . 

Art. 1. Advertentiën Jaarboekje . . ƒ 10,— 
„ 2. Verkochte Handboeken . . - 15,— 
„ 3. Toevallige baten . . . . - 20,— 

4 5 , -

ƒ 4 3 3 5 , -
Aldus vastgesteld 23 April 1937. 

De voorzitter. De penningmeester, 
L. VAN ESSEN. T H . H. KLINKHAMER. 

Gezien, de financiëele commissie, 
G. H. EBENS. 
J. LANGERAAP. 
jhr. ir. J. W. STORM VAN 'S-GRAVESANDE. 

Toelichting begrooting 1938. 
O n t v a n g s t e n . 
Hoofdstuk I, art. 1, geraamd naar 783 leden (opgave secretaris) 

en 50 nieuwe leden. 
Alle overige posten als ten vorigen jare. 
U i t g a v e n . 
Hoofdstuk I, art. 1, verminderd met ƒ 50,—. 
Hoofdstuk IV, art. 1, verminderd met ƒ 100,—. 
Alle overige posten onderginp;en geen verandering. 

Art. 

Art. 

Hoofdstuk I. — A l g e m e e n e u i t g a v e n . 
1. Reis- en verblijfkosten bestuur . ƒ 200,— 
2. Lokaalhuur . . . . . - 30,— 
3. Porti, secretariaat en archief . - 400,— 
4. Algemeene vergadering . . - 100,— 

ƒ 730,-
Hoofdstuk II. — B i b l i o t h e e k . 

1. Onderhoud bibliotheek . . . ƒ 40,— 
2. Aankoop bibliotheek 
3. Idem voor Java en Buitenbezitt. 
4. Berging bibliotheek 
5. Assurantiepremie 
6. Leescirkel . . . . 

50,— 
80,— 

100,— 
5,80 

50,— 
325,80 

Art. 

Art. 

Art. 

Hoofdstuk III. 
1. Retributie 

A f d e e l i n g e n . 
ƒ 6 0 0 , -

Hoofdstuk IV. — T ij d s c h r i f t. 
1. Kosten van het vereenigingsorgaan 

na aftrek opbrengst abonné's enz. . - 1600,-

Hoofdstuk V. — D i v e r s e n . 
1. Jaarboekje ƒ 300,-
2. Propaganda . . . . . - 100,-
3. Lidmaatschap Ned. Bond . . - 350,-
4. Verloting - 150,-

- 600,— 

1600,-

Art. 

Art. 

Hoofdstuk VI. — B u i t e n g e w o o n . 
1. Tentoonstellingsfonds . . . pr. mem. 

Hoofdstuk VIL 
1. Onvoorzien 

O n v o o r z i e n . 
ƒ 179.20 

- 900,— 

pr. mem. 

179,20 

ƒ 4 3 3 5 , -

627. J. B. E. A. Dijkman, Ond. Membang Moeda, bij Medan (Su
matra). (Oud-lid). 

Aanmeldingen. 
T. Lampe, Prins Mauritslaan 1, Apeldoorn. (V. en L.). 
mevr. M. T. Schouten-Oele, Koorstraat 47, Alkmaar. (V.). 
F. Poortman, Tuin Du Bus I, 2, Batavia, C. (Java). (Oud-lid). 
H. Ch. Roelofsz, Bosboom Toussaintlaan 72, Heemstede. (V.). 

Adres wijzigingen. 
254. E. Clason, Galvanistraat 4, Den Haag. 
664. A. M. Benders, arts, Maurik (Gld.). 
699. W. N. J. De Landmeter, p.a. N.K.P.M., Soengei Gerong 

Palembang (Sumatra). 
616. W de Jongh, c o . „K.L.M,", Royal Dutch Air Lines, Horse

ferry House, Horseferry Road, London, S.W. I. 
809. P. J. Rings, Wui-elaan 8, Santpoort. 
195. B. ter Brugge, Laan van Meerdervoort 762, Den Haag. 
420. dr. L. P. van LeLjveld, Faradaystraat 3, Haarlem, Z. 

53. P. J. Glerum, Eurerpestraat 74, Amsterdam, 2. 
450. N. Waalewijn, Opakstraat 24 (Paviljoen), Soerabaja (Java). 
175. W. J. Wijsmuller, Harmoniehof 34 hs., Amsterdam, Z. 
856. mevr. A. C. Wonder-Weiler, St. Janstraat 42, Enkhuizen. 
346. C. E. vn Hemert, Ond. Tjipetir Mangala, Halte Tjibadak 

(Java). 
697. P, Jongert, Magelang (Java). 
909. J. P. Wijs, Setailstraat 25, Soerabaja (Java). 

Mededeeling van het bestuur. 
In -verband met den inhoud van art. 38 ad e van het huis

houdelijk reglement, wordt medegedeeld, dat dit jaar de penning
meester Th. H. Klinkhamer aftreedt. Daar de heer Klinkhamer 

zich niet meer herkiesbaar stelt, draagt het bestuur den heer 
P. Wittkamper jr. als penningmeester voor. Opgaven van even
tueel andere candidaten worden vóór 31 Augustus 1937 bij den 
secretaris der vereeniging ingewacht. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
Te Soerabaja is als sectiehoofd opgetreden de heer dr. J. P. 

Parijs. 
Afdeelingsmededeelingen. 

Amsterdam. Kort verslag der vergadering van 17 Juni 1937. 
Wegens ongesteldheid van den voorzitter, opent de vice-voorzitter, 
de heer Keiser, de bijeenkomst. Na het welkomstwoord bespreekt 
de voorzitter de fout in het zegel van Descartes, de nieuwe Hitler-
zegels en de zomerpostzegels van Nederland. De notulen worden 
gelezen en goedgekeurd; ingekomen zijn eenige berichten van 
verhindering. De heer Wittkämper zou zijn collectie Dantzig laten 
zien; deze is echter nog niet uit Dantzig, waar zij tentoongesteld 
was, teruggekomen. De voorzitter deelt mede, dat de heer Witt
kämper voor zijn inzending een onderscheiding heeft gekregen en 
dat de heer Van der Meij zijn collectie Italië en Koloniën heeft 
medegebracht. Met groote belangstelling wordt die bijna complete 
verzameling door de aanwezigen bekeken, die met een krachtig 
applaus de hartelijke woorden van den voorzitter ondersteunen. 
Na een verloting van 10 prijzen volgen rondvraag en sluiting. 

W. F. G. H. 

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

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secretaris: J. C. G. VAN DEN BFRG, Hortensiastraat 25, Breda. 

Kort verslag der vergadering van 28 Juni 1937. 
Aanwezig zijn 45 leden. Daar de voorzitter door zaken verhin

derd is de vergadering bij te wonen, wordt de hamer gehanteerd 
door den onder-voorzitter, den heer dr. Gommers, die allen, doch 
speciaal mevr. Matfeld uit Amsterdam, welkom heet. De notulen 
van de Mei-vergadering worden goedgekeurd en de candidaat-
leden met op een na algemene stemmen als lid aangenomen. Daar 
van mejuffrouw Kleijmans nog geen aanmeldingsformulier is in
gekomen, wordt ballotage uitgesteld tot de volgende vergadering. 

De secretaris deelt mede van de firma Mebus een exemplaar 
van de nieuwe Nederland-catalogus ontvangen te hebben (welke 
bij de verloting wordt gevoegd) en dat op de loten van de Phila
telistenclub „Eindhoven" twee prijzen zijn gevallen, n.1. de 7e 
prijs op no. 1807 en de 59e prns op no. 1837. De heer Boks geefr 
een uitvoerig, dikwijls humoristisch verslag van de door hem be
zochte tentoonstelling te Parijs, waarvoor de voorzitter hem 
dankt. 

De voorzitter neemt vervolgens afscheid van het sectiehoofd, 
den heer Van Dijk. Hij dankt hem voor hetgeen hij in het belang 
van de vereniging heeft gepreueerd. De heer Van Dijk dankt 
bestuur en leden voor de prettige samenwerking, die hij mocht 
ondervinden, en drukt er zijn spijt over uit, dat hij van zijn 
10-jarig verblijf in Breda slechts 3 jaar lid der vereniging „Breda" 
is geweest. De voorzitter dankt hem daarop voor de schenking 
van een fraai zegel 2.50/10 gld., door hem voor de verloting 
beschikbaar gesteld. Ten slotte wordt overgegaan tot de verloting, 
waarvoor de heer Smit een drietal vliegbrieven heeft beschik
baar gesteld, waarna de vergadering door den voorzitter wordt 
gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
126. (S.E.Z.NK.) J. F. J. M. Bloemen, Gasthuisstraat 24, Tilburg, 

giro 108854. 
119. (S.E.Z.NK.) M. Koelemeijer, Dorpsstraat 253a, Wormer. 
125. (S.E.Z.BE.NK.) ]. H. Krelage, Stolbergstraat 6, Haarlem. 
194. (E.) Peter van Paasschen, Maaskade 61, Rotterdam, C. 

Candidaat-Ieden. 
Max Moser, koopman. Ringbaan Oost 234, Tilburg. (Voorgedragen 

door G. Aarts, Gilze). 
J. H. Schilder, medisch candidat, Breede Hilledijk 126, Rotterdam, 

Z. (Voorgedragen door A. H. Bosscher, Princenhage). 
mevr. M. C. Stigter-Van IJsseldijk, Wilhelminastraat 86, Ginneken. 

(Voorgedragen door ]. H. van Wermeskerken, Ginneken). 
H. van Rooijen, meubelfabrikant, te Oirschot. 
P. Westland, slager, Goirkestraat 22, Tilburg. (Beiden voorgedragen 

door J. Segers, Tilburg). 

Adreswijzigingen. 
202. "W. F. del Campo Hartman, thans p.a. Ned. Ind. Escompto 

Mij., Batavia, C. 
155. W. W. Dirven, thans Wilhelminastraat 95, Dongen. 

3. P. G. R. van Haga, thans Geleenstraat 44, Amsterdam, Z. 
118. H . J. E. MoU, thans Resident van Bali en Lombok, Singa-

radja (Bali). 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maandag 26 Juli 1937, des avonds te 8 uur, 
in Café „Moderne", Breda. 

Bestuursvergadering op Donderdag 22 Juli 1937, des avonds te 
8 uur, in Café „de Beurs van Breda", Breda. 

Bijeenkomst Club „Ginneken" op Donderdag 12 Augustus 1937, 
des avonds te 8 uur, in café „Dennenoord", Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 1 Augustus 1937, des morgens te 
11 uur, in café „Beurs van Breda", Breda. 

Illllliiillllllllllllliiiillllll'lllllmillllllllll llHIII'llllüiiilllllllllllliiiilllllllllllliiilllllllllllll Illllllllllliilllllllllllllliilllllll 

ADVERTEER EEN KEER 
EN U DOET HET MEER, 
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J . K. R I E T D I J K . — 

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

Verslag der vergadering van 26 Juni 1937. 
Aanwezig 46 leden erl 1 introducé. De voorzitter en de 2e 

secretaris waren verhinderd aanwezig te zijn, zoodat de vergadering 
geleid wordt door den 2en voorzitter, den heer Boeg. Na eenige 
mededeelingen van den voorzitter en den secretaris werden 4 can-
didaatleden geballoteerd en met algemeene stemmen aangenomen. 
In de pauze werd door den heer Zilver weder een kleine tentoon
stelling gehouden, die betrekking had op de kroning van den 
nieuwen Engelschen koning. Behalve natuurlijk de pas verschenen 
zegels van Engeland en de verschillende koloniën, liet de heer 
Zilver ons verschillende prachtige foto's en humoristische platen, 
die met de kroning in verband staan, zien. De heer Cortenbach 
uit Utrecht was zoo welwillend geweest zijn collectie Bulgarije 
mede te brengen en die aan onze leden te toonen. Beide beeren 
ontvingen den weigemeenden dank van den voorzitter en de leden. 

Na een veiling van 4 kavels en een verloting van 20 prijzen 
onder de aanwezigen, werd de vergadering gesloten. De eerstvol
gende bijeenkomst zal, wegens de vacantie, eerst einde September 
plaats hebben. ' J. A. K. 

Aangenomen als lid. 
H. P. C. van Gemert, Zonnebloemstraat 31, Aerdenhout. 
P. A. van Dongen, Koninginneweg 220 I, Amsterdam, 2. 
J. B. Kroese, Roerstraat 98, Amsterdam, Z. (Voorgesteld door 

H. F. Poelman. 
Joh. Sluijter, Scheldestraat 20 II, Amsterdam, Z. (Voorgesteld door 

J. A. Kästeln). 

Adresveranderingen. 
D. Knaap jr., Cesar. Francklaan 21, Heemstede. 
J. J. van Mannekus, Oronje Nassalaan 87, Overveen. 

Bedankt als lid. 
L. Gemmeken, te Haarlem. 

Mededeeling. 
In de maanden Juli en Augustus worden geen vergaderingen 

gehouden. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 29 Juni 1937. 
Aanwezig 35 leden; bericht van verhindering is ingekomen van 

den heer Wigman. In zijn openingswoord herdenkt de voorzitter 
den verjaardag van Prins Bernhard en wenscht Z.K.H, een voor
spoedig en gelukkig levensjaar toe. De notulen der Mei-vergadering 
worden ongewijzigd goedgekeurd. Ter vergadering circuleeren van 
den heer Kaub een afgekeurd ontwerp 1 2 ^ cent Jamboree, van 
den heer Tholen verschillende Engelsche kroningszegels op brief, 
terwijl de heer Cortenbach zijn fraaie collecties Bulgarije en Neder
land (ongebruikt) heeft medegebracht, waarmede hij op de Arn-
hemsche tentoonstelling denkt uit te komen. 

Naar aanleiding van een brief, geschreven door den zoon des 
beeren Baljet aan een zekeren majoor Tulleken in Canada, heeft 
laatstgenoemde de jeugdclub verblijd met een fraaie collectie 
zegels en heeft tevens een 6-tal Canadeesche Kroningszegels ge 
schonken ter verloting onder de leden. Ook wil hij persoonlijk 
in contact treden met jeugdleden (mits deze hem te hunner oefe
ning in het Engelsch schrijven) en in ruilconnectie met ouderen. 
Namens de vereeniging heeft de secretaris den heer Tulleken 
hartelijk bedankt. 

De voorzitter waarschuwt de leden, dat er in Utrecht vele win
kels zijn, die als nevenbedrijf postzegels voor de ramen hebben 
hangen, waaronder soms valsche voorkomen, dikwijls als zoodanig 
aangemerkt, doch ook niet minder zelden zonder eenige aandui
ding. De secretaris zal een der ernstigste zondaars op dit gebied 
een waarschuwingsbrief schrijven. 

:>OSTZEGELVEILINGEN. 
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Als landenwedstrijd is één inzending binnengekomen van den 
heer Tholen. De beoordeelingscommissie acht deze inzending niet 
zeer volledig en niet zoo fraai als wij dat meestentijds van den 
heer Tholen gewoon zijn. 

Bij de rondvraag pleiten de heeren Van der Horst en Van 
Gittert voor opheffing of althans inkorting van het ruiluur, daar 
er huns inziens weinig animo voor is. Deze opmerkingen ontlok
ken aan een aantal hartstochtelijke ruilers hevig protest. De voor
zitter zegt, dat het bestuur nog eens zal overwegen, of er een weg 
te vinden is, waardoor een iegelijk tevreden wordt gesteld. Na de 
verloting, waarbij dit keer, dank zij den heer Tulleken, 16 prijzen 
zijn, sluit de voorzitter de vergadering, wenscht den leden een 
pleizierige vacantie en hoopt hen in September weer verkwikt 
terug te zien. S. H. W. 

Adresveranderingen. 
prof. J. P. Verhaar wordt West Kruiskade 14, Rotterdam, C. 
J. W. Repelius wordt Wisentstraat 25, Bussum. 
A. M. Benders wordt Maurik (Gld.). 
M. L. H. Cassutto wordt van 1 Juli tot 15 September: Danckert-

straat 33, Den Haag; na 15 September: Oude Gracht 205, 
Utrecht. 

Bedankt met ingang van 1 September 1937. 
W. Alberts, De Bilt. 
P. W. de Jong, Utrecht. 
A. T. A. Artz, Amersfoort. 
A. M. Benders. Maurik. 
J. Ph. H. Enthoven, Bilthoven. 
B. Klaare, Den Haag. 
R. Rodenburg, Leeuwarden. 
B. Sierig, Den Haag. 
J. J. P. den Boer, Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 24 Juni 1937. 

Het was merkbaar, dat het tijd werd vacantie te nemen, want 
er waren ditmaal slechts 33 aanwezigen, toen de voorzitter de ver
gadering opende en een woord van welkom sprak, speciaal tot 
een gast, die het goede voornemen had lid te worden. De notulen 
werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd en gearresteerd, 
waarna tot de ingekomen stukken werd overgegaan, waaronder 
een schrijven van den bekenden postzegelhandelaar Mebus ter aan
beveling van zijn nieuwe prijscourant, die, behalve de steeds weer 
mooie en degelijke uitvoering, veel hoogere prijzen geeft voor de 
zegels van Nederland en Koloniën, maar speciaal toch Nederland. 

Een ander punt op de agenda was de bespreking, aanhangig 
gemaakt door een lid, over het onderwerp „Yvert of Michel ?". 
Het debat is niet ten einde gebracht, hoe weinig belangstelling het 
ook trok; Michel werd als ruil-catalogus slechts verdedigd door 
het lid, dat deze bespreking had gevraagd, maar na de vacantie 
zal deze zaak nog eens opn'cuw aan de orde worden gesteld en 
zal er dan wellicht wat meer belangstelling voor bestaan. 

Een veiling werd ditmaal niet gehouden, wel de traditioneele 
verloting, waarna de voorzitter den leden een aangename en 
gezonde vacantie toewenschte. A. S. jr. 

Nieuwe leden. 
dr. A. L. M. Dinkhuijzen, Laan van Meerdervoort 642, Den Haag. 
dr. J. Hofker, Merellaan 4, Den Haag. 
G. A. Kok, Stephensonstraat 35, Den Haag. 
jhr. R. A. Quintes, Alex. Gogelweg 24, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
P. J. W. C. L. van Waasbergen wordt Bilderdijklaan 45, Rijswijk. 
L. van Os wordt architect, Malang (Java). 
G. van Apeldoorn wordt Regentesselaan 136, Den Haag. 

Vergadering. 
Gedurende de m:ianden Juli en Augustus worden geen ver

gaderingen gehouden. 

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

Verslag der vergadering van 23 Juni 1937. 
Aanwezig 65 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, opent 

met een bijzonderen groet aan één introducé, twee leden voor het 
eerst aanwezig en twee candidaat-leden. Prijzen voor de verloting 
zijn geschonken door den heer Van der Houwen; falsificaten door 
de heeren Melsert en Stevens. Ter rondgang zijn aanwezig ver
scheidene luchtpostbrieven, o.a. van Australië, Philippijnen en die 
van de eerste regelmatige retourvlucht Nederland-Indië. De heer 
Kirchner deelt mede, ook een z.g. kettingbrief te hebben ontvan
gen. Aangeraden wordt dergelijke in de prullemand te deponeeren. 
De notulen worden gearresteerd 

De ledenverkiezing levert 48 stemmen voor, 13 blanco en 1 
van onwaarde. De heeren M. Stligman en J. E. A. van der Heijdt 
worden door den voorzitter geïnstalleerd. Bij de verloting wint 
de heer Reijerse den eersten prijs. Bij de rondvraag komen de hee
ren Vos en Lorang aan het woord. Als middel om Oostenrijksche 
zegels af te weeken wordt aangegeven bijna kokend water te 
gebruiken met wat zout om de kleuren vast te houden. Verder 
slot en ruiluur. J. N . H . v. R. 

