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Door ons zullen de volgende 

Herfstveilingen 
worden gehouden : , 

omstreeks 1 O C T O B E R : 

Nederland en Koloniën en 
Europa. 

H A L F O C T O B E R: 

uitsluitend Engros Partijen 
van Nederland en Koloniën 
en eventueel andere landen. 

omstreeks 1 N O V E M B E R : 

Nederland en Koloniën, 
Europa en BuitenEuropa. 

Voor bijvoegingen van 

GOED MATERIAAL 
is spoedige toezending 
gewenscht. 

HEKKER'S 
Postzegelhandel N.v. 

Directie: P. J. Hekker, 
beëedigd makelaar en philatelistisch expert. 

Rokln 40, Amsterdam, Telef. 33324. 
Postgiro 21278. ^ ^ 4:,,,^i 

Steeds gaarne bereid ook UW philiteliStisClje^Delangen 
naar beste weten te behartigen ! 

(222) 

J.K. RIETDIJK 
AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP 

LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
TEL. 117020. — POSTREKENING 117396. 

Zéér Belangrijke Postzegelveilingl! 
2Ö-23 SEPTEMBER A.S. 
9 Onder den hamer komen o.a.: 

^ Nederland en Koloniën. 
0 Herinnerings-blokken. 

Een mooie speciale afdeeling. 

0 Vliegpost. 
Vele kavels w.o. zeldzaamheden. 

0 Europa. 
w . o . vele rariteiten, Liechtenstein waarbij 
geheele vellen, Saargebied vele zeldzame 
series. 

0 Overzee. 
Voornamelijk Engelsche Koloniën en veel 
„Silver Jubilee". 

0 Restanten. 
Een zéér belangrijke afdeeling, + 200 

"kavels, waarbij + 50 meerendeels waarde
volle verzamelingen Nederland en Koloniën, 
Europa en Overzee in albums. 

Rijk geïllustreerde Veilingcatalogus wordt op aanvraag 
aan serieuze gegadigden gratis toegezonden 

door den Auctionaris 

J.K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
N.B. De Octoberveiling is reeds in bewerking. (212) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS  ROTTERDAM 



1 MAX P O O L ?A°̂ î Ĵ \i?.e.1ä: DEN HAAG.! 
1 ^ ^-^ ^^ *  ■ ^  ^ V^^' l—^5 GevMtigd »inds 1918. ( P 0 8 T  8 C H B V E N I N G E N ) . | 

1 SPECIALE AANBIEDINGEN. 1 
1 94r* 23 Augustus a.s. versckijnt i 

SPECIALE AANBIEDING No. 10 [AüfiüSTVS), 
1 bevattende een pracbtige, in ruim 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 
1 ZEE, tegen zeer billijke nettoprijzen. Vraagt tbans reeds den 
1 geïUustreerden catalogus aan! Toezending gratis en francoI 

D e P R E T T T G S T E en V O O R D E E L I G S T E 
1 wijze ter completeering Uwer verzameling! | 

1 STEEDS TE KOOP GEVRAAGD: 
1 tegen contante betaling, groote, goed onderbouden verzameling, { 
1 alsmede betere losse zegels en series (uitsluitend in prima | 

kwaliteit), van 

NEDERLAND EN KOLONIËN, 
EUROPA EN ENGELSCHE KOLONIËN. 
Aanbiedingen uitsl. met vraagprijs worden tegemoet gezien. (2 41 

Te koop gevraagd Nederland: Olympiade f i,—; Koode Kruis f o,éo; 
A.N.V.V. f o,5s; Goudsche Glazen f0,45 » Zeeman f 0,30; Rembr. f 0,26; 
Kind '24, '25, '27 '28, '29 f 0,17; '30 f 0,24; '31 f 0,50; '32 f0,40; '33 f0,28; 
'34 f0,28; Zomer '35 f 0,18; Zomer '36 f 0,16; dito s c f 0,05; 6 c. Crisis 
f 0,07; 6 c, zeeman f 0,08; 7I/2 g. luchtpost f 0,24; 36 c. f 0,03^/2; 40C,f 0,08; 
75 c. f 0,12; Driehoeken 6 c. f 1,25 per 100; 12I/2 c. f 0,12; W. d Zw. 1I/2 c. 
f 0,50 p. 100; j c. f 0,80 p. 100; 6 c. f 0,35 p. 100; 12I/2 c, f 0,06; Curasao 
6 c. f 0,3 J per 100; 12I/2 c. f 0,06 j luchtv. v. f 0,081/2; 2 c. Redding f 0,02^/2; 
tentoonst. 2,50; CURASAO: 300 j . cpl. ongebr. 15,—; 

Jamboree 1 ^ c f 0,50 p. 100; 6 c. f 0,30 p. 100; 12}^ c. f 0,07. 
B e l g i ë : Orval I f 3,— ; Weid. 1928 f i,so; 1929 f 2,—; '30 f 1,50; '31 

f 37S ; '32 f 3»7S ; '33 ^ 7'—ï '34 ^ 4i25; Antwerpen blok f 2,—; BIT f 0,50; 
Leopold blok f2,—; Mcrcicr f 20,— (St. L'AUeud f 17.so); Infant, f 3,25; 
Piccard f 0,60; Orval ÏI f 13,50; Invaliden f 1,90; Siteb f 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 0,3 j ; 

Duiischland ongebr. Weid. '24 f 2,75; '25 f 0,55; '26 f 4,— ; '27 f 2,— ; 
'28 f 2,40; '29 f 2,40; '30 f 170; IPOSTA f 12,50, '31 f 2,80, dito opdr. 
f 0,4;, '52 f 1,80, Fredcr. f 0,60, WAGNER f 5,25, lAA f 1,20, blok loj. 
weid. f 17,—, luchtpost Yv. 27—34 f 3.50, CHIC \GOF. f 7,—, OSTROPA f 5,—. 
Divarsen: Eng. Jubilee 2̂ /2 d. f 0,06; Edward 2̂ /2 d. f 0,03; alle Fransche gel. 
zegels fr. 1.50 minimum f 0,02; U.S.A. gebr. of ongebr. (volle gom) (kantzegels 
halven prijs) prima kwaliteit, alles boven fr. 2, Yvert tegen behoorlijken prijs. 

Ta koop aangeboden: 
Nederland llVi kind '36 per 100 f'9,—. 

series kind '36 per 10 f 1,80. 
series kind '35 per 10 f 2,—. 
series kind '27 per 10 f 2,10 

15 verschillende «« r • I n d i ë , koers. 
Engeland, 

toers. serie, 15 verschillende per 10 f 3,—. 
nd, I K d. Coronation, per 100 f 0,50, 1000 f 4,50. 
Ceylon, Yvert 238—40 per 100 f 3,25. 

238—46 per 10 f 4,50. 
Kenya U.T. Yvert 33—37 per 100 f 6,—. 
VOORUITBETALING OP GIRO 86326. 

H . D R B Y P U S S , 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. (309) 

MICHEL CATALOGUS 1938 
THANS leverbaar. 

Niettegenstaande de verhoogde papierprijzen en 
een veel omvangrijker catalogus, toch nog dezelfde 
lage prijzen als voor den catalogus 1937 : 

Michel, Welt 1938, in één band f 3 , 

dito in 2 banden  3,50 
„ Europa 1938 .2,15 

^ Op 9 S e p t e m b e r a .s . vepschl in t i 
^ De Yvert Catalogus geheele wereld 1938 f 4,50 

terwijl wij ook bestellingen aannemen voor 
directe levering bij verschijnen van: 

Senf Catalogus 1938, in één band f 3,25 
„ Europa  2,15 

„ „ „ voor blokken  1,15 
Michel, Duitschland cat. (p. 1/10)  1,50 

Speciaal catalogus Nederland en Kol. 1938 f 1,25 
Popto e x t r a . 

Uw oude Yvert catalogus 1937 nemen wij 
terug voor f 1,—, mits in goeden 
staat en franco toegezonden. 

Au! der Heide's Postzecelhandel, 
HILVERSUM, Postbus 1, Filiaal AMSTERDAM, 
Giro 1700, Telef. 4 3 2 3 . Gravenstraat 17 a. d. 

(211) N. Kerk. 

£0eH1fSËN@IINI©GN 8 
POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON 
PASSAGE 25. iKWAiLDiriEiiir; D E N H A A G . 

SPECIALITEIT NEDERLAND EN KOLONIËN. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 25 VEREENIGINGEN 

BEKROOND OP 30 TENTOONSTELLINGEN. 

16e Jaargang. Breda, 16 Augustus 1937. Nr. 8 (188). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina 
1/2 
1'3 
1'4 
1'6 

f 3 0 , -
- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

1/8 pagina f 6,— 
1 9 
1 12 
1 16 
1 18 

. - 5,50 

. - 4,50 

. - 4,— 

. - 3.— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel aclnercenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De adminis t ra t ie behoudt zich het 
rech t voor adverien t ien ,zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redacuoneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Hulkestemscheweg 12, 
Aiïihem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (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. ; buitenlandsche poststukken 
aan dr. E, A. M. Speijer, Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afsrempelingen aan J. P. Traan-
berg. Brouwersplein 2jr , Haarlem; frankeermachines aan A van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stl[nbuijsstraat 35, Nijmegen 

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

IM. . 0^y 
Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num

mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vercL-nigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de admmiscratie betrete, /ich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wimelminapark 128, te Breda. Telefoon 49^6. I'u'-iiekening 37183 

DE JUBILEERENDE „GLOBE". 
POSTZEGELTENTOONSTEIÜNG 

„DE GLOBE" 
3 - 5 _ 5 E P T . 

Bij de feestelijke herdenising van liet 43-jarig be^taan van boven
genoemde vereeniging past een korte terugblik. 

Op 12 Januari 1897 werd zij opgericht op initiatief van de 
heeren Warnsinck, Buitenhuis en Kniphorst. De oprichtingsbijeen
komst vond plaats in de „Olde Munte" in de Bakkerstraat te 
Arnhem; tien postzegelverzamelaars gaven blijk van hun belang
stelling, onder wie drie dames. 

Een der aanwezigen was de heer J. C. Heidenreich, die „de 
Globe" als lid en bestuurder steeds trouw is gebleven en thans 
nog de functie van penningmeester vervult. 

Een andere bekende verzamelaar, die aan de oprichting van ,,de 
Globe" heeft medegewerkt, was wijlen de heer G. Y. van der 
Schooren. 

Het eerste bestuur bestond uit de heeren W. Warnsinck (voor
zitter), R. C. Kniphorst (Ie secretaris), J. C. Heidenreich (2e 
secretaris), D. Buitenhuis (penningmeester) en P. F. Manikus jr. 
(bibliothecaris). Binnen korten tijd was het ledental aangegroeid 
tot pl.m. 40; na een kleine inzinking leefde de belangstelling 
weder op, toen in 1899 het rondzendingsverkeer werd ingericht 
en ook verzamelaars buiten Arnhem als lid werden aangenomen. 

Twee jaar later trad „de Globe" voor het eerst naar buiten op 
door mede te werken aan een tentoonstelling van postzegels en 
poststukken der Zuid-Afrikaansche republieken en betrekking 
hebbende op de Boeren-krijgsgevangenen op Ceylon en St. Helena. 

Haar 12)4-jarig bestaan vierde zij door het houden van een 
onderlinge verloting van postzegels. 

In 1911 verkreeg zij de koninklijke goedkeuring op haar bestaan 
en op initiatief van haar secretris, den heer G. V. van der 
Schooren, gaf zij den stoot tot het oprichten van den Bond. Tevens 
sloot zij zich, tegelijk met de Amsterdamsche vereeniging „Hol-
landia", bij het toenmalige maandblad „De Nederlandsche Phila
telist" aan, waaruit via het „Philatelistisch Maandblad" in 1921 
het huidige vereenigingsorgaan ontstond. 

Op 28 en 29 Augustus 1915 ontving ,,de Globe", in samen
werking met de afdeeling Arnhem van de Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars, de deelnemers aan den 6en 
Nederlandschen Philatelistendag. 

Haar 20-jarig bestaan herdacht zij in 1917 door het houden 
van een feestvergadering in het café-restaurant „Central", reeds 
jaren de gebruikelijke vergaderplaats. Voorts werd door haar een 
jeugdtentoonstelling gehouden. 

De toen volgende jaren gaven de gebruikelijke ups and downs te 
zien; geleidelijk aan steeg echter het ledental, dat in 1922 de 
honderd overschreed. 

Ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan werd aan de beide 
nog in leven zijnde oprichtrs der vereeniging, de heeren Van der 
Schooren en Heidenreich, het eerelidmaatschap aangeboden. 

Gememoreerd zij voorts nog, dat op 14 December 1927 het 
verzamelaarsloket op het postkantoor werd geopend, terwijl op 
6 en 7 Juni 1931 in de ,,Korenbeurs" een onderlinge tentoon
stelling werd gehouden, bedoeld als propaganda voor de philatelie 
en voor de vereeniging. 

In 1935 volgde dr. Valkema Blouw den heer Pos als voorzitter 
op. In zijn bestuursfunctie wordt hij thans bijgestaan door de 
heeren C. R. Feddema (Ie secretaris), J. C. Heidenreich (penning
meester), C. Raadsveld (hoofd der rondzendingen), en de dames 
G. M. W. Veering (2e secretaresse) en C. Becking (bibliothecaresse). 

In het vorenstaande vindt de lezer dus een kort overzicht van 
het wel en wee der jubilaresse in de veertig jaren, die thans 
achter haar liggen. (Ter wille van de beknoptheid moesten ver-

, schillende mutaties in de bestuursfuncties onvermeld blijven). 
* Uit deze zeer beknopte geschiedenis blijkt dan, dat het „de 

Globe" aan initiatief niet heeft ontbroken. Ook bij de viering 
van haar 40-jarig bestaan geeft zij daarvan blijk: het houden 
eener postzegeltentoonstelling op anderen dan den tot dusverre 
gebruikelijken grondslag. 

Moge zij in de verwachtingen, die zij daarover koestert, niet 
worden teleurgesteld. Het initiatief werd door haar genomen; 
aan de Nederlandsche verzamelaars is het, hierop een gepast ant
woord te geven door daadwerkelijke deelname aan deze tentoon
stelling en door een druk bezoek. 

Wij wenschen de feestvierende vereeniging van harte geluk 
met haar 40-jarig bestaan en voegen daaraan de verwachting toe, 
dat zij onder rooskleurige omstandigheden moge voortschrijden 
op den weg, welke leidt naar haar halve eeuwfeest. 

V. B. 
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NieuWe 
Urti^ifleTn 

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

AFGHANISTAN. 
Het in het vorige nummer vermelde kroningszegel werd uit

gegeven ter gelegenheid van het 4-jarig regeeringsjubileum van 
den vorst. 

ALGIERS. 

Propagandazegels voor 
wereldtentoonstelling, alle 
beelding: 

40 centimes, groen. 
50 centimes, rose. 

1 franc 50 c , blauw. 
1 franc 75 c , sepia. 

BELGIË. 
Frankeerzegel in het koerseerende wapentype: 

2 centimes, geelgroen. 

de Parijsche 
volgens af-

BIRMA (Juli 1937). 

BRAZILIË. 

Verdere waarden der frankeerzegels: 
10 rupees, karmijn en geelgroen. 
15 rupees, olijf en blauw. 
25 rupees, blauw en oranje. 

De in het vorige nummer ver
melde serie dienstzegels werd aan
gevuld met: 

10 rupees, karmijn en geelgroen. 
Een lezer schrijft ons, dat op goede 

gronden betwijfeld mag worden, of 
deze dienstzegels wel werkelijk zijn 
uitgegeven. Inderdaad geldt het, vol
gens sommige Engelsche bronnen, hier 
een aanvechtbare uitgifte, zoodat be
langstellende verzamelaars goed zullen 
doen met het betrachten van eenige 
voorzichtigheid. 

Het tweede Radiografisch 
ongres der Zuid-Amerikaansche 
taten, te Rio de Janeiro ge-
louden, bracht de speciale 
rankeerzegels, volgens afbeel-
ing: 

300 reis, rood en zwart. 
700 reis, blauw en bruin. 

CHINA 
Luchtpostzegels in de koerseerende teekening: 

2 dollars, bruin 
5 dollars, karmijn. 

COOK-EILANDEN. 

Kroningszegels, opdruk 
„Cook / Is' Ds." op de over
eenkomstige uitgifte van Nw.-
Zeeland: 

1 p., karmijn. 
ly^ p., blauw. 
6 p., oranjerood. 

DANZIG. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening der 20 pfennig en 

hoogere waarden: 
10 pfennig, groen. 

Papier met het gebruikelijke watermerk. 
DANZIG (Poolsch kantoor). 
Opdruk Port Gdansk op koerseerend frankeerzegel van Polen, 

uitgifte 1937: 
15 groszy, bruinrood. 

ECUADOR. 
Toeslagzegel ter bestrijding van de bouwkosten voor post

kantoren: 
5 centavos op 10 c , blauw. 

Hiervoor werd benut het plakzegel (Defensa Nacional), voorzien 
van den waarde-opdruk en den tekst „Postal / Adicional". 

EGYPTISCHE SOUDAN (Juni 1937). 
Dienstzegel, opdruk S. G. op frankeerzegel der uitgifte 1927-35: 

15 millièmes, geelbruin en blauw. 
FRANKRIJK. 
Het Bulletin Mensuel van 25 Juli j.1. meldt de volgende pakket

postzegels der koerseerende uitgifte, overdrukt met C. (Tusschen 
haakjes is de tegenwoordige nominale waarde vermeld). 

Te noteeren zijn: 
„Apport a la gare": 

1 franc 45, bruin op geel. (1 fr. 85). 
2 francs 15, bruin op geel. (2 fr. 75). 
2 francs 35, bruin op geel. (3 fr. 05). 

„Valeur déclarée": 
75 centimes, rood. (0.95). 

„Livraison par expres": 
1 franc 45, geelgroen. (1 fr. 85). 
2 francs 15, geelgroen. (2 fr. 75). 
2 francs 35, geelgroen. (3 fr. 05). 

„Colis postal encombrant": 
2 francs, blauw. (2 fr. 60). 

GRENADA. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, kop van George VI in 

medaljon; 
K penny, bruinzwart. 

In het volgende nummer brengen wij de afbeelding. 
GRIEKENLAND. 
Het in het Mei-nummer vermelde Roede kruis-zegel, 50 lepta 

violet, verscheen thans met den opdruk in groen. 
GROOT-BRITANNIE (Juli 1937). 
Portzegel in de koerseerende teekening, watermerk E 8 R: 

% penny, geelgroen. 
GROOT-LIBANON. 

•MMNAMÉAAM^MAAM^^^M 

Propaganda - luchtpostzegels 
voor de wereldtentoonstelling 
te Parijs: 

0 p. 50, groenzwart. 
1 p., geelgroen. 
2 p., roodbruin. 
3 p., donkergroen. 
5 p., groen. 

10 p., rood. 
15 p., bruinviolet. 
25 p., bruingeel. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILTNGEN. 
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De teekening, voor alle waarden dezelfde, is een afbeelding van 
het paviljoen van Groot-Libanon op genoemde tentoonstelling. 

De oplaag bedraagt 15000 complete stellen. 

IRAN (April 1937). 
Frankeerzegel in de koerseerende Pahlavi-teekening: 

90 dinar, rose. 

ITALIAANSCH-SOMALI. 
Pakketpostzegel, opdruk Somalia / Italiana op dezelfde zegels 

van Italië, uitgifte 1927-1934: 
10 lirei roselila. 

ITALIË. 

mmtmmmmmmm mmmimmmmmm 

MMIÉÉÉIIÉtf 

LETLAND. 

Weldadigheidszegels, waarvan de extra opbrengst ten goede komt 
aan vacantiekolonies voor de hulpbehoevende jeugd. 

Frankeerzegels: 
10 centesimi, bruinrood. 
20 centesimi, rose. 
25 centesimi, groen. 
30 centesimi, sepia. 
50 centesimi, violet. 

75 centesimi, rose. 
1 1. 25 c , blauw. 
1 1. 75 -)- 75 c , oranjerood. 
2 1. 75 -h 1 1. 25 c , groen. 
5 1. -|- 3 1., grijsblauw. 

Alle waarden in groot, staand formaat, behalve de 20 c , 50 c , 
1 1. 25 en 5 + 3 1. in klein formaat. 

Luchtpostzegels: 
25 centesimi, groen. 
50 centesimi, bruin. 

1 1., violet. 
De 25 c , 1 en 3 lire in klein, 

formaat. 

2 1. -f 1 1., blauw. 
3 1. -f 2 1., roodoranje. 
5 1. -f 3 1., rose. 
de andere in groot staand 

KEDAH. 

ttMÉ^MAMM« 

Frankeerzegels volgens afbeelding, 
portret van den sultan: 

10 cents, sepia en ultramarijn. 
12 cents, d.violet en zwart. 
25 cents, bruinlila en ultramarijn. 
30 cents, rood en groen. 
40 cents, bruinlila en zwart. 
50 cents, blauw en sepia. 

1 dollar, groen en zwart, 
dollar, bruin en groen, 
dollar, rood en zwart, 
papier toont het meervoudig 

2 
5 

Het 

KELANTAN. 

JLAAAAAAMAAAJrii* 

watermerk CA in sierschrift. 

Frankeerzegels volgens afbeelding, pa
pier met het meervoudig watermerk CA 
in sierschrift: 

1 cent, geel en groen. 
2 cents, groen. 
4 cents, rood. 
5 cents, bruinrood. 
8 cents, donkergroen. 

12 cents, blauw. 
25 cents, violet en rood. 
40 cents, groen en rood. 

Frankeerzegels in diverse teeke-
ningen, afbeeldingen van standbeelden 
enz.: 

3 santimu, vermiljoen. 
5 santimu, geelgroen. 

10 santimu, groen. 
20 santimu, rood. 
30 santimu, lichtblauw. 
35 santimu, blauw. 
40 santimu, bruin. 

De waarden 3 tot en met 30 Son-
timi zijn gedrukt op kartonpapier. 

Alle zegels in staand formaat, be
halve de 5 santimu. 

LUXEMBURG. 
De postzegeltentoonstelling te Dudelange heeft de uitgifte op 

haar geweten van een speciSal zegelvelletje met den tekst „Expo
sition Nationale de Timbres-Poste, Dudelange 1937". 

Daartoe werd benut het frankeerzegel: 
2 francs, roselila. (Gezicht op Esch). 

De oplaag bedraagt 70.000 stuks. 
NICARAGUA. 
Dienstzegels, opdruk „Servicio Oficial Republica de Nicaragua 

C A . " in driehoek, op frankeerzegels der uitgifte 1936: 
1 centavo, rose. 15 centavos, groen. 
2 centavos, blauw. 25 centavos, oranje. 
3 centavos, bruin. 50 centavos, bruin. 
5 centavos, rood. 1 colon, blauw. 

10 centavos, olijf groen. 
Alsvoren op luchtpostzegels der uitgiften 1929-1937: 

15 centavos, geeloranje. 50 centavos, bruin violet. 
20 centavos, vermiljoen. 1 colon, vermiljoen. 
25 centavos, zwart. 

Luchtpostzegels van 1933, opdruk Habilitado 1937: 
0.01 op 2 c , blauwgroen. 0.08 op 15 c , bruin. 
0.02 op 3 c , grijsgroen. 0.16 op 20 c , roodbruin. 
0.03 op 4 c , karmijn. 0.24 op 25 c , vermiljoen. 
0.04 op 5 c , lichtblauw. 0.25 op 25 c , oranje. 
0.05 op 6 c , blauw. 0.32 op 50 c , violet. 
0.06 op 10 c , bruinzwart. 

Overdrukt werden aldus de nrs. 87-97 van den Yvert-catalogus. 
NIEUW-GUINEA. 

In het type der uitgifte voor Nauru ver
schenen de kroningszegels: 

2 pence, rood. 
3 pence, blauw. 
5 pence, groen. 
1 shilling, bruinlila. 

PANAMA. 
Opdruk 1937-38 en waarde op onderstaande frankeerzegels. 
Uitgifte 1921: 

2 c. op 15 c. 
2 c. op 24 c. 
2 c. op 50 c , zwart, 

blauw, 
sepia. 

1 centavo, groen. 
2 centavos, groen. 
2 c. op 8 c , groen. 

(Alle opdrukken in groen). 
Uitgifte 1926: 

K centavo, oranje. 
1 centavo, groen. 
2 centavos, karmijn. 
2 c. op 4 c , grijs. 

(Alle opdrukken in rood, behalve 2 centavos, opdruk blauw). 
Opdruk Correo Aereo en waarde op onderstaande luchtpost

zegels. 
Uitgifte 1915: 

5 centavos op 1 b., zwartviolet. 

2 c. op 8 c , violet. 
2 c. op 10 c , bruingroen^ 
2 c. op 12 c , olijf. 
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5 c. op 20 c , bruin. 
5 c. op 24 c , zwartviolet. 

Uitgifte 1921: 
10 c. op 10 c , violet. 

Uitgifte 1926: 
5 centavos, donkerblauw. 
5 c. op 15 c , blauw. 

(Alle opdrukken in rood). 

PAPUA. 
Kroningszegels in het type der uitgifte voor Nauru: 

1 penny, groen. 3 pence, blauw. 
2 pence, rood. 5 pence, bruinlila. 

PATIALA (April 1937). 
Opdruk Patiola State op frankeerzegel van Britsch-Indië, tekst 

India Postage; 
3 annas, rose. 

PERU. 
Kleurwijzigingen en aan

vullende waarden der koer-
seerende serie. 

.Frankeerzegels: 
10 c , vermiljoen. 
15 c , blauwgroen. 

Opdruk Habilit. en waarde 
op frankeerzegel der uitgifte 
1936: 

Un sol op 2 s., ultramar 
Luchtpostzegels: 

1 sol, roodbruin. 
1 sol 50, oranje. 
2 sols, groen. 

Opdruk Habilit. en waarde op koerseerende luchtpostzegels: 
15 ets. op 30 centavos, roodbruin. 
15 ets. op 35 centavos, bruin. 
15 ets. op 70 centavos, blauwgroen. 
25 ets. op 80 centavos, zwart. 

