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Cltió &cceióiox EwcapMttlBunt 
is thans geheel gereed gekomen 

Tu n ivij circa twee ■jaren'geleden 'iiiet den opzet en ler
vaardigmg begonnen., werd gerekend op omstreeks 1000 
albumbladen., welke in 3 schroefbanden zouden worden 
ondergebracht. Gezien den buitengewoon ruimen opzet en 
het vér doorgevoerde systeem der extra en aanvullings
bladen voor de specialiseerende verzamelaars., bleken voor 
dit kapitale werk tenslotte 1250 bladen benoodigd te zijn. 
Om dit groote aantal bladen behoorlijk m de banden te 
kunnen onderbrengen., zoodarng dat nog ruimte zou blijven 
voor de komende supplementen., hebben wij besloten een 
vierden schroefband te doen aanmaken., welke inmiddels 
aan alle inschrijvers zónder bijbetaling werd toegezonden! 
Inmiddels is eveneens verschenen het eerste supplenunt., 
waarin verschillende foutief gedrukte bladen uit oen 
eersten en tweeden band werden veranderd. Dit supple
ment bevat in totaal 100 bladen; de prijs bedraagt f5.,— 
plus porto. U gelieve hierbij te b denken., dat dit supple
ment eigenlijk over twee jaren valt: volgende jaren zal 
liet dunner en daardoor belangrijk goedkooper zijn. 
Vanaf heden bedraagt de prijs voor ons VIERDEELIG 
EXCELSIOREURÓPAALBUM, inclusief het zoo juist 
verschenen supplemint., bij tot en met 
December 1936 (inch de allerlaatste 
nieuwtjes t/m. NovemberDecember) 
Bd album., geheel bij tot ultimo 1936., bevat eveneens 
een uitgehreide aflevering Nederlanden Koloniën^ Belgisch 
Congo en Buandaürundi, de voormalige Duitsche 
Koloniën^ enz.; het geheel gedrukt op prima houtvrij 
papier, eenzijdig bedrukt, met Nederlandschen tekst. 
Tegen vergoeding van portokosten zenden wij U gaarne 
een band tei' inzage! 
Wij garandeeren onvoorivaardelijk het jaai lijks vertcJnj
nen der supplementen, die goedkooper zullen zijn dan 
van elk ander fabrikaat. 

HET NEDERLANDSGHE EUROPAALBUM 
VOOB DEN NEDERLANDSCHEN VERZAMELAAR! 

Het Nederlandsche product is beter én goedkooper! 
Verkrijgbaar in den bonafiden postzegelhandel en bij 

Bokin 40, Amsterdam G, Tel. 33S24. Postrek. 21278. 
Steeds gaarne bereid ook üw phUgM^tiiche belangen naar beste 

f35. 

J.K. RIETDIJK 
AANKOOP  VEILINGEN 

LANGE P O T E N i5a 

weten te behartigen i tmx' (13) 

VERKOOP 

, DEN HAAG. 
EL. 11702O. — POSTREKENING 117396. 

P.M.: 

127e Postzegelveiling 
16,17en18December1936. 
Nederland en Koloniën, 
Europa (w.o. 0.0. Staten, Duitsche Kol.), 
Restanten. 

128e POSTZEGELVEILING 
IE VGRAVENHAGE, HOTEL VICTORIA. SPUISTRAAT, 

Einde Januari 1937. 
Deze belangrijke veiling bevat: 

Nederland en Koloniën (1ste emiss ie ! ) 
Europa. 

Vraagt per omgaande franco toezending der veilingcatalogi. 

<f» • • De prijzen voor de postzegels zijn stijgende. 
Vraagt de gunstige veilingcondities. "Wij sparen kosten 
ïiQch moeite om onze veilingen tot een succes te maken. 
Onze veilingcatalogi worden over de geheele wereld 
v^erspreid! 

J.K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
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Te koop gevraagd ä contant 

Verzamelingen, Lots en 
Partijen Postzegels. 

Offerten met nadere gegevens aan 

AMSTERDAMSCHE POSTZEGELHANDEL, 
ST. LUCIENSTEEG22, AMSTERDAM,C. 
TELEFOON 33203 . POSTREKENING 151986. 

(189) 

postzegelhandel p . HoOflerdflk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Supplementen 1937 verkriigbaar voor Schaubek-, 
Ka-Be- en Schwaneberg-Albums. 
PRIJSLIJST VAN ALBUMS 

EN ALLE BENOODIGDHEDEN 
GRATIS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR. 

AANBIEDING NEDERLAND. 
1872. Koning l'A et. 

Koning 22 K et. 
1899. 1, 2K en 5 gld. . 
1919. 40 en 60 op 80 et. 
1923.*Toorop, 2 stuks 
1924. Weldadigheid, 3 stuks 
1925. Weldadigheid, 3 stuks 
1926. Weldadigheid, 4 stuks 
1927. W^eldadigheid, 4 stuks 
1928. Weldadigheid, 4 stuks 
1929. Weldadigheid, 4 stuks 
1930. Weldadigheid, 4 stuks 
1931. Weldadigheid, 4 stuks 
1932. Weldadigheid, 4 stuks 
1933. Weldadigheid, 4 stuks 
1934. Weldadigheid, 4 stuks 
1935. Weldadigheid, 4 stuks 

' PORTO EXRA. 

ƒ0,25 
-1,50 
-0,25 
-0,10 
-0.85 
-0,25 
-0,25 
-0,45 
-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,60 
-0,35 
-0,30 
-0.30 
-0;30 
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Verkoop uw postzegels door lusschenkomst van de postzegel
veilingen van H. R. HARMER van Londen, Engeland. 

Eiken Maandag en Dinsdag worden vedingen gehouden; de 
eerstvolgende 21/22 December, 4/5, 11/12, 18/19 en 25/26 
Januari 1937. Rijk geïllustreerde catalogi worden aan verzame
laars en handelaren in de geheele wereld zoo tijdig toegezon
den, dat van biedingen nog nota kan worden genomen. Kleine 
commissie voor den verkoop. Geen aankoop-belasting noch 
„taxe de luxe". Geen invoerbelasting om zegels naar Engeland 
te zenden. Geen verdere bijkomende kosten. 

Schrijf om catalogi en literatuur. 
Correspondentie: Engelsch, Fransch, Dmtsch. 

Philatelistisch auctionaris en expert. 
131/134 NEW BOND STREET. 

LONDON, "W. 1. (Engeland). (,87) H.R.HIIItM[li, 

Ä% POOL 
BADHUISWEG 4 4 , 

DEN HAAG (Post Schsveningen). 
A A N K O O P - V E I L I N G E N - V E R K O O P . 
Telefoon 5 5 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 

BINNENKORT VERSCHIJNT: 

SPECIALE AANBIEDING No. 6 
CaAIVUARI), 

bevattende een prachtige, gedetailleer
de collectie (ruim 600 kavels) 

Nederland en Koloniën, Enropa en Overzee, 
tegen zeer billijke netto prijzen. 
Vraagt nog heden een exemplaar aan! 
T o e z e n d i n g g r a t i s e n f r a n c o ! 
Een PRETTIGE, VOORDEELIGE wijze 
ter completeering Uwer verzameling! 

77» POSTZ£GELV£lüNG 
21, 22 en 23 December 1936, telkens des avonds 
7 uur 30, in Hotel „Polen", Rokin te Amsterdam. 
GeïII. catalogus aan de zaal verkrijgbaar. 

I Voor de a.s. 788 en volgends veilingen kunnen 
inzendingen thans reeds worden toegezonden. 

Vraagt de GUNSTIGE VEILINGCONDITIES. 
Bij BELANGRIJKE Objekten kan persoonlijke 
bespreking en overname ten Uwent plaats 
vinden. 
Op verzoek wordt bij groote collecties 
RENTELOOS VOORSCHOT verstrekt! 
V L U G G E C O N T A N T E AFWIKKELING. 

DISCRETIE VERZEKERD ! 

I 

kH POOL 
G E V E S T I G D S I N O S 1 9 I S . 

BADHUISWEG 4 4 , 
DEN HAAG (Post Scheveningen). 
Telefoon 5 5 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 
Bankiers: Amsterdamsche Bank N.V., Den Haag. 
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INHOUDSOPGAVE JAARGANG 1936. 
Nrs. 1 -12 (169 -180). 

Baden, echtheidskenmerken: 219. 
Basutoland, dienstzegels: 219. 
Batavia, poststempels van: 190. 
België, pakketpostzegels: 223. 
België, valsche Orvalzegels: 37. 
Bescherming van verzamelaars en hande

laren: 37, 59, 78, 121, 162. 
Boekwerken, tijdschriften, catalogi: 17, 37, 

60, 77, 101, 120, 144, 163, 185, 206, 246. 
Brievenbus: 228, 245. 
Caspel, G. J. G. van: 105. 
Commandobriefzegels, de: 13. 
Denemarken, postfaerge-zegels: 205. 
Duitsche inflatie-uitgiften: 117, 138, 220, 

242. 
Echtheidskenmerken: 16, 55, 97, 140, 175, 

219. 
Engeland, eerste getande zegels: 239. 
Estland, vervalschingen: 37. 
Ethiopië, vervalschingen: 59, 78. 
Federation Inlernationale de Philatelie: 
Juli IV, Aug. II, Oct. V. 
Frankrijk, vervalschingen: 59. 
Fransche seheepsstempels op zegels van 

Curasao en Suriname: 125, 165. 
Geen posts^egels, maar fantasieproducten: 

33, 75, 161, 240. 
George V van Engeland: 36, 122. 
Gomez, president: 18. 
H. K. H. Prinses Juliana verloofd: 189. 
Hamburg, ^-chtheidskenmerken: 16, 55, 97, 

140, 175. 
Helgoland, de enveloppen van: 95. 
Iets over koopen en verkoopen: 81. 
Indische zeebriefstempels: 1, 73. 
Ingezonden stukken: 76, 142. 
Legenden en mythen op postzegels: 35, 56, 

74, 98, 157, 175, 223. 
Luchtpost: 12, 30, 39, 51, 69, 72, 93, 115, 

135, 154, 173, 180, 202, 238. 
Luxemburg, vervalschingen: 121. 
Maingay, P. J.: 247. 
Met of zonder gom: 243. 
N. A A.F.I, etiketten der: 59. 

Nederland en Overzeesche Gewesten. 

Nederland. 

Afstempelingen: 10, 29, 50, 67, 91, 113, 
134, 152, 172, 200, 201, 215, 236. 

Afwijkingen: 8, 197, 214, 234. 
Autoplan-steinpels: 201. 
Buiten gebruikstelling: 196. 
Drukkersteekens: 27, 47, 66, 88, 111, 170. 
Eenkleurige portzegels: 47, 88, 111. 
Etsingnummers: 8, 27, 47, 66, 88, 111, 

131, 170, 196, 213, 234. 
Frankeerzegel als portzeeel gebruikt: 66. 
Frankeermachines: 10, '29, 50, 68, 92, 

114, 134, 153, 173, 201, 217, 237. 
Geperforeerde rolzegels: 197, 214. 
Herdenkingszegels Curagao: 8. 
Jamboree-zegels: 65. 
Kinderzegels: 27, 47, 170, 196, 234. 
Luchtpo.st: 12, 30, 93, 94, 136, 154, 173, 

202, 217, 238. 
Ongetande randen: 47, 66, 88. 
Ongetande zegels: 88, 111. 
Oordeel weldadigheidszegels 1898: 88 

Opdrukken: 89, 111, 133. 
Oplaagcijfers. 8, 27, 150. 
Oplaagletters: 27, 47, 66, 88, 111, 131, 

170, 196, 213, 234. 
Oudste poststempels: 145. 
Plaatfoaten: 111, 150. 
Plaatnummers: 111, 196, 213, 234. 
Plaatreconstructie goedkoop zegel: 105. 
Portverlagingen: 65, 131. 
Portzegels: 8, 47, 88. 
Postbegrooting: 196. 
Poststukken: 28, 90, 133, 151. 
Proef porten: 88. 
Reclamestempels luchtpost: 94. 
Stempels: 131, 201. 
Stempelwerk Vellinga, aanvullingen: 136, 

155, 183. 
Tandingen en afwijkingen: 8, 47, 111, 

196, 234. 
Tentoonstelling fa. Enschedé: 169. 
Typen: 8. 
Universiteitszegels: 88, 110, 131, 150, 234. 
Veilingen der P.T.T.: 131, 170. 
Verbetering postdienst: 48. 
Zomerpostzegels: 46, 87, 131, 150. 

Curasao. 

Admiraahchip van Van Walbeeck: 131. 
Luchtpost: 135, 154, 238. 
Nieuwe zegels: 27, 49, 151, 172. 
Poststukken: 199. 
Stempelnieuws: 154. 

Ned.-Indië. 

Afwijkingen: 111. 
Afstempelingen: 29, 67, 113, 201, 216, 217, 

237. 
Brievenbussen voor Philatelisten: 27. 
Driehoekzegel: 48. 
Etsingnummers: 197, 235. 
Frankeermachines: 12, 51, 69, 114, 154. 
Frankeerzegel 1867: 27. 
Frankeerzegel 1870: 150. 
Intrekking vroegere uitgiften: 197. 
Leger des Heils-zegels: 111, 150, 171, 

197 214 234. 
Luchtpost:' 31, 51, 69, 94, 115, 136, 154, 

198, 217, 218, 238. 
Omzet van de post: 235. 
Ontwikkeling luchtvaart: 72, 180. 
Opdrukken: 8. 
Oude uitgiften: 9, 197, 214. 
Poststukken: 28, 67, 112, 198, 214. 
Proefvluchten: 218. 
Stempels: 154. 
Veilingen: 172. 
Verschillen in waarde-aanduiding: 66, 90. 
Vervalschingen: 8, 197. 
Weldadigheidszegels: 66. 

Suriname. 

Nieuwe frankeerzegels: 48, 66. 
Overd-uk 3 op 5 cent 1925: 61. 
Poststukken: 199. 
Weldadigheidszegels: 235. 

Ned. Bond v. Ver. v. Postzegelverzamelaars. 

Begrooting: Mei I, Sept. III. 
Congres en phil. dag: Apr. I, Juni I, Juli 

I, Aug. I, Sept. I, Oct. II, Nov. I. 
Informatiebureau: Feb. I, Sept. II. 
Keuringsdienst: Juni I, Sept. I. 
Vergaderingen: Jan. II, Apr. I, Juli I, 

Oct. I, Dee. I. 
Verhooging bijdrage: Feb. I. 

Ned. Maandblad voor Philatelie. 
Aangesloten vereenigingen: Jan. I. 
Bekroningen: Jan. I, Juni I. 
Raad van Beheer: Jan. I, Feb. I, Aug. I. 
Vaste medewerkers: I. 

Ned. Postmuseum: Jan. II, Feb. I, Juli I, 
Aug. I, Nov. I, Dec. I. 

Nieuwe uitgiften, oplaagcijfers, enz. *) 
Afghanistan: 192, 230, P. 112, 133. 
Albanië: 230. 
Algiers: 65, 83, 127, 165, 192. 
Argentinië: 22, 26, 43, 46, 63, 83, 107, 127, 

147, 166, 192, P. 112, 199. 
Australië: 4, 65, 83, 149, 166, 168, 210, 

213. 
Bahrain-eilanden: 83. 
België: 23, 26, 63, 86, 130, 149, 168, 192, 

195, 210, 213, 230, P. 9, 67, 112, 152, 
214. 

Belgisch-Congo: 46, 63, 107, 130, 166, 
213. 

Bermuda: 83. 
Bhopal: 84, 107. 
Birma: 195. 
Brazilië: 4, 23, 43, 63, 84, 86, 127. 147, 

166, 168, 213, 231, P. 236. 
Britsch-Guyana: P. 9, 28. 
Britsch-Honduras: 46 213. 
Britsch-Indië. 23, 147, 192, 231, P. 67, 133, 

152, 199. 
Bulgarije: 63, 84, 127, 166, 213, P. 199. 
Bundi: 193. 
Byawar: 127, 210. 
Canada: 84, 86, 130, P. 9, 113. 
Ceylon: 23, 168, P. 9. 
Chamba: 63. 
Chili: 4, 26, 63, 84, 127. 
China: 23, 149, 231, P. 28. 
Cochin-Anchal: 84, P. 133. 
Columbia: 127, 233, P. 113. 
Cook-Eilanden: 107, 193. 
Costa-Rica: 43 86. 
Cuba: 26, 65, 107, 127. 
Danzig: 4, 127, 147, 231, P. 113, 133, 199. 
Danzig (Poolsch kantoor): 128, 193. 
Denemarken: 65, 130, 147, 166 195, 211, 

P. 133. 
Dominikaansche Republiek: 4, 26, 43, 63, 

65, 84, 128, 147, 231, P. 49. 
Duitschland: 7, 23, 43, 63, 65, 84, 86, 

107, 128, 130, 147, 149, 193, 195, P. 9, 
28, 67, 90, 113, 133, 152, 199, 215, 236. 

Ecuador: 4, 23, 46, 63, 65, 107, 128, 147, 
166, 193, 195, 231. 

*) De afkorting P. beteekent poststukken. 



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.) 

NederiandSGh Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 23 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

35e Jaargang. Breda, 16 December 1936. Nr. 12 (180). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f é,-
1/2 
1/3 
1/4 
1/6 

» 
« 
, 
. 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

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

. 
» 
„ 
, 

- 5 , 5 0 
- 4 , 5 0 
- 4,— 
- 3,— 

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

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactïoneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Hulkesteinscheweg 2a, 
Arnhem; al wat Nederland en Kolomen betreft, aan A, M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 15e, 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.; afstempelmgen aan J. P. Traan-
berg, Brouwersplein i j r , Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 4J4, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

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

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

DE SPAANSCHE BUKGEROORLOG 
door J. P. TRAANBERG. 

Het is de bedoeling van den schrijver van dit artikel ge
weest, slechts die poststukken te beschrijven, welke ten kan
tore eener groote Amsterdamsche scheepvaartmaatschappij 
met geregelden lijndienst op alle Spaansche havens, ontvangen 
zijn sedert het uitbreken van den burgeroorlog en het teeken 
van dien bloedigen krijg dragen, b.v. een censuurstempel, 
toeslagzegel of provisorischen opdruk op de koerseerende 
Spaansche postzegels. 

Vooraf dient opgemerkt te worden, dat officieele verorde
ningen betreffende het postvervoer nog niet geraadpleegd 
konden worden; hoogstwaarschijnlijk zijn toeslagzegels slechts 
in het binnenlandsch verkeer verplichtend gesteld; op de 
buitenlandsche correspondentie komen zij slechts weinig voor. 
Het denkbeeld, de oorlogskosten gedeeltelijk door het cor-
respondeerende publiek te laten betalen, is in Spanje niet 
nieuw. Reeds in 1874-1875 verschenen oorlogsbelastingzegels 
met Inschrift „Impuesto de guerra" in de waarden 5 en 10 
centimes met een afbeelding van het Spaansche wapen, ge
volgd in 1876-1877 door de waarden 5, 10, 15, 25 en 50 cen-
timos met den kop van Alfons XII en gedurende den 
Spaansch-Amerikaanschen oorlog van 1898, waarbij Cuba, 
Portorico en de Philippijnen voor Spanje verloren gingen 
werden een zegel met insehrift 5 cent. Impto. de Guerra 
1898-99 zwart en een met kop van Alfons XIII en insehrift 
1898-99 Recargo (toeslag) 5 Cs., eveneens zwart, als be
lastingzegel op lederen binnenlandschen brief boven het ge
wone port verplichtend gesteld. 

Op brieven in Augustus en September 1936 verzonden uit 
Barcelona, Malaga en Tarragona en te Barcelona geopend en, 
zonder uitzondering, steeds door opensnijding van den linker 
zijkant, was na dichtplakking met een witte strook, zoowel 
op de voor- als achterzijde, een 4-regelig omlijnd censuui'-
stempel geplaatst 58 X 23 mm.: COMITÉ DE MILICI *S 
ANTIFACISTAS / Departamento de Investigación / Inter-
vención de Correspondencia BARCELOEA. 

Brieven uit Valencia, die van Augustus tot eu met eind 
October na opening met metalen stiftjes weder gesloten 
werden, soms door den inhoud heen en sedcit Novenibei' 
dichtgeplakt met gele strookjes, ontvingen een ovalen cea-
suurstempel: COMUNICACIONES * V.4LENCIA / (JON-
TROL OFICIAL. 

De meest voorkomende censuurstempel is de op eer. wit 
strookje geplaatste 2-regelige omlijste 90 X 15 mm.: REPU-
BLICA ESPANOLA / :: CENSURA :;, aangoiroffen op 
correspondentie uit Alicante, Almeria, Barcelona, Bilbao, 
Malaga, San Feliu de Guixols, Tarragona en Villafranca 

Gele strookjes, waarover gestempeld CENSUR.VÜA, 
47 X 11 mm., werden gezien uit Cartagena, Malaga, Madiid, 
Novelda en Valencia. 

Sedert eind November gebruikt men te Cartagena witte 
strooken, zwart overdrukt: Censura -Ie Guerra, en violet 
üverstempeld: CENSURADA / CARTAGENA. 

Brieven uit Bilbao zijn ongesloten veizonden en vocrzien 
van een rond stempel 35 mm. diami^ter, in het midden: 
CENSURA, en omschrift: DIRECCION GENERAL DE 
COMUNICACIONES VIZCAYA. 

Een brief, 3 September uit Pasajes verzonden en 16 Sep
tember te Amsterdam ontvangen, heeft aan de achterzijde 
een uit losse typen samengesteld 2-regeIig stempel: Frerte 
Popular / Censura (Volksfront censuur). 

Op de achterzijde van een 19 Augustus 1936 uit San Se
bastian verzonden brief, welke 25 Augustus te Amsterdam 
arriveerde, komt een 2-regelig stempel voor: FRENTE 
POPULAR - IRUN / Censura. Na de verovering van deze 
stad door de opstandelingen vertoonen de brieven aan voor-
of achterzijde een omlijst 2-regelig stempel: Censura Militär 
/ San Sebastian, 60 X 22 mm. Op een brief, 24 November j.1. 
verzonden en 27 d.a.v. te Amsterdam ontvangen zat, naast 
de onoverdrukte 50 c. zegel met beeltenis van Nicolas Sal-
merón (Yvert 533) een blauw toeslagzegel van 10 c. getand, 
21 X 27 mm., met de afbeelding van een legioensoldaat met 
geschouderd geweer tusschen besneeuwde dennen en in-
schrift: cruzada / contra / el frio (kruistocht tegen de 
koude). Over deze beide zegels was, behalve de poststempel, 
voornoemd censuurstempel geplaatst. Een aangeteekende 
brief, 6 November j.1. uit San Sebastian verzonden, heeft 
aan de achterzijde een 1-regelig stempel: No contiene billetes 
(bevat geen bankpapier), waaronder een handteekening en 
omlijst censuurstempel 72 x 13 mm.: CENSURA MILITÄR / 
SAN SEBASTIAN. 

Op een 10 September 1936 uit Mahon (Baleares) verzonden 
briefkaart kwam een 1-regelig censuurstempel te staan, 51 
mm. lang: REVISADO (nagezien). De op deze briefkaart 
geplakte toeslagzegel, getand wit etiketje 17)4 x 233^ mm., 
luidde: Pro Milicias / Antifascistas / 5 cents. / MAHON. 

Op een brief, 25 September 1936 uit Alicante verzonden, 
was een blauw op dun papier gedrukt toeslagzegel getand 

f^^*"' 1 
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UVi naast het 50 c. ze'gel geplakt, waarop een volksfronter 
met gebalde vuist en vlag waarin „Milicias / Populäres", 
links 5, rechts „Cts" en Inschrift boven: SINDICATO DE 
CARTEROS URBANOS / ALICANTE, beneden: PRO
MILICIAS / POPULÄRES ANTIFASCISTAS. 

Op een 21 November 1936 verzonden brief uit Alicante 
kwam een geelbruin toeslagzegel voor, 19 X 25 mm., slecht 
getand 11K, waarop een volksfrontsoldaat en 5 Cts, Inschrift 
boven: JUNTA PRO Val. DE SOCORROS / ALICANTE, 
beneden: MILICIAS POPULÄRES. Deze brief was de Va
lencia gecensureeiJ, na dichtplakking met een geel strookje 
overstcmpeld met dan ovalen censuurstempel: COMUNICA
CIONES / VALENCIA CONTROL OFICIAL, en arriveerde 
28 November j.1. te Amsterdam. 

Brieven van de Nederlandsche consulaten te Barcelona en 
Valencia waren voorzien van het voorschrift (Service offi
cielle consulaire) en dienstzegels en werden niet gecensureerd. 
Voorstaande brieven arriveerden alle na een reisduur van 
■j tot 7 dagen in Amsterdam; die uit het door de opstande
lingen bezette gebied deden er in het begin via Gibraltar en 
Engeland veel langer over. Een aangeteekend stuk, 18 Juli 
1936 uit Huelva verzonden, bevatte aan de achterzijde den 
registeredstempel van Gibraltar dd. 6 Augustus 1936 en was 
eerst 15 Augustus in Amsterdam. 

Een dergelijk stuk 21 September 1936 uit Jerez de la Fron
tera verzonden bevatte aan de achterzijde de volgende 
stempels: 1. een rond censuurstempel, in het midden het 
Spaansche wapen met omschrift in den dubbelring: * CEN
SURA MILITÄR * JEREZ DE FRONTERA; 2. een violet 
1regelig stempel: NO CONTIENE BILLETES; 3. een aan
teekenstempel: CERTIFICADO / 22 SEP 36 / ALGECIRAS 
/ CADIZ; 4. een aanteekenstempel Gibraltar 22 Sep 36; 
5. paraaf; aankomst Amsterdam 29 September 1936. 

Een brief, 10 October 1936 uit Santa Cruz de la Palma 
(Canaries) verzonden bevatte een violet 1regelig stempel: 
Via Tenerife Londres, en arriveerde 23 October 1936 ter 
bestemming. 

Naast het 50 c. zegel Salmerón zat op een brief, 18 Novem
ber 1936 uit VigoCambio Pontevedra verzonden een grijsbruin 
toeslagzegel van 10 c. vertoonend een kruisridder te paard 
met getrokken zwaard en een vlag geel, rood en rood kruis 
en Inschrift ! VIVA ESPANA ! + 10 C. 

Brieven uit Cadiz hadden sedert October 
1936 zegels met overdruk: VIVA ESPANA 
CORREOS + 5 cts. COMEDORES MUNI
CIPALES AGOSTO 1936 AYUNTAMIEN
TO DE CADIZ, waaruit valt af te leiden 
dat de toeslag voor de gemeentelijke eet
zalen bestemd was. We zagen tot nu toe 
de volgende overdrukte zegels: 
1 c. groen (Yvert 158), opdruk zwart; 
2 c. bruin (Yvert 498), opdruk rood; 
5 c. donkerbruin (Yvert 499a), opdr. rood; 

15 centimes groengrijs (Yvert 501), opdruk rood; 
30 centimos rood (Yvert 532), opdruk zwart; 
50 centimos blauw (Yvert 533), opdruk rood. 

1 centimo groen (Yvert 258), opdruk zwart; 
Naast het 50 c. zegel Salmerón op een brief, 23 November 

1936 uit Huelva verzonden, was een steenrood toeslagzegel, 
getand 11 en 21 X 30j4 mm. groot, geplakt. Het vertoont 
een gebouw waaronder LA RABIDA / CORREOS / 5 cen
times, en waarboven 3regelig PARA LAS COCINAS / 
ECONOMICAS DE / • HUELVA •, waaruit dus blijkt dat 
de toeslag voor de openbare keukens bestemd is. 

Een zware brief, 21 November 1936 uit Cadiz verzonden, 
vertoonde echter 2 postzegels van 1 peseta grijs en 1 van 
30 centmios (Yvert 532) onoverdrukt, doch het toeslagzegel 
van 5 centimos rood op geel in de teekening van den vorigen 
opdruk, alleen de maand AGOSTO 1936 en het „ + " teeken 
vóór 5 cts. is vervallen. Op de achterzijde de reclamestempel 
,.Gibraltar / the travel key / of the / Mediterranean" 23 
Nov. 36, aankomst te Amsterdam 28 November 1936. Evenals 
üe vorige brieven kreeg deze een omlijnd censuurstempel 

92 X 12 mm. in violetten inkt. CORREOS  CADIZ / CEN
SURA MILITÄR. 

Op een brief, 5 Augustus uit Melilla (SpaanschMarokko) 
verzonden, kwam op de achterzijde een staand ovaal censuur
stempel te staan. In het midden gekruiste vlaggen en sabels 
en omschrift: Jefe Superior de las Fuerzas M. Marruecos 
SECCION de ESCOLTA. Deze brief kwam 28 Augustus te 
Amsterdam aan. Ook een 19 Augustus 1936 uit Ceuta ver
zonden brief, welke 31 Augustus arriveerde, vertoonde een 
dergelijk censuurstempel. 

Een brief, 19 September 1936 uit Melilla verzonden, was 
na opening toegeplakt met een wit strookje waarop gedrukt 
staat: „Abierto por la Censura Militär de Tetuan" en op de 
achterzijde voorzien van een groot rond censuurstempel, in 
de dwarsbalk de datum 22 SEP 1936, in het bovensegment 
CORREOS en omschrift FUERZAS MILITARES DE MAR
RUECOS. Aankomst te Amsterdam 9 October 1936. 

Voor inzage van nog niet vermelde stempels, toeslagzegels 
of overdrukte postzegels houden wij ons beleefd aanbevolen 
(adres: Brouwersplein 25 r, Haarlem). Deze kunnen dan ge
regeld in het Maandblad vermeld worden. 

Ditc|iifl 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

grootte, tenzij het tegendeel is aangegeven. L = liggend, 
S = staand formaat. 

AFGHANISTAN. 
Kleurwijziging bij onderstaand frankeerzegel in het cijfer

type der uitgifte 1931: 
2 pools, karmijn. 

ALBANIË. 
Portzegel, opdruk Taksë op koerseerend frankeerzegel: 

10 qintar, rood. 
20.000 exemplaren zouden hiervan zijn gedrukt. 
BELGIË. 

; 

Weldadigheidszegels, waarvan de extra opbrengst ten 
goede komt aan de tuberculosebestrijding: 

10 c. + 5 c, bruin. 
25 c. + 5 c, paars. 
35 c. + 5 c , groen. 
50 c. j 5 c, bruin. 
70 c. + 5 c , grijsbruin. 

1 fr. + 26 c , karmijn. 
1 fr. 75 + 25 c , blauw. 
2 fr. 45 + 2 fr. 55, roodviolet. 

De zegels, toonende het portret van kroonprins Boudewijn, 
werden van 1 December j.1. af verkrijgbaar gesteld. Voor dien 
dag werd op het hoofdpostkantoor te Brussel een speciale 
afstempeling benut. 

Frankeerzegels in bovenstaande teekening: 
5 francs, groen. 

10 francs, violet. 
20 francs, oranje. 

Den heer Derathé te Brussel dank voor toezending. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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BRAZILIË. 
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Frankeerzegel in neven
staande teekening, uitge
geven ter gelegenheid van 
de 9e internationale jaar
beurs: 

200 reis, rose. 
Het papier toont het 

watermerk Brasil Correio. 

r.RITSCHINDIE (October 1936). 
Dienstzegel, opdruk Service op frankeerzegel: 

4 annas, olijfgroen. (Yvert nr. 118). 
CHINA. 

P'rankeerzegels ter gelegen
heid van het 40jarig bestaan 
der algemeene staatspost: 

2 cents, oranje. 
5 cents, groen. 

25 cents, blauw. ,̂ , ., _̂  
1 dollar, rood. '?~"W^%'t; 

Alle waarden zijn gêdruTA "̂" 
in liggend formaat; op de 2 
cents ziet men een karavaan, 
waarhoven een vliegtuig; de 
5 cents toont een vliegtuig met 

een gedeelte van de haven van Shanghai. De 25 cents en 
1 dollar toonen achtereenvolgens het hoofdpostkantoor in 
genoemde stad en het primitieve gebouw, dat 40 jaren ge
leden den postdienst aldaar herbergde. 

De Chineesche staatspost werd georganiseerd door sir 
Robert Hart. 

Waardeopdrukken in rood op onderstaande frankeer
zegels der uitgifte 19231933: 

5 op 15 cents, blauw. 
5 op 16 cents, bruinolijf. 

DANZIG. 
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De jaarlijksche winterhulpzegels zjjn 
dit keer \ersehenen in de waarden: 

1 0 + 5 pfennig, blauw. 
1 5 + 5 pfennig, groen. 
25 + 10 pfennig, roodbruin. 
40 + 20 pfennig, bruin. 
50 + 20 pfennig, donkerblauw. 

De drie eerstgenoemde zijn gedrukt in staand, de overige 
waarden in liggend formaat. 

De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: Milch
kammerturm (15171519), Frauentor (1482), Krantor (1443), 
Langgartertor en Hohertor (1533). 

Papier met het koerseerende watermerk. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
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Luchtpostzegel volgens 
afbeelding: 

10 centavos, blauw en 
donkerblauw. 

20 centavos, grijszwart. 
50 centavos, blauw. 

1 sucre, rood. 

20 centavos, lichtblauw. 
50 centavos, lila. 
1 sucre, groen. 

ECUADOR. 
In Augustus j.1. werd te Quito de eerste internationale 

postzegeltentoonstelling gehouden, die onderstaande speciale 
zegels bracht. 

Frankeerzegels: 
2 centavos, groen. 
5 centavos, violet. 

10 centavos, karmijn. 
Alle gedrukt in driehoekvorm. 
Luchtpostzegels: 

2 centavos, wijnrood. 
5 centavos, oranjegeel. 

10 centavos, sepia. 
Alle in dezelfde uitvoering, doch overdrukt met Aerea. 
Voorts voor dezelfde gelegenheid de luchtpostzegels: 

70 centavos, roodbruin. 
1 sucre, violet. 

Deze zijn gedrukt in liggend formaat en toonen een arend 
met op den achtergrond een vliegtuig. 

EGYPTE. 