Nieuwe leden. 
406. prof. ir. A. J. ter Linden, Julianalaan 3, Delft. 
454. J. R. F. Vijzelaar, Alkemadelaan 12, Den Haag. 
466. mevr. J. L. van der Veen-Meinesz, Rozengracht 21, Har-

lingen. 
488. J. Tegelaar, Insulindestraat 157a, Rotterdam, N . 
523. J. E. A. van der Heijdt, Van Naeltwijckstraat 98, Voorburg 

(Z.-H.). 
544. W. J. Hoek, Apeldoornschelaan 220, Den Haag. 
634. M. Seligman, Van Aerssenstraat 265, Den Haag. 
647. J. van Duyn, Swammerdamstraat 39, Schiedam. 
651. mej. Toos Zegveld, Boerhavestraat 39, Tilburg. (Afd. Tilburg). 
656. I. Helwes, Goirlescheweg <08, Tilburg. (Afd. Tilburg). 
678 A. Roos, Molenstraat 76, Tilburg. (Afd. Tilburg). 

Candidaat-leden. 
ir. 'W. C. van Goor, Stadhouderslaan 114, Soestdijk. (Voorgesteld 

door dr. P. Donker). 
T. Rook, Rijswijkscheweg 346, Den Haag. (Voorgesteld door T. 

van Scharrenburg). 
A. Buytendijk, L. Burchtstraat 34, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 
A. J. Lips jr.. Burg. Sandbergstraat 32, Haarlem. (Voorgesteld 

door mej. G. Henseier). 
B. C. Mekking, Nachtegaallaan 9, Leiden. (Voorgesteld door 

R. de Wilde). 
S. A. Lindeman, Oosterstraat 53, Harlingen. (Voorgesteld door 

J. L. van der Veen-Meinesz). 
D. Rijkee, Sumatrastraat 35, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
dr. H. Mees, Mathenesserlaan 191, Rotterdam, C. (Eigen aangifte) 
H. Foppele, Corn. Houtmanstraat 114, Den Haag. (Oud-lid). 

Adresveranderingen. 
19. J. W. Versteeg, Kerklaan 191, Scheveningen. 

556. R. Boekema, Weste Wagenstraat 34, Rotterdam, C. 
369. W. J. Neeteson Lemkes, Westzeedijk 106, Rotterdam, C. 

78. C. P. van Gemerden, Leliestraat 53, Goes. 
816. C. A. A. Hesseling, J. van Goijenstraat 10, Nijmegen. 

H. D. Slort, Newtonstraat 71 huis, Amsterdam, O. 
591. G. D. Zwartjes, Hugo de Grootstraat 14, Nijmegen. 
339. T- Uijtenbroek, Tuindorp Maartensdijk, Utrecht. 
588. P. G. Melsert, Thomsonplein 17, Den Haag. 
471. G. W. Michon, Bilderdijkstraat 43, Den Haag. 
761. ir. Cramers, Huize Roepaan, Ottersum bij Gennep. 
489. T- de Vries, Stationsweg A 258, Hardenberg. 
833. B. Ouist, Den Haag ? ? ? 
334. A. P. J. Geels, Batavia ? ? ? 

dr. F. C. Kraneveld, Veeartsenijkundig Instituut, Buitenzorg 
(Java). 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van 30 Juni 1937. 

Aanwezig zijn 37 leden. Verschillende nieuwe uitgiften, waar
onder de gelegenheidsblokken van IJsland, Danzig en Duitschland, 
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liggen ter inzage. Over de blokken ontstaat een langdurige dis
cussie. De voorzitter Virijst op het nuttelooze van dergelijke uit
giften, welke als postzegel geen waarde hebben en dikwijls slechts 
door bepaalde landen of personen uit winstbejag worden uit
gegeven. De vergadering is het hiermede eens en verschillende 
voorstellen worden gedaan, om aan de tegenwoordige manie van 
blokjes uitgeven een einde te maken, o.a. door boycot en het niet 
doen opnemen in de catalogi. Het bestuur wordt gemachtigd zich 
hieromtrent in verbinding te stellen met het hoofdbestuur. Beslo
ten wordt tot het samenstellen van een eigen falsificaten-album 
voor de afdeeling en den leden wordt verzocht hiervoor falsifi-
caten ter beschikking te willen stellen. 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering van 22 Juni 1937. 

Te 8% uur begroet de vice-voorzitter de aanwezigen, in het 
bijzonder den introducé, den heer Buijtendijk, die zich als candi-
daat-lid opgeeft. Darna zet de heer Veen de redenen uiteen, die 
geleid hebben tot het veranderen van vergaderlokaal. Een en ander 
heeft de volle instemming der vergadering; ook zijn er schrifte
lijke blijken van instemming van afwezige leden binnengekomen. 
Na een korte veiling, verloting en een langdurige rondvraag sluit 
de vice-voorzitter deze eerste vergadering in het nieuwe vergader
lokaal. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering op Woensdag 

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

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

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: G. L. van der 
Hum, Groote Kerksplein 8), den laatsten Woensdag der maand, 
in „Taveerne ter Merwe", Scheffersplein, Dordrecht. De jeugd-
afdeeling den len Woensdag. 

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

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: H . Derex, 
Westwal 30b', Goes), eiken 3en Woensdag der maand. 

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

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

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: C. J. M. van Steen-
sel, Groote Markt 1, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand in 
hotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. 

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

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

Verslag der vergadering van 30 Juni 1937. 
Aanwezig 18 leden. Bij afwezigheid van den voorzitter, die 

bericht heeft door practijk iets later ter vergadering te komen, 
opent de heer Heidenreich te ongeveer half negen de vergadering 
en heet de leden welkom. De notulen der vorige vergadering 
worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

De voorzitter verzoekt, met het oog op de a.s. Philatelisten-
dagen, welke leden zich nog, buiten de commissies om, beschik
baar willen stellen voor eventueele hulp, waarop een 6-tal leden 
zich alsnog aanmeldt. 

Te ongeveer 9 uur verschijnt de voorzitter ter vergadering en 
neemt de leiding van den heer Heidenreich over. De heer Te 
Winkel geeft vervolgens een overzicht van den stand der werk
zaamheden benevens een begrooting van de postzegeltentoon
stelling. De voorzitter licht tevens een en ander toe en deelt de 
vergadering uitvoerig mede hetgeen op de Philatelistendagen ge
beuren zal. 

De heer Van de Sandt vraagt inlichtingen over de verloting van 
postzegels. Deze zal gehouden worden op 21 Juli a.s. Nadat be

sloten is de vergaderingen gedurende de maanden Juli en Augustus 
in afwijking met andere jaren, met het oog op het congres te 
laten doorgaan, sluit de voorzitter de vergadering. C. R. F. 

Adresverandering. 
48. H. Roelofsen jr., Bovenbrugstraat 16, Arnhem. 

Verloting. 
De verloting van postzegels zal plaats vinden op Woensdag 

21 Juli a.s. in café-restaurant „National", te Arnhem, des avonds 
te half acht uur. Belangstellenden in den uitslag worden verzocht 
tijdig aanwezig te zijn. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 28 Juli 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. 

Ingeschreven als lid. 
213. J. J. Hauer, Kleverparkstraat 23, Haarlem. 

Aangemeld als lid. 
W. Janus, Floresstraat 96, Haarlem, N. 

Adresverandering. 
229. mej. A. Schulte, thans Eikstraat 15, Den Haag. 

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

Verslag der vergadering van 28 Juni 1937. 
Aanwezig 34 leden. Te ruin: half negen opent de voorzitter, 

de heer Kielman, deze vergadering. De secretaris lest dan de notu
len der vorige vergadering, welke onveranderd worden goedge
keurd. Ingekomen is een schrijven van de firma Mebus omtrent 
de verschijning van haar nieuwen catalogus. Het ter kennismaking 
bijgevoegde exemplaar wordt gaarne aanvaard en voor de biblio
theek bestemd. Verder werden ontvangen eenige proefnummers 
van het nieuwe tijdschrift „Stamp Review". Er zal worden over
wogen hierop een abonnement te nemen. Gestemd wordt over de 
toelating van het candidaat-lid, den heer Wiersema, te Wommels, 
die met algemeene stemmen wordt aangenomen. Onderwijl wordt 
de gebruikelijke maandelijksche verloting van een'ge aardige zegels 
gehouden. Medegedeeld wordt, dat in de maand Juli geen verga
dering zal worden gehouden. Van de rondvraag maakt geen der 
aanwezigen gebruik, waarop de sluiting van het officieel gedeelte. 

A. C. S. 

Nieuw lid. 

69. K. J. Wiersema, Wo.-imels (Fr.). 

Adresveranderingen. 
46. L. A. Okken Rzn., wordt Van Boekerenstraat 98, Stadskanaal. 

110. R. Boekema wordt Sonmansstraat 130a, Rotterdam, C. 

Vergadering. 
In de maand Juli geen vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Maandag 23 Augustus 1937, des 

avonds te 8.15 uur, in „Suisse", Groningen. 
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Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

Verslag der vergadering van 21 Juni 1937. 
Aanwezig 30 leden De voorzitter deelt mede, dat de secretaris 

met kennisgeving af»-ezig is. De heer Bovy, voor het eerst aan
wezig, wordt welkom geheeten. De notulen der vorige vergadering, 
door den heer Verzijl voorgelezen, worden goedgekeurd. Voor de 
dit jaar aftredende Bondsbestuursleden, de beeren Jorissen en 
Zwolle, worden geen andere candidaten gesteld. Als afgevaardigden 
voor de algemeene Bondsvergadering worden benoemd de beeren 
Van de Ven en Verzijl. Het candidaat-hd, de heer Nahar, wordt 
met 25 stemmen vóór en 3 blanco tot lid aangenomen. 

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter het 
officieele gedeelte en wordt tot het gezelschapsspel overgegaan. 
Prachtcadeaux worden gegeven door de beeren Vrijdal, Reinards, 
Maussen en Wesly. J, H. 

Nieuw lid. 
7. M. H. Nahar, Paramaribo, Suriname. 

Mededeeling. 
In de vacantiemaanden. Juli en Augustus, geen bijeenkomsten. 

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

Verslag der vergadering van 22 Juni 1937. 
Te 8)^ uur opent de voorzitter de vergadering met een wel

kom tot de aanwezigen, in het bijzonder den heer Vonk, als gast 
aanwezig, en spreekt er zijn voldoening over uit, dat de opkomst 
zoo flink is. Na lezing en goedkeuring der notulen wordt ge
vraagd, wie zich op wil gever als afgevaardigde voor de a.s. 
Bondsvergadering; de beeren Quant en Bood melden zich hier
voor aan. In de vorige vergadering werd besloten geen zegels 
meer in het buitenland te bestellen, doch indien ze rechtstreeks 
bij de bron van uitgifte besteld kunnen worden, zal dit worden 
gedaan. Vervolgens moet een feestcommissie ingesteld worden, 
waarvoor de beeren Zwagerman, Bood, Gerardt en Alderliefste 
zich bereid verklaren die commissie te vormen. 

De heer Brouwer doet het voorstel, om het ruilen op de ver
gadering te bevorderen, dat elk der leden voortaan een zegel van 
tenminste fr. 5 van Europa of Nederland en Kol. medebrengen 
zal. Aan het einde der vergadering zal dan geloot worden wie het 
eerst uit de medegebrachte zegels mag kiezen; dit zal op de eerst
volgende vergadering geprobeerd worden. Tevens waren ter ver
gadering eenige boekjes der vereeniging met restanten zegels uit 

de rondzendingen, welke nu geveild zullen worden. Bij de rond
vraag verzoekt de heer Nieuwenhuizen, of de vereeniging de 
7ege s der Dominions wil bestellen, hetgeen gedaan zal worden. 
Hierna wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

M. H. H. 
Candidaat-leden. 

mej. Van Meerten, Janzenstraat 1, Den Helder. 
J. Vonk, Plantsoen 13, Julianadorp. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Dinsdag 

27 Juli 1937 in de bovenzaal van café „Postbrug", Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 28 Juni 1937. 
Als de voorzitter de vergadering opent, blijkt dat de laatste 

bijeenkomst van dit seizoen nog goed bezocht is. De notulen wor
den voorgelezen en goedgekeurd, waarna de ingekomen stukken 
worden behandeld. Van de rondvraag maakt niemand gebruik. 
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering, nadat hij a len een 
genoeglijke vacantie heeft toegewenscht. P. Sch. 

Mededeeling. 
In de maanden Juli en Augustus worden geen bijeenkomsten 

gehouden. 

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

Nieuw lid. 
23. mevr. M. Burger-Niemeijer, Heeresingel 13, Groningen. 

Bekendmaking. 
Gedurende de maanden Juli en Augustus geen vergadering. 

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

Verslag der vergadering van 24 Juni 1937. 
Om ongeveer 8 uur opent de voorzitter de matig bezochte 

vergadering en heet .illen welkom, in het bijzonder den heer A. 
Dubrulle te Gent, die voor deze vergadering weder naar Ter
neuzen was overgekomen. De notulen der vorige vergadering wor-

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

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

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

09* P r i j z e n i n B n g e l s c h g e l d 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 , "^g 

J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. (303) 
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den voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. De ingekomen 
stukken worden ter inzage aan de leden gegeven en verder voor 
kennisneming aangenomen. Voor den te houden wedstrijd, om
schreven in de notulen der vorige vergadering, zal nog eens op 
een nader te bepalen vergadering gelegenheid tot deelname wor
den gegeven, daar de deelname te gering is. Door den heer Dit-
brulle is een ontwerp ingezonden voor een te houden excursie 
aldaar. Het bestuur is opgedragen hieromtrent te zijner tijd advies 
uit te brengen en zich zoo noodig met de beeren te Gent in 
verbinding te stellen. 

Verder niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter deze 
vergadering en dankt de leden voor hun aanwezigheid. Na afloop 
van het officieele gedeelte wordt overgegaan tot een ruilavond, 
waarvan druk gebruik wordt gemaakt. G. T. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden in de tweede 

helft van de maand September a.s. (Nader bericht volgt). 

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

Verslag der vergadering van 20 Juni 1937. 
Te 3.20 uur opent de voorzitter de laatste ledenvergadering in 

het seizoen. De voorgelezen notulen worden onveranderd vast
gesteld. Onder de ingekomen stukken bevindt zich de trekkings-
lijst der door de Philatelistenchxb „Eindhoven" gehouden verloting, 
waaruit blijkt, dat er onder t-nze leden 2 prijzen zijn gevallen. 
Besloten wordt op Zondag 5 September a.s. een propaganda-
vergadering uit te schrijven te Waalwijk. De eerstvolgende leden
vergadering wordt vastgesteld op Zondag 26 September a.s. De 
heer De Vaan verklaart zich bereid in de October-vergadering zijn 
verzameling ter bezichtiging mede te brengen. Op voorstel van 
het bestuur wordt besloten dit jaar geen feestavond te houden. 
De jaarlijksche verloting zonder nieten voor alle leden zal nu plaats 
vinden in de October-bijeenkomst. Van het voor dezen feestavond 
op de begrooting uitgetrokken bedrag van ƒ 25,— zal ƒ 12,50 
worden toegevoegd aan het uitgetrokken bedrag voor de verloting 
zonder nieten ,terwijl de overblijvende ƒ 12,50 verdeeld zullen 
worden over de resteerende maandelijksche verlotingen. Bij de 
rondvraag informeert de heer Ottevanger, of de vereeniging reeds 
in het bezit is van een falsificaten-album. Daar deze vraag ont
kennend beantwoord wordt, schenkt de heer Ottevanger aan de 
vereeniging zulk een album mev een inhoud van circa 300 falsl-
ficaten. Dat deze gift met enthousiasme aanvaard wordt, behoeft 
geen betoog. De voorzitter zegt den heer Ottevanger hartelijk 
dank voor het geschonken album. De bibliothecaris dankt den 
heer Ottevanger eveneens nog voor de in bruikleen afgestane 
nummers van „Philatelie en Geschiedenis". De directeur der af-
deeling verkoop wiist de deelnemers aan de rondzendingen nog
maals op de veelvuldig voorkomende „open vakjes" en dringt op 
nauwlettendheid aan. Verder deelt hij mede, dat met inbegrip van 
het rentelooze voorschot der vereeniging het rondzendverkeer-
risicofonds thans ƒ 200,— bedraagt, waarmede het vastgestelde 
bedrag bereikt is. De prijs voor de postzegelboekjes blijft voor-
loopig nog op ƒ0,10 per stuk gehandhaafd totdat het renteloos 
voorschot aan de vereeniging it terugbetaald. De voorzitter wijst 
erop, dat de vereeniging thans een behoorlijken financieelen steun 
in den rug heeft. Getracht zal worden op de begrooting van het 
volgende jaar een verhoogd bedrag voor de verlotingen uit te 
trekken, benevens een bedrag voor de bibliotheek op te nemen. 
Verder zal aandacht geschonken worden aan het feit, dat binnen 
enkele jaartjes het 10-jarig bestaan der vereeniging herdacht zal 
worden. Nadat nog is overeengekomen op Woensdag 14 Juli a.s. 
een ruilavond te houden, sluit de voorzitter de vergadering, waar
na nog eenigen tijd gezelig wordt samengebleven. P. H. 

Nieuw lid. 
H. van Lieshout, Hurkschestrant 26, Helmond. 

Adreswijziging. 
J. L. Frissen, Brugplein 5, wordt Koningsweg 47 F, 's-Hertogen 

bosch. 
Candidaat-leden. 

mr. dr. C. M. van Leeuwen, St. Jorisstraat 11, 's-Hertogenbosch. 
(Voorgedragen door A. W. Brouwer). 

mej. H. Koppendraijer, Handelskade 18, 's-Hertogenbosch. (Voor
gedragen door P. L. A. Cornelissen). 

Mededeeling. 
De directeur der afdeeling verkoop verzoekt hen, die in de 

vacantiemaanden uitstedig zullen zijn, hiervan opgave te willen 
doen aan het adres Vughterstraat 110, 's-Hertogenbosch, telefoon 
1309, opdat de rondzendingen geregeld zullen kunnen doorlopen. 

Vergaderingen. 
5 September 1937, propagandavergadering te Waalwijk. 

26 September 1937, ledenvergadering in hotel Central, 's-Her
togenbosch. 

N.B. Nadere uitnoodigingen voor deze bijeenkomsten worden 
tijdig toegezonden. 

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

Verslag der vergadering van 28 Juni 1937. 