1 sol op 2 sols, donkerblauw. 
De opdruk 25 op 80 is in rood aangebracht. 
PHILIPPIJNEN. 
Dienstopdruk O.B. op commonwealth-zegel van 1937: 

2 centavos, rose. 
POLEN. 

Frankeerzegel volgens afbeelding, por
tret van maarschalk Rydz Smigly: 

25 groszy, leiblauw. 
Waarde-opdruk op portzegel der uit

gifte 1924: 
50 groszy op 40 groszy, bruin. 

RUSLAND. 
De in het Juni-nr. aan

gekondigde architecten-
serie is thans verschenen 
in de waarden: 

3 k., wijnrood. 
5 k., roodbruin. 

10 k., bruin. 
15 k., zwart. 
20 k., zwartgroen. 
30 k., sepia. 
40 k., violet. 
50 k., lichtbruin. 

Op de 3 en 10 kopeken is weergegeven het nieuwe Meyerkhold-
theater te Moskou; op de 5 en 15 het nieuwe gebouw van het 
telegraaf agentschap TASS; op de 20 en 50 het Roode Leger
theater; op de 30 het nieuwe Moskou-hotel en op de 40 het 
paleis der Sovjets. 

De 40 kopeken is bovendien uitgegeven in dezelfde kleur, doch 
ongetand, in een blok van vier stuks. Boven het blok staat in 
het Russisch vermeld „Ie Pan-Union congres van architecten", 
aan den voet „Moskou 1937". 

RUMENIE. 

Frankeerzegels ter eere van de Kleine 
Entente: 

7 lei 50, ultramarijn. 
10 lei, blauw. 

Het zegelbeeld, voor beide waarden 
hetzelfde, geeft de kathedraal van Curtea 
de Arges weer, waarin de vorige koning 
en koningin werden begraven. 

SIAM. 
Luchtpostzegels in de koerseerende teekening, tanding 12%: 

25 satang, donkerblauw. 
50 satang, oranje en zwart. 

SPANJE. 
Frankeerzegels: 

4D centimos, rood. (Pablo Iglesias). 
60 centimos, blauw. (Firmin Salvochea). 

SYRIË. 
Propaganda-luchtpostzegels voor de Parijsche wereldtentoon

stelling, alle in de afgebeelde teekening, weergevende het Syrisch 
paviljoen: 

wmmmmvmm 

ÉÉÉÉiiÉÉÉM 

K. 
1 
2 
3 
5 

10 
15 
25 

De 

P-
P-. 
P-
P-
P-
P-
p-. 
P-

geelgroen. 
groen. 
bruin. 
rose. 
geelbruin. 
groenzwart. 
blauw. 
violet. 

oplag bedraagt 
complete series. 

15.000 

TSCHECHO-SLOWAKIJE. 
Kleine Entente-zegels volgens afbeelding, 

gezicht op het Hradschin te Praag: 
2 kronen, groen. 
2 kr. 50, blauw. 

VENEZUELA. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, gedrukt op het 

zoogenaamde veiligheidspapier: 
7J^ centimos, groen. 

373^ centimos, blauw. 
Deze zegels dienen ter vervanging van de overeenkomstige 

opdrukken. 
Luchtpostzegels der koerseerende uitgifte, overdrukt met 1937 / 

Vale Por en waarde: 
5 centimos op 1 bol. 70, bruingeel. 

10 centimos op 3 bol. 70, groen. 
15 centimos op 4 bol., oranje. 
25 centimos op 5 bol., zwart. 

1 bolivar op 8 bol., karmijn. 
2 bolivares op 2 bol. 10, blauw. 

Den heer J. Preiss te Amsterdam dank voor bericht. 
Het Bulletin Mensuel meldt van deze opdrukken, behalve de 

15 centimos, de oplaagcijfers, te weten: 5 centimos 10.000, 10 c. 
10.000, 25 c. 15.000, 1 bolivar 20.000 en 2 bolivares 5.000 stuks. 

v. B. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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BELGIË. 
Van 14-17 dezer wordt te Ostende de eerste „Foire philatélique" 

gehouden. Hier zal verkrijgbaar worden gesteld de weldadigheids-
serie met de beeltenissen van koningin Astrid en kroonprins Bou-
dewijn, welke serie bevestigd is op een speciaal blad en wordt af
gestempeld met een bijzonder poststempel. 

Wij vermelden een en ander volledigheidshalve, doch hechten 
aan dit gelegenheidswerk geen philatelistische waarde. 

BRITSCH-INDIE. 
De nieuwe frankeerzegels, in de waarden 3, 6, 9 pies en 1 anna, 

zullen de buste van den koning toonen; op de overige waarden 
tot en met 12 annas ziet men de ontwikkeling van het post
vervoer. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
In den loop dezer maand verschijnt een serie luchtpostzegels in 

nieuwe teekeningen en in de waarden 10, 15, 20, 25, 30, 50, 
75 en 100 centavos. De oplaag is beperkt. 

DUITSCHLAND. 
De propaganda-zegels van 1935 voor de Olympische winter

spelen — Yvert nrs. 559-561 — werden in de volgende aantallen 
gedrukt: 6 pfennig 1.880.000, 12 pf. 1.650.000, 25 pf. 1.285.000. 

EGYPTE. 

Wij geven hierbij de afbeelding van de 
frankeerzegels, uitgegeven bij de troons
bestijging van koning Farouk op 29 
Juli j.1. 

De serie zal bestaan uit de waarden 
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 15 en 20 millièmes. 

JAPAN. 
Het Bulletin Mensuel meldt, dat tengevolge van een verhooging 

der posttarieven niet minder dan 23 nieuwe frankeerzegels worden 
uitgegeven, die naar de behoefte zullen verschijnen. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
De opdrukken „Morocco Agencies", zonder waarde, zullen niet 

meer worden aangemaakt. Deze dienden tot dusverre voor de 
frankeering van luchtpoststukken en postpakketten. 

Hiervoor zullen voortaan de gewone Engelsche frankeerzegels 
zonder opdruk worden benut. 

MONACO. 
Het Bulletin Mensuel publiceert de oplaagcijfers van de in het 

Juni-nummer vermelde toeslagzegels. 
Deze zijn: 50 c. 60.000, 90 c. 50.600, 1 fr. 50 c. 50.600, 2 francs 

30.700 en 5 francs 23.800 stuks. 
OOSTENRIJK. 
Het eeuwfeest der spoorwegen ,dat in November a.s. wordt 

gevierd, zal herdacht worden door een speciale serie, vermoedelijk 
van drie waarden. 

Tevens zijn in voorbereiding bijzondere zegels, dienende voor 
de frankeering van gelukwenschkaarten. Deze zullen medio De
cember a.s. verschijnen. 

POLEN. 
Ter gelegenheid van het bezoek van den Rumeenschen koning, 

dat dezer dagen plaats vond, verschenen niet minder dan 3 spe
ciale blokken tegelijk, te weten: een met het portret van staats-

president Mosciki, een met dat van wijlen maarschalk Pilsudski, 
en een met dat van maarschalk Smigly-Rydz. 

De blokken toonen de wapens van Polen en Rumenië, alsmede 
den datum van het bezoek. 

Lang leve het blok ! 

RUMENIE. 
Van de in het vorige nummer vermelde sportserie werden de 

volgende aantallen gedrukt: 
25 bani, 50 bani en 1 lei elk 200.000; 2, 3 en 4 lei elk 125.000; 

6 en 10 lei elk 100.000 stuks. 

TURKIJE. 
Ter gelegenheid van het te houden geschiedkundig congres zul

len vier speciale frankeerzegels verschijnen. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Naar verluidt zal ter gelegenheid van het Amerikaansch phila

telistisch congres, dat van 26 tot 28 dezer te Ashville (Noord-
Carolina) wordt gehouden, een speciaal zegelblok worden uit
gegeven. 

URUGUAY. 
Het 75-jarig bestaan der Zwitsersche kolonie zal een speciale 

serie brengen in de waarden 3, 7 en 12 centimos. 
YOUGO-SLAVIE. 
Over het tentoonstellingsblok, dat in September a.s. verschijnt, 

gewerden ons eenige inlichtingen, die wederom duidelijk demon-
streeren hoezeer men met dit maakwerk op den verkeerden weg 
belandt. De oplaag bedraagt 150.000 exemplaren; elk lid eener 
vereeniging van postzegelverzamelaars in het land kan er evenwel 
30 op bestelling verkrijgen. Voor de bezoekers der tentoonstelling 
worden 40.000 stuks gereserveerd, waarbij iedere bezoeker recht 
heeft op aankoop van 5 stuks. Gelet op deze aantallen is het 
duidelijk, dat van een r e g e l m a t i g e verkrijgbaarstelling geen 
sprake kan zijn. Reeds thans wordt in deze te verwachten blokken 
geweldig gespeculeerd. 

Voorts verwijzen wij voor dit onderwerp naar het medegedeelde 
elders in dit nummer. 

ZUID-AFRIKA. 

Van de Jipex-blokken werden gedrukt: % penny 105.189, 
1 penny 127.554 stuks. 

v. B. 

Nederland 
er 

Overzccsche 
Gewester 
NEDERLAND. 

Het briefport weer 5 cent; briefkaarten 4 cent ! 
Met ingang van 1 September wordt een belangrijke tariefs

verlaging ingevoerd; binnenlandsche brieven tot 20 gram komen 
weer op het vooroorlogsche tarief van 5 cent, briefkaarten zullen 
dan 4 cent aan port kosten. 

In verband daarmee moeten ook enkele andere tarieven worden 
gewijzigd en ook worden andere gewichtstrappen ingevoerd. Een 
overzicht volgt hieronder: 

Binnenland. 
a. Brieven tot en met 20 gram 5 cent. Boven 20 t.m. 200 gram 

10 cent; boven 200 t.m. 500 gram 15 cent; boven 500 t.m. 1000 
gram 20 cent; boven 1000 t.m. 1500 gram 25 cent; boven 1500 
t.m. 2000 gram 30 cent. 

b. Briefkaarten 4 cent. 
c. Drukwerken: tot en met 500 gram I K cent per 50 gram 

of gedeelte; boven 500 t.m. 750 gram 1734 cent; boven 750 t.m. 
1000 gram 20 cent; verder voor elke 500 gram of gedeelte daar
van 5 cent meer. 

Spoed-drukwerken: tot en met 50 gram 2 cent. Voor druk
werken boven 50 gram vervalt de mogelijkheid tot spoedbehande-
ling, omdat dit tarief gelijk zou worden met het nieuwe brieven-
tarief. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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d. Monsters: 3 cent voor elke 100 gram of gedeelte daarvan. 
Ook dit moest verlaagd worden, omdat het oude tarief bij zware 
monsters hooger zou zijn dan het brieftarief. 

Lokaal verkeer. 
Brieven tot 20 gram 3 cent, van 20 tot 100 gram 6 cent, van 

100 tot 200 gram 10 cent, en verder volgens de blnnenlandsche 
tarieven. 

Ned.-Indië. 
(Alleen landmail en zeepost): postbladen 5 cent, briefkaarten 

4 cent, monsters 3 cent per 100 gram of gedeelte. 

Suriname en Curafao. 
Brieven 5 cent voor elke 20 gram of gedeelte daarvan; brief

kaarten 4 cent; monsters 3 cent per 100 gram of gedeelte. 

België en Duitschland (grensverkeer). 
Brieven 5 cent per 20 gram of gedeelte daarvan, briefkaarten 

4 cent. 
Voor de verzamelaars zullen deze wijzigingen geen nieuwe uit

giften tengevolge hebben, alleen de poststukkenverzamelaars zullen 
nieuwe enkele en dubbele briefkaarten van 4 cent aan hun collectie 
kunnen toevoegen, terwijl ook nog postbladen van 5 cent voor 
het verkeer met Ned.-Indië te wachten zijn. 

Het zegel van 21 cent heeft na 1 September geen doel meer 
en zal wellicht gaan verdwijnen; dit geldt ook voor het port-
zegel van 9 cent. 

De veranderingen werden aangekondigd in dienstorder H 497 
van 4 Augustus, waarin afgedrukt het koninklijk besluit van 26 
Juli 1937 (staatsbld nr. 352), houdende wijziging van het Post-
besluit 1925 en het Internationaal Postbesluit 1934. 

Nieuwe postzegelboekjes. - Inwisseling postzegels 6 en 21 cent. 
In verband met de invoering van het stuiversport worden te 

zijner tijd nieuwe postzegelboekjes, bevattende 24 frankeerzegels 
van 4 cent tegen 96 cent en gemengde boekjee met 6 zegels van 
elk der waarden 1, IJ^, 2/4, 4 en 5 cent tegen 84 cent ver
krijgbaar gesteld. 

Voorts worden in gebruik gesteld briefkaarten (enkele en 
dubbele) met zegelafdruk van 4 cent, alsmede briefomslagen en 
postbladen met zegelafdruk van 5 cent. De verkoopprijs van de 
postbladen en briefomslagen wordt vastgesteld op 6 cent. 

Vóór 1 September moet een eerste voorraad op de kantoren 
aanwezig zijn. 

Van de frankeerzegels van 6 en 21 cent moet een kleine hoe
veelheid op de kantoren in voorraad worden gehouden; de overige 
moeten naar Haarlem worden teruggezonden. 

Nog bij het publiek voorhanden postzegels van 6 en 21 cent, 
briefomslagen en postbladen met een zegelafdruk van 6 cent en 
briefkaarten (enkele en dubbele) met een zegelafdruk van 5 cent 
kunnen, mits gaaf en ongeschonden, worden ingeruild tot en met 
31 October a.s. tegen hetzij hetzelfde aantal zegels, enz. van het 
nieuwe tarief, waarbij dan per stuk 1 cent wordt terugbetaald, 
hetzij tegen een met het waardeverschil overeenkomend grooter 
aantal zegels. 

De 12 K cent „Cour Permanente" afzonderlijk verkrijgbaar. 
Een persbericht P.T.T. van 28 Juli meldt het volgende: 
„De frankeerzegels met opdruk in goud „Cour permanente de 

Justice internationale" waren tot nu toe uitsluitend per geheele 
serie verkrijgbaar. 

Van heden af zal het zegel van 12% cent uit deze serie af
zonderlijk worden verkocht. Dit zegel van 12 >2 cent, het z.g. 
vredespostzegel, wordt echter op 1 Januari 1938 buiten gebruik 
gesteld en zal dus na 31 December 1937 niet meer verkrijgbaar 
zijn. In de plaats daarvan wordt dan het zegel van 12 K cent met 
de beeltenis van H. M. de Koningin, voorzien van denzelfden op
druk, verkrijgbaar gesteld. 

Alle postzegels met dezen opdruk zijn uitsluitend verkrijgbaar 
aan het verzamelaarsloket van het postkantoor te 's-Gravenhage 
en worden verkocht na op zorgvuldige wijze door middel van den 
dagteekeningstempel onbruikbaar te zijn gemaakt. 

Aanvragen van hen, die buiten 's-Gravenhage wonen, behooren 
tot den directeur van genoemd postkantoor te worden gericht 
onder gelijktijdige overmaking van het voor de zegels verschul
digde bedrag. De toezending aan de aanvragers geschiedt per aan-
geteekenden brief." 

De zomerzegek. 
Het schijnt met de zomerzegels niet hard te gaan; men ziet ze 

trouwens zelden of nooit op gewone correspondentie. De verkoop
termijn is verlengd tot en met 31 Juli. 

Nieuwe oplaagletters. 
1 cent T ; 2 cent R; 4 cent L; 30 cent R. 
Nieuwe etsingnummers. 

5 cent U: R 564, L 567. 
6 cent R: L 566, 577 L, 577 R. 

30 cent R: 573. 
6 cent Jamboree: 579. 

Van plaat 577 luidden de oorspronkelijke nummers L 577 en 
R 577 in S p i e g e l s c h r i f t . Daaroverheen werd 577 L resp. 
577 R in gewoon schrift gegraveerd. 

Nieuwe offset-plaatnummers. ' 
1 cent T : 310. 
IK cent D : 306, 307. 
2 cent R: 309. 
3 cent P: 316, 317. 
4 cent L: 315. 
Afwijkingen. 
De heer H. Swartsenburg te Leiderdorp zond ons eenige zegels 

van 36 cent, die afwijkingen vertoonden. In de eerste plaats was 
er het al vroeger in het Maandblad vermelde zegel met sterk ver
schoven blauwe druk, zoodat deelen van het naburige zegel op 
het bewuste exemplaar voorkomen .Vervolgens duidelijke ver
schillen in dikte van de letters en cijfers NEDERLAND 36 et. en 
eveneens zegels met donkere en met bijna onzichtbare blauwe 
achtergrond achter de vliegtuigen. De laatste afwijkingen zullen 
geweten moeten worden aan de meer of minder sterke inkting 
van de drukplaat. 

NED.-INDIE. 
De 3J^ cent verschenen. 
Op 24 Juli was aan de Nederlandsche philatelistenloketten de 

nieuwe waarde 3!4 cent, noodig geworden door het verlaagde 
briefkaarttarief, voor het eerst verkrijgbaar. 

Het zegel heeft de teekening van de overige lage waarden 
(sawahs), de kleur is g r ij s. 

De zegels van 3% cent zijn ook in Indië aangekomen en ver
krijgbaar gesteld. 

Ook hier tariefsverlaging. 
Uit de door den P.T.T.-dienst ingediende begrooting voor 1938 

blijkt, dat nieuwe tariefsmaatregelen in overweging zijn genomen. 
Deze zullen worden ingevoerd in 1938, mogelijk echter al eerder. 

De hoofdzaak betreft het port der brieven voor binnenlandsch 
verkeer. Dit zal worden als volgt: brieven tot en met 20 gram 
10 cent. T.m. 50 gram 20 cent, t.m. 100 gram 30 cent, t.m. 200 
gram 40 cent, t.m. 300 gram 50 cent, t.m. 400 gram 60 cent, 
t.m. 500 gram 70 cent, t.m. 1000 gram 80 cent, t.m. 1500 gram 
90 cent, t.m. 2000 gram 100 cent. 

De verdere verlagingen betreffen de rechten voor postwissels 
(5 c. voor postwissels t.m. ƒ 5.—, enz.) en de tarieven voor post
pakketten. 

Bij de nieuwe brieftarieven komen de bedragen van 70 en 90 
cent voor; er is ons nog niets van bekend of misschien frankeer
zegels in deze waarden zullen verschijnen. 
. Inwisseling postzegels 42 K cent. 

In verband met de gewijzigde luchtposttarieven naar Neder
land kunnen frankeerzegels van 42)4 cent door het publiek op 
elk postkantoor worden ingewisseld tegen andere postwaarden. 
Inwisseling tegen geld is niet toegelaten. 

Drukwerken per luchtpost. 
P.- en T.-order nr. 109 van 18 Juni bericht het volgende: 
„Medegedeeld wordt, dat behalve brieven, ook andere stukken 

per K.L.M, naar Nederland kunnen worden verzonden o p d e n 
v o e t v a n b r i e f , dus tegen het port van 20 cent per 10 gram, 
ook al zijn die stukken voorzien van de aanwijzing „drukwerk", 
„document", e. d. 

Zoo zal een voor Nederland bestemd drukwerk (b.v. een visite
kaartje in open omslag) dat 4 gram weegt, en waarvoor bij ver-
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zending per K L M a l s d r u k w e r k een port van 3 cent en 
een luchtrecht van 30 cent verschuldigd zou zijn, a l s b r i e f 
per K L M worden verzonden tegen een port van 20 cent Met 
de omstandigheid, dat de omslag is voorzien van de aanwijzing 
„drukwerk" behoeft in dat geval geen rekening te worden 
gehouden 

Alvorens derhalve andere stukken dan brieven — mits bestemd 
voor Nederland, Sunname en Curasao — waarvan verzending per 
K L M wordt verlangd, en waarvoor het port en het luchtrecht 
naar hun aard niet volledig zijn voldaan, van een aanteekemng 
omtrent beporting te voorzien, zal eerst zijn na te gaan, of de 
frankeering wellicht toereikend is voor verzending van een brief 
van hetzelfde gewicht Is dit het geval, dan dient het stuk als 
zoodanig te worden beschouwd en zonder eenige aanduiding be
treffende portheffing te worden doorgezonden 

Is de frankeering met toereikend voor verzending op den voet 
van brief, dan dient het stuk niettemin als zoodanig te worden 
behandeld indien dit voor het publiek voordeeliger uitkomt " 

Nederlandsche zegels op Indische kantoren. 
P - en T-order nr 118 van 30 Juni meldt 
„Met het oog op het huidige tarief voor brieven van Nederland 

naar Ned-Indie (per K L M 123^ cent per 10 gram en per land-
mail of zeepost 12 >2 cent voor de eerste 20 gram) zal aan de 
kantoren zonder voorafgaande aanvraag een kleine voorraad 
Nederlandsche frankeerzegels van 12/^ cent worden verstrekt 

Alle nog bij de kantoren aanwezige Nederlandsche frankeerzegels 
van 6 cent dienen te worden afgeschreven — De Nederlandsche 
frankeerzegels van 5 cent (port der briefkaarten per K L M 10 
cent en per landmail of zeepost 5 cent) blijven in verkoop " 

CURACAO. 
De 25 cent port met nieuwe landing 13J^ : 12K-
De heer Jos Maussen te Maastricht ontving, naar hij ons schrijft, 

uit Curafao een portzegel van 25 cent met de tanding 13% 12K> 
die reeds van de 5 en 10 cent van die serie bekend was Het 
zegel was gestempeld Curasao 13 7 37 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN AUGUSTUS 1897). 
Nederland. — Nu een van onze lezers mijne aandacht vestigt 

op een klein plaatgebrek bij het 1 c frankeerzegel, mij reeds 
sedert een maand of zes bekend, maar dat ik het rusten in af
wachting van de behandeling ervan door den specialen bewerker 
van deze rubriek, ben ik genoodzaakt zelf dit te noteeren 

Onder dankbetuiging aan den toezender, en overtuigd dat dit 
gebrek niet minder speciale vermelding verdient dan de even 
nietige gebreken op de platen der portzegels, bericht ik dat op 
de vellen van de 1 c , grasgroen, 9de rij van onderen, eerste zegel 
van rechts, een exemplaar voorkomt, waarbij de krul, die onder 
het hoekcijfer boven rechts het oorspronkelijke witte vak met 
de buitenomrandingslijn verbindt (men vindt die krul in de 
4 hoeken resp o n d e r de boven en b o v e n de onderhoeken,) 
gedeeltelijk wegvalt, zoodat zich eene scherp opvallende witte 
ruimte vertoont (Hoofdred) 

In Amsterdam (en misschien ook elders) loopt men te koop met 
het tegenwoordige 5 centsfrankeerzegel, g r o e n inplaats van 
blauw, op enveloppe, verzonden uit en afgestempeld met „NIJ
MEGEN", en discht daarbij een heel verhaal op, om den koop
lust te prikkelen Na nauwkeurige beschouwing is mijn oordeel, 
dat we hier te doen hebben met eene c h e m i s c h e k l e u r -
v e r v a l s c h i n g voor het opplakken De grauwe tint van het 
papier en het verlies van allen glans, verraden eene aanraking 
met de eene of andere scherpe vloeistof 

B 

„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
(het s g Jubileumboek) 

Exemplaren van dit boekwerk zyn verkrijgbaar 
bij de administratie a f2,50 plus f 0,80 porto 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P T T van 7 Juli 

1937 bevatten o a 
Met ingang van 19 Juli 1937 wordt gevestigd het bij postkantoor 

Voorburg-van Duvenvoordelaan. 
Die van 14 Juli 1937 
Met ingang van 16 Juli 1937 wordt gevestigd het poststation 

T u i t j e n h o r n , hetwelk zal ressorteeren onder het postkantoor 
te Schagen 

Ter gelegenheid van de te houden internationale padvinders
bijeenkomst, genaamd „Wereldjamboree 1937", zal van 19 Juli 
t m 14 Augustus a s op het kampterrein te V o g e l e n z a n g 
een tijdelijk bij-postkantoor zijn gevestigd De correspondentie 
welke in de aldaar te plaatsen brievenbussen wordt bezorgd, zal 
van een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien 

WIJ danken den heer Kirchner vriendelijk voor toezending van 
dezen stempel, een cirkel, die de beginletters der 4 windstreken 
verbindt Tusschen de W en N staat BLOEMENDAAL, tusschen 
N en O VOGELENZANG, tusschen W en Z WERELD, en 
tusschen Z en O JAMBOREE. Binnen den cirkel het padvinders
embleem tusschen 2 vijfstralige sterren, daaronder NEDERLAND, 
vervolgens de datum, b v 27 VII 17 / MCMXXXVII, en onderin 
het Stempelnummer Wij zagen tot nu toe 1 en 2 Ook een twee-
regelig kantoornaamstempel WERELD JAMBOREE / BLOEMEN 
DAAL - VOGELENZANG blijkt aanwezig te zijn 

Voor de vacantiereizen der Koninklijke Nederlandsche Stoom
boot Maatschappij zijn, evenals in voorafgaande jaren, wederom 
speciale stempels aangemaakt, o a voor het s s „Simon Bolivar" 
8 20 Juli 1937 en voor het m s „Colombia" 4 17 Augustus 1937 
WIJ danken dr Benders voor de toezending 

Mededeelingen P T T van 21 Juli 1937 
Gedurende het van 31 Juli t m 11 Augustus 1937 in het „Ster-

kamp bij Ommen" te houden congres zal aldaar een tijdelijk bij-
postkantoor STERKAMP bi) Ommen worden gevestigd 

Mededeelingen P T T van 28 Jub 1937 
Ter gelegenheid van de in het tentoonstellingsgebouw „Hout-

rust" t e ' s - G r a v e n h a g e te houden luchtvaarttentoonstelling 
„Avia" zal van 30 Juli t m 15 Augustus een tijdelijk bij-
postkantoor zijn gevestigd 

De correspondentie welke in de aldaar te plaatsen brievenbus 
wordt ter post bezorgd, zal van den afdruk van een bijzonderen 
stempel worden voorzien 

Ter gelegenheid van het in de R i d d e r z a a l aan het Binnen
hof te ' s - G r a v e n h a g e te houden Internationaal Katholiek 
Esperanto Congres (I K U E ) zal aldaar van 2 t m 6 Augustus een 
tijdelijk bij-postkantoor zijn gevestigd De correspondentie, welke 
m de aldaar te plaatsen brievenbus wordt terpostbezorgd, zal van 
den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien 

De heer Kirchner haastte zich, ons deze beide bijzondere stem
pels toe te zenden, waarmede hij ons zeer verplichtte Eerst
genoemde stempel vertoont 2 vliegmachines waarboven LUCHT
VAART- / TENTOONSTELLING, dan den datum, b v 31 JUL 
1937, en beneden HOUTRUST / DEN HAAG AVIA. De tweede 
heeft als tekst links van een esperanto ster boven 1937 de 4-regelige 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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tekst XlXa KONGRESO / de I.K.U.E. / 2 AUGUSTUS / HAGO, 
la . 6a de AUGUSTO. 