Portvrijdomzegel voor militairen in 
nevenstaande afbeelding: 

3 millièmes, groen. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
Frankeerzegels in het type der uitgifte 1928, papier met 

het meervoudig watermerk S G: 
4 piastres, zwart en blauw. 
6 piastres, zwart en blauwgroen. 
8 piastres, zwart en groen. 

Dienstzegels, opdruk S. G. op frankeerzegels: 
4 millièmes, bruin en groen. (Yvert nr. 39), 
5 piastres, groen en bruingeel. (Yvert nr. 43). 

ESTLAND. 
Aanvullingswaarden der koerseerende serie frankeerzegels, 

portret van president Pats : 
4 sents, bruinviolet. 

60 sents, roselila. 
FRANKRIJK. 
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Toeslagzegels, waarvan de extra opbrengst ten goede kernt 
aan de werklooze intellectueeelen: 

20 c. + 10 c , bruinrood. (Callot). 
40 c. + 10 c , lichtgroen. (Berlioz). 
50 c. + 10 c , steenrood. (Victor Hugo). 

1 fr. 50 c. + 50 c , ultramarijn. (L. Pasteur). 
De drie eerstgenoemde zijn geteekend door den kunstenaar 

Ouvré, die ons reeds de teekeningen voor de Richelieu, Callot
en Jaurèszegels schonk. Het zegelbeeld voor de 1 fr. 50 c. 
is afkomstig van den kunstenaar Hourriez. 

Alle waarden zijn gedrukt in het afgebeelde liggende 
formaat. 

Fa. Keiser & Zn. te 'sGravenliage dank voor toezending. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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GRIEKENLAND. 

Van de in het vorige nummer aan
gekondigde zegels, uit te geven tor 
gelegenheid van de overbrenging van 
het stoffelij'k overschot van den vader, 
de moeder en de grootmoeder des ko-
nings van Italië naar Griekenland, zijn 
verschenen: 

3 drachmen, bruin en zwart. 
8 drachmen, blauw en zwart. 

Om het zegel is een zwarte rand 
aangebracht. 

GROOT-BRITANNIE. 
Portzegel in de koerseerende teckening. doch met het nieuwe 

watermerk E 8 R: 
5 pence, lichtbruin. 

INDO-CHINA. 
Gelegenheidszegels, buste van koning Bao Daï: 

1 cent, bruin. 15 cents, ultramarijn. 
2 cents, groen. 20 cents, rood. 
4 cents, violet. 30 cents, donkerlila. 
5 cents, bruinrood. 50 cents, grijsblauw. 

10 cents, lilarose. 1 piastre, lila. 
2 piastres, zwart. 

Deze serie is alleen geldig voor frankeering in Annam. 
Als voren met het portret van koning Monivong; zelfde 

waarden en kleuren. 
Deze zegels zijn te benutten in Cambodsja. 
In het volgende nummer brengen wij de albeeldingen, als

mede nadere bijzonderheden inzake de reden dezer uitgiften. 
JAPAN. 
De opening van het nieuwe keizerlijk mausoleum bracht 

een speciale serie in de waarden: 
lyi sen, groen. 6 sen, rose, 
3 sen, bruinviolet. 10 sen, blauw. 

De IM en 6 sen geven een afbeel
ding van het nieuwe parlementsge
bouw, de beide andere van het mau
soleum. 

V/ij brengen hierbij een der albeel
dingen van de in het vorige nummer 
vermelde herinneringszegels. 

Voor de nieuwe lezers diene, dat 
deze serie bestaat uit de waarden 1'/^, 
3 en 10 sen, waarvan de beide laatste 
zijn gedrukt in liggend formaat, 

MALAKKA-STATEN (October 1936). 

KEDAH. 
Frankesrzegel in de koerseerende teekening, papier met 

het meervoudig wateimerk in sierschrift: 
8 cents, grijs. > 

LUXEMBURG. 
Op 1 dezer verschenen de gebruike-

Ljke weldadigheidszpgels in de waarden: 
10 c. + 5 c , sepia. 
35 c. + 10 c , groen. 
70 e. -I- 20 c , leiblauw. 
1 fr. + 25 c , karmijn. 
1 fr. 25 c. + 75 c , violet, 
1 fr, 75 c, + 1 fr. 50 c , blauw. 

De zegels toonen het portret van 
Wenceslas I, hertog van Luxemburg en 
graaf van Chiny, en de jaartallen 
1353-1383. 

Van de drie hoogste waarden werden elk 60.000 stuks ge
drukt, van de andere aanzienlijk meer. 

Firma Keiser te 's-Gravenhage dank voor toezending. 

Portzegel volgens afbeelding, papier 
met het koerseerende watermerk: 

12 cents, ultramarijn. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Opdrukken op frankeerzegels met de buste van koning 

Eduard VIII. 
Tangier: 

){. penny, groen. 
1 penny, rood. 
ly, pence, bruinrood. 

Morocco Agencies (vertikaal op 2 regels) en waarde in 
Fransche munt: 

5 centimes op >2 penny, groen. 
15 centimes op 1)^ pence, bruinrood. 

Idern met waarde in Spaansche munt: 
5 centimes op i4 penny, groen. 

10 centimes op 1 penny, rood. 
15 centimes op 1}^ pence, bruinrood, 
25 centimes op 2>^ pence, ultramarijn. 

Idem met vertikalen opdruk op 2 regels Morocco Agencies: 
1 penny, rood, 
2>2 pence, ultramarijn. 

Deze twee laatste dienen voor het pakk^tpostverkeer. 
MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Waarde-opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1928: 

5 ets. op 25 centimes, steenrood. (Yvert nr. 139). 
NICARAGUA. 
Het Bulletin Mensuel van November j.1. meldt de volgende 

opdrukken — 1936 Vale en waarde — op frankeerzegels der 
ntgif te 1929-1934: 

Medio c. op 16 c. rood (nr. 528 I I ) , 
Un c. op 6 c. lichtbruin (nr. 525 I ) . 
Uu c. op 15 c. rood (nr. 528 I ) . 
Un c. op 20 c. oranje (nr. 530 I ) . 
Dos c. op 25 c. violet (nr. 531 I ) . 
Dos c. op 50 e. groen (nr. 533 1). 
Dos c. op 1 cordoba, geel (nr. 535 I) , 
Tres c. op 4 c. blauw (nr. 521 I ) . 

Alsvoren met den opdiuk Resello / 1936: 
3 ceni-avos, lichtblauw (nr. 519 I ) . 
5 centavos, bruingrijs (nr. 523 I ) . 

10 centavos, bruinrood (nr. 527 11^. 
NIEUW-ZEELAND. 
Het jaarlij ksche „gezondheidszegel" verscheen in groot, 

liggend loimaat en toont een meisjeskopje in een reddings
boei met het opschrift „Safeguard Health": 

1 penny + 1 penny, karmijn. 
OOSTENRIJK. 
Weldadigheidszegels, weergevende de portretten van be

roemde Oosienrijktche technici en uitvinders: 
12 gr., donkerblauw. Josef 

Kessel, de uitvinder der 
scheepsschroef, 

24 gr., violet. Karel Ridder 
von Ghega, bouwer van 
de Semmering-baan. 

30 gr., bruinrood. Josef 
Werndl, uitvinder van 
het achterlaad-geweer, 

40 gr., donkergrijs. Carl 
Freiherr Auer von Wels
bach, uitvinder van het 
naar hem genoemde 

* gloeikousje. 
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60 gr., blauwviolet. Robert von Lieben, uitvinder der 
naar hem genoemde versterkte i'adiolampen. 

64 gr., donkergroen. Victor Kaplan, uitvinder van de 
turbine. 

De zegels zijn alle gedrukt in het afgebeelde formaat; de 
teekeningen zijn afkomstig van professor Dachauer, de gra
vure van professor Lorber. Zij ziin uitsluitend in complete 
series verkrijgbaar en tegen dubbelen prijs. Op 6 dezer 
werden zij voor het eerst verkrijgbaar gesteld in een oplaag 
van 80.000 series. 

PERU. 
Opdruk Habilitado en waarde (vertikaal op 2 regels) op 

frankeerzegels der uitgifte 1934-1936: 
0.02 op 4 centavos, groen. 
0.10 op 20 centavos, blauw. 

Als voren op de luchtpostzegels der uitgifte 1934: 
0.05 op 2 soles, blauw. 
0.25 op 5 soles, bruin. 

Volgens het Bulletin Mensuel werden van de luchtpost
zegels overdrukt 620.000 resp. 140.000 exemplaren. De ge-
heele oplaag dezer luchtpostzegels bedroeg 800.000 resp. 
200.000 stuks, zoodat van de niet-overdrukte 180.000 resp. 
60.000 exemplaren moeten bestaan. 

PHILIPPIJNEN. 
De aangekondigde „gemeenebest-zegels" zijn thans ver

schenen : 
6 centavos, bruin. 

16 centavos, blauw. 
1 peso, oranje en zwart. 

Benut werden bovenstaande waarden der koerseerende serie 
frankeerzegels, overdrukt met Commonwealth (voor de 6 cen
tavos op 2, voor de beide andere op 1 regel). 

RUMENIE. 
De in het vorige nummer vermelde toeslagzegels voor de 

luchtvaart werden aangevuld met: 
10 bani, oranje. 

Dit zegel is eveneens gedrukt in liggend formaat en toont 
een vliegtuig in vlucht. 

SAN MARINO. 
Waarde-opdruk op portzegel der uitgifte 1925-1928: 

1 lire op 30 centimes, blauw. 
TURKIJE. 

Portzegels in nieuwe teekening: 
20 para, bruin. 
2 kurus, lichtblauw. 
3 kurus, lichtviolet. 
5 kui'us, leiblauw. 

12 kurus, rood. 
Firma Keiser & Zoon te 's-Gravenhage 

dank voor toezending. 

ZUID-AFRIKA. 

t l^^?^ 

Frankeerzegel in nieuwe teekening, gezicht op den Rand 
met mijnschachten, liggend formaat: 

IK pence, donkergroen en goud. 
De internationale postzegeltentoonstelling van Johannes

burg bracht twee speciale zegelvelletjes, elk bestaande uit 
6. stuks van de koerseerende 'A en 1 penny, voorzien van 
den opdruk Jipex 1936. Aan de boven- en onderzijden is de 
rand bedrukt met een reclame voor het telefoneeren, rechts 

en links is de tekst aangebracht ,,Johannesburgs6 Inter-
nasionale Filatelistiese Tentoonstelling, 1936", resp. „Jo
hannesburg International Philatelic Exhibition, 1936". 

Aldus zijn te melden: 
YJ penny, groen en zwart. • 

1 penny, rood en zwart. 
Beide met tweetaligen tekst (om het andere zegel). 
ZWITSERLAND (November 1986). 

Verdere waarden, type landschap, in staaldruk: 
3 rappen, olijfgroen. 20 rappen, rood. 

10 rappen, lila. 25 rappen, bruin. 
15 rappen, oranje. 30 rappen, ultramarijn. 

Deze zegels komen voor met tweeërlei gom: geribd en glad. 
De eerste is afkomstig van de papierfabriek aan de Sihl, de 
andere van de fabriek Biberist. 

Pro Juventute-zegels volgens afbeelding: 
5 + 5 rappen, groen. 2 0 + 5 rappen, rood. 

1 0 + 5 rappen, violet. 30 + 10 rappen, blauw. 
De drie laatstgenoemde toonen achtereenvolgens vrouwen 

in nationale kleederdrachten uit de kantons Neuchatel, 
Schwytz en uit het Züricher Oberland. Op de 5 rappen is 
Georges Nageli weergegeven, de promotor van den Zwit-
serschen volkszang. 

Firma Zumstein te Bern dank voor toezending. 
V. B. 
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COLUMBIA. 
De in de stad Manizales te houden nationale athletiek-

wedstrijden brengen drie specials zegels in de waarden 3, 
10 centavos en 1 peso, waarvan de laatste in zeer beperkte 
oplaag. 

In Barranquilla wordt pen nationale tentoonstelling gehou
den, die eveneens drie bijzondere zegels zal opleveren: 5, 15 
en 50 centavos. 

EGYPTE. 
Naar verluidt zal na de onderteekening van het Britsch-

Egyptische verdrag door beide partijen een bijzondere serie 
frankeerzegels van drie waarden — 5, 15 en 20 millièmes — 
verschijnen. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
Een medewerker van Stamp Collecting meldt de volgende 

officieele verkoopcijfers voor onderstaande waarden der lucht-
postsorie van 1931-1933. 

3 millièmes 46.606; 5 millièmes 134.717; 10 millièmes 109.477; 
434 piastres 21.295. 

Deze zegels werden in 1935 overdrukt met een nieuwg 
waarde, waarvan werden verkocht: 15 op 10 millièmes 58.300; 
2M pi. op 3 mill. 24.060; 2M pi. op 5 mill. 47,750; 3 pi. op 
AA pi. 16.000; 7K pi. op 2A pi, 10,000- 10 pi, op iyi pi. 
10.000. 

ETHIOPIË. • 
Wij berichtten eenige maanden geleden, dat een definitieve 

serie Roode Kruis-zegels zou verschijnen ter vervanging van 
de opdrukken. Deze zegels waren besteld bij de Zwitsersche 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 



234 NEDERLANDSen MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 

drukkerij Courvoisier, doch voordat zij konden worden afge
leverd, namen de Italianen het land in bezit. 

Thans zijn deze zegels in de waarden 5 c. groen, 10 rood en 
25 blauw toch op de markt verschenen. Zü toonen achtereen
volgens een verpleegster met kind, een Ethiopischen krijgs
man en het verplegen van gewonden. Zij worden uitgegeven 
door het Ethiopische bestuur, voor zoover daarvan nog sprake 
kan zijn, te Gore. Of deze zegels inderdaad benut kunnen 
worden voor frankeering, is de vraag. 

ITALIË. 
Stamp Collecting meldt, dat een nieuwe serie frankeerzegels 

in voorbereiding is met den kop van den koning en met het 
tpschrift „Rex et Imperator" (koning en keizer). 

NIEUWZEELAND. 
Van de in het vorige nummer vermelde serie, uitgegeven 

ter gelegenheid van het congres der Britsche Kamers van 
Koophandel werden de volgende aantallen gedrukt: K penny 
3.504.096; 1 penny 5.976.096; 2K pence 357.696; 4 pence 
364.896; 6 pence 441,696. 

PHILIPPIJNEN. 
Op blz. 167 van don loopenden jaargang schreven wij dat 

de Rizalzegels werden uitgegeven ter gelegenheid van den 
75en terugkeer van Rizal's sterfdag. Dit moet ziJn van zijn 
geboortedag. 

PORTUGEESCHE KOLONIEN. 
Hiervoor zal binnen afzicnbaren tijd een standaardserie 

verschijnen, voor elke kolonie dezelfde met uitzondering van 
den naam. Vers;hll!ende beroemde landskinderen, die het Por
tugeesche koloniale rijk opbouwden, zullen op deze zegels 
worden afgebeeld, o. a. Hendrik de Zeevaarder, Vasco de 
Gama, Alfonso en Mousinho de Albuquerque. 

ZUIDAFRIKA. ; 
De heer Weerheim te Boskoop zendt ons de K en 1 penny' 

frankeerzegels der koerseerende uitgifte, voorzien van re
clamestrookjes ter bevordering van het telefoongebruik, o. a. 
Telefoneer U telegramme. Maak U inkoopjes per telefoon dit 
bespaar tijd, enz. r 

Genoemden heer dank voor inzage. 
v. B. 

Nederland 
en 

Overzeesche 
GewestfTi 

NEDERLAND. I 
De nieuwe kinderzegels. 

„1. Van 1 December t /m 5 Januari a.s. 
worden weldadigheidspostzegels verkrijg
baar gesteld. De nettoopbrengst dezer 
zegels is bestemd voor steun van den ar
beid ten bate van het bescherming en 
hulpbehoevende kind in het algemeen, met 
uitzondering van de zuigelingenbescher
ming. 

2. De weldadigheidszegels zijn ontwor
pen dooi den kunstschildpr J. Sjoiler^a; 
zij dragen in ttlle waarden dezelfde af
beelding, een bazuinengel, afgezant der 
kinderen, die de menschen oproept tot een 
extrf, gave voor het misdeelde kind. 

De zegels zijn uitgevoerd in rotogravure, in de volgende 
waarden en kleuren: 1% \ 1% cent grijs; 5 + 3 cent groen; 
6 + 4 cent roodbruin; 12K + 3K cent blauw. 

De geldigheidsduur voor fraiikeering eindigt 31 December 
194L" 

Aldus dienstorder H 674 bis van 11 November, die de 
zegels aankondigt; een persbericht van het hoofdbestuur der 
P.T.T. bevatte dezelfde gegevens. 

De zegels zijn op 1 December verschenen. 

De kleuren van de zegels zijn: 
IM + 1>2 cent blauwgrijs, 
5 + 3 cent groen, 
6 + 4 cent roodbruin, 

12 K + 3K cent groenblauw. 
Het formaat der zegels is hetzelfde als dat van de vorige 

serie, ze hebben dan ook dezelfde tanding: kamtanding 
XAVi : 133^. Ze zijn gedrukt in vellen van 100 met watermerk 
cirkeltjes horizontaal. Op de velranden de welbekende dubbele 
lijn, op de zijranden telnummers 110 resp. 101; op den 
bovenrand het etsingnummer, weer aansluitend bij de gewone 
serie. 

Voor het eerst is op de zegels de geldigheidsduur vermeld. 
De zegels zien er sierlijk uit; wo hopen dat ze druk gekocht 

mogen worden ! 
Nieuwe oplaagletters. 
4 cent K; 12>4 cent (koningin) K; 27K cent I. 
Nieuwe etsingnummers. 
5 cent T: L 536, R 536; 6 cent Q: L 531, R 531, R 532; 

12>^ cent K: 528; 271^ cent I: 534. Kinderzegels 1936: IK 
cent: 537, 539; 5 cent: 541, 542, 543; 6 cent: 535; 12K> cent: 
538. Kent iemand nog ander»» nummers der kinderzegels ? 

Nieuwe offsetplaatnummers. 
]K cent C: 287 en 288 met een kruisje onder het nummer 

»■hetgeen mogelijk beteekent, dat deze cylinders voor een 
tweede oplaag zijn gebruikt); 3 cent P: 275; 4 cent K: 278. 

Afwijkingen universiteitszegels. 
De heer Rief f te Dordrecht toonde ons een ongebruikt diie

hoekzegel van 6 cent, dat op buitengewoon dik papier was 
gedrukt. Op het eerste gezicht was geen watermerk te ont
dekken; bij nauwkeurige bezichtiging waren de sporen van 
t w e e watermerken te zien, zoodat het zegel op dubbel 
papier gedrukt is. Deze afwijking ontstaat wanneer het be
wuste vel juist op de plaats gedrukt is, waar twee papier
rollen aan elkaar geplakt zijn. Naar de heer Rieff berichtte 
is te Dordrecht een vel met een of enkele rijen met deze af
wijking gevonden; er zou ook een rij geweest zijn waarvan 
de afwijking „dik papier" slechts op een gedeelte van het 
zegel was waar te nemen. 

Van den heer Fischman te Haarlem zagen wij een uni
versiteitszegel van 6 cent, dat aan alle drie zijden zeer 
breede randen had. De zegels hebben lijntanding, dus een 
dergelijke afwijking is goed verklaarbaar. 

In Den Haag zijn een half jaar geleden ongetande drie
hoekzegels geëtaleerd geweest. Het ligt voor de hand, aan 
te nemen dat die uit dergelijke breedrandige stukken zijn 
v'ervaardigd. ^ .'rr^'Sf,' 

Afwijkingen. 
De heer Fischman te Haarlem zond ons een ongebruikt 

jubileumzegel 18131913 van 25 cent, waarvan de linkerrand 
ongetand gebleven was. In de rand waren nog vage sporen 
van een nietdoorgeslagen perforatie te zien. 

NED.TNDIE. 
De LegerdesHeilszegels verschenen. 
Op 1 December zijn de reeds lang geleden in ons blad aan

gekondigde zegels voor het Leger des Heils verschenen; ze 
:.ijn ook in Nederland aan de verzamelaarsloketten verkrijg
baar. Hierbij de afbeelding. Het zegel van 2 cent is in klein 
formaat (23 X 20 mm.), de andere waarden hebben grooter 
formaat (30 X 2 6 ^ mm.). 

Alle waarden zijn gedrukt in vellen van 100. Op de vel
randen een dubbele lijn, geen etsingnummers. De zegels heb
ben lijntanding 12K : 12K. De waarden en kleuren zijn, zoo
als reeds beschreven: 

2 + 1 cent roodlila, 
5 + 2K cent blauwgrijs, 
7>< + 2K cent violet, 

12 K + 2}^ cent oranje, 
15 + 5 cent blauw. 

Ook hier, evenals bü Nederland, dit jaar de weldadigheids
zegels in dezelfde kleuren als de gewone frankeerzegels 
van die waarden. 

J. K. RIETDIJK. ^POSTZEGELVEILINGEN. 
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Het is interessant, het hierbij 
nog eens afgebeelde oorspronke
lijke ontwerp voor de zegels met 
de definitieve zegels te vergelijken-
Allerlei kleinigheden blijken nog 
gewijzigd te zijn. De dikke linker
wang van het kind is wat ronder 
geworden; de letters van de inscripties zijn dikker, om het 
„wapen" is een breede lichte ring bijgevoegd, enz. 

De vooruitzicnten voor de verkoop scnijnen zich gunstig te 
laten aanzien. Volgens het A.I D. zouden omstreeks 20 No
vember al 100.000 zegels bij voorverkoop door het Leger des 
Heils geplaatst zijn. 

Etsingnummers. 
De heer Calicher te Batoe heeft, volgens het Postzegelblad 

voor Indië, inlichtingen ingewonnen naar het etsingnummer 1 
van Indië, dat nog nooit voor den dag gekomen was. De con
troleur der P.T.T. te Haarlem deelde hem mede, dat de num
mers 1 R en 1 L zijn gebezigd voor een tweede oplaag van 
de 12>^ cent 1933 (Willem de Zwijger), oplaag A. Voor zoo
ver kon worden nagegaan is deze oplaag wegens te groote 
gevoeligheid van de zegels niet in circulatie gebracht. Etsing
nummer 2 is gebezigd voor een tweede oplaag van de her
denkingszegels, waarvan het papier in verband met de te 
groote gevoeligheid van de eerste oplage, niet werd ge
prepareerd. 

Zoo is dus ook het geheim van nummer 1 opgelost. 

De omzet van de post. 
Aan het postverslag over 1935 worden enkele cijfers ont

leend. Het totaal aantal behandelde stukken, binnen- en 
buitenlandsche, bedroeg 93.380.000. Het binnenlandsche aan
tal was 74.933.000; naa'- het buitenland verzonden 5.714.000, 
uit het buitenland ontvangen 12.733.000 stukken. Dit veel 
grootere aantal ontvangen stukken is aan de stroom van 
drukwerken te danken. 

De luchtpost omvatte 3.528.976 stukken, waarvan naar 
Europa en Amerika verzonden 1.354.421 en uit Nederland 
ontvangen 1.092.938 stuks. 

Aan postzegels en briefkaarten werd verkocht voor een 
bedrag van ruim ƒ 7.380.000. 

SURINAME. 
Weldadigheidszegels 

Van het departement van koloniën 
ontvingen wij in dank het volgende 
persbericht: 

„Ten bate van het volkskind zullen 
van 14 December 1936 tot 1 Juni 1937 
in Suriname weldadigheidszegels wor
den uitgegeven, welke gedurende dien 
termijn eveneens aan de philatelisten-
loketten hier te lande verkrijgbaar 
zullen zijn. 

De zegels, welke voor het gebruik 
gelijk zijn gesteld met de gewone Suri-
naamsche frankeerzegels, worden uit
gegeven in vier waarden: 

2 + 1 cent groen, 
3 + 1J4 cent blauw, 
5 + 2% cent zwart, 

10 + 5 cent rood. 
De zegels zijn gedrukt in vellen van 100 stuks; de randen 

zijn blanco. Nadere bijzonderheden in het volgend nummer. 
De extra-baten dezer kinderzegels komen ten voordeele 

van het Sub-Comité voor de Kindervoeding van het Suri-
naamsche Steun-Comité en de Vereeniging „Het Groene 
Kruis" in Suriname. 

Het ontwerp is van den grafischen kunstenaar Aart van 
Dobbenburgh te Bentveld. De zegels zijn door de fa. Enschedé 
in rotogravure uitgevoerd in het formaat 22 X 29 mm." 

De teekening vertoont een inlandschen jongen, die door 
twee handen van een overigens onzichtbaren helper wordt 
vastgehouden. 

VOOR 40 JAAR, 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN DECEMBER 1896). 
Nederland. 
In September deelde ik U mede dat volgens „111. Briefm. 

Zeitung" de Heer G. Beilicke, Leipzig, de waarden 25 en 50 
ets. 1867, get. 1054 bezat. Op mijn toen geuit verlangen, die 
zegels te zien, antwoordde de Heer B. in een volgend nummer 
der „Illustr. B. Zeitg.", dat h ij ze gaarne op verzoek aan de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars ter 
keuring wilde inzenden. — — Heden ontving ik de geheele 
serie 1867, getand 10 K, uit bovengenoemde verzameling. Ik 
zal eerst het oordeel inwinnen van verschillende Neder
landsche specialiteiten in de nabijheid, en hoop U het resul
taat van een ernstig onderzoek een volgende maal te mogen 
meêdeelen. 

Algemeen Maandoverzicht. 
tot mijn groote verbazing bemerk ik, dat zelfs mijn 

heftigste tegenstanders zich nu bekeeren en front maken 
tegen „Specialisme". In 1888 had ik reeds een groot stuk 
(ver dit sterke, alles vernietigende kwaad aangevangen, toen, 
door eene buitengewone studie over de Oostersche talen en 
de weinige ruimte in ons Orgaan, enz., het ongeplaatst bleef 
liggen. Ik toonde daarin aan, wat kwaad in 't oppervlakkig 
goed gelegen was, en hoe dat kwade het goede zou onder
mijnen en een kanker worden voor de „Wetenschap" .Ik zal 
deze „afwijking" nu niet omschrijven, in de quaestie zelve 
niet doordringen, doch raad allen, die nog niet reddeloos in 
die cirkelquadratuurvraag verloren zijn aan, „géén" sneeia-
list te worden, en vooral „dè wetenschap" niet te loochenen, 
omderwille van 'n klatergouden atoom, 'n atoom waarin zich 
duizenden microben bevinden, die U 't eaan hoe langer zoo 
moeilijker maken, uw zenuwgestel schokken, u ontmoedigd 
doen neerziigen en, uitgeput, doen sterven. Dit geldt natuur
lijk het „algemeen", niet het „bijzonder" deel van de ver
zamelaars, waaraan te velen zich spiegelen willen. 

Opbrengst Rijksveiling van 13 October 1896. 
Kaveling No. 1. 15000 frank.z Ned. 50 c. Koning ƒ 61,12 
Kaveling No. 2. 3000 frank.z. Ned. 7K c. Koning ƒ111,28 
Kaveling No. 3. 1000 frank.z. Ned. 22i4 c Koning ƒ134,06 
Kaveling No. 4. 1000 frank z. Ned. 1 gld. Koning ƒ200,65 
Kaveling No. 24. 20000 Ned. telegramzegels, gemengd, van 1 

tot 60 cent; 1500 id. van 1 gld. en 240 id. van 2 gld. ƒ 100.94 

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

Vertegen
woordigers 

voor 
Nederland 

en 
Koloniën: 

( I J ) 
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BUITENLAND. 
BRAZILIË. 
Begin verleden jaar werden nieuwe briefkaarten beschreven 

waarvan de landsnaam en de waardeaanduiding in lijn
ornament gevat waren. Vaa dat soort waren vier kaarten in 
verschillende kleuren gemeld. De steenroode kaarten zijn nu 
opnieuw, doch in oranjerood, uitgegeven. Ook de papierkleur 
van de omslagen voor geldzendingen is bij die van 500 reis 
(zwart) in lichtblauw gewijzigd. 

DUITSCHLAND. 
Doordat de vermelding van de winterhulpkaart van 6 pf. 

bruin, de vorige maand geplaatst werd tusschen de mede
deeling botreffende ve »schillende privaatkaarten zou men 
kunnen denken dat die kaart ook een privaatkaart is. Dat is 
niet het geval. Zij is officieel naar Bern ter verdeeling 
gezonden. 

■Wel schijnt als privaatkaart aangezien te moeten worden 
de kaart van 6 pf. groen met Hindenburgmedaillon, welke 
gedrukt werd voor rekening van de Akademie für Deutsches 
Recht te München en welke voor 20 pf. op de grootere post
kantoren verkocht is geworden. De aanleiding voor het ver
schenen van die kaart was de eerstesteenlegging op 24 Oc
tober 1936 voor het Haus des Deutschen Rechts te München. 
De versiering met een teekening op de linkerzijde is door 
Max Martens vervaardigd. 

Ook is nog een privaat omslag met drie ingedrukte stem
pels van 1 pf. zwart te melden. Ter eere waarvan dit ge
schiedde vind :k niet vermeld. 

Op 1 November 1986 werd in het stadhuis te Berlin
Schöneberg de eerste Berliner Luftpostwerbeschau geopend. 
Naar aanleiding daarvan liet de vereeniging voor postale 
luchtpostdocumenten te Berlijn twee privaatbriefkaarten 
drukken, een met een stempel van 3 pf. bruin (H.m.) en een 
met twee stempels: een van 15 pf. lichtblauw (luchtpost) en 
daarnaast nog een van 1 pf. zwart (H.m.). 

De postzegelverzamelaarsvereeniging te Karlghorst hield 
1 November j 1. een tentoonstelling, bij welke gelegenheid 
een briefomslag met een postzegel van 3 pf. (H.m.) uit
gegeven werd. 

Ten laatste is nog te melden ,dat de firma Promonta aan 
alle artsen een briefkaart met aangehechte bestelkaart voor 
drukwerken toezond. Deze privaatkaart draagt twee stempels 
van 3 pf. bruin (H.m.). 

FRANKRIJK. 
Er is een nieuwe oplaag verschenen van de mooie prent

briefkaarten van 90 c. rood (7 verschillende stempels), waar
bij in den tekst de voorheen ontbrekende landsnaam Repu
blique Prangaise werd opgenomen en ook de drukdatum, welke 
ten deele bij den stempel, soms ook bij het drukkersmerk 
aangebracht is. Voorts zijn de kaarten op wit karton vervallen 
en worden alleen nog maar kaarten op zeemkleurig karton 
uitgegeven. 

FRANSCHINDOCHINA. 
Een omslag van 6 c. steenrood met de ruinen van Angkor 

in den stempel is te melden op wit papier, dat van binnen 
blauw is, in de afmetingen 146 bij 114. 

HONGARIJE. 
In 1930 zou reeds een reclamepostblad van 8 pf. groen 

(Stephanskroon) verschenen zijn. Dit poststuk heeft volgens 
de Berliner Ganzsache echter meer van een briefkaart omdat 
alle sporen van perforeering ontbreken. Van binnen is dit 
stuk met bonte reclames bedrukt. Alleen op de vierde zijde 
is ruimte gelaten voor correspondentie. Het karton is wit. 

IRAN. 
Nieuwe briefkaarten van 10 d. rood op blauwachtig karton 

zijn verschenen met in den stempel een groote kop van den 
sjah zonder hoofddeksel en met gladden achtergrond. Deze 
kaart is voor binnenlandseh gebruik bestemd. De andere 
soorten zouden in bewerking zijn. 

LITAUEN. 
Reeds in 1934 zouden de kaarten nr. 4 van 36 c. + 36 c. 

een zwarten opdruk van 15 Centu, in twee regels, verkregen 
hebben en daarna als gewone binnenlandsche kaarten ver
kocht zijn geworden. 

MONACO. 
De gangbare poststukken hebben kleine veranderingen 

ondergaan. Het postblad nr. 13 van 50 c. bruin verkreeg een 
andere soort M in den tekst; de kruisband nr. 9, welke voor
heen roodzeemkleurig papier had, verschijnt nu als band van 
1 c. zwart op gewoon zeemkleurig papier; de briefkaaft van 
40 c. blauw verkreeg grijs en die van 90 c. rood zeemkleurig 
karton, terwijl die kleuren voorheen groenachtig waren. 

YOUGOSLAVIE. 
Als vervolg op de lijst van prentbriefkaarten noem ik nog: 

Beograd, Terazije; Bied u. zimi; Split, Bacvice; Zagreb, 
Umetnicki paviljon, terwijl hersteld moet worden de mede
deeling, dat de series prentbriefkaarten in vier verschillende 
kleuren voorkomen. Ze zijn maar in drie kleuren: zwart, 
blauw en bruin verschenen. Toch nog genoeg ! 

Ter herinnering aan de herstelling van het klooster Zica 
verschenen drie in diepdruk aangemaakte prentkaarten van 
75 p. blauwgroen met den kop van den jongen koning Peter 
in den stemepl. Het karton is wit. De drie kaarten dragen 
verschillende afbeeldingen van het klooster, dat in de jaren 
1204 tot 1219 door Stefan, den eersten koning der Serven, 
gebouwd en in 19351936 gerestaureerd werd. 

Tot slot is nog te melden een nieuwe buitenlandsche kaart 
van 1.75 dinar, eveneens met den kop van den jongen koning 
Peter in den stempel, doch zonder afbeeldingen. Het karton 
is zeemkleurig, de stempel rood en het formaat klein. 

NEDERLAND. 
Van den heer Polling ontvingen 

wij een afdruk van den typenrader
stempel nr. 8 van Gouda met 4 
kruisen, welke opvulling van den 
dubbelring anders alleen bij plaats
namen tot 4 letters voorkomt. Ook 
stempel nr. 10 van de pijpenstad 
heeft 4 kruisen. 

Mededeelingen nr. 12728 S van het hoofdbestuur der P.T.T. 
dd. 4 November 1936 bevatten o. a.: 

Op 1 November 1936 werd gevestigd het bijkantoor Utrecht
Croeselaan, met gelijktijdige opheffing van het postagent
schap UtrechtBalijelaan. 

Het hulppostkantoor te NieuwLekkerland werd met in
gang van 1 November 1936 vervangen door een poststation. 