Aanwezig 18 leden, een candidaat-lid en als introducé de heer 
Van Nuenen. Na de openingswoorden van den voorzitter worden 
de, notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. Met algemeene 
stemmen wordt het candidaat-lid, de heer Schouten uit Eind
hoven, als lid aangenomen, terwijl op voorstel van het bestuur 
gelijktijdig de heer Kop, eveneens met algemeene stemmen, voor-
loopig wordt aangenomen, zulks in afwachting van de voor
geschreven publicatie in het Maandblad. Vervolgens wordt geme
moreerd, dat de beeren Mulder en Van Lieshout op de tentoon
stelling van de Philatelistenclub „Eindhoven" hebben behaald den 
len prijs in klasse B en den len prijs in klasse D, respectievelijk 
den 2en prijs in klasse C en den 3en prijs in klasse E. De heer 
Mulder spreekt hierna den dank der vereeniging uit aan den heer 
Prinssen voor zijn deelneming in de jury van vorengenoemde ten
toonstelling. Hierna vindt de verloting plaats van 10 door de 
leden hiertoe ter beschikking gestelde zegels. De heer Brouwers 
doet hierna een beroep op de leden, om allen, zonder uitzon
dering, betere zegels voor dit doel te geven, ten einde ook de 
laatste nummers een goede kans te geven. De secretaris deelt mede, 
dat uit de verloting te Eindhoven de 61e en 108e prijs aan leden 
der vereeniging zijn ten deel gevallen. Bij de rondvraag stelt de 
heer Mulder een vraag betreffende den rondzenddienst en de 
heer Thielen betreffende de in September a.s. te houden veiling. 
Hierna wordt het officieele gedeelte van de vergadering gesloten. 

A. H. J. S. 
Nieuw lid. 

62. H. J. Schouten, Poirterslaan 21, Eindhoven. 

Candidaat-lid. 
A. Kop, Warandelaan 5 F, Helmond. 

Bekendmaking. 
Gedurende de maanden Juli en Augustus zullen geen vergade

ringen gehouden worden. 

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

Verslag der laatste vergaderingen. 
Na opening door den voorzitter en de gebruikelijke notulen-

lezing volgen een'ge mededeelingen, waarvan de voornaamste is, 
dat in de nu volgende maanden geen officieele vergaderingen meer 
worden gehouden, doch op verzoek der leden alleen om de veertien 
dagen ruilavonden worden gegeven. De verschillende officieele 
catalogussen zijn bij het bestuur te bestellen. Verder wordt op
gemerkt, dat er nog steeds boekjes in de rondzendingen circuleeren 
met veel te hooge prijzen. De mogelijkheid ligt nu voor de hand, 
dat minder terzake kundige leden meenen, dat deze prijzen nor
maal zijn en deze zegels dus veel te duur koopen. De vraag rijst, 
of hier iets aan te doen is. Verschillende voorstellen worden het 
bestuur aan de hand gedaan en in de komende rustperiode zal het 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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bestuur deze onder het oog zien en trachten een oplossing te 
brengen. 

In de vergadering van 4 Juli trad als spreker op de heer De 
Vries uit Amsterdam met een causerie over de zegels van Neder
land. Dat deze lezing bij de toehoorders zeer in den smaak viel, 
bleek wel uit het hartelijk applaus, dat den heer De Vries te 
beurt viel. Veel interessante dmgen op postzegelgebied kwamen 
wij te hooren en het bleek, dat er dikwijls meer op dit terrein 
te beleven is dan men zoo oppervlakkig zou vermoeden. Na zijn 
lezing gaf de heer De Vries nog gelegenheid tot het stellen van 
vragen, waarvan een dankbaar gebruik werd gemaakt. H. D. 

Nieuw lid. 
A. Peperkoorn, Platanenstraat 9, IJmuiden, O. 

Bedankt. 
P. Schlikker, Stationsweg 3, IJmuiden. 

Afgevoerd. 
J. B. Schoos, Breestraat, Beverwijk. 

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

Verslag der vergadering van 28 Juni 1937. 
Om 8}^ uur opent de voorzitter de vergadering en installeert 

den heer A. Polling als nieuw lid, waarna de notulen ongewijzigd 
worden goedgekeurd De voorzitter bespreekt hierna de vrijwillige 
verloting en wijst erop, dat deze op een mislukking moet uitloopen, 
daar de aankoop der prijzen zeer moeilijk is en geen kans gezien 
zal worden om prijzen te bemachtigen die boven de waarde van 
het lot uitgaan. Besloten wordt dat een dergelijke verloting niet 
zal plaatsvinden. 

Aangaande de jaarverloting, welke uit de kas zal worden be 
kostigd, wordt na eenige bespreking besloten, deze wederom te 
doen plaats hebben zooals voorheen. De vergadering verklaart zich 
vervolgens in principe bereid de rondzendingen te doen verzekeren 
en wordt het bestuur gemachtigd daaromtrent verdere inlichtingen 
in te winnen. De duur der rondzending wordt hierna van 1^ 
maand teruggebracht tot één maand. Tot nieuw sectiehoofd wordt 
benoemd de heer O. van der Want. 

Tot slot worden de reglementen aan de leden ter hand gesteld; 
aan de niet aanwezigen zullen ze worden toegezonden. 

Hierna wordt de vergadering gesloten en tot de veiling over
gegaan. Om kwart voor elf gaat de vergadering uiteen. D. P. 

Nieuw lid. 
A. Polling, Waaiersluis, Haastrecht. 

Nieuw sectiehoofd. 
O. van der Want, B. Martenssingel 83, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 Juli 1937, des avonds te 8 uur, 
§ ^ In Augustus is er géén vergadering. 

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

Verslag der vergadering van 7 Juli 1937. 
Aanwezig zijn 21 leden. Nadat de notulen der vorige vergadering 

zijn voorgelezen en goedgekeurd, wordt overgegaan tot ballotage 
van den heer H. de Ruig. De voorzitter leest de uitslag van de 
stemming voor en heet den heer De Ruig welkom. Er is een in
gekomen stuk over een verloting van merkwaardige poststukken 
ten bate der tuberculose-bestrijding. Enkele leden wenschen een lot 
te bestellen. De heer Kroeze, die niet ter vergadering aanwezig 
kan zijn, heeft een schrijven gezonden, waarin hij mededeelt, dat 
wel de koerseerende waarden, op verzoek, in de overzeesche 
gewesten kunnen worden afgestempeld. Dit als rectificatie van 
hetgeen in de vorige vergadering is gezegd 

Besloten wordt bij de beeren Bokking en Van Haaren een biljet 
op te hangen met opschrift „Wordt lid van de Philatelisten
vereeniging „Amersfoort"." 

Ten einde de administratie, zoowel van den secretaris als van 
den penningmeester, te vereenvoudigen, zal niet ingang van Sep
tember de circulatie der rondzendingen in één hand zijn. In de 
maand Augustus zullen geen boekjes circuleeren. Hierna heeft 
de bezichtiging plaats van een werkstuk, betrekking hebbende op 
het koninklijk huis, en een album dat door zijn inhoud wel een 
aparte plaats inneemt onder de verzamelingen, beide eigendom 
van den heer Van Haaren. Voor de verloting worden weer door 
enkele leden zegels geschonken. Na afloop der vergadering wordt 
gelegenheid gegeven tot ruiling van doubletten. G. C. v. H . 

Aangenomen als lid. 
H. de Ruig, Leusderweg 166, Amersfoort. 

Candidaat-lid. 
A. J. Grotendorst, Vermeerstraat 106, Amersfoort. 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op Woendag 8 September 1937, in „De 

Valk", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 23 Mei 1937. 
Te ongeveer half negen opent de voorzitter de vergadering. 

Mede door het mooie weer is de opkomst niet bijzonder groot. 
Na voorlezing der notulen worden enkele ingezonden stukken 
behandeld van postzegelhandelaren; besloten wordt, bij wijze van 
proef, eens een zending te laten komen en bij de leden, te laten 
rouleeren. Tevens wordt besloten over te gaan tot aanschaffing 
van een uniform stempel voor de rondzendingen. Hierna wordt 
nog gezellig geruild en worden eenige kaveltjes zegels bij opbod 
verkocht, waarna de voorzitter te half elf de vergadering sloot. 

B. J. S. 

Aanbieding in Gedenkblokken-Albums » 
Schaubek-uitgaaf in 3 uitvoeringen. ' 
No. 53. Zeer fraaie band, schroefsluiting, 

linnen rug . . . . f 5,40 
No. 54. Klemband, geheel linnen . . f 8,— 
No. 55. Klemband, linnen, met leeren rug 

en hoeken . . . f 12,— 
Vracht extra f 0,40. 

Gelegenheidsaanbieding in „Ka-Be"-Albums. 
No. 2841. Buiten Europa in 6 schroef banden, geheel 
linnen, laatste uitgaaf, 1725 bladen eenzijdig bedrukt. 
Band 1 en 2 Afrika, Band 3 en 4 Amerika, Band 
5 en 6 Azië en Australië. Gewicht der banden 18 K.G. 

Van f 52,50, nu f 22,80. * 
No. 3841. Idem in 6 klembanden. Gewicht der 

1 banden 19,6 K.G. Van f 78,—, nu f 33,60. ^ 

Vracht extra f 0,90. 

HENDRIK VAN DER LOO's ! 
1 POSTZEGELHANDËLN.V. 
1 NIEUWSTRAAT 26, ROTTERDAM [ 
1 TELEFOON 54840 (304) POSTGIRO 24392 [ 
J Bankrekening R. Mees & Zoonen, Rotterdam. 
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OP NAAR ARNHEM 
3 TOT 5 SEPTEMBER A.S. 

In dit nummer vindt u een biljet om u op te geven voor den 
Philatelistendag en de feestelijkheden ter gelegenheid van het 
40-Jarig bestaan van „de Globe". Vul het in, do it now, want 
het zal werkelijk de moeite waard zijn, om eens een kijkje in 
Arnhem te gaan nemen. 

De roep, die van stad en omstreken uitgaat, is u natuurlijk wel
bekend. Arnhem is één der fraaiste steden, die ons land bezit, 
met een schitterende omgeving, letterlijk naar alle kanten over-
rijk aan natuurschoon 

Verbindt uw zomei uitstapje met een bezoek aan deze phila
telistische gebeurtenis ! Laat uw familie meeprofiteeren van de 
pracht van Arnhem ! 

Doch ook op het terrein van onze liefhebberij hopen wij u 
een tentoonstelling te kunnen bieden, die, hoewel zeker niet 
opgezet als concurrent van haar „groote" zusjes, toch rijk zal zijn 
aan belangrijke objecten en aantrekkelijk door een groote 
verscheidenheid. 

De algemeene vergadering op Zaterdag-morgen zal ongetwijfeld 
vele belangrijke punten onder uw aandacht brengen. 

De middag is voor een rustige beschouwing van het tentoon
gestelde gereserveerd. 

Doch daarnaast zal „de Globe" trachten u, eenerzijds de ge
zelligheid te bieden, die steeds onze Jaarvergaderingen kenmerkt, 
door een weiverzorgden cabaretavond op Vrijdag-avond, eventueel 
tot in den nacht voortgezet. En tevens zal zij u in de gelegenheid 
stellen om Arnhem's omstreken beter te leeren kennen door een 
schitterenden autotocht op Zondag, met als hoogtepunt een bezoek 
aan het bekende landgoed „De Hooge Veluwe". Wij behoeven u 
wel niet te zeggen, hoezeer Juist hier het ongerepte heidelandschap 
tot zijn zuiverste uiting komt en het volle natuurschoon te be
schouwen en te genieten valt ! 

Ten slotte zal de gemeenschappelijke maaltijd, die, als steeds, 
den Philatelistendag besluit, plaats vinden in een zeer verzorgde 
omgeving, niet alleen met vollen waarborg voor de meer culinaire 
genoegens, doch mede als waardige omlijsting voor de vreugdevolle 
stemming, die steeds op onze feesten heerscht. 

Is het nog noodig om u naar het volledige feestprogramma 
te verwijzen ? 

Neen immers ! 
Het feit, dat we dit Jaar in Arnhem samenkomen en dat „de 

Globe" haar uiterste best zal doen, om het u naar den zin te 
maken (waartoe wij ook tot alle nadere inlichtingen bereid zijn), 
moge u doen besluiten om nu d i r e c t uw aanmelding in te 
vullen ! 

D o e t h e t n u ! 
H E T BESTUUR VAN „DE GLOBE". 

Vraag. — Kunt u mij wellicht mededeelen, of het Juist is dat 
van Nederland postzegel nr. 6 (Utrechtsche druk) inderdaad, 
zooals de speciaal-catalogus aangeeft, 2 tinten bestaan, n.1. geel-
oranje en oranje ? Ik heb zelf geeloranje en trachtte nu de 
oranje er bij te krijgen, doch volgens de firma G. Keiser in 
Den Haag zou er slechts één kleur oranje bestaan van den 
Utrechtschen druk, met, misschien met erg veel goeden wil, nog 
een zeer geringe kleurvariatie, doch niet van dien aard dat dit 
als tweede exemplaar in het album noodig was. 

Antwoord. — Het is met de kleuren der oudere uitgiften 
een eigenaardig geval. Indien men een goed kleurenonderscheidings-
vermogen heeft, kan men zeer veel verschillende tinten vinden, 
ook van de nr. 6. Het is echter m. i. zeer twijfelachtig of deze 
verschillen zijn toe te schrijven aan het gebruik van verschillende 
tinten drukinkt. Ik acht het veel waarschijnlijker, dat door den 
invloed der omstandigheden de oranje kleur, die wegens haar 
samenstelling bijzonder gevoelig is voor diverse inwerkingen, de 
thans in omloop zijnde verschillende tinten is gaan aannemen. 

J . K. R I E T D I J K . — I 

Volledige zekerheid hieromtrent zal wel niet te verkrijgen zijn, 
tenzij dit uit de archieven van Utrecht en Haarlem nog mocht 
zijn na te gaan. Wat ik echter niet geloof. 

Dit geldt b.v. ook voor de 50 c. goud der volgende emissie, 
waarvan de soms sterk geoxydeerde exemplaren wel eens met 
„bronskleur" worden betiteld, alsof er goud en brons zou hebben 
bestaan. Het feit, dat men zoowat alle tusschentinten tusschen 
goud en brons, ja zelfs bijna zwart vinden kan, maakt het bestaan 
van twee tinten hoogst onwaarschijnlijk. 

Over het algemeen moet men m. i. niet te veel waarde hechten 
aan kleine kleurverschillen, tenzij werkelijk aangetoond kan 
worden, dat de kleur met opzet veranderd is geworden, zooals b.v. 
bij de 1J4 cent cijfertype in blauw en ultramarijn. 

(Vragen voor deze rubriek te zenden aan dr. G. W. W. Bölian, 
Koninginneweg 77, Hilversum). 

INZENDING COPIE VOOR H E T AUGUSTUS-NUMMER. 

In verband met de Jaarlijksche vacantie van den hoofdredacteur 
worden redactieleden en medewerkers vriendelijk verzocht de copie 
voor het Augustus-nummer uiterlijk 29 dezer i»i te zenden, aan 
het adres Hulkesteinscheweg 12, Arnhem. 

H E T BETREKKEN VAN lUGOSLAVISCHE POSTZEGELS 
DOOR BUITENLANDERS. 

De Jugoslavische P.T.T.-dienst maakt bekend, dat particulieren 
in het buitenland herhaaldelijk bestellingen van en verzoeken om 
inlichtingen over reeds uitgegeven of nog uit ' te geven Jugoslavische 
postzegels richten tot de administratie (directie) der P.T.T. of tot 
het postkanpoor te Beograd I, doch dat aan dergelijke verzoeken 
niet kan worden voldaan, aangezien geen bepaalde dienst is in
gesteld voor den verkoop van Jugoslavische postzegels aan het 
buitenland. De postzegels van Jugoslavia kunnen slechts worden 
verkregen door bemiddeling van correspondenten, philatelistische 
vereenigingen of postzegelhandelaren in dat land. 

(Persbericht van het hoofdbestuur der P.T.T.). 

H E T NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
Het Jaarverslag 1936 van bovengenoemde stichting begint met 

de herdenking van het overlijden op 12 Juli 1936 van den heer 
J. D. Tresling, sedert de oprichting directeur van het museum, 
aan wiens nagedachtenis dankbaar hulde wordt gebracht. 

In de samenstelling van het bestuur kwam een kleine ver
andering: in de plaats van mevrouw baronesse Van Heerdt, die 
har mandaat ter beschikking had gesteld, is met ingang van 
1 Januari 1937 benoemd de heer ir. A. D. R. Verbeek, te 's-Gra-
venhage. Het ligt voorts in de bedoeling van de regeering voor 
te stellen behalve een directeur ook een conservator te benoemen. 
(In deze functie is inmiddels benoemd de heer dr. R. E. J. 
Weber. — Red.). 

In verband met de wijziging in de bestemming der lokaliteiten 
is het museum eenige weken gesloten geweest. 

In Mei werd een tentoonstelling gehouden, welke een beeld gaf 
van de wordingsgeschiedenis van een postzegel in de verschillend? 
druktechnieken. Deze tentoonstelling, welke o a. door 226 ambte
naren werd bezocht, mag als zeer geslaagd worden beschouwd. 
Door het tijdelijk in bruikleen afstaan van verschillende voor
werpen, enz., werd voorts medewerking verleend aan de telefoon
tentoonstelling te Amsterdam en aan de verkeerstentoonstelling 
te Dordrecht. 

Het verslag geeft dan verdei een opsomming van alles wat op 

ELVEILINGEN. 
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het gebied der P.T.T. gedurende het afgeloopen jaar werd tentoon
gesteld, waarna een lange lijst van schenkingen volgt, onder welke 
een verzameling poststukken van Nederland en zijn overzeesche 
gewesten, alsmede een collectie Duitsche stadsposten. 

De van het hoofdbestuur der P.T.T. in bruikleen ontvangen 
verzameling, welke werd bijgewerkt en aangevuld, bevat thans 
pl.m. 59.000 zegels; de boekerij van het museum bestaat uit 
1570 deelen. 

Een zeer belangrijk werk, n.l. de samenstelling van een vade
mecum op het gebied der Nederlandsche frankeerzegels, nadert 
zijn voltooiing. Men vindt hierin de gegevens van elk zegel, o. a. 
ontwerper, graveur, papier en druksoort, oplaag, data van uit
gifte, enz. 

Het aantal betalende bezoekers is ook gedurende het afgeloopen 
jaar weer toegenomen, waaruit blijkt, dat de belangstelling voor 
het museum groeit. 

(P.T.T.Nieuws van 16 Juni 1937). 

EEN JUBILEUM BIJ DE FIRMA J. K. RIETDIJK. 
Met genoegen maken wij er gewag van, dat op 1 Augustus a.s. 

mejuffrouw M. H. van Bunde tien jaren in dienst zal zijn bij den 
heer J. K. Rietdijk te 'sGravenhage. 

Wij wenschen de jubilaresse hiermede van harte geluk en 
spreken den wensch uit, dat zij nog menig jaar als toegewijde 
assistente van genoemden auctionaris in alle gezondheid en op
gewektheid haar werk mag vervullen. 