Beide stempels in violetten inkt. 
P.T.T. op de jamboree. 
Een persbericht der P.T.T. meldt: 
Wanneer straks de groote wereldjamboree 1937 aanvangt, zal 

het den uit alle deelen der wereld saamgestroomden bezoekers op 
het jamboreeterrein te Vogelenzang aan P.T.T.-service niet ont
breken. Zij vinden daar allereerst een tijdelijk bij-P.T.T.-kantoor, 
dat op werkdagen van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds on
onderbroken zal zijn geopend, en des Zondags van 8-9 uur v.m. 

De post wordt in het kamp driemaal per dag besteld en wel 
des morgens 7 uur, des middags 12 uur en des avonds 5 uur. 
De correspondentie wordt door de zorgen van den postdienst 
gesorteerd en naar de subkampen vervoerd, waar de padvinders 
de bestelling zelf bezorgen. 

Wie postzegels noodig heeft, zal zich daartoe niet steeds naar 
het postkantoor behoeven te begeven: op vijf verschillende plaatsen 
in het kamp worden automaten, waarin l}i, 5 en 6 cents post
zegels verkrijgbaar zijn, opgesteld. In een tiental, over het kamp 
verdeelde, groot model hangbrievenbussen zal de correspondentie 
ter post kunnen worden bezorgd. Alle van het kamp uit ver
zonden poststukken zullen van den bijzonderen poststempel 
„Wereld Jamboree Bloemendaal Vogelenzang" worden voorzien. 

Maar wie haast heeft, of direct persoonlijk contact zoekt, ge
bruikt de telefoon. Telefooncellen zullen in het kamp in grooten 
getale aanwezig zijn: 8 in het postkantoor, 11 in de persafdeeling, 
3 op het terrein en verder nog 1 in elk der elf subkampen: in 
totaal 33. 

Het kamp is aangesloten op het automatische telefoonnet 
Bennebroek en zal derhalve dag en nacht geopend zijn. Ook tot 
telegrafeeren bestaat in het kamp-P.T.T.-kantoor natuurlijk alle 
gelegenheid. 

Hoewel de jamboree eerst op 31 Juli aanvangt, wordt het 
P.T.T.-kar.toor, ten behoeve van degenen die deze gebeurtenis 
voorbereiden, reeds op 19 Juli a.s. geopend. Als sluitmgsdatum is 
voorloopig 14 Augustus bepaald. 

NED.-INDIE. 
Een Indisch persbericht van 10 Juni 1937 luidt: 
Ten hoofdbureele der P.T.T. bestaat het voornemen, zoo spoedig 

doenlijk een hulppostkantoor te openen in SoE, zijnde de hoofd
plaats der onderafdeeling Zuid-Midden-Timor der afdeeling Timor 
en Eilanden van de residentie Timor en Onderhoorigheden. 

Verder zond onze ijverige correspondent ons een artikel „De 
regeering over P.T.T.", waaraan wij het volgende, voor stempel-
verzamelaars van belang zijnde, ontkenen: 

De regeling van de districtspost is in handen van het binnen-
landsch bestuur, dat aangeeft waar z.g. bestelhuizen reden van 
bestaan hebben. Thans zijn er op Java en Madoera 818. Door 
districtsloopers worden de stukken op het naastbijgelegen hulp
postkantoor afgehaald en naar het bestelhuis overgebracht, waar 
zij ter beschikking van de geadresseerden worden gehouden. 

Bestelling der stukken aan huis geschiedt hier en daar door den 
schrijver of oppasser van den plaatselijken bestuursambtenaar, doch 
kan in verband met andere te verrichten werkzaamheden niet 
algemeen worden voorgeschreven. Het meestal zeer geringe aantal 
stukken wettigt de aanstelling van een afzonderlijke hulpkracht 
niet. 

In de laatste jaren streeft de P.T.T.-dienst er naar om in over
leg met het betrokken bestuur de overbrenging der stukken naar 
de bestelhuizen door postbestellers te doen geschieden, die dan 
tevens voor de bestelling ter plaatse zorgen. Deze regeling is reeds 
voor 252 bestelhuizen doorgevoerd. De mogelijkheid van verdere 
uitbreiding is in onderzoek. 

Bandoeng. Bijpostkantoor op de a.s. Volkenbondsconferentie. 
Ter gelegenheid van de, in het gebouw van de Technische 

Hoogeschool te houden, Volkenbondsconferentie voor landelijke 
hygiëne, zal van 3 t.m. 13 Augustus a.s. in genoemd gebouw een 
tijdelijk bij-post- en telegraafkantoor worden gevestigd, hetwelk 
den naam van Bandoeng-Volkenbond zal dragen. 

Voor de afstempeling van de frankeerzegels, voorkomende op 
stukken, welke op het bijkantoor ter post zijn bezorgd, zal van 
een dagteekeningstempel gebruik worden gemaakt, waarin is ver

meld de naam van genoemd bijkantoor en het randschrift Rural 
Hygiene Conference. Voor de afstempeling van ontvangen stukken 
zal bedoeld stempel echter niet worden gebezigd. 

Philatelisten, elders woonachtig, die een stempelafdruk voor 
terpostbezorging wenschen, kunnen daartoe per gefrankeerden 
brief aan den beheerder van bedoeld bijkantoor het verzoek doen, 
onder insluiting der te posten stukken, welke van een volledig 
adres en volledige frankeering moeten zijn voorzien. 

Door het Leger des Heils zijn voor deze gelegenheid bijzonder 
fraaie enveloppen ontworpen, welke, voorzien van een volledige 
serie weldadigheidszegels voor het kind, verkrijgbaar zijn tegen 
den prijs van 60 cent per couvert. 

Het hoofdkwartier van het Leger des Heils te Bandoeng ver
leent gaarne zijn bemiddeling tot het posten van deze enveloppen 
aan de op te geven adressen na toezending van het verschuldigde 
bedrag. Deze poststukken worden alsdan aangeteekend per lucht
post verzonden. 

Poststempels bestelhuizen en fungeerende hulppostkantoren. 
De volgende fungeerende hulppostkantoren hebben een nieuw 

model stempel gekregen: Galela, Japero, Mappipost, Riring, Sarmi, 
Wajaboela. Kantoren waaronder deze fungeerende hulppostkan
toren ressorteeren, in dezelfde volgorde: Ternate, Amboina, Am-
boina, Amboina, Ternate en Ternate. 

De volgende bestelhuizen op Java kregen den nieuwen stempel: 
Kedoengredja en Karangmontjol, beide ressorteerend onder Poer-
wokerto. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 132 II-III. 
Van deze machine werd onlangs een vernieuwing van datum-

en waardestempel gemeld, waarbij aanvankelijk de dikke waarde
cijfers van type I nog gebruikt werden; sedert Januari zijn deze 
echter reeds vervangen door dunnere cijfers. 

Machine 153 III. 
In April 1937 werd dit nummer opnieuw gebruikt, thans voor 

een machine met stempels van model AA die geheel zonder af-
zenderscliché in gebruik kwam bij de N.V. Bataafsche Petroleum 
Maatschappij te 's-Gravenhage. 

Machine 195 IVa. 
Hiervan werd nog een afdruk dd. 1.12.30 ontdekt met links 

de reclame G. F. Allsteel / STALEN / KANTOOR- / MEUBE
LEN. 

Machine 277 V. 
Van medio Juni werden enkele afdrukken bekend, waarbij het 

afzenderscliché tusschen de stempels uitgevallen was. 
Machine 291 VI. 
Deze machine werd voorzien van nieuwe waardecijfers, model 

C3B; geen reclame links. 
Machine 300 IV. 
Een nieuw cliché tusschen de stempels vermeldt: „PURA" / 

PATENTCREPE / NED. OCTROOI 40632 / N.V. EXPORT
PAPIERFABRIEK. 

Machine 326 VIL 
De Nederlandsche Reisverceniging nam een nieuw cliché links 

in haar machine op, voorstellende een figuur, die in een meer 
duikt, met bergen op den achtergrond en bijschrift: REIST MET 
H E T / N.R.V. / VACANTIEPLAN. 

Machine 407 II. 
Het afzenderscliché tusschen de stempels onderging eenige wij

ziging: in den driehoek staat thans het monogram PM (voor
heen GvR). 

J . K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



I NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 16 AUGUSTUS 1937. 

D R I N G E N D VERZOEK. 

Ten einde een tijdige verschijning van het September-nummer 
zooveel mogelijk te bevorderen, wordt, in verband met de van 
3—5 September a.s. te Arnhem te houden Philatelistendagen, aan 
heeren rubrieksredacteuren, medewerkers, vereenigingssecretarissen 
en adverteerders beleefd doch dringend verzocht, ervoor te willen 
zorg dragen, dat de kopij u i t e r l i j k 1 S e p t e m b e r a.s. in 
het bezit is respectievelijk van de hoofdredactie en de administratie. 

VOORLOOPIGE AANKONDIGING. 
Najaarsvergadering van den Raad van Beheer van het Neder-

landsch Maandblad voor Philatelie op Zondag 26 September 1937 
:e 's-Gravenhage. 

BELEEFD VERZOEK. 
Heeren secretarissen der aangesloten vereenigingen, alsmede die 

larer afdeelingen, worden, bij herhaling, vriendelijk verzocht — 
net het oog op het winnen van plaatsruimte ten behoeve van 
iet philatelistische gedeelte — de vergaderingsverslagen a a n m e r-
l e l i j k i n t e k o r t e n . 

DE RAAD VAN BEHEER. 

AAN VELEN. 
Van adresveranderingen en dergelijke, welke ons n& d e n 

l e g e n d e n bereiken, kan voor het in d i é maand te ver-
rhijnen nummer g é é n n o t a meer worden genomen. 

DE ADMINISTRATIE 

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

1 verband met de technische verzorging van het blad, de hun 
sr correctie gezonden drukproeven uiterlijk den lOen der maand 
'eder ter drukkerij moeten zijn terugontvangen. 
Al wordt hiernaar steeds zooveel mogelijk gestreefd, kan toch 

an later ingekomen aanvullingen of veranderingen de opname 
iet verzekerd worden. 

DENK AAN H E T P O R T O ! 
De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige inlich-

ngen, welke ons gevraagd worden, vaak over onderwerpen van 
en meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe alleen dan een 
itwoord te zenden, wanneer het retour-porto is bijgevoegd. 

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

H E R H A A L D VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden er 

}gmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij v ó ó r d e n 5 e n 
e r m a a n d aan de administratie toe te zenden en toch niet 
;n uitersten termijn van inzending af te wachten. Al wat na den 
:n ontvangen wordt, zal in den regel tot het v o l g e n d e n u m -
; e r bewaard moeten blijven. (In bijzondere gevallen kan door 
Ivcrteerders van dezen inzendingstermijn worden afgeweken). 
Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 

DE ADMINISTRATIE. 

VRAAG EN AANBOD. 
Op verzoek van eenige leden van bij het Maandblad aangesloten 
reenigingen, zullen wij te hunnen gerieve een rubriek „Vraag 
Aanbod" instellen. Het komt toch herhaaldelijk voor, dat leden 

n of enkele zegels zoeken te plaatsen, willen koopen of wenschen 
ruilen en daartoe in hun eigen vereeniging of in hun verzame-

irskring geen kans zien. De mogelijkheid bestaat nu, dat, door 
latsing eener kleine annonce in deze rubriek, zij met andere 
rzamelaars in connectie kunnen komen en daardoor het beoogdf 
el bereiken. 
Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor verzamelaars (leden 
n bij het Maandblad aangesloten vereenigingen), dus géén hande-

J . K. R I E T D I J K . — 

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 "j"- Een voorbeeld van zulk een annonce volgt hier: 

Gevraagd; Ned. i*, 3*, Ned.Indié ; i*, I5jt» 
i^ït i i*i' luchtp. 12*, 15*, Cur. 12*, jjf, 
77*, id. port t 4 II*, 7 t II. 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 betahng 
aangenomen). 

DE ADMINISTRATIE. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 

Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2 ^ — 4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Breda: voorlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2)4—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2}i—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der m.aand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2)4—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Roermond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2>^—4 uur. 
Zaandam: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Keurmgsdienst. 
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. 

ZICHTZENDINGEN. 
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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. 
234 uur. Bondsbestuuisvergadering. 
4 uur. Gelegenheid tot kennismaking in het café-restaurant 

„Central-National", Vijzelstraat, waar tevens het m-
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 
gemeentehuire, Koningstraat hoek Groote Markt. 

934 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. 
9/4 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. 

734 uur. Groot f eestdiner 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 o \er de Veluwe met bezoek aan het landgoed 

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

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

U l y 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. 

H E T SECRETARIAAT VAN „DE GLOBE" ZAL GAARNE 
INLICHTINGEN VERSTREKKEN O M T R E N T H E T VER
KRIJGEN VAN LOGIES. 

A C H T EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING VAN 
DEN NEDERLANDSCHEN BOND VAN VEREENIGINGEN 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, op Zaterdag 4 September 
1937, des voormiddags te 934 uur, in „Musis Sacrum", Velper
plein, te Arnhem. 
(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de leden der aan
gesloten vereenigingen). 

A g e n d a . 
1. Opening. 
2. Uitreiking der Waller-medaille. 
3. Toekenning der Costerus-medaille. 
4. Notulen van den Zeven en twintigsten Nederlandschen Phila-

telistendag. 
5. Jaarverslag van den eersten secretaris. 
6. Jaarverslag van den penningmeester. 
7. Jaarverslag van het hoofd van den keuringsdienst. 
8. Jaarverslag van den beheerder van het informatiebureau. 
9. Vaststelling der begrooting 1937-1938. 

10. Verslag van den afgevaardigde der F.I.P. 
11. Verkiezing van 2 bestuursleden. Aan de beurt van aftreden 

zijn de beeren Jorissen en Zwotte? 
12. „Breda" stelt voor art. 3 der statuten van de Waller-medaille 

als volgt te wijzigen: 

„Toekenning en uitreiking van deze medaille geschiedt door 
het Bondsbestuur op voorstel van het kapittel voor de Waller-
medaille. Het kapittel zal zijn samengesteld op dezelfde wijze 
als het kapittel voor de Costerus-medaille. Candidaten moeten 
minstens 2/3 der in bedoelde commissie uit te brengen stemmen 
op zich vereenigen. De bij den Bond aangesloten vereenigingen 
kunnen schriftelijk met redenen omkleede voorstellen tot toe
kenning dezer medaille bij de meergenoemde commissie in
dienen. De commissie zal zijn genaamd: „Commissie voor de 
Waller-medaille". 
Toelichting: 
Het wil de Postzegelvereeniging „Breda" voorkomen ,dat de 
toekenning der Waller-medaille door het Bondsbestuur, krach
tens art. 3 der statuten, in de praktijk moeilijkheden kan 
opleveren. 
Denken wij het geval, dat door de aangesloten vereenigingen 
eenige candidaten voor de Waller-medaille bij het Bonds
bestuur worden ingediend en dat toevalligerwijze van die 
candidaten één lid van het Bondsbestuur is. Zonder den schijn 
van partijdigheid op zich te laden, zal het Bondsbestuur dan 
voor een moeilijke keuze komen te staan. Immers aangenomen, 
dat de betreffende candidaat, lid van het Bondsbestuur, inder
daad de beste antecedenten bezit voor de toekenning, dan zal 
toch niet voorkomen kunnen worden, dat de toekenning der 
medaille aan dat Bondsbestuurslid (zij het dan ook ongemoti
veerde) critiek uitlokt en men het Bondsbestuur gaat beschul
digen van voorkeur ten opzichte van zijn eigen leden. Zulks 
kan aanleiding geven tot onaangename consequenties en daar
om acht de vereeniging „Breda" het gewenscht de toekenning 
der Waller-medaille in handen te geven van een andere in
stantie dan het Bondsbestuur. 

13. Bespreking viering „Dag van den postzegel". 
14. Vaststelling van de plaats, waar in 1938 de Negen en twintigste 

Nederlandsche Philatelistendag gehouden zal worden. 
15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 

Als vertegenwoordigers van de Philatelistenclub „Rotterdam", 
te Rotterdam, zijn voor het jaar 1 Augustus 1937 tot 31 Juli 
1938 aangewezen de beeren: 
1. P. J. van Harderwijk, Dam 30, Schiedam. 
2. dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam. 

WALLER-MEDAILLE 1937. 
Telken jare, wanneer de Bondsverjaardag op 26 Juni nadert, 

maakt de toekenning van de Waller-medaille op dien datum een 
belangrijk punt van overweging uit bij het Bondsbestuur. Dit 
college, dat over de toekenning van deze philatelistische onder
scheiding beslist, streeft er naar haar te doen zijn en blijven een 
werkelijke „onderscheiding", die den begiftigde — welverdiend — 
bijzonder kenmerkt onder zijns gelijken als iemand, die groote 
verdiensten heeft voor de philatelie in het algemeen en (of) voor 
den Bond in het bijzonder. 

Dit jaar heeft, na ampel be
raad, het Bondsbestuur ge
meend deze onderscheiding te 
moeten toekennen aan den 
heer L. van Essen. Zij zal hem 
op den aanstaanden Philate
listendag te Arnhem, op Za
terdag 4 September, tijdens de 
Bondsvergadering door den 
Bondsvoorzitter plechtig wor
den uitgereikt. 

De heer L. van Essen is in 
de philatelistische wereld niet I 
alleen geen onbekende, maar [ 
een vooraanstaande figuur. 
Hij is de verdienstelijke voor
zitter van de „Nederlandsche! 
Vereeniging", lid van denj 
Raad van Beheer van het i 
Maandblad en oud-penning-l 
meester van den Bond. N u l 
willen deze philatelistischel 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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functies allerminst zeggen, dat men — daardoor alléén — aan
spraken zou kunnen doen gelden op de Wallermedaille. Ieder, die 
tot een bestuursfunctie wordt geroepen, moet zich vooruit ernstig 
rekenschap geven van de plichten, die hem als zoodanig wachten 
en deze vervullen zonder eenige hoop van zegen. Dat is bij den 
heer Van Essen dan ook allerminst het geval. Hij verricht zijn 
philatelistische functies en heeft deze steeds verricht uit zuivere 
liefde voor de philatelic. Zooals velen met hem heeft hij als zoo
danig in stilte veel en goed werk verricht en daardoor de Neder
landsche philatelic in het algemeen en den Bond in het bijzonder 
aan zich verplicht. De „Nederlandsche Vereeniging" bekleedt in 
den Bond de plaats, die de provincie Holland innam onder de 
Zeven Vereenigde Gewesten. Wanneer het in de Nederlandsche 
Vereeniging regent, drupt het in den Bond, daar deze vereeniging 
de sterkste is, die bij den Bond is aangesloten. Deze staatkundige 
vergelijking verder volgende zou men Van Essen kunnen ver
gelijken met Jan de Witt. We hopen alleen, dat hem van het 
levend geslacht meer dank beschoren zal zijn dan de raadpensio
naris van zijn tijdgenoten ondervond. Als penningmeester van den 
Bond voerde Van Essen bovendien nog de administratie over het 
stempelwerk Vellinga. 

Maar al die werkzaamheden alleen wettigen nóg niet de toeken
ning der Wallermedaille. Van Essen is vóór alles verdienstelijk 
postzegelverzamelaar. In zijn collectie bekleeden de oudItaliaansche 
staten en de Kaap de Goede Hoop wel de eereplaatsen. Er is bijna 
geen vereeniging in den lande te noemen, die Van Essen niet als 
deskundig spreker over een of ander interessant philatelistisch 
onderwerp heeft leeren kennen. Zijn voordrachten werden dan 
steeds opgeluisterd door tentoonstelling van een deel zijner interes
sante en fraaie collectie. Meerdere malen heeft Van Essen als lid 
zitting genomen in de jury's van plaatselijke exposities. Vele af
deelingen der Nederlandsche Vereeniging danken aan zijn initiatief 
en aan zijn stuwkracht niet alleen haar ontstaan, maar tevens haar 
behoud, want in den malaisetijd, die achter ons ligt, heeft Van 
Essen door zijn bezielend woord en zijn voortdurende propaganda 
meer dan één afdeeling of vereeniging voor ondergang behoed. 
Vooral in de laatstgenoemde werkzaamheden schuilt —■ naast zijn 
arbeid in philatelistische functies — de groote verdiensten van den 
heer Van Essen voor de Nederlandsche philatelic in het algemeen 
en voor den Bond in het bijzonder. 

De Bond wenscht den heer Van Essen geluk met deze wel
verdiende onderscheiding, die hij zich een voorrecht acht dezen 
verdienstelijken philatelist toe te kennen. De Bond hoopt, dat het 
den heer Van Essen gegeven moge zijn nog tal van jaren onder 
voorspoedige omstandigheden deze onderscheiding te bezitten. De 
Nederlandsche Vereeniging feliciteert de Bond gaarne met de 
hooge philatelistische onderscheiding, die haar voorzitter te beurt 
is gevallen, omdat ten slotte het licht van de aureool, die het 
hoofd van den voorzitter omgeeft, afstraalt op de vereeniging 
zelve. Zoo zij het en moge het zoo blijven tot in lengte van 
dagen ! 

d. B 

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

Voorloopige agenda voor de algemeene vergadering 
op Zondag 24 October 1937, des namiddags te 2 uur, 

in „American Hotel", te Amsterdam. 
1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 25 October 1936 te 

Amsterdam. (Zie Maandblad November 1936). 
3. Verslag over 1936. (Zie jaarboek 1937). 
4. Rekening en verantwoording 1936. Rapport van de financieele 

commissie. (Zie jaarboek 1937). 
5. Begrooting 1938. (Zie Maandblad Juli 1937). 
6. Verkiezing van een penningmeester. De heer Th. H. Klinkhamer 

stelt zich niet meer herkiesbaar. Als candidaat wordt voor
gesteld de heer P. Wittkämper. 
(Afdeelingen en leden, die andere candidaten wenschen te stellen, 
wordt verzocht daarvan mededeeling te doen aan den secre
taris der vereeniging vóór 31 Augustus a.s.). 

7. Vaststelling aantal bestuursleden. Het bestuur acht het niet 
wenschelijk het aantal uit te breiden. (Zie ook verslag der al
gemeene vergadering van 25 October 1936). 

J. K. RIETDIJK. 

(Afdeelingen en leden, die eventueel toch candidaten wenschen 
te stellen, wordt verzocht daarvan mededeeling te doen aan 
den secretaris der vereeniging vóór 31 Augustus a.s.). 

8. Aanwijzing der plaats, waar de volgende algemeene vergadering 
zal geschieden. Het bestuur stelt voor Amsterdam. 

9. Rondvraag en sluiting. 
N.B. Voor afdeelingen, welke geen afgevaardigde zenden, vervalt 
het recht op retributie. 

Nieuwe leden. 
164. J. Lampe, Prins Mauritslaan 1, Apeldoorn. (V. en L.). 
201. mevr. M. T. SchoutenOele, Koorstraat 47, Alkmaar. (V). 
213. F. Poortman, Tuin Du Bus I, 1, Batavia, C. (Java). (Oudlid). 
281. H. Ch. Roelofsz, Bosboom Toussaintlaan 72, Heemstede. (V.). 

Aanmeldingen. 
J. J. van Huet, Allee 22, Emmen. (V. en L.). 
J. Oosten, Min. Kanstraat 17, Emmen. (V. Eur., Ned. en Kol.). 
P. D. Petersen, Groote Noord 56a, Hoorn. (V. Ned. en Kol.). 
B. Bos, E. Casimirlaan 11, Arnhem. (V.). 
mr. G. W. van Stapele, Hotel „Het Haagsche Schouw", Voor

schoten. (V.). 
W. de Geest, p.a. B.PM., Balikpapan (Borneo). 
A. J. H. M. Verbeek, Ond. Loeboek Dalem, Bindjei (S.O.K.). 
H. Glee, Bessieweg 46, Makassar (Celebes). 
G. Slotboom, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
dr. A. F. H. Labry de Bruijn van Troostenburg, p.a. B.P.M., Balik

papan (Borneo). 
K. Olie, Hofplein 45, Alkmaar. (V. Ned. en Kol.). 

Adreswijzigingen. 
652. Ch. E. Salwegter, havenmeester, Balikpapan (Borneo). 

86. L. H. Zeevenhoven, Busken Huëtlaan 12, Bussum. 
171. G. Ferguson, Soendastraat 5, Bandoeng. 
104. mr. R. J. M. Verheijen, Hotel du Casque, Maastricht. 
113. H. W. J. van Helden, p.a. Hoofdbureau P.T.T., Bandoeng 

(Java). 
439. H. P. A. van Trierum, c o . B.P.M., Boorterrem Louise, 

Balikpapan (Borneo). 
163. W. A. van der Vet, c o . B.P.M., Boorterrein Louise, Balik

papan (Borneo). 
71. H. van der Meijden sr., naar Europa vertrokken. 

259. J. A. Goedkoop, p.a. Jacobson van den Berg, Batavia (Java). 
688. C. P. G. Driessen, Pasangrahanweg 96, Balikpapan (Borneo). 
646. J. Theelen, p.a. Postkantoor, Bandoeng (Java). 
579. ir. J. Mair, naar Europa vertrokken. 
656. mevr. H. DumoulinSmeets, naar Europa vertrokken. 