Met ingang van 9 November 1936 werd gevestigd het bij
postkantoor 'sGravenhageWest met gelijktijdige opheffing 
van het bijpostkantoor 'sGravenhageCopernicusplein. 

Mededeelingen nr. 13362 S van 18 November 1936: 
Met ingang van 23 November 1936 wordt gevestigd het 

postagentschap 'sGravenhageBanaanstraat. 
Het hulppos tkantpor te Cornjum wordt met ingang van 

1 December 1936 vervangen door een poststation. 
Mededeelingen nr. 13690 S van 25 November 1936 ver

melden o. a.: 
De hulppostkantoren te Haaren en Renswoude worden met 

;ngang van 1 December 1936 vervangen door een poststation. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 



NEDERLANDSen MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 237 

Mededeelingen nr. 13995 S van 2 December 1936: 
Het hulppostkantoor te St. Odiliënberg wordt met ingang 

van 16 December 1936 vervangen door een poststation. 
De benaming van het bijkantoor Rotterdam Burgemeester 

de Roosstraat is gewyzigd in Rotterdam Burgemeester Roos-
straat, die van het poststation te Oldeholtpa in Oldeholtpade. 

Van mevrouw bsse. Van Heerdt-Kolff ontvingen wij onder 
beleefden dank de volgende stempels ter inzage: 

Op een brief, 13 of 14 November j.1. uit Utrecht naar Baarn 
verzonden zonder postzegel de tweeregelige roode stempel
afdruk: Port Betaald / Utrecht. , 

Op een koerseerend 2 cent zegel, slechts even geraakt door 
den stempel van het postagentschap Zeist-Steinlaan, d.d. 
16.XI.18.1936, was te Utrecht, als corrigeerend stempel, het 
nummer 67 geplaatst, zooals gebezigd in numeroteurs voor 
administratief gebruik. 

NED.-INDIE. 
De heer A. van Heusden te Bandoeng verraste ons met de 

in het vorig nummer afgebeelde stempels van den eersten 
nachtexprestrein. De brief afgestempeld Batavia-Centrum 
1.11.36.16 vertoont op de voorzijde in violetten inkt den spe
cialen stempel met BATAVIA-C in den smallen dwarsbalk 
en aan de achterzijde de aankomststempel Soerabaja 
2.11.36.-8, die uit Soerabaja heeft eveneens den specialen 
stempel in violet op de voorzijde en den aankomststempel 
Batavia-C. 2.11.36.-9 op de achterkant. 

Post- en Telegraaf circulaire nr. 98 bevat de volgende be
schikking van het hoofd van de afdeeling „vervoers- en 
verkeerszaken" van 6 Augustus 1936: 

Besloten is de nummerstempels, bij wijze van proef, buiten 
gebruik te stellep, in verband waarmede bedoelde stempels 
op de betrokken kantoren vooi-loopig zijn op te bergen. 

Met nummerstempels zullen hier wel de zg bestellers
stempels bedoeld zijn. 

Circulaire nr. 99 van den zelfden da'.um luidt: 
Het is eenige malen voorgekomen, dat naar het land 

van oorsprong teruggezonden antwoordgedeelten van buiten-
landsche briefkaarten met betaald antwoord ten onrechte van 
den stempelafdruk „T" werden voorzien, terwijl het frankeer-
zegel niet werd afgestempeld. Verzocht wordt het betrokken 
nersoneel voor zoover noodig in te lichten. 

Sedert begin 1936 is te Poentjak en per 1 November 1936 te 
Tretes een postinrichting van eenvoudigen aard opgericht 
(fungeerend hulppostkantoor). Aan deze kantoren is een dag-
teekeningstempel zonder uur-aanwijzing verstrekt. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 160 XIX. 
Tezamen met het monogramcliché tusschen de stempels 

wordt ook dit jaai wederom het Corona-schrijfmachine-Uw 
Kerstgeschenk-cliché gebruikt, als bij type XV. Het verschil 
met type IX is da'', „Schrijfmachine" toen cursief gedrukt was 
en thans in normale hoofdletters. 

Machine 203 IX. 
Sedert eenigen tijd wordt in deze machine tusschen de stem

pels ook een ander cliché gebruikt: Uitg. Mij. / De Jeugd / 
N.V. / N.Z. Voorburgwal / 234-240, en links van den datum
stempel: Doe / Mee. 

Machine 244 II. 
Begin September werd door deze machine, gebruikt door de 

N.V. Draka te Amsterdam, voorzien van nieuwe waarde
cijfers, model C4B. 

Machine 350 II. 
De A.N.W.B. te 's-Gravenhage nam onlangs een nieuw 

cliché in gebruik, bestaande uit een afbeelding van een weg
wijzer voor drie richtingen, ernaast het gekroonde ANWB-
embleem en eronder: KON. NED. TOERISTENBOND. 

Machine 560. 
Model C3B, sedert begin Augustus in gebruik bij het Ver

bond van Nederlandsche Werkgevers te 's-Gravenhage. De 
machine stempelt geheel zonder eenig afzenders- of reclame-
cliché. 

Machine 602 IL 
De firma G. Kolff & Co. te Amsterdam stempelt ook zonder 

dicné links van den datumstempel (afbeelding van een huis). 
Machine 653. 
Model C4B, sedert Augustus in gebruik bij de N.V. Hol-

landsche Koopmansbank te Amsterdam. Tusschen de stempels: 
N.V. HOLLANDSCHE / KOOPMANSBANK, 

Machine 655. 
Model C4B, sedert 17 Augustus in gebruik biJ de N.V. Bier

brouwerij „De Drie Hoef ijzers" te Breda. Tusschen de 
stempels een op den punt staande gekleurde driehoek, waarin 
uitgespaard drie hoefijzers. 

Machin« 684. 
Model C4B, sedert Augustus in gebruik bü de N.V. Infinas 

te Amsterdam. Tusschen de stempels een globe, omgeven door 
een breede band met opschrift: INFINAS N.V. 

Machine 691. 
Model C3B, sedert Augustus in gebruik bij de N.V. Zaan-

landsche Stoomdrukkerij v/h. E. N. Smit Ezn. te Koog-
Zaandijk. Tusschen de stempels een monogram E.N.S,, waar
onder KOOG AAN DE ZAAN. 

Machine 692. 
Model C3, sedert Augustus in gebruik bij de Ziekte-Risico-

verzekering „De Samenwerking" te Amsterdam. Tusschen de 
stempels in rechthoek: ZIEKTEWET / „DE SAMENWER
KING" / VLEESCHBEDRIJF. 

Machine 694 I-II. 
Model C3B, sedert Augustus in gebruik bij de N.V. Con-

fectiefabriek „The Ocnem" (Menco &. Co.) te Groningen. 
Tusschen de stempels geen afdruknummer, doch een wereld
bol, waaromheen een lint met opschrift: WATERPROOF. Bij 
type II bovendien links in vierkant een afbeelding der fa
brieksgebouwen met den firmanaam voluit op de daklijst. 

Machine 695. 
Model C3B, sedert 27 Augustus in gebruik te Tegelen. 

Tusschen de stempels een wereldbol met om- en opschrift: 
JOS. KURSTJENS / IJZER EN METAALGIETERIJ / „DE 
GLOBE". Links van den datumstempel biJ type I een af
beelding van drie rioolkokers met onderschrift: RIOLEE-
RINGS-GIETWERK; bü type II. N.V. JOS. KURSTJENS / 
(afb. twee daken) / KWALITEITS DAKPANNEN, en biJ 
type III: een vat waaruit vloeibaar ijzer geschonken wordt, 
benevens een aantal ijzeren voorwerpen (cylinders, vlieg
wielen enz.) en onderschrift: VEREDELD GIETIJZER / 
VUURVAST SLIJTVAST. 

Machine 696. 
Model C3B, sedert half Augustus in gebruik bü de N.V. 

Motorenfabriek „Deutz" te Rotterdam. Tusschen de stempels: 
DEUTZ. 

Machine 697. 
Model C3B, sedert Augustus in gebruik bü de Friesche 

Coöp. Handelsvereeniging „Z.P.C." te Leeuwarden, Tusschen 
de stempels in cirkel een sneltrein in volle vaart en de letters 
Z.P.C,; erboven FRIESLAND en eronder Z. GRACHTWAL 3 
/ LEEUWARDEN. 

Machine 699. 
Model C3B, sedei-t Augustus in gebruik. Tusschen de stem

pels: G. J. VAN GELDER / Ao. 1848 / WORMERVEER / 
HOLLAND. Links het handelsmerk: het dravende „Sneldis"-
mannetje met bü schrift: SNELDIS / SNELKOKENDE / 
PEULVRUCHTEN. 
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NEDERLAND. 
De speciale vluchten van de K.L.M. 
Volgens de 1 itste berichten zal met de speciale vlucht 

van de K.L.M, naar Addis-Abeba géén postvervoer plaats
vinden. 

Bij het ter perse gaan lezen wij dat de vlucht niet doorgaat. 
'Ook met de vlucht van de Perkoetoet, die eind November j.1, 

ongeveer 1000 kg. onderdeden van Dieselmotoren voor het 
motorschip „Tirandentes" van de reederü Wilhelmsen te Oslo 
naar Bombay bracht, was geen postverzending mogelijk. 

De nieuwe Douglas DC 3 Ibis zal een kerstvlucht naar 
Ned.-Indiè maken, echter geheel in het kader der gewone 
dienstregeling. 

NED.-INDIE. 
De eerste vlucht naar Tarakan. 
De eerste postvlucht naar Tarakan heeft veel voeten in 

de aarde. Meermalen werd zij reeds uitgesteld en thans staat 
het wel vast, dat zij dit jaar niet meer zal plaatsvinden. In
middels hoopt zich op de verschillende Indische postkantoren 
de post op, welke met deze eerste vlucht door de verzame
laars meegezonden werd. Hieronder bevinden zich vele stuk
ken welke gefrankeerd zijn met zegels (o. a. de luchtpost
zegels !) welke 1 Januari 1937 hun geldigheid verloren hebben. 

Om aan dit bezwaar tegemoet te komen hebben de In
dische posterijen bepaald ,dat alle stukken welke voor het 
einde van December zijn gepost voor deze vlucht, zullen 
worden verzonden ,en dat de per 1 Januari a.s. vervallen 
Indische frankeerzegels daarvoor nog geldig zullen worden 
verklaard. Een groote geruststelling voor de verzamelaars ! 

Weer een speciale vlucht naar Manilla ? 
De K.N.I.L.M. zal ten tweeden male een Douglas DC 2 naar 

Manilla zenden in verband met het Internationaal Eucharis
tische congres, dat in de eerste week van Februari 1937 in 
de hoofdstad der Philippijnen gehouden wordt. Althans in
dien de belangstelling voor deze speciale vlucht van dien 
aard blijkt te zijn, dat een redelijke bezetting van het toestel 
verzekerd is. In dat geval zal het vliegtuig op 1 Februari 
van Soerabaja vertrekken om den volgenden dag reeds op 
het vliegveld van Manilla te landen. De thuisvlucht is op den 
8en dier maand bepaald. 

Beide vluchten geven aansluiting op het schema der K.L.M., 
waarbij men den 23en Januari uit Amsterdam vertrekt en 
den lOen Februari weer uit Batavia huiswaarts. Dat beteekent 
in 24 dagen uit en thuis. 

Als de vlucht doorgaat, is het wel waarschijnlijk dat men 
weder post van Indié naar de Philippijjien en terug kan ver
zenden. Wellicht is ook postvervoer vanaf Nederland moge
lijk. Mochten wij nog tijdig hieromtrent bericht ontvangen, 
dan hopen wij dat in ons volgend nummer te vermelden. 

CURACAO. 
Volgens een persbericht van 25 November j.1. zal te be

ginnen met 1 December a.s. de luchtpostcorrespondentie voor 
Aruba, Bonaire en Curajao, welke volgens dit bericht tot nu 
toe van Maracaibo (Venezuela) af per boot werd overge
bracht, voortaan ook over dezen afstand door de lucht worden 
vervoerd, indien daardoor bespoediging in de overkomst wordt 
verkregen. Dit luchtvervoer geschiedt dan met den half-
wekelijkschen ïuchtdienst Maracaibo-Aruba-Curagao v.v. van 
de K.L.M., waarbij eenmaal ('s Woensdags) ansluiting wordt 
verkregen op den Ïuchtdienst New York-Port of Spain (Tri
nidad). Het luchtrecht blijft onveranderd. Zooals men weet 
bestaat deze dienst al eenige maanden, zoodat het best moge
lijk is, dat reeds eerder Europeesche post van Maracaibo 
naar onze eilanden is meegekomen. 

Zooals bekend denkt de K.L.M, er over haar Ïuchtdienst in 
West-Indië uit te breiden, ja zelfs om een geregelde ver
binding Nederland-West Indië (langs het traject dat de Snip 
t.flegde) tot stand te brengen. Het laat zich echter aanzien, 
dat dat nog wel eenigen tijd zal duren; definitieve berichten 
zijn er heden dan ook nog niet te verkrijgen. 

BUITENLAND. 
Polen. 
Op 27 October j.1. vond door de Poolsche luchtvaartmaat

schappij een proef-postvlucht plaats van Polen naar Pales
tina. De poststukken werden hierbij van verschillende speciale 
stempels voorzien, welke de afbeelding ons toont. 

Tot nu toe werd alleen het gedeelte tot Saloniki geëxploi
teerd. De route loopt over het eiland Rhodus, terwijl als eind
punt Haifa gekozen is. Voorloopig zullen nog verschillende 
proefvluchten uitgevoerd worden, terwijl de definitieve weke
lij ksche dienst eerst het volgend voorjaar zal worden in
gesteld. I , i 

In Mei 1937 begint de Oceaanviiegdienst. 
De Pan American Airways, met kolonel Lindbergh als 

vertegenwoordiger, en de Imperial Airways hebben — volgens 
de laatste berichten uit Londen — thans besloten, den vlieg-
dienst met watervliegtuigen over den Atlantischen Oceaan 
in Mei 1937 te openen. Zooals men weet is Lindbergh reeds 
geruimen tijd in Engeland om een en ander voor te bereiden. 
Voorloopig zal een gedeelte van de haven van Southampton 
als vlieghaven ingericht worden, terwijl Portsmouth de defi-
ijtieve vliegtuigbasis krijgt. Als eindpunt in Amerika heeft 
men zich Baltimore gedacht. De route zal loopen van South
ampton (Portsmouth) via Foynes in Ierland, Botwood, Hali
fax en Baltimore naar New-York. 

Luchtpost over den Stillen Oceaan. 
Vanaf 16 November j.1. kon men thans ook officieel post 

vanaf Nederland met den Amerikaanschen Ïuchtdienst over 
den Stillen Oceaan naar Hawai en Guam verzenden. Daar
voor ging er ook wel eens Nederlandsche post met het vlieg
tuig mede, maar dat was dan z.g. meegeloopen post, want 
officieel was er niets geregeld. 

Thans echter zijn de luchtrechten vastgesteld en kost een 
brief naar Hawai per 5 gram aan luchtrecht boven de gewone 
rechten en porten 35 cent, naar Guam per 5 gram 55 cent. 

Aansluiting wordt verkregen met de schepen, welke in den 
loop van Maandag te New-York aankomen. De duur van den 
overtocht New-York-Hawai is ongeveer 2% etmaal, van 
New-York naar Guam ongeveer een week. H. A. 
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AAN DE ABONNE'S. 
Ter kennis van de abonné's in het binnenland wordt ge

bracht, dat heden p e r p o s t k w i t a n t i e over den abonne-
mentsprus voor den zestienden jaargang (met invorderings
kosten ƒ5,25) is beschikt. Aan hen, wier kwitantie o n b e 
t a a l d mocht terugkomen en die nalatig blijven het ver
schuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het blad 
n i e t m e e r worden toegezonden. Eventueele overmaking 
van den abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelijk te 
doen op onze postrekening 37183. 

De abonné's in het buitenland worden verzocht, den abonne
mentsprijs ä ƒ 6,— per postwissel over te maken (Ned.-Indië, 
Suriname en Curacao ƒ 5,—). Indien daaraan op 10 Februari 
a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen zij van de abonnenten-
lijst worden a f g e v o e r d . 

Breda, 12 December 1936. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

VERZOEK. 
Aan beeren redactieleden en medewerkers wordt verzocht 

hun gespecificeerde nota's, wegens voorgeschoten porti over 
het tweede halfjaar 1936, vóór 27 December a.s. te willen in
zenden aan de administratie. 

NEDERLANDSen POSTMUSEUM. 
Het bestuur van het Nederlandsche Postmuseum deelt mede, 

dat thans tentoongesteld zijn: 
a. de postzegels van Rusland en Finland ongebruikt tot 1936 

en gebruikt, gespecialiseerd tot 1918 (op verzoek); de eerste 
twee deelen van de uit 12 deelen bestaande verzameling 
Zemstwo-zegels van Rusland; 

b. verschillende voorwerpen, oude resolutiën e. d. op de 
post en telegraaf betrekking hebbend; 

c. verzameling radio-apparaten, waaruit de ontwikkelings
gang van het begin af is te volgen. 

Het postmuseum is geopend op Woensdagen en Donderdagen 
van 10—16 uur en op eiken len Zaterdag der maand van 
14—16 uur (Kortenaerkade 11, Den Haag). 

De toegangsprijs is 10 cent per persoon. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Verslag der bondsbestuursvergadering op Zaterdag 
7 November 1936, in hotel Neuf, te Amsterdam. 

Opening om 14 uur 30. Aanwezig het voltallig bonds-
bestuur. De notulen der bondsbestuursvergadering van 4 Sep
tember 1986 worden, na voorlezing, goedgekeurd. 

A. — Door het dagelij ksch bestuur afgedane stukken. 
De voorzitter van de F.LP. heeft bedankt voor het hem 

toegezonden telegram met beste wenschen voor algeheel 
herstel. Van H. M. de Koningin is een dankbetuiging ont
vangen voor het tijdens het diner te Zandvoort aan H. M. 
toegezonden telegram van hulde. Dei voorzitter van den 
Koninklijken Belgischen Bond dankt voor de ontvangst der 
Belgische afgevaardigden op den philatelistendag. De heer 
Cramerus heeft den Bond vertegenwoordigd op het congres 
te Lier d.d. 20 September 1936. De Koninklijke Belgische 
Bond heeft den Nederlandschn Bond geluk gewenscht met 
de verloving van Prinses Juliana. Op de begrafenis van den 
heer Léon de Raay wei'd de Bond vertegenwoordigd door de 
beeren Kastein en de Bas. De handelaar Fatoullah te Parijs 
werd betreffende een verzoek om regelmatige toezending van 
nieuw uitgekomen zegels van Nederland en Koloniën ver
wezen naar het philatelistenloket te Amsterdam. Het archief 
ontving van de vereeniging „Op Hoop van Zegels" twee 
foto's van de philatelistendagen te Haarlem. Voor de „Neder
landsche Staatsalmanak voor Iedereen" werd de jaai'lijksche 
drukproef van gegevens betreffende den Bond nagezien. De 

Vereenigde Fotobureaux vroegen alleenrecht tot het maken 
van foto's ter gelegenheid van den 28en en 29en philate
listendag. De beslissing op dit verzoek zal te gelegener tijd 
geschieden. De K.L.M, vestigt de aandacht op de gelegenhei 1 
tot het houden van congressen in een zaal te Schiphol. De 
beeren Costerus en Zwolle vertegenwoordigden den Bonc bij 
de viering van het zesde lustrum der U. Ph. V De heer 
Zwolle vertegenwoordigde den Bond bij h t t lO-jang bestaan 
van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging. De beeren 
Cramerus en ZwoDe vertegenwoordigden der. Bond ta Char-
lei'oi op 25 October ter gelegenheid van de aldaar gehouden 
postzegeltcntoonstelling, w^lke uitsluitend bestemd was voor 
de jeugd Verkregen gegevens voor jeugdvereenigingen zul
len worden verwerkt en t. z. t. aan belangheulierdeii worden 
toegezonden. Eer. afdruk van het zeer interessante „pro
gramme du cours de philatélie enseigné au i.-arcle des juniors 
créé par 'e cercle royal timb'ologique de la '■lambre ä 
Charleroi'" werd door de zorg van onzen volijverigen eersten 
secretaris aan de aangesloten verteingingen toe.<jezonden. De 
eerste secretaris licht ter vergadering uitvoerig toe, wat te 
Charleroi te zien en te leuren v a i . \ooral liot onderricht in 
de philatelic, zcoals dit in Belgio wordt gctreven, is zeer 
belangweïckend. Door den vooir^iUer van .'J'ai'leroi worden 
geregeld cursussen voor de jeug 1 gehouden. De heer Kästeln 
zal het „programme" vertalen; deze vert£ilini,' zal in het 
Maandblad worden afgedrukt. Overs\ogen word: een model
verzameling voor de jeugd samen te doen stellci om te ditnen 
als reisobject. 

B. — Te behandelen stukken. 
Aan den minister van koloniën is het leedwezen van den 

Bond uitgedrukt over de uitvoering van de vijf laagste 
waarden der nieuwe serie postzegels van Curacao. 

Naar aanleiding van geruchten, dat de firma Oornelis Be
geer te Utrecht de aan onzen B^nd in eigendom toebehoo
rende stempel en matrijs van da bondsmclaillo niet meer 
onder haat berusting zou hebber, hetgeen de directeur ver
leden jaa ' positiet tegenover den heer de Bas hati verzekerd 
wél zoo te zijn, doch deze met andere stempels en matrijzen 
aan de firma Gerritsen te Zeist zou hebben verkocht, werd 
een aangeteekend schrijven aan de firma Begeer gezcnden, 
met verzoek stempel en matrijs te willen opzenden. Indo's
daad heeft de firma deze niet meer. Zij verzekert, dat men 
in geen enkel opzicht ongerust behoeft te zijn en dat zij des
noods bereid is een nieuwen stempel te laten maken, hoewel 
zij hoopt, daartoe niet te worden genoodzaakt, daar dit 
groote kosten voor haar meebrengt. De heer de Bas licht toe 
dat de directeur der firma Cornells Begeer hem destijds be
wust heeft misleid. Hij ziet niet in, dat de Bond tegenover 
deze firma eenige indulgentie behoeft te betrachten. De voor
zitter stelt voor zich eerst in verbinding te stellen met de 
firma Gerritsen te Zeist, om het eigendomsrecht van den 
Bond op den stempel van de bondsmedaille schriftelijk te doen 
bevestigen en zich te verzekeren, dat bij die firma te allen 
tijde afslagen van de Bondsmedaille verkrijgbaar zullen zijn. 
Aldus wordt besloten. 

Naar aanleiding van een vraag van de Philatelistenclub 
„Rotterdam", om zegels in de nieuwe tanding dadelijk aan de 
verzamelaarsloketten verkrijgbaar te doen stellen, merkt de 
heer Polling op, dat een dergelijke vraag reeds meer door 
„Rotterdam" is gedaan. De heer Polling zal een en ander 
nader in de Maandbladen onderzoeken. 

Het Hoofdbestuur der P.T.T. heeft het oordeel van den 
Bond verzocht over het verkrijgbaar stellen van den lucht
postzegel voor bijzondere vluchten ook buiten de voorge
schreven tijdvakken. De Bond heeft het oordeel ter zake van 
de aangesloten vereenigingen ingewonnen. De meeste ver
eenigingen waren vóór beschikbaarstelling. In dien geest 
zal aan het Hoofdbestuur der P.T.T. worden gediend van 
advies. De heer Polling licht toe, waarom hij vóór beschik
baarstelling van dit zegel aan de philatelistenloketten is. Nu 
vraagt de handel voor dit zegel ƒ 1,—, wat overbodig is als 
we het voor ƒ 0,30 kunnen koopen. Dit zegel blijft meestal 
op briefstukken en komt afzonderlijk zelden in den handel 
voor. 

De Nederlandsche Vereeniging vraagt om de bijzondere 
stempels, welke bij verschillende philatelistische gelegen
heden gebruikt worden, gemakkelijk voor verzamelaars ver-

J. K. RIETDIJK. ZICHTZBNDINGEN. 

file:///ooral


16 DECEMBER 1936. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. II 

krijgbaar te stellen. Deze kwestie is op de vergadering der 
Nederlandsche Vereeniging door den vertegenwoordiger van 
West-Friesland ter sprake gebracht. De eerste secretaris 
begrijpt de redactie van den betrekkelijken brief niet en heeft 
tevergeefs verbinding gezocht met den secretaris der Neder
landsche Vereeniging om nadei'e toelichting. Van postale zyde 
wordt steeds de meest mogelijke medewerking verleend, om 
den verzamelaars ter zake ter wille te zijn. Persoonlijk heeft 
de eerste secretaris hei'haaldelük verzoeken van verzamelaars 
ter verkrijging van dergelijke stempels ingewilligd. Hij kan 
zulks natuurlijk alleen doen bij gelegenheden, waar hij zelf 
tegenwooidig is, ^joals op philatelistendagen, het Rotter-
damsche jubileum e. d. Maar dat zijn specifiek „philatelis
tische" gelegenheden. Voor stempels, gebezigd bij „bijzon
dere" gelegenheden, kan hij bezwaarlijk zijn tusschenkomst 
verleenen. Het gebruik daarvan is echter meestal tijdig in de 
nieuwsbladen bekend gemaakt. De verzamelaars dienen zich 
daarvan op de hoogte te stellen en kunnen dergelijke stempels 
verkrijgen, vroeger door tusschenkomst van den heer Brave, 
nu door die van den heer Van der Lecq. De voorzitter is van 
rneening, dat deze kwestie wel degelijk een bondsbelang be
treft. Wanneer ter verkrijging van dergelijke stempels een 
betrouwbare centrale bestaat, dan dient dat adres gepubli
ceerd te worden in het Maandblad. Wanneer deze niet bestaat, 
moet de Bond zijn best doen een dergelijke centrale te 
stichten. Het bondsbestuur stelt zich ter zake niet verant
woordelijk, doch is bereid zijn tusschenkomst te verleenen. 
Ook kan contact gezocht worden met andeie bonden tot 
wederzijdsche uitwisseling van dergelijke stempels. Dat is 
niet het werk van den eersten secretaris, doch daartoe moet 
iemand aangezocht worden buiten de bondsorganisatie. De 
heer Zwolle merkt op, dat de kwestie niet zoo eenvoudig is 
als ze lijkt. In Daitschland b.v. weet men niet precies, welke 
stempels uitkomen en bestaan moeilijkheden met de clearing. 
Men kan zich daar tegen storting van een bepaald bedrag 
abonneeren voor een bepaald aantal stempels. Men moet zijn 
tusschenpersoon kiezen onder de stempelverzamelaars. Het 
bondsbestuur zal gaarne naam en adres vernemen van 
jemand, die voor bedoelde functie geschikt en genegen is. 
Het doet daartoe een beroep op de medewerking van de aan
gesloten vereenigingen. Het bondsbestuur aanvaardt echter 
ter zake geenerlei geldelijke verplichtingen. Waar bijzondere 
stempels in den regel niet door de handelaars worden ver
handeld, bestaat geen gevaar, dat de handelaars door be
doelde tusschenkomst worden benadeeld. 

Op het congres van de F.LP. te Luxemburg in Augustus 
j.1. werd besloten, het door Oostenrijk en Duitschland ge
geven voorbeeld tot viering van een „dag van den postzegel" 
om redenen vai propagandistischen aard te volgen. Als „dag 
van den postzegel" werd te Luxemburg voorgesteld de eerste 
Zondag na 7 Januari (geboortedag van Stephan, den stichter 
van de Union Postale Universelle). In 1937 zal derhave 10 
Januari de „dag van den postzegel" zijn. De voorzitter licht 
nader toe, hoe men zoo'n „dag van den postzegel" kan her
denken, b.v. door het beleggen van extra vergaderingen door 
de aangesloten vereenigingen, door het organiseeren van ten
toonstellingen, doo/ propaganda in de pers, enz. De tijd voor 
organisatie van den „Nederlandschen dag van den post-
•'egel 1937" is nog slechts kort. Zeer toevallig is de eerste 
secretaris in verbinding gekomen met de vereeniging Neder
land-Polen, welke voornemens was een propaganda-tentoon-
stelling te organiseeren. Overwogen wordt, of de mogelijk
heid bestaat de viering van den ,,dag van den postzegel" in 
eenig opzicht te verbmden met bedoelde tentoonstelling der 
vereeniging Nederland-Polen, door b.v. als onderdeel van deze 
tentoonstelling een expositie te organiseeren van Poolsche 
zegels en poststukken. Hierover ontwikkelde zich een wijd-
loopig en langdurig debat. Algemeen werd betreurd, dat de 
organisatie van deze Poolsche tentoonstelling niet aan het 
bondsbestuur was opgedragen. Besloten werd alsnog te pogen, 
den „dag van den postzegel 1937" in Nederland te doen iier-
denken. Intusschen zal de heer Zwolle, in zijn hoedanigheid 
van secretaris van het tentoonstellingscomité Nederland-
Polen, onderzoeken, in hoeverre mogelijk ware de philatelis
tische belangen en die van de vereeniging Nederland-Polen 
onderling tot overeenstemming te brengen en te doen samen
gaan. 

Bij de rondvraag deelt de heer de Bas mede, dat de al-
gemeene secretaris der P.T.T. in het gedenkboek Oranje 
Nassau Mecklenburg - Lippe Biesterfeld een zeer lezens
waardig artikel heett geschreven over de betrekkingen tus-
scnen onze Prinses en de P.T.T. 

Te Utrecnt is een jeugdafdeeling van de U. Ph. V. op-
gei'icht. 

In zijn hoedanigheid van voorzitter der U. Ph. V. dankt hij 
het bondsbestuur voor zijn vertegenwoordiging bij de viering 
van het zesde lustrum der U. Ph. V. en voor de beschikbaar
stelling van de bondsmedaille als eereprijs op de bü die ge
legenheid gehouden tentoonstelling. 

De heer Jorisscn dringt aan op publicatie van het nieuwe 
keuringsreglement in het Maandblad. 

De heer Polling doet modedeeling, dat de ééndaagsche 
tentoonstelling, welke te Gouda is gehouden, schitterend is 
geslaagd. 

De heer Cramerus betreurt, dat het tweede gedeelte van 
het verslag van den 27en philatelistendag te Haarlem eerst 
in het November-nummer van het Maandblad is verschenen. 
Zijns inziens is het wenschelijk een dergelijk verslag niet 
verbrokkeld, doch in zijn geheel, zoo spoedig mogelijk na den 
philatelistendag, in het Maandblad te publiceeren. Is zulks in 
verband met de plaatsruimte bezwaarlijk, dan komt het hem 
gewenscht voor aan een dergelijk nummer eenige extra 
plaatsruimte toe te voegen, zoo noodig op bondskosten. Ook 
de heer de Bas betreurt de gevolgde wyze van publicatie 
zeer. De vereeniging „Op Hoop van Zegels" had uitdrukkelijk 
verzocht, het verslag in zijn geheel te plaatsen. De heer de 
Bas was zulks met den administrateur overeengekomen. 
Wanneer — onverhoopt — zulks niet mogelijk was, zou de 
administrateur éérst de notulen van de bondsvergadering in 
haar geheel plaatsen en daarna de franje. Zulks is niet ge
schied. Deze wijze van publicatie is voor hem, als steller van 
het verslag, een groote teleurstelling geweest. 

De heer Cramerus had een uitnoodiging ontvangen om den 
Bond te vertegenwoor^digen bij de opening van het post-
museum te Brussel. In verband met deze bondsbestuursver
gadering kon hij tot zijn leedwezen aan deze uitn diging 
geen gevolg geven. 

Ter vergadeiing van de F.I.P. te Luxemburg is besloten, 
dat de aangesloten bonden individueel zouden protesteeren bü 
de bevoegde autoriteiten in Marokko tegen het heffen van 
inkomende rechten op, c.q. confiskeeren van zendingen post
zegels. De heer Cramerus vraagt of onze Bond dit reeds 
heeft gedaan ? 

De heer Cramerus bezit een „Koninklijke Courant" anno 
1807, waarin voorkomt een door koning Lodewijk Napoleon 
onderteekende wet op de brievenposten der binnenlandsche cor
respondentie. Hij is voornemens — zoo zulks op prijs wordt 
gesteld — deze courant ten geschenke aan te bieden aan 
het postmuseum. 

De voorzitter sloot omstreeks 18 uur 30 de vergadering. 
Utrecht, 8 November 1936. 

De tweede secretaris, 
W. G. DE BAS. 

Nederlandscke Vereim. vaa Postaregelverzamelaars. 
Secretaris: C. M. DONCK, Sophialaan 39, Hilversum. 

Nieuwe leden. 
696. B. Withmar, chef postkantoor, Palembang (Sumatra). 
699. W. N. J .Landmeter, p /a K.P.M., Sei Gerong. 
673. E. Tijdeman, Goentoerweg 6, Malang (Java). 
345. A. Egges Post, Welirangstraat 18, Malang (Java). 

Aanmeldingen (ingaande 1 Januari 1937). 
dr. J. A. W. Groenewegen, Johan de Wittstraat 49, Leiden. 

(V. en L.). 
A. H. M. van Hooijdonk, Molenstraat 62, Nijmegen. (V. en L.). 
mej. D. Dunnebier, Berkhout (N.-H.). (V.). 
mevr. J. G. Joustra-Verweij, Merenstraat 31, Hoorn. (V.). 
Dj. Kool, Oude Haven 27, Medemblik. (V.). 
J. P. Lienesch, Langestraat 43, Alkmaar. (V.). 
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Ludwig Seibert, Nieuwe Hilversumscheweg 7, Bussum. (V. 
Europa en L.). 

L. H. Zeevenhoven, Jan Toebacklaan 39, Naarden. (V. en L.). 
dr. A. C. de Koek, Larixlaan 34, Den Haag. (Oud-lid) (V.). 
G. J. Staverman, Van Heutsz-boulevard 19, Batavia, C. (Oud-

lid van de Gron. Ver). 
W. M. G. Helfferich, Pebaton 4, Buitenzorg (Java). 