WIE KOMEN HET MEEST OP DE POSTZEGELTJES VOOR ? 
Een Duitsch blad heeft dat voor ons uitgekiend en het resul

taat dezer telling was als volgt: 
Koningin Victoria van Engeland op 2282 zegels. 
George V van Engeland 2254. 
Don Carlos I van Portugal . 1382 
Eduard VII van Engeland 1160. 
Alfonso XIII van Spanje 1107. 
Victor Emanuel van Italië 656 
Don Louis I van Portugal 418 
Keizer Franz Jozef van Oostenrijk 324. 
Koningin Wilhelmina van Nederland 312. 
Alfonso XII van Spanje 226. 
Simon Bolivar 193. 
Karel I van Rumenië 189. 
Generaal San Martin 167. 
Karel I van Oostenrijk 158. 
Koning Albert van België 151 
Isabella II van Spanje 137. 
Sjah Ahmed van Perzië 126. 
Christiaan X van Denemarken 109 
Columbus 109. 
Koning Manuel van Portugal 104. 
Groothertogin Charlotte van Luxemburg 101. 

Deze telling werd midden Juli 1930 afgesloten; u kunt haar dus 
veritieeren ! 

Bezoekt den Philatelistendag te Arnhem 
van 3 tot 5 September 1937. 
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IJ Een H.P.H. Gele^enneiasDlokkenAanDieain^. |i 
D u i t s c h l a n d , 
Ostropa 
Olympiade, 2 stuks . . . . 
Braune Band 
Hitler, getand 
Hitler, getand, met randschrift 
Hitler, ongetand 

Danzig, 
Daposta, 2 stuks 

België, 
Borgerhout en Charleroi, 2 stuks 
Postkoets, 3 stuks 
Roode Kruis, 10 Jan. 1937 . 

t 
f 7,50 f —,— 

2 75 3 
„ 0,75 „ —,— 
„ 0,50 „ —,— 
„ 0,60 „ —,— 
„ 2,75 „ 2,75 

3 25 

3 50 
„ 7,50 „ —,— 
„ — — „ 0,90 

Frankr i jk , 
Pexip t II 

f 2,50 f —,— J i 
Liechtenstein, 
Vaduz 1936 . . 2 , -

Rusland, 
Pushkin „ 1,50 
Architecten 1,50 „  ,  i i 

Zwi tser land , 
Pro Patria . . 2.— 

ZOO JUIST VERSCHENEN: 
H E T S C H A U B E K B L O K K E N A L B U M 

f 5,40, f 8,— en f 12,—. 

BESTELLINGEN BOVEN f 5,— FRANCO IN NEDERLAND. 

HAAGSCHE POSTZEGEL HANDEL, 
NOORDEINDE 196, DEN HAAG. GIRO 110104. (244) %:■ 

= ^1 
^ l l l l l l 
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BASTIAANSE & BOEKEMA STAAN AAN DE SPITS! 
Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

ZOMERZEGELS 
T E K O O P G E V R A A G D 

van frankeering bij abonnement 
Complete series en 12I/2 ets 

per 100 offerte gevraagd 
Z I C H T Z E N D I N G E N 

PRIMA EX BILLIJKE PRIJZEN 

W. M. F. SUTHERLAND, 
ALBR THAERLAAN 49, 

U T R E C H T (329) 

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

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

Griekenland - Kreta Specialiteit 
uitvoeren van mancoli)sten voor verzamelaars 
Postzegels m 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 »Societé 
Phdatelique Hellénique", S^oniki (3i6) 

Uda&Uee'ul&tA !! 

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

betaling genomen. 

Ongetand Hitlerblok Het blok der toekomst, 
gebruikt of ongebruikt, per stuk f 2,45, 

per 10 f 22,50. Omgaande bestelling 
aanbevolen, aangezien slechts 

400 stuks beschikbaar 
Giro 162800 Fi rma A. W E G G E N , (324) 
Jul iana van Stolberglaan 181, D e n Haag . 

Bod gevraagd op complete 
STOCKHOLM-SERIE (49 waarden) 

postfrisch. 
H . SWARTSENBURG, 

Spanjaardslaan 3, Leiderdorp. (330) 

Wij koopen en verkoopen 

BLOCKS. 
Louis Ju l i a rd & Fils, 
99 Rue de 1'Abbaye, 

Brussel (België). (3i8) 
G E Z O C H T Oostenr , Lomb en Levant, 
alles tot 1883J België ie en 2e uitg , Kerk 
St ie em Pruisen tot 1861 Saksen, de ko-
ningsk Thurn en Taxis volrandig Wurtemb 
l e e m in paren, strips en blokken. Verder alles 
ongeb Bergedorfï en Lübeck i t/m 7 Zichtz 
omg beh Dr ValkemaBlouw, Oosterbeek (320) 

Iposta-blok f 18,—, Ostropa-blok f 8,50, 
Olympiade blokpaar f 2,7$, Brume Band 
f 0,65, IJsland-blok f 4,jo, Rusland Archi
tecten-blok f 1,75, Burgerhout-blok f 1,75, 
Charleroi-blok f 1,75, Jipex-blok paar f 5,—, 
Overdrukt Hitler-blok per 10 f 4,50 

Groote hoeveelheid bloks 
van alle landen. 

Giro 162800. 

A. W E G G E N , 
Juliana van Stolberglaan 181, 

DEN HAAG. (327) 

Speciaal adres voor Rusland Te koop of in 
ruil aangeboden c a Yvert Nos 308/327, 
336/337. ongetand, 555/s64, 573/5^8 Pusch 
kin-series en blokken (ook gebruikte blokken), 
Luchtpost 20/30 enz. Ik zoek Nederland in 
ruil K BABAJEFF, (321) 

Boddaertstraat 20, DEN HAAG. 

Voor Speculanten Eind Juli verschijnt een 
speciaal S P A Congresblok in de U S A. 
Beperkte oplage Nommaal 10 doUarcents. 
Per 10 f 3,50, 100 stuks f 30,—, 1000 stuks 
f 275,—. Giro 162800. A. "WEGGEN. (^26) 
Jul iana van Stolberglaan 181, Den Haag . 

ZICHTZENDINGEN, Ook aan 
onze vroegere Indische relaties (en 
ook nieuwe verbindingen) maken 
WIJ gaarne opnieuw zichtzendingen 
uit onze voorraden Ned. en Kol., 
Europa en Overzee. Lage prijzen. 
Verzoeke opgave referentien. 

Nederlandsche Postzegelbeurs, 
Huygenspark j7, Den Haag (323) 

Lid Bond v Postzegelhandelaren, enz. Verleent 
iedere bemiddeling bij koop en verkoop 
Taxatie, Veilingen, Omroep-causeneen, enz 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

plaatsingen géén extra 
korting verleend. 

Duitschland Luchtpost, Yvert Nos 43 4 53 
Gelegenheidsaanbieding, ongebruikt, per 

serie f 4,—, 10 series f 37,50 
Zomer Olympiade series ongebr of gebruikt 

per 10 series f 8,50 Porto steeds extra. 
Giro 162800 Firma A. W E G G E N , (325) 
Jul iana van Stolberglaan 181, Den Haag . 

TE KOOP GEVRAAGD LAATSTE 20MER-
SERIES VAN NEDERLAND PER 100 EN 
1000. 

J. PRENT & Co., (328) 
SNEEUWKLOKJESSTRAAT 18, DEN HAAG. 

10 fr. Luxemburg 1923, groen. 
Offerten gevraagd van een of meer 
exemplaren van dit velletje onder 
No. 319, administratie van dit blad. 

S P A N « J E * Zeldzaam aanbod revolutie-
uitgiften ' Zeer beperkte voorraad Vele dezer 
zegels, uitgegeven in steden en dorpen, hebben 
WIJ met zeer veel moeite kunnen impor-
tecren Ieder, die zich een collectie hiervan 
wil verzekeren, verzuime niet omgaand te 
bestellen Wij kunnen thans leveren Consell 
Mumcipal de Vinebre, 8 stuks compl , een 
der mooiste uitgiften, groot formaat, getand 
en ongetand, per serie f 0,50 Dezelfde serie, 
m tête-bèche-paren, compl f i , jo Idem met 
foutdruk »Correus centimos", in dunne letters, 
per serie compl f 0,75 Collectie 50 alle 
verschillende revolutie-uitgiften, waarbij zeer 
zeldzame echt gebruikte, ook vhegpost, prijs 
per collectie f j — Hiervan slechts 10 col
lecties voorradig' Betreft zegels zoowel van 
Franco als van de Roode regeermg 10 X ' ° 
verschillende, diverse uitgiften f 5,— 
Nederland zomerzegels, alleen voor bestellers 
van andere zegels, per serie f 0,16, geen engros 
Duitschland, Winterhilfe, compl slechts f i,— 
Franknjk, Jeunes postairs, compleet f 0,20 
Met uitzondering van de zomerzegels is onze 
annonce maand Juni ook nog geldig' Leest 
U ze even Toezendmg van zegels geschiedt 
na ontvangst van het bedrag op giro 118330 

Postzegelhandel „The G lobe" , 
Czorinastraat 6, Zaandam. (33?) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

NIEUWE POLEN-BLOKS 
verschijnen einde Juli. 
Prijs voor een serie (3 bloks) 
ongebr. of gebruikt f 5,—; 

verzonden aan Uw adres: f 5,25. 
Vooruitbetaling aan „Philatelista", 
S. EISNER, 3, Maja 21, Katowice 

(Polen). (331) 
BLOKS, de geldbelegging van heden! 
Hitler-blok, get , f 0,50, per 10 f4 ,50 , per 100 
f 40,—. Idem, met spec, geboortedatumstempel 
f 0,55; per 10 f 4,75, per 100 f 41 ,—. Idem, 
onget. (ongebr. of gebr.), f 2,35, per 10 f 21 ,—, 
per 100 f 200,—. Idem, overdrukt, f 0,55; 
per 10 f 4,80; per 100 f 45,—. Idem, met 
spec. Hamburgstempel, per 10 f 5,—. 
Rusland Puschkme-blok f 1,40, Rusland Archi
tecten-blok f 1,90, per 10 f 17,50. 
Vraagt mijn speciale aanbiedingen voor andere 
bloks. GERARD T H O O L E N , 

Van Nijenrodestraat 117, DEN HAAG. 

Giro 36006. .̂̂  , , N v . Hollandsche Bank-

Ume. (332) 

Blok „Pexip", Parijs RR f 3,— 
Hitler blok, ongetand - 3,— 

getand - 0,55 
„ „ met opdruk 

„einschl. Kulturspende" . . - 0,60 
2 Daposta bloks RR - 3,25 
IJsland Jub. blok - 5,25 

Verder op bestelling leverbaar de blokjes, die 
nog verschijnen zullen, tegen uiterst concurree-
rende prijzen. 

Auf der Helde's Postzegelhandel, 
Hilversum, postbus 1, Filiaal Amsterdam, 
giro 1700. (211) Gravenstraat 17. 

Nederland en Koloniën 
en Z w i t s e r l a n d steeds in mooie en billijke 
zichtzendingen voorradig; ook naar Indiê. 

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

W. WINDRATH, 
LUGANO (ZWITSERLAND). 

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

ALLES PRIMA GEBRUIKT ! 
NEDERLAND. 
Zomerzegels 1937: 
1 serie f 0,18, 10 series f 1,70, 100 series f K,—. 
Zomerzegels 1936: 
1 serie (0,30, 10 series f2,75. 
Zomerzegels 1935: 
1 serie f 0,30, 10 series f2,75. 
Zomerzegels 1932 (Salve Hospes): 
1 serie of meer f 0,85. 
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 Indie, 50 versch ƒ 0,45, 100 versch. ƒ 1,20 
Curajao, 20 vrschillende - 0,90 
Suriname, 25 \erschillende -0,90 
Geheele wereld, 500 verschillende - 0,60 
Geheele wereld, 1000 verschillende -1.25 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. (iS4) 

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

im m MM 
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NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 5 IV. 
Tusschen de stempels werd een afbeelding van een uithangbord 

opgenomen met opschrift: DU P O N T / DUCO-DULUX en er
onder: Koopt waar / U dit / uithangbord / ziet. 

Machines 18 VII, 27 VIII, 33 IV. 
Deze machines werden alle voorzien van een gelijkluidende 

reclame: onder den waardestempel G. C. T. VAN DORP & Co. 
en tusschen de stempels 3 briefordeners met bijschrift SOENN-
ECKEN / briefordeners. 

Machine 46 III. 
Tusschen de stempels werd een afbeelding van een koelkast 

opgenomen met bijschrift: Norge / koelkasten. 
Machine 54 III. 
Korten tijd werd in deze machine een cliché gebruikt: TIDAR / 

SIGARETTEN / (afb. plattegrond van Java en Madoera met een 
spijker erdoorheen). 

Machine 71. 
Sinds eind Mei in gebruik te Soerabaja. Onder de stempels: 

N.V. THE ESTATES SUPPLIES. Co. Ltd. 
Machine 206 X-XL 
Uit deze machine werd het monogram SH verwijderd; bij 

type X staat onder den waardestempel het reeds bekende at-
zenderscliché: SOERABAIASCH / HANDELSBLAD, bij type XI 
ter zelfder plaats: MIJ. T O T EXPLOITATIE / VAN / PERIO
DIEKEN. 

luclitpost 
NEDERLAND. 

Luchtposttentoonstelling „Philavia", 's-Gravenhage. 
Organisatie: Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Post

zegelverzamelaars. Uitvoerend comité: H. L. S. Adama, Stijnbuijs-
straat 35, Nijmegen; J. Boesman, Groot Hertoginnelaan 5, Den 
Haag; W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te noodigen om deel te 
nemen aan de luchtposttentoonstelling te 's-Gravenhage van 30 Juli 
tot 15 Augustus 1937 ter gelegenheid van de Internationale Lucht
vaarttentoonstelling „Avia" aldaar. 

Voor deze tentoonstelling geldt de volgende klasse-indeeling: 
A. — Officieele inzendingen. 
B. — Verzamelaarsklasse. 
1. Luchtpostzegels: 

a. ongebruikt; 
b. gebruikt; 
c. gebruikt op stuk. 

2. Bijzondere luchtpost: 
a. zeppelin- en ballonpost; 
b. bijzondere vluchten van vliegtuigen; 
c. diversen. 

3. Luchtpost van Nederland en Kolonien. 
Men kan met meerdere verzamelingen in verschillende klassen 

uitkomen. Alleen losse albumbladen kunnen worden ingezonden. 
De prijzen bestaan uit te schenken medailles en diploma's. Wi) 
zullen het ten zeerste op prijs steellen, van sympathiseerende ver-
zullen het ten zeerste op prijs stellen, van sympathiseerende ver
zamelaars bijdragen voor het beschikbaarstellen van medailles te 
ontvangen. 

De omschrijving van het te exposeeren object voor den offi-
cieelen catalogus moet daaraan worden toegevoegd (20 woorden 
gratis). 

De kosten van plaatsruimte bedragen per m.^ ƒ 1,—. Nadat men 
het invulformulier heeft ingezonden, zal men worden uitgenoodigd 
de tentoonstellingskosten op onze girorekening te storten. De ver
zamelingen moeten, voor zoover zij niet door den inzender zelf 

worden opgesteld, vóór 27 Juli franco aan den heer W. G. Zwolle, 
Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z., worden toegezonden. Wij 
zullen uw deelname aan deze eerste Nederlandsche luchtpostten
toonstelling ten zeerste op prijs stellen. 

Bij het ter perse gaan van dit blad is reeds 2/3 der beschikbare 
plaatsruimte besproken. Wie dus nog wil inzenden geve dit per 
omgaande op. 

H E T UITVOERE,ND COMITÉ. 

NED.-INDIE. 
De eerste vlucht der Douglas D.C. 3's in regelmatigen dienst. 

Het bijzondere Indische 
poststempel voor deze vlucht 
week in tekst belangrijk af 
van het Nederlandsche. Men 
ziet het hier afgebeeld. 

De Indische posterijen leg
gen den nadruk op het feit, 
dat dit de eerste regelmatige 
D.C. 3 vlucht is, terwijl men 
in Nederland den klemtoon 
legde op het feit, dat thans 
een nieuw tarief geldig werd. 

Deze redactie heeft verstrekkende gevolgen voor de buiten-
landsche post. Het buitenland toch leeft intensief mede met het 
werk, dat de K.L.M, voor den postdienst op Indië verricht. Nog 
onlangs zijn schikkingen getroffen, om Engelsche post, bestemd 
voor Britsch-Indië, per K.L.M, te vervoeren, indien ze voorzien 
zijn van de woorden „Via Holland", terwijl het luchtrecht werd 
vastgesteld op 15 d. per half ounce en 6 d. voor een briefkaart. 
Ook andere landen geven veel post met onze Indische vliegtuigen 
mede, hetgeen onze nationale luchtvaartmaatschappij natuurlijk 
slechts ten goede kan komen. 

Een beetje reclame is daarom alleszins gewenscht, en daarom 
is het juist zoo aardig, dat men het Indische gelegenheidsstempel 
gerust op de buitenlandsche poststukken kon plaatsen, in tegen
stelling met het Nederlandsche, waarvan de tekst voor de andere 
landen minder geschikt was. Reeds bleek dan ook, dat Belgische 
luchtpost, welke verzonden werd met de vlucht van 5 Juni, géén 
bijzonder Nederlandsch poststempel verkreeg. 

De bijzondere stempels, welke in Rotterdam, Den Haag en 
Amsterdam op de Nederlandsche stukken geplaatst werden, zijn 
geheel gelijk aan elkaar, terwijl de gebezigde stempelinkt violet 
was. De afdrukken van Amsterdam zijn prachtig, die van Rotter
dam goed, maar die van Den Haag iets minder. 

In Ned.-Indië waren te Batavia 4 stempels, te Bandoeng 3 (waar
van één in gebruik bij het hoofdbestuur voor philatelistische 
brieven, ontvangen uit Nederland), Medan 2, Palembang 1, Se-
marang 2 en Soerabaja 2. Alle stempels dragen de desbetreffende 
plaatsnaam. De onderlinge verschillen zijn verder zóó klein, dat 
ze verwaarloosd kunnen worden. De kleur van het stempel was 
zwart. Het werd naast de zegels geplaatst, tenzij op het stuk een 
driehoekszegel zat, dan werd dat van het bijzondere stempel voor
zien. Alle Nederlandsche post kreeg in Indië een aankomststempel; 
de Indische post in Nederland niet. 

De Trans-Pacific terugvlucht. 
De luchtpost van Ned.-Indië werd medegegeven met het K.L.M.-

vliegtuig van 24 April naar Penang. Vervolgens ging het per 
Imperial Airways naar Hongkong en vandaar per Clipper. Ver
voerd werd vanaf Ned.-Indië via Hongkong naar Manilla 466 gr. 
netto, naar Guam 247 gr., naar Honolulu 225 gr. en naar San 
Francisco en verder 3211 gr. Het meerendeel was, in verband 
met de bijzondere afstempeling, philatelistische post. 

De nieuwe bommenwerpers. 
De nieuwe Glenn Martins bommenwerpers hebben oefenvluchten 

gemaakt, waarbij zij tevens hun geschiktheid betoonden voor post
vervoer. Op 2 vluchten werd post meegegeven. Allereerst van 
Bandoeng naar Koepang. Vertrek uit Bandoeng 11 Mei, overnacht 
te Makassar, aankomst te Koepang 12 Mei, blijkens het aankomst
stempel te 13 uur. Geen postvervoer op de terugvlucht. 