91. D. Allebé, p.a. Ned. Handel Mij., Singapore. 
708. Th. Schäfer, Bahnhofstrasze 85, HüstenRuhr (Duitschland). 
559. H. Liesker, Prinses Julianaweg 210, Utrecht. 

Bedankt. 
340. J. F. Wachter. 

Overleden. 
720. mej. E. C. A. Guldenarm. '') 

Mededeelingen. 
Het jaarboek 1937 is den leden 31 Juli toegezonden. 

Verloting. 
Op de navolgende nummers zijn bij de gehouden verloting 

prijzen gevallen, welke aan de winnaars zijn toegezonden. 
21, 33, 34, 41, 66, 81, 88, 91, 107, 117, 118, 131, 140, 

144, 149, 176, 178, 185, 187, 190, 191, 196, 212, 217, 227, 233, 
235, 237, 239, 246, 249, 258, 259, 263, 296, 311, 334, 343, 355, 
358, 359, 373, 381, 382, 383, 393, 399, 401, 417, 427, 445, 455, 
458, 462, 465, 467, 473, 489, 493, 500, 503, 512, 516, 526, 535, 
536, 539, 542, 544, 557, 559, 562, 565, 566, 568, 580, 592, 596, 
632, 651, 653, 675, 683, 689, 714, 718, 723, 724, 725, 731, 754, 
756, 765, 766, 809, 814, 830, 839, 867, 879, 979, 987, E.L. 7. 

Verzoek. 
Leden, die de jeugdafdeelingen te Alkmaar, Hoorn en Nijmegen 

willen steunen met afstaan van doubletten van weinige waarde, 
kunnen deze zenden aan den secretaris der vereeniging, die voor 
een verdeeling zorg zal dragen. 

•■••) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Postzegelvereeniging „Breda", te Breda, 
le Secretaris: J. C. G. VAN DEN BFRG, Hortensiastraat 25, Breda. 

Verslag der vergadering van 26 Juli 1937. 
Aanwezig 44 leden. De voorzitter opent de vergadering en ver

welkomt in het bijzonder de heren ds. Loeff (Den Haag) en 
Stams (Dongen). De notulen van de vorige vergadering worden, 
na een opmerking van den heer Stoop, dat daarin niet is vermeld 
zijn klacht over den secretaris der jeugdafdeling (zie hieronder) 
goedgekeurd, waarna de vergadering in comité-generaal gaat. Na 
heropening volgt de ballotage, die tot uitslag heeft, dat 4 can-
didaat-leden met algemene stemmen als lid worden aangenomen, 
terwijl ballotage over den heer Moser wordt uitgesteld. 

Onder de ingekomen stukken is een circulaire van „De Vlie
gende Hollander", welke voor kennisgeving wordt aangenomen, 
aangezien wat deze vereniging betreffende het Maandblad wenst, 
reeds bestaat. Van den heer dr. Bernard H. van Limburg Brouwer, 
te Rochester, is ontvangen een beschrijving van de zegels van 
U.S.A. Hem zal de dank van de vereniging worden overgebracht. 

De heer Van West schenkt zijn prijs uit de Eindhovense ver
loting, zijnde 50 zegels van Estland, voor de jeugd, waarvoor de 
voorzitter hem dank zegt. 

De heer ds. Loeff zegt, dat hij dankbaar is, dat hij gelegenheid 
had weer eens een vergadering, na een 6-jarige afwezigheid, te 
mogen bijwonen en dankt den voorzitter voor zijn woorden bij 
de verwelkoming tot hem gericht. Hij verzoekt in de notulen hei 
verzoek tot de leden te richten voor de frankering van rondzen-
dingen niet de eenvoudigste zegels, doch bijzondere zegels, als b.v 
Jamboree, te gebruiken. 

De voorzitter richt dan gelukwensen tot den heer t ' Sas, wiens 
ouders dezer dagen hun 60-jarig huwelijksfeest vierden, terwijl 
gelijktijdig het 60-jarig bestaan van de firma werd herdacht. 

Na de pauze volgt een causerie van den heer J. M. van den 
Berg over „het blok". Zijn conclusie is „weg met alle b lokken ' 
De heren Cramerus, Schuermans, Stoop en Boks laten hun som
tijds tegenovergestelde mening horen; de laatste laat dit vergezeld 
gaan door een schenking van een „Pexip"-blok voor de verloting 
en is benieuwd, welke tegenstander het eerst het blok zal kiezen. 

Daarna verzoekt de voorzitter, daar hij de vorige vergadering 
niet aanwezig was, den heer Stoop zijn klacht nog eens te willen 
herhalen; deze deelt dan nog eens mede, dat hij zeer verstoord is 
over de handelwijze van den jeugd-secretaris, die het royement 
van zijn zoontjes op een briefkaart mededeelde. De voorzitter 
deelt mede de zaak te hebben onderzocht en gebleken is, dat 
jeugdleden, die enige maanden niets meer van zich hadden laten 
horen, waren uitgenodigd óf weer ter vergadering te komen óf 
als lid te bedanken. Na verloop van tijd zijn toen de jeugdleden, 
die niets van zich lieten horen, geroyeerd, waarvan hen mede
deling is gedaan. De grote fout nu is ,en dat wordt gaarne erkend. 

dat dit per briefkaart geschiedde. De voorzitter verzoekt echter 
de jeugdige leeftijd van den secretaris in aanmerking te nemen, 
terwijl er maatregelen zijn genomen, dat er niets meer gebeurt 
zonder voorkennis van de leiders. 

De heer Jansen wenst den voorzitter geluk met het feit, dat 
hij over enige dagen 10 jaar voorzitter onzer vereniging zal zijn 

De heer Colen geeft in overweging aan de verlotingscommissic 
in de loop van het jaar reeds aankopen voor de verloting te doen 
indien zich voordelige aanbiedingen voordoen. De vergadering 
gaat met zijn vorstel accoord en de voorzitter dankt den heei 
Colen voor het idee, waarmede t. z. t. rekening zal worden ge 
houden. Ten slotte wordt overgegaan tot de verloting, waarvooi 
nog in dank zegels zijn ontvangen van de heren Francq, ds. Loet 
en Smit, waarna de vergadering door den voorzitter word 
gesloten. J. C. G. v. d. B 

Nieuwe leden, 
167. (S.E.NK.) J. H. Schilder, Breede Hilledijk 126, Rotterdam,? 

(Per 15 September: Justus van Effenstraat 25, Utrecht), gir. 
218849. 

176. (S.E.Z.NK.) mevr. M. C. Stigter-van IJsseldijk, Wilhelmina 
straat 86, Ginneken. 

138. (S.E.Z.NK.) H. J. B. M. van Rooijen, Nieuwstraat 137, Oit 
schot, giro 244760. 

144. (S.E.Z.BE.NK.) P. Westland,, Goirkestraat 22, Tilburg, gir 
185724. 

Candidaat-leden, 
J. Oostwoud jr., fabrikant. Voorstraat 66, Franeker. (Eigen aar 

W. A. Reijnen, coupeur, Gasthuisvelden 71, Breda. (Eigen aar 
gifte). 

Th. J. M. Thijs, St. Annaplein 2, Tilburg. (Voorgedragen doe 
J. Segers, te Tilburg). 

Overleden. 
281. J. C. C. Hendrichs, Zwolle. 

Adreswijzigingen, 
94. P. Voss, thans Storm van 's-Gravesandeweg 129, Wassenap 
70. W. van Welij, thans Crocusstraat 41, Wassenaar. 

298. A. J. H. M. Siegmund, thans Catharinastraat 32, Breda. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 30 Augustus 1937, des avonds 

8 uur, in Café „Moderne", te Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 9 SepteiJ 

her 1937, des avonds te 8 uur, in Hotel „Dennenoord", te Gi 
neken. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 5 September 1937, des morgens 
11 uur, in Café „de Beurs van Breda", te Breda. 

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

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

Klasse 1, — Eerste uitgiften. West-Indië, Noord-Amerika, Afrika, Azië en Australië, welke kunnen uit
gezocht worden vanaf een derde catalogus-prijs; condities netto. 

Klasse 2, — Eduard- en George-uitgiften in postfrisschen staat, welke in het algemeen kunnen worden 
uitgezocht vanaf 50''/o catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 Vo. 
Klasse 3, — Eduard- en George-uitgiften, prachtig gebruikt, welke in het algemeen kunnen worden uit
gezocht vanaf SC/o catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 "/o. 

iip~ 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 . "Vü 

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

^ I 

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

Bedankt als lid. 
E. E. Kip jr., te Amsterdam. 

Adresverandering. 
P. J. F. van Leeuwen, Noorder Amstellaan 143 I, Amsterdam, Z. 

Mededeeling. 
In de maand Augustus wordt geen ledenvergadering gehouden 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Candidaat-lid. 
S. P. Wielinga, dansleeraar. Leiden. 

Adresveranderingen. 
J. van Schaijik wordt Zaanstraat 16, Utrecht. 
J. P. Verhaar wordt West-Kruiskade 14, Rotterdam, C. 
G. M. Minnema wordt Boerhavelaan 41, Leiden. 
J. "Wals wordt Fred. Hendrikstraat 69 bis, Utrecht. 

Bedankt als lid ingaande 1 September 1937. 
H. de Vries. 
B. H. Gerritsma. 
dr. L. Frenkel. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 20 September 1937, in Restau

rant Cortenbach, Janskerkhof Utrecht. 
Ruilavond op Dinsdag 28 September 1937, des avonds van 7^4 

tot 834 uur in hotel „Des Pays Bas", Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 September 1937, des avonds 

te 8 34 uur, eveneens in hotel „Des Pays Bas". 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Jaarverslag. 4. Verslag van 

den directeur verkoophandel. 5. Verslag van den directeur groep 
Z. 6. Ingekomen stukken. 7. Ballotage. 8. Landenwedstrijd Bosnië-
Herzegowina. 9. Veiling. 10. Rondvraag. 11. Verloting. 
12. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 28 Juli 1937. 
Aanwezig 73 leden, 5 introducé's en 1 candidaat-lid. Prijzen zijn 

geschonken door de beeren Verhoeff, Melsert en Van der Houwen; 
voor de bibliotheek tijdschriften door den heer Bos. Ter be
zichtiging een exemplaar groen rentezegel met opdruk I-II, 734 
cent, met poststempel Utrecht. Eveneens een mededeeling van het 
Leger des Hells te Bandoeng omtrent expresse-afstempeling bij een 
conferentie van 3 t.m. 13 Augustus; alsook de tijdschriften der 
bibliotheek. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. De 
voorzitter herinnert aan hetgeen te IJmuiden is voorgevallen en 
ons protest. Als succes kunnen wij wel rekenen de dienstorder 
H. 420 van 30 Juni (zie blz. 133 van het Maandblad). Verder 
wijst hij op het hoofdartikel van den heer Van Brink en zegt 
het daarmee geheel eens te zijn. In Parijs had een blokken-run 
plaats en liet men daardoor de postzegeltentoonstelling verlaten 
liggen. 

De ledenverkiezing levert 58 stemmen vóór, 9 blanco en 1 van 
onwaarde. De heer T. Rook wordt daarna geïnstalleerd. (Zie onze 
voortdurende toename !). 

Besloten wordt een zilveren medaille beschikbaar te stellen voor 
de luchtposttentoonstelling van de „Avia". Bij de verloting krijgt 
de heer Van Schalie den len prijs. Na de veiling spreekt de heer 
Michon over de advertenties in het Maandblad en de heer Melsert 
over „Vraag en Aanbod". Het ruiluur houdt velen nog bijeen. 

J. N. H. V. R. 

Nieuwe leden. 
737. ir. W. C. van Goor, Stadhouderslaan 114, Soestdijk. 
776. T. Rook, Rijswijkscheweg 346, Den Haag. 
789. A. Buytendijk, L. Burchtstraat 34, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 
799. A. J. Lips jr.. Burg. Sandbergstraat 32, Haarlem. 
797. B. C. Mekking, Nachtegaallaan 9, Leiden. 
866. S. A. Lindeman, Oosterstraat 53, Harlingen. 
867. D. Rijkee, Sumatrastraat 35, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
868. dr. H. Mees, Mathenesserlaan 191, Rotterdam, C. 
869. H. Foppele, Corn. Houtmanstraat 114, Den Haag. 
870. C. Algera, Pau weistraat 6, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 

Overleden. 
241. J. Razoux Kuhr, Wassenaar. 

Bedankt. 
141. L. van Rhijn, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). *) 

Afvoeren. 
272. ir. A. N. P. de Wit, Bandoeng. 

Adresveranderingen. 
402. H. Wermeester, Vlielandscheweg 13, Pijnacker. 
769. B. W. M. Ottevanger, Floris Grijpstraat 25, Den Haag. 
278. C. J. van Zanten Jut, Salatigaweg 2, Batavia, C. 
443. G. van den Akker, Aardbeistraat 24, Den Haag. 
833. B. Quist, Van Bevelandschestraat 43, Den Haag. 
825. B. Bos, Akeleistraat 55, Den Haag. 
572. S. M. Koopmans, Parklaan 23a, Beverwijk. 
127. J. J. Weenenk, Nicolaïstraat 38, Den Haag. 
106. M. D. Ramondt, Middelburgschestraat 38, Goes. 
767. mevr. J. Juda-Stolding, Vogelkersstraat 88, Den Haag. 
592. D. Koomans, Buiten Walevest 26, Dordrecht. 
440. E. H. Willems, Pelserbrug 2, Dordrecht. 
256. ir. G. A. de Mol, Batavia? 

Candidaat-leden. 
C. H. Magnée, Helmerstraat 114, Den Haag. (Voorgesteld door 

H. van Beek). 
L. Poot, Bijerlandschestraat 3b, Schiedam. (Eigen aangifte). 
Corn. Maars, Vorseveldlaan 33, Soest. (Voorgesteld door dr. P. 

Donker). 
J. Janssen, Schoolstraat 1, Belford (Limburg). (Afd. Venlo). 
M. J. van Eijsbergen, Stuijvesant 304, Den Haag. (Eigen aangifte). 
H. J. J. van Seventer, Keizerstraat, Rotterdam. (Voorgesteld door 

A. Goudswaard). 
A. Kooien, Steenschuur 21, Leiden. (Voorgesteld door W. van 

Deventer), 
mr. P. D. M. Lens, Molenstraat 104, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 
H. J. Lensink (oud-lid), Dikkeboomstraat 15, Nijmegen. (Afd. 

Nijmegen). 
Mededeeling. 

Als sectiehoofd voor de rondzendingen in Rotterdam is aan
gewezen de heer A. Goudswaard. 

Afdeeling Venlo. 
Ledenvergadering op 13 Juli 1937 in café „Nationaal". De heer 

J. Janssen, te Belfeld, geeft zich als lid op en wordt met algemeene 
stemmen aangenomen. Na behandeling der ingekomen stukken 
worden uit het Maandblad ter speciale kennisname voor de leden 
eenige berichten voorgelezen. Vervolgens heeft een bespreking 
plaats van het a.s. bezoek aan de Postzegeltentoonstelling te 
Arnhem. Alle aanwezige leden zijn er voor deze begin September 
te bezoeken, terwijl de leden, die niet aanwezig zijn, door den heer 
Van der Valk zullen bezocht worden, waarna den leden bericht 
wordt gegeven op welke manier de reis zal geschieden. Aangezien 
in de maand Augustus wegens vacantie geen vergadering wordt 
gehouden, zullen de leden schriftelijk van een en ander op de 
hoogte worden gesteld. Hierna volgt de gebruikelijke maande-
lijksche verloting. Verder heeft een bespreking plaats in verband 
met het 15-jarig bestaan der vereeniging. Er wordt voorgesteld, 
door het houden van een kleine tentoonstelling dit feit niet onop
gemerkt te laten voorbijgaan en zullen hieromtrent door bestuur 
en leden verdere onderhandelingen worden gehouden. 

*) In de cartotheek komt alléén voor J. van Rijn, Ant. Camer-
linghstraat 26, Dordrecht. Wordt deze soms bedoeld ? Adm. 
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Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van 28 Juli 1937. Aanwezig zijn 33 leden. Falsifi-

caten worden geschonken door de heeren Haringcaspel, Lam, Van 
der Mark, Reinhardt en De Vries. Meerdere van dergelijke gaven 
zijn gaarne welkom. De leden worden van deze plaats af op
gewekt, om door het medebrengen van ruilmateriaal, boekjes en 
verzamelingen ter inzage, mede te werken, o monze bijeenkomsten 
zoo aantrekkelijk en belangrijk mogelijk te maken. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering op Woensdag 

25 Augustus 1937, des avonds te 8 uur, in het „Zuid", Groen-
markt, 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 Postzegelverzamelaars „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. R. FEDDEMA, Jac. Marislaan 33, Arnhem. 

Verslag der vergadering van 28 Juli 1937. 
Aanwezig 18 leden. Afwezig met kennisgeving de dames Becking 

en Veering en de heeren Smit en Feddema. De voorzitter opent 
te 8 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De notulen 
worden voorgelezen en goedgekeurd. De ingekomen stukken, alle 
betrekking hembende op het congres, worden voorgelezen en 
behandeld. 

Besloten wordt, dat de leden van „de Globe" vrijen toegang 
tot de tentoonstelling zullen hebben. De voorzitter bespreekt een 
en ander over den feestavond. 

Op een vraag van een der leden betreffende de ontvangen cir
culaire advertenties Maandblad ,adviseert de voorzitter hierop 
niet zelfstandig in te gaan, aangezien deze zaak ongetwijfeld de 
volle aandacht van het Maandblad zelf heeft. 

Na bespreking van den autotocht over de Veluwe en rondvraag, 
sluit de voorzitter de vergadering. C. R. F. 

Candidaat-leden. 
H. Heppner, Van Pallandtstraat 12, Arnhem. 
H. G. A. Smulders, Ketelstraat 1, Arnhem. 

(Beiden voorgedragen door A. Katz). 
Bedankt. 

76. J. P. A. Tuenter, Steijnstraat 33, Arnhem. 

Adreswijziging. 
108. P. Rosseel, Van Pallandtstraat 8a, Arnhem. 

Belangrijke mededeeling. 
De leden van „de Globe" worden er met nadruk op attent ge

maakt, dat ook zij de aanmeldingsformulieren moeten inzenden. 

Verloting van postzegels. 
Lijst van de nummers, waarop prijzen zijn gevallen bij de ge

houden verloting van postzegels door „de Globe" op 21 Juli 1937, 
welke tot dusver niet in ontvangst zijn genomen. 

4, 8, 17, 23, 30, 35, 40, 57, 59, 68, 73, 74, 83, 
113, 161, 169, 202, 203, 204, 206, 208, 214, 216, 217, 219, 220, 
221, 224, 227, 233, 241, 258, 266, 269, 272, 273, 277, 279, 286, 
301, 302, 303, 316, 319, 321, 323, 326, 327, 331, 338, 347, 348, 
351, 354, 355, 357, 361, 366, 367, 369, 377, 379, 382, 383, 390, 
396, 397, 399, 400, 403, 409, 410, 414, 415, 417, 418, 420, 421, 
424, 429, 432, 433, 434, 435, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 
451, 453, 454, 456, 457, 461, 465, 469, 472, 473, 477, 479, 480, 
482, 483, 485, 487, 488, 489, 496, 497, 500, 512, 514, 516, 517, 
522, 537, 538, 551, 555, 556, 557, 560, 562, 569, 575, 587, 590. 

Na inzending van de loten aan het adres van den heer J. C. 
Heidenreich, Burg. Weetsstraat 53, Arnhem, zullen de betreffende 
prijzen worden opgezonden. Verzoeke beleefd portokosten ad 
ƒ0,12 voor toezending van de prijzen in te sluiten. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 25 Augustus 1937, des avonds 

te 8 uur precies, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 11 Mei 1937. 
Aanwezig 18 leden. De vergadering wordt geopend door den 

heer Jorissen; met kennisgeving was de heer Van Harderwijk 
afwezig. De notulen der April-vergadering worden gelezen en 
ongewijzigd goedgekeurd. Daarna laat de heer Frenkel zijn col
lectie dienstzegels van Argentinië rondgaan, na eerst een en ander 
te hebben verteld over de watermerken, tandingen en papier
soorten. Met veel belangstelling worden de zegels gadegeslagen, 
waarna de heer Jorissen den dank der aanwezigen overbrengt aan 
den heer Frenkel voor de interessante collectie. Hierop volgen de 
verlotingen, waarna het officieele deel door den heer Jorissen 
wordt gesloten. L. W. I. 

Verslag der vergadering van 8 Juni 1937. 
Aanwezig 15 leden. De voorzitter heet allen welkom; de secre

taris leest de notulen. Met kennisgeving zijn afwezig de heeren 
Bakker, Van Putten jr. en Weijer. Betreffende de vacatures in 
het Bondsbestuur wordt besloten de herbenoeming van de heeren 
Jorissen en Zwolle te ondersteunen. Voor de Costerus-medaille zal 
onze club geen bepaalde voorstellen inzenden. Verder is aan de 
orde de bezichtiging van de collectie Eiigenraam betreffende alles 
wat het postzegelwezen betreft. Eigenlijk was het een soort pro
paganda met tekst en zegels. Achtereenvolgens passeeren de vele 
bladen met stukken zonder zegels, eerste uitgiften Engeland en 
Nederland, voordrukalbum, penvernietigini;, geperforeerde zegels, 
breede randen, tête-bèche, halve zegels, inflatiezegels, vliegzegels, 
brieven, specimen, herdrukken, ontwerpproeven van Finland, na
drukken tweevoudige druk Danzig, privé-nadrukkcn Hannover, 
foutdrukken, baarfrankeering, reconstructie platen, typen, gebou
wen, dieren, schepen. Olympiadezegels, plaatnummers Engeland, 
enz. Aan het eind van dezen leerrijken en interessanten avond 
dankte de heer Van Harderwük den heer Eijgenraam voor het 
mooie en uitgebreide van al dit fraais; hij prees de vele studie, 
den eenvoud van uitwerking en het prachtige materiaal. Een en 
ander in druk zou een medaille van verdienste waard zijn. Nu 
profiteerden de aanwezigen van dit alles en een dankbaar applaus 
onderstreepte deze woorden. Verder werd de gewone verloting 
gehouden, waarna de heer Den Outer nog een nieuw lid aan
bracht. Na een wensch voor een goede zomervacantie, sloot de 
voorzitter deze vergadering. L. W. I. 

G E B R . A B R A H A M S , D E N H A A G . 

Vertegen
woordigers 

voor 
Nederland 

en 
Koloniën: 

(216) 
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Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris: H. WEIJENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overveen. 

Afdeeling blokstukken en/of poststukken. 
Leden, die wenschen in te zenden voor een eventueel op te 

richten afdeeling blokstukken en/of poststukken ,worden ver
zocht hiervan zoo spoedig mogelijk mededeeling te doen aan den 
commissaris van toezicht, den heer P. Engelenberg, Van Kins-
bergenstraat 1, Haarlem. Leden, die aan de rondzendingen van deze 
afdeeling wenschen deel te nemen, gelieven zich eveneens aan dit 
adres op te geven. 

Leden, die boekjes met zegels voor de g e w o n e rondzendingen 
gereed, hebben of kunnen maken, worden verzocht deze spoedig 
in te zenden; ze worden dan in September direct in circulatie 
gebracht. Blanco boekjes zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar 
ad ƒ 0,50 per 5 stuks bij v o o r u i t b e t a l i n g . 

Ingeschreven als lid. 
248. W. Janus, Floresstraat 96, Haarlem, N. 

Bedankt als lid. 
83. L. lonker. 

253. J. J. Benard jr. 

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

Candidaat-lid. 
J. S. R. C. Koch, leeraar R.H.B.S., Wilhelminasingel, Winschoten. 

(Voorgesteld door Th . Verlaan). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 23 Augustus 1937, des avonds 

te 8.15 uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 

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

Candidaat-Ieden. 
139. C. L. G. Heijmel, Meerssenerweg 257 B, Maastricht. 
140. W. Claessens, Kl. Heugdeweg, Noorbeek (L.). (Beiden voor

gedragen door J. Hermans). 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 20 September 1937, vergadering; 
Maandag 4 October 1937, beurs; 

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

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: M. H. H O O G E R W E R F , Fazantenstraat 5, Den Helder. 

In memoriam 
J. M. WALTER. 

2 Augustus lazen wij de tijding van het overlijden van den 
heer J. M. Walter, gedurende langen tijd een zeer gewaardeerd lid 
onzer vereeniging, zoodat wij hem noode zullen missen. 

Dat hij ruste in vrede. 

Verslag der vergadering van 27 Juli 1937. 
De vergadering wordt te kwart voor negen door den voorzitter 

mee een welkom to t de aanwezigen geopend, waarop de heer 
Vonk en mejuffrouw Van Meerten, van wie de laatste niet aan
wezig, geballoteerd en als lid der vereeniging aangenomen worden. 
De notulen worden gelezen en onveranderd vastgesteld. In de Juni-
vergadering werd besloten, dat de leden een zegel van tenminste 
fr. 5 waarde ter ruiling mede zouden brengen. Hieraan is door 

acht leden gehoor gegeven, doch de voorzitter spreekt den wensch 
uit, dat met de September-vergadering meerdere leden dit voor
beeld zullen volgen. Als ingekomen stukken zijn o.a. ontvangen 
een schrijven op bestelde Dominion-zegels, welke bestelling niet 
doorgaat; een aanbieding van zegels, een schrijven uit Bandoeng 
betreffende een te houden conferentie aldaar, waarvoor een spe
ciaal stempel uitgegeven zal worden. Na behandeling van deze 
stukken volgt de rondvraag. De heer Alderliefste doet een mede
deeling betreffende kostenraming voor de viering van het 15-jarig 
bestaan. 

Hierna worden nog eenige boekjes met restanten zegels der 
vereeniging geveild en sluit de voorzitter onder dankzegging de 
vergadering. M. H. H . 

Overleden. 
J. M. Walter, Ambonstraat 68, Den Helder. 

Nieuwe leden per 1 Augustus. 
mej. van Meerten, Janzenstraat 1, Den Helder. 
J. Vonk, Plantsoen 13, Julianadorp. 

Candidaat-lid. 
A. de Wit, Brouwerstraat 56, Den Helder. 