Adreswij zigingen. 
111. S. Tromp Visser, Harlingerstraatweg 46, Leeuwarden. 
254. E. Clason, Stationsweg 1, Alkmaar. 
924. mevr. J. Kuijper-van Nieuwenhuijzen, Abrikozenstraat 

243, Den Haag. 
400. mej. A. A. M. van Bloemen Waanders, Riouwstraat 89, 

Paviljoen, Bandoeng. (Java). 
346. G. E. van Hemert, Galileïstraat 131, Den Haag. 
262. R. M. Oschatz, p /a B.P.M., Pladjoe (Sumatra). 
737. D. F. Mook, naar Nederland vertrokken. 
408. J. Gonlag, uit Indië vertrokken. 
941. dr. W. P. Coolhaas, Departement Binnenlandsch Bestuur, 

Batavia, C. 
207. B. Cornelisse, Kandang Sapi Estate, hulppostkantoor Me-

lingping, Zuid-Bantam (Java). 
538. H. de Jager, onbekend adres. 

Bedankt. 
345. C. C. Riiksen. 614. A. Schuuring. 
234. F. W. G. Jager. 773. L. F. Günther. 
241. mevr. A. E. Stigter-de Vos van Nederveen Cappel. 

Bedankt (met einde 1936). 
83. G. J. Halebos. 367. J. Brouwer. 

389. W. P. J. de Vrueh. 978. H. Rozenheek. 
42. J. A. Casteleijn. 232. J. H. Nieuwenhuijzen. 

835. L. H. van Asperen. 341. P. Boer. 
201. F. P. Yranyi. 317. J. W. Wesseling. 
223. L. J. Wesseldijk. 849. J. de Graaf. 
208. C. van de Wall. 479. J. Hoek. 
924. mevr. J. Kuijper-van Nieuwenhuijzen. 
721. mevr. W. van den Bussche-Borel. 

Afgevoerd. 
257. mevr. A. Langeveld van Kooien. 
186. G. A. Sombeek. 

Mededeeling afdeeling „verkoop". 
De administrateur houdt zich aanbevolen voor toezending 

van boekjes voor het rondzendingsverkeer met zegels van 
alle landen. In Indië is vraag naar biizondere afstempelingen, 
plaat- en etsingnummers, enz. van Nederland en Ned.-Indië. 

Bekendmaking. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd 

uitgenoodigd, hun contributie 1937 (.f 5,—) vóór 1 Februari 
a.s. te voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het 
bedrag beschikt worden. De leden in Ned.-Indië worden be
leefd verzocht hun contributie te zenden aan onzen vertegen
woordiger, ir. J. P. J. van Ewijk, Sirandaweg 14, Semarang, 
of aan hun respectievelijke sectiehoofden. 

Selon les Statuts, les membres sont priés de bien vouloir 
acquiter leur contribution pour 1937 (f 5,—) avant Ie Ier 
février. Au de la de cette date on disposera ä leur frais. 

Members are kindly reminded, according to the rules, that 
their subscription for 1937 (ƒ 5,—) has to be paid before 
the 1st of February. After that date, extra expenses for 
correspondence are for their account. 

Die Mitglieder werden, den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1937 
(ƒ 5,—) vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. 
Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER, 

Giro nr. 33805. Zevenhuizen (N.-H.). 

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

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam Kort verslag van de November-vergadering. 

Aanwezig 16 leden en een gast. In zijn inleiding deelt de 
voorzitter mede, dat Duitschland postzegels als deviezen be
schouwt en de vrije uitvoer hiervan verbiedt. De notulen wor
den goedgekeurd en bij de ballotage wordt een nieuw lid bij 
acclamatie aangenomen. Een verslag van de algemeene ver
gadering op 25 October j.1. wordt overbodig geacht, daar dit 
in het Maandblad is verschenen. De voorzitter comiolimenteert 
den heer R. E. P. Maier, onder applaus der vergadering, met 
zijn benoemnig tot directeur verkoop. Daarna houdt de heer 
L. van Essen een causerie ove»- het tweede zegel van Sicilië. 
Zeer uitgebreid noemt de spreker de kenmerken van echt
heid en van vervalsching, die, door verschillende series ver-
groote foto's, door de aanwezigen duidelijk kunnen worden 
nagegaan. De heer Van Essen laat 8 bladen met echte zegels 
en briefstukken circuleeren. De voorzitter brengt den spreker 
biizondere hulde voor de vele moeite en de groote kosten, die 
hij zich steeds getroost. Na een pauze volgt de verloting en 
de rondvraag. Hierbij deelt de voorzitter mede, dat het in de 
bedoeling van het bestuur ligt, speciaal voor de jongere leden, 
in de volgende vergadering in de pauze gelegenheid te geven 
voor het ruilen van zegels. De heer Maier spoort iedereen aan 
die doubletten wil verkoopen tot het inzenden van boekjes, 
die echter niet te eenvoudige en niet te dure zegels moeten 
bevatten. Hierna volgt sluiting der vergadering. W. F. G. H. 

West-Friesland. Op 11 November j.1. propaganda-middag 
en -avond in hotel De Doelen, Hoorn. De middag was spe
ciaal gereserveerd voor de jeugd, die van deze gelegenheid 
druk gebruik maakte. De tentoongestelde collecties hadden 
niet zoo zeer hun belangstelling als wel de tafel met dou-
blettenboekies. De handel was daar vlot, al ging het dan 
soms met halve centen, 's Avonds kwamen de verzamelaars 
uit alle deelen van West-Friesland een kijk.ie nemen. Er wer
den goede zaken gedaan en wij waren in de gelegenheid van 
de 250 bezoekers vele nieuwe adressen te noteeren. De trek
king der loterij was een voornaam punt. Deze is een waar 
succes geweest, omdat alle 500 loten verkocht waren en vele 
der 50 prijzen geschonken. De gemaakte onkosten zijn hier
door grootendeels teruggekomen. Aan koopers en schenkers 
nogmaals dank. J. M. Z. 

Alkmaar. Verslag der vergadering van 6 November 1936. 
Wegens ongesteldheid van den voorzitter werd de vergade
ring door den secretaris geopend. Hierna verkreeg de heer L. 
van Essen uit Hilversum het woord, die een lezing hield over 
Oud-Roemenië. Voor de leden en introducé's was het een leer
zame en niet minder genotvolle avond, waartoe bijdroeg de 
keurcollectie zegels van het land en de fotografische afbeel
dingen der zegels, welke de geachte spreker had mede
genomen. Vervolgens had de gebruikelijke verloting plaats, 
alsmede de rondvraag, waarna de vergadering gesloten 
werd. J. M. B. 

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

In memoriam 
mevr. wed. dr. F. A. VAN DER HOEVEN-KOK, 

Amsterdam. 

Verslag der vergadering van 28 November 1936. 
Tegen half negen opent de voorzitter de door 44 leden be

zochte vergadering. De heer Fick, voor de eerste maal als lid 
aanwezig, en de heer Jansen, als candidaat-lid, worden spe
ciaal welkom geheeten. Met de jeugdvereeniging gaat het 
goed; nu reeds zijn er 27 leden; de heer Siegmund vraagt om 
doubletten ervoor. Besloten wordt als steun ± ƒ 25 per jaar ter 
beschikking te stellen voor bijdrage zaalhuur, propaganda, 
prijsjes, enz. Ook met den beursavond bij den heer Möller 
gaat het goed. De notulen worden goedgekeurd. De heer Niet
hammer wil de boete, omdat hij een rondzending te lang heeft 
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gehouden zonder opgave van reden, niet betalen. Bij bespre
king blijkt nogmaals duidelijk het standpunt, het boetestelsel 
krachtig te moeten handhaven, om daardoor onregelmatig
heden bij de zendingen te voorkomen. Den heer N. zal worden 
geschreven; voldoet hij binnen een week niet aan zijn ver
plichtingen, dan wordt hij als lid geschrapt. Achtereenvolgens 
worden de jaarverslagen uitgebracht door den len secretaris, 
den penningmeester en het hoofd van de afdeeling verkoop. 
Namens de kascommissie deelt de heer Bonjoanny mede, dat 
de boeken van beide laatste heeren volkomen in orde werden 
bevonden; beiden worden daarop voor hun beheer gedechar
geerd. Hierna volgt het jaarverslag van den bibliothecaris. 
De voorzitter dankt onder applaus der vergadering de be
stuursleden voor hetgeen zij in het afgeloopen jaar in het 
belang der vereeniging hebben gedaan, tevens de sectie
hoofden voor hun werk. De heer Bakker dankt namens allen 
den voorzitter voor de prettige wiize waarop hij steeds de 
vergadering leidt. De heeren Van der Hurk en Van Kooten 
worden herbenoemd als bestuurslid. Eveneens voor den Raad 
van Beheer de heeren Kastein en Zwolle met den heer Vreden-
duin als plaatsvervanger. Herbenoemd als bondsafgevaar
digden worden de heeren Van Gastel, Van der Hurk, Van 
Kooten en Vredenduin. De candidaat-leden, de heeren Jansen 
en Veenenbos, w^i'den met algemeene stemmen aangenomen, 
waarna de hr- î- Jansen als zoodanig wordt verwelkomd. De 
heer Kok woid: als iunior-lid toegelaten. Souvenirs voor de 
meest aangebrachte leden krijgen de heeren Kastein, Bel-
grave. Van Lente en Krekelberg. In de nauze is gelegenheid 
een album met envelonpen betrekking hebbende op den Snaan-
schen burgeroorlnp- van den heer Traanbere te bezichtigen. 
De heer Enschedé stelt voor de portefeuille beschikbaar: 
de Deutsche Briefpiarken Zeitung, Harris' Philatelie Mag
azine en Gibbons' Stanin Monthly. De heer Zilver geeft ten 
slotte weer eenige vari-^'s ten beste. Bü de algemeen» veilo-
ting ziin prijswinners de n'-s. 46, 52. 57, 221, 130, 16, 292, 90, 
41, 133, 45, 194, 125, 21. 22, 331, 287. 148. 4. 225. 1. 9 144 
282 en 78. Tegen half elf sluiting. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
A. Veenenbos, controleur B. B., Bondowoso (Java). (Voorge

steld door H. Krekelberg). 
H. J. Jansen, Brederodestraat 99 hs., Amsterdam, W. 
D. Gokkes, Diamantstraat 45 II, Amsterdam, Z. 
J. Kok, Jan Luijkenstraat 88, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 

door W. N. van der Poll). 
Bedankt als lid. 

J. R. Meuring, Den Haag. 
M. L. Spruijt, Gorredijk. 

Adresveranderingen. 
F. Vriezendorp J.zn., Kettingweg 35, Baarn. 
E Wolff, Valeriusstraat 221 hs., Amsterdam, Z. 
W. J. de Ronden, 2e Van der Helststraat 33 III, Amster

dam, Z. 

Candidaat-leden. 
F. A. G. Keesing, ambtenaar. 2e Const. Huijgensstraat 50, 

Amsterdam, W. (Voorgesteld door J. A. Kastein) 
T. de Jong jr., Marathonweg 39 hs., Amsterdam, Z. (Voorge

steld door W. W. Helmholt). 
W. Onkoop, Cremerplein 3 hs., Amsterdam, W. (Voorgesteld 

door P. J. J. Verheusele). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 19 December 1936, des 
avonds te 7K uur, vóór de ledenvergadering. 

Ledenvergadering op Zaterdag 19 December 1936, des 
avonds te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Mededeelingen. 
Wegens de a.s. feestdagen wordt de ledenvergadering NIET 

op den laatsten Zaterdag der mannd gehouden, doch op den 
voorlaatsten, dus op 19 DECEMBER. 

De BEURSAVOND wordt gehouden op eiken 2en Zaterdag 
der maand, des avonds te 8 uur. Gravenstraat 22, Amsterdam. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 24 November 1936. 
Aanwezig 33 leden, benevens 2 introducé's, de heeren Bessem 

en Slooff. Afwezig met kennisgeving de heeren Deenik, Van 
der Horst en Van Gittert; de beide laatsten wegens ziekte. 
In zijn openingswoord zegt de voorzitter, dat de leden der 
verificatiecommissie niet aanwezig konden zijn, in verband 
waarmede hij verzocht het verslag dezer commissie, benevens 
het verkiezen van een nieuw lid, tot de volgende vergadering 
uit te stellen. Aangezien ook geen candidaten ingekomen zjjn 
voor de functie van penningmeester, zal ook deze verkiezing 
een maand uitgesteld moeten worden. De vergadering gaat 
hiermede accoord. 

In verband met Kerstmis zal de December-vergadering ge
houden worden op Dinsdag 22 December. 

Namens den heer Gerritsma zegt de voorzitter dank voor 
de reeds binnengekomen catalogi voor de jeugdclub. 

Naar aanleiding van de notulen merkt de heer Gerritsma op, 
dat de secretaris zich vergist heeft in de vermelding van de 
vergadergelegenheid voor de jeugdclub; deze is in het gebouw 
der U.C.J.M.V, Domplein 25. Overigens worden de notulen, 
zoomede de verslagen van feestavond en tentoonstelling, goed
gekeurd. Eveneens goedgekeurd worden het verslag van den 
penningmeester, de kapitaalrekening en de begrooting 1936-37. 
De vergadering hecht haar eoedkeuring aan een bestuursvoor-
stel, om jaarlijks van het batig saldo (voor zoover aanwezig) 
ƒ 50,— af te zonderen voor een tentoonstellingsfonds. 

De voorzitter spreekt een woord van dank tot den penning
meester, den heer Kaub, voor alles, wat hij in zijn 15-jarige 
periode als bestuurslid voor de U. Ph. V. heeft gedaan; hij 
vraagt en krijgt machtiging den heer Kaub namens de ver
eeniging bil zijn afscheid als zoodanig een herinnering aan 
te bieden. De heer Kaub dankt den voorzitter voor deze woor
den en zegt immer bereid te zullen bliiven, de U. Ph. V., voor 
zoover dat in zijn vermogen ligt, met raad en daad te zullen 
bliiven biistaan. 

Nadat de voorzitter den heer Van der Flier gelukgewenscht 
heeft met bet behalen van den titel van meester in de rechten, 
gaat hii over tot de uitreiking van den wisselbeker aan den 
heer Tholen. Hij me^kt hierbii op, dat de appel niet ver van 
den boom valt; wijlen de vader van den heer Tholen was 
immers indertiid reeds een der vooraanstaande verzamelaars 
in onze vereenicinp-. De 2e prijs valt ten deel aan den heer De 
Bruijn. terwiil de baby-beker in handen komt van den heer 
Cortenbach, den bekerbezitter van het vorige jaar. 

Het candidaat-lid, de heer Van de Westeringh, wordt met 
jilgemeene stemmen als lid aangenomen en terstond als zoo
danig geïnstalleerd. 

Tot lid van de commissie beoordeeling landenwedstrijden 
wordt bii acclamatie gekozen de heer Van der Zee. Na de ee-
bruikeliike veiline en verloting is dan het officieele gedeelte 
ten einde. Vermelding verdient nog, dat ter bezichtiging aan
wezig waren: van den heer Noordhoff tentoonstellinp-svelletjes 
van Johannesbure- en van den heer Cortenbach de beide nieuwe 
Belgische zegels Borgerhout en Charleroi benevens 10 kaarten 
uitgegeven bij de opening van het Belgische postmuseum. 

J. H. N. 
Candidaten-penningmeester. 

1. L. H. Reintjes. ' 2. L. H. Tholen. 
Candidaat-leden. 

W. J. Slooff, Zeist. 
dr. H. W. van Triebt, Baarn. 
mevr. G. W. Enklaar-van der Pol, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Maandag 14 December 1936: bestuursvergadering in restau

rant Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Dinsdaj; 22 December 1936: des avonds 8 uur, ledenverga

dering in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht-
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekon en stukken. 

4 Versla-2 verificatiecommissie. 5. Verkiezing penningmeester-
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6. Verkiezing verificatiecommissie. 1. Ballotage 8. T.anden-
wedstrijd: jubileumserie 1913 en idem 1923 (ook van de ko
loniën), gestempeld en 'ongestempeld. 9. Veiling. 10. Rond
vraag. 11. Verloting. 12. Sluiting. 

1 1 ^ Na afloop gelegenheid tot ruilen. 
Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1935-1936. 

Een jaar van opgewekt vereenigingsleven. Gehouden werden 
10 ledenvergaderingen en 11 bestuursvergaderingen; de laatste 
wederom alle bij den heer Cortenbach. Na jarenlange rond-
zwervingen kwamen we met de ledenvergaderingen wederom 
in Hotel des Pays-Bas terecht, nadat we de „Dietsche Ta
veerne" verlieten, gezien de geringe zorg, die daar aan de 
vergaderzaal werd besteed. 

Het ledental liep wederom terug; thans van 161 tot 153. 
Toch meen ik, dat deze terugloop ons niet veel zorg hoeft te 
baren, aangezien eenige gunstige factoren, die ik het vorig 
verslagjaar reeds aanstipte, ook dit jaar weer optraden. Ia 
de eerste plaats steeg het vergaderingsbezoek wederom tot 40 
per vergadering en werd de daling van het ledenaantal weder
om veroorzaakt door bedanken (en afvoeren) van correspon-
deerende leden, die uiteraard aan het actieve vereenigings
leven mindei' deel hebben. Bezien we de zaak statistisch, dan 
krijgen wij het volgende beeld: 

verg.bezoek. leden. werkende, correspond. 
1933-34 37 165 65 100 
1934-35 38 161 74 87 
1935-36 40 153 75 78 

De periodiek aftredende bestuursleden, de beeren de Bas, 
Harbrink Numan, Deenik en De Bruiin, werden bij acclamatie 
herkozen. In de vacature Van der Woude werd gekozen de 
heer Noordhof f. In de verschillende commissies namen zitting: 
verificatiecommissie: de beeren Van Gittert en Gerritsen, re
serve de heer Werf f; Raad van Beheer: de beeren de Bas en 
Van Gittert, reserve: de beeren Noordhoff en Evers; afge
vaardigde ter bondsvergadering: de beeren Van Gittert, Kaub 
en Harbrink Numan. Ingesteld werd een commissie, met op
dracht het bestuur van advies te dienen in bet vraagstuk van 
het jeugdveramelen. Zitting namen de beeren Baljet, Noord
hoff en Gerritsma. Tenslotte moest, toen besloten was aan 
ons 30-jarig jubileum (op voorstel van den heer Raatgever) 
een tentoonstellino- te verbinden, ook hiervoor een commissie 
benoemd worden. Behalve natuurlijk de heer Raatgever maak
ten dp volgende beeren hiervan deel uit: De Bruijn, Deenik, 
Van der Woude en Van Straaten. 

De volgende leingen hadden nlaats: 
1. van den heer Van der Horst over afstempelingen op 

Nederlandsche zegels; 
2. van den heer Van Brink over de ontwikkeling van het 

postverkeer tusschen Nederland en Indië in den loop der 
eeuwen, getiteld: „Van Duif ken tot Pelikaan"; 

3. van den heer Vredenduin: .,Cartophilatelistische tocht 
door de 80 postgebieden van Azië"; 

4. een korte causerie van mr. Vuijstingh over Engeland 
nrs. 1 en 2. 

De beker viel dit jaar ten deel aan den heer Tholen; tweede 
werd de heer De Bruijn. 

De hoop uitsprekende, dat de vereenisj'ing weer een gunstig 
iaar tegemoet moge gaan en dat vooral het ledental zich weer 
in stijgende lijn zal begeven, besluit ik dit verslag. 

De secretaris, 
J. HARBRINK NUMAN. 

Haasrscho Philatolisten Veroon.. te 's-OravpnbT^e. 
Secretaris: A. STARINK jr.. Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

Verslag der vergadering van 26 November 1936. 
Het was een zeer druk bezochte vergadering, die de voor

zitter met een woord van welkom opende. De notulen der 
vorige vergadering werden zonder op- of aanmerkingen goed
gekeurd en gearresteerd, waarna de penningmeester zijn be
grooting voor bet aanstaande jaar indiende. De secretaris 
deelde nog mede, dat ons pogen eenige leden te doen in
schrijven op de veiling der Indische zegels, een goed succes 

heeft gehad; zelfs vroeg nog een lid van een bevriende ver-
eeniging onze bemiddeling ook voor hem in te schrijven, 
waaraan natuurlijk met genoegen werd voldaan; wü hebben 
nu maar het resultaat af te wachten. 

Dan is nog het verzoek ingekomen van een buitenlid, om 
hem behulpzaam te willen zijn met de opgave van leden, die 
met hem in directe ruil-relatie willen treden; hij zelf zoekt 
bij uitsluiting Amerika-zegels, ongebruikt, postfrisch, maar 
kan aan anderen alles geven wat ze maar verlangen. Ook 
voor de andere buitenleden, die we door ons verslag in het 
Maandblad kunnen bereiken, brengen we dat verzoek over. 

In verband met den Kerst-avond wordt onze vergadering 
van December dan gezet op 17 December a.s. 

De veiling is ditmaal zeer omvangrijk; een kleine 60 kavels 
passeeren de revue, maar gelukkig is de kooplust evenredig 
aan de mooie exemnlaren. zoodat het een flink succes wordt, 
evenals de daarna gehouden verloting, ofschoon deze gratis is 
en zonder nieten ! A. S. jr. 

Nieuwe leden. 
H. H. ter Meer, Frederik Hendriklaan 196, Den Haag. 
B. A. de Lange, Ericalaan 12, Den Haag. 

Bedankt als lid per 31 December 1936. 
J. Borgbstijn, Doetinchem. 
E. Marcar, Voorburg. 
D. van Rijswijk, Den Haag. 
Henri Marsé, Utrecht. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
dr. P. Plantinga, Nijmegen. 
W. J. Pollé, Voorburg. 

Adresverandering. 
A. Starink jr. wordt Olijfstraat 40, Den Haag. 

Boekjes voor den verkoophandel. 
Nogmaals pen herinnering om aan onzen directeur van den 

verkoophandel, den heer E. K. Boissevain, Groot Hoefijzer-
laan 24, Wassenaar, boekjes in te zenden. Naast de gewone 
zegels v/orden ook gaarne b e t e r e ingwacht. 

Contributie. 
Volgens reglement vervalt deze in Januari. Beleefd verzoek, 

ter besparing van inningskosten, welke in rekening worden 
gebracht, de contributie te willen gireeren onder nr. 3946, 
Nutsspaarbank, Den Haag, met vermelding boekje nr. 214004, 
rekening penningmeester H.P.V. 

Vergadering. 
RUIL A VOND op Donderdag 17 December 1936, des avonds 

te 8K uur, in hotel „De Gouden Kroon", Frederik Hendrik
laan, Den Haag. 

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

J. ECKHART, 
t 22 November 1936. 

Verslajf der vergadering van 25 November 1936. 
Aanwezig 81 leden. De secretaris is door ziekte afwezig. 

De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, opent de vergadering met 
een bijzonder woord van welkom tot den heer Bachofner, 
candidaat-lid. De voorzitter doet daarna mededeeling van het 
overlijden van ons lid, den heer Eckhart, en herdenkt met 
eenige woorden het goede werk, dat de overledene voor de 
vereeniging heeft gedaan, in het bijzonder als voorzitter van 
de feestcommissie bij het 25-jarig bestaan. Bij de begrafenis 
waren aanwezig van het bestuur de voorzitter, de heer Ver
hoef en de heer Kirchner. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Van den Houven, Melsert, dr. Wijman en Wemmers; zegels 
voor het falsificaten—album door den heer Van den Houven 
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en eenige maandbladen en boeken door den heer Millaard. De 
voorzitter deelt hierna mede, dat de heer Wiederhold met 
1 Januari a.s. de functie van 2en penningmeester zal waar
nemen. Voor den wedstrijd nrs. 7—12 Nederland zijn geen 
inzendingen binnengekomen. 

Ter circulatie gaan eenige brieven van de Jipex, Int. Phil. 
Exh., eenige vliegbrieven en een briefkaart van de 7e Austr. 
Phil. Exh. en eenige automaatzegels op brief, verder nog de 
Nederlandsche Philatelist uit Antwerpen; de voorzitter raadt 
hiermede voorzichtigheid te betrachten. Voorts zijn nog aan
wezig eenige reglementen voor de tentoonstelling Polen te 
Amsterdam, alsmede de medaille door den heer Wemmers 
verkregen op de tentoonstelling te Borgerhout voor zijn in
zending Vereenigde Staten met beschrijving. 

De voorzitter leest hierna voor een brief van den heer Van 
Dijk en een van den heer Melsert, in hoofdzaak handelende 
over de provisieverhooging van de boekjes tot ƒ 5,— en het 
reglement voor het rondzendingsverkeer. De voorzitter spreekt 
hierover zijn meening uit, waarna no^ de beeren Van Dijk, 
Melsert, Mioch, Doorschodt en Van Leijden het woord ver
krijgen. De voorzitter deelt daarna mede, dat deze aange
legenheid op de eerstvolgende bestuursvergadering zal worden 
behandeld, waarna op de volgende vergadering deze zaak op
nieuw aan de orde zal worden gesteld. De notulen worden on
veranderd P'ocdgekeurd. De candidaat-leden worden aange
nomen met 61 stemmen voor en 10 blanco. 

Hierna verloting, waarbij de heer Vos den len prijs ont
vangt. Intusschen geeft de voorzitter gelegenheid om de in
zending (gelegenheidszegels van Duitschland met beschrijving) 
van den heer Wemmers te bezien. Hierna veiling. De voor
zitter dankt onzen veilingcommissaris, den heer Verhoef, voor 
de wijze waarop hii ook weer op dezen avond de veiling heeft 
g'ehouden. Aan den heer Wemmers wordt tevens dank gebracht 
voor zijn tentoonstelling; daarbij wijst do voorzitter erop hoe 
men zonder veel kosten toch een mooie verzameling kan ver
krijgen. Hierna sluit de voorzitter de vergadering, waarna 
nog eenigen tijd geruild kon worden. J. H. v. d. V. 

Mededeeling. 
Behalve per giro 25142, C. van der Willigen, Den Haag, kan 

ook op de December-vergadering in Den Haag de contributie 
over 1937 voldaan worden aan den heer Wiederhold. 

Bedankt. 
234. H. C. Th. Jansen, Nijmegen. (31-XII-1986) 
308. E. Dijkstra, Delft. (31-XII-1936). 
771. F. Moquette, Den Haag. 
Jeugdlid. Ch. E. van Blommestein, Den Haag. (31-XII-1936). 
787. H. J. van Luik, Nijmegen. (31-XII-1936). 
668. J. J. A. Schwartz, Den Haag. (31-XII-1936). 
382. H. Hannesen, Zwolle. (31-XII-1936). 
321. M. van Werven, Meppel. 

Overleden. 
79. A. J. Lastdrager, Arnhem. 

bó71. J. Eckhart, Den Haag. 
Nieuwe leden. 

836. W. Schrij, Van Lugtenburgstraat 12, Voorburg (Z.-H.). 
837. F. van den Berg, Kortenhoefschestraat 9, Den Haag. 
838. J. H Stiemens, „Helios", Heezezand, Heijen (Limb.). 
'<39. Th. S. A. Schaepman, Anth. Duijckstraat 95, Den Haag. 
840. G. Anema (Ned.-Indié), adres De Lairessestraat 87, 

Amsterdam, Z. 
841. Victor Kops, Gagelplein 30, Den Haag. 
%42. A. Bachofner, Rijs wij kscheweg 666, Den Haag. 
Jeugdlid. J. J. Pieterse, Fuutlaan 3, Den Haag. 
843. mevr. H. Dickmann-Adriaans, Van Oldenbarneveltstraat 

61, Nijmegen. (Afdeeling Nijmegen). 
844. G. W. van den Berg, Dominicanenstraat 43, Nijmegen. 

(Afdeeling Nijmegen). 
845. G. J. Sanders, Meidoornstraat 18, Zwolle. (Afdeeling 

Zwolle). 
846. K. van Leeuwen, Hortensiastraat 96, Zwolle. (Afdeeling 

Zwolle). 
Candidaat-leden. 

H. van Waarde, kantoorbediende, Wijnstraat 58, Rotterdam, C-
(Eigen aangifte). 

J. Gardenier, Straalscheweg 55, Venlo. (Afdeeling Venlo). 
J. van Brederode, Burg. van Rünsingel 54, Venlo. (Afdeeling 

Venlo). 
W. Derkx, Panhuisstraat 1, Venlo. (Afdeeling Venlo). 
G. Terpstra, Breedstraat 226, Dokkum. (Voorgesteld door T. 

Kalsma). 
F. J. Wijnen, Maria Louisestraat 15, Leeuwarden. (Voorge

steld door R. Rodenburg). 
P. J. van Acker, referendaris dep. van B. Z., Koningin Wil

helminalaan 175, Voorburg. (Eigen aangifte). 
jhr. ir. C. C. Hora Siccama, Van Zuijlen van Nijeveltstraat 

102, Wassenaar. (Voorgesteld door G. Dado). 
A. de Jong, Roelofstraat 120, Den Haag. (Voorgesteld door 

H. J. van der Poll). 
M. C. Lezer, Heeckerenlaan 7, Zutphen. (Voorgesteld door 

S. Mink). 
W. K, van Ingen, Morelstraat 20, Den Haag. CVoorgesteld 

door A. M. Saris en C. Molhoek). 
G. W. F. G. Steinbuch, Thierenskade 42, Rijswijk (Z.-H.). 

(Voorgesteld door J. H. van der Veen). 
J. Suiker, Krispijnscheweg 133 zw., Dordrecht. (Afdeeling 

Dordrecht). 
B. L. Schram, Nieuwe Haven 38, Gorinchem. (Afdeeling 

Dordrecht). 
mej. W. \ an Rietschoten, Krispijnscheweg 133 rd., Dordrecht. 

(Afdeelinjn Dordrecht). 
W. van Smaalen, Benthuizerstraat 106, Rotterdam. (Voorge

steld door J. A. Broekhoven). 
H. Takken, Klimopstraat 18, Zwolle. (Voorgesteld door P. 

Freeve). (Afdeeling Zwolle). 

Afgevoerd. 
65. T. W. H. Stumpff, Den Haag. 

364. J. Lamet, Den Haag. 
64. M. C. Jourdan, s.f. Bogo Kidoel (Java) . 

457. J. Blokzijl, Indië. 
721. J. Losse, Berlijn. 

Bedankt. 
730. C. F. Beukers, Den Haag. 30. W. J. Penard, Den Haag. 
491. A. C. Heiweg, Den Haag. 294. L. Rosseel, Den Haag. 
733. H. J. Hoks, Den Haag. 443. F. B. Wicherink, Den Ha 
424. J. Knijpers, Den Haag. 88. C. Zevenbergen, Den Haag. 

36. L. J. F. Eilers, Leeuwarden. 
71. dr. H. J. van Opszall, Katv;ijk aan Zee. 

217. ir. H. A. Schoutessen, Rotterdam. 
334. mr. G. van der Veen, Wassenaar. 
557. K. König, Bad Salzelmen. 
773. W. Saalberg, Van Eeghenstraat 20, Amsterdam. 
785. F. Mahlerweinn, Bergendal. (Afdeeling Nijmegen). 

Bedankt met 31 December 1936. (Afdeeling Dordrecht). 
D. 295. A. B. Schotel, Dordrecht. 
D. 338. G. J. J. C. Snel, Dordrecht. 
D. 560. G. H. Langeveld, Dordrecht. 
D. 736. D. Rijkee, Dordrecht. 
D. 737. H. W. A. Houbolt, Dordrecht. 
D. 745. J. F. Krul, Dordrecht. 
I). 798. C. A. Kool, Dordrecht. 
D. 828. B. Lam, Dordrecht. 
D. 712. L. C. Zaal, Dordrecht. 

Jeugdleden. 
J. Hoftijzer, Dordrecht. 
B. van Rijn van Alkemade, Dordrecht. 
L. van der Schulp, Dordrecht 
J. D. de Vos, Dordrecht 

Adresveranderingen. 
313 P. Hagemeiier, Weiniarstraat 106, Den Haag. 
120. dr. F. C. Kraneveld, Juliana van Stolbergplein 6, Den 

Haag 
319. ir. A. A. Neeb, Nassaulaan 24, Oosterbeek. 
186. J. J. H. van den Houven, Wijngaardelaan 99, Voor

schoten. 
29. ds. J van Hai'melen, Ger. Pastorie, Harkstede (Gr.), 

596. Jos. Maussen, Nieuwstraat 9b, Maastricht. 
43. P. van der Meulen, Haneburglaan 22, Den Haag. 
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("67. C W. van Santen, Haagweg 65, Rijswijk (Z.-H.) 
M. A. Raasveldt, Den Haag ? 

23. M. Lagerweii, Den Haag ? 
D 765. A. van Stek, Havenstraat 27 zw., Dordrecht. 
8"' I. H. ,1. van der Poll, Leuvenschestraat 9, Scheveningen. 
531. R. Hankes Drielsma, Van Beuningenstraat 2c, Den " a a g . 
761. M. H. C. Kramers, Ottersum bij Gennep. 

Afdeeling Venlo. 
De vergadering van 10 November 1936 werd geleid door 

den voorzitter, Den Hartog. Ter vergadering waren ook aan
wezig de candidaat-leden, de beeren Gardenier en Brederode. 
De commissie der jeugdactie blijft nog actief om een ge
schikt lokaal te vinden. Door den secretaris werden eenige 
speciale mededeelingen gedaan uit het Maandblad. Van den 
puzzle-wedstrijd kregen de beeren Houba en Den Hartog 
den len en 2en prijs. Deze wedstrijden vallen zeer in den 
smaak. Zegels voor een extra verloting waren geschonken 
door de beeren Cabooter, Heijting, Timmermans en Bas-
tiaans. Op de volgende vergadering zal de heer Den Hartog 
een lezing houden over geschiedenis, aardrijkskunde, heral
diek, enz. 

Afdeeling Nijmegen. 
Na ontvangst van het verslag der vergadering bereikte 

ons het bericht van het plotselinge overlijden van het lid 
der afdeeling, den heer A. J Lastdrager, te Arnhem, die 
reeds jaren lid was van „Philatelica" in meerdere plaatsen 
van ons land. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7% uuir, ledenvergadering op 

Woensdag 23 De<-ember 1936, des avonds te 8 uur, in het 
„Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Openiner. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag. S. OFFICIEEL 
RUILUUR. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou
wenhorst, Celebesstraat 29), den laatsten Woensdag der 
maand, in „Taveerne ter Merwe", Scheffersplein, Dordrecht. 
De ïeugdafdeeHng den len Woensdag. 