Dan vond op 26 Mei een vlucht van Bandoeng naar Medan 
plaats. Ook hierbij was postvervoer. Aangezien echter denzelfden 
dag een K.L.M.-vliegtuig naar Medan vloog en geen bijzonder 
poststempel gebezigd werd, is het niet uit te maken of een post
stuk met het legervliegtuig of met de K.L.M. Douglas medevloog. 
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De eerste postvlucht naar Tarakan. 
Hiervan zijn thans de hoeveelheden vervoerde poststukken be

kend geworden. Vervoerd werden naar Tarakan: van Batavia-C. 
2568 stuks, van Soerabaja 922 stuks, van Bandjermasin 221 stuks 
en van Balikpapan 295 stuks. Met de terugvlucht vlogen van 
Tarakan naar Balikpapan 698 stuks, naar Bandjermasin 566 stuks, 
naar Soerabaja 1225 stuks en naar Batavia 3155 stuks. In totaal 
dus 4006 stuks op de heenvlucht en 5644 stuks terug. Aangezien 
de stukken zoowel bij vertrek als bij aankomst van een bijzonder 
stempel voorzien werden, komt het stempel van Batavia voor op 
5723 stukken, van Soerabaja op 2147, van Bandjermasin op 787, 
van Balikpapan op 993 en van Tarakan op 9650 stukken. 

HET BESCHRIJVEN EENER VERZAMELING. 
Het in het Mei-nummer geplaatste artikel „Een nieuw geluid", 

bracht ons meerdere brieven, waarin inlichtingen werden verzocht 
omtrent een doeltreffende wijze van beschrijven eener verzameling. 

Het spreekt vanzelf, dat uitsluitend een collectie, opgezet op 
blanco bladen zich daartoe leent. Bij een album met gedrukten 
tekst en afbeeldingen geeft de uitgever den weg aan, waaraan men 
gehouden is. Wil men dus tot een beschrijving zijner verzameling 
overgaan, dan wordt als eerste eisch gesteld, dat deze is onder
gebracht in een blanco album en bij voorkeur een losbladig, waar
door men, bij latere ontdekkingen of aanvullingen, de chrono
logische volgorde kan handhaven. 

De beschrijving houdt nauw verband met de wijze van opzet 
der verzameling. Gaat men niet over tot specialiseering, doch 
wcnscht men toch, al bladerende, te beschikken over gemakkelijk 
te raadplegen gegevens, dan kan de opzet b.v. aldus zijn: 

NEDERLAND. 
23 Mei — 15 September 1932 

(geldig tot en met 31 December 1933). 
Toeslag ten bate van de A.N.V.V. 

Rotogravure Joh. Enschedé en Zonen. 
Ontwerp Paul Schuitema. Lijntanding 12>^ : 12>^. 

10 December 1932 — 9 Januari 1933 
(geldigheidsduur 5 jaarj. 

Kinderzegels, ten bate van den Ned. Bond tot Kinderbescherming. 
Rotogravure Joh. Enschedé en Zonen. 

Ontwerp H. Levigne. Kamtanding 1234. Roltanding. 

jt 
Men hoede zich vooral voor een te uitvoerigen tekst en bedenke 

steeds, dat het zegel hoofd- en de beschrijving bijzaak is. Wil men 
b.v. bij portretzegels een beschrijving geven van den afgebeelde, 
dan zij deze kort. 

Bij de gespecialiserede verzamelingen is het gevaar grooter, dat 
men vervalt in een uitvoerige toelichting, die de zegels over-
heerscht. 

Wil men de aandacht vestigen op een markante fout of druk-
toevalligheid, dan kan men op twee wijzen te werk gaan. Is men 
de teeken- of fotografeerkunst goed machtig, dan plaatst men 
onder het zegel de geteekende of gefotografeerde vergrooting, 
b.v. aldus: 

GROOT-BRITANNIE. 
1911—1912. 

Druk van Harrison & Sons. 
Watermerk kroon Tanding 15 : 14. 

Plaat A. Plaat B. 

(Vergrooting van de kenmerken der beide platen). 
(Korte tekst van bovenbedoelde kenmerken). 

Is men afkeerig van vergrootingen als bovengenoemd, dan 
teekent men op doorzichtig papier de afwijkingen enz., waarop 
men de aandacht wil vestigen, nauwkeurig na en bevestigt een 
dergelijk strookje zoodanig op de blanco-tegenbladzijde, dat het, 
bij het openslaan van het albumblad, nauwkeurig het bewuste 
zegel dekt. Men laat daardoor het zegel zelf ongerept en behoeft 
zijn toevlucht niet te nemen tot pijlen, kruisjes e. d. in gekleurden 
inkt of potlood, die op het geheel storend werken. 

Ook hier zij men spaarzaam met den tekst; de vergrootingen 
of teekeningen op doorzichtig papier moeten zoo duidelijk zijn, 
dat verdere geschreven toelichtingen overbodig zijn. 

Het spreekt vanzelf, dat met het vorenstaande dit vraagstuk 
niet is uitgeput. Wij moeten echter voor ditmaal met deze enkele 
aanwijzingen volstaan, doch komen binnenkort op dit belangrijk 
onderwerp nader terug. 

V. B. 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTIKELEN, 
IN MAART EN APRIL 1937 VERSCHENEN 

IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

Afkortingen der tijdschriften: 
A.PH.: American Philatelist. 
C.C.PH.: Collector's Club Philatelist. 
E.T.: L'Echo de la Timbrologie. 
G.: Die Ganzsache. 
G.B.: Germania Berichte. 
G.S.M.: Gibbons' Stamp Monthly. 
I.B.J.: Illustriertes Briefmarken Journal. 
L.PH.: London Philatelist. 
P.: Die Post. 
PH.B.: Le Philatéiiste Beige. 
PH.J.G.B.; The Philatelie Journal of Great B'itain. 
PH.Z.: Philatelisten Zeitung. 
PMRK.: Die Postmarke. 
S.B.Z.: Schweizer Briefmarken Zeitung. 
S.C.: Stamp Collecting. 
W.E.PH.: West End Philatelist. 
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Algemeen. 
Let Animaux dans la Philatelie. E.T. jrg. 51, 1937, 71. 
Briefmarken als Notgeld. P. jrg. 44, 1937, 72. 
Grundbegriffe der Philatelie. PMRK. jrg. 1937, 73, 102. 
Religiöse Motive in der Zeichnung der Postmarken. P. jrg. 44, 

1937 (Jugendpost blz. 7). 

België. 
Belgique. Etude sur la série dite „Montenez". PH.B. jrg. 17, 

1937, 42, 53. 
Belgique, Liste des marques d'origine connues jusqu'a ce jour. 

PH.B. jrg. 17, 1937, 45, 58. 
Further Items of Interest and Discoveries in the Early Postal 

History of Belgium. L.PH. vol. XLVI, 1937, 50. 

Canada. 
„Dominion" Issues of Canada. S.C. vol. XLVH, 1937, 851, 895, 

vol. XLVIII, 15. 

Fiji. 
The Postage Stamps of Fiji, 1878-1902. L.PH. vol. XLVL 1937, 

52, 76. 

Frankrijk. 
The Early Postmarks of France. PH.J.G.B. vol. XLVII, 1937, 

50, 72. 
Machines a affranchir. E.T. jrg. 51, 1937, 411. 
Les Obliterations temporaires Fran9aises en 1936. E.T. jrg. 51, 

1937, 67. 
Les Types des Timbres Modernes de France. E.T. jrg. 51, 1937, 

63, 147, 202, 263, 331. 

Fransche Koloniën. 
Etude sur les Premières Emissions Générales des Colonies 

Fran9aises. E.T. jrg. 51, 1937, 199. 

Griekenland. 
La commande de la Monnaie de Paris des Timbres Grecs a tête 

de Mercure (17 juillct 1860 — 26 septembre 1861). E . 1 . 
jrg. 51, 1937, 471. 

Groot-Britannie. 
British Meter Marks. S.C. vol. XLVÜ, 1937, 933, vol. XLVIII, 

161. 
The Georgian Photogravures of Great Britain issued in Books 

and Rolls. G.S.M. vol. X, 1937, 104. 
Irak. 

Iraq Provisionals. S.C. vol. XLVII, 1937, 887, vol. XLVIII, 
1937, 25, 85. 

Italië. 
N'edergang und Aufstieg Italiens auf der Briefmarke. P. jrg. 44, 

1937, 51, 70. 
Labuan. 

The Postage Stamps of Labuan. G.S.M. vol. X, 1937, 115, 130. 
Oranje-Vrijstaat. 

Stamps of the Orange Free Slate. A.PH. vol. 50, 1937, 342. 
Oostenrijk. 

Die Zeitungsmarke der Aasgabe 1867 von Oesterreich und 
Ungarn. PMRK. 1937, 79. 

Rhodesia. 
The Romance of the Post Offices of Rhodesia and their Post

marks. L.PH. vol. XLVL 1937, 79. 
Saargebied. 

Zur Frage der Sarre/Bayernwerte 2, 3, jyi Pf. und 20 Mk. 
P. jrg. 44, 1937, 55. 

Tsjecho-SIowakije. 
Die Postmarken der Tschechoslowakei. PMRK. 1937, 63, 90. 

Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 
The United States Issue of 1918-20. A.PH. vol. 50, 1937, 288, 

349. 

Zanzibar. 
Het Posts and Postage Stamps. S.C. vol. XLVIH, 1937, 303. 

Zuid-Australië. 
The „Stamps" of South Australia, 1902-12. PH.J.G.B. vol. 

XLVn, 1937, 43, 67. 
Zwitserland. 

Les Agences postales suisses a 1'étranger. S.B.Z. jrg. L, 1937, 79. 
Vervalschingen. 

Grèce / Timbres faux „petite tête de Mercure". S.B.Z. jrg. L, 
1937, 83. 

WAT DE PORTRETZEGELS DER VEREENIGDE 
STATEN VAN NOORD-AMERIKA ONS 

TE ZEGGEN HEBBEN 
door J. WEMMERS. 

VIL 

Grassebilly. 
Franfois Joseph Paul graaf de Grasse, markies van Grassebilly, 

werd in 1722 te Bar in de Zee-alpen geboren. In 1734 nam hij dienst 
op de vloot van de Orde van Malta. In 1740 trad hij in Franschen 
dienst en nam deel aan den x> merikaanschen Vrijheidsoorlog en 
vocht te Dominica en Saint Lucia in 1780 en in 1781 te Tobago. 
Hij werd overwonnen door admiraal Hood bij St. Kitts en werd 
in 1782 gevangen genomen door admiraal Rodney. 

Bij zijn terugkeer in Frankrijk schreef hij te zijner rechtvaar
diging zijn herinneringen („Memoire Justificatif") en werd in 1784 
door den krijgsraad vrijgesproken. Hij overleed in 1788. 

Zijn beeltenis komt, met die van Rochambeau en Washington, 
voor op de uitgifte van 1931, uitgegeven ter gelegenheid van de 
150-jarige herdenking van den veldslag van Yorktown. 

Nathan Hale. 
Nathan Hale werd 6 Juni 1755 in Coventry geboren. Zijn vader 

Richard was boer en tevens een echt patriot. Zijn moeder Eliza
beth Strong, verwant aan een lamilie, welke buitengewone belang
stelling betoonde in politiek. Van de twaalf kinderen uit dit 
huwelijk waren 9 jongens; 6 da.irvan namen deel aan den oorlog 
Zonder twijfel heeft hij zijn vader op de boerderij geholpen en 
besteedde zijn vrijen tijd aan visschen, zwemmen en worstelen, 
dus een echte sportman in zijn tijd. Door den dorpsonderwijzer 
werd hij voorbereid tot verdere hoogere studie. In 1769 studeerde 
hij te Yale, was een groot liyfhebber van lezen van boeken op 
elk gebied, doch bleef steeds zijn aandacht schenken aan de licha
melijke sport en het oefenen in het nouden van redevoeringen. 
Nadat hij was afgestudeerd, werd hij leeraar te East Haddam en 
van Maart 1774 tot Juli 1775 eveneens in New London, waar hij 
zeer gezien was wegens zijn prettige omgang. In Juli 1775 ging hij 
in dienst en werd na twee maanden recruut te zijn geweest, 
benoemd tot luitenant en geplaatst te Cambridge. In Januari 
1776 werd hij bevorderd tot kapitein. De legerafdeeling waarbij 
hij diende, werd na den val van Boston verplaatst naar New York. 
In zijn dagboek en brieven leert men hem kennen als een <"rnstig 
jong officier, interesse hebbende voor alles wat zijn beroep betrof, 
doch eveneens zijn tijd beschikbaar stellende voor de sociale be
langen van zijn land. Ook de sport werd niet verwaarloosd in 
het bc'ang van zijn lichamelijk welzijn. Zijn natuurlijke aanleg 
tot bevelvoeren en zijn vindingrijkheid en ernst waren oorzaak, 
dat de luitenant-kolonel Th. Ki'owlton hem bestemde tot een der 
kapiteins van de „Knowlton Rangers" (een soort verkennerskorps). 
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In een van de donkerste dagen van den oorlog wendde "Washing
ton zich tot Knowlton om een vrijwilliger, welke tot taak kreeg 
nadere berichten omtrent den vijand te weten te komen betref
fende sterkte, plannen, enz. Op de eerste vraag kwam niemand 
naar voren, doch op de tweede vraag stelde Hale zich beschik
baar voor deze gevaarlijke onderneming. Een collega en vriend 
van hem trachtte hem tegen te houden, doch hij antwoordde: 
„Ik wil mij nuttig maken en eiken dienst, noodig voor het welzijn 
van het vaderland, wordt eerbaar door noodzakelijkheid." Als 
schoolmeester verkleed, verliet hij 12 September het kamp te 
Harlem Heights en vertrok naar Long Island. Na zijn opdracht 
volbracht te hebben, keerde hij naar New York terug en werd in 
den nacht van 21 September als spion gevangen genomen. Schetsen 
en andere inlichtingen werden op hem gevonden en ondervraagd, 
bekende hij zijn rang in het Amerikaansche leger, noemde zijn naam 
en deelde mede, waarom hij zich in Ie Britsche linies had ge
waagd, en onmiddellijk werd order gegeven, dat hij den volgenden 
dag opgehangen moest worden. 

Terwijl de voorbereidselen daartoe werden getroffen, kreeg hij 
nog verlof twe*" brieven te schii'ven, één aan zijn broeder en één 
aan zijn commandant Knowlton. 

Vóór zijn terechtstelling sprak hij nog en besloot met de 
gedenkwaardige woorden: „Ik betreur het alleen, dat ik slechts 
één leven te verliezen heb voor mijn vaderland". 

Door het Amerikaansche volk werd hij langen tijd genoemd de 
„martelaarspion" van den vrijheidsoorlog en nu nog wordt hij 
herdacht als de ideale jonge held der NoordAmerikaansche 
Republiek. 

Zijn beeltenis komt voor op de uitgifte van 19251931, yi cent. 

ENGELAND — DIENSTZEGELS 
door J. G MILLAARD. 

UPOSTA&t m 8Q .i-DSlAV.y. 12] 

* P N r P f «.<*'■'! 

Vanaf de eerste tijden van invoering van een regelmatigen post 
dienst onder staatstoezicht in Engeland, zijn er personen en in
stellingen geweest, welke zonder eenige betaling van dezen dienst 
gebruik konden maken. 

Dat uit dit voorrecht menige onregelmatigheid voortsproot, 
werd tevens in de hand gewerkt doordat in vroegere tijden de 
te verzenden poststukken noch aan een maximum gewicht, noch 
aan bepaalde afmetingen hadden te voldoen. 

In zijn boek „The Royal .Mail" vertelt ons mr. J. W. Hyde, 
wat voor eigenaardige zaken de Engelsche postdienst alzoo gratis 
te verzenden kreeg: 

„Eenige pakken laken voor uniformen der kolonels in de regi
menten van lord North en lord Grey." 

„Twee dienstboden, als waschvrouwen aan den lord ambassadeur 
Methuen." 

„Dr. Crichton, met koe en diverse andere artikelen." 
„Elf koppels jachthonden aan majoor generaal Hompesh." 
„Twee balen kousen aan den ambassadeur te Portugal." 
„Een houten kist met vier zijden spek aan den heer Remington 

te Rotterdam." 
Dit misbruik nam ten slotte dergelijke afmetingen aan, dat de 

kosten in de duizenden ponden sterling per jaar beliepen. Daarom 
werd in 1764 dit vrije postvervoer uitsluitend beperkt tot brieven. 

Het waren te dien tijde o. a. de leden der parlementen, in Enge
land, welke vrijdom van port hadden. Handteekening op den te 
verzenden brief was voldoende om hem gratis te laten verzenden. 
Kwistig werden dergelijke met handteekening voorziene omslagen 
aan vrienden en kennissen uitgedeeld. Zelfs werden de loonen van 
bedienden en personeel geheel of gedeeltelijk met dergelijke stukken 
uitbetaald, welke zij dan weder op hun beurt te gelde maakten. 
Er moet zelfs een bankdirecteur, tevens lid van het parlement, zijn 

geweest, die jarenlang de geheele correspondentie der bank gratis 
vervoeren kon. 

Valsche handteekeningen waren ook lang geen zeldzaamheid. 
Daarom werd bepaald, dat behalve de handteekening ook het vol
ledige adres van den afzender diende te worden vermeld; na 1784 
behoorde ook nog de datum van terpostbezorging te worden aan
gegeven. 

Ondanks al deze bepalingen bleef het misbruik niet binnen de 
perken. Tot een einde kwam het eerst, toen, ten behoeve van de 
leden der parlementen, bijzondere enveloppen werden verkrijgbaar 
gesteld, waarin zij hun brieven konden verzenden. Twee soorten 
van deze enveloppen werden gedrukt, t. w.: 

1. voor de leden van het Hoogerhuis, rood bedrukt; 
2. voor de leden van het Lagerhuis, zwart bedrukt. 
De druk in twee regels luidde als volgt: 
To be posted at the Houses of Parliament only. 
Post Paid.  One penny.  Weight not to exceed % oz. 
Gelijk met de invoering van het eerste zwarte 1 d. zegel in 

Engeland in 1840, werd ook een dienstzegel van dezelfde waarde 
gedrukt. De uitvoering van dit zegel was geheel gelijk aan het 
eerstgenoemde zegel, alleen in plaats van de kruisjes in de boven
hoeken werden de letters „V" ter linker zijde, „R" ter rechter 
zijde aangebracht (Victoria Regina). Vervaardiging der drukplaat, 
de druk en grootte der vellen enz. zijn geheel overeenkomstig het 
zwarte 1 d. zegel. (Zie mijn artikel in het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie 1929, blz. 70). 

Officieel is dit dienstzegel nimmer in gebruik gesteld, hoewel 
vellen aan diverse postkantoren moeten zijn toegezonden. In zijn 
„Reminiscences of the Veterans" vertelt Chas. J. Philips het vol 
gende eigenaardige geval (Collectors' Club Philatelist 1930, blz. 69): 

„Ongeveer 25 jaar geleden ontving ik een brief van den direc
teurgeneraal van GrootBritannië, waarin mij gevraagd werd 
iemand van mijn firma naar het hoofdpostkantoor te Londen te 
willen zenden. 