Adresveranderingen. 
A. G. A. Karstens wordt Gasstraat 23, Den Helder. 
C. W. M. Zomerdijk wordt p.a. Dep. der Marine, Batavia, C. 
J. Hamers wordt p. a. Dep. der Marine, Batavia, C. 

Mededeeling. 
Gedurende de maand Augustus wordt geen vergadering ge

houden. 
Vergadering. 

De volgende vergadering zal gehouden worden op Dinsdag 28 
September 1937, in de bovenzaal van Café „Postbrug", Konings
plein, Den Helder. 

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

Verslag van den ruilavond van 14 Juli 1937. 
Deze extra-bijeenkomst was speciaal belegd, om den leden ook 

in de vacantie-maanden nog een gelegenheid tot ruilen, enz., te 
geven. De voorzitter benutte deze gelegenheid om mede te deelen, 
dat twee candidaat-leden zijn voorgedragen. Hiervan was me
juffrouw H. Koppendraijer aanwezig, die door den voorzitter 
hartelijk welkom werd geheeten. Voor de verloting was nog een 
prijs ingekomen van den heer W. de Visser Thzn., Boxtel. 

Na deze mededeelingen en het houden van de gratis verloting 
werd het ruilen en handelen voortgezet. H . 

Nieuwe leden. 
mr. dr. C. M. van Leeuwen, St. Jorisstraat 11, 's-Hertogenbosch. 
mej. H. Koppendraijer, Handelskade 18, 's-Hertogenbosch. 

Candidaat-lid. 
C. M. Vesters, Grootestraat 265 a, Nieuwkuijk. (Voorgedragen door 

E. P. A. van Dijk). 
Adreswijzigingen. 

Willy Mulder, Helvoirtsche Steenweg C 21 A, Vught, wordt 
Vughterdijk 153, 's-Hertogenbosch. 

H. W, M. Domensino, Oranjestraat 11, wordt Prins Bernhardlaan 
11, Helmond, 

freule Ga. Legrelle, Boxtelscheweg, wordt Taaistraat 92, Vught. 
mr. H. M. F. Kersemaekers, Baelaarsstraat 4, 's-Hertogenbosch, 

wordt Victorialaan 14, Vught. 
L. de Voigt, Snellestraat 50, wordt Minderbroederstraat 12, 

's-Hertogenbosch. , 

Mededeelingen. 
De leden worden beleefd verzocht steeds hun adresveranderingen 

aan den secretaris te willen opgeven, waardoor moeilijkheden voor
komen worden. 

Degene, die in het bezit is van lot nr. 1656 der loterij van de 
Philatelibienclub „Eindhoven", kan dit bij den secretaris inleveren. 
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Bij vlugge inzending zal voor uitreiking van den 69en prijs 
worden zorggedragen. 

Vergaderingen. 
5 September 1937: propagandavergadering te Waalwijk. 
26 September 1937: ledenvergadering in hotel „Central", te 

's-Hertogenbosch. 
N.B. Nadere uitnoodigingen worden tijdig toegezonden. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: P. GIJZEN, Dorpstraat 25, Geleen (L.). 

Nieuwe leden. 
R. G. Vonken, Abshoven 15, Geleen (L.). 
K. van IJsendoorn, Esdoornstraat 41, Geleen (L.). 

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

Verslag der vergadering van 26 Juli 1937. 
Te ongeveer half negen opent de voorzitter met een kort 

woord van welkom de vergadering. De secretaris krijgt gelegen
heid tot voorlezing der notulen, welke onveranderd worden 
goedgekeurd. 

Een aanbieding van een handelaar uit Monaco met het verzoek, 
boekjes voor de rondzending te mogen inzenden, wordt voor 
kennisgeving aangenomen. Ingekomen is een circulaire van den 
heer Adama uit Nijmegen, inhoudende een protest tegen het 
plaatsen van sommige advertenties in het Maandblad. Bijgevoegd is 
een verzoek aan de administratie van het Maandblad om richt
lijnen vast te stellen, ten einde zulke advertenties te weigeren en 
vraagt om adhaesie te betuigen. De voorzitter merkt oo, dat het 
hem bekend is, dat bij de administratie van het Maandblad reeds 
lang een regeling bestaat in den geest door den heer Adama 
bedoeld, om welke reden hij het onnoodig vindt hierop aan te 
dringen en stelt voor de circulaire voor kennisgeving aan te 
nemen. Aldus wordt besloten. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer Kruissink hem bericht 
heeft dat hij door overplaatsing naar Den Haag onze vereeniging 
gaat verlaren en spreekt den wensch uit, dat hij zich in Den Haag 
weer spoedig bij zijn oude vereeniging zal laten inschrijven. 

Inlichtingen zijn ingewonnen omtrent het verzekeren der rond-
zendingen. Daar nog niet alles binnen is, wordt besloten dit in 
de September-vergadering te behandelen. Bij de rondvraag vraagt 
de heer Den Boer om de aankondiging der vergadering te ver
melden in de plaatselijke bladen. Daar dit geen kosten met zich 
medebrengt, zal hieraan worden voldaan. Na eraan herinnerd te 
hebben, dat in Augustus niet wordt vergaderd, wordt het offi-
cieele gedeelte gesloten en blijft men nog eenigen tijd gezellig 
bijeen. J. P. 

Bedankt. 
A. Kruissink, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 September in het restaurant „Het 

Schaakbord", Gouda. 

Ned Ver. , n" F v'-'tn.verz. „De Vliegende Hollander". 
Secretariaat Stiinbuijsstraat 35, Nijmegen. 

De Philavia te Den Haag (30 Juli - 15 Augustus 1937). 
Alles stond de laatste maand in het teeken van onze »^ers'e 

Nederlandsche Luchtposttentoonstelling. Ook onze vereeniging 
komt daar met een eigen inzending uit, waardoor de verzamelaars 
een beeld krijgen van ons werken. Bijzonder duidelijk komt hierbij 
de thans nog bescheiden werking van onzen nieuwtjesdiensr tr>t 
uitdrukking. Men ziet een blad met twee luchtpoststukken: »én 
van Nederland naar Indië en één van Indië naar Nederland 
(beide van een bijzonder vlucht). Daarbij staat de volgende teksf 
„K woont in Nederland en G in Ned.-Indië. Een bijzondere post-

vlucht tusschen beide landen. De een zendt met de heenvlucht, 
de ander terug ! Elk krijgt zoo de twee verschillende stukken. 
Hoe gaat het nu als X, Y en Z en vele anderen ook gaarne der
gelijke stukken hadden ? Wel, dan zenden K en G een paar stuk
ken meer mee en de nieuwtjesdienstleider distribueert ze" en een 
ander blad met een vliegbrief van Syrië en een van Japan me. 
den volgenden tekst: „De een heeft familie in Syrië en de ander 
een kennis in Japan. Er is een gelegenheidsvlucht in Japan en 
Syrië heeft mooie vliegzegels. Men kan elkaar nu stukken van 
dergelijke landen verschaffen. X. Y en Z willen ook graag mee
doen en hebben relaties in Oostenrijk, Ned.-Indië en Zuid-Afriki. 
Wat nu te doen ? Samenwerken ! Daarvoor is de nieuwtjesdiens'. 
Ieder stuurt een voldoend aantal aan den leider tegen kostprijs (z;e 
het reglement) en deze zorgt voor de distributie. Vele handen 
maken licht werk". 

Voor een beschrijving van de talrijke en prachtige inzendingen, 
welke er te bewonderen zijn, zie men de beschrijving elders in dit 
blad. Onze vereeniging meende goed te doen deze tentoonstelling 
met raad en daad te steunen. In de klasse Nederland en Koloniën 
loofde zij o.a. twee medailles ui t : een zilveren als eerste prijs en 
een verzilverd bronzen als tweede prijs. Ze werden resp. gewonnen 
door de beeren H. L. Dolk (Delft) en J. J. Lorang (Den Haag). 

Nieuwsberichten. 
In gevallen, waarbij niet voldoende tijd is om een en ander in 

de pers te publiceeren, is het gewenscht, dat de verzamelaars eei. 
nieuwsbericht krijgen. Wij denken daarbij in het bijzonder aan 
bijzondere postvluchten, waarmee men gaarne wat verzond. Reeds 
eenige keeren werd een dergelijk bericht aan onze leden verzon
den. Dit nu kan — bij voldoende belangstelling en steun — voort
gezet worden. Hiervoor zorgt in het vervolg de stichting „Het 
Nederlandsche Luchtvaartarchief", Van Spaenstraat 20, Nijmegen. 
Het „Luchtvaartarchief" zendt op ongeregelde tijden nieuwsbe
richten uit, waarin men tijdig bijzonderheden betreffende a.s. 
bijzondere postvluchten kan vinden of belangrijke kwesties betref
fende de luchtpostverzameling behandeld worden. He t archief 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, welke dan ook, noch wat 
betreft de compleetheid, noch wat betreft de juistheid der berich
ten. Alle's wordt echter naar beste weten en kunnen vermeld. Deze 
nieuwsberichten zijn gratis. Wie ze gaarne ontvangt, zende 10 
geadresseerde en met I K cent gefrankerde envelloppen voor toe
zending. Wie dit streven wil steunen en de uitgaven mogelijk wil 
maken, geve zich op als donateur a ƒ1,50 of ƒ2 ,50 per jaar; 
postgiro 306480. Werkt allen mede, dat deze uitgaven mogelijk 
zijn. J- P. 

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

Verslag der vergadering van 28 Juli 1937. 
Te ongeveer half negen opent de voorzitter de vergadering eii 

heet de aanwezigen hartelijk welkom. De secretaris leest de notulei 
voor, welke goedgekeurd worden. Ingekomen is een schrijven van 
een postzegelvereeniging, dat voor kennisgeving wordt aanaeno 
men. Tot onze spijt bedankten eenige leden, die niet de liefheb
berij voor het verzamelen meer hebben, om langer lid te blijven 
daartegenover meldde zich een nieuw lid aan. Verder wordt be 
"iloten om tot aanschaffing over te gaan van stempeltjes voor de 
rondzending. De leden betalen hiervoor ƒ 0,25, welk bedrag bi 
het bedanken als lid wordt terugbetaald bij inlevering van hei 
onbeschadigde stempel. Verder werd de avond nog met gezelli'. 
ruilen voortgezet, waarna de voorzitter de vergadering sloot. 

B. J. S 
Nieuw lid. 

H. Wessels, Kerkerinklaan, Santpoort. 

Bedankt. 
J. M. van den Ende, Schröder v. d. Kolkweg 14, Santpoort. 
A. Verkaik, Hagelingerweg 167, Santpoort. 
L. van Hall, Terrasweg 62, Santpoort. 
J. Visser, Terrasweg 4, Santpoort. 

Adresverandering. 
C. Uitendaal wordt Duin en Kruidbergerweg 61, Santpoort. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Onze eerste Postzegelveiling zal plaats hebben in Sept./Oct. a.s. 
Wij zijn v e i l i n g h o u d e r s in den v o l l e n z in d e s w o o r d s , nemen zoowel 
kleine als grootere verzamelingen en kunnen v o o r s c h o t g e v e n tot e l k b e d r a g , 
komen persoonlijk voor belangrijke objecten ter plaatse. 
Wilt U Uwe verzameling d e s k u n d i g en w e t e n s c h a p p e l i j k beschreven hebben, 
h e t g e e n d e o p b r e n g s t t e n g o e d e k o m t , dan is het voor U van z e e r 
g r o o t b e l a n g , 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 v o o r t a a n : 

B A S T I A A N S E & B O E K E M A ' S P O S T Z E G E L H A N D E L N.V. 
(Een NIEUWE firma, doch met een ERVAREN directie.) (334) 
«VESTE «VAGENSTRAAT 3 4 , ROTTERDAM, C. TELEFOON 5 5 3 4 4 . 

^ t ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ t ^ É ^ ^ ^ "" ^ "- "̂  
Aanbieding in GedenkblokkenAlbums 
Schaubeku i tgaaf 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,— 
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 
banden 19,6 K.G. Van f 78,—, nu f 33,60. 
HiHerblokken, gestempeld. 5 verschillende afstem
pelingen Hamburg, Berchtesgaden, Berlijn, Nürnberg, 
München. Ongebruikt 50 ct., gestempeld 55 ct. 
De vijf afstempelingen te zamen f 2,50. Franco. 

HENDRIK VAN DER LOO's 
POSTZEGELHANDEL N.V. 
NIEUWSTRAAT 26 , ROTTERDAM 
TELEFOON 54840 (304) POSTGIRO 24392 

Bankrekening R. Mees & Zoonen, Rotterdam. 
^ " ^ P ^ F ^ P ^ » ^ I " " ^ P ' mi^ ^"■"^r^p"^ 

GOEDKOOPE AANBIEDING. 
10 gld Jubileum 1913, onberispelijke kwaliteit, per stuk 

paartje ƒ 2 9 , — ; blok van vier ƒ58 ,—. 
DANZIG, blokjes per paar . . . . . . 
OLYMPIADE, blokjes per paar 
OSTROPA, blokje 
BRAUNES BAND, blokje 
IJSLAND, blokje 
LUXEMBURG, blokje 
ALBANIË, aanbieding koopje, Yvert No. 166-176, compl, 

No. 177-187, compleet ƒ2 ,25 ; No. 207-217 . 
ENGELAND, Kroning, Kolonien, compleet 
ENGELAND, Kroning, Dominions, compleet 

ƒ 14,50; 

ƒ2,75. 
ƒ 2,50. 
ƒ 7,50. 
ƒ 0,65. 

" 4 , - . ƒ 
ƒ 2,75. 
ƒ2 ,75; 
ƒ2,75 

ƒ 12,75. 
ƒ 18,50. 

Franco na ontvangst van postwissel of giro 201148. 

J . J . A. ENGELKAMP, 
S P U I 13, A M S T E R D A M . (352) 

MeerdaneenmillioeDyulden 
was de totale opbrengst van de veilingen in het seizoen 

1936/1937. 
Dit is het bewijs, dat het een van de beste geweest 

is in de geschiedenis van de 

Bond Street Postzegelveilingen, 
waar 68 verkoopingen van bijzondere belangrijkheid en 
groote verscheidenheid reeds de kracht getoond hebben 
van de Britsche markt in zeldzame zegels . 

IJverige voorbereidingen worden nu reeds getroffen 
voor de volgende seizoen-veUingen. 

Wat hebt GIJ te verkoopen? Indien gij iets ter be
schikking hebt, zendt het dan nu, om op tijd te zijn voor 
het nieuwe seizoen. 

Gij kunt schrijven in het Engelsch, Fraiisch of Duitsch. 

H. R. HARMER, 
De leidende postzegel-auctionaris van de wereld. 

131/134 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres: Phistamsel-Wesdo, London. (187) 

V R A A G EN A A N B O D . 
Gevraagd: Nederl. f 88, 89, 90, 96^ 97, 131, 
132, i54> 155, 156, 204, 205, 2G6. Koop of 
ruil. STOKS, ie Van den Boschstraat 76^ 
Den Haag. 

Gevraagd: Ruil stempels Ned. Ik bezit klein 
rond 1J25, gr. rond 1350, Typenrades 2400 
div. Ik mankeer 116 in mancofijsten, 219 op 
aanvrage, 296 zend mancohjst. Zend s.v.p. 
doubl., ruil stuk om stuk of na overeenkomst. 
Voorts st. takje, takje en franco, 2 letters 4 
uur, dubbelnng, rechte naam, rechth spoorst 
Nummer staat op alle zegels. Handrolst. enz. 
J. V. d. Horst, Utrecht 

Gevraagd te koop of ïn rud 
Nederland, port 77. 

STOKS, ie V, d. Boschslraat j6, Den Haag, 

Gevraagd: 10, i j en 2j Ned. 2-zijdige rol-
tanding zonder watermerk, llchtgest in paren, 
alsmede 15 et. in paar ongest. alles onberisp. 
Koffier, Stadhouderplein 146, Den Haag. 

Gevraagd: 1872, 5 c , 143, 144,145, 147, 148, 
149, 258, 1891, j c , 136, 138, 141, 147, 176, 
259 en vele andere op andere waarden, C. 
Jansen, Fred Hendrikstraat S3> Utrecht. 

Gevraagd: Duitsl. Yv. 347, 393, 397, 398, 399, 
400, 420, 425, 430, 434, 438, 466, 476, 478, 
S19. 520» 521, j 6 i . Aer, 33, 34, 38—42. Mr. 
E. J. van den Berg, Jachtlaan 92, Apeldoorn. 

Toezending van het verschuldigde bedrag 
dezer advertenties vóór den ^en der maand 
per postwissel, postchèque of op postrekening 
37183 van L C. A. Smeulders, Breda. 
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WEER EEN H . P . H . AANBIEDING! 
Een zesdeelig KaBe OverzeeAlbum 
mei gratis supplement 1938, na ver

schijnen, van f 78,— thans f 33 ,60 
(klembanden); van f 52,50 thans 
f 22 ,80 (schroefbanden). 
Franco Nederland. Tijdelijke aanbieding. 

BELGIË 1932, Piccard, serie cpl. . 
—■ 1933, Orval, serie cpL, zeldzaam 
— 1935, Weldadigheid, serie cpl., 3 st 
— 1935, Rouwsene, cpl., 8 st. . . 
— 1936, Boudewijn, serie cpl., 8 st. 
■—■ 1937, Astrid, serie cpl., 8 st. . . 
— 1936, 10 fr., violet, nr. 444 . . 

ƒ - . -
- 18,75 
- 0,85 
- 0,80 
- 0,80 
- 0,75 

ƒ 1 , -

- 0,80 
- 0,80 
- 0,75 
- 0,30 

DANZIG. Daposta, 2 blokken f 3,25 
met tentoonstellingsstempel f 2,95. 

DUITSCHLAND 1935, Winter-Olp., cpl. ƒ 0,40 ƒ — — 
1936, Olympiade, serie cpl. . . 
1936, Gemeente-congres, cpl. 
1936, Braunes Band, vel . . . 
1936, Wegenbouw-serie, cpl. . . 
1937, Hitler, vel 
1937, Braunes Band met overdruk 

0,95 
0,20 
0,65 
0,95 
0,40 
0,70 

15 

Engeland, Zilver Jubileum series 1935. 
NIEUW-ZEELAND, zeldzaam . . 
ZUID-RHODESIA 
NOORD-RHODESIA 
FALKLAND EILANDEN, zeldzaam 
H O N G K O N G 
NIGERIA, zeldzaam 
SEYCHELLEN, zeldzaam . . . . 
BECHUANALAND 
TRINIDAD EN TOBAGO . . . 
STRAITS-SETTLEMENTS . . . 

ƒ 2,90 ƒ -

- 1,50 
- 2,25 

- 2,25 
- 2,25 
- 1,25 
- 1,95 
- 1,50 

1,75 

0,75 

1,15 

Engeland, k ron ings -ser ies1937 , 
geheel compleet met speciaal kroningsalbum, 
slechts f 35,—. Zoolang de voorraad strekt! 
Dominions, compl. met New-Foundland, 66 st., 
w.o. reeds zeer zeldz. series, slechts f 19,50. 

LIECHTENSTEIN 1935, 60 r. op 1 fr, 
luchtpost nr. 14, op brief, zeldzaam 

LUXEMBURG 1921, 5 fr., nr. 134 . 
— 1921, Weldadigheidsserie, cpl., 3 st. 
— 1925, Weldadigheidsserie, cpl., 4 st. 
— 1927, Weldadigheidsserie, cpl., 5 st. 
— 1928, Weldadigheidsserie, cpl., 5 st. 
— 1934, Weldadigheidsserie, cpl., zeldz. 
— 1936, Philat. congres-serie, cpl. . . 
— 1937, Weldadigheidsserie, cpl., zeldz. 
— 1937, Tentoonstellingsvel Dudelange 

OOSTENRIJK 1935, Wld, vldh.serie, cpl 
— 1936, Winterhulp, serie cpl. . . 
— 1936, Weldadigh., techniek, serie cpl. 
— 1935, Luchtp.-serie 5 gr. - 10 s., cpl, 

RUSLAND 1922, Wolga-ser., nr. 153-156 
— 1933, Landbouw-serie, cpl. 
— 1933, Stratosfeer, nr. 500-502 
— 1935, Metro serie, nr. 551-554 
— 1935, Sport-serie, cpl. . . . 
— 1935, Engels-serie, nr. 565-568 
— 1935, Congres-serie, nr. 569-572 
— 1935, Kalinin-serie, cpl. . . 
— 1935, Tolstoi-serie, cpl. . . 
— 1936, Pioniers-serie, cpl. . . 
— 1937, Architecten-serie, cpl. . 

SPANJE 1930, Goya-serie, cpl. . 
— 1930, Goya, Luchtpostserie, cpl 
— 1930, Columbus-serie, cpl. 
— 1930, Columbus, Luchtpostserie, cpl 
— 1930, Ibero-America, luchtpost, cpl. 

0,20 
> 

0,50 
0,65 
2,20 
0,55 
0,85 
2,75 

2,75 
1,65 
1,90 
8,75 

0,90 

1,50 

ƒ 1,50 

- 0,10 
- 0,25 
- 0,40 
- 0,60 

0,85 
3 , -

2,— 

1,75 

1,25 
1,90 
0,60 
0,75 
0,35 
0,35 
0,40 
0,50 

1,20 
1,50 
1,50 
1,20 
1,20 

CATALOGI 1 9 3 8 . 
YVERT, Wereld ƒ 4.50 
MICHEL, Wereld - 3,— 
MICHEL, Europa -2,15 
FROEDE, Wereld -2,10 
FROEDE, Europa -1,15 
CHAMPION, Luchtpost ƒ4,75 
SENF, Wereld -3,25 
SENF, Europa -2,15 
SPECIAAL-CATALOGUS 

NEDERLAND EN KOLONIEN . . . . - 1,25 

Deze pri jzen zijn f ranco Neder land . 
Wftf Pracht ige f r a n k e e r i n g ! 

Leveringen uitsluitend na ontvangst van het verschuldigde bedrag op Giro 110104 van 

D E H A A O S O H E : ROSXa^BGEIwHANDEL., 
IVOORDBINDE: I S Q - IQ©, DBIV H A A G . 

(244) 
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Reeds zijn enkele series niet meer verkrijgbaar en in prijs gestegen. 
Completeer deze nu nog. "Wij bieden vrijblijvend aan, zoolang de voorraad strekt: 

KOIwOIVIËlV: 
FALKLAND ƒ0,25 ADEN 

ANTIGUA 
ASCENSION . . . . 
BAHAMAS 
BARBADOS . . . . 
BASUTOLAND . . . 
BECHUANALAND . . 
BERMUDA . . . . 
BRITSCH-GUYANA 
BRITSCH-HONDURAS 
BRITSCH-SOMALILAND 
CAIMAN-EILANDEN . 
CEYLON -0,40 
CYPRUS 
DOMINICA 

ƒ0,40 
-0,30 FIDJI . . . . . . 
-0,35 GAMBIA 
-0,30 GIBRALTAR . . . 
-0,30 GILBERT AND ELLIS 
-0,35 GOUDKUST . . . 
-0,35 GRENADA . . . . 
-0,35 H O N G K O N G . . . 
-0,35 JAMAICA . . . . 
-0,35 KENYA 
-0,40 LEEWARD EILANDEN 
-0,25 MALTA 

MAURITIUS . . . 
■0,45 MONTSERRAT . . 
■ 0,30 N E W F O U N D L A N D . 

NIGERIA . . . 
- 0,35 NOORD-RHODESIA 
- 0,35 NYASSALAND 
-0,30 ST. HELENA 
-0.30 ST. KITTS 
-0,35 ST. LUCIA . 
-0,30 ST. V I N C E N T 
- 0,40 SEYCHELLEN 
-0,30 SIERRE LEONE 
-0,45 SOLOMON EILANDEN 
-0,30 STRAITS SETTLEMENTS 
-0,30 SWAZIELAND . . . 
-0,40 TRINIDAD 
- 0,30 TURKS EILANDEN . . 
-0,35 VIRGIN EILANDEN 
S e r i e c o m p l e e t f 

ƒ0,35 
-0,40 
-0,25 
-0,35 
-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,45 
-0,35 
-0,35 
-0,40 
-0,35 
-0,40 
-0,35 
-0,30 

1 3 , 5 0 . 
DOiUIIVIOIVS : 
ENGELAND 
CANADA 
COOK EILANDEN . . . 
MAROKKO 
NAURU 

Speciaal album voor al 

ƒ0,08 
-0,09 
-0,70 
-0,22 
-1,50 

Ie zegels f 2,75 

NIEUW-GUINEA 
NIEUW-ZEELAND 
NW.-FOUNDLAND 
NIUE 

ƒ1,80 PAPUA 
-0,70 ZUID-AFRIKA . . . . 
- 5,25 ZUID-WEST-AFRIKA . 
-0,70 ZUID-RHODESIA . . 
S e r i e c o m p l e e t f 

. . ƒ0,80 
. . - 3 , -
. . - 4,50 
. . - 4,95 

Alle Koloniën en Dominions geheel compleet in speciaa l a l b u m ff 3 8 , — . 

Alle zegels uitsluitend ongebruikt verkrijgbaar. — Losse waarden kunnen niet geleverd worden. 
Alle nieuwe uitgiften direct na verschijnen verkrijgbaar. Vraagt onze maandelijksche nieuwtjesboeken ter inzage! 

Bestelde U reeds een nieuwen catalogus, welke binnenkort zal verschijnen? 
In afwijking met den door ons opgegeven prijs van den nieuwen Nederland Speciaalcatalcgus is deze thans vastgesteld op f 1,25. 