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt), el-
ken 2en Donderdag der maand in hotel „Corbelijn", Tiel. 

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

Vergdering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heiiting, He-
nmgerweg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7% uur 
bestuursvergaderinor. g uur ledenvergadering, in de zaal van 
café „Nationaal". Venlo. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, 
Bloemstraat 18, Zwolle), elke maand, ter plaatse als ge
woonlijk. 

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: F. A. J. Veen, 
Barbarossastraat 74, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand 
in „De Nieuwe Karseboom". Mariënburgplein, Nijmegen. 

Vergadering afdeeling Tilburg (secretaris: A. Franken de 
Haes, Gerard de Bondtstraat 12, Tilburg). 

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

Verslag der vergadering van 25 November 1936. 
Aanwezig 25 leden en 2 gasten. De voorzitter opent om 

8M uur de vergadering en heet de heei'en Smit, Looijen en 
Scholten, die voor het eerst de vergadering bijwonen, welkom, 
benevens de 2 gasten. De notulen der vorige vergadering wor
den voorgelezen en onder dankzegging der vergadering ge
arresteerd. De voorzitter zegt mejuffrouw Veering dank voor 
het waarnemen van het secretariaat. 

Door den heer Katz waren lijsten toegezonden van de aan 
het philatelistenloket verkrijgbare postzegels. De voorzitter 
verzoekt den secretaris aan den heer Katz den dank der ver
gadering over te brengen. Bij de ingekomen stukken was een 
schrijven van het hoofdbestuur over de behandelde onderwerpen 
op de gehouden vergadering- Bvj de rondvraag vraag^t de heer 

J. K, RIETDIJK. 

Te Winkel inlichtingen over de jeugdafdeeling en of het ge-
wenscht is het aantal leden uit te breiden. De voorzitter zegt, 
dat het bestuur tevreden is over de opkomst. Ook de heer 
Heidenreich acht de opkomst voldoende, doch uitbreiding van 
het aantal jongelui niet direct gewenscht, gezien d° localiteit, 
waarin vergaderd wordt. T. z. t. zal het bestuur den wensch 
van don heer Te Winkel gaarne in overweging nemen. 

Daarna doet de heer Heidenreich mededeeling over de a.s. 
verloting. De toevloed van voor deze verloting beschikbaar 
gestelde zegels is zeer bevredigend, zoodat de commissie zich 
voorstelt spoedig met de verloting te kunnen aanvangen. Naar 
aanleiding vfn een opmerking van den heer Bruil over de te 
berekenen prijzen der postzegels voor de verlotin'" ,wordt door 
den voorzitter een uitvoerige beschouwing over de priisnotee-
ringen gehouden, waarop een geanimeerde gedachtenvnsseling 
volgde. Tenslotte stelt de voorzitter een ?9-tal prijzen, be
staands uit postzeo-pls, als St Nicolaasverrassing beschikbaar, 
welke gc^te door de vergadering zeer gewaardeerd wordt. 
Hierop volgt sluiting. C. R. F. 

Voorgesteld als lid. 
C. H. Diephuis, SeHerskamnwesr 15, Bennekom. 
mevr. P. Berentzen-Schroeder, Ernst Casimirlaan 8, Arnhem. 

(Voorgesteld door J. G. A. van Hogerlinden). 
Adresverandering. 

H. C. Siebers, Maarten Gorisstraat 24, Arnhem. 
Boekjes voor de rondzendingen. 

Het hoofd van de rondzending, de heer C. Raadsveld, Van 
Lawick van Pabststraat 83, Arnhem, verzoekt boekjes, voor-
nameliik met Europa-zegels, ook die voor de afzonderlijke 
sectie Nederland en Koloniën, voor de rondzendingen aan zijn 
adres te doen toekomen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 30 December 1936, des 

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

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

Verslag der vergadering van 27 November 1936. 
Na eenige huishoudelke punten (voor „mededeelingen" zie 

onder vorq:adering) krijgt de heer Sonncmans gelegenbeid ten 
deel züner collectie te toonen; achtereenvolgens stelt hij ter 
bezichtiging zijn verzameling Estland, Letland en Vaticaan
stad. Het dankwoord van den voorzitter hierna wordt met 
warm applaus door de vergadering bekrachtigd. Met de vei
ling, welker ruim 40 kavels inmiddels cok bezichtigd konden 
worden, gaat ongeveer de helft op een anderen eigenaar over. 
Tot slot volgt de gebruikeliike verloting onder de aanwezigen. 
Op gemerkt zij nog, dat zich onder de vergaderden verschil
lende personen bevonden, die voor het eerst aanwezig waren 
en dat de heer Sonnemans e.a. bezichtigingstelling van col
lectie-gedeelten hebben toegezegd. H. W. 

Ingeschreven als lid. 
128. Ph. L. J. Reijinga, Brederodestraat 203a, Zandvoort. 
131. J. R A. Schouten, Bekslaan 36, Vogelenzang. 
132. B. Paanakker, Anegang 23, Haarlem 
133. J. van Abbe, Engelszstraat 8, Haarlem. 

Bedankt als lid. 
79. P. H. Steenmeijer, Haarlem, N. 

Adresveranderingen. 
31. G. H. Faken thans ? 
84. H. W. van Marie thans Hoogeweg 78, Zandvoort. 

113. R. H. van Lunzen thans Theresiastraat 130, Don Haag. 
Adresverbeteringen. 

145. W. B. de Jager moet zijn Geuzenstraat 70II, Amster
dam, W. 

228. J. M. A, de Vries moet z^'n Pompstation 181, Den Haag. 
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Voorgesteld als lid. 
J. de Graaf, H. W. Mesdaglaan 19, Heemstede. 
G. Deutekom, Bosch en Duinlaan 9, Bloemendaal (voorgesteld 

door A. G. de Boer). 
K. W. van der Kaaii, Van Spiegellaan 15, Heemstede (voor

gesteld door A. G. de Boer). 
M. A. M. Langemeijer, Koklaan 121, Heemstede (voorgesteld 

door J. van Bemmel). 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Vriidag 18 December 1936, 
des avonds te 8% uur precies, in de Bilderdijkzaal van Café-
Restaurant Gebr. Brinkmann & De Kroon, Groote Markt, 
Haarlem. 

De agenda vermeldt o.a.: Postzegels annex foto's van staats
hoofden; expositie van en humor in en om de postzegels door 
den heer N. A. Zilver te Amsterdam (lid „Hollandia"). Intro
ductie toegestaan. Let s.v.p. op plaats en datum. 

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

Verslag der vergadering van 23 November 1936. 
De voorzitter, de heer Kielman, opent te ruim half negen 

deze door 38 personen bezochte vergadering met een woord 
van welkom, in het bii zonder tot de nieuwe leden. De notulen 
van de vorige vergadering worden gelezen en onveranderd 
vastgesteld. De ingekomen stukken worden behandeld en 
geven geen aanleiding tot bijzondere bespreking. De voor
zitter zegt daarop, dat het hem buitengewoon veel genoegen 
doet te kunnen mededeelen, dat, wanneer straks de acht can-
didaat-leden zullen zHn aangenomen, de vereeniging ruim 100 
leden zal tellen. Zooals reeds in de vorige vergadering is be
sloten, zal dit feit eenigszins feestelijk worden herdacht. Het 
bestuur had gedacht deze herdenking eind December of begin 
Januari te doen plaatsvinden. Verder brengt de voorzitter 
verslag uit van de maatregelen, welke door het bestuur ziin 
genomen voor een intensipve propaganda in het zuid-oosten 
der provincie De verp-adering kan zich met de genomen maat
regelen vereenigen. Enkele mededeelingen worden nog p-e-
daan. waarna over de toelating van de acht candidaat-leden 
wordt gestemd. Dezo worden met algemeene stemmen aan
genomen. In de thans volgende nauze wordt de gebruikelijke 
maandelijksche verloting p-ehouden. Na de pauze houdt de 
heer Kielman ziin aangekondio-de causerie over de zegels 
van IJsland ain de ha^^d van de bekroonde verzameling van 
den he»r dr. Van der Snek Allereerst p-eeft de s^^reker een 
uitvoeno-p inleiding, waarna de verschillende emissies worden 
behandeld De leden Inistei-en met veel aandacht naar doze 
leer/ame en goed gedocumenteerde lezing on geven door een 
harteliik annlaus h " i wa^rdeering tp kannen De 2P voorzitter, 
de hoer Cleii, mnakt zich aller tolk door den heer Kielman 
met eenige woorden harteliik dank te zee-gen, waarbii hij de 
hoon uitsp^-eekt. dat dit niet de laatste leTiing van den heer K. 
is geweest. Na de gebruikelijke rondvraag volgt daaron 
sluiting. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
40. ir. A. E. M. J. Hanlo, Goeman Borgesiuslaan 13 .Gro

ningen. 
41. .T. Rodeker. Prinse«<!eweg 16a, Groningen. 
42. J. B. Onsterma". Wildervank. 
43. C v«in Nes. Oude Bo+eringestraat 28. Groningen. 
44. S. WoldWng, Petrus Driessenstrsnt 36, Groningen. 
45. R Smnlbil. Pemskade H 961c. S<-adsk«>n9ol 
46. T,. A. Okken R zn . Semsstrant 78 T. Stadskanaal. 
47. E. Lutmer jr., Handelskade H 352, Stadskanaal. 

Candidaat-leden. 
D. H. C. Pockens. Feico Clockkade 62. Oude Pekela. 
J. Ronimerts. Botanicnslaan, Haren (Gr.). 
F. J Temnel ir., Hoofdstraat 31, Stadskanaal. 
D. Evei-ts Janzn., Wildervank 

Adresveranderingen. 
119. J. Stoppelman wordt Korreweg 139a, Groningen. 
103. drs. P. C. W. Jongebreur, gemeente-arts, Goeree. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 28 December 1936; 
Beursavond op Donderdag 9 Januari 1937; 

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

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

Verslag der vergadering van 16 November 1936. 
Aanwezig 25 leden en 1 introducé, die door den voorzitter 

bij de opening van de vergadering hartelijk welkom worden 
geheeten. Alvorens met vergaderen verder te gaan, wordt 
door de firma Charles Daniels van de aanwezige dames en 
beeren een groepsfoto genomen, welke bestemd is voor het te 
vieren 3e lustrum van onze vereeniging. 

Hierna worden de notulen van de vorige vergadering na 
voorlezing goedgekeurd. Nadat enkele ingekomen stukken 
zijn behandeld en verder niemand van de rondvraag gebruik 
maakt, wordt de gratis-verloting gehouden en daarna het 
gezelschapsspel. J. H. 

Candidaat-leden. 
dr. Van Krieken, St. Pieterskade 9a, Maastricht. (Voorge

dragen door E. Wesly). 
J .Dreissen. mnziekleeraar, Pr. Pieter Willemstraat 40, Maas

tricht. (Voorgedragen door H. Loonties). 
H. Klijnen, accountant. Spoorweglaan 11, Maastricht (Voor

gedragen door J. Maussen). 
Bedankt. 

20. M. Kruijtzer, Statensingel 182, Maastricht. 
Adreswijziging. 

127. J. Maussen, thans Nieuwstraat 9, Maastricht. 
Mededeeling. 

In Januari 1937 zijn de voorzitter en de secretaris volgens 
rooster aan de beurt van aftreden. Volgens art 9 van het 
huishoudelijk reglement zijn zij weer terstond herkiesbaar. 

Volgende biieenkomsten. 
Maandag 4 .Januari 1937, beurs; 
Maandag 21 Januari 1937, jaarvergadering (waarbij gra

tis verloting zonder nieten, voor alle leden); 
telkens des avonds te 8 uur. in de bovenzaal van Taverne 
Kutten, Vrflthof 50, Maastricht. 

N.B. Er wordt aan herinnerd om de contributie voor het 
nieuwe jaar t ij d i g op de postrekening van onze vereeni
ging, nr. 30447, te storten. Na storting wordt de prijs van 
de jaarverloting toegezonden. 

Posfzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secr.: M. H. HOOGERWERP, Fazantenstraat 5, Den Helder. 

Verslag der vergadering van 24 November 1936. 
Te ongeveer kwart voor negan opent de voorzitter de ver

gadering met een woord van welkom aan de aanwezigen, in 
het biis^onder aan de beeren M. H. Smelt, dr. W. Bakker, 
R. A. de Vries, J. Hamers en P. J C. Gerardts, de laatste drie 
door den heer Stoeke als lid voorgesteld. Na lezing der notu
len, weUce goedgekeurd worden, volgen de ingekomen stukken, 
waarbii een schrijven van den heer Meijer, die boekjes v">or 
de rond'onding zal stu'-en In verbind met een aanbiedin;'-
van de ni-^uwe Belgische tentoonstellingszegels door den heer 
Meijer volgt een bespreking over de plotselinge geweldige 
prijsstijging dezer zegels. Verder wordt besloten de Pro Ju-
ventute zegels van Zwitserland als gewoonlijk dr or tusschen-
komst van mevrouw Büsche te betrekken. 

Bij de rondvraag v ordt door den heer Ellerman verzocht de 
kinderzegels van S'iriname op brieven gestempeld hier te 
ontvangen, zooals is verzocht met de Leger des Heilszegels. 
Verschillende leden geven zich hiervoor op. Het houdea van 
een tentoonstelling van uitsluitend Nederland en Koloniën in 
de Kerst-vacantie in verband met het huwelijk van H.K.H. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard stuit op te veel 
bezwaren, vooral ook in vei'oand met den koi i-en tiid van 
voorbereiding. De heer Brouwer verzoekt de leden zooveel mo
gelijk uit de nieuwe boekjes in de rondzendiii^; te koopcn, 
waarop de voorzitter antwoordt dat geen pressie uitgeoefend 
mag wolden op de financieele uitgaven der leden Hierna 
sluit de voorzitter onder dankzegging voor de aangename 
besp^ek'ngen deze zeer goed bezochte vergadering. M.H.H. 

Nieuwe leden. 
R. A. de Vries, Ie Vroonstraat 6, Den Helder. 
J. Hamers, Van Hogendorpstraat 30, Den Helder. 
P. J. C. Gerardts, Binnenhaven 42, Den Helder. 

Adresverandering. 
J. Dijkstra, thans Singel 78, Sneek. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 22 December 1936, in de bovenzaal 

van café „Poslbrug", Koningsplein, Den Helder. 

Postzeprelvereenioriner „Heerlfin", te Heerlen (L.). 
Secret.: P. SCHOENMAKERS, Honigmanstraat 19, Heerlen. 

Verslag der vergadering van 30 November 1936. 
Na opening door den voorzitter worden de notulen voor

gelezen en goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan merkt de 
heer Boersema op, dat de beurs te Brunssum wordt gehouden 
op den len Zondag van de maand. De ingekomen stukken wor
den behandeld en circuleeren voor zooveel noodig ter verga
dering. Onderstaand candidaat-lid wordt met algemeene stem
men aangenomen. De nieuwe kinderzegels alsmede de Leger 
des Heils-zegels circuleeren eveneens. Na de rondvraag en de 
maandelij ksche verloting wordt de vergadering gesloten. P. S. 

Nieuw lid. 
P. Eijdems, Kantstraat, Waubach. 

Candidaat- lid. 
H. J. M. Vosse, Esschenderweg 14, Heerlen. 

Adreswijziging. 
ir. W. H. J. Hol, thans Rijnstraat 148 III, Amsterdam, Z. 

Verzoek. 
Voor de rondzendingen worden gaarne boekjes ingewacht, 

met zegels van Nederland en Koloniën en Europa. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 21 December 1936; 
Beursavond op Maandag 11 Januari 1937; 

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

Nieuwe Philatellsten-Vereeniging, te Groningen. 
Secr.: H. STIENSMA, Haddingedwarsstraat 6a, Groningen. 

Bedankt met 1 Januari 1937. 
27. G. W. Paul, Zuiderpark 16, Groningen. 
28. J. H. Zeeven, Bernouilliplein 23a, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 17 December 1936, des avonds 

te 83^ uur, in café „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 12 November 1936. 
Tegen half acht opening door den voorzitter; er ziJn 11 aan

wezigen. De voorzitter deelt mede, dat de secretaris wegens 

ziekte de vergadering niet kan bijwonen, in verband waar
mede de notulen van de vorige vergadering niet kunnen wor
den voorgelezen. De heer Lijppens heeft onze gelukwenschen 
overgebracht bij het 10-jarig bestaan van de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereeniging. De inschrijvingen op L'Echo de la 
Timbrologie worden genoteerd. Uitvoerig werden besproken 
de nieuwe uitgiften en de aangekochte zegels voor de jaar-
lijksche verloting. Besloten werd tot het verloten van 11 
kavels onder de aanwezigen. Op 27 November 1936 zal onze 
vereeniging 10 jaar bestaan. Besloten werd dit lustrum te 
herdenken door een feestvergadering. De feestvergadering is 
bepaald op 10 December 1936 om 7 ^ i^ur in het Hotel der 
Nederlanden te Terneuzen. Op het programma komen diverse 
verlotingen voor, voor alle leden, voor alle aanwezige leden, 
voor Je leden die regelmatig de vergaderingen bezoeken en 
voer de leden, die van onze rondzendingen een druk gebruik 
hebben gemaakt. Te kwart voor 11 volgt sluiting H A. L. 

's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: P. HEEREN, Twaalfmorgenstraat 20, 's-Hertogenbosch. 

Verslag der vergadering van 22 November 1936. 
De voorzitter opent te 3.20 uur de vergadering en begroet 

m het bijzonder de beeren L. van Drunen jr. en H. Huls-
bosch, die beiden voor het eerst aanwezig zijn; ook de heer 
J. Prinssen, oud-secretaris der vereeniging, die gelegenheid 
heeft gevonden weer eens een vergadering mede te maken, 
heeft een hartelijk welkomstwoord in ontvangst te nemen. De 
voorgelezen notulen worden onveranderd vastgesteld. Eenige 
ingekomen stukken worden ter kennis van de leden gebracht, 
waarna de voorzitter mededeelt, dat door het bedanken van 
de beeren Croonen en Nestelaar, als leden van de feest
commissie, deze commissie thans gevormd wordt door de bee
ren W. de Visser, P. L. A. Comelissen en A. Berendsen. 
Verder doet de voorzitter mededeeling van het bodanken van 
eenige leiders der af deeling junioren, n 1. de beeren A. 
Croonen, mr. H. M. F. Kersemaekers, L. W. Labordus en 
M. F. J. van Rijswijk. Dan is het gewichtige oogenblik van 
de verloting weer aan de orde en komen, mede dank zij de 
vrijgevigheid van de beeren A. van Dommelen en N Rosen-
baum, elf leden in het bezit van een of meerdere zegels. 

Volgt de rondvraag, waarvan door eenige leden gebruik 
gemaakt wordt. O. a. vestigt de directeur der af deeling 
verkoop andermaal de aandacht erop, dat leden, die zulks 
wenschen, hun boekjes kunnen laten circuleeren onder de 
leden van de Philatelisten-Club „Eindhoven". Nieuwe boekjes 
voor dit doel gelieve men in te zenden aan mr. H, M. F . 
Kersemaekers, Baselaarsstraat 4. 's-Hertogenbosch. 

Tot slot der besprekingen sluit de voorzitter de door 26 
personen bezochte vergadering, waarna het ruilen en han
delen een aanvang neemt. P. H. 

Nieuw lid. 
H. Hulsbosch, Abeelenstraat 30, 's-Hertogenbosch. 

Adreswijziging. 
M. P. Baaijens, Molenstrat 59, wordt Prins Hendrikstraat 12, 

Boxtel. 
Mededeeling. 

Leden, die boekjes wenschen in te zenden voor de afdeeling 
junioren, gelieven dit voortaan te doen aan P. L. A. Come
lissen, Zuid-Willemsvaart 5, 's-Hertogenbosch. 

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

Verslag der vergadering van 30 November 1936. 
Aanwezig 17 leden. Na opening van de vergadering door 

den voorzitter worden de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd. Vervolgens wordt overgegaan tot ballotage van 
den heer Aben, die met algemeene stemmen als lid wordt 

J . K, R I E T D I J K . ZICHTZENDTNGEN. 
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aangenomen. Van de Philatelistenclub „Eindhoven" is be
richt ontvangen, dat een der bestuursleden zich beschikbaar 
stelt als lid van de jury voor de in Januari 1937 te houden 
tentoonstelling. Hierna wordt door den voorzitter medege
deeld om welke redenen het bestuur het nuttig geoordeeld 
heeft van vergaderlokaal te veranderen. Bespreking van de 
tentoonstelling wordt uitgesteld tot, het tweede deel van de 
vergadering in verband met de afwezigheid van den heer 
Van der Ven, die niet voor half tien zal kunnen verschijnen. 
De verlotingscommissie geeft, bü monde van den heer Van 
Schijndel, verslag van de gemaakte vorderingen. Bij de rond
vraag stelt de heer Prinssen voor de December-vergadering 
te vervroegen tot 21 December, welk voorstel wordt aan
genomen. Door den heer Van Lieshout worden in veiling ge
bracht ten bate van de tentoonstellingskas enkele zegels 
Nederland, welke ƒ 1,45 opbrengen. Een boekje Oostenrijk, 
eveneens van den heer Van Lieshout, brengt ƒ 1,05 op, waar
van de helft ten bate van de tentoonstellingskas weer. De 
heer Mulder veilt een stel Borgerhout en Charleroi, wat aan 
deze kas f 2,50 oplevert. Om 10 uur wordt het officieele ge
deelte weer heropend, om de tentoonstelling te bespreken. 
Besloten wordt, dat behalve leden van de vereeniging en van 
de Philatelistenclub „Eindhoven" de 's-Hertogenbossche Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars en de afdeeling Venlo 
van „Philatelica", ook anderen zullen kunnen inzenden, doch 
zullen deze laatsten niet in aanmerking komen voor de uit
geloofde prijzen. Hierna wordt de vergadering gesloten. 

A. H. J. S. 
Nieuw lid. 

55. C. G. H. Aben, Houtsche Parallelweg 8, Helmond. 
Bedankt als lid. 

25. C. M. Hilgerdenaar, Nie. Beetsstraat 4, Arnhem. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 21 December 1936, des 
avonds te 8 uur, in café Geenen, Steenweg, Helmond. 

Postz.ver. „IJmuiden en Omstreken", te IJmuiden. 
Secr.: H. C. DOEVENDANS, Velserduinweg 197, IJmuiden, 0 . 

Vergaderingsverslagen. 
De Vrijdag-vergadering op 6 November 1936 mocht zich 

in een buitengewone belangstelling verheugen. Wel een bewijs, 
dat het besluit, om de vergaderingen in het komende jaar 
steeds op Vrijdag te houden, gerechtvaardigd is. Besproken 
werd de komende tentoonstelling in Amsterdam, aangekon

digd in het Maandblad. Men kan tot 16 December met voor
stellen dienaangaande bij het bestuur komen. 

De oproep op de convocaties om meerder ruilmateriaal mede 
te nemen, bleek voldaan te hebben, want de tafels waren 
ruim voorzien, hetgeen de gezelligheid en niet minder het 
nut der vergadering verhoogde. 

De laatste vergadering op Woensdag 18 November 1936 
was matig bezocht. De secretaris was met kennisgeving af
wezig; dientengevolge geen notulen en mededeelingen. Be
sloten werd nog om te trachten, ten gerieve van de leden de 
nieuwe uitgiften di'^ect van de bron te verkrijgen en infor
maties dienaangaande worden ingewonnen. H. C. D. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op Woens

dag 16 December 1936. 

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

Verslag der vergadering van 30 November 1936. 
Om half negen opent de voorzitter de flink bezochte ver

gadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder 
den heer Joosten, die heden avond voor het eerst aanwezig is. 
Na voorlezing der notulen wordt overgegaan tot de behan
deling van eenige ingekomen stukken, w. o. een schrijven 
van een adspirant-lid uit Schoonhoven, die zich bij nader in
dien terugtrekt daar hij toch niet de vergadering kan be
zoeken en terwijl het voor ons ook bezwaarlijk is met op
sturen van de rondzendingen, enz. Verder is gearriveerd een 
trekkingslijst van de Philatelistenvereeniging „Rotterdam", 
welke bij de rondzending zal worden gevoegd, zoodat een 
ieder kan zien of hij eventueel iets heeft gewonnen. Nu wordt 
overgegaan tot de ballotage van 2 nieuwe leden, die met al-
gemeene stemmen als lid worden aangenomen. 

Voor de rondvraag geeft zich op de heer Mogendorff, die 
dank brengt aan het bestuur en de leden der tentoonstellings
commissie voor hun onvermoeiden ijver. De heer Rond meent, 
dat door contributieverlaging meer leden zouden zijn te ver
krijgen, hetgeen de voorzitter echter betwijfelt. Besloten wordt 
dit niet te doen. Niets meer te behandelen zijnde, woidt 
overgegaan tot het nuttigen van de hoofdschotel van dezen 
avond, n.1. de verloting. Na de vei'loting wordt nog wat ge
handeld. Om elf uur gaat de vergadering uiteen. D, P. 

De tentoonstelling. 
De tentoonstelling ter gelegenheid van ons één-jarig be

staan is prachtig geslaagd. Om 2 uur verwelkomt de heer 
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J Ik heb een buitengewoon mooie partij BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS, zooals onderstaand gespecificeerd en 
= alle in zeer mooie conditie. 
J Mag ik U van elke klasse een zichzending doen toekomen ? Deze boekjes zullen blijken uw volle aandacht waard 
^ te zijn. Middelmatige en gevorderde verzamelaars vragen mij derhalve toezending. 
j Mij onbekende aanvragers worden verzocht de gebruikelijke referenties op te geven. 
J Klasse 1. — Eerste uitgiften. West-Indië, Noord-Amerika, Afrika, Azië en Australië, welke 
= kunnen uitgezocht worden vanaf een derde catalogus-prijs; condities netto. 
J Klasse 2. — Eduard- en George-uitgiften in po stfrisschen staat, welke in het algemeen kunnen 
= worden uitgezocht vanaf 50 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %• 
g Klasse 3. — Eduard- en George-uitgiften, prachtig gebruikt, welke in het algemeen kunnen wor-
1 den uitgezocht vanaf 50 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. 
^ i V P r i j z e n In B n t f e i 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 . -^^ 

I J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. , 
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Polling den heer burgemeester, de pers en verdere autori
teiten. Spreker wees er in zijn openingswoord op, dat de 
Philatelie uit wetenschappeiyk oogpunt steeds meer be
oefenaars gaat tellen. Voor meerdere kennis op wetenschap
pelijk gebied wees spreker op de werkjes van mr. J. H. 
van Peursem, die op de tentoonstelling ter inzage waren. De 
heer Polling gaf hierna een overzicht van het postwezen in 
Nederland. Gouda nam tijdens de middeleeuwen reeds een 
belangrijke plaats in het postvervoer in en bezat postverbin
dingen met Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en 
Dordrecht. In 1750 bezat Gouda reeds een centraal post-
bureau, dat gevestigd was op de Oosthaven. 

De heer burgemeester wees er in zijn openingsrede op, dat 
de Philatelie het historisch inzicht verdiept. Verder onder
schreef hü de woorden van den voorzitter en opende met den 
wensch dat deze jonge vereeniging een verzamelplaats mag 
v/orden van alle Goudsche postzegelliefhebbers. 

Van de Rotterdamsche Philateiistenvereeniging werd een 
gelukstelegram ontvangen, terwijl ook een deputatie van de 
vereeniging Boskoop aanwezig was. Ook was de K.L.M, ver
tegenwoordigd. De tentoonstelling mocht zich doorloopend in 
druk bezoek verheugen Des avonds om 9 uur werd de ten
toonstelling gesloten. ^ D. P. 

Nieuwe leden. 
J. Th. Joosten, Vlamingstraat 9, Gouda. 
mej. H. Hemeryck, Burgemeester Martenssingel 45, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 24 December 1936, des avonds 

te 8 uur, in het „Schaakbord", Gouda. 

N. Ver. V. Luchtp.verz. „De Vliegende Hollander". 
Secretariaat: Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

Hoogseizoen ! 
De intrede van het winterseizoen (het verzamelaarsseizoen 

bij uitnemendheid) gaf ons een zeer uitgebreide correspon
dentie, welke slechts met de grootste moeite kon worden bij
gehouden. Uit den aard der zaak bestaat het onderlinge con
tact binnen onze vereeniging vrijwel geheel schriftelijk, het
geen veel meer t^d vergt dan mondelinge besprekingen. 
Thans kunnen alle leden eraan medewerken, om onze ad
ministratieve werkzaamheden te verlichten, en wel door tijdig 
hun contributie voor 1937 (ƒ3,— per jaar) over te schrijven 
op postgiro 270475 van J. M. Peters te Nijmegen. 

Als nog enkele belangstellenden zich opgeven, kunnen de 
gegevens betreffende het Nederlandsche luchtpostvervoer in 
1920 (zie ons October-nieuws) verschijnen. Een opgave voor 
dit gedeelte: een kleine 10 bladzijden ä 5 cent per bladzijde, 
geeft geen enkele verplichting voor de volgende deelen. ZiJ, 
die er zich dus voor opgeven, kunnen hieraan beoordeelen of 
het iets voor hen is en dit temeer, omdat een uitvoerige in
leiding de juiste bedoelingen uiteenzet. Deze is n.1. in het 
kort, om te komen tot een compleet standaardwerk van het 
begin tot heden, waarin alle beschikbare gegevens uitvoerig 
opgenomen zün. 

Met voldoening kunnen wij constateeren, dat de noodzake
lijkheid van het nagaan en controleeren der publicaties van 
de raketpostfabrikanten in steeds breederen kring wordt in
gezien. Slechts aan de hand van de noodige bewijzen kunnen 
de verspreide leugens ontmaskerd worden, hetgeen de ver
zamelaars voor schade en teleurstelling behoedt. Thans is 
men ook in Frankrijk daarin volkomen geslaagd. De Haagsche 
fabrikanten hebben in 1936 nog slechts in België gelegenheid 
tot aanmaak hunner zwendelproducten kunnen vinden, terwijl 
de afzet niet meer zoo vlot ging, omdat steeds meer ver
zamelaars thans den waren aard dezer producten leeren 
kennen. 

Indien mogelijk en noodig, hopen wij onze leden, door onze 
zoo geliefde nieuwsberichten nog tijdig te kunnen inlichten 
over het postvervoer met de kerstvlucht van de „Ibis" naar 
Ned.-Indië. Men lette echter ook op desbetreffende couranten-
berichten ! J. P. 

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

Verslag der vergadering van 30 November 1936. 
Verslag te laat ontvangen voor opname. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 28 December 1936, des 

avonds te 8 uur, in café „Moderne", te Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 24 December 1936, des 

avonds te 8 uur, in café „De Beurs van Breda", te Breda. 
Feestmaaltüd van de Club „Ginneken" op Zaterdag 16 Ja

nuari 1937, des avonds te 7 uur, in hotel „Dennenoord", te 
Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 3 Januari 1937, des morgens 
te 10 K uur, in café „De Beurs van Breda", te Breda (ingang 
St. Janstraat) . 

Jeugdtentoonstelling op Zondag 10 Januari 1937, in café 
„Moderne", te Breda. 

T o k o o p g e V P a a g d : Kindzegels 1936 in elke hoeveelheid, los of afkomstig 
fr. b. abonn. Verder kilowaar Nederland en Ned.-Indië. Wij betalen de hoogste prijzen. 
T e k o o p a a n g e b o d e n : 
Duitschland, Br. Band, ongebr. f 1,10 

„ „ afst. München - 1,50 
„ „ Olympia Reiterpl. - 1.50 
„ Weld. 1936, 9 waarden ong. - 1,40 

n „ 9 , gebr. - 1,50 
„ Kolontal Gedenkmarken 4 w. - 0,40 
„ Gemeinde 4 w. - 0,20 
„ Spoorweg 4 w. 

Sovjet Rusland 100 v. Yv. 200 fr 
Rusland 100 x 10 aan vellen 
2JO versch. geheele wereld, per 10 
Nederland zeldzame Olympiade 

compleet - 1,25 
per 10 series - 3,— 
» 10 „ - 3,— 
„ 10 „ - 3 ,— 

0,30 
2.!° 
2,50 

Rembrandt 
Weld. 1928 

1927 
19^9 - 3.— 

Porto extra. 

Weid. 1930 per 1 f 0,35 
» 1931 „ I - 0,60 

1932 , I - 0,40 
- 1933 » I - o,3s 

N e d e p l . - I n d i Ë : 
jo verschillende - o,2j 

100 „ - 1,20 
150 » - 3>— 
Vliegpost 10, 20, 40, 7S, i , jo - 0,60 

opdruk 2/10 4272/1,50 - o,jo 
Weldadigheid Militair gebr. - o,jo 
Suriname] Groene Kruis 1927 - 0,35 
jo Suriname en Curasao - 1,75 
Suriname Heemstra ongebr. - 0,60 

„ Gr. Kruis 1929 „ - 0,75 
„ Steuncomité 1931 „ - 0,55 

Hulpzegel 1892 2I/2 et type II - 0,25 
Zichtzendingen aan vereenigingen en clubs. 

Giro 402IJ. 
^ O H N G O E D E , B r a d e r o d e s t r a a t 4 6 , A M S T E R D A M , W . 178) 

Excelsior Ei -Alt, /xceisior rL/uropa-z^iDum 
in zes k l e m b a n a e n m e t kunst leder overtroRRen. 

Dit is absoluut een compleet album, 
in Nederlandschen tekst, 

en 
Nederlandsch fabrikaat. 

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

Prijs in zes aeelen i 40,— 
(veertig gulden) , t e Detalen in twaalf termijnen. 