Den volgenden dag ging ik er heen, vergezeld door mijn vriend 
majoor E. B. Evans, en wij werden in de privékamer van den 
directeurgeneraal, Earl of Derby, gelaten. Zijne Hoogheid zeide, 
dat hij een partij oude zegels had en gaarne inlichtingen zou ont
vangen, hoe ze het best te gebruiken waren. 

Toen toonde hij ons eenige groote rollen, geheele vellen Mul
ready enveloppen, 1 d. zwart en 2 d. blauw, 12 stuks per vel, 
ongeveer 6000 in totaal, en de volgende zegels der eerste uitgiften: 

1 veldeel, 1 d. zwart, 175 zegels; 
1 veldeel, 2 d. blauw, 168 zegels; 
1 veldeel, 1 d. zwart V. R., 219 zegels. 
Majoor Evans en ik bespraken het geval en daar het niet moge

lijk was de zegels te koopen, adviseerden wij de vellen in blokken 
te verdeelen en weg te schenken aan de Tapling verzameling en 
de groote bibliotheken in Engeland, Schotland en Ierland. 

Alvorens te vertrekken, vroeg ik lord Derby of hij mij wilde 
mededeelen, waar deze buitengewone partij zegels vandaan kwam. 
Hij antwoordde, dat bij werkzaamheden in het postkantoor te 
Dublin een muurkast werd ontdekt, waarvan men het bestaan niet 
kende en waarin deze zegels waren aangetroffen. 

Zijne Hoogheid vertelde varder, dat hij het geval had laten 
onderzoeken en veronderstelde, dat dit het restant was der zegels 
en Mulreadyenveloppen, tegen het einde van April 1840 aan den 
postdirecteur van Ierland gezonden, om onder de diverse kantoren 
in zijn district te worden verdeeld. 

Lord Derby meende, dat een gedeelte in het Dublindistrict was 
uitgedeeld en het restant in de muurkast werd opgeborgen en 
vergeten. 

Wij ontvingen den dank voor de inlichtingen en hoorden ge
durende eenige maanden niets meer, toen ik bericht kreeg van 
den Earl of Crawford om eens bij hem te komen in Cavendish 
Square. 

Zeer tot mijn verwondering toonde zijne Hoogheid mij toen 
de 3 vellen zegels. Ik vertelde hem ze reeds eerder gezien te 
hebben op het postkantoor en vroeg hem hoe hij er in geslaagd 
was ze te bekomen. Hij antwoordde: „Dat zijn je zaken niet, 
Philips". Even later zeide hij: „Weet je wie de ditecteurgeneraal 
is ?". Ik antwoordde: „Ja, natuurlijk, lord Derby". Alles v/at hij 
toen nog zeide, was: „Ja, juist. Hij is een oude schoolvriend van 
mij"." 

Echt (abusievelijk gebruikt in plaats van het 1 d. postzegel) zijn 
deze dienstzegels uiterst zeldzaam. De meeste gebruikt voorko 
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mende exemplaren zijn afkomstig van proefnemingen met diverse 
soorten stempelinkt, zwart of gekleurd, door Rowland Hill, toen 
deze zooveel moeilijkheden ondervond van oneerlijke lieden, die de 
poststempels van de reeds gebruikte zegels verwijderden. (Zie mijn 
artikel in het Ned. Maandblad voor Philatelie 1934, blz. 103). 

Afwijkingen zijn bij deze zegels zoo goed als niet bekend. Alleen 
komen dubbel gedrukte letters „R" voor bij de zegels geletterd 
RK en RL. 

Gedurende de eerste jaren na 1840 werden door die instanties, 
welke vrijdom van port hadden, de gangbare zegels gewoon bij den 
postdienst gekocht, terwijl dan later, gewoonlijk per kwartaal, de 
betaalde gelden door de posterijen werden gerestitueerd. Dit duurde 
totdat besloten werd voor die lichamen, waaraan portvrijdom waf 
verleend, de zegels van een dienstopdruk te voorzien. De diverse 
gebruikte opdrukken werden in de drukkerijen van de firma De la 
Rue & Co. in boekdruk aangebracht. 

In den loop der jaren zijn er zeven instellingen geweest, welke 
dergelijke zegels gebezigd hebben. De opdrukken en instellingen 
waren de volgende: 

I: I. R. OFFICIAL. (Inland Revenue) — ten dienste der belas
tingkantoren (1882); 

II: GOVT. PARCELS. (Governement Parcels) — voor verzen
ding van dienstpakketten van diverse rijksinstellingen (1883); 

III: O. W. OFFICIAL. (Office of Works) — voor het ministerie 
van publieke werken (1896); 

IV: ARMY OFFICIAL. — ten dienste van het ministerie van 
oorlog; 

V: BOARD OF EDUCATION — voor het ministerie van 
onderwijs (1902); 

VI: R. H. OFFICIAL. (Royal Household) — voor de admini
stratie van het koninklijk huis (1902); 

VII: ADMIRALTY OFFICIAL. — ten dienste van het minis
terie van marine (1903). 

Alle zegels met bovenstaande opdrukken dienden voor ver
zending van officieele poststukken. Particulieren konden dus 
nimmer hun zendingen met dergelijke zegels frankeeren .De on
gebruikte zegels waren staatseigendom. 

Toen meer algemeen bekend werd, dat dit soort zegels zeer 
door verzamelaars gezocht werd, zijn er heel wat onregelmatig
heden geschied en is menig ambtenaar vervolgd geworden en ont
slagen wegens het klandestien verhandelen der ongebruikte zegels. 

Tot begin 1904 zijn de dienstzegels in gebruik gebleven en 
daarna afgeschaft. Alle toen ter tijde nog voorhanden zegels be
hoorden vóór 13 Mei 1904 te worden teruggezonden aan het 
hoofdpostkantoor te Londen. Op 14 Mei d. a. v. zijn de restanten 
vernietigd. 

Wij zullen thans overgaan tot de opsomming der dienstzegels 
in de afzonderlijke groepen gebezigd. De getallen tusschen haakjes 
geven aan de nrs. der postzegels volgens den catalogus van Yvert & 
Tellier, waarop de opdruk werd aangebracht, alsmede den datum 
van uitgifte van het dienstzegel, in chronologische volgorde. 

I. — I. R. OFFICIAL. 

Opdruk tweeregelig, zwart, op zegels van koningin Victoria. 
2). % d. groen (nr. 67) (28.10.82). 
1). 1 d. lila (nr. 73) (27.9.82). 

a. opdruk dun. 
b. opdruk dik. 
c. opdruk blauwzwart. 
d. opdruk zonder OFFICIAL. 

3). 6 d. grijs (nr. 65) (30.10.82). 
9). Yi d. grijsblauw (nr. 76) (8.5.85). 
4). IVi d. violet (nr. 79) (12.3.85). 
5). 1 s. groen (nr. 85) (12.3.85). 
6). 5 s. rood (nr. 87) (12.3 85). 

a. wit papier. 
b. blauw papier. 
c. punt achter R hoog. 

7). 10 s. ultramarijn (nr. 88) (12.3.85). 
a. cobaltblauw. 
b. ultramarijn op blauw papier. 
c. punt achter R hoog. 

8 \ 1 £ bruinlila (nr. 89) fl2.3.85). 
10). K 3 . vermiljoen (nr. 91) (21.1.88). 

a. opdruk dun. 
b. opdruk dik. 

11). 1 s. groen (nr. 103) (15.3.89). 
a. opdruk dun. 
b. opdruk dik. 

13). 2K d. violet op blauw papier (nr. 95) (20.10.91). 
12). 1 £ bruinlila (nr. 90) (?.?.90). 
14). 1 £ groen (nr. 105) (13 4.92). 

a. opdruk dun. 
b. opdruk dik. 

15). % d. groen (nr. 92) (?.4.01). 
16). 6 d. violet op rood (nr 100) (14.6.01). 
17). 1 s. rood en groen (nr. 104) (?.12.01). 

Opdruk tweeregelig, zwart, op zegels van koning Edward VIL 
18). yi d. groen (nr. 106a) (4.2.02). 
19). 1 d. rood (nr. 107) (4.2.02). 
20). 2K d. ultramarijn (nr. 110) (19.2.02). 
21). 1 s. rood en groen (nr. 117) (29.4.02). 
22). 5 s. rood (nr. 119) (20.4.02). 

a. punt achter R hoog. 
23). 10 s. ultramarijn (nr. 120) (29.4.02). 

a. punt achter R hoog. 
24). 1 £ groen (nr. 121) (29.4.02). 

Opmerkingen. 
Bij de 5 s., 10 s. en i£ 1 zegels is de opdruk breeder en forscher 

dan bij de overige waarden. 
Bij de zegels van koning Edward VII werd ook nog het 6 d. 

zegel violet (nr. 114) overdrukt (14.5.04), doch nimmer in ge
bruik gesteld. Slechts enkele exemplaren zijn bekend. 

IL — GOVT. PARCELS. 
Opdruk tweeregelig, zwart, cp zegels van koningin Victoria. 

1). 1 s. bruin (nr. 66) (1.7.83). 
a. plaat 13. 
b. zonder punt onder T. 
c. plaat 14. 
d. zonder punt onder T. 

2). 9 d. groen (nr. 84) (1.8.83) 
3). \% d. violet (nr. 77) (30.4.86). 

a. zonder punt onder T. 
4). 6 d. groen (nr. 83) (30.4.86). 
5). 1)4 d. violet en groen (nr. 93) (29.10.87). 

a. zonder punt onder T. 
b. punt rechts van T. 
c. punt links van T. 

6). 6 d. violet op rose papier (nr. 94) (19.12.87). 
a. zonder punt onder T. 
b. punt rechts van T. 
c. punt links van T. 

7). 9 d. ultramarijn en violet (nr. 101) (21.8.88). 
8). 1 s. groen (nr. 103) (25.3.90). 

a. zonder punt onder T. 
b. punt rechts onder T. 
c. punt links onder T. 

9). 2 d. groen en rood (nr. 94) (24.10.91). 
a. zonder punt onder T. 
b. punt links van T. 

10). 4K d. rood en groen (nr. 98) (P.9.92). 
11). 1 d. violet (nr. 73) (?.6,97). 

a. zonder punt onder T. 
b. punt rechts van T. 
c. punt links van T. 
d. opdruk kopstaand. 
e. opdruk kopstaand, punt links van T. 

12). 1 s. rood en groen (nr 104) (?.11.00). 
Opdruk tweeregelig, zwart, op zegels van koning Edward VII. 

13). 6 d. violet (nr. 114) (19.2.02). 
14). 2 d. groen en rood (nr. 109) (29.4.02). 
15). 9 d. ultramarijn en violet (nr. 115) (28.8.02). 
16). 1 d. rood (nr. 107) (30.10.02). 
17). 1 s. rood en groen (nr. 117) (17.12.02). 

III. — O. W. OFFICIAL. 
Opdruk tweeregelig, zwart, op zegels van koningin Victoria. 

] \ K d. rood (nr. 91) ( 2 * ? 9 6 \ 
2). 1 d. violet (nr. 73) (24.3.96). 
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3). K d. groen (nr. 92) (5.11.01). 
4). 5 d. violet en ultramarijn (nr. 99) (29.4.02). 
5). 10 d. rood en violet (nr. 102) (28 5.02). 

Opdruk tweeregelig, zwart, op Z:?gels van koning Edward VII. 
6). K d. groen (nr. 106a) (11.2.02). 
7). 1 d. rood (nr. 10/) (11.2.02). 
8). 2 d. groen en rood (nr. 109) (29.3.02). 
9). 2% d. ultramarijn (nr. 110) (29.3.02). 

10). IC d. rood en violet (nr. 116) (18.5.02). 
Opmerkingen. 
Tot 1882 werd aan groote firma's door den postdienst in over

weging gegeven haar voorraden zegels aan den achterkant te be
drukken met den firmanaam; dit ter voorkoming van diefstallen. 
Nadien werd een dusdanig bedrukken verboden en overgegaan tot 
het perforeeren der zegels mt t firma-initialen. Dit perforeeren 
moest geschieden op een door J. Sloper in 1867 uitgevonden en 
door hem gepatenteerde perfor-itiemachine. 

Men treft nu zegels van koningin Victoria % d. rood (nr. 91 > 
en 1 d. violet (nr. 73) aan met de perforatie: H M / O W, of 
met afbeelding van een kroon, waaronder de letters O. W. In 
hoeverre men nu bij deze zegels met een officieele perforatie te 
doen heeft, of met slechts een perforatie om diefstal te voor
komen, is niet met zekerheid bekend. 

IV. — ARMY OFFICIAL. 
Opdruk tweeregelig, zwart, op zegels van koningin Victoria. 

Bij de opdrukken op deze zegels kunnen wij twee typen onder
scheiden: 

A: afstand tusschen ARMY en OFFICIAL 12 mm., lettertype 
dun, 34 d. en 1 d. zegels; 

B: afstand tusschen ARMY en OFFICIAL 9 mm., lettertype 
dik, 2% en 6 d. zegels. 
1). % d. rood (nr. 91) (1.9.96). 

a. OFFICAI i. p. V. OFFICIAL. 
b. onderbalk L kort. 
c. onderbalk L lang 

2). 1 d. violet (nr. 73) (1.9.96). 
a. OFFICAI. 
b. onderbalk L kort. 
c. onderbalk L lang. 
d. bovenbalk 2e F lang. 

3). 2% d. violet op blauw papier (nr. 95) (1.9.96). 
4). y, d. groen (nr. 92) (?.4.00). 

a. bovenbalk 2e F lang. 
5). 6 d. violet op rood papier (nr. 100) (7.11.01). 

Opdruk tweeregelig, zwart, op zegels van koning Edward Vil. 
Opdruktype als boven genoemd onder A. 

6). VJ d. groen (nr. 106a) (11.2.02). 
7). 1 d. rood (nr. 107) (1.2,02). 

a. opdruk zonder ARMY. 
b. onderbalk L kort. 

8). 6 d. violet (nr. 114) (23.8.02). 
Opdruktype als genoemd onder A, maar met forscher letters. 

9). 6 d. violet (nr. 114) (?.9.02). 

V. — BOARD OF EDUCATION. 
Opdruk drieregelig, zwart, op zegels van koningin Victoria. 

1). 5 d. violet en ultramarijn (nr. 99) (19.2.02). 
2). 1 s. rood en groen (nr. 104) (19.2.02). 

Opdruk drieregelig, zwart, op zegels van koning Edward VII. 
3). ^ d. groen (nr. 106a) (19.2.02). 
4). 1 d. rood (nr. 107) (19.2.02). 
5). 2K d. ultramarijn (nr. 110) (19.2.02). 
6). 1 s. rood (nr. 113) (23.12.02). 
7). 5 d. violet en ultramarijn (nr. 113) (6.2.04). 

VI. — R. H. OFFICIAL. 
Opdruk tweeregelig, zwart, op zegels van koning Edward VIL 

1). 1 d. rood (nr. 107) (11.2.02). 
2). % d. groen (nr. 106a) (29.2.02). 

VIL — ADMIRALTY OFFICIAL. 

Opdruk op zegels van koning Edward VII. 
Op alle zegels kan men 2 lettertypen in den opdruk onder

scheiden. Bij het eerst gebruikte lettertype zijn de letters iets 
breeder en dunner dan bij het tweede lettertype, welke smaller 
en dikker zijn. 
1). j4 d. groen nr. 106a). 

a. opdruk type I (12.3.03). 
b. opdruk type II (25.9.03). 

2). 1 d. rood (nr. 107). 
a. opdruk type I (12.3.03). 
b. opdruk type II (17.11.03). 

3). I K d. violet en groen (nr. 108). 
a. opdruk type I (12.3.03). 
b. opdruk type II (?.2.04). 

4). 2 d. groen en rood (nr. 109). 
a. opdruk type I (12.3.03). 
b. opdruk type II (P.3.04). 

5). 2K d. ultramarijn (nr. 110). 
a. opdruk type I (12.3.03). 
b. opdruk type II (15.3.04). 

6). 3 d. violet op geel papier (nr. 111). 
a. opdruk type I (13.3.03). 
b. opdruk type II (16.1.04). 

Opmerkingen. 
Dezelfde opmerking als bij de O. W. dienstzegels geldt ook voor 

de koningin Victoria en koning Edward zegels, geperforeerd m.et 
een kroon, waaronder de letters B. T. Bij deze perforatie doen 
zich bovendien nog twee typen voor: groote gaten en kleinere 
gaten der perforatie. Ook komen kopstaande en verschoven per-
foratie's voor. 

Een opsomming van alle op deze wijze geperforeerde zegels 
zal ik maar achterwege laten Een complete lijst is opgenomen 
in den Yvert & Tellier catalogus 

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

Het eerste seminarium voor inheemsche geestelijken was in 1831 
geopend; van vrijheid van godsdienst' was echter geen sprake: in 
hetzelfde jaar 1831 werden eenige Katholieke missionarissen ver
bannen. Het aantal Protestantsche zendelingen werd steeds grooter. 

In het jaar 1835, kort na de ambtsaanvaarding van Kameha 
meha III, valt een geceurtenis te vermelden, welke later van over
wegende beteekenis voor de eilanden zou blijken te zijn. In dat 
jaar begon men op het eiland Kauai, te Koloa, het verbouwen van 
rietsuiker -op systematische wijze te regelen. Het voorbeeld werd 
weldra in andere streken gevolgd: de suiker werd het uitvoer-
product bij uitstek van de door de natuur zoo gezegende eilanden. 

Op 4 Februari trad Kamehameha III in het huwelijk met Haza-
leleponi Kalama, welk huwelijk echter kinderloos zou blijven. Het 
is een van de tragedies van het huis van Kamehameha den Groote 
geweest, dat niettegenstaande de talrijke huwelijken, welke som 
mige vorsten hebben gesloten, het aantal pretendenten tot den 
troon zeer gering is gebleven. 

De Europeesche en Amerikaansche mogendheden begonnen in
middels steeds meer belangstelling voor het eilandenrijk te toonen: 
eenerzijds de drang naar expansie, anderzijds het verlangen naar 
handelsrelaties, bracht de schepen van nagenoeg alle handel; 
mogendheden naar de havens van het koninkrijk; aan officieele 
verdragen werd aanvankelijk niet gedacht, totdat eindelijk, nadat 
verschillende landen reeds de onafhankelijkheid plechtig hadden 
erkend, op 19 October 1846 een handelsverdrag met Denemarken 
werd gesloten; het Deensche voorbeeld werd door andere staten 
spoedig gevolgd. 