Zeldzaam blok van Ivoorkust f 22,50 
LITHAUEN, Yvert 303—310, 311—318, 319—326, 327—334 per serie f 1,95 

Luchtpost 52—59, 60—67, 68—75, 76—83 „ „ f 1,70 AANBIEDING: 
].. JÜ. aan ^leten^ó Jto^uegMandd M.V,. 
4 4 D E L F X S C H E V A A R T . 
T e l e f o o n SS2S9. 
P o s t r e k e n i n g 1 7 3 6 9 . (164) 

ROXTERDAiVi, C. 
VEII^IIVGEIV S E D E R T 1 8 9 2 . 
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BASTIAANSE & BOEKEMA STAAN AAN DE SPITS! 
Tekst van deze annonces 1 
vóór den 5en in te zenden 1 

1 aan de administratie. 1 

ZEFIBBLOK YOUGO-SLAVIË, het mooiste 
blok van dit jaar. 4 zegels met verschillende 
klederdrachten. Verschijnt begin September. 
Het blok franco f 2,35, 10 bloks f 19,75. 
Giro 162800. A. -WEGGEN, {344) 
Juliana van Stolberglaan 181, Den Haag. 
[Met speciaal tentoonst.stempel zelfde prijs ) 

GEZOCHT: Oostenr., Lomb. en Levant, 
alles tot i883j België ie en 2e uitg.; Kerk. 
St. ie em., Pruisen tot 1861 ; Saksen, de ko-
ningsk.; Thurn en Taxis volrandig, Würtemb. 
Ie em. in paren, strips en blokken. Verder alles 
ongeb.: Bergedorff en Lübeck i t/m 7. Zichtz. 
omg.beh.Dr.ValkemaBlouw,.Oosterbeek.(32o) 

II ZICHTZENDINGEN. | | 
UITGEBREIDE COLLECTIES. 1 

PRIMA EX. BILLIJKE PRIJZEN. 1 
VRAAGT NOG HEDEN EEN 1 

ZICHTZENDING AAN. 1 
W. M. F. SUTHERLAND, i 

PHILATELIST, | 
ALBR. THAERLAAN 49, 1 

U T R E C H T . (342) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEGELS VAN 

NEDERLAND EN KOLONIËN 
PER 100 EN MEER PER SOORT. 

AANBIEDINGEN MET PRIJSOPGAVE 
AAN E. DE WEERD, (339) 

ERNST CASIMIRLAAN 19, GRONINGEN. 

1 Voor deze kleine annonces 1 
1 wordt voor meerdere | 
1 plaatsingen géén extra j 
1 korting verleend. 1 

1 AANGEBODEN tegen elk aan
nemelijk bod met zorg samenge
stelde gespecialiseerde verzameling 

Nederland (uitgiften 1867-71), 
bestaande uit 22 5 exemplaren; 
catalogus-waarde, ongeacht plaat» 
fouten, papierverschillen en afstem» 
pelingen, pl.m. f 170,—. Tevens 
aangeboden Nederland Nr. 2c*, 

U.S.A., Yvert Nr. 136. 
Prachtexemplaren. Bod gevraagd. 

M. D. POSTMA, 
Spoorstraat 130, Leeuwarden. (337) 
Overdrukt HITLER-BLOK, kleine oplage, 
reeds uitverkocht aan de post. Zolang de 
voorraad strekt f 4,ïo per lo, ongetand Hit-
ler-blok per stuk f 2,25, per 10 f 20,—. Vraagt 
mijn specialen engrosprijs voor overdr Bruine 
Bandbfok. Giro 162800. A. WEGGEN. (345) 
Juliana van Stolberglaan 181, Den Haag. 

1 PriJs dezer advertenties 1 
1 ƒ0,75 bij vooruitbetaling 1 
1 Postzegels worden niet in i 
1 betaling genomen. 1 

Nieuwe POLEN-BLOKS verschijnen 9 Sept. 
Prijs per serie f 4,75, lo series f 44,50. 

IJsland-blok f 4,7J. 
Zuid-Afrika Jipexblok-paar f j , — . 

Ver. Staten S P.A. blok per 10 f 5,65. 
Giro 162800. A. W E G G E N , (346) 
Ju l iana van Stolberglaan 181, Den Haag. 

Griekenland - Kreta Specialiteit: 
uitvoeren van mancolijsten voor verzamelaars 
Postzegels in volmaakten staat en beslist 
authentiek. Prijscourant gratis. 
L e o n C o s m o p o u l o s , Misrachi 27, Salo
niki (Griekenland). (Expert van de „Société 
Philatehque HelLénique", Saloniki. (3i6) 

Speciaal Catalogus van de postzegels 
van Nederland en Kolonien, 4e editie 1937/38 

verschijnt September. 
Herziene prijzen - geheel bijgewerkt -

in fraaien band. 
Officieele uitgave van de 

Nede r l . Vereen , van Postzegelhandelaren. 
Prijs f 1,25 plus f 0,10 porto 

(phil. frank.) 
NEDERL. POSTZEGELBEURS, 

Huygenspark J7, Den Haag. 
(Dir. M. J H. TOORENS) 

Giro Ned. Postz. Beurs 120J.43. Lid der Ver. 
Toezending DIRECT na verschijnen. (350) 

KILrO'S. 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 
Voor verzamelaars en handelaren. Origineele 
waar, rechtstreeks van de bron afkomstig. 

FINLAND 1925 t./m. 1930, ook Y. & T. 123, 138, strooken van 
pakketkaarten. V^ K.G. ƒ2 ,40 ; 1 K.G. ƒ4,75. 

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

DENEMARKEN met veel ANDERSSEN en Yv. 223 5 Kr. 1 K.G. 
(4200 ex.) door de post gezegeld ƒ 4 , 5 0 ; 4 K.G. ƒ13,—. 

JOEGOSLAVIË, 1920/'35, missiezegels, met rouwzegel Vi K.G. 
ƒ2 ,60 ; 1 K.G. (7000 ex.) ƒ 5 , — . 

DUITSCHLAND, missiezegels, nieuw, 1 K.G. ƒ1,85. 
TSJECHO-SLOWAKIJE, missie, 1 K.G. (8000 ex.) ƒ2,45. 
PORTUGAL, nieuwe missiezegels, ca. 150 verschillende, K K.G. 

ƒ 4 , 2 5 ; 1 K.G. (7500 zegels) ƒ8 ,15 . 
V^ K.G. van elk dezer 7 soorten ( 1 % K.G.) ƒ8,40. 
Geld vooruit. Porto ƒ 0,80. Postgiro 's-Gravenhage 145910. 
KARL WALTER, Aschaffenburg (Duitschland). (351) 

ƒ3 ,25 ; Weld. 
B.I.T. ƒ0 ,55 ; 
Charl. ƒ 1,50; 

Aangeboden: 

Te koop gevraagd: Nederland A N W ƒ0 ,58 ; 
Zeeman ƒ0 ,32 ; Rembr. ƒ0 ,40 ; Zw. kind '24, 
'27, '28, '29 ƒ0 ,20 ; '30 ƒ 0 , 2 5 ; '31 ƒ0 ,52 ; '32 
ƒ0 ,40 ; '33, '34 ƒ0 ,30 ; Zomer '35 ƒ0 ,20 ; '37, 
6 c. ƒ0 ,03 ; 36 c. Luchtp. ƒ0 ,04 ; 40 c. ƒ0 ,10 ; 
75 c. ƒ 0 , 1 5 ; Wd. Zw. 1 2 ^ c. ƒ0 ,08 ; Curajao 
12>^ c. ƒ0 ,08 ; België, Yv. 41 ƒ0 ,50 ; Orval I 

'28 ƒ 1 , 5 5 ; Antw. blok ƒ2 ,10 ; 
Siteb ƒ1 ,60 ; Borgerh. ƒ1 ,50 ; 
verder alle weldadigheidszegels. 
Nederland, nr. 6 ƒ 5 , 7 5 ; nr. 48, 

5 gld. prima ƒ 15,—; tel. 25 c. ongebr. ƒ 17,50; 
Zw. kind '24 ƒ0,30 p. serie; id. '25 ƒ0,30 p. 
serie, 10 series ƒ 2 , 7 5 ; id. '26 ƒ0 ,55 , 10 series 
ƒ5 ,25 ; id. '36 ƒ0,22 , 10 series ƒ2 ,05 ; id. '36 
1234 ct. ƒ 1 , — per 10; Rembr. ong. ƒ 0 , 5 5 ; 
Univ. ong. ƒ0 ,30 ; Luchtp. 1920 ƒ 0 , 2 5 ; Sur. 
Zending ong. ƒ 0,60. Levering na ontv. post-
wissel of storting op giro 306603. Zendingen 
boven ƒ 10,— franco. 

B . LAiVi «Ir., 
V o o r s t r a a t S 3 , D O R D R E C H T . 

N.B. Mijn annonce in vorig Maandblad is 
nog geldig. (340) 

75 cent behoeft U slechts per post-
wissel te zenden en U ontvangt 
tot einde 1937 franco huis 

♦ De Nederlandsche Postzegelmarkt, ♦ 
met gratis lidmaatschap Elwee's Rondzendver

eeniging en De Nederlandsche Philatelisten

Reisvereeniging. In het nummer van Sept. komt 
een wedstrijd voor met als hoofdprijs een rijwiel! 

E L W E E ' S P E R I O D I E K E N , 
Groen van Prinstererstraat 49 , Vlaardingen. (347) 

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

M a n c o l l i s l e n worden zorgvuldig uiigevoerd. 
Referentiën verzocht. 

W. WINDRATH, 
LUGANO (ZWITSERLAND). 

Lid „Ned. Ver." en andere Ned. Vereenigingen. (194) 

tilveMinditlilail! 
SPECIALE AANBIEDING. 

Dominions Kroningszegels. 
Compleet stel (postfrisch) f 18,50 
Duitschland. 
Hitlerblok, getand (postfrisch) 
Bruine band „ 
Luxemburg. 
Weldadigheid serie 1927, Yvert 

nos. 192—196 
PORTO EXTRA. 

H A Q A & H A R P E N A U , 
Geleenstraat 44, AMSTERDAM, Z. 

POSTGIRO 288605. (338) 

0,50 
0,70 

0,50 

ALLES PRIMA GEBRUIKT ! 
NEDERLAND. 
Zomerzegels 1937: 1 serie f 0,18; 10 series f 1,70. 

1936: 1 serie f 0,30; 10 series f 2,75. 
1935: 1 serie f 0,30; 10 series f 2,75. 
1932 (Salve Hospes): 

1 serie of meer f 0,85. 
1923/1936. — Alle Kinderzegels, in complete 
series (52 waarden) ƒ 6,80 
Idem in roltanding (31 waarden) ƒ 6,65 
15 series Gelegenheidszegels: Tuberculose, De 
Ruijter, Redding, Roooe Kruis, Olympiade. 
Rembrandt, Goudsche Glazen, Salve Hospes, 
Zeeman, Willem de Zwijger, Crisis en Emma. 
Curafao-herdenking, Zomer 1935 en 1936, 
Universiteit ƒ 7,— 
^ ^ ^ Deze series zijn ook afzonderlijk verkri jgbaar. 
Wij leveren zegels van Nederland en Koloniën, 
ook specialiteiten, in prima kwaliteit tegen 
concurreerende prijzen. 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451 . Porto steeds extra. (154) 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amste rdam, C. 

TIJDELIJKE AANBIEDING! 
Geheel compleet K.B. Buiten-Europa-
album inclusief Supplement 1938 (wordt 
na verschijnen bijgeleverd), 6 dealen 
met klembanden, vroegere prijs f 78,—, 
nu f 3 3 , S O ; met s c h r o e f s l u i t i n g 
vroegere prijs f 52,50, nu f 2 2 , S O . 
AMSTEROAMSCHE POSTZEGELHANDEL, 
St. L u c i e n s t e e g 2 2 , AMSTERDAM, C 
le lefoon 33203 . Postrekening 151986. (34S) 
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Machine 437 III. 
Een nieuwe reclame links vertoont een dik kabeltouw met bij

schrift: PLOEGLIJNEN / PLOEGREEPEN / KOETOUWEN / 
enz. / Winkeliers vraagt onze prijzen / N.V. LANKHORST / 
TOUWFABRIEKEN / SNEEK / OPGERICHT 18 . . (onleesbaar). 

Machine 470 VIII-IX. 
Ook de beide andere reclames links, K.L.M, en K.N.S.M., komen 

voor zonder afdruknummer tusschen de stempels. 

Machine 508 VUL 
Een nieuw cliché links vermeldt: „Premier" / (afb. stofzuiger) / 

WERKT / STEEDS / PREMIER. 
Machine 562 VIL 
Reeds in Maart stempelde deze machine links met een cliché: 

CLUBREIS / N A A R / SPITHEAD EN DE / MIDDELLANDSCHE 
ZEE / PER S.S. J. P. GOEN / 19 MEI - 10 JUNI 1937. 

Machine 621 II. 
Het afzenderscliché in deze machine werd iets gewijzigd: in den 

driehoek staat thans slechts DUNLOP / & / Co., in de drie cirkel
segmenten resp. H E E R E N G R A G H T 166 / EFFECTEN / ASSU
RANTIËN. 

Machine 688. 
Model C3 (oud, met 2 waardecijfers en geen ster), sedert begin 

April in gebruik bij de Kon. Weefgoederenfabnek C. T. Stork 
& Co. N.V. te Hengelo ( O ) . Tusschen de stempels het handels
merk: in dubbel ovaal 3 tulpen met een band, waarop D U T C H 
ART, en in de omlijsting: NOVELTY FABRICS / MADE IN 
HOLLAND. 

Machine 726 IL 
Een cliché links bevat de afbeelding van een bouillonblokje met 

bijschrift in rechthoek: Maggi's Bouillon / is zuiver, krachtig en / 
opwekkend van smaak. 

Machine 730. 
Model C3B, zonder afzenderscliché sedert April in gebruik bij 

de Groninger Maatschappij van Landbouw te Groningen. 
Machine 733. 
Model C3B, sedert April in gebruik bij de HoUandsche Fabriek 

van Melkproducten en Voedingsmiddelen N.V. Hollandia te 
Vlaardingen. Tusschen de stempels een afbeelding van een flesch 
melk, pakje boter, kaas en een lange rij blikjes met bijschrift 
HOLLANDIA N.V. / MELKPRODUCTEN. 

Machine 739. 
Model C3B, sedert April in gebruik bij de N.V. Ledeboer & 

Van der Held's Katoen Cie. te Rotterdam. Tusschen de stempels 
;en baal- katoen met opschrift LEDEBOER / C O T T O N & 
LINTERS. 

Machine 741. 
Model C3B, sedert April in gebruik te Goirle. Tusschen de 

tempels in rechthoek: N.V. TEXTIELFABRIEKEN / H. VAN 
'UIJENBROEK. 

Machine 748. 
Model C3B, sedert April in gebruik bij de Wellner Zilver-

abrieken N.V. te AMSTERDAM. Tusschen de stempels het han-
lelsmerk: drie kabouters met een mes, vork en lepel op den 
chouder, waarboven WELLNER. 

Machine 767. 
Model C3B, sedert April in gebruik bij U. Twijnstra's Oliefabrie-

en te Maarssen. Tusschen de stempels in rechthoek: U T / OLIE-
ABRIEKEN. 

Machine 769. 
Model C3B, sedert April in gebruik te Rotterdam. Tusschen de 

tempels Wijler's Graanh. N.V. / N.V. Rotterdamsche / Graan-
andel / N.V. GRANARIA. 
Machine 774. 
Model C3B, sedert Aprd in gebruik te Amsterdam. Tusschen 

e stempels N V . AMSTERDAMSCHE / MAATSCHAPPIJ / 
A N ONGEVALLENVERZEKERING. 

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

Hasler. 
Machine H. 568 III. 
In April kwam links van den datumsterapel een reclame voor, 

bestaande uit een wapenschild, waarop een diagonaal kruis en bij
schrift: Crossfield / SPORTKLEDING. 

Machine H. 594 VIII. 
Het cliché links, van de Lever's Zeepmij., werd vervangen door 

een vierkant, waarin: Rinso / SPECIAAL / GEFABRICEERD 
V O O R / DE WASMACHINE. 

NED.-INDIE. 
2e speciale vlucht Batavia-Manilla. 
Op 25 Juni 1937 vertrok de PK-AFL van de K.N.LL.M. naar 

Manilla, waar zij 26 Juni ariveerde. 
Aan post werd vervoerd: van Soerabaja en Batavia naar Manilla 

950 gram bruto, van Bandjermasin 75 gram, van Balikpapan 
5 gram en van Tarakan 590 gram. Terug werd geen post vervoerd. 

Den heer H. C. Lefering te Batavia dank voor de desbetreffende 
mededeeling. H. A. 

IETS UIT DE POSTGESCHIEDENIS VAN 
ARNHEM. 

Nu het 40-jarig jubileum van „de Globe" voor de deur staat, 
is het wellicht met van onpas om eens iets te vertellen van de 
postgeschiedenis van Gelre's hoofdstad. Verschillende dezer bij
zonderheden zijn ontleend aan Overvoorde's werk „De geschiedenis 
van het postwezen in Nederland vóór 1795". 

Een werkelijk verzamelaar stelt uiteraard belang in de ge
schiedenis der posterijen, wat natuurlijk ook geldt voor de leden 
der feestvierende vereeniging. De post heeft onder hen talrijke 
„klanten", die op de dagen, dat het Arnhemsche phüatelistenloket 
is geopend, met graagte hun inkoopen doen. Het postkantoor op 
de Jansplaats, dat in 1888 in gebruik werd genomen, is op die 
dagen en uren het philatelistisch centrum. 

Oude Arnhemmers herinneren zich nog ongetwijfeld het post
kantoor op de Kippenmarkt, waarvan helaas geen afbeelding meer 
was op te duiken. Wat is er toch veel van die oude herinneringen 
verloren gegaan ! 

Het kantoor op de kippenmarkt is echter slechts een schakel 
geweest in de lange keten der Arnhemsche postgeschiedenis, waar
van het begin reikt tot in de 15e eeuw. l o e n toch had de stad 
reeds haar eigen boden voor de stadsbrieven; in de 18e eeuw 
waren het er zelfs zeven, van wie een rijdende. 

Arnhem was opgenomen in verschillende belangrijke postroutes, 
o. a. van Amsterdam over Utrecht naar Keulen; van Nijmegen 
over Arnhem naar Doesburg, Zutphen en Deventer, alwaar aan
sluiting werd verkregen op de verbinding met Noord-Duitschland. 

In 1605 werd besloten aan de Rijn- en de Sabelspoort een rol 
met koord aan te brengen, waardoor de brievenmalen ook na 
sluiting van de poorten binnen de stad konden worden gebracht. 

Als eerste postmeester van Arnhem wordt een zekere Wil-
brenninck genoemd, die in den loop der tijden door anderen werd 
opgevolgd, tot in 1733 de stad het postmeesterschap aan zich trok 
ten behoeve van de twaalf schepenen. De schepenen benoemden 
een „commies", voor wien een instructie werd vastgesteld. Hier
uit blijkt, dat deze een belooning van 78 gulden per jaar genoot 
voor een postiljon met paard, dat gratis grazen mocht op de 
stadsweide. De commies ontving voortts ƒ 5,— per kwartaal voor 
kantoorbehoeften en een halven stuiver bestelgeld voor eiken 
brief, waarvoor hij een bestelster in dienst had. 

Van het verkeer werd in een journaal nauwkeurig aanteekenin^ 
gehouden, waarbij de brieven werden onderscheiden m „Hol-
landsche" en „Bovenlandsche". Van Overvoorde geeft hierover de 
volgende getallen: 

ZICHTZBNDINGEN. 
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Postkar op Emmerik. 

1734: HoUandsche 11267; Bovenlandsche 6008. 
1761: HoUandsche 18941; Bovenlandsche 8804. 
1788: HoUandsche 22873; Bovenlandsche 10250. 
Al zinken deze aantallen in het niet bij de huidige, toch wijzen 

zij uit, dat in die tijden Arnhem reeds een belangrijke handels
stad was. 

De stad beschikte voorts over een eigen rit, die van Dieren 
over Arnhem naar Wageningen voerde. Doesburg en Zutphen sloten 
daarop aan; zij brachten en haalden haar brieven te Dieren. Does
burg betaalde als haar aandeel in dezen gemeenschappelijken rit 
ƒ 30,—, Zutphen ƒ 85,— per jaar. 

In Wageningen had men aansluiting op den rit van en naar 
Nijmegen. 

In lyi uur reed de postiljon van Dieren naar Arnhem en in 
denzelfden tijd van Arnhem naar Wageningen. Heel snel ging 
het dus niet ! 

Hierboven werd reeds gezegd, dat de bestelling werd uitgevoerd 
door een bestelster; in 1680 wordt als zoodanig genoemd Wakken 
Jansen, die belast was met de bezorging der Utrechtsche en 
Amsterdamsche brieven Op 10 December 1710 deed zij van haar 
betrekking afstand ten behoeve van haar schoonzoon Johan van 
Houten. 

Als belangrijk knooppunt van spoorwegen en als grensplaats 
heeft Arnhem steeds een gewichtige rol gespeeld bij de expeditie 
der poststukken en zij doet dit nog. 

Een bekende rit was die van Arnhem op Emmerik, die des 
avonds te 11 uur uit Arnhem vertrok en des morgens te 4 uur 30 
weder terugkeerde. In het Zondagsblad van de Arnhemsche Cou
rant van 26 December 1926 heeft de heer J. G. A. van Hoger-
linden — lid van „de Globe" — hierover een interessant artikeltje 
geschreven. Het hierboven afgebeelde plaatje geeft de postkar weer 
op haar laatste rit, 3 Januari 1927, naar Emmerik. Een stukje 
postromantiek kwam hiermede aan zijn einde; de snellere en meer 
betrouwbare postauto verdrong ook hier den haver-motor. 

Romantiek ? Schrijver dezes heeft menigmaal in zijn jonge 
jaren de nachtpost van Arnhem voor Emmerik — waar aan
sluiting werd verkregen op de Duitsche ochtendtreinen — gereed 
gemaakt en op het laatste nippertje postiljon en koetsier het 
kantoor uitgewerkt ! Alles moest vliegensvlug gebeuren; voor 
romantische overpeinzingen was geen tijd. Een vurige, snel-
dravende klepper stond op de binnenplaats van het postkantoor 
de vonken uit de bestrating te slaan. Was de post geladen, dan 
vloog het paard de poort uit; langs den Westervoortschen dijk 
ging het — ook wel eens er naast ! In Babberich stond een versch 
paard gereed, dat de post heen en terug naar en van Emmerik 
bracht. Op den terugweg naar Arnhem werd in Babberich op
nieuw een verschen harddraver ingespannen, die, met schuim 

overdekt, zijn kostbaren last te half vijf 's morgens te Arnhem 
afleverde. 

Onder alle weersomstandigheden ging deze rit ononderbroken 
door. Het eenige romantische was, dat m sneeuw- of ijzelperiodes 
de postiljon drijfnat te half vijf op het verlichte postkantoor ver
scheen, zijn zware mantel en muts bedolven onder een witte laag. 
Wat er dan wel eens door hem gezegd werd, zullen we wei-
gevoegelijk maar verzwijgen; de uitdrukkingen mogen dan met 
romantisch zijn geweest, bloemrijk en krachtig waren zij on
getwijfeld ! 

V. B. 
(Cliché afgestaan door de Arnhemsche Courant). 

DE GESCHIEDENIS VAN HAWAII 
door mr. J. H. V A N PEURSEM. 

Niet alleen tegenover het buitenland had het koninkrijk zich 
een afgerond geheel getoond; ook innerlijk vond een krachtige 
consolidatie plaats .Was reeds in 1839 een soort „Declaration of 
Rights" afgekondigd, op 8 October 1840 werd de eerste grond
wet uitgevaardigd. Deze bevestigde het erfelijke koningschap en 
tevens de invloedrijke positie van de „Kuhina Nui", de vrouwe
lijke minister-president, als hoedanig aanvankelijk de favoriete 
echtgenoote van den koning fungeerde. Daarnaast werd een wet
gevend hchaam ingesteld; het zou bestaan uit vijftien erfelijke 
„pairs" en zeven gekozen leden. De rechterlijke macht zou be
rusten bij den koning en de premier, tezamen met vier rechters, 
door het wetgevend lichaam aan te wijzen. Tevens hield de grond
wet het voorschrift betreffende codificatie in. In 1842 werd het 
geheele samenstel van wetten gepubliceerd; van de bepalingen 
noemen wij eenheid van belasting, afschaffing van dwangarbeid 
en afschaffing van het „vischrecht". In hetzelfde jaar werd een 
regeeringslichaam ingesteld, dat de staatsdomeinen moest beheeren; 
een moderne regeling omtrent het innen der belastingen en de 
geregelde bezoldiging der staatsambtenaren verhoogde het staats-
crediet. 

Op 20 Mei 1845 werd de eerste zitting van het wetgevend 
lichaam geopend; de procureur-generaal van het koninkrijk kreeg 
in de vergadering opdracht, nauwkeurig de werkkring van de vijf 
Staatsdepartementen te regekn. Ook zagen de machthebbers in, dat 
handhaving van het oude systeem van grondbezit de economische 
ontwikkeling van het land ernstig tegenhield. Op 27 Januari 1847 
toog een staatscommissie aan het werk om een redelijke verdeeling 
der gronden tot stand te brengen; na veertig dagen was zij gereed 
met haar taak. Terwijl vroeger de koning recht had op allen 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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grond, kwam nu, krachtens de „Mahele", een derde deel aan den 
adel, een derde deel aan de dorpsgemeenschappen, terwijl de ko
ning de rest zelf behield. Daarvan stond hij echter weer de helft 
af aan den staat als staatsdomein, terwijl hii zijn eigen gebied 
hield onder den naam van kroondomein. Talrijke dorpsbewoners 
kregen thans hun eigen grond: zij waren „eigen boeren" geworden 
en niet langer hoorigen des konings; de opbrengst zou hun zelf 
ten goede komen. Zonder twijfel mag men in deze geste van 
Kamehameha III een daad van wijs beleid zien; het feodalisme 
behoorde thans voor goed tot het verleden. 

In 1849 deed zich nog een incident voor met een Fransch smal-
deel; het fort van Honolulu werd bezet en gedeeltelijk verwoest; 
toen echter bleek, dat Hawaii zou mogen rekenen op de vriend
schap van de Vereenigde Staten, werd door den Franschen com
mandant excuus aangeboden. 

Dat Amerika zich zoo interesseerde voor Hawaii, was natuurlijk 
in de eerste plaats te verklaren uit economisch inzicht van de 
Amerikanen; anderzijds echter ook door het zeer handige optre
den van den minister van Buitenlandsche Zaken van Hawaii, 
Robert Crichton Willie, die in 1850 een verdrag tot stand wist 
te brengen, waarin de Amerikaansche regeering formeel de on
afhankelijkheid van Hawaii garandeerde. 