Postze^elnanael „Universum , 
v/k. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL N.V., 
Gravenstraat 4, Telefoon 42164, A M S T E R D A M . (28) 
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EEN H. IP. H. 
dus iets bijzonders. 
NEDERLAND. ' * 
12 K c. Huijgens 12 : 12K, zz. ƒ 0,95 
Zomerzegels 1935, 10 series - 2,25 
Weldadigheid 1955, 10 series - 2,25 
Zomerzegels 1936, 10 series - 2,25 
Weldadigheid 1936, 10 series - 1,75 
Luchtp. 1.'̂ , 4'A,TA g. - 2,— 
Luchtvaarti'onds, 10 stuks - 1,10 
Postpakketverr.z. 11 en 15 c. - 2,— 
NED.-INDIE. 
1936. Weldad.h., cpl. ƒ 0,60 
Luchtp. VA op 2K g. - 1,50 
ld. 4:A g., 1. gest., pr.ex. - 0,75 
Brandkast-serie, cpl. -11,50 
CURACAO. 
1902. VA/2'A g. nr. 28 - 3,95 
1903. VA, 2A g., 42-43 - 5,50 
300-j. jub., serie cpl. -17,50 - 22,50 
SURINAME. 
1901. 2A g., nr. 57, zz. -17,50 - 22,50 
1911. Kroontjesserie, 

nr. 60-64 " -17,50 -19.50 
1927. Groene Kruis-s. - 0,25 
1928. Weldadigheidss. - 0,50 - 0,70 
ARGENTINIË. 
1935. Landbouwserie 

15 C.-20 pes., cpl., zz. -12,50 
BRAZILIË. 
1927. 500-10.000 r. Condor 

serie cpl., zz. - 3,25 
FRANKRIJK. 
1936. Weldadigheid, 

cpl., 4 st. - 0,40 
BELGIË. 
1936. 1,50-20 fr., 6 s t - 2,90 

De 

BELGIË. ==■ 
1930. Nr. 301, vel 

tent. Antwerpen ƒ 1,75 
1931. Nr. 325, vel 

prins Leopold - 1,10 
1935. Nr. 410, vel 

tent. Brussel - 1,50 
1935. liouwserie kon. Astrid, 

cpl. 8 stuks - 1,25 -1,25 
1936. Weldadigheidsserie 

Pr. Boudewijn, cpl. - 0,75 
DUITSCHLAND. 
1935. Weldadigheid, 

kleederdrachten cpl. - 2,50 
1935. Winter-Olympiade, 

serie cpl. - 0,50 
1936. Olympiade, 

serie cpl., 8 st. - 1,25 
1936. Braune Band, 

vel - 0,90 
1936. Wegenbouw-serie, 

cpl., 9 st. - 1,20 
1936. Rijkspartijdag, 

cpl, 2 st. - 0,10 
1936. Gemeentencongres, 

cpl., 4 st. - 0,35 - 0,25 
1936. Wereldcongres, 

cpl., 2 st. - 0,15 
1936. Zeppelin 129, 

cpl., 2 st. - 0,75 - 0,60 
LUXEMBURG. 
1936. Weldadigh., cpl. - 0,70 -0,75 
ZWITSERLAND. 
1936. Weldadigh., cpl. - 0,50 
ENGELAND. 
Edward-ser., 4 st. cpl. - 0,60 
MAROKKO. 
Edward-ser., 11 st. cp. - 1,25 

Haagsche Postzegel Handel, 
Noordeinde 196, Giro 110104, 

DEN HAAG. 

Nederland weldadigheid 1936. per serie f 0,16, 
per 10 series f t,55, per 100 series f 15,—. Licht 
gestempeld ! Wij nemen voor deze series ook in ruil 
andere complete series t.w.: Salve-Hospes, R. Kr., 
Olympiade, Goudsche Glazen, Zeeman, Weid. 
'24, '25, '26, '30, '31, '32, Toorop, enz. Alleen 
prima kwaliteit. Zend ons Uw ruilvoorstel. Offree-
ren TOUVA, Yvert Nrs. 39-46, 47-53, 54-63, 
Vliegpost, 1-9 de 4 series cpl. f 3,—. Annonce 
vorig Maandblad ook nog geldig! Postzegelhandel 

„THE6L0BE', Czarinaitraat 6, Zaaidan. 
Giro 118330. Boven f 5,— franco. (30) 

ILIECHTENSTEJN. 
Alle uitgiften, nieuwigheden, zegels 
op brief, enz. lever ik zeer billijk. 
Vraag nog heden om kostelooze toe
toezending van mijn nieuwste prijslijst. 
Voor alle landen gemakkelijke betalings-
mogelijkheden aanwezig. 

A . K I ^ I E J V I A N D , 
V a d u z (Liechtenstein). (190) 

Mijn specialiteit sedert 4 0 jaren. 

Nederland en Koloniën 
en Z w i t s e p l a n d steeds in mooie en billijke 
zichtzendingen voorradig. 

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

W. WINDRATH, 
LUGANO (ZWITSERLAND). 

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

GRIEKENLAND. Kreta - Epirns - Thracië. 
Zorgvuldige uitvoering van elke mancolijst! Het 
is in het belang der verzamelaars, dat zij zich 
tot mij wenden. De postzegels zijn in prima staat 
en gegarandeerd authentiek. — Zichtzendingen 
voor handelaren en verzamelaars! — Prijslijsten 
en gros en en detail op aanvraag. 

L É O I V C O S i U O P O U L U S , 
Misrachi 27, Saloniki (Griekenland). 

Expert van de .,Société philatélique Heilérique". (139) 
I. P. H . - V. Berlijn. — S. I. N . T. - P. Brussel. 

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
Kinderzegels 1936, per serie ƒ 0,18 

10 series ƒ1 ,65 ; 100 series - 1 5 , — 
Voor groo te re hoeveelheid „prijs 
op a a n v r a a g " . 

1936. Zomerzegels , p . serie - 0,20 
Idem, 10 series - 1,90 
Univers i te i tszegels , 10 series - 2,— 

1935. Zomerzogels, per serie - 0,20 
Weldadigheid, per serie - 0,26 

Postbewijszegels, cpl. serie (7 w.) - 3 , — 
Roltand. 2-z. znd. wm. cpl. s. 18 w. - 10,50 
Roltand. 2-z. m e t wm. cpl. s. 13 w. - 2,— 
Roltand. 4-z. cpl. serie 24 vy. - 3,75 
1923/86. Alle K I N D E R Z E G E L S in 

complete series (52 waarden) - 5,— 
Idem in complete series ro l -
tanding (31 waarden) - 5,45 

Uitgebreide Catalogus 1935-'36 van Nederland en Koloniën, 
bewerkt door P. C. Korteweg en onderen, per ex. f 0,50. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 
Postg i ro 224451. Por to steeds ex t r a . (154) 
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PORTRETGALERIJ 
door mr. J, H, VAN PEURSEM. 

Hierbij geven wij nog enkele aanvullingen van de onder de 
ietter A voorkomende personen. In het volgende nummer ver
schijnt, ter onderbreking van de Portretgalerij, een historisch 
artikel, waarvan de gegevens in ons land nog nimmer ;n dien 
omvang zijn gepubliceerd. Niet minder dan vijftien, in cns 
land nagenoeg onbekende personen zullen aan onze oogen 
vorbijtrekken. Daarna zetten wij de galerjj voort met de 
letter B. 

Aanvullingen: 
3a. Mohamed Ali Bey el ABED. 
Geboren in het jaar 1872 (— 1287) te Damascus. Op 16 Ja

nuari 1893 werd hij ambtenaar aan het ministerie van buiten-
lai'dsche zaken te Istanboul. Door zijn bekwaamheid opval-
l'iiid, maakte hij snel promotie; in 1907 werd hy gezant van 
Tarkije te Washington. Op 11 September 1922 werd hij be
noemd tot directeur van financiën van Syrië; in 1932 volks
vertegenwoordiger van de jonge Syrische republiek; op 11 
Juni van dat jaar ( = 7 Safar 13B1) koos de Kamer hem tot 
president van de republiek. Hü is een groot vriend van Prank-
lijk, waar hij zijn studies voltooide in de rechten en in de 
staatswetenschappen. 

Portret: Syrië, 1934, 10 tot 25 p. 

jfUMmm m ai jwwnwfc 

IMIMMMMMMMMIH 

5a. ABU BAKAR RI AYALN Shah. 
Deze naam wordt niet gevoerd door den sultan van Perak, 

maar door dien van Pahang Wü wijzigen dus: portret komt 
voor op: Pahang, 1935. 

',6. Pablo AROSEMEN A. 
Zijn portret komt ook voor als opdruk op een tweetal 

zegels van Panama, 1936. 

ENGELAND, DE EERSTE GETANDE 
ZEGELS 

door J. G. MILLAARD. 
Oorspronkelijk werden de eerste zegels in Engeland 

ongetand uitgegeven. Zy werden gedrukt in vellen van 
240 stuks (12 X 20) en elk exemplaar moest daaruit met 
behulp van mes of schaar verwijderd worden. 

Eerst in 1854 werden getande postzegels officieel voor het 
publiek aan de postkantoren verkrijgbaar gesteld. 

De eerste persoon, welke aandacht geschonken heeft aan 
het perforeeren van zegels was de heer Henry Archer. Dezen 
man, van lersche afkomst en directeur van een spoorweg
maatschappij hebben wij dan ook de uitvinding der perforeer-
machine te danken. Hij besefte de onhandigheid van het uit
knippen der zegels uit de geheele vellen en na veel proef
nemingen slaagde hij er in tegen het einde van 1847 een 
machine samen te stellen, om geheele vellen te perforeeren. 

Van perforeeren was feiteljjk bij deze eerste proefnemingen 
geen sprake, want de zegels uit Archer's machine waren door
stoken, waardoor echter het afscheuren reeds aanmerkelijk 
werd vergemakkelijkt. 

Het voornaamste onderdeel van deze eerste machine bestond 
uit een ijzeren rol, waarop 13 r^jen scherpe; mesjes waren 

bevestigd, waarmede de ruimten tusschcn de zegels konden 
worden doorstoken, van boven naar beneden. Na deze bewer
king werd een andere rol ingezet met 21 dergelijke mesjes, 
het vel papier een kwart slag gedraaid en de bewerking her
haald. Zegels uit deze machine zyn alle l^jndoorstoken 12. 

Het groote nadeel dezer machine werd veroorzaakt door 
het spoedig afslijten der onderplaat door de scherpe mesjes 
waai'door deze plaat telkens door een nieuwe moest worden 
vervangen, hetgeen natuurlijk mot kosten gepaard ging. Ook 
ging de bewerking op zichzelf zeer langzaam en was dus het 
geheel nog verre van economisch. 

Voor zijn proefnemingen in deze machine werd door Archer 
de 1 d. rood 1841 gebruikt. Van zijn proef-doorstoken vellen 
moet hij er o.a. gezonden hebben aan Rowland Hill. Natuur
lijk zal Archer zijn vrienden ook wel van ziJn uitvinding heb
ben laten profiteeren en daardoor zijn deze zegels in den 
postzegelhandel terecht gekomen. De tot op heden bekende 
stukken met Archer-doorsteking ziJn afkomstig van de platen 
71 en 72. 

Tevreden was echter Archer nog niet met zijn machine en 
dus trachtte hij haar te verbeteren. Hierin slaagde hij en in 
1850 had hij een machine samengesteld, die de zegels werkelijk 
perforeerde. Stalen pennen werden door de vellen heengedrukt 
en pasten juist in overeenkomstige gaten van de onderplaat. 
Hierdoor werd tevens het afslijten der onderplaat opgeheven, 
hetgeen kostenvermindering met zich medebracht. 

De machine perforeerde volgens het kamsysteem, vijf vel
len op elkaar en in twee groepen naast elkaar, dus na 21 
slagen waren er 10 vellen geperforeerd. (Tanding 16). 

Inmiddels had Archer zich met de postautoriteiten in ver
binding gesteld, om zijn uitvinding aan hen over te doen. 

Van de door hem aan de posterijen ingezonden vellen met 
perforatie werden er verstrekt aan diverse kantoren en tevens 
aan het Lagerhuis om door de leden van dit Huis te worden 
gebruikt. 

Als resultaat van deze proefnemingen meldde het „Par
liamentary Paper Office", House of Commons, Westminster, 
London, op 2 September 1851 als volgt: 

„Dit dient om te bevestigen —, dat de geperforeerde 
zegels, welke het Lagerhuis waren verschaft, voor het ge
bruik der leden, gedurende de laatste zitting, zeer goed 
werden bevonden; zoo goed zelfs, dat de verkochte hoeveel
heid aanmerkelijk grooter was dan verleden jaar." 

(w.g.) Wm. Jno. Linton. 
Het is wel eigenaardig op te merken, dat de autoriteiten 

zelf nog niet direct het nut van het perforeeren der zegels 
inzagen, want zij die de machine onderzochten, merkten in 
het officieel verslag vooral op: 

„—, dat de zegels met hun onregelmatige randen veel 
beter op de brieven zouden vast blijven zitten, dan wanneer 
zij van de vellen waren verwijderd met mes of schaar." 

Archer werd een som van £ 200 geboden voor zijn uitvin
ding. Dit bedrag vond hij echter zoo laag, dat hij zich tot het 
Lagerhuis wendde. 

Er werd toen een commissie samengesteld ter bestudeering 
der machine, welke commissie uiteindelijk adviseerde Archer 
£4000 uit te betalen. 

Toen nu de machine het eigendom der posterijen was ge
worden werd de firma Perkins, Bacon and Perch opgedragen 
ziQh in het perforeeren van zegels te bekwamen. Vooral in 
den beginne was het perforeeren natuurlijk geen gemakke
lijke taak. Het telkens verschuiven der vellen en het juiste 
richten daarvan onder de tanden was zeer tijdroovend, temeer 
daar de zegels op de vellen zelf niet op gelijke afstanden 
van elkander waren gedrukt. 

De firma was niet zeer ingenomen met de nieuwe perforeer-
machine. Zij zeide, dat de machine niet goed functioneerde; 
Archer beweerde, dat dit wel het geval was, maar dat de 
firma er niet mede kon omgaan. Het slot van dit geval was, 
dat toen op een gegeven oogenblik de machine geheel stuk 
was gegaan, zij na reparatie (kosten £500) werd overgebracht 
naar Somerset House (de Engelsche staatsdrukkerij) alwaar 
de proefnemingen werden voortgezet. 

Gedurende deze eerste periode van proefperforeeren, wer
den ongeveer 500 vellen zegels getand, tanding 16, van de 
platen der 1 d. rood 1841, platen 90 en 92 t /m 101. Naar ver-

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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luidt moeten er ook prcefperforaties 14 bestaan; exemplaren 
hiervan zijn mü geheel onbekend. 

Het perforeeren geschiedde zoowel met gegomde als met 
ongegomde vellen. Bij deze laatste werd dan natuurlijk de 
gom na perforatie aangebracht en hiervan vindt men dan 
ook dikwijls bij ongebruikte exemplaren de sporen aan de 
beeldzij de. 

Uit gegevens blijkt nog, dat ir. J. N. Napier eenige wijzi
gingen aan de oorspronkelijke Archer's perforeermachine 
heeft aangebracht, o.a. het aanbrengen van een richtapparaat. 

Alle bovengenoemde vellen getande zegels werden aan ver
schillende postkantoren ten verkoop toegezonden. 

Natuurlijk zullen er gedurende deze eerste tijden van proef
perforeeren wel meerdere personen geweest zijn, die zich op 
deze bezigheid toelegden. 

Tot op heden is behalve de Archer doorsteking nog een 
tweede aan het licht gekomen, n.1. 1 d. zegels met golvende 
lijnen doorstoken, welke lijnen niet onderbroken zijn. 

Deze doorsteking wordt wel „Treasury Roulette" genoemd, 
omdat zjj van dit departement afkomstig moet ziJn. 

Tot op heden zyn van de 1 d. zegels met deze doorsteking 
. uitsluitend gebruikte exemplaren te voorschijn gekomen, met 
afstempelingen van Londensche postkantoren. Hierdoor is 
komen vast te staan, dat deze zegels zijn gebruikt geweest 
eind 1853, begin 1854. 

Volgens het handboek van E. D. Bacon, bevinden er zich in 
de verzameling van wijlen koning George de nimmer uit
gegeven dienstzegels met watermerk VR, ook van deze door
steking voorzien. 

Officieel werden begin 1854 de 1 d. en 2 d. zegels in tanding 
16 voor het publiek aan de postkantoren verkrijgbaar gesteld. 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 
Duitsche post in Rumenië. 

Volgens bekendmaking van het Duitsche legerbestuur in 
Rumenië van 10 Juli 1917 moest in het lokaalverkeer, over
eenkomstig de voorschriften der Rumeensche zegelbelastmg op 
alle brieven en briefkaarten naast de frankeerzegels nog een 
plakzegel ter waarde van 10 bani (timbre fiscal, of timbru de 
ajutor,: geplakt worden. Zegels van hooger bedrag dan 10 bani 
met opdruk M.V.i.R. (Militär Verwaltung in Rumänien) heb
ben geen reden van bestaan; zelfs wanneer zij op afgestem
pelde brieven voorkomen is het maakwerk. De opdrukken op 
die hoogere waarden zijn eigenmachtig bewerkstelligd door 
een soldaat, die in de landsdrukkerij werkzaam was. 

DuitschOostAfrika. 

ï l RUPIEN ! 

1 • 'jujÄa.. • ' 
1 • . ^ j ^ ^ ^ ^ ^ . * ' 
1 a ^BÊM^I^Ê • 1 
1 ' iaBwHBlikv • 1 
1 * "y^SNH^^ * ' 
1 • /̂ ffl̂ ^F^^ • ' 
1 • ;^fp5^ ■ 1 
1 • ■'■' • 1 

1 DEUTSCH' 1 
1 OSfAFRIKA i' 

2 ^ / , Heller 
Dentseh
Ostafrilta 
"■ c a. D 

Heller 2 V^ 
HHHi 

Toen in 1916 in DuitschOostAfrika de frankeerzegels 
van deze kolonie opgebruikt waren op de postkantoren, wat 
eveneens het geval was met de voorraden gewone Germania
zegels van 3, 5, 10, 20, 30, 50 pf. en 1 Mk, die de Duitsche 
schepen, geïnterneerd in die havens in voorraad hadden (b.v. 
de geblokkeerde kruiser Königsberg), stond te vreezen, dat 
er gebrek aan postzegels in dat gebied zou ontstaan. In Maart 

1916 werd in de drukkerij der katholieke zending een nood
uitgitte voorbereid in 3 waarden: 2i4 heller, 734 heller en 1 
roepij. Wegens het doorbreken der blokkade door een Duitsch 
vaartuig, dat nieuwe voorraden postzegels der kolonie aan
bracht, kwam deze hulpuitgifte niet in het verkeer, hoewel 
toch in den handel. 

Zie Senfs 111. Briefmarken Journal No. 8 1922. 
Duitsche Koloniën. 

De volgende frankeerzegels ziJn nooit aan de loketten ter 
plaatse te koop geweest, nebben nooit voor brieftransport 
dienst gedaan en ziJn dus niet als volwaardige postzegels te 
beschouwen. Zij zijn slechts geduiende den wereldoorlog te 
koop geweest aan het verzamelaarsloket te Berlijn of bij ge
legenheid van veilingen vanwege het ministerie der posteryen 
na den oorlog. 

Duitsche post in, 
China: de opdruk der dollarwaarden precies in het midden 

tusschen de twee sterren (voorheen: of naar links, of naar 
rechts gedrukt); 'A Doll, op 1 Mk.; 1 D./2 Mk.; 1% D./3 Mk.; 
2'A D./5 Mk. 

Marokko: 10 pf. op „Reichspost" inplaats van Deutsches 
Reich (veiling October 1922). 

Deutsch Neuguinea: in twee woorden, inplaats van in drie, 
gelijk voorheen 3, 5, 10 pf., 5 Mk. 

Deutsch Ostafrika met watermerk „Ruiten" 15 heller in hel
der blauw; 1 roepij rood; 2 roepijen groen. 

Deutsch Südwestafrika met watermerk „Ruiten" 3 mark 
zwartviolet. 

Kamerun: met watermerk „Ruiten" 3 pf bruin en 1 Mark 
rood. 

Karolinen: met watermerk „Ruiten" 3 pf bruin, 5 pf groen 
en 5 Mark zwart en rood. 

Marianen: met watermerk „Ruiten" 3 pf bruin, 5 Mark 
zwart en rood. 

Marshalleilanden: met watermerk „Ruiten" 3 pf bruin, 5 
Mark zwart en rood. 

Samoa: met waïermerk „Ruiten" 3 pf bruin, 5 pf groen, 
10 pf lood, 5 Mark zwart en rood. 

Togo: met watermerk „Ruiten" 3 pf bruin, 5 Mark zwart en 
rood. 

Estland. 
De Duitsche Germaniazegels overdrukt met 

de woorden: Postgebiet Ob. Ost. op twee regels 
en bovendien met een handstempel opdruk: 

^AJtfn^B^ „Eosti", de zoogenaamde 2e uitgifte van We
^^iff'^^ senberg (Rakweze) van 2}i pf tot 25 pf, ziJn 

^ t t w S l gebleken fantasieproducten te zijn. Onder 
voorwendsel ter wille der spaarzaamheid de 

voorraden in Estland van vroegere Russische postzegels op 
te gebruiken, zijn te Reval dergelijke zegels in geringe hoe
veelheden gedurende eenige uren op 8 Mei 1919 te koop ge
weest van 1 kopeke tct 1 roebel met een schuinen violetten 
handstempelopdruk. Op algemeene klachten over deze uitgifte 
is deze dadelijk stopgezet; de hoogeie roebelwaarden zijn 
trouwens geheel niet aan het loket te koop geweest. 

Senf IXIV, Yvert 2239. 
Het stel ongetande zegels van 5 kopeken tot 10 roebel, dat 

door de bolsjewisien voor het gebied Wierland zou zijn uit
uitgegeven: verschilleiide cijferteekeningen met opschrift: Esti 
Post Virumaa, zijn speculatieve fantasieproducton. 

De zoogenaamde foutieve druk van het 1 Mark zegel (Senf 
18, Yvert 13) in r'.wart en geel in plaats van in sepia en 
blauw, dus gedrukt in de kleuren van het 5 Mark zegel, is 
een onbevoegd vervaardigd product. 

Frankrijk. 
De Valenciemieszegels (een hulpuitgifte 

van de handelskamer dezer stad ten be
hoeve van het postvcrkeer tijdens de Duit
sche bezetting) die voci'komen met een 
Duitsche veldpostafstempeling, zijn fanta
sie, daar de echte zegels alle overdrukt wer
den met het ovale stempel der kamer, als
mede met een rechtlijnig datumstempel 
zonder meer. 

Voor het Franschc postkantoor op het 
kleine destijds Turksche eilandje Arwad, 

EesS 

»K»VIC» I 
«»•TM. J 
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dat in September 1915 door Pransche troepen bezet werd, 
zijn postzegels van de Fransche Levant uitgegeven met een 
horizontalen opdruk. lie Rouad (Senf 1-13. Yvert 4-16). De 
in den catalogus Yvert voorafgaande 3 waarden No. 1 tot 3 
met loodrechten handstempelopdruk „lie Rouad" op de 5, 10 
c. en 1 piaster zijn niet officieel uitgegeven, doch maakwerk 
van i-en postbeambtc, ofschoon zij gebruikt voorkomen. 

Georgië. 
Er wordt beweerd, dat in 1918 hier uitgegeven zijn Russi

sche postzegels van 2 kopeken groen, 3 k. rood, 5 k. lila en 1 
-'•oebel bruin en oranje der uitgifte 1889, lijnrecht doorstoken 
in kleur, en wel 200 stuk van de 2 kopeken, 100 van 3 k. 400 
van de 5 k., terwijl van de 1 roebel het aantal stuks onbekend 
is (Yvert 1919 No. 1, 2, 3.). 

Reeds in den Miehel-catalogus 1924/'25 wordt deze uitgifte 
als speculatieve zwendelarij aangeduid, maar nog in den 
laatsten druk wordf zij aangegeven, en dan nog wel geprijsd, 
wat heel verwonderlijk is. Gebruikte exemplaren zijn niet 
bekend. Wie de makers dezer zegels zijn, weet men niet. Zie 
Kohl handboek, deel III, blz. 20. 

De zoogenaamde ,,Natioiiale-Garde"zegels, 
" A^ die in Januari 1921 in dit land voorbereid 

y^^y.*^ , aangeeft (Yvert 19-27), konden, gelijk Senf -w* V waren, die Michel nog steeds onder No. 10-18 

^ ^ ^ ^ terecht opmerkt, niet meer tot uitgifte aan 

deze serie tot den drievoudigen prijs aan de 
postloketten verkocht werd, kan niet juist 
zijn 

De schuinstaande opdruk in 5 regels in Georgische letters 
is aangebracht op oorspronkelijke zegels van Georgië, die 
dienst deden (Senf 1-9, Yvert 4-18) en was gedacht als f eest
uitgifte op 12-XII-1929 voor het driejarig bestaan der Natio
nale Garde. De oplaag was voor alle waarden in kopeken 
51.000 stuks; voor de 1 roebel 37.000 stuks, voor de 2 roebel en 
3 roebe! elk 26.000 stuks, voor de 5 roebel 26.780 stuks. 

In deel III bladz. 22/23 brengt Kohl een uitvoerige mede-
deeling over dit stel, waaruit echter te besluiten valt, dat het 
3 roebelzegel werkelijk voor de post dienst heeft gedaan, 
waarvoor dus een bijzondere plaats is in te ruimen. 

Met uitzondering van deze waarde dragen alle overige 
slechts afstempelingen op verzoek. 

Iets dergelijks is een andere opdrukuitgifte (Yvert 28-30) 
tor gelegenheid van de ,,de jure" erkenning van Georgië door 
den Volkenbond, die op 27 Januari 1921 plaats zou hebben, 
wat echter niet crebeurde. Bovendien rukten op dat tijdstip de 
Bolsjewisten Georgië binnen. Grootte van oplagen zijn onbe
kend, zij schijnt echter belangriik te ziin. Zeer nauwkeurige 
bij^onderhedeM brengt Kohl-handboek, deel III, bladz. 23. 

Georgische postzegels der eerste uitgifte (Senf 1-9) komen 
ook met een liggenden of schuinen zwarten opdruk „5 Roebel" 
in Georgische letters voor, die, gelijk vanzelf spreekt, slechts 
particulier maakwerk ziin. Oplaag onbekend. 

De echte oorspronkelijke Georgië-zegels (Senf 1-9; Yvert 
4-18) komen ook nog voor met een opdruk, bestaande uit een 
Sovjet-ster met datum 25-11-1921 en 4 Georgische letters in 
roode lakverf over 4 zegels. Eert fantasicproduct, dat gelukkig 
slechts in gering aantal voorkomt, waarvan volgens Kohl, deel 
III, bladz. 23 de vervaardigers te zoeken zijn bij Russen te 
Constantinopel, die ook de vorige serie uitgaven. 

Nog zou een weldadigheidsserie in 1922 in Georgië uit
gegeven zijn; een groot breed vierhoekig zegel, waarop een 
vrouwen-gestalte mot hamer en sikkel afgebeeld is; links een 
kerk; kleurendruk, waarde onderaan in zwart. Ook deze is 
een speculatieve particuliere uitgifte, die in de volgende 
waarden bestaat: 

500 roebel, ultramarijn 50.000 roebel matgrijs 
5.000 „ groen 100.000 „ rose 

10.000 „ purper 250.000 „ oranjegeel 
15.000 „ lichtblauw <-3.000 „ rood. 
25 000 „ lichtgroen 

Oorsprong en opl-^f^n onbekend; bij Kohl niet vermeld. 
Over de „Georp-is:;he Post" te Constantinonel, die Michel 

tiog steeds vermeldt, brengt Kohl, deel III, bladz. 29/30 een 
uitvoei'ige beoordoeling, waarvan de samensteller van den 

catalogus stellig geen kennis nam. De opdruk, in het Geor
gisch en Fransch in raampje, is niets anders dan bedriegerij, 
daar in Constantinopel nooit een Georgisch postkantoor be
staan heeft. 

Griekenland. 
^ Van de serie, uitgegeven in 1917 te 

Tessalonika, de z g. Venizelos-serie (Senf 
284-294; Yvert 259-270) is de 4 drachmen 
nooit aan de postloketten te koop en nim
mer als p o s t zegel in gebruik geweest, 
doch heeft deze uitsluitend als belasting
zegel gediend Het zegel kan dus niet met 
het kleine ronde poststempel, diameter 28 
mm , echt gebruikt voorkomen. 

Op het eind van 1927 doken twee zegels 
op, die zouden behooren tot de revolutie
uitgifte van 1922, en wel zegels van Grie
kenland en Greta met opdruk Epanastasis 

(omwenteling) — 1922 — nieuwe waarde, op 3 regels. Het 
2.ijn: de 5 drachmen groen en zwart van Greta 1902 (Senf 17; 
Yvert 9) en de 10 drachmen rose van de jubileumserie van 
1915 (Senf 212; Yvert 253); de eerste met opdruk der waarde 
50 lepta in Grieksche hoofdletters, de tweede met 10 
drachmen. Zij stammen uit het bezit van een hoofdambtenaar 
der post, maar zijn nooit in het verkeer geweest Toch prijst 
Yvert deze twee zegels onder nr. 292a en 337a met 150 en 
600 francs. 

Hedjaz. 
Een stel zegels in driehoekvorm, dat op de markt aan

geboden wordt, is een speculatieve fantasie-uitgifte. 
Icarië. 

De postzegels van Griekenland van 1911 ter waarde van 
1, 2, 3, 5 en 10 lepta (Senf 134-138; Yvert 179-183) rnet 
loodrechten opdruk op twee regels van de woorden „Ellyniky 
Dithikysis" in Grieksche hoofdletters met handstempel, zijn 
niet-ambtelijk uitgegeven speculatieproducten (Yvert 9-13). 

Portzegels van Griekenland met zwarten, blauwen of 
rooden opdruk „Sikarias" in Grieksche hoofdletters, alsmede 
een jubileumuitgifte in liggend formaat met een gezicht van 
een eiland en daarop eenzelfde opdruk zijn fantasieproducten 
zonder eenige waarde. 

Italië. 
Italiaansche bezetting in 

1918 van Dalmatië. Het ex-
presse-zegel van Italië met 
opdruk 1.20 lira di corona op 
1.20 1. blauw en rood werd 
bij vergissing naar Zara in 
Dalmatië gestuurd doch weer 
teruggenomen wegens den 
onzinnigen opdruk: lira di 
corona. Toch zijn eenige exx 
in het bezit van verzamelaars 
gekomen. 

Bij gebrek aan strafportzegels in de bezette gebieden der 
vroegere Oostenrijksche landen hebben in 1918 op vele plaat
sen als zoodanig de gebruikelijke Oostenrijksche postzegels 
met verschillende opdrukken dienst gedaan: T 20, of Taxe 20 
op twee Tegels, of ook Taxe alleen, of slechts een enkele T 
op verschillende waarden. Al deze zegels zijn als niet van 
pmbtswege uitgegeven te beschouwen. Integendeel, het be-

^ i \ " \ ) 
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stuur der posterijen had de uitgifte en het gebruik van zulke 
zegels uitdrukkelijk bij bijzondere dienstorder verboden. Zoo 
goed als al deze zegels zijn speculatief maakwerk. 

Italiansche post in de Levant, met name voor Smyrna in 
1922: 20 paras op 5 centesimi groen, 1 20 piaster op 15 c. 
grijs, 3 30 pi. op 30 c. oranjebruin, 3 30 pi op 40 e. donker
bruin, 7 pi. 20 op 1 lire donkerbruin en groen (Senf o 138 I-V; 
Yvert 137-141) met opdruk SMIRNE in hoofdletters, zijn, 
hoewel in Turijn te koop geweest, nooit in Smyrna verkocht, 
om de eenvoudige reden, dat er op dat tijdstip in die stad 
geen Italiaansch postkantoor bestond De afgestempelde 
zegels zijn maakwerk, wat niet \rerhindert, dat de catalogus 
Yvert ze met prijzen vermeldt. 

Italiaansehe post in 1918 in China voor postkantoren, in
gericht door de Italiaansehe consulaten te Peking en Tientsin 
ten behoeve van het zoogenaamde Italiaansehe legioen 
(Entente-troepen). De z g. ,,locale uitgifte" met den ter 
plaatse vervaardigden handstempelopdruk in magere bluk-
letters PECHINO en TIENTSIN (alles hoofd'etters), die in 
die steden in gering antal uitgegeven zijn, vóórdat aldaar 
de officiëele zegels van de staatsdrukkerij te Turijn aan
gekomen waren (opdruk der stedenamen: hoofdletter met 
kleine letter) zijn niet van ambtswege uitgegeven en on
bevoegd maakwerk. 

Italiaansehe bezetting van het eiland Corfoe, Augustus-
September 1923. Van het stel Italiansche postzegels met op
druk Corfu benevens nieuwe waarde in Grieksche munt zijn 
de 60 lepta op 25 centesimi, 70 1. op 30 c , 4.75 drachmen op 
2 lire (Senf 10, 11, 14; Yvert 10, 11, 14) nooit in het verkeer 
geweest, ofschoon zij wel vanuit Rome verkocht zijn ge
worden, omdat ondertusschen de Italiaansehe troepen Corfoe 
verlaten hadden. 

(Wordt vervolgd). 

DUITSCHE INFLATIE-UITfilFTEN 
MEI 1921 TOT EN MET NOVEMBER 1923 

door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 
IV. 

De 2e O.P D.-uitgifte. 
De koers van de mark blijft dalen en men is genoodzaakt de 

Mio.-waarden te laten overdrukken met waardecijfers in mil
j a rden marken. Op 5 November 1923 is het tarief o. m. voor 
een stadsbrief (t.m. 20 gram) 0,5 milliarden; voor een binnen-
landschen brief ( tm. 20 gram) 1 milliard; voor een buiten-
landschen (t.m. 20 gram) 4 milliaid mark. Op 12 November 
zijn de tarieven voor deze drie categorieën gestegen tot res-
rectievelijk 5 milliard, 10 milliard en 40 milliard. Voor de 
tweede maal geeft het rijkspo^+ministerie opdracht aan de elf 
bureaux van de O.P.D. (vgl. met Ie O.P.D.-nitgifte) om thans 
de Mio.-waarden te laten overdrukken, hetgeen wederom ge
schiedt bij dezelfde lokale drukkerijen, die de overdrukken der 
Ie O.P.D.-uitgifte leverden, n 1. te Breslau, Erfurt, Frankfurt 
am Main, Hamburg, Hannover, Königsberg, Leipzi"?, München, 
Münster, Stettin en Stuttgart (zie over het ondeikennen en 
verzamelen dezer zegels onder de beschrijving der Ie O.P.D.-
uitgifte). 