Dat de belangstelling voor de Hawaii-eilanden verder ging dan 
economische belangen vorderden, blijkt wel uit de gebeurtenissen 
van de veertiger jaren Reeds talrijke malen waren oorlogsschepen 
van vreemde nationaliteit in de territoriale wateren van Hawaii 
verschenen; de eerste oorlogsbodem, die voor Honolulu het ank^r 
liet vallen, was de „Blonde", een Engelsch schip, dat de stoffelijke 
resten van Kamehameha II en zijn vrouw terugbracht naar het va 
derland; in de daarop volgende jaren waren het vooral schepen van 
Amerikaansche nationaliteit, die Hawaii bezochten; uit officieele 
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rapporten van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken van de 
Vereenigde Staten blijkt duidelijk, dat men te Washington de be-
teekenis van de eilanden besefte. Doch ook Frankrijk en Engeland 
toonden opmerkelijke belangstelling. 

Op 9 Juli-1839 verscheen een Fransch oorlogsschip voor de 
haven van Honolulu; de commandant zond een van zijn officieren 
naar het paleis van den koning om hem een verdrag voor te 
leggen; in dit verdrag moest de koning beloven, dat de Katholieke 
godsdienst gelijke rechten zou verkrijgen als de Protestantsche 
kerken; dat alle Katholieken, die om geloofsredenen gevangen 
zaten, vrijgelaten moesten worden en dat een Katholieke kerk te 
Honolulu moest worden opgericht. Bij afwezigheid van den koning 
werd het verdrag geteekend door den gouverneur van Oahu, 

Mataio Kekuanaoa, gehuwd met de zuster van 
Kamehameha III. Het gevolg van dit ver
drag was, dat inderdaad de Katholieke gods 
dienst sindsdien werd geëerbiedigd: talrijke 
missionarissen kwamen het Katholieke geloot 
prediken; de Zusters van het Heilig Hart en 
de Franciscaner orde speelden hierbij de 
grootste rol. Slechts één naam zij hier ver
meld: die van Pater Damiaan, den Belgischen 
missionaris, die, na vele jaren herder geweest 
te zijn van de leprozen, met zijn patiënten 
naar een afgelegen oord vertrok en zelf door 
de gevreesde ziekte werd aangetast. Hij over

leed op 15 April 1889; zijn stoffelijk overschot werd weinige 
jaren geleden naar zijn vaderland teruggebracht. 

Ernstige gebeurtenissen vonden plaats in het jaar 1843. Er was 
een, niet al te belangrijk, conflict tusschen de regeering van Hawaii 
en een Britsch onderdaan ontstaan. Lord Paulet, commandant van 
een Britsch oorlogsschip, vond hierin aanleiding om op 17 Fe
bruari een ultimatum aan den koning te zenden. Kamehameha 
zond een fel protest tegen dit eigenmachtig optreden van een 
buitenlandsch officier: deze verhoogde toen echter zijn eischen 
Op 25 Februari deed de koning, niet in staat zich te verzetten, 
tijdelijk afstand van de regeering. 

Lord Paulet benoemde een bestuurscommissie, algemeen bekend 
als de „British Comm.ission"; tevens zond hij bericht naar Londen, 
waar men ook van de zijde van den koning inlichtingen ontving. 
Men keurde in de Britsche hoofdstad het optreden van Paulet 
allerminst goed, ook al had hij het gemotiveerd met de mede-
deeling, dat Frankrijk op het punt stond Hawaii te annexeeren: 
deze mogendheid zou niet de vlag van Hawaii eerbiedigen, maar 
wèl die van het Britsche rijk. Ook in Amerika was de stemming 
opgewonden over het optreden van Paulet: uitdrukkelijk en op
vallend werd door een Amerikaansch oorlogsschip het eeresaluut 
gebracht voor de nationale vlag van Hawaii. 

Ongeveer vijf maanden duurde het vreemde bestuur; eindelijk 
kwam een ander Britsch schip, onder commando van schout-bij
nacht Thomas, die dadelijk onderhandelingen opende met Kame
hameha III. Op 31 Juli werd een overeenkomst geteekend: deze 
dag wordt sindsdien fevierd als „Restauration Day". In een plech-
tigen dienst in de kathedraal van Honolulu richtte de vorst zich 
tot zijn volk met een toespraak, waaraan de woorden van de 
wapenspreuk van Hawaii zijn ontleend. Een periode van groote 
economische ontwikkeling brak aan: met rust gelaten door 
vreemde mogendheden, die thans één voor één de onafhankelijk
heid plechtig erkenden. 

(Wordt vervolgd). 

DE ONTWIKKELING DER LUCHTVAARl 
IN NED.-INDIE 

door W. HAJENIUS, 

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

XXI. 

In verband met deze verwachtingen waren de postautoriteiten 
in Nederland en Nederlandsch-Indië er van overtuigd, dat bijzon
dere maatregelen genomen moesten worden, welke garantie gaven, 
dat bepaalde stukken in elk geval per vliegtuig zouden worden 
vervoerd. 

Nederland zocht de oplossings in een „voorrangsrecht". Dit 

werd gesteld op 35 cent per briefkaart en op 40 cent per stuk, 
ongeacht het gewicht, voor de overige correspondentie. De be
dragen waren aldus gekozen, teneinde kwijting daarvan door mid
del van de bestaande luchtpostzegels van 40 en 75 cent mogelijk 
te maken. Het gewone luchtrecht werd op de vroeger vastgestelde 
bedragen gehandhaafd n.l. 40 cent per enkele briefkaart en 75 
cent per 20 gram of gedeelte van 20 gram voor de overige stuk
ken. Voor de voorrangsbriefkaarten kon derhalve een luchtpost
zegel van 75 cent worden gebruikt, terwijl op de voorrangsbrieven, 
enz., een extra luchtpostzegel van 40 cent moest worden geplakt. 
De voorrangsstukken waren dientengevolge gemakkelijk te onder
kennen. 

Aangezien heffing van een voorrangsrecht boven het gewone 
luchtrecht niet bevorderlijk kan zijn voor de ontwikkeling van een 
normaal luchtpostverkeer, waarbij juist naar een zoo laag mogelijk 
luchtrecht moet worden gestreefd en men het h.t.l. van meening 
was, dat heffing van bovengenoemd extra-recht, het publiek er 
niet van zou weerhouden groote hoeveelheden correspondentie 
met de bijzondere en snelle postgelegenheid ter verzending aan te 
bieden, doch een dergelijke maatregel als een onnoodige belasting 
zou worden aangemerkt en voorts heffmg van een nog hooger 
voorkeursrecht, waardoor uitgifte van postzegels van nieuwe 
waarden noodig zou kunnen worden, niet raadzaam werd geacht, 
werd door de Ned.-Indische postadministratie besloten voorrang 
te verkenen aan de lichtste stukken. 

Deswege werd, mede op grond van den uitslag van een schrifte
lijke enquête, welke door de Indische postadministratie bij de 
verschillende Kamers van Koophandel, Handels- en Middenstands-
vereenigingen, enz. was ingesteld, bepaald, dat voor de verzending 
per retourvliegtuig naar Nederland voorrang zou worden verleend 
aan: 

1. gewone-, zoowel als aangeteekende briefkaarten en andere 
kaarten, los, dus niet onder omslag of kruisband verzonden, be
nevens postwissels; 

2. gewone- en aangeteekende brieven, welke niet zwaarder 
wogen dan 10 gram. 

Indien met de genoemde poststukken het voor de post gereser
veerde laadgewicht niet zou worden bereikt, zouden vervolgens 
van de overschietende stukken nog voor verzending per vliegtuig 
in aanmerking komen de lichtste, zoowel gewone als aangeteekende 
luchtpoststukken, derhalve eerst die boven 10 t.m. 20 gram, 
daarna die boven 20 t.m. 40 gram, enz. 

Het publiek werd uitgenoodigd, het gewicht van zijn stukken 
zoo laag mogelijk te houden. Bovendien werd nog de aandacht 
gevestigd op het gebruik van z.g. „postbladen", welke bij alle 
post-, bij- en hulppostkantoren tegen den prijs van 1334 cent 
verkrijgbaar zijn (zegelafdruk 123^ cent, formulier 1 cent). Deze 
formulieren, welke ongeveer 7 gram wegen, en derhalve vielen 
onder de groep brieven, welke niet zwaarder wegen dan 10 gram, 
zouden eveneens voorrang hebben. 

Het luchtrecht, boven de gewone porten en rechten bij vooruit
betaling verschuldigd, bleef op de reeds vroeger vastgestelde 
bedragen van 40 cent en 75 cent gehandhaafd. 

Het vertrek uit Batavia werd voorloopig vastgesteld op 
1 Januari 1929. 

Aangezien intusschen de luchtpostzegels van de definitieve uit
gave in Ned.-Indië waren ontvangen, werden met het oog op de 
onderwerpelijke retourvlucht de luchtpostzegels der nieuwe emissie 
van 75 en 150 cent op alle postkantoren verkrijgbaar gesteld met 
ingang van 5 December 1928. 

De luchtpostzegels der nieuwe emissie ter waarde van 10, 20, en 
40 cent werden met ingang van dien datum voorloopig ten 
behoeve van verzamelaars slechts bij de hoofdpostkantoren Wel
tevreden, Semarang, Soerabaja en Bandoeng verkrijgbaar gesteld. 

Ter verzending per retourvliegtuig waren toegelaten luchtpost
zendingen en postwissels met dezelfde bestemming en op dezelfde 
voorwaarden als ten aanzien van de vorige retourvlucht hadden 
gegolden. 

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiniiiiiiiiii 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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ECHTHEIDSKENMERKEN BADEN NRS. 3 EN 8 
door dr. G. W. W. BöLIAN. 

Nr . 3 blauw- of geelgroen, dun papier. Herdruk blauwgroen, 
dik papier. 

Nr. 8 oranjegeel papier. Herdruk dun zwavelgeel papier. 
Kenmerken: 

1. Klein wit puntje rechts aan tweede boog van onderen. 
2. Punt staat lager dan de 6. 
3. Alle 4 punten vrijstaand. 
4. 5 van 1850 kleiner dan de 1, 8 en 0. 
5. Rechts en links 12 boogjei met punt. Boven en beneden begin 

volgende boog duidelijk te i,ien. 
6. BADEN en FREIMARKE staan overal vrij van de dunne 

binnenlijn. 
7. Fond bestaat uit regelmatige golflijnen, die nauwer zijn dan 

bij nrs. 1 en 2. 
8. m helt naar links over. 
9. Krul enkel. 
10. Krul dubbel. 
11. Krul met duidelijk blad. 
12. In plaats van blad klein knobbeltje. 
13. Alle 16 boogjes staan vrij van den witten cirkel. 
14. Dit krulletje staat los van de groote krul, terwijl: 
15. hetzelfde krulletje links met de groote krul verbonden is. 
16. Hier is de krulversiering steeds open, bij de meeste ver-

valschingen dicht. 
17. Punt achter v en 6. 
18. v staat precies boven de 6e boogpunt. 
19. ch van Deutsch platgedrukt. 
20. Punt tusschen Deutsch en Oestr. staat boven de grondlijn. 
21. Hier duidelijk blad, terwijl: 
22. op dezelfde plaats rechts zich een ovaal knobbeltje bevindt. 
23. Alle hoekrozetten zijn regelmatig van teekening en staan vrij 

in de gekleurde hoek-vierkantjes. 

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

XI. 
KuUervo, d. i. „strijdbaar held", is de mythische hoofdpersoon 

van een zestal zangen (31 t.m. 36) van Kalevala. De term „held" 
past m. i. slecht voor deze figuur; daarvoor waren zijn leven en 
dood te tragisch. KuUervo was de zoon van Kalervoinen. Deze 
leefde met zijn broeder Untamoinen in voortdurenden strijd. Deze 
strijd nam tenslotte een dusdanig vijandig karakter aan, dat Unta
moinen besloot zijn broeder en diens gezm uit den weg te ruimen. 
Slechts een zwangere vrouw werd gespaard en naar Untamoinen's 
hoeve gebracht tot het verrichten van huisarbeid. Kort daarop 
aanschouwde KuUervo het daglicht. Reeds als zuigeling in de wieg 
gaf hij blijken van een geweldige lichaamskracht, door alles te 
vernielen wat onder zijn bereik kwam en als knaapje riep hij zijn 
oom reeds toe dat hi) zijn vader zou wreken. Untamoinen besloot 
toen den knaap maar uit den weg te ruimen, doch dit gelukte 
hem niet. Noch vuur, noch strop konden hem deren. Men zette 
hem nu aan het werk, doch wat hij ook aanpakte, alles ging 
verkeerd. Ten einde raad besloot Untamoinen den jongen naar 
Karelië, naar den smid Ilmarinen te zenden. Daar werd hem door 
de vrouw van Ilmarinen opgedragen om het vee te hoeden. De 
eerste keer, dat KuUervo er met de kudde op uittrok, gaf ze hem 
een brood mede, gebakken van slecht meel en waarin een steen 
verborgen was. Toen nu KuUervo het brood wilde snijden, ketste 
zijn mes af op den steen en brak. In jammerklachten uitbrekend, 
zwoer hij zich te zullen wreken op zijn meesteres, want het mes, 
het eenige erfstuk, dat hij van zijn vader bezat, was hem boven 
alles dierbaar. Terwijl hij zat te peinzen hoe zich het beste te 
wreken, vernam hij een krassende ravenstem, welke hem ried de 
beesten in een moeras te drijven, ze door wolven en beren te laten 
verslinden en deze wilde dieren de gedaanten van het vee te laten 
aannemen en huiswaarts te drijven. Wanneer dan de vrouw het 
vee kwam melken, zouden zij haar overvallen en verscheuren. 
KuUervo volgde dezen raad op en op deze wijze kwam de vrouw 
van Ilmarinen jammerlijk aan haar einde. KuUervo nam de vlucht, 
want hij wilde een samentreffen met den smid vermijden. Terwijl 
hij in het bosch dwaalde, ontmoette hij Mielikki, de meesteres van 

de wouden, die hem mededeelde, dat zijn ouders nog in leven 
waren en als bannelingen nabij de grens van Lapland woonden. ^) 

Nu besloot KuUervo daarheen 
te trekken. Na het wederzien 
bleef hij bij zijn ouders. De ge
schiedenis verhaalt nu verder, 
hoe KuUervo, zonder het te 
weten, zijn eigen zuster ver
leidde ,die hij in het bosch, zon
der haar te herkennen, ont
moette. Toen het meisje hoorde, 
dat KuUervo haar broeder was, 
stortte zij zich van de rotsen in 
de bruisende rivier. KuUerva trok 
nu weg op zijn ros, wederom 

e wereld in, doch rust kon hij nergens vinden. Hij 
eveneens met zelfmoord te plegen. 

KuUervo, Kalervo's jongen 
met zijn blauw gekleurde kousen') 
zette op den grond 't gevest neer, 
plaatste 't stevig op de heide, 
richtte op zijn borst de zwaardpunt, 
liet zich op het ijzer vallen; 
vond den dood, dien hij begeerde, 
bracht zich zelven om het leven. ") 

Vertaling van een gedeelte van den 36en zang 
uit Kalevala, door Maya Tamminen. 

Elias Lönnrot komt voor op Finland, 1931, 1 m. 
De kantele komt voor op Finland, 1931, 13^ m. 
De Finsche „runen"-zangers komen voor op Finland, 1935, 1% m. 
Het gevecht om Sampo komt voor op Finland, 1935, 2 m. 
KuUervo komt voor op Finland, 1935, 2K m. 

de wijd' 
eindigde 

'^) Hier heerscht tegenstrijdigheid in de geschiedenis van Kul-
lervo. Eerst werd ons immers verteld, dat de moeder KuUervo 
baarde ten huize van Untamoinen. 

") De helden in Kalevala droegen steeds blauw gekleurde kousen. 
^j V^l. blz 288 van het Volksepos Kalevala in de vertaling 

van Maya Tamminen. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Hongaarsche legenden en sagen. 
De vogel Turul (valk) is de heilige vogel 

der Hongaren. Twee legenden zijn aan dezen 
vogel verbonden. Volgens de eene zette zich een 
valk op Arpad's schouder, hem aanwijzende als 
zijnde de uitverkorene voor het ambt van aan' 
voerder van het volk. Volgens de andere zou de 
vrouw van Oegyek, genaamd Emese, een droom 
hebben gehad, waarin een valk haar aanviel en 
zijn snavel in haar lichaam boorde. Het kristal
heldere water, dat uit deze wond stroomde, 

vormde een rivier. "Waarzeggers, die men naar de beteekenis van 
dezen droom vroeg, gaven de volgende verklaring: „Emese zal 
een zoon geboren worden, die het volk (de Magyaren) naar het 
westen zal leiden, naar het land van Attila."Deze zoon was 
Arpad, opperhoofd der Hongaren in de 9e eeuw ,die inderdaad, 
verdreven van de oevers van de Wolga, zich nederzette aan de 
oevers van de Theiss en als bondgenoot van keizer Arnulf (plm. 
895) tegen de Moraviërs streed. Arpad maakte zich tijdens de 
regeering van Lodewijk, het Kind, meester van Pannonië (de oude 
naam voor Hongarije onder Romeinsche overheersching). 

Arpad, zoon van Almos, gaf zijn naam aan de Hongaarsche 
koningsdynastie der Arpaden. De heilige Stephan, de zoon van 
vorst Géza, was de eerste die met de waardigheid van koning op 
den troon van Hongarije kwam (1001). De laatste koning uit dit 
stamhuis was Andreas III (f 1301). 

De vogel Turul is afgebeeld op de Hongaarsche weldadigheids-
uitgifte van 1916-1917 op de 40 ( + 2) fillerwaarde, benevens op 
de luchtpostzegels van 1927, 4, 12, 16, 20, 32, 40, .50, 72, 
80 filler, 1, 2 en 5 pengö. 

Hunor en Magor. 
Op de zegels, uitgegeven ter gelegenheid 

van de internationale padvindersbijeenkomst 
te Gödöllö (Hongarije) in Augustus 1933, 
zien we het legendarische wonderhert af
gebeeld, waarvan sprake is in de sage van 
Hunor en Magor. Hunor en Magor waren 
de zonen van den reus Menroth ,die in de 
oudheid in het tegenwoordige Perzië woonde 
dat destijds onder den naam van Eviläth 
bekend was. Toen zij tot jongelingen waren 
opgegroeid, betrokken zij eigen tenten en 
voorzagen in hun onderhoud door middel 

van jacht en vischvangst. Op zekeren dag zagen zij een hert voor 
zich uit vluchten; het werd een wilde achtervolging om het dier 
in te halen en te vangen. Reeds viel de nacht en de achtervolging 
moest gestaakt worden, temeer daar het hert plotseling op on
verklaarbare wijze was verdwenen. Hunor en Magor bevonden zich 
in een hun onbekende streek, op den rand van de moerassen in 
de nabijheid van een meer. De bodem kwam hun zeer vrucht
baar voor en zij besloten het land in bezit te nemen en er zich 
te vestigen. Zij gingen terug om afscheid van hun vader te nemen 
en om hun draagbare bezittingen te halen en zich te doen be
geleiden door hun onderhoorigen. Vijf jaren bleven de broeders 
in dit vruchtbare land, toen verlangden zij het „lage land" weer 

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

(zoowel de oudste als de nieuwste uitgiften) van 
EUROPA EN NEDERLANDSCHE KOLONIEN. 