In hetzelfde jaar 1850 werd Honolulu plechtig uitgeroepen tot 
hoofdstad en residentie van het Koninkrijk; een kamer van 
koophandel werd in het leven geroepen; op 22 December werd het 
eerste postkantoor geopend; een waterleiding en brandweer deden 
de hoofdstad niet achter staan bij groote Europeesche steden van 
die dagen. Een kleine Amerikaansche troepenafdeeling was voor 
alle veiligheid aanwezig. 

Op 1 October 1851 verschenen de eerste postzegels van Hawaii; 
de zeer kleine aantallen zegels waren hoofdzakelijk bedoeld voor 
frankeering van brieven naar de Vereenigde Staten; naar andere 
landen vond nog nagenoeg geen briefverzending plaats. 

Kamehameha III had de regeering aanvaard over een primitieve 
samenleving; onder zijn bestuur was het land gegroeid tot een 
modernen staat, die meetelde in het wereldgebeuren. De residentie 
bereikte een grooten bloei; de economische verhoudingen waren 
sprongsgewijze verbeterd. 

In de kracht van zijn leven overleed de derde Kamehameha in 
zijn residentie, op 15 December 1854. Zijn huwelijk was kinder
loos gebleven; om in de troonopvolging te kunnen voorzien had 
hij zijn neef Alexander Liholiho geadopteerd; deze aanvaardde als 
Kamehameha IV op 11 Januari 1855 de regeering over zijn land. 

Kamehameha IV was op 9 Februari 1834 te Honolulu geboren 
als tweede zoon van Kinau en Mataio Kekuanaoa. Kinau was een 
dochter van Kamehameha I; aanvankelijk was zij gehuwd met 
tiaar broeder Kamehameha II; onder de regeering van haar ande-
-en broeder, Kamehameha III had zij de functie van „kuhani nul" 
litgeoefend van 1832 tot aan haar dood, 4 April 1839. Haar man, 
ylataio Kekuanaoa, was in 1791 op het eiland Hawaii geboren; 
irele jaren heeft hij een groote rol gespeeld in het staatkundige 
even van het koninkrijk; hij was gouverneur van het eiland 
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Oahu en tevens langen tijd bekleed met de positie, welke over
eenkomt met die, welke in Engeland wordt bekleed door den 
Lord Privy Seal. Op 24 November 1868, vele jaren na zijn vrouw, 
en nadat ook zijn beide zoons, de koningen Kamehameha IV en 
Kamehameha V, en zijn dochter Victoria Kamamalu hem waren 
voorgegaan, is hij te Honolulu overleden. 

De jonge koning Kamehameha IV had in 1849 reeds een lange 
reis naar de Vereenigde Staten gemaakt; in zijn politiek toonde 
hij, gelijk zijn voorgangers groote sympathie voor het Britsche 
Rijk. Op 19 Juni 1856 trad hij in het huwelijk met Emma Rooke 
Naea. Koningin Emma was te Honolulu op 2 Februari 1836 ge

boren als dochter van een inheemsch edele, Naea, en Fanny Young 
Kekelaokalani, welke weer de dochter was van den „pilgrim father 
in Hawaii" John Young en de nicht van Kamehameha den 
Groote. Onmiddellijk na haar geboorte was Emma geadopteerd 
door haar oom Dr. T. B. C. Rooke, een Britsch medicus. 

Uit het huwelijk van Kamehameha IV en Koningin Emma werd 
op 20 Mei 1858 een zoon geboren, die den titel „Ka Haku o 
Hawaii", Prins van Hawaii, kreeg. Om duidelijk de vriendschap 
voor Engeland te toonen kreeg het prinsje de namen Edward 
Albert: hij zou de „Prins van Wales van Hawaii" worden, gelijk 
in Engeland de jonge zoon van Queen Victoria en Prins Albert, 
de latere Edward VIL Deze verwachting kwam echter niet ui t : 
op 19 Augustus 1862 overleed de Prins van Hawaii, nauwelijks 
vier jaar oud. Toen reeds vreesde men ernstig voor het uitsterven 
van het Koningshuis . . . de koning zelf trok zich de dood van 
zijn zoon buitengewoon sterk aan; zijn eigen leven werd er door 
verkort. En inderdaad: op 30 November 1863 overleed Kameha
meha IV te Honolulu, nog geen dertig jaar oud. 

Zijn weduwe. Koningin Emma, werd voortaan aangeduid met 
den bijnaam Kaleleonalani, „de weggaande geest van den hemel". 
Zij aanvaardde weldra een reis om de wereld; tijdens een lang
durig verblijf te Londen werden vriendschappelijke betrekkingen 
met Queen Victoria aangeknoopt. 

De oudere broeder van den overleden koning, prins Lot, aan
vaardde nog op den sterfdag, 30 November 1863, de regeering 
als Kamehameha V. Hij was op 11 December 1830 te Honolulu 
geboren als oudste zoon van Kinau en Mataio Kekuanaoa. Hij 
was een man van conservatieve levensopvattingen; terwijl sinds 
1845 de afgevaardigden door het geheele volk werden gekozen, 
wilde hij terugkeeren tot een beperkt kiesrecht. Hij weigerde den 
eed van trouw af te leggen op de oude, liberale grondwet en riep 

een constituante bijeen tot het samenstellen van een nieuwe 
grondwet; de vergadering maakte ernstige bezwaren. Toen stelde 
de vorst zelf een grondwet samen, waarin de oorzaak van den val 
van het koningschap, eenige tientallen jaren later, gezocht moet 

' worden. Deze „bayonet constitution", van kracht geworden op 
21 Augustus 1864, kon zeer gemakkelijk aanleiding geven tot 
ernstige misbruiken . . . welke inderdaad later herhaaldelijk wer
den gepleegd. 
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Aan zijn koninklijke waardigheid zette Kamehameha V op 
allerlei wijzen luister bij. Zoo stelde hij 11 April 1865 de „Orde van 
Kamehameha den Groote" in; in een brief ging hij zelfs zoo ver, 
dat hij de woorden, welke, misschien ten onrechte, Louis XIV in 
den mond worden gegeven, tot de zijne maakte: „L'Etat, c'est 
moi !" 

Aan het aloude instituut van^ de Kuhina Nui, maakte hij even
eens een eind. De laatste, die deze functie had bekleed, was de 
zuster van Kamehameha IV en Kamehameha V, prinses Victoria 
Kamamalu. Zij was als dochter van Kinau en Mataio Kekuanaoa 
geboren te Honolulu op 1 November 1838. In 1855 aanvaardde 
zij reeds de functie van Kuhina Nui; zij oefende haar taak uit tot 
het jaar 1864( toen de functie door haar broeder werd opgeheven, 
Twee jaar later, op 29 Mei 1866, is zij te Honolulu overleden. 

(Wordt vervolgd). 

LEGENDEN EN MYTHEN OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

XII. 
EGYPTISCHE MYTHEN (vervolg).  ■ ■' 

De legende van Memnon. 
Memnon is geen god, doch een legendarische figuur, welke in 

verband met Egypte genoemd moet worden. Hij was de zoon van 
den koning van Egypte en Ethiopië, Thiton, en van Aurora (de 
dageraad). Zijn vader zond hem naar Troje om de Trojanen te 
helpen vechten tegen de Grieken. In een gevecht werd hij door 
Achilles verslagen. Aurora schreide bittere tranen, toen zij de 
tijding van den dood van haar zoon vernam. Zij smeekte Zeus 
om Memnon, wanneer hij verbrand werd, door een teeken te 
onderscheiden van de andere stervelingen. Zeus stemde hierin toe 
en liet verschillende wonderen plaats vinden tijdens de verbran
ding van het lijk. Aurora bleef echter even bedroefd en lederen 
morgen schreide zij opnieuw vele tranen. Volgens de legende is 
de tranenvloed van Aurora de dauw. 

Op het 10 M. zegel der uitgiften 1914 en 
1920'22 van Egypte zijn twee kolossale beel
den afgebeeld, die plm. 1500 v. Chr. in de 
buurt van Thebe werden opgericht. De Grie
ken beschouwden deze beelden als zijnde op
gericht ter eere van Memnon. Latere onder
zoekingen hebben aan het licht gebracht, dat 
de kolossen waarschijnlijk den pharao Armen
hotpon III moeten voorstellen. "Waneer de 
eerste zonnestralen de beelden beschenen 
brachten ze welluidende klanken voort. Op 
deze wijze (zegt de legende) begroette Mem

non zijn moeder, de dageraad. Dit voortbrengen van klanken 
berustte op het beginsel van de uitzetting van lucht door ver
warming, in dit geval door de zon. De beelden waren n.1. hol 
van binnen en nu ontsnapte door een nauwe spleet de verwarmde 
lucht, waardoor een zingend geluid ontstond. Het volk schreef 
een bovennatuurlijken oorsprong toe aan dit geluid; dit geloof 
werd door de priesters uitgebuit. 

Memnon (?) komt voor op Egypte. 10 M. 1914 en op 1920'22, 
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INDISCHE (BRAHMAANSCHE) MYTHOLOGIE. 
Hoewel de zegels der Indische Kleinstaten zich niet in een 

overmaat van populariteit mogen verheugen, wil ik toch niet 
nalaten eenige mythen te vermelden, die betrekking hebben op 
afbeeldingen o.m. op de zegels van Daita, Jaipur, Nepal, Halaivar 
en FranschIndië (Inde franjaise). 

Siva. 
De Brahmaansche drieëenheid be

staat uit de goden Siva of Mahadeva 
(hetgeen beteekent god der goden), 
Brahma en Vishnu. Siva is afgebeeld op 
alle waarden van de uitgiften van Ne
pal van 1907. We zien hem zittend op 
den berg Kailas (Mount Everest), te
midden van de met eeuwige sneeuw 
bedekte toppen van de Himalaya. De 

god, die peinzend neerzit, heeft in zijn rechterhand een drietand, 
in zijn linker een antiloop. Aan dezen antiloop is de volgende 
mythe verbonden. Brahma, als verwekker van het leven, was de 
vader van Sarasivati. Later nam hij zijn dochter tot vrouw. Siva 
was zeer vertoornd over het begaan van deze bloedschande. Tot 
straf kneep hij Brahma, die vijf hoofden had, het bovenste hoofd 
af, zoodat deze vanaf dat oogenblik maar vierhoofdig was. Het af
geknepen hoofd kan Mahadeva echter niet kwijtraken, het dreigde 
voor eeuwig aan zijn linkerhand te blijven kleven. Door de 
kracht van zijn wil gelukte het hem het hoofd te veranderen in 
een antiloop. Op de afbeelding van den god of het hierbij weer
gegeven zegel, zien we, dat hij Mahasheva de groote brilslang 
om zijn hals heeft geslingerd; den kop zien we naast het rechter
oor van den god. Vooraan op het zegel zstroomt de Ganges, die 
volgens de mythe ontspringt uit den mond van de godin Ganga, 
die zich bevindt in de gevlochten haartooi van den god. Ook 
aan de brilslang is een mythe verbonden. Op een dag, dat de 
goden bezig waren aan de zeeën het levenssap der onsterfelijkheid 
te onttrekken, kwam het gift der vergiften boven. Dit gift had 
een dusdanige verschroeiende werking, dat het dreigde alle goden 
te verbranden. Zij riepen Siva, die als zeer vindingrijk bekend stond, 
te hulp. Deze slikte, zonder te aarzelen, het vergif in, doch het 
bleef in zijn keel steken en dreigde ook hem te verbranden. Om 
de verschroeling van het vergif tegen te gaan, wikkelde Siva 
tweemaal het koele slangenlijf van Mahashesva om zijn hals en 
zette hij Ganga op zijn hoofd, die door middel van de uit haar 
mond ontspringende Ganges voor voortdurende afkoeling van dit 
lichaamsdeel moest zorg dragen. 

Siva of mahadeva komt voor op Nepal, 1907, 2, 4, 8, 16, 24, 
32 p., 1 en 5 r. 

Brahma. 

STATE Tj 

Brahma is afgebeeld op de zegels van de uit
gifte 1914 (1 C.30 c.) van FranschIndië (Eta
blissements fran9ais dans l'Inde). Brahma is de 
incarnatie van Brahm, de hoogste godheid, die 
zich manifesteert in de drieëenheid (trimourti); 
Brahma, Siva en Vishnu. Hij is dt schepper 
der aarde, der goden en der menschen. Als 
eerste incarnatie van Brahm, had hij vier 
zonen, van wie de vier erfelijke Hindoekasten 
afstammen, n.1. Brahmanen, Kchatriyas, Vai
jyas en Soudras, vandaar dat hij met vier 
hoofden wordt afgebeeld. Op het hierbij afge
beelde zegel zien wij den god, zittende op een 
zwaan. Dit is onjuist, daar de zwaan volgens 

de mythe de drager (vahana) is van Saraswati, Brahma's vrouw. 
Brahma komt voor op FranschIndië (Etablissements fran9ais dans 
l'Inde), 1914, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 c. 

Ganesha. 
Ganesha is de god met den olifantskop. Hij 

is afgebeeld op alle uitgiften (189318991 van 
Datia (of Duttia) . De volgende mythe verhaalt, 
waaraan de god dezen kop te danken heeft. 
Ganesha was de oudste zoon van Siva. Op een 
dag had hij den toorn van zijn vader gaande 
gemaakt, waarop deze hem het hoofd afkneep, 
hetgeen de dood tengevolge had. Zijn moeder, 
Parvati, was hierover diep bedroefd en smeekte 

haar echtgenoot Ganesha weer tot het leven te doen terugkeeren 
Siva liet zich vermurwen en gelastte het volgende: Sla van mensch 
of beest, dat slapende met den kop naar het noorden gewend wordt 
aangetroffen, den kop af en zet dezen op Ganesha's lichaam 
Van dat oogenblik af zal hij weer levend worden, doch voor altijd 
de drager van dien kop moeten zijn. Nu werd een olifant het 
eerst in deze houding aangetroffen en werd diens kop dus voor 
het vereischte doel benut. Vandaar, dat Ganesha een olifantskop 
had. Aan het woord Ganesha is de volgende beteekenis ver 
bonden: ganas beteekent slechte machten; Ganesha, meester van 
slechte machten. Bij elke Brahmaansche godsdienstceremonie werd 
Ganesha het eerst aangeroepen en werd hem gesmeekt de boozc 
machten te weren. Ganesha is afgebeeld met een stuk olifantsslurf 
in een van zijn vier handen. Chandra, de god van de maan, had 
hem n.1. om zijn vreemd uiterlijk uitgelachen en nu wilde h 
hem bestraffen door hem te treffen met een stuk slurf. Hij zag 
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hier echter van af, nadat Chandra hem nederig zijn verontschul
diging voor deze „majesteitsschennis" had aangeboden ! 

Ganesha komt voor op Datia (of Duttia) 1893, K, 1, 2, 4 a.; 
1897, Vi, 1, 2, 4 a.; 1899, %, %, 2, 2, 4 a. 

Surya. 

Op alle waarden van de uitgiften van 
1904, 1904-1905, 1912, 1913-1918 en op 
de K anna van de uitgifte van 1931 van 
Jaipur is de zonnegod Surya afgebeeld, 
rijdend in zijn wagen, getrokken door 
zeven melkwitte paarden. De vorsten 
van Jaipur beweren n.1. af te stammen 
van Surya en noemen zich dientengevolge 
„suryavamshis". Volgens de mythe rijdt 
Surya steeds rond den berg Meru en be

werkt daardoor de opeenvolging van dag en nacht. Wanneer het 
's zomers heet is, rijdt hij langzaam, vandaar de langere dagen, 
doch 's winters rijdt hij sneller, bijgevolg zijn de dagen dan korter. 

De zonnegod Surya is afgebeeld op Jaipur, 1904, 34, 1, 2 a.; 
1904, % }i, 1, 2, 4, 8 a.; 1911, Vi, %, 1, 2 a., 1 r.; 1926, 3 a. op 

a., 3 a. op 1 r. 

Garuda. 
Vishnu zelf is niet op een postzegel afgebeeld, wél echter zijn 

drager (vahana), die den naam Garuda draagt. Garuda is een 
wezen van goddelijken oorsprong, dat beurtelings in de gestalte van 
een mensch, gevleugeld, met den snavel van een roofvogel en 
met een kroon, of met het lichaam van een arend of gier wordt 
afgebeeld. Naast de tempels, opgericht ter eere van Vishnu, be
vindt zich steeds een klein tempeltje ter eere van Garuda. 
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Garuda is afgebeeld op de luchtpostzegels van Ned.-Indië, 1931, 
ter waarde van 30 c , ^% en 7J4 gld., en op de luchtpostzegels 
van Siam, 1925, 2, 3, 5, 10, 15, 25, 50 s., 1 b. 

De Apsara. 
Hoewel de Apsara geen godin is, staat zij toch in onmiddellijk 

verband met de mythologie der hindoes, in wier paradijs zij be
staan als dansende nymfen. Volgens de mythe ging Ghandarva 
(een geest, die den hoogsten hemel bewoonde) een huwelijk met 
deze nymfen aan. H u n nakomelingen waren de eerste menschen 
op aarde. 
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De Apsara is afgebeeld op de twee zegels van Jhalawar van 
1887-1890 in de waarden van 1 paisa en K anna, m op Indo-Ch'na 
1931-1933 in de waarden van 50, 60 c. en 1, 2 pi. 

(''Ä"ordt vervolgd) 

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

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 

XIV. 
Oostenrijk. 

Kaiserl. Königl. Feldpost van 1918, 
Senf I-XIV, Yvert 72-84 en 64a. Hier
naast een afbeelding van deze zegels, ge
tand 1234, met beeltenis van keizer Karl, 
door eikenbladeren omgeven; een stel, 
dat nooit in gebruik is geweest, omdat 
het Oostenrijksch-Hongaarsche front 
kort voor den wapenstilstand inéénge-
stort was vóór de regelrechte uitgifte 
dezer zegels bij de legers. Toch zijn 
enkele dagen aan het postkantoor te 
Weenen en later bij het ministerie van 
oorlog aldaar series van deze zegels ten 
behoeve van verzamelaars te koop ge

weest. Het stel bestaat uit de waarden: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 
45, 50, 60, 80 en 90 heller. Voorts nog een 1 kroon olijfkleur op 
groenachtig papier met de beeltenis van keizer Karl in de teekening 
der waarden van 2 tot 10 kr. van de vorige uitgifte (Senf 69-72; 
Yvert 65-68). 

De niet rechttijdige aanvulling op het postkantoor te Graz aan 
het eind van 1921 van de gewone expresse-zegels 50/2 heller (Senf 
324; Yvert expresse 55) heeft als voorwendsel gediend voor den 
aanmaak van een nooduitgifte, bestaande uit een rooden opdruk 
met handstempel „Eil" op het gewone blauwe zegel van 50 heller 
(Senf 257; Yvert 202) en later het woord „Eilmarke" in boekdruk. 
Het is gebleken, dat het maakwerk geweest is, geheel onbevoegd, 
afkomstig van eenige ambtenaren. 

Een soortgelijk geval is het ontstaan van een fantasieproduct 
door het overstempelen van het zegel van 1919, 10 heller rood 
op grijs papier (Senf 265y; Yvert 192a) met een violetten schuinen 
opdruk „Eilmarke" op een postkantoor te Weenen tusschen 2 en 
6 Mei 1921. 

Na den wereldoorlog zijn een menigte vellen te voorschijn ge
komen van de Oostenrijksche zegels van 1916 van 5 en 10 heller 
(Senf 179 en 191; Yvert 144 en 146), die in Engeland vervaardigd 
zijn en dienen moesten voor spionnagedoeleinden. De opzet was 
echter meer benadeeling der Oostenrijksche posterijen door de 
zegels als echt te gebruiken, wat evenwel niet gelukt is. 

Oost-Siberië. 
In het Trans-Baikalgebied verzamelden zich ongeveer eind 1920 

onder generaal Semenoff overblijfsels van het verslagen Koltschak-
leger. Daar werden Russische zegels met nieuwen waarde-opdruk 
voorzien en uitgegeven (Senf Siberien Semenoff reg. in Tschita 1-4). 

Beweerd wordt, d»t bovendien in 1921 Russische postzegels uit
gegeven zijn, die een grooten wapenvormigen opdruk dragen in 
mat blauw, gelijk deze ook op het Russische papiergeld van dat 
tijdperk te zien is. In een loodrecht-gestreepten achtergrond is 
een langwerpig vierkantje uitgespaard, waarin de woorden: 
Wremennaja - semskaja - wiast - pribaikalja (voorloopige regee
ring van het Pri-Baikalgebied). Daaronder is een ploeg te zien 
vóór de ondergaande zon; 13 verschillende Russische zegels, on-
getand en getand, en een kruisband werden met dezen opdruk 
voorzien. 

Als schepper van deze fantasieproducten wordt een Berlijnsche 
handelaar genoemd. Te oordeelen naar de toenmalige prijzen in de 
catalogi voor deze zwendeluitgifte vermeld, moet de oplaag niet 
groot geweest zijn, doch in dergelijke gevallen weet men nooit, 
onder welke invloeden prijsnoteeringen tot stand komen. 

Paraguay. 
In 1924 verscheen op de markt een uitgifte, waarvan de 6 zegels 

in formaat en in teekening gelijken op de pesoswaarden van de 
echte uitgifte van 1905-1910, gouvernementsgebouw in liggend 
formaat (Senf 104-118; Yvert 110-124). Zij dragen tot opschrift 
Gobierno Constitutional Correos". Het is een uitgifte der om
wentelingspartij, die echter eerst gereed kwam, toen de opstand 
reeds onderdrukt was. De waarden zijn: 1 peso blauw, 2 p. oranje, 
5 p. groen, 10 p. bruin, 20 p. karmijn, 50 p .lila. 
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Peru. 
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In dit land zijn ter bestrijding der onkosten voor volksstem
mingen verschillende toeslagzegels uitgegeven, die door hun uiter
lijk aanzien met volwaardige postzegels verwisseld kunnen worden 
en ook als zoodanig worden verkocht. 

Die van 1925-1926 dragen het opschrift: Pro Plebiscito Tacna 
y Arica 1925; 3 verschillende afbeeldingen. Voor de 5 centavos, 
kust van Arica, in blauw, geelgroen en rood; 10 ets. vlaggenhulde, 
bruin; 50 ets. Bolognesi standbeeld, groen. De twee eerste in 
liggend, de laatste in staand formaat. 

In 1926 een nieuw toeslagzegel, 2 ets. oranje, gelijkende op de 
eerste 5 cts., doch uitsluitend met opschrift: Pro Tacna y Arica. 

In 1927-1928 een soortgelijke afbeelding, de cijfers bovenaan 
vri) in het zegelvlak, zonder omranding: 2 ets. in roodoranje, 
roodbruin, donkerblauw, violet en groen; verder een 20 ets. rood, 
dienende als toeslag op postpakketten. 

Voorts een 2 ets. purperviolet, toonende de kust van Arica 
in kleiner liggend formaat (New Yorksche druk). 

In 1931 verschenen, ter ondersteuning der werkloozen, 3 pro-
visoriën, bestaande uit een opdruk op vier regels „Habilitado Pro 
Desocupados 2 ets." op de herinneringszegels aan Simon Bolivar's 
dood van 1930: 4 ets. rood, 10 ets. blauwgroen, 15 ets. leikleur 
(Senf 238-240; Yvert 254-256). 

In 1932 verscheen een definitief zegel in staand formaat, voor
stellende een mijnwerker, met opschrift: „Pro Desocupados", 
waarde 2 centavos, eerst in blauwgroen, later in rose. 

Ten slotte in 1933 met afbeelding van een smid: 2 ets. leikleur. 
Het zijn weliswaar geen speculatieve fancies, maar toch ook geen 

postzegels, ondanks hun misleidend uiterlijk. 
Perzië. 

Een prachtig stel van 19 zegels, in 1925 te Haarlem gedrukt, 
voorstellende verschillende shahs en stadsgezichten, is nooit uit
gegeven, om onbekende redenen. Bovendien bestaan nog diezelfde 
zegels met een dienstopdruk. Toch worden exemplaren van die 
series in den handel aangeboden. 

Polen. 
In het jaar 1916 verschenen propagandazegels voor het Poolsche 

soldatenlegioen, in groot staand formaat en in steendruk, die 
bovenaan het opschrift dragen „Legionistom Polskim", in het 
midden den Poolschen adelaar in ovaal en het jaartal 1916. 
Waarde-aanduiding aan den voet, getand 11}^ en ongetand; de 
kleuren in allerlei nuancen. Het zijn geen postzegels ter fran
keering van brieven. Waarden: 2 heller bruin, 5 h. grijsgroen, 
10 h. rosekarmijn, 20 h. violet. 

Een „Poolsche post" heeft nooit in Turkije bestaan. De zegels, 
die Yvert opgeeft onder „Levant, Bureaux Polonais", Poolsche 
frankeerzegels van 1919 en 1920-1921, zijn door het consulaat te 
Constantinopel verkocht. Had deze consul het recht, zegels van 
zijn land in een vreemd land te laten overdrukken en te ver-
koopen ? Gebruikt voor de post zijn ze nooit; het aantal Polen, 
wonende te Istanboel, zal wel niet groot geweest zijn, en toch 
zijn de oplagen schijnbaar heel belangrijk geweest. Zeer te be
twijfelen is, of de consul vooraf van zijn regeering daartoe ver
gunning aangevraagd en verkregen had. 

De serie met het woord „Levant" in schuin sierschrift en in 
violet is in Warschau uitgegeven ,niet in Turkije. Het is specu
latief maakwerk. 

Dan komen nog Poolsche zegels voor met opdruk P.P.C., dat is 
„Poste Polonaise Constantinople". Dit is ook een zwenweiproduct; 
toch beweert Michel 1934, dat zij op brieven voorkomen (?). 