De opdrukken zijn in de waarden van 1 Mia. op 100 m. 
purper en idem lila in de waarden van 5 Mia op 2, 4 en 
10 Mio. en in de waarden vaii 10 Mia op 20, 50 en 100 Mio. 
aangebracht. De opdrukk-en zijn zwart, glimmend, halfglim-
mend of dof, in verband uit welke drukkerij zij afkomstig zijn. 
De zegels verschenen gedurende de tweede helft van No-

Voorbeelden van bovenvelranden der 2e O.P.D. uitgifte. 

T . I 
P/P 

Stuttgart, Hamburg, 
Hannover, Königsberg 
1 P , Munster, Breslau, 

Frankfurt a M. 

T. n. 
|p/p 

Breslau, München. 

T. l i l 
W/W 

Frankturt a/M , Erfurt, 
Königsberg, Munster. 

T IV. 
IV.-'A'P/P 

Frankfurt' a/M. 

T. V. 
P/P 

Leipzig. 

jlUlMUit 
.\tiftlM%W 

nmitim'mm'j 

T VI T VII T. VIII. 
W / W w / w p/p 

Stettin Vergelijk de afbeelding (Niet vermeld ?) 
van het i Mii op lOO 
M zegel bij de beschr. 
V d ie O P D uitgifte 

München 

vember 1923. De tanding is die der Mio.-waarden; verschil
lende waarden bestaan ook doorstoken. Reclameranden komen 
ran deze zegels niet voor. Het 1 Mia. op 100 m. zegel was 
reeds op 7 Novembe" 1923 te München aan de postkantoren 
officieel verkrijgbaar. De eerste oplage van dit zegel was uit
sluitend aldaar verkrijgbaar. In de wandeling wordt dit zegel 
ook wel het Hitler-zegel genoemd, daar het den dag vóór de 
,,Hitler-putsch" verkrijgbaar werd gesteld. Later werden er 
nog belangrijke oplagen van aangemaakt, die t. z. t. aan de 
verschillende Duitsche postkantoren voor den verkoop ge-
distribueerci werden. Op brieJ is dit zegel, afgestempeld in de 
eerste dagen van het in omloop zijn, zeldzaam. 
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De opdrukken werden aangebracht in plaatdruk (P) op zc^el 
in plaatdruk (P ) , in rotatiedruk (W) op zegel in rotatiedruk 
(W) en in plaatdruk (P) op zegel in rotatiedruk (W). Hier
onder volgt een lijstje van de zegels onde'^ dit hoofdstuk be
schreven, vermeldende de soort(en) en den druk, waarin zij 
voorkomen. 

1 Mia. 
1 Mia. 
5 Mia. 
5 Mia. 
5 Mia. 
5 Mia. 

10 Mia. 
10 Mia. 
10 Mia. 
10 Mia. 
10 Mia. 
10 Mia. 

M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 

op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 

100 
100 

2 
4 

10 
10 
20 
20 
20 
50 
50 

100 

Mio. purper 
Mio. lila 
Mio. purperlila 
Mio. geelgroen P / P 
Mio. get. steenrood P / P 
Mio, dst, steenrood P / P 
Mio. get. blauw P / P 
Mio. dst. blauw P / P 
Mio. ultr./indigo 
Mio. get. donkergroen P / P 
Mio. dst. donkergroen P / P 
Mio. grijs P /P 

W/W 
W/W 
w/w 
w/w 
w/w 
w/w 
w/w p/w 

Maar zelfs de tarieven in mil-
liarden mochten niet baten. Vanaf 
26 November 1923 wordt de waar
de van elk postzegel in Mia. 
waarde met het viervoudige ver
hoogd, zonder dat daarvoor een 
speciale opdruk op het zegel werd 
aangebracht. Een briefkaart als 
drukwerk b.v. van Berlijn naar 
Stettin verzonden, gefrankeerd 
ter waarde van 20 Mia , geldt voor 
het porto 80 Mia. Een brief, ex
presse, van Gera aan de Deutsche 
Bank te Berlijn verzonden, gefran
keerd met 68 Mia , geldt voor een 
porto van 272 Mia (zie de af
beeldingen dezer twee stukken) 
Deze maatregel, die uniek is in de 
geschiedenis der philatelie, is ge
durende 5 dagen, van 26 Novembe'* 
1923 tot en met 30 November 1923 
van kracht. 

Op 1 December 1923 verschijnen 
de zegels in goudmarkwaarden 
(Rentenpfennig). 

Ä 
Luchtpostzegels. 

Ook deze zegels vertoonen een beeld der inflatie, hoewel in 
mindere mate dan de gewone frankeerzegels. 

Naar een ontwerp van proiessor Aufseesser, voorstellende 
een gestyleerde duif, worden plm. half Juli 1922 luchtpost
zegels uitgegeven in de waarden 25 pf. (bruin), 40 pf. (oranje), 
50 pf. (donkerpaars), 60 pf. (karmijnrood) en 80 pf. (licht
groen) in het gewone formaat, eenkleurig, getand 14 : 14K 
op papier met watermerk wafels. Reclameranden worden bij 
deze zegels aangetroffen. 

Tl5 

] 
lit 
II 
KW r-̂ ww^̂  1 

II!. \i m 

l É M 

Eenkleurig. Tweekleurig. 

Eind Juli verschijnen de markwaarden in grooter formaat, 
tweekleurig. Het zijn zegels van 1 mark (donkergroen-licht
groen), 2 mark (wjjnrood en grijs), 3 mark (donkerblauw en 
grijs) en 5 mark (oranjerood en geel). De tanding is 13 : 133^; 
papier met watermerk wafels. Bü deze zegels, waarvan de 
vellen volgens een andere indeeling gedrukt werden, zijn de 
reclameranden niet op de TIJ randen, doch op de strooken 
tusschen de zegelrijen aangebracht (vgl. met de beschrijving 
van de zegels van de Industrie- en Nijverheidstentoonstelling 
te München). Alle zogels, hierboven vermeld, bestaan uitslui
tend in plaatdruk. Het 3 mark zegel bestaat zonder onder
druk (zeldzaam). 

Tusschen eind Februari en begin April 1923 wordt deze 
serie aangevuld met de waarden van 10 mark (purperlila en 
rose), 25 mark (donkerbruin en geel) en 100 mark (olijfgrijs 
en vleeschkleur). De beschrijving van de 1, 2, 3 en 5 mark 
zegels geldt ook voor deze zegels. 

Eind Mei 1923 verschijnt een serie in hetzelfde formaat als 
de markwaarden der vorige uitgifte, doch in éénkleurigen 
plaatdruk. Tanding, watermerk en reclameranden zijn even
eens gelijk aan die der markwaarden van de vorige uitgifte 
Het zijn de zegels in de waarden van 5 mark (oranjerood), 
10 mark (purperlila), 25 mark (donkerbruin), 100 mark 
(olijfgroen) en 200 mark (blauw). Het zegel ter waarde van 
200 mark wordt eerst eind Juni uitgegeven. 

(Slot volgt). 

MET OF ZONDER GOM. 
In het October-nummer van de Schweizer Briefmarken 

Zeitung las ik een artikel, overgenomen uit L'Echo de la 
Timbrologie, dat wel de moeite waard is om te lezen. 

Daaiin spreken twee Flansche Philatelisten hun oordeel 
uit over een onderwerp dat al veel pennen in beweging heeft 
gebracht en waarover al veel gediscussieerd is, n.1. over de 
„origineele gom". 

De eerste, mr. Pflughaupt, schrift: 
Moet men een ongebruikten zegel met of zonder gom ver

zamelen ? Eigenlijk is deze vraag uit den booze. Immers, 
ieder is vrij te verzamelen, zooals hijzelf wil, volgens zijn 
eigen begrip, smaak, fantasie enz. Ik wijzig dus de vraag 
aldus: Is het wenschelijk ongebruikte zegels met of zonder 
gom te verzamelen ? De gom is slechts een middel, dat dient 
tot gemak voor het publiek en niet voor den verzamelaar — 
een middel om tijd te winnen, want niet ieder heeft altijd 
een fleschje lijm bij de hand. Meermalen is de gom schadelijk 
voor het behoud van het zegel, ze wordt te droog, barst en 
doet daardoor het papier ook breken, zooals b.v. bij de zegels 
der Fransche koloniën. 

Soms bevat de gom zuren, die het papier aantasten, de 
kleuren veranderen en roestvlekjes veroorzaken. Dit zijn 
voor landen in de gematigde en koude luchtstreek geringere 
nadeelen dan voor die, welke heeter zijn en tegelijk e«n voch
tiger klimaat hebben. Daar is het behoud van een zegel met 
gom op den duur totaal onmogelijk. Dit heeft o.a. betrekking 
op Siam, Indo-China, N.-O.-Indië, Noord-Brazilië, de Congo, 
enz. De verzamelaars dier landen zijn genoodzaakt van on
gebruikte zegels de gom te verwijderen; zonder deze voor
zorg zien ze al gauw de rampspoedige gevolgen. Het is dus 
een ernstige dwaling te willen beweren, dat een zegel zonder 
gom minder waard is en tot de tweede keuze behoort. Ik 
vraag me dan ook dikwijls af, wie deze al te krasse uitspraak 
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gelanceerd heeft. Aan dit oordeel vast te houden is duizenden 
verzamelaars te verbieden zich met zegels te occupeeren en 
ik geloof niet, dat dit het doel der philatelie is. Men moet 
daarentegen al het mogelijke doen, opdat deze mooie lief
hebberij kan leven en floreeren. 

En dan nog een kwestie. Een zegel zonder gom kan altijd 
opnieuw gegomd worden, en als degene, die dit doet, slechts 
een klein begrip van de chemie heeft, kan hji het doen zonder 
dat het bedrog door den knapsten expert te ontdekken is. 
Waarom dan een zegel opnieuw gommen ? Heel eenvoudig 
om een of ander dun plekje of reparatie te verbergen. Ergo: 
een zegel met gom is veel bedriegelijker dan een, dat ervan 
ontdaan is. 

Conclusie: Ongebruikte zegels met gom verzamelen is 
goed, ongebruikte zegels zonder gom verzamelen is even 
goed. Zij hebben beide dezelfde waarde. Maar — dat men 
zegt, dat de afwezigheid van gom een reden van minder
waardigheid is, is nonsens en een ernstig gevaar voor de 
philatelie. Dit moet door de handelaren en de verzamelaars 
zelf tot het uiterste bestreden worden. 

Thans nog een uittreksel uit e«n causerie van mr. Peléheid, 
getiteld: „Waanzin in de philatelie". 

Ik geef hier mijn persoonlijke opinie door te verklaren een 
vijand van gom te zijn en aarzel niet den eisch van gom 
te classificeeren onder waanzin. Ik wend mij tot een schare 
van toehoorders, die zeer zeker aangaande dit onderwerp 
voldoende doorkneed zijn om er de voordeelen (als die er zijn) 
van te kennen, maar vooral de nadeelen, en ik geloof, dat 
iedereen daarover zijn gevestigde opinie heeft. Doch nog
maals, ik vind het de grootste dwaasheid, in den eisch van 
gom te blijven volhard-en. 

Thans is het de beurt aan de voorstanders van gom om 
hun argumenten naar voren te brengen. Alle smaken, zelfs 
de meest ongei'ijmde, kunnen verdedigd worden. Maar het is 
zeker, dat men er mot in slagen zal, dat iedereen het over 
deze zaak eens zal worden, zoolang de catalogi niet op een 
afdoende, beslissende wiize vaststellen, dat een exemplaar 
zonder gom, schoon en frisch, maar dan ook werkelijk schoon 
en frisch, en niet maar bij benadering, een ongebruikte 
zegel is. 

J. A. KASTEIN. 

WAT DE PORTRETZEC.ELS VAN DE VER-
EENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERTKA 

ONS TE ZEGGEN HEBBEN 
door J. WEMMERS. 

IV. 
Jefferson Davis. 

Jefferson Davis, president eer Geconfedereerde Staten van 
Amerika, werd geboren in Kentucky den 3en Juni 1808, be
zocht in 1824 de militaire school van Westponi, en werd in 
1828 onderoilicie''. Hij onderscheidde zich m de gevechten 
tegen de Indianen (tegen Black-Hawk 1831-1833) zoozeer, 
dat hij bij het oprichten van een nieuw regiment dragonders 
tot len luitenant bevorderd werd. In 1835 nam hij zijn ont
slag en vestigde zich in Missisippi op een katoenplantage, 
waar hij zich met alleen op landbouw, maai- ook op otaathuis-
houdkande toelegde. In 1845 werd hij tot lid van hei. Congres 
gekozen. Eenige jaren te vo.en was hij in het huwelijk ge
treden met een dochter van Zachary Taylor, die later pve-
f,ident der Vereenigde Staten werd. Aan den oorlog tegen 

Mexico nam hij, in 1845, deel als kolonel der vrijwillige kara-
biniers van Missisippi. Tot de bestorming en capitulatie van 
Monterey (September 1847) droeg hij niet weinig bij. Een 
benoeming tot brigade-generaal wees hij van de hand, omdat 
die uitging van president Polk, en hij niet kon toegeven, dat 
deze de bevoegdheid had, hoofdofficieren bij een korps vrij
willigers te benoemen. Minder eervol dan zijn krijgsmans
loopbaan was zijn medewerking tot de regeling der geld
middelen in Missisippi De staat had ter ondersteuning van 
kwalijk bestuurde banken een groot aantal bons uitgegeven 
en was buiten machte die te verzilveren. Davis behoorde 
daarbij tot de ijverige voorstanders der „repudiatie" (ver
werping) van deze bons In 11-48 werd hij in den Senaat ge
kozen; hier bemoeide hij zich vooral met militaire aangele
genheden, verdedigde de slavernij en zocht de autonomie der 
afzonderlijke staten zooveel mogelijk te bevorderen. In 1851 
bedankte hij voor het lidmaatschap van den Senaat en stelde 
zich candidait der democraten voor het gouverneurschap van 
Missisippi Zün tegenstander Fooi e behaalde echter de over
winning, en hij keerde tot het ambteloos leven terug. In 1852 
bewees hij een grooten dienst aan de democratische partij 
door de keuze van Pierce tot president te bevorderen; deze 
benoemde hem in 1853 tot secretaris voor zaken van oorlog, 
en weldra heerschte hij door zijn invloed over den president 
en het eeheele kabinet. Steeds werkte hij in het belanp- der 
slavenhoudende staten en als een tegenstander der Abolu-
tionisten. Voorts bracht hij een aanmerkelijke verbetering 
in de lecrerorganisatie, voerde kameelen als lastdieren voer 
de westeliike woestijnen in en zond verscheidene expedities 
uit om den besten weg voor den Pacificspoorweg te ver
kennen Toen Buchanan cekozen werd (1857), verliet hij het 
ministerie en werd nu wederom afgevaardigde naar den Se
naat te Washington. Men heeft hem wel eens verweten, dat 
hij als hoofd van het departement van Oorlog den afval der 
Zuidelijke Staten heeft voorbereid, door deze overvloedig van 
munitie te voorzien en er geestverwanten in hooge betrek
kingen te plaatsen Toen in 1861 ook Missisippi afvallig werd 
van de Unie, verliet hij met de overige Secessionisten den 
Senaat. Kort daarna werd hii door het Congres der Gecon
federeerde Staten te Montgomery in Alabama tot president 
der Zuidelijke Gewesten benoemd Hij aanvaardde den 16en 
Februari 1861 dit ambt, heU elk hij volgens de vastgestelde 
bepalingen 6 jaar bekleeden zou. Nu leidde hij te Richmond 
met ki*acht den bond der slavenhoudende staten (hij zette 
o. a het verbond door van katoenuitvoer, om zoo Engeland 
en Frankrijk te dwingen den Bond te erkennen) en was tot 
het laatst toe de ziel van den opstand Toen Lee na den be-
slissenden slag van den 31en Maart tot den 2en April 1865 
zich genoodzaakt zag Richmond te ontruimen, vertrok Davis 
naar Danville, om aldaar of elders zijn zetel te vestigen. 
Toen Lee echter den 9en April de wapens neerlegde, ver
dween alle hoop op verderen tegenstand, en werd het voor 
Davis zaak, ZCT spoedig mogelijk de wijk te nemen, vooral 
daar president Jolinson hem van medeplichtigheid beschul
digde aan den aanslag tegen Lincoln en Seward en 100 000 
dollars op zijn hoofd stelde. Den 13en Mei 1865 werd Davis 
door Unionistische cavalerie met zijn vrouw, zijn broeder en 
ziin zuster bij Inwinsville in Georgia gevangen genomen. Men 
br.ichc hem naar het fort Mon 'oe aan de Chesapeakbaai, 
wao.r hij 2 jaar op den afloop van zijn proces moest wachten, 
dach tevens, uitgezonderd in de eerste 3 maanden, met de 
grootste zachtheid behandeld werd. Nadat hij in Mei 1857 
onder borgtocht ep vrije voeten was gesteld, werd zijn zaak 
in Maa'-t 58C8 voor de rechtbank ie Richmond gebracht, doch 
door deze naai' het Bondsgerechtshof te Washington ver
wezen Hier verklaarde men de aanklacht voor vervallen, en 
Davis werd ontheven van alle vervolging. Na dien tijd ves
tigde lij zich in Memphis als directeur eener verzekerings
maatschappij en deed hij een reis naar Europa. Hij overleed 
den 6en December 1889 te New-Orleans. In Mei 1893 werd 
zijn stoffelijk overschot, dat aldaar begraven was, naar Rich
mond o/ergebracht en met groote plechtigheid bijgezet. Hij 
schreei: „The rise and fall of the confederate government" 
(2 din.. New-York, 1881) en „Short story of the Confederate 
States of America" (Chicago, 1890). 

Bijn beeltenis komt voor op de uitgifte van de Gecon
federeerde Staten van Amerika 1861-1862 en 1862-1864. 
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UITSLAG VAN DE DRIE EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
volgende opdrukken: 
Nieu.v-Caledonié 1886. 
Philippijnen 1906. 
Montenegro 1916. 
Martinique 1887. 
Brazilië (Condor) 1928 
Australië 1932. 
Albanië 1919. 
Costa-Rica 1905. 
Peru 1916. 
Wurtemberg 1919. 
Mauritius 1903. 
Ukraine 1919. 
Armenië 1919. 

De 'etters zijn ontleend aan de 
A: Uruguay 1911. N: 
B: Nicaragua (Zelaya) 1912. O: 
C: Nederland 1923. P : 
D: Chili 1903. Q: 
E: Beieren 1908. R: 
F : Memel 1922. S: 
G: Danzig 1923. T: 
H: Oostenrijk 1921. U: 
I: Iran 1909. V: 
J: Somalikust 1894. W: 
K: Ruanda-Urundi 1916. X: 
L: Iran 1903. Y: 
M: Mexico 1915. Z: 

Prijswinnaars zijn: 
C. Brouwer, Den Helder. 
L. J. van der Feijst, Gorinchem. 
R. B. de Jonge, Groningen. 
J. Kromme, Zwolle. 
J. Molenaar, Breda. 
J. W. van Santé, Zaandam. 
J. van Schagen, Palembang. 
bsse. Sleet van Marxveld, Huis ter Heide. 
B. Topp, Steyl. 
H. J. Zwaardemaker, Batavia. 

Namens den Raad van Beheer: 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

VIER EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
Men vindt soms" op zegels van een land portretten of 

voorstellingen, die men eerder bij een ander land zou ver
wachten. Zoo treft men b.v. op S p a a n s c h e zegels een 
landkaart van Z u i d - A me.r i k a aan en ook het portret 
van een I t a l i a a n s c . h ontdekkingsreiziger (Columbus). 

Gevraagd wordt op welke zegels van Europeesche landen 
men de volgende afbeeldingen vmdt: 

1. Het vrijheidsbeeld te New York. 
2. Portret van een Engelschen dichter. 
3. Afrikaansch landschap. 
4. Grieksche godin. 
5. Italiaansche vrijheidsheld. 
6. Grieksche godheid. 
7. In Italië overleden heilige. 
8. In Duitschland geboren componist. 
9. Portret van een paus. 

10. Duitsch socialist. 
Het spreekt vanzelf, dat het bij een nummer genoemde 

land voor dat nummer uitgesloten is. 
Oplossingen vóór 15 Mei 1937 in te zenden aan dr. P. H. 

van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. Op de enveloppe 
te vermelden: „24e prijsvraag". 

Een tiental prijzen in postzegels wordt beschikbaar gesteld. 
Correspondentie kan over de prijsvraag niet gevoerd 

v/orden. Namens den Raad van Beheer: 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

In de „kleine" advertentie-Bouman nr. 172 in het No-
vember-nummer gelieve men in plaats van (pak. ook andere) 
te lezen (pak. ook Anderse). 

TentoonstelIin^eTi 

LIECHTENSTEINSCHE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
EN OPENING VAN HET POSTMUSEUM TE VADUZ 

24 — 26 OCTOBER 1936. 
Ter gelegenheid van de inwijding en openstelling van een 

postmcseum te Vaduz, heeft de regeering van het vorsten
dom Liechtenstein dit feit willen verbinden met een serie 
philatelistische gebeurtenissen. In de eerste plaats door het 
houden van een tentoonstelling van speciaalverzamelingen 
uitsluitend van Liechtenstein. In do tweede plaats door het 
houden van een internationale „Salon des timbres", een 
tentoonstelling van bijzondere verzamelingen van diverse 
landen, en ten slotte door het houden van een internationaal 
handelarencongres, waaraan verbonden een beurs. Voor dit 
congres had men de medewerking ingeroepen van de I.P.H.V. 
f Internationaler Händler Verband) te Berlijn, die voor de 
uitnoodigingen zorg zou dragen en verder de leiding zou 

Naar aanleiding van zulk een uitnoodiging heb ik de reis 
naar Vaduz aanvaard en kwam op Vrijdag 24 October in de 
hoofdstad van het vorstendom Liechtenstein aan. Vaduz is 
slechts een klein, maar romantisch tusschen de alpen ge
legen oord. Op dezen datum was men nog met man en macht 
aan het werk om zoowel het postmuseum als de „salon" in 
te richten, doch Zaterdagmorgen om 10 uur was alles voor 
de feestelijke opening gereed. 

In het stadhuis bevonden zich de beide tentoonstellingen: 
de speciaalverzamelingen van Liechtenstein en de „salon", 
terwijl de bovenverdieping van het 200 m. verder gelegen, 
geheel nieuwe postkantoor als postmuseum ingericht was. 

Geheel Vaduz was voor deze bijzondere gelegenheid in f eest-
tooi, overal hingen de vlaggen uit en het stadhuis had voor 
een aparte vlaggenversiering zorg gedragen. Onder een 
stralenden zonnehemel opende de regeeringschef dr. J. Hoop 
om 11 uur met een woord van welkom en dank voor de groote 
belangstelling op het bordes van het nieuwe postkantoor deze 
philatelistische feestdagen. De directeur van het postkantoor 
noodigde daarna de aanwezigen uit onder zijn leiding het 
inderdaad fraai en doelmatig ingerichte postkantoor te be
zichtigen, waarna wü het op de eerste verdieping gelegen 
postmuseum bezichtigden. Een ruime zaal met een bijzondere 
dagverlichting herbergde een groot aantal fraaie, in licht 
eikenhout uitgevoerde standaaids, waarop de regeeringsver-
zameling van Liechtenstein was uitgestald, alles natuurlijk 
behoorlijk onder glas. 

De heer H. E. Sieger — conservator van het museum — 
leidde de genoodigden en bezoekers rond en gaf zijn des
kundige voorlichting, vooral waar het betrof de uitgebreide 
en interessante afdeeling z.g. voorloopers en afstempelingen 
vóór de invoering van de eigen zegels. Met zijn vele prachtige 
ontwerpen, proeven en officieele bescheiden bood deze ten
toonstelling een bijzonderen aanblik en gaf ons een duidelijk 
overzicht van de ontwikkeling van het postwezen in dit 
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kleine land. De bijzondere inrichting van dit betrekkelijk 
kleine, maar smaakvol ingerichte museum op postaal gebied 
wekte dan ook mijn bewondering op, en ik kan ieder die 
gedurende zijn vacantiereis Liechtenstein een bezoek brengt, 
ten zeerste aanraden het postmuseum te Vaduz te bezoeken. 
Men zal u ongetwijfeld met genoegen rondleiden en u zult 
verbaasd zijn, midden tusschen de Zwitsersche en Oosten
rij ksche alpen een dusdanig museum op postaal gebied aan 
te treffen. 

De üe Liechtensteinsche tentoonstelling en de „salon" 
waren ondergebracht in de bovenverdiepingen van het stad
huis. Voor Ue eerstgenoemde tentoonstelmg, waarvoor uit
sluitend specxaalver2,amelingen van Liechtenstein ingezonden 
waren, hadden zien 37 inzenders aangemeld, waarbij eenige 
inzendingen, welke de literatuur van de zegels van dit land 
betroiien. 

De „salon" daarentegen bevatte alleen verzamelingen van 
door de genoodigden tentoongestelde objecten van internatio
nalen aard. hier waren '6'Z verschilende inzendingen, w. o 
zeer fraaie en zoowel koscbare als wetenschappenjk opgezette 
collecties. Er waren o. a. een aantal bijzonder mooie ver
zamelingen van Oostenrijk en Zwitserland, waarbij vooral de 
kwaliteit der oude emissies uitblonk. Verschillende dezer in
zendingen waren onder een z.g. schuilnaam verborgen. Verder 
trokken zeer de aandacht de verzameling zeldzaamheden van 
de Eugelsche Koloniën, ingezonden door den heer David 
Bernard te Croydon, de verzameling Engeland en Siam van 
den heer i! riedl te Weenen en de bekende verzameling Zwit
serland van den heer J. Jenny. Verder een aantal luchtpost
en zeppelincoUecties. Ons land was vertegenwoordigd door 
de proevenverzamelmg Nederland, ingezonden door den heer 
P. J. Hekker te Amsterdam, terwijl de heer S. Keiser te 
'sGravenhage uit zyn verzameling de Ie en Üe uitgifte van 
Nederland, uitsluitend gebruikt, had uitgestald. Het geheel 
bood een keurig aanzien en was den naam „salon" inderdaad 
waardig. 

De handelaarsbeurs — die Zondag ook voor verzamelaars
philatelisten toegankelijk was — is een groot succes ge
worden. Uit alle deelen van Europa waren de beeren hande
laren, velen met hun dames, tesamen gekomen, en het kostte 
veel moeite allen een behoorlijk onderdak te verschaffen. In 
de groote bovenzaal van het hotel Vaduzer Hof werd gedu
rende de 3 dagen van dit philatclistisch gebeuren een leven
dige handel gedreven. Velen vonden hier gelegenheid nieuwe 
relaties aan te knoopen, of wei oude te hernieuwen. Er 
heerschte een goede geest, en juist het feit dat deze philate
listische beurs plaats vond in dit zoo rustig gelegen berg
titadje, gal aanleiding tot een meer vriendschappelijk samen
zijn, netwelk vooral des avonds tot uiting kwam, als men na 
gedane zaken verpoozing zocht. 

Zaterdagmorgen 24 October (den dag van de opening van 
het postmuseum) werd met den verkoop van het voor deze 
gelegenheid uitgegeven tentoonstelingsvelletje begonnen. 
Reeds vroeg in den morgen stond een file liethebbers voor 
het postkantoor, fn den beginne werden aan ieder als maii
mum 5 velletjes afgegeven, doch spoedig werd dit aantal tot 
2 stuks gereduceerd en Zondag — ook toen was het kantoor 
geopend — was de toeloop zoo geweldig, dat men besloot 
slechts 1 velletje per persoon af te geven. Van heinde en 
verre kwamen dien dag de menschen toegestroomd. Per trein, 
auto of autobus kwam men naar Vaduz, om te trachten een 
tentoonstelingsvelletje machtig te worden; velen werden te
leurgesteld, want 's middags om 3 uur was de geheele oplage 
uitverkocht. Doch men kwam gelukkig niet enkel en alleen 
voor dit velletje, ook de tentoonstelling en het postmuseum 
mochten zich in een druk bezoek verheugen. Er heerschte 
dien dag een drukte van belang in Vaduz, het stadje stond 
toen zeker in het middelpunt der belangstelling. 

Nu is Liechtenstein, sinds de invoering van de Zwitsersche 
munt in 1921, steeds een philatclistisch centrum van beteeke
nis geweest. De staat maakt goede zaken met de uitgifte van 
de vele fraai uitgevoerde gelegenheidsseries, waarvan de op
lagen in de meeste gevallen beperkt zijn. Doordat de posterijen 
onder Zwitsersch beheer en controle staan, is er van even
tueel bijdrukken of uitverkoopen van, restvoorraden geen 
sprake, vandaar dat de zegels van dit land met voorliefde 
verzameld worden. 

J. K. RIETDIJK. — 

Maandagmorgen 26 October werd het congres van de ge
delegeerden van de I.P.H.V. gehouden. Behalve over interne 
aangelegenheden was een voornaam punt van bespreking de 
mogelijkheid van vertooning in de Europeesche landen van 
de propaganda tevens cultuurfilm „Briefmarken spiegeln die 
Welt". Deze film — van plm. 20 minuten draaitijd ■— ver
dient inderdaad aanbeveling, en het is mijn oprechte wensch, 
dat deze bijzondere rolprent spoedig in alle Nederlandsche 
theaters vertoond moge worden. 

Op den avond van dezen dag vond als slot de prijsuitdeeling 
plaats in een van de groote hotels. Na een geestige rede van 
den heer „Landtagspräsident" A. Frommelt, werden de me
dailles en andere bekroningen voor de Liechtenstein
tentoonstelling uitgereikt, terwijl alle inzenders van de 
„salon", als blijk van waardeering een verguld zilveren 
medaille ontvingen, waarbij gevoegd een bronzen legpenning 
benevens een zeer fraai uitgevoerde oorkonde. Nadien bleef 
men nog langen tijd gezellig bijeen en het was vroeg in den 
morgen dat men afscheid nam en elkander een spoedig weer
zien toewenschte. Liechtenstein heeft zijn gasten en be
zoekers ter gelegenheid van deze philatelistische bijeen
komsten niet teleurgesteld ! S. K. 

EXCELSIORALBUM, DEELEN 6 EN 7. 
INTERNATIONAAL UITGEVERSBEDRIJF, 

GRAVENSTRAAT 4, AMSTERDAM. 

Met deze deelen is het geheele Europaalbum compleet, 
waarmede wij den uitgever gelukwenschen, daarbij tegelijker
tijd de hoop en verwachting uitsprekende, dat deze geheel 
Nederlandsche uitgave geslaagd mag heeten. 

Aanvankelijk lag het in de bedoeling het Europaalbum 
af te sluiten met het zesde deel, doch de hoeveelheid stof 
was dermate groot, dat de uitgever besloot deze te verdeelen 
over twee banden. Hierdoor is de vertraging in de aflevering 
verklaard, doch het werd, terecht, beter geacht met iets te 
komen dat „at" is, dan zich te overhaasten. 

Uok deze twee banden sluiten volkomen aan biJ de vooraf
gaande, d. w. z. zij zijn keurig verzorgd. 

Wij bevelen dit fraaie werk, dat, verdeeld over 7 stevige 
kunstlederen banden, te koop is voor ƒ 45,—, gaarne aan in 
de belangstelling der verzamelaars. Moge de tiJd spoedig 
aanbreken, dat een tweede, verbeterde en aangevulde oplaag 
noodig is. v. B. 

PRIJSCOURANT DER BESTAANDE ZEGELS VAN 
NEDERLAND EN KOLONIEN, MET ALLE TYPEN EN 

TANDINGEN, 1937. UITGAVE V.H. N.V. J. MEUUS' 
POSTZEGELHANDEL, GRAVENSTRAAT 4, AMSTERDAM. 

PRIJS ƒ0,25. 

Wij ontvingen den nieuwen druk van den bekenden Mebus-
catalogus, die eind November is verschenen, binnen een half 
jaar na den vorigen. De bewerking van de ntekst is evenals 
vroeger, met beschrijving van alle typen, enz. WiJ zagen 
met genoegen, dat met onze wenken in de vorige recensie 
"olledig rekening gehouden is ! 

Van veel belang zijn natuurlijk de prijzen, omdat sinds den 
vorigen druk de waardevermindering van den gulden gekomen 
is. Daarvan is echter niets te merken. Wel zijn enkele zegels 
m prijs verhoogd (o. a. enkele ongebruikte oud-Nederlanders) 
maar daartegenover staan talrijke prijsverlagingen, sommige 
^elfs aanzienlijk (zie b.v. Nederland 1872, tanding 1114 '■ 12 
k.g. en g.g., en Curagao jubileum 1923). Of dit als een goed 
'■1 als een slecht teeken voor de postzegelmarkt moet worden 
opgevat, laten wij in het midden, maar voor de koopers is 
het e'sn voordeel. Wij raden dan ook ieder verzamelaar aan, 
ten kwartje te offeren en van den inhoud van de nieuwe 
prijscourant kennis te nemen. B. 
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DIE ERSTE AUSGABE VON OESTERREICH UND 
LOMBARDEI-VENETIEN 1850-1858, 

DOOR P. F. DE FRANK. UITGAVE „DIE POSTMARKE" 
G.M.B.H,, WIEN I, WALLNERSTRASSE 6. 

PRIJS 6 SCHILLING + 60 HELLER PORT. 
Verdeeld over bijna 100 pagina's en voldoende toegelicht 

door duidelijke afbeeldingen, geeft de schrijver een zeer be
langwekkend overzicht over genoemde uitgifte, dat wij met 
alle warmte aanbevelen in de aandacht onzer lezers. 

Dat over deze zegels zooveel te vertellen zou zijn, was 
ons niet bekend. De heer De Frank laat over verschillende 
duistere punten zijn licht schijnen en geeft bijzonderheden, 
die de belangstellende verzamelaar ongetwijfeld zal weten 
te waardeeren. v. B. 