PHILATELISTISCHE BEN00DI6DHEDEN: 
PINCETTEN, LOUPEN, OOMPAPIERTJES, 
ALBUMS, CATALOOI, LITERATUUR, ENZ. 
SAe fmti that mexm» Aatl&faction. (2.5) 
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te zien. Op hun terugreis kwamen zij onverwachts bij een kamp, 
waar zij vrouwen bij spel en dans aantroffen. Het kamp bleek door 
koning Belar's zonen ingericht te zijn; de vrouwen waren hun 
echtgenooten en dochters. Hunor, Magor en hun volgelingen 
schaakten een aantal van de vrouwen en meisjes; zij tilden haar 
op het paard en verdwenen in vliegenden galop in de richting 
van het meer. Onder haar troffen zij twee dochters van Dula, 
den vorst van Alan aan. De eene huwde Hunor, de andere Magor. 
De Hunnen zijn volgens de sage de afstammelingen van Hunor, 
de Magyaren die van Magor. 

Het hert komt voor op Hongarije 1933, 10, 16, 20, 32 en 
40 filler. 

Turksche legenden. 
De smid Bozcourt is een legendarische 

figuur in de Turksche geschiedenis. Hij 
was berucht om zijn moed en buiten
gewone lichaamskracht. Wij zien hem 
hier afgebeeld met zijn attributen: aam
beeld en hamer. Aan zijn voeten zit de 
wolf, die volgens de legende den smid 
hield om de verspreide Turksche stam
men te verzamelen en tot één rijk te 
vereenigen. 

De smid Bozcourt komt voor op 
Turkije 1926, 10, 20 p., 1 gr., op Turkije 
1929, 6 k., en op Turkije 1930, 10 p. , 
l'A, 4 en 6 k. 

Egyptische mythen. 
In een kor t bestek een duidelijk beeld te geven van de 

Egyptische mythologie behoort tot de onmogelijkheden. Er zijn 
weinig godsdiensten, welke zich op een even uitgebreid goden- en 
godinnenstelsel kunnen beroemen. Wij zullen dus volstaan met 
enkele goden en godinnen te noemen en alleen bij de goden Thoth 
(Dehut) en Osiris, die op Egyptische postzegels zijn afgebeeld, 
wat langer stilstaan. 

De vier oergoden zijn: Neit, Chnum, Sobek en Sechmet. Deze 
vormen de viereenheid Amon of Amen-Ra. De Egyptenaren be
schouwden Amon als den geest van het heelal; hij werd aange
sproken met de benamingen: „Koning der goden" of „Heer van 
den troon" of „Heer van den hemel". Hij werd afgebeeld in 
menschelijke gedaante, staande of zittend op den troon. Zijn 
attributen waren de scepter en het Nijlkruis. Amon is in vele 
dingen identiek aan den Zeus der Grieken. Zijn eeredienst bereikte 
te Thebe zijn hoogtepunt. 

Na Amon zijn de voornaamste goden en godinnen: 
Osiris, de man-god, die uit den dood opstond en daarna een 

god werd. Hij was heerscher en rechter in het rijk der dooden. 
Isis, zuster en echtgenoote van Osiris. 
Horus, zoon van Isis en Osiris. Komt in verschillende gedaanten 

voor. 
Nu, god van de watersubstantie, waaruit volgens de Egyptenaren 

de wereld ontstond. 
Hapi, god van den Nijl. 
Thoth of Tehuti (ook wel Dechowte of Dehut genaamd), god 

van de maan, uitvinder van het rekenen, de meetkunde, de 
sterrenkunde en het schrijven, tevens geleider der zielen naar de 
onderwereld. 

Set, de macht van het kwaad, tegenstander van Osiris. 
Anubis, zoon van Set, de honds-god genaamd. 
Ra, de zonnegod (geïdentificeerd met Amon). 
Mut, de vrouwelijke wederhelft van Amon-Ra en .vele anderen. 

Thoth. 
Thoth is de maangod en men beschouwde hem als den uit

vinder van het rekenen, de meetkunde, de sterrenkunde en het 
schrijven. Men noemde hem den „Heer der goddelijke woorden" 
of den „Schrijver der waarheid". De god werd afgebeeld met een 
vogelkop en menschenlichaam, een staafje en leitje in de hand 
houdend. Evenals Hermes bij de Grieken, geleidde hij de zielen 
der dooden naar de onderwereld. Naast den troon van Osiris 
staande, teekende hij bij het wegen van de handelingen der 
menschen de uitkomst daarvan op. Thoth staat in nauwe be
trekking tot Masi, de godin der waarheid. Vandaar dat hij dik
wijls haar attribuut, n.l. de struisveder draagt. De heilige stad 
van Thoth was Hermopolis in Midden-Egypte. Er bestaat een 
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mythe van Set en Horus, waarin Thoth een belangrijke rol 
speelt, daarom wil ik haar hier verhalen. 

Eens moet er een hevige strijd gewoed hebben tusschen Horus, 
den zonnegod, tevens den god van den dag (van het licht, van 
het leven en van het goede) en Set, den god van den nacht, van 
de duisternis (van den dood en van het kwaad). Het gelukte Set 
het rechteroog van Horus (d. i. de zon) weg te nemen. Hij 
trachtte het in te slikken, doch het oog sneed een van Set's dij
beenen door en droeg dit weg. Thoth in de gedaante van het 
verstand van AmenRa ging zich nu met de zaak bemoeien en 
beslechtte den twist door de volgende uitspraak. Horus kreeg 
den dag toegewezen, zijnde de god van het licht, en Set een 
gelijk aantal uren van den nacht, zijnde de god van de duisternis. 
Dank zij deze uitspraak werd Thoth „Ap rehui" of „rechter van 
de strijdenden" genoemd. Het Imkeroog van Horus was de maan 
en nu begon de kwaadaardige Set gedurende veertien nachten in 
iedere maand dit oog aan te vallen. Het gelukte hem lederen nacht 
een stuk van het oog af te bijten, totdat er op ' t laatst niets 
meer van over was. Doch Thoth zorgde voor nieuwe manen, 
welke hij maand voor maand in den hemel plaatste. Op deze wijze 
verijdelde hij Set's opzet. Op een keer wandelde Set door den 
hemel en zag daar tot zijn groote woede de nieuwe maan. On
middellijk slikte hij deze in, maar Thoth stond op wacht en 
dwong hem de maan weer uit te spuwen. Later, toen de maan
kultus opging in de Osiriskultus, werd de mythe in dien zin 
gewijzigd, dat Osiris, inplaats van Horus, het zinnebeeld van 
het licht (het goede) werd. 

De god Thoth komt voor op Egypte, gelegenheidszegels der 
uitgifte 1925, 5, 10 en 15 m. 

Osiris. 
Osiris (in ' t Egyptisch Asar) was koning over het zuidelijk deel 

van Egypte. Hij was gehuwd met zijn zuster )̂ Isis (in ' t Egyptisch 
Ash). Hun kind was Horus (in ' t Egyptisch Heru). Osiris was 
een goed en rechtvaardig heei;.cher; hij onderrichtte zijn onder
danen in den landbouw en gaf hun goede wetten. Set was de 
tweelingbroeder van Osiris. Hj was jaloersch op diens macht en 
trachtte het gezag van zijn broeder te ondermijnen, in de hoop 
zelf aan het bewind te komen en met Isis te kunnen trouwen. 
Daar dit alles te langzaam ging, besloot hij Osiris uit den weg 
te ruimen. Hij verzon daartoe de volgende list. Hij liet een 
prachtige sarcophaag (doodkist) maken, geheel volgens de lichaams
maten van Osiris. Nu noodigde hij dezen op een feestmaaltijd uit. 
Na afloop stelde hij voor te p^obeeren, wie van de gasten precies 
in de sarcophaag zou passen. Aan dezen zou hij de kostbare kist 
schenken. Toen Osiris zich in de kist legde, bleek het, dat hij 
er precies in paste. Zonder te aarzelen klapte Set het deksel dicht; 
bijgestaan door zijn handlangers werd de kist hermetisch gesloten, 
met lood bezwaard en in den Nijl geworpen. De stroom voerde 
de kist naar de moerassen in de Nijldelta; het hout van de kist 

^) Dit kwam ook later bij de Egyptische koningen veel voor. 
Men trachtte op deze wijze de zuiverheid van de afstamming 
te bewaren. 
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spoelde weg, doch het lijk van Osiris bleef hangen in de onderste 
takken van een acaciaboom. Met behulp van Anubis gelukte het 
Isis, na lang zoeken, het lijk te vinden. Zij verborg het opnieuw 
omdat zij haar zoon Horus in de stad Buto wilde bezoeken om 
hem aan te sporen, den dood van zijn vader te wreken. Terwijl 
zij afwezig was, ontdekte Set, terwijl hij aan het jagen was, het 
lijk van Osiris. In zijn woede scheurde hij het in veertien stukken, 
welke hij over het land uitstrooide. Diep wanhopig was Isis, toen 
zij bij haar terugkomst deze tweede schanddaad van Seth ontdekte. 
Het gelukte haar na veel moeite dertien van de veertien stukken 
terug te vinden. Zij liet daarop dertien doodkisten maken, die zij 
aan even zooveel groote steden ten geschenke gaf. Daar de kisten 
verzegeld waren, het zij de bewoners in den waan, dat zij werke
lijk het lichaam van Osiris bezaten. Dit deed zij om verdere euvel
daden van Seth aan het lijk te voorkomen. 

Isis bezat groote tooverkracht en was bekend met geheim
zinnige ceremoniën en het in toepassing brengen van werkzame 
tooverspreuken, zelfs in die mate, dat zij dooden kon doen her
leven. Samen met haar zoon Horus gelukte het haar, Osiris uit 
den dood te doen herrijzen. Deze werd nu koning van Amenti, 
d. i. „de verborgen Plaats", hetgeen eigenlijk beteekent „de andere 
Wereld". Later verscheen Osiris aan Horus en gelastte dezen hem 
te wreken op Set. Deze strijd is beschreven onder het hoofdstuk 
„Thoth" . 

De kultus van Osiris is even oud als de beschavingsgeschiedenis 
der Egyptische koningsdynastieën. Osiris is steeds aangebeden als 
de godmensch; na zijn lijden op aarde werd hij god en regeerde 
sindsdien in „de andere Wereld", d. i. den hemel. Volgens de 
Egyptenaren had Osiris zelf ook de kracht de menschen na hun 
dood te doen opstaan en hun het eeuwige leven te schenken. Hii 
was de o o r z a a k van hun opstanding en tevens de o p
s t a n d i n g z e l f . In zorg, leed en ziekte kon hij medeleven en 
medevoelen en hierdoor schonk hij den menschen troost en 
berusting. 

Osiris komt voor op Egypte 1914, 2 m. (groen) en op 19201922, 
2 m. (groen) en 2 m. (vermiljoen). 

(Wordt vervolgd). 

ONGEWILDE SCHAMPERE AARDIGHEID DER POST. 
Een Australisch blad vertelt van een brief, die door het post

kantoor als onbestelbaar geretourneerd werd om de volgende op 
het stuk vermelde reden: Geadresseerde hing zich vannacht op; 
tegenwoordig adres onbekend. 

OOK EEN LEGITIMATIEBEWIJS ! 
Het Amerikaansche blad „Weekly Philatelic Gossip" berichtte 

onlangs het volgende gesprek, afgeluisterd op een postkantoor. 
Een man komt binnen: „Heeft u een pakket voor mr. Jones ?" 
„Dat heb ik," antwoordde de postbeambte, „maar hoe weet ik, 

dat u het zelf bent ?" 
De man haalde een fotografie van hem zelf te voorschijn: „Kijk 

eens, ben ik het of ben ik het niet ?" 
„U bent het," riep de beambte, en overhandigde het pakket 

zonder verdere commentaar. 

EIGENAARDIG GEBRUIK VAN PORTZEGELS. 
In Oostenrijk kan men des Zondagsmorgens tusschen 8 en 9 uur 

de correspondentie aan de postkantoren afhalen, behalve druk
werken. Men betaalt, bij het in ontvangst nemen van brieven en 
briefkaarten, 10 groschen. Als bewijs, dat dit bedrag betaald is, 
voorzien de posterijen het desbetreffende stuk van een port
zegel van 10 gr. Op deze wijze vervangt het p o r t z e g e l o.i. 
een d i e n s t zegel. 

Bezoekt de Postzegeltentoonstelling van 
35 September 1937 te Arnhem, 
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Wij kunnen U thans aanbieden het bekende „Ka-Be"-album, 
No. 2841, van f 52,50 voor f 22,80, 6 deelen, schroefsluiting, 
ruimte voor 40.000 zegels met 1725 pagina's. Hetzelfde 
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f 0,50 p . 100; s c. f 0,80 p. 100; 6 c. f 0,35 p. 100; 12V2 c. f 0,06; Curasao 
6 c. f 0,35 per 100; 12V2 c. f 0,06; luchtv. v. f 0,081/2; 2 c. Redding f 0,02^/2; 
tentoonst. 2,50; C U R A Q A O : 300 j . cpl. ongebr. 15 ,—; 
Jamboree ly^ c. f 0,50 p. 100; 6 c. f 0,30 p. 100; 12Kc.fO,07. 

B e l g i ë : Orval I f 3,— ; Weid. 1928 f 1,50; 1929 f 2 ,—; '30 f 1,50; '31 
f 3-75; '32 f 3,75; '33 f 7,—; *34 f 4,25; Antwerpen blok f 2 ,—; BIT f o,yo; 
Leopold blok f 1,50; Mercier f 20,— (St. L'Alleud f 17,50); Infant, f 3 ,2 j ; 
Piccard fo ,6o; Orval II f 13,50; Invaliden f i;9o, Sitebf 1,50; Borgerhout f 1,30; 
Charleroi f 1,40; Koningskind f 0,55; Astrid f 0,60: Postkoets f 0,28; Baud. 
bl. f 0,60; dito los f 0,35; 

D u l t s c h l a n d ongebr. Veld. '24 f 2,75; '25 f 0,55; '26 f 4,— ; '27 f 2,— ; 
'28 f 2,40; '29 f 2,40; '30 f 1 7 0 ; IPOSTA f 12,50, '31 f 2,80, dito opdr. 
f 0 ,45, '32 f 1,80, Freder. f 0,60, WAGNER f s u s , lAA f 1,20, blok loj. 
weid. f 17,—, luchtpost Yv. 27—34 f 3.So, C H I C ^ G 0 F . f7 ,—, OSTROPA f 5,—. 
Diversen: Eng. Jubilee 2V2 d. f 0,06; Edward 2 /̂2 d. f 0,03; alle Fransche gel. 
zegels fr. 1.50 minimum f 0,02; U.S.A. gebr. of ongebr. (volle gom) (kamzegels 
halven prijs) prima kwaliteit, alles boven fr. 2,- Yvert tegen behoorlijken prijs. 
T e k o o p a a n g e b o d e n : gebruikte kroningszegels Engeland, 1I/2 d per 100 
f 0,75; per 1000 f 6,50. 

H . D R E Y F L I S S , 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. (309) 
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„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
(het z.g. Jubileumboek). 

Exemplaren van dit boekwerk zijn verkrijgbaar 
bij de administratie ä (2,50 plus f 0,30 porto. 
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Het Nienwe Seizoen 1937-1938 
begint in het midden van September, en wij hebben nu 
reeds verschillende belangrijke verzamelingen ter veiling 
ontvangen, zooals Britsche Koloniën met een menigte 
afwijkingen, een gespecialiseerde verzameling van Ceylon, 
vele algemeen-verzamelingen, enz. en „last but not least" 
zal het overgebleven materiaal van de schitterende 

, ,STEPHENS' '-COLLECTE 
over vier veilingen verdeeld worden. 

De verzamelaars kunnen er nogmaals van verzekerd 
zijn, dat zij zich tot „BOND STREET" moeten wenden, 
om het mooiste materiaal machtig te worden. 

Eenige belangrijke prijzen, besteed bij 
de 1e en 2 e „STEPHENS"-VEiLING. 

Trinidad, 1852, 1 d., donker blauw, Yvert 8500,— £ 75 
Canada, 12 p., gebruikt, gevouwen, ,, 40000,— £ 270 
U.S.A. State Sept. $ 10, ongebr. paar ,, 6000,— £ 60 
Nieuw Schotland, paar 1/- met 6 d., op briefstuk, 

Yvert 17000,— £ 430 
Lübeck 4 s., op briefstuk, Yvert 800,— . . . . £ 31 
Oldenburg, 2 gr. op rose, klein stuk, Yvert 2000,— £ 26 

Vraagt onn toezending van mijn luxe catalogi. 
Correspondentie: Engelsch, Fransch en Duifsch. 

H. R. HARMER, 
131/134 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres: Phislamsel-Wesdo, London. (187) 



Voortdurend te koop gezocht: 
Zeldzame en middelsoortzegels 

van alle landen. 

Variëteiten. Proeven. 
Specimenzegels. 

Postzegels op geheele brieven. 

f^> 

ZICHTZENDINGEN 
met uiterste prijzen 

worden 
prompt beantwoord. 

34-35 SOUTHAMPTONSTREET, LONDON, W.C. 

postzegelhandel p . HoOflerdÖk, 
MOLENSTRAAT 22 , DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92991 

Aanbieding Landenpaicketten. 
Een 
100 
200 
100 
200 
400 
100 
200 
200 
500 
500 
200 
500 
200 
500 
200 
200 
150 
500 
200 
300 
200 
200 
200 
150 
300 

volledige pakkettenlijst op aanvraag 
verschillende NEDERLAND 
verschillende NEDERLAND 
verschillende NEDERLANDSCH-INDIE 
verschillende BEIEREN 
verschillende BELGIË 
verschillende BOSNIË 
verschillende BULGARIJE 
verschillende DANZIG 
verschillende DUITSCHLAND 
verschillende ENGELSCHE KOLONIEN 
verschillende FRANKRIJK . . 4 
verschillende FRANSCHE KOLONIEN 
verschillende GRIEKENLAND 
verschillende HONGARIJE 
verschillende ITALIË . . . . 
verschillende JOEGO-SLAVIE 
verschillende LUXEMBURG 
verschillende OOSTENRIJK 
verschillende PER2IE . . . . 
verschillende POLEN . . . . 
verschillende PORTUGAL . . . 
verschillende PORTUGEESCHE KOLONIEN 
verschillende ROEMENIE 
verschillende RUSLAND (SOVJET) 
verschillende TURKIJE 

PORTO EXRA. 

verkrijgbaar. 
ƒ0,75 
-4,25 
-1,50 
-2,70 
-4,50 
- 3,50 
-3,50 
-3,70 
-3,75 
-5,25 
- 2 , -
-4,75 
- 3 , -
-3,75 
-1,50 
- 3 , -
-3,5C 
-3,4C 
-4,2'i 
-4,5C 
-2,5C 
- 2 , -
-1,S( 
- 4 , -
- 4 , -

(223; 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E C E L S , 

DEN HAAQ, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mï| eens bij wijze van proef een 
Uwer ^ichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamehjk belang in: 

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

(219) 

£ 25. NOORD NIGERIA. 
Y V E R T & TELL IER No. 27 . 

Ik heb een postfrisch pracht-exemplaar 
van deze zeldzaamheid voorhanden. 

Mijn specialiteit: Zeldzame Britsche Kol. zegels van alle tijdvakken. 

Aan mancoiijsten 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) 