Vóór het legioen van Poolsche vrijwilligers (vroegere soldaten 
van het Russische leger) tot stand kwam, dat later onder generaal 
Musninski in verband met het Duitsche leger in het gebied zuid
oostelijk van Minsk en Bobrusjk tegen Rusland streed, werden 
propaganda-zegels uitgegeven, die geen officieel karakter dragen. 
Het zijn: 2 heller bruin, 5 h. groen, 10 h. bruinrose, 20 h. violet. ' 

9i^^^rt% 

Weldadigheidszegels van 1917 met koppen van vroegere konin
gen van Polen zijn hoogstwaarschijnlijk in het buitenland gedrukt. 
Aan den voet staat in het Poolsch: „Na Biednyck": voor de 
armen. Het stel bestaat uit 8 zegels: 5: Jozef Poniatowski, karmijn; 
10: Bolestaw Chrobry, donkerbruin op lichtgeel; 15; Tadeusz Kos-
cinszko, donkerbruin op leikleur; 20: Zygmund I, grijsbruin op 
grijs; 30: Stefan Batory, donkerlila op lila; 50: Kazimierz Wielki, 
blauw; 60: Wladyslaw Jagielli, bruin en goud; 100: Jan III, groen 
en goud. 

(Wordt vervolgd). 

Tentoonstellin^er 

si 
DE TENTOONSTELLING VAN „DE GLOBE". 

Waar velen allicht nieuwsgierig zullen zijn naar hetgeen op 
de Arnhemsche tentoonstelling te zien zal worden gegeven en 
misschien ook de opvatting zou kunnen bestaan, dat een der
gelijke „provinciale tentoonstelling" al heel weinig belangrijks zal 
bevatten, acht de tentoonstellingscommissie het gewenscht om 
reeds vóór de opening een enkele tip van den sluier op te lichten. 

Het aantal inzendingen bedraagt momenteel circa zestig, waar
mede alle beschikbare plaatsruimte (plm. 200 m^.) ten volle 
bezet is. De inzendingen stammen uit alle deelen van het land en 
omvatten vrijwel het geheele terrein der philatelistische belang
stelling. Zoo zal men reeds in de eerste afdeeling, Nederland en 
Koloniën, een verzameling zeer belangrijke voorlooperstempels op 
brieven kunnen bewonderen, ingezonden door mr. Van Nievelt 
te Arnhem. Dr. Mijs uit Epe en ir. Bloemen laten hun proeven 
tot platen van de eerste emissie zien, waarbij zich de inzending 
van den heer P. C. Korteweg waardig aansluit. 

Daarnaast eenige zeer representatieve verzamelingen van Neder
land en Koloniëij, zoowel gebruikt als ongebruikt, zoowel grooter 
als kleiner van omvang en aantoonend, wat ook voor den „ge
wonen" verzamelaar te bereiken is. 

Europa is goed vertegenwoordigd met ettelijke landenverzame-
lingen, al dan niet uitvoeriger gespecialiseerd. Zoowel de oudere 
staten als Zweden, Zwitserland, Kerkelijke Staat, België, enz. enz. 
zullen de aandacht vragen naast jongere edities als Danzig en 
Liechtenstein, welk laatste land door dr. Van den Berg te Apel
doorn geheel compleet getoond wordt . De voorzitter, dr. Valkema 
Blouw, demonstreert de eerste emissie van Oostenrijk in haar l 
groote verscheidenheid van drukken, papiersoorten en kleur
verschillen, waarnaast de heer Vooren uit Schiedam zijn voor-
loopers van Hongarije tentoonstelt. 

Een band als het ware tusschen Nederland en Europa eenerzijdsl 
en Overzee anderzijds vormt de bekende collectie gelegenheids 
zegels van den heer Van Brink, te Arnhem, een verzameling, d i e | 
haar weerga moeilijk vinden zal en waarvan enkele landen zullen 
worden getoond. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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De overzee-landen zijn overigens ook niet \erwaarloosd Er zijn 
talrijke belangrijke objecten, waarvan we slechts noemen de 
Oranje Vrijstaat collectie van den heer Pruijs uit Apeldoorn en de 
Engelsche Kolomen van den nestor van „de Globe", den heer 
Heidenreich 

Bekende verzamelaars als de beeren Costerus en Zwolle hebben 
specimina van hun „Ganzsachen" collecties toegezegd 

Ten slotte mag de afdeeling luchtpost op een vijftal inzendingen 
bogen, terwijl ook de leer-verzamelingen goed vertegenwoordigd 
zijn 

De inzendingen vertoonen een groote verscheidenheid, juist 
omdat ook de gemiddelde verzamelaar, waaronder vaak de meest 
enthousiaste philatelisten schuilen, heeft ingezonden 

Bovendien geeft deze tentoonstelling door de eischen van net
heid, overzichtelijkheid en (zoonoodig) goede beschrijving een 
leerzame „handleiding" aan vele verzamelaars Dit wordt be
vorderd door den eenvoudigen opzet van het geheel, waardoor ook 
de kleine verzamelingen tot haar recht komen Moge daarmede 
het doel het aanmoedigen tot verzamelen, volkomen worden 
bereikt ' 

Een bezoek aan de tentoonstelling zal voor ieder belangstellende 
en dus zeker voor ieder verzamelaar de moeite ten zeerste loonen, 
waarbij de stad Arnhem door haar gunstige ligging en de aan
trekkelijke omstreken een attractie te meer vormt, om van den 
Philatelistendag met de daarmede verbonden feestelijkheden nog 
niet eens te spreken 

Ieder philatelist reserveere dus de data van 3 tot 5 September 
voor een bezoek aan Arnhem ! 

DE PEXIP. 
Blijkens van bevoegde zijde ontvan5,en bericht liet de regeling 

van deze tentoonstelling zeer veel te wenschen over 
De btormloop op de blokken was overweldigend en ver

ontrustend Talloozen stonden uren in de rij om tot het Grand 
Palais te worden toegelaten, met om de tentoonstelling te be
zoeken, doch om een of meer blokken te koopen, om daarna 
naar buiten te snellen in de hoop de bemachtigde stukken met 
een zoet winstje van de hand te doen Het was droevig en het 
IS dringend noodig, dat mer andere wegen inslaat om aan de 
kosten te komen Op deze wijze wordt de philatelic niet gediend, 
doch geschaad 

De gegronde klachten, die men tegen deze geheele tentoon
stelling met wat er bij behoorde, kan aanvoeren, zijn dan ook 
de reden, dat wij van een uitvoerig verslag afzien Volstaan moge 
worden met het vermelden van de volgende bekroningen van 
Nederlandsche inzenders 

De beeren Maingay (Brussel), Van Strijen ('s-Gravenhagc'" en 
Jollen (Maastricht) voor Nederland, Wittkamper (Amsterdam) voor 
Hannover, Zwolle (Amsterdam) voor luchtpost 

Voor literatuur werden bekroond mr Van Peursem ( 's-Gnven-
lage) en het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

DE EERSTE POSTZEGELTENTOONSTELLING V A N 
DE AMSTERDAMSE JEUGDAFDELING. 

Donderdag 8 Juli j 1 was voor deze jeugdafdeling zeer zeker 
en bijzondere dag, haar eerste postzegeltentoonstelling, welke zich 
n een druk bezoek mocht verheugen, werd op die datum ge-
louden Al dadelijk moet worden gezegd, dat de algemene indruk 
aarvan zeer gunstig was verschillende jongelui kwamen zeer 
oed voor de dag inzonderheid de nrs 10 en 5 (De jury, geheel 
nbekend met de namen der inzenders, beoordeelde het tentoon-
estelde dus alleen naar de daarbij gevoegde nummers) 

Inderdad hadden velen der 16 inzenders getoond, dat ze reeds 
chte philatelisten in de dop waren, blijkende met alleen uit de 

J. K. RIETDIJK. -

met zorg bijeengebrachte en keurig gerangschikte zegels, maar 
ook meermalen door de zeer uiteenlopende wijze van opstellen, 
door o a geschiedenis of aardrijkskunde daaraan te verbinden. 

Hierin schuilt echter een gevaar, dat door sommigen onder
schat IS hoofdzaak is bij dergelijke gelegenheden de „postzegel
verzameling", en dus doet men verkeerd, als men deze min of 
meer verwaarloost door zich op een terrein te begeven — b v. 
het tekenen van kaarten — waardoor men nu juist geen bijzondere 
aanleg heeft Op een tentoonstelling moet men vóór alles laten 
zien, waartoe men m staat is om goed voor de dag te komen 

De heer Siegmund, hoofdleider dezer jeugdafdeling, komt zeer 
zeker alle eer toe voor de onverzwakte lust, om de jeugdige ver
zamelaars liefde voor de philatelie in te boezemen, daarnaast een 
woord van hulde aan zijn discipelen, die getoond hebben, wat zij 
in zo korte tijd reeds bereikt hebben Met belangstelling slaan we 
zeker het werken dezer jongelui gade en wensen hun van harte 
veel succes 

Gaarne tot weerziens ' 
Namens de jury, 

P VREDENDUIN jr 

JUGOSLAVISCHE MANIEREN ! 
Van de 600 tentoonstellmgsblokken, die ik in Jugoslavie be

steld had, werden er mij slechts 50 toegewezen, zoodat ik 
me gedrongen gevoelde een ernstig protest daarover in te dienen 
Dit had tot gevolg, dat ik nu het dubbele aantal zal krijgen, wat 
evenwel nog lang niet voldoende is om allen tevreden te stellen 
Daarom heb ik besloten midden September de 100 „eerste" aan
vragers elk één blok te zenden De vreemde manier van doen in 
Beograd is oorzaak, dat ik de 36 overigen, onder wie velen, die 
te laat bestelden, moet teleurstellen en gedwongen ben hun het 
reeds toegezonden geld te retourneeren 

Van de beeren aanvragers Fr Jansen te Zwolle en J G F 
Coolemans te 's-Gravenhage was de straatnaam niet op het giro-
biljet vermeld, van hen verwacht ik dus nader adres 

IDoor hoogeren koers van den dinar en het in rekening brengen 
van verschillende onkosten komt het blok thans op 80 cents 

J A KASTEIN, 
Koninginneweg 192, Amsterdam, Z 

PHILAVIA, 
DE EERSTE NED. LUCHTPOSTTENTOONSTELLING. 

Tijdens de Luchtvaarttentoonstelling „Avia" op Houtrust te 
's-Gravenhage, van 30 Juli tot 15 Augustus, was een gedeelte der 
ruime tentoonstellmgshallen gereserveerd voor een luchtpostten
toonstelling Het comité, dat namens den Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars deze expositie or
ganiseerde en dat bestond uit de beeren W G Zwolle, J Boesman 
en H L S Adama, kan met voldoening terugzien op hetgeen 
het bereikte talrijke verzamelaars, waarbij velen der bekendste, 
zonden hun verzamelingen in 

Deze tentoonstelling kon zeker wedijveren met de buiten-
landsche In gedachten wil ik u rondvoeren, zooals door ons zoo 
talloozen rondgeleid werden, en waarbij een beetje aanleg voor 
alpensport (de standaards waren op tribunes opgesteld) geen kwaad 
kon Allereerst waren daar twee prachtige verzamelingen van 
luchtpostzegels, n 1 van de beeren Van der Warf en Zwolle 
Hierin waren de grootste zeldzaamheden te zien Mooi opgezet, 
mooi verzorgd en mooi beschreven als zij waren, vormden ze 
voor de bezoekers een bron van genot Even verder zien wij 
eemge prachtige verzamelingen van Nederland en Kolomen van 
de beeren Lorang en Dolk In deze collecties waren in het bij
zonder de grootere vluchten (Van der Hoop, Postduif, Postjager, 

ZICHTZENDINGEN. 
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Pelikaan, Uiver en Snip) schitterend vertegenwoordigd.. De col
lectie van den heer Dolk blonk uit door de mooie verzorging: 
alles met fotohoekjes op zwart karton. In de collectie van den 
heer Lorang vielen in het bijzonder op: verschillende philatelis
tische curiositeiten, o. a. een briefkaart, waarop de postzegel niet 
afgedrukt was. Voor het leekenpubliek was ook bijzonder aan
trekkelijk (herhaalde malen vroeg men ons er naar) een vliegbrief 
gericht aan Hare Majesteit de Koningin. Een stapje verder en wij 
staan voor de inzending van den heer Wittkämper, die met een 
practisch complete collectie luchtpoststukken van Zwitserland uit
kwam. Alle voorloopers, d.w.z. de briefkaarten met semi-officieele 
luchtpostzegels (z.g. vignetten), gevlogen tijdens -vliegdagen en de
monstraties — nog vóór den wereldoorlog — waren aanwezig; 
alles in zoo mooi mogelijke kwaliteit. Zeppelinpost-verzamelingen 
waren eveneens goed vertegenwoordigd; opgezet volgens de 
zeppelinzegels op stuk van den heer Van Strijen van de jaren 
1931-1932 door den heer Boesman en eenige der grootere vluchten 
(met routekaartjes) van den heer Adama. Eenige kleinere verzame
lingen, die echter op zichzelf toch zeer representatief waren, res
pectievelijk van de Heeren Sass, Coolegen en Bernhard, toonden 
aan, dat men met bescheiden middelen maar met enthousiasme 
reeds iets heel aardigs bijeenvergaren kan. Een collectie van 
Spaansche oorlogspost en speciale afstempelingen van Ned.-Indië 
was ingezonden door den heer Viehoff, terwijl de heer Boesman 
nog uitkwam met de semi-officieele post der Nederlandsche rond
vlucht van 1932. Iets heel aparts was ook de inzending van den 
heer Van Pesch, die uitkwam met verschillende (zeer zeldzame !) 
sluitzegels van vliegdemonstraties e. d. van vóór den wereld
oorlog, die door hun kleurige illustraties bij het publiek zeer 
in den smaak vielen, naar ons bleek. 

Nu ik het toch over „het publiek" heb: wet u waar iedereen 
naar keek ? Een bladzijde uit de inzending van het Nederlandsche 
Luchtvaartarchief. Hier volgt de tekst: Een postzegelverzamelaar 
verzamelt dit: „postzegel". Een luchtpostverzamelaar echter dit; 
„vliegbrief met luchtpostzegel en stempels". "Wat gebeurt er nu 
als een postzegelverzamelaar een luchtpostbrief in handen krijgt ? 
Men ziet dan een schaar en uit een vliegbrief is de luchtpostzegel 
afgeknipt. „Nooit doen", staat eronder ! Een zeer aparte aanbeveling 
om luchtpostbrieven intact te laten ! 

Poststukken met ingedrukt zegel waren ingezonden door de 
beeren Costerus en Van Pesch, terwijl officieele inzendingen aan
wezig waren van de Nederlandsche Vereeniging van Luchtpost
verzamelaars „De Vliegende Hollander", de Haagsche Ballonclub 
en Het Nederlandsch Luchtvaartarchief. 

LUCHTVAART -
.JENTGONSTELLING 
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De verzamelingen waren zeer goed opgesteld en men kon ze 
zelfs zittende bekijken. Midden in de zaal was voorts een post
kantoortje aanwezig, waar alle poststukken van een bijzonder 
stempel voorzien werden. Een van de glanspunten van onze ex
positie was Zaterdagmiddag 31 Juli, toen een bijeenkomst van 
luchtpostverzamelaars plaats vond in het Avia-restaurant. Ook 
voor deze gelegenheid had het hoofdbestuur der P.T.T. een bij
zonder poststempel toegezegd. In alle groote dagbladen verscheen 
daaromtrent een persbericht, m a a r . . . . eenige dagen later kwam 
het hoofdbestuur op zijn beslissing terug. Talrijke personen hadden 
inmiddels poststukken gezonden om van dit stempel voorzien 
te worden. Ten einde hen niet teleur te stellen, heeft toen het 
comité een stempel laten aanmaken: een vliegend wiel, met daar
onder de tekst „Luchtpost Congres „Philavia" 31 Juli 1937", dat 
naast de zegels geplaatst werd. Het komt dus steeds naast het 
bijzondere violette poststempel van de Avia (óp de zegels) voor. 
Ruim 500 poststukken werden aldus van een stempel voorzien. 
De stempelaar kreeg een herinnerings . . . . blaar. Of hij zich ook 
geweerd heeft ! 

Op het congres waren o. a. aanwezig de beeren Costerus (voor
zitter van den Bond), Reijerse (voorzitter van „Philatelica"), ver

schillende bekende handelaren, talrijke verzamelaars en natuurlijk 
verschillende inzenders op de tentoonstelling. Het woord werd 
gevoerd door de beeren Zwolle, Adama, Boesman en Reijerse. De 
heer Zwolle bracht in zijn openingsrede zijn vreugde tot uitdruk
king over de behaalde resultaten en hij wenschte gaarne, dat alle 
aanwezigen eraan wilden medewerken, om alle zwendel nu voor
goed te verbannen door geen dubieuze stukken meer in hun 
verzameling op te nemen. 

Hierop volgde de prijsuitreiking. Talrijke medailles kon het 
comité uitreiken, dank zij de vrijgevigheid van het Avia-bestuur, 
den Bond, de vereenigingen ,,Philatelica", de Haagsche Ballonclub 
en „De Vliegende Hollander", de firma H. E. Sieger te Lorch en 
bijdragen van de inzenders. 

De beslissing van de jury was geen gemakkelijke geweest. De 
voornaamste moeilijkheden waren: ten eerste, dat verschillende in
zendingen volgens een eigen idee waren opgezet, zoodat het in 
bepaalde gevallen tot willekeur kon leiden, als men den een 
een prijs gaf en den ander niet. Dit gold niet voor de inzendingen 
der luchtpostzegels en van Nederland en Koloniën, maar wél 
voor de inzendingen zeppelin- en ballonpost en van de post van 
bijzondere vluchten van vliegtuigen. Een ander gevolg hiervan 
was, dat sommige collecties niet in een bepaalde klasse waren 
onder te brengen. Vandaar dat nog een bijzondere klasse van 
„poststukken met ingedrukt luchtpostzegel" werd ingesteld. Ten 
tweede: dat men verschillende eischen kon stellen, n.1. volledig
heid en/of verzorging en opmaking. Maar de moeilijkheden werden 
overwonnen en hieronder volgt de uitslag: 

Af deeling luchtpostzegels: Ie prijs de heer Van der Warf (Bonds
medaille); 2e prijs de heer Zwolle (Avia-medaille). 

Afdeeling zeppelin- en ballonpost. Hier waren drie inzendingen 
practisch gelijk, alleen de opzet en opmaking was verschillend. 
Het waren die van de beeren Van Strijen, Boesman en Adama. In 
de volgende klasse: bijzondere vluchten van vliegtuigen, deed 
zich hetzelfde voor bij de inzendingen van de beeren Wittkämper 
en Adama. Alle vier beeren kregen een len prijs, en wel de heer 
Wittkämper de Avia-medaille, de heer Van Strijen de medaille 
van „Philatelica", de heer Boesman de Sieger-medaille en de heer 
Adama die van de Haagsche Ballonclub. 

Afdeeling Nederland en Koloniën: de heer Dolk Ie prijs (me
daille van „De Vliegende Hollander"), de heer Lorang 2e prijs 
(dito) en de heer Viehoff 2e prijs (Avia-medaille). 

In de bijzondere klasse der luchtpoststukken met ingedrukt zegel 
kreeg de heer Costerus den hoofdprijs. 

Alle andere inzenders kregen een herinneringsmedaille. 
Deze zoo goed geslaagde tentoonstelling en bijeenkomst zal 

zeker spoedig door een tweede gevolgd worden. Is het geen mooie 
gelegenheid tijdens de volgende „Avia" op Houtrust ? Verzame
laars, maakt uw collecties gereed ! H. A. 

Bezoekt de 
Postzegeltentoonstelling 

van 3-5 September te Arnhem 

Bloks de beste geldbelegging 
Danzig, Daposta Blok, paar f 
Luxemburg, 1937, Dudelange blok „ 

„ 1921, Troonopv „ „ 
1906, Willem ÏV „ „ 

Duitsland, 1930, Ipostablok „ 
„ ï933i ïo ja^r Nothilfe „ 
„ 1935. Ostropablok „ 
„ Ï936. Olymp.bl paar „ 
„ 1936, Bruine Band „ 

1937, onget Hitlerbl. „ 
Rusland, 1937, Architectenblok „ 

! België, 1936, Burgerhoutblok f 1,9' 
2,85 „ 1936, Charleroiblok „ 1,9 
2,9ï Mauritania 1913. Het zeldzaamste 

12,75 '^''^'^ ^^^ wereld, slechts 14 bekend . 22.5; 
12,50 Nicaragua, 1932, serie van 5 San Jorge, Sai 
18,50 Juan, El Sur, luchtpostblokken f 48,5 
28,— Zuid-Afrika, 1936, Jipex blokpaar „ 5,5 

8,25 Alle zeldzame bioks voorradig. 
3,— Speciale pri)zen voor handelaren. 
0,65 Porto steeds extra. Giro 36006. 
2,25 G . - X H O O U E N , {34 
1,20 Van Nijenrodestraat 117, DEN HAACj 



aSOiWiBR-AAIVBIBDING B L O K S ! 
Vrijblijvend. Prijzen in Nederlandsche munt . 

(* 
Danzig, Daposta * 
Duitschland, Iposta * 
Duitschland, Ostropa * 
Duitschl., Olympiade * 
Duitschl., Hitler, ong. 
Frankrijk, 1925 Parijs ° 
Frankrijk, 1927 Strtsbg. 
Frankr., 1937 Pexip * ° 
Griekenland, 1927 

vliegpostblok 

ongebruikt; 
ƒ 3,75 
- 2 4 , -
-10 ,— 
- 3,65 
- 2,50 
- 7,50 
- 8,75 
- 3,75 

- 7,50 

gebruikt) 
IJsland, Jubileum * 
Liechtenstein, 1936 * ° 
Rumenië, Efiro * ° 
Rusland, Puschkin * 
Rusland, Architect. * 
Zwitserland, Naba ° 
Zwtsrl., Orig. Pr. Patria 
Hongarije, Liszt * 
Z.-Afrika, Jipex * 
U.S.A., White Plains * 

1925, Nothilfe cpl 
1926, Nothilfe cpl 
1927, Nothilfe cpl 
1928, Nothilfe cpl 
1929, Nothilfe cpl 
1930, Nothilfe cpl 
1931, Nothilfe cpl 
1932, Nothilfe cpl 
1933, Nothilfe cpl, 
1934, Nothilfe cpl 

Duitschland. Alles mooi gebruikt. 
ƒ 1,10 1935, Nothilfe cpl. 

7,— 1936, Nothilfe cpl. 
3,10 1927, I.A.A. cpl. 
5,20 Zeppelin, 1, 2, 4 mk. 
4,60 Id., 1 mk. alleen 
4,— Id., Z.-Am. vlucht cpl. 
5,80 Id., Poolvlucht cpl. 
3,75 Id., Chicagovlucht cpl. 
8,75 Winter-Olympiade cpl. 
3,— Zomer-Olympiade cpl. 

ƒ 5,25 
- 2,25 
- 2,20 
- 2,10 
- 2,20 
- 1 1 -
- 12,50 
- 4,60 
- 5 . -
- 2 5 , -

ƒ 2 , -
- 1,— 
- 2,70 
- 3,70 
- 1,05 
- 2 7 , -
- 4 9 , -
- 12,50 
- 0,30 
- 1 , -

Saargebied. 
1926, Nothilfe cpl. * ƒ 5,20 
1927, Nothilfe cpl. * - 3,75 
1927, Nothilfe cpl. ° - 4,— 
1928, Nothilfe cpl. * - 7 5 , — 
1929, Nothilfe cpl. * - 9,60 
1930, Nothilfe cpl. » - 13.75 

Kassa steeds vooruit. — Porto extra. — Prijslijst gratis. 
Correspondentie: Duitsch, Fransch of Engelsch. 

A I w P R B D S C H I C K , 
Avenue de France 40, Lausanne (Zwitserland). (349) 

1931, Nothilfe cpl. 
1931, Nothilfe cpl. 
1932, Nothilfe cpl. 
1934, Nothilfe cpl. 
1935, Nothilfe cpl. 
1935, Nothilfe cpl. 

ƒ 2 7 , -
- 2 9 , -
- 4 0 , -
- 10,50 
- 1 5 , -
-16,— 

postzeflelhandel p . HoOflerdJik, 
MOLENSTRAAT 22, DEM HAA6. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Aanbieding Landenpakketten. 
Een vollidige 
100 verschillende 
200 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillende 
400 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
300 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
300 verschillende 

pakketteniijst op aanvraag 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEDERLANDSCH-INDIE 
BEIEREN 
BELGIË 
BOSNIË 
BULGARIJE 
DANZIG . 
DUITSCHLAND 
ENGELSCHE KOLONIEN 
FRANKRIJK 
FRANSCHE KOLONIEN 
GRIEKENLAND 
HONGARIJE 
ITALIË . . . , 
JOEGO-SLAVIE 
LUXEMBURG 
OOSTENRIJK 
PERZIE . . . , 
POLEN . . . , 
PORTUGAL 
PORTUGEESCHE KOLONIEN 
ROEMENIE . . 
RUSLAND (SOVJET) 
TURKIJE . . . 

— PORTO EXRA. 

verkrijgbaar. 
ƒ0 .75 
-4,25 
-1,50 
-2,70 
-4,50 
-3,.50 
-3,50 
•3,70 
- 3,7.5 
-5 ,25 
- 2 , -
-4,75 
- 3 , -
-3,75 
-1,50 
- 3 , -
-3,50 
-3,40 
-4,25 
-4,50 
-2,50 
- 2 , -
-1,50 
- 4 , — 
- 4 , -

(223) 

IVIALACCA. 
1907-11. 

500 D O L L A R S . Onber ispe l i jk pestffrisch. 
Yvert & Tellier No. 137. 

Ik heb bovengenoemde rariteit in voorraad. 

Mijn specialiteit: Zeldzame Britsche Kol. zegels van alle tijdvakken. 
Aan mancolijsten wijd ik nauwkeurige en mijn persoonlijke aandacht. 

ZICHTZENDINGEN worden op aanvraag 
naar elk deel der wereld toegezonden. 

De goedkoopste handelaar in de wereld in 
zeldzame Britsche Koloniale zegels is: 

T. ALLEN, 
Frinton on Sea, ESSEX (Engeland). (224) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERIVIAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Bandteekening) 

(219) 
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