PATRIA'S LUCHTVAARTALBUM, SAMENGESTELD EN 
GESCHREVEN DOOR H. HEGENER. 

UITGAVE N.V. BISCUITFABRIEK „PATRIA", AMSTER
DAM. PRIJS VAN HET ONGEVULDE ALBUM ƒ 1,—. 
Een vlot geschreven luchtvaartboek, dat men kan vullen 

met de gekleurde platen, welke bij de Patria biscuits verpakt 
worden. Achtereenvolgens worden behandeld: de ballons, 
luchtschepen en de verschillende soorten vliegtuigen. Naast 
menige bladzijde zouden wij onze vliegbrieven kunnen leggen, 
omdat het boek verschillende tochten beschrijft, waarby ook 
post vervoerd werd. 

Voor hen die meer willen weten van de afbeeldingen op de 
luchtpostzegels, over de tochten welke hun vliegbrieven 
maakten, of die hun verzameling willen verlevendigen, is dit 
een alleraardigst album, dat men in de loop der maanden 
geleidelijk aan met de platen kan completeeren. H. A. 

DE HEER J. VAN NIFTERIK ONDERSCHEIDEN. 
Op 10 December j.1. werd aan het bestuurslid van het Neder-

landsch Postmuseum, den heer J. van Nifterik, namens de 
Belgische regeering door ir. Damme, directeur-generaal der 
P.T.T., de Leopoldsorde uitgereikt, wegens zijn groote ver
diensten voor de philatelie. 

Aan den geridderde onze hartelijke gelukwenschen. 

DE HEER P. J. MAINGAY ONDERSCHEIDEN. 

De ijverige voorzitter van de F.I.P., de heer P. J. Maingay 
te Brussel ontving in deze kwaliteit de Belgische onder-
bcheiding van te word-en benoemd tot ridder in de Kroonorde. 

Ongetwijfeld mede uit naam van alle lezers, wenschen wiJ 
onzen landgenoot met deze benoeming van harte geluk. 

WAT ZIJN DE ZELDZAAMSTE WAARDEN DER 
JUBILEUMSERIE 1935 VAN HET BRITSCHE RIJK ? 
Deze vraag is ons herhaaldelijk gedaan en afgaande op de 

prijsnoteeringen in de vakbladen luidt het antwoord: Zuid-
West-Afrika, Zuid-Afrika (Hollandsche en Engelsche tekst), 
Mauritius, Gilbert en Ellice-eilanden, Morocco Agencies, Ma
rokko (Spaansche munt), Ascension en Nyassaland. 

De prijzen voor complete, ongebruikte series van genoemde 
landen liggen tusschen plm. 40 en 12 shillings verkoopwaarde. 

Wie een compleet stel van 249 stuks dezer jubileumserie 
bezit, is geluk te wenschen ! 

DE ANNEXATIE DER PHOENIX-EILANDEN. 
Op de gebruikelijke vdjze heeft een oorlogssloep van Nieuw-

2^eland bezit genomen van deze eilandjes: het hijschen van 
de vlag en het uitspreken van de woorden: „This island be
longs to king Edward VIII" (dit .eiland behoort aan koning 
Eduard VIII). 

J. K. RIETDIJK. 

Het groepje is gelegen ten noorden van Samoa en vlak 
onder den evenaar. 

Wat er nu met de eilandjes verder gaat gebeuren ? Wellicht 
zijn zij van belang als steunpunt voor de Britsche luchtvloot en 
dan zullen zij wel als kroonkolonie worden ingeboekt in het 
lijvige boekwerk, dat de namen van alle Engelsche kroon-
koloniën bevat. Ook is het mogelijk ,dat zij onder het bestuur 
komen van Nieuw-Zeeland. In beide gevallen is het zeer waar
schijnlijk, dat er eigen postzegels voor worden uitgegeven. 

WELKE AANTALLEN WERDEN VAN DE JUBILEUM
SERIE 1935 VAN HET BRITSCHE RIJK VERKOCHT ? 

Ook deze vraag is ons meermalen gedaan en tot op heden 
moeten wij daarop helaas het antwoord schuldig blijven. Wel 
zijn de cijfers van enkele koloniën gepubliceerd, doch als regel 
betroffen deze den verkoop in de koloniën zelf, of dien van 
de kroonagenten te Londen, zoodat het t o t a a l voor elke 
kolonie niet bekend werd. Veelal zijn het ook slechts gissingen. 
Zoo spoedig de officieele verkoopcijfers bekend zijn, zullen 
wij die onzen lezers niet onthouden. 

De verkoopcijfers van de Mauritius-uitgifte zijn thans of
ficieel bekend gemaakt, waardoor verklaard is, waarom dp 
1 rupee zoo zeldzaam is. 

Verkocht werden: 
5 c. 12 c. 20 c I r 

Op Mauritius 650.000 120.000 120.000 24.000 
Bij de kroonagenten 24.000 18.000 12.000 10.200 
Totaal 674.000 138.000 132.000 34.200 

Het restant werd vernietigd. 

EEN PERMANENTE POSTZEGELTENTOONSTELLING. 
De gouverneur van Vaticaanstad heeft een permanente 

postzegeltentoonstelling ingericht, welke binnenkort zal wor
den geopend. De tentoonstelling omvat de zegels van den 
vroegeren Kerkelijken Staat, die van het Vaticaan en alle 
zegels, welke na 1929 zijn uitgegeven door staten, welke zijn 
toegetreden tot den wereldpostbond. Voorts zullen de zegels, 
welke tusschen 1855 en 1870 in alle landen zijn uitgegeven, 
aanwezig ziJn. 

IS DE EERSTE POSTZEGEL UIT KAAP DE GOEDE HOOP 
AFKOMSTIG ? 

In de openbare bibliotheek van Kimberley heeft men eenige 
exemplaren aangetroffen van The Graham's Town Journal 
uit het jaar 1832, waarop een eenvoudig zegeltje is geplakt 
in de waarde 1 penny. 

Door sommigen werd onmiddellijk de conclusie gemaakt, 
dat men hier te doen heeft met frankeerzegels en dat dus 
aan Engeland de eer der uitvinding van de gekleurde en ge
gomde plakkertjes niet toekomt, want dit land kwam acht 
jaren later met zijn eerste zegels voor den dag. 

Anderen, met een meer critischen geest begiftigd, nemen 
genoemde conclusie niet terstond zoo maar over en thans ' 
kan men in de Engelsche philatelistische pers hierover uit
voerige beschouwingen aantreffen. 

Zoolang nog geen afdoende klaarheid over deze kwestie 
is verkregen, zullen wij onzen lezers het vóór en tegen van 
beide partijen maar onthouden; wij komen op deze zaak 
binnenkort terug. 

Bredase Postzegelhandel, 
Passage 11, Breda. Tel. 2125. Giro 257891. 

Wij hebben af te geven van 

N E D E R L A N D 
de meest voorkomende zegels, alsmede 
gelegenhelds-uitgiften in groote hoeveel
heden. Prijs op aanvraag. Geperforeerde 
roltandingen in groote verscheidenheid 
in voorraad. Zend ons uw mancolijst. (121) 

ZICHTZENDINGEN. 



BOEKEMA STAAT AAN DE SPITS! 
|ADVERTENTIËN.| I 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

ZICHTZENDIN6EN 
P r i m a E x e m p l a r e n . 

L a g e p r i j z e n . 
Uitgebreide collecties. 

Regelmatig nieuw materiaal 
wordt in omloop gebracht. 
Bij uitstek geschikt voor den 
meer gevorderden verzame
laar. 

W.M.F.SUTHERIAND, 
P o s t z e g e l h a n d e i , 

A i b r . T h a e r i a a n 4 9 , 
UTRECHT. (196) 

Te koop gevraagd zegels van 
Nederland en Nedgrlandsch-Indie 

engros, ook betere soorten; kilo's. 
J. PRENT & CO. (197) 

Sneeuwklokjesstraat 18, Den Haag. 
Ik geef in ruil volgens mancolijst; Hongarije, 
Bosnië, Rumenië, Zuid-Slavië, Oud Oostenrijit, 
Veldpost, en vraag nieuwijjlieden vliegpost, 
oagebr, Ned. en Kol. Basis Yvert '37, Verzoek 
zichtz. Ruil massawaar volgens overeenkomst 
LvonHalóu, Budapest VI, Delibabsirasse 
29. vLid: Breda, N. Ver. v. Postz. Verz.)(i67l 

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

C1Q- . I 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

TE KOOP prachtwerk over Liechtenstein; 
se ine P o s t - und Pos twer tze ichen , 

350 biz. getypt schrift met teekeningen 
van den schrijver Bernard du Val, 

Burg. de Raadtsingel 5 A, Dordrecht. (193) 

TE KOOP GEVR ̂ _AGD: 
per 50, 100 of meer, herinnerings-, gedenk

en weldadigheidszegels van Europa, 
nieuwe soorten, prima kwaliteit. 

Aanbiedingen met prijs, geen direkte toezen
ding, aan S BOK, Westerstraat 39, Enkhuizen. 
(Lid Ned. Ver. en Zuïd-Limburg.) (195) 

Te koop gevraagd. Zegels van Duitschland 
gebr. of ongebr., met bovenrand {zooals ver
meid op pag. 220 V. h. Maandblad) alles in 
W. druk. Michel No. 84 tot 159. 333 tot 442. 
Dienst No. 100 tot iio. W. HERRMANN, 
O.Z. Winschoterdiep 140, Groningen. (200) 

Te koop gevraagd: 
Olympiade f o./y, R. Kruis f o,jo, 
kmd '32 f 0,27, kind '33 f 0,18, 
'34 f 0,17, A.N.V.V. f 0,40, 
zomer'35 fo,i6, dito 5 c. alleenf 0,05, 
zomer '36 f 0,15, kind '31 f 0,40, 
kind '30 f o,i7, zeeman f 0,24, 
G- Glazen f 0,25, 6 c. crisis f 0,07, 
7!'^ gld. luchtpost f 0,22, driehoek 
12'/2 f 0,11, Rembrandt f 0,20. 

Partijen frankeering b.a . 
t egen 71/2 "/o vergoeding . 

Samenste l l ing nader 
overeen te komen. 

Nwe. 6 c. f 2,50 per 100, 
5 c. f 2,— per 100. 

H. DREYFUSS, Amsterdam. 
Anna Vondelstraat 4 , 

Giro 8 6 3 2 6 . {19) 

1 _ 

TE KOOP C E V R A A G D ! U.S.A. gebr. of Ongebr.(met voUegom), 
in prima kwaliteit, geen kantzegels, alles boven Yv. fr. 2,—; elk 
kwantum, tegen behoorlijke prijzen. Omgaande contante betaling. 
H. DREyPUSh, flnna VondElstraat 4, Amsterdam. Giro 8B32B. (198) 

IVIEUWIGHEDEN. 
B E L G I Ë , Weldadigheid, por t r . Boudewijn, 8 w. cpl. * ƒ 0,80 
I D E M , Tent.vel Borgerhout * ƒ1 ,50 ; dito Charleroi * - 1 ,60 
IDEM, Nieuwe w, rartr. koning 6 w., nom. 41 fr., cpl. * - 2,95 
D E N E M A R K E N , Reform, z., 5, 7 en 30 ö., cpl. * - 0,26 
F R A N K R I J K , Chómeurs intelL, 4 w. cpl. m. po r t r e t t en 

van V. Hugo, Callot, Berlioz en P a s t e u r * - 0,38 
G R I E K E N L A N D , Rouw-u i tg . kon. Const., 3 en 8 dr. * - 0,25 
L I E C H T E N S T E I N , 2e postz . t t . Vaduz, herd. 1 + 1 fr. * - 2,— 

Dito mot tentoonste l l ingss tempel - 2,26 
L U X E M B U R G , Weid. m. por t r . Wenzel I, 6 w. cpl. * - 0 , 7 5 
O O S T E N R I J K , Winterh . 5 + 2, 12 + 3, 2 4 + 6 , 1 + 1, zz. * -1 ,60 
R O E M E N I E , Mar ine-ser ie , 1 + 1, 3 + 2, 6 + 3 1., cpl. * - 0 , 3 5 
T U R K I J E , Dardanel len conf., 6 w., cpl. (opdrukken) * - 1,95 
D U I T S C H L A N D , Winterhi l fe , geheel cpl., 9 w. * - 1,40 
Z W I T S E R L A N D , P. Pat r . , 10 + 5, 20 + 20, 30 + 10, cpl. * - 0 , 4 5 
IDEM, Dito speciaal hcrdenkingsvel postpri js 2 fr. * - 1,10 
IDEM, Landsch. -ser ie 3, 5, 10, 15, 20, 25. 30. 35. 40 * - O 95 
IDEM, Pro Juven tu te , 4 waarden , cpl. * - 0,45 
V r a a g t g r a t i s toezending van onze aanbieding van November. 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, A M S T E R D A M , 
P o s t b u s 1. (5) Gravenstraat 17. 

O F F R E D E GROS ! 
P a r 10 

ƒ17 ,— 
- 1 8 , — 

- 1 2 , — 

100 
ƒ 1 6 5 , -

55,— 
50,— 

■48,— 
■ 10,80 
■20,— 

116,50 

- 7 5 , ^ 

100,-

L I E C H T E N S T E I N . 
1936. Bloes Vaduz * 
Idem avec obli terat ion spéciale ° 
SUISSE. 
1936. Bloes Pro P a t r i a * ° 
1936. 25—30 Novembre, Grands Bloes 

P r o Pa t r i a , en feuilles de 4 ! 
(Ti rage 5000). 5 feuilles ƒ28,50 

1934. „Naba" , 5 bloes - 2 5 , — 
1932. Aviation Desa rmement , 3 val . * ° 
ALLEMAGNE. 
„Ostropa", 5 bloes ƒ 24,— 
Bloes „Ruban B r u n " 
Bloes „Olympiques" (2) 
Pr ix en florins sans engagement , a r g e n t av. ordre, po r t ex t ra . 

J O H N BIANCHI , — Phi la te l is t , — Etabli en 1917. 
S t reu l i s t rasse 24, Z U R I C H 7 (Suisse) . (199) 

Él l lKi i i l l l lHI I I I I I I I I I i MillllllllllllllN I l l l l l l l l l l l l i i i i a I l l l l l l l l l l i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i n . l l l l M 

) Veiling No. 2731 
I zal plaats vinden | 
I 13, 14, 15 JANUARI 1937 | 
I en bevat: | 
I NEDERLAND EN KOLONIËN, I 
J ENGELSCHE KOLONIËN, l 
J EUROPA, I 
1 RESTANTEN. [ 

agt den geïllustr. catalogus aan I 
lands oudste Veilinghouders | 

J. L. VAN DIETEN'S f 
Postzegelhandei,«v f 
Delftschevaart. ROTTERDAM. | 

Telefoon 55259. (>«4a) f 
lil i i i i i i i i i i i " i i ' i i i i i i i i i i i i i i " i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i p 
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Tilllll" 

TE KOOP 
De vele malen bekroonde collectie 

» MEMEL CC 
van wijlen den WelEdelen heer 

LEON DE RAAY. 
Brieven onder No. 191, bureau van 
dit blad. 



Egeesche Zee ( E i l a n d e n ) : 23. 
E g y p t e : 7, 44, 63, 85, 193, 213, 231, 233, 

F . 152. 
Egypt ische Soudan: 231, 233. 
Engelsche Koloniën: 26, 213. 
E r y t h r e a : 86, 107, 193. 
Es t l and : 44, 63, 86, 107, 128, 231, P. 152. 
Ethiopië: 7, 23, 44, 107, 110, 233. 
F in land: 7, 23, 86. 
Frankr i jk : 4, 26, 44, 65, 85, 86, 108, 128, 

130, 147, 149, 166, 168, 211, 213, 231, 
P. 9, 134, 152, 193, 200, 236. 

F ransche Anti l len: 86. 
Pransche Koloniën: 110. 
F ransch-Midden-Afr ika : 63. 
Grenada: P. 113. 
Griekenland: 4, 26, 46, 86, 196, 213, P . 49. 
Groot -Br i tann ië : 26, 44, 64, 166, 193, 

231, P. 9, 28. 
Griekenland: 232. 
Groot-Libanon: 150, 211. 
Gua temala : 4, 148, 211. 
Gwalior: 166. 
Haiderabad: P. 134. 
Ha i t i : 24, 65. 
Hoagar i jc : 86, 108, 167, P. 236. 
Ie r land: P . 91. 
Indo-China: 232, P . 236. 
I r a k : 86. 
I r a n : 5, 24, 167, 193, P. 134, 236. 
I t a l i aansch-Oos t -Afr ika : 196. 
I ta l iaansch-Somal i : 108, 148. 
I t a l i ë : 64, 148, 234, P. 9, 49, 152. 
Ivoorkust : 211. 
J a i p u r : 64, 108, 211. 
J ama ica : P . 91. 
J a p a n : 5, 65, 148, 167, 168, 211, 232. 
Kaap Juby : 64, 148. 
Kedah: 232. 
Let land: 24, 130. 
Liberia: 85, 194. 
Liechtenstein: 5, 24, 64, 108, 196, 211. 
Li tauen: 64, 196, 212, P . 236. 
Luxemburg : 110, 130, 150, 167, 232, P 91, 

152, 200, 215. 
Lybië: 85, 10;i, 194. 
Macao: 44, 128. 
Madagascar : 26, 44. 
Malakka: 5, 8, 24, 148, 194, 232. 
Mal ta : P. 28, 67. 
Mandsjoekwo: 5, 26, 44, 148, 167. 
Marokko (Britsche k a n t o r e n ) : 5, 24, 108, 

128, 148, 167, 194, 196, 212, 232. 
Marokko (Spaansche k a n t o r e n ) : 194, 232. 
Maur i t ius : 26. 
Mexico: 5, 86, 148, 168, P. 9, 113. 
Mocambique: 24. 
Monaco: P. 236. 
N a b h a : 64. 
Negr i -Sembi lan : 5. 24, 45, 85, 108, P . 10, 

28. 
New-Foundland: 86. 
Nicarao-ua: 5, 128, 167, 194, 212, 232, 

P . 113. 
Nieuwe Hebriden: 65. 
Nieuw-Zeeland: 8, 26, 108, 129, 149, 168, 

194, 212, 232, 234, P. 28, 152. 
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Niue : ]08. 
Noord-China: 26. 
Noorwegen: 5, P. 67. 
Oostenrijk: 8, 26, 45, 65, 85, 109, 149, 

196, 212, 232, P. 10, 49, 67, 113, 134, 200, 
215. 

P a h a n g : 6, 24, 45, 85, 108, P . 10, 28. 
P a n a m a : 6, 24, 87, 149, 196, 212. 
Panama-Kanaa l zone : P . 49. 

P a r a g u a y : 6, 24, 85, 108, 129, 167, 194, 
212, P . 49. 

P a t i a l a : 149. 
P e r a k : 6, 24, 45, 85, 108, P . 10, 28. 
P e r u : 87, 109, 149, 194, 233. 
Perz ië ; (zie I r a n ) . 
Phil ippijnen: 6, 26, 130, 149, 167, 194, 

196, 283, 234, P . 67, 200. 
Polen: 6, 24, 45, 129, 149, 167, P . 10, 28, 

49, 113. 
P o r t u g a l : 6, 24, 45, 110, 129, P . 113, 152. 
Por tugeesche Koloniën: 234. 
Ra ro tonga : 150. 
R u a n d a - U r u n d i : 167, 213. 
Rumenië : 6, 24, 85, 109, 110, 129, 167, 

]96, 212, 233, P. 10, 28. 
Rus land: 6, 24, 87, 129, 130, 168, P . 91 . 
Salvador : 8, 25. 
Selangor : 25, 45, 85, 109, P . 10. 29. 
Senegal : 6. 
Seychelles: 26. 
S iam: 196. 
Spanje : 45, 46, 64, 65, 85, 87, 109, 129, 

149, 168, 194, P . 10, 91. 
S t ra i t s Se t t l ements : 25, 45, 85, 149, 194, 

P . 29. 49, 67, 200. 
Swasi land: P. 10. 
Eyrië: 8 109. 
St. Lucia : 64, P. 91. 
San Mar ino: 85, 233, P. 10. 
Timor : 109. 
Tonga : 25. 
Tsjecho-Slowakije: 26, 46, 64, 86, 109, 

129, 168, P. 29, 91, 200. 
Tun i s : 130, P. 113. 
Turki je : 26, 87, 109, 168, 195, 233. 
U r u g u a y : 7, 8. 109, 129, 195, P. 29. 
Vat icaansche Stad: 87, 129. 
Venezuela: 168. 
Vereenigde Sta ten van N o o r d - A m e r i k a : 

7, 45, 46, 64, 87, 109, 130, 149, 168. 
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Youp-o-Slavië: 7, 25, 87, 109, 130, 108, 
195, P. 10, 215, 236. 

Zanzibar : 25, 26, 213. 
Zuid-Afr ika : 8, 26, 45, 110, 150, 195, 233, 

234 P. 113, 134. 
Zu id -Wes t - . i f r i ka : 86, P. 1.34. 
Zweden: 7, 27, 46, 87, 110 130, 149, P. 

200. 
Zvdtser iand: 27, 87, 130, 168, 169, 195, 

]9R, 212, 213, 233, P. 10, 49, 113, 134, 
200, 215. 

Nifterik,*J. van : 247. 
Oekraïne, p laa t jesser ie : 71. 
Overzicht t i jdschrif tar t ikelen: 58, 100, 141, 

179 226. 
Phil 'alle'-lei: 18, 39, Mrt. X, 60, 122, 186, 

207, Nov. XII I , 247. 
. Phi lä tel ica" , zilveren feest : 32. 
Phi la te l i s tenloket ten: J an . I I , Feb . I, Aug. 

I, Sept I, Nov. I. 
P laa t recons t ruc t ie goedkoop zegel : 105. 
Polen, vervalschingen: 121. 
Po r t r e tga l e r i j : 16, 53, 119, 160, 182, 205, 

227, 239. 
Pos tzege ldag : 39. 
P r i j sv raag : 101, 245. 
Raay, L de: 79, 99, Aug. II , 204. 
Saargebied, correspondentie m e t h e t : Mrt . 

XI, 96. 
Samos en zijn pos twezen: 21, 41 . 
Spanje, revolutiezegels 1936: 209, 229. 
Spanje, vervalschingen: 38, 60. 
S tempelwerk Vellinga, aanvul l ingen: 136, 

155, 183. 

Tentoonstel l ingen en congressen. 
Beaune: 121, Jul i IV. 
Borgerhout : 228. 
Breda : 39, 76. 
Burg Lauens te in : 121. 
Char leroi : 228. 
Düsseldorf: 121. 
H a a r l e m : 121. 
H e r s e n s : 101, 121. 
Johannesburg ; 121. 
Liechtenstein: 245. 
Lier : Oct. VI. 
Luxemburg : 121, 144, 162. 
New-York : 18, 38, 101. 
Pa ign ton : 121. 
Roosendaal : 18. 
Ro t t e rdam: 207. 

Thurn und Tax i s : 178. 
Thule : 38. 
Transvaa l , a f s tempel ing : 55. 
Tresling, J. D.: 146, 165. 
Venezuela, 40 j a a r republ iek : 140. 
V. S. V. N. -Amer ika , po r t r e t zege l s : 159, 177, 

225, 244. 
Vereenigingen, vers lagen, enz. 

„Breda" te Breda : J a n . VI, F e b . I I , Mrt . 
I I , Apr . I l l , Mei I I , J u n i I I , Ju l i V, 
Aug. IV, Sept. IV, Oct. VII , Nov. V, 
Dec. XI. 

„De Globe" te A r n h e m : J a n . X, Feb . VII , 
Mrt . VI, Apr . VI, Mei V, J u n i IV, Ju l i 
VIII , Aug . V, Sept. VI, Oct. X, Nov. 
IX, Dec. VII. 

„Gouda" te Gouda: Jan . XIV, Feb . X, 
Mrt . IX, Apr . IX, Mei VI I I , Jun i VII , 
Jul i X, Aug. VI, Oct. XIV, Nov. XII , 
VIII , Mrt VI, Apr . VII , Mei VI, Jun i 
Dec. X. 

, ,Groningen" te Gion ingen : J a n . XI , Feb . 
V, Jul i VIII , Aug . VI, Sept . VII , Oct. 
XII , Nov. XI, Dec. VIII . 

„Haagache Phil. Ver ." t e Den H a a g : J a n . 
VIII , Feb . V, Mrt . IV, Apr . IV, Mei I I I , 
Juni I I I , Sept. V, Oct. IX, Nov. VII I , 
Dec. V. 

„Heer len" te Heer len : J a n . XII , Feb . IX, 
Mrt . VII I , Apr . VII I , Mei VII , Jun i VI, 
Jul i IX, Sept. VII , Oct. XI I , Nov. XI , 
Dec. IX. 

„Helder" te Helder : J a n . XI I , Feb . VIII , 
Mrt . VII , Apr. VII , Mei VII , Jun i V, 
Jul i VIII , Aug. VI, Oct. XI I , Nov. XI, 
Dec. VIII . 

, ,Helmond" te Helmond: J a n . XII I , Feb . 
X, Mrt . VIII , Apr . IX, Mei VII I , Jun i 
VI, Jul i X, Sept. VII I , Oct. XI I I , Nov. 
XII , Dec. IX. 

. , ' s -Hertogenbossche Ver. v. Pos tzege l 
v e r z a m e l a a r s " t e Den Bosch: Jan . XIII , 
Feb . IX, Mrt . VII I , Apr . VI I I , Mei VII , 
Jun i VI, Jul i IX, Aug . VI , Sept. VII , 
Oct. XIII , Nov. XII , Dec. IX, 

„Hol landia" te A m s t e r d a m : J a n . VII , Feb . 
IV, Mrt . I l l , Apr . IV, Mei I I , Jun i II , 
Jul i VI, Aug. V, Sept . IV, Oct. VIII , 
Nov. VI, Dec. I I I . 

„ IJmuiden en Oms t reken" t e I Jmu iden : 
Jan . XIV, Feb. X, Mrt . IX, Apr . IX, 
Mei VIII , Jun i VI, Jul i X, Aug . VI, 
Sept. VIII , Oct. XIV, Nov. XII , Dec. 
X. 



„Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren" te 
Den Haag: Feb. XI. 

„Ned. Ver. v. Postzegelverzamelaars" te 
Amsterdam: Jan. IV, Feb. I, Mrt. I, 
Apr. II, Mei I, Juni I, Juli V, Aug. Il l , 
Sept. II, Oct. VI, Nov. IV, Dec. II. 

„Nieuv/e Phil. Ver." te Groningen: Jan. 
XII, Mrt. VIII, Apr. VIII, Mei VII, 
Juni VI, Oct. XIII, Dec. IX. 

„Op Hoop van Zegels" te Haarlem: Jan. 
XI, Feb. VÏI, Mrt. VI Apr. VII, Mei 
VI, Juni V, Juli VIII, Aug. VI, Sept. 
VII, Oct. XI, Nov. X, Dec. VII. 

j.Philatelica" te Den Haag: Jan. VIII, 
Feb. V, Mrt. IV, Apr. V, Mei IV Juni 
III, Juli VII, Aug. V, Sept. V, Oct. X, 
Nov. VIII, Dec. V. 

„De Philatelist" te Geleen: Jan. XIII, 
Apr. IX. 

„Rotterdam" te Rotterdam: Jan. X, Feb. 
VII, Mrt. VI, Apr. VI, Mei VI, Sept. 
VI, Oct. XI, Nov. X, 

„Utrechtsche Phil. Ver." te Utrecht: Jan. 
VIII, Feb. IV Mrt. Il l , Apr. IV, Mei 
III, Juni III, Juli VI, Aug. IV, Sept. 
IV, Oct. VIII, Nov. VII, Dec. IV. 

Jan. XIV, Feb. XI, Mrt. IX, Apr. X, 
Mei VIII, Juni VII, Juli XI, Aug. VII, 
Sept. VIII, Oct. XIV, Dec. XI. ■ 

,,ZeeuwschVlaanderen" te Terneuzen: 
Feb. IX, Mrt. VII, Apr. VIII, Dec. IX. 

„ZuidLimburg" te Maastricht: Jan. XI, 
Feb. VIII, Mrt. VII, Apr. VII, Mei VII, 
Juni V, Juli VIII, Sept. VII, Oct. XII, 
Nov. XI, Dec. VIII. 

Vóór 40 jaar: 15, 31, 53, 70, 94, 116, 198, 
235. 

Vragenbus: 120, 144, 161, 185, 207, 228. 
WaL in 1935 verschenen is: 60. 
Zweedsche staatspost: Mrt. X. 

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

Nederland en Koloniën. 
De zeldzame typen en 
tandingen, gebruikt en 
ongebruikt, voorradig. 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

E n g e l s c h e Koloniën en 
andere Overzee . 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel. ZICHTZENDINGEN. 

3 5 Southamptonstreet, \ ^ , H O I l J I Ï Ï S A I M I I I I ^ r Strand, London W.C. 04) I 
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POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON 
PASSAGE 25. KWAmiElI! D E N H A A G . 
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f^ De aangegeven 
Nos. zijn van 

Yvert en Tellier 
1937. 

■̂  beieekent 
ongebruikt. 

K A A P . V E R D . 
N r s . *3, *4, =:7, *8, =:10, *11 , 
11, =:12, 12, *13, *14, *15, 15, 
=:16, *18, 18, =;19, *24, 24, *2B, 
25, 27, 28, 29, 30, 33, *37, 37, 
*88, 38, *39, 40, 46, =s52, *54, 
*55, =f56, *57, =:58, *59, *60, 
* 6 1 , *65, *67, *69, *72, =:74, 
*77, se, *87, =;88, *89, *90, 
* 9 1 , *102, •:108, *104, *105, 
=:110, *111, =:113—*120, *121— 
*128, =:129—*136, *157, *158, 
*159, *160, *161, =:162, *163, 
*164, *165, =:166. 
P O R T N r s . * 1 , 1, 2, =:ll, *12, 
 1 3 , *14, =:16, *17, *18, *19, 
*20. 

K A M E R O E N . 
N r s . =:26, *27, *28, *41 , *42, 
=:72. 

LAGOS. 
N r s *18, ••:21, *23, *27, *29, 
*32,' *38, 38, =!51. 

m r > e e r s t e twint ig a a n v 

J . L,. V A I V D I E T E I V ' S 

L I B E R I A . 
N r s . =:12, *14, •■:17, *18, 19, 
*26, *27, *28, *30, *33, *U, 
*38, 38, *41, *42, ':43, 47. *48. 
*51, *54, 54, 74, *76, =:78, 92. 
115, *117, *119, *121, *129, 
*135, *136, *140, 170, 201, 
203. 
D I E N S T . N r s . * 1 , *2, *13, 
*14, *15, *16, *27, *28, #36, 
39, 47, 49, 51, 52, 53, 
54, 57, 70, *73, *75, *77, 
*84, *86, *87, *90, 110, *147. 

LORENZO M A R Q U E S . 
Nrs . * 3 , *6, *'7, 7, *8 , *9 , 
*10, 10, 15, *18, *23, 31, 

*38, 38, *40, 
*44, 44, *46. 
*51 , 51, *52, 

*58, *61, *62, 

*35, 35, *37, 
*42, *43, 48 
*47, 47, *50. 
52, *55, *57, 
*64, *65, *66, 66, *67, 
*69, 69, =:70, * 7 1 , *72, *73, 
*74, *75, *77, *79, *80, *31 , 
=:82, =;83, *93—*100, *101— 
*108, *109—*116, *139, *140, 
*141, *142. 

MADAGASKAR. 
Nrs . 1, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, *14, *16, *18, *19, *19, 
*20, *29, *30, *38, 38, 42a, 
*48, 48, *49, *50, 60, *52, 
*53, *54, '63, 66, *113, *121, 
*145. 

PORTZ. Nr. *6. 

M A D E I R A . 
N r s . *16, *17, *20, 22, *34, 
■*36, *37. 

MAROCCO ( E n g e l s c h ) . 
N r s . * 1 , 1, *2, 2, *10, ' 2 3 , 
*24, *25, 25, *26, 26, *27, 
27, *28, *28a, 28a, *29, *37, 
*40, *62. 
P A K K E T P . Nrs . * 1 , *2, *3 , 4. 

MAROCCO ( F r a n s c h ) . 
N r s . * 1 , 1, l a , *3a, *4, =i5, 
5, *6, 14, *20, 22, *29, *30. 
*31 , *34, *39, *43, *47. *48, 
=;57. 57, =:60, 60, "61, 61, *62, 
*69, ■!83, *85. *87, ,*88, *89, 
*91 ='92 ■'''9S *95. 
PORTZ. ' Nrs . ' *20; *24, *36, 
*37, =:38, SO, *40, =:41, *43, 
*44, *45. 

MAROCCO ( S p a a n s c h ) . 
N r s . *3 *4, 4, *8, «O, *10. 

M A U R I T I U S . 
N r s . *15, =:18, * 2 1 , 34, *42, 
*43, =:47. =:53, 58, 70, 73, *76, 
*77. 78, *79, 79, 80, * 8 1 , 81, 
=:82, 82. *83, 85, =:88, *90, ^^91, 
97, *101, *105, *106, *112, 
*116, 118, *124, 125, 128 , 
=;138, :140, *189. 

MAYOTTE. 
N r s . *2, 2, 3, "4, *8, *10, *26. 
*27, *28. 

MOZAMBIQUE. 
N r s . l , =;3, *4, 4, *7, 7, *8. 
*9, *10. 10, *12, *14, *16, 15, 
19, *20, 20, 21, *30, =:31, =•'•58. 
58, =:70, *77, =;81, *82, *83, 
*84, *85, *87, *89, "OO, *01, 
=;92, =:93, 98, *95, *104, *106, 
*108, *109, *124, =:127, *129, 
*130, *131—*138, '^139—*146, 
=:147—*154, 170, *181, *182, 
*183, 183, =!184, 184, =:185, 
*186, 186, *187, *188, *202, 
*204. 
PORTZ. N r s  1 , 1, =:3, "12, 
*13, *14, «15, *16, *17, *18 
*19, ••;20. 

MOZAMBIQUE (Comp) . 
Nrs . 2, =;3, 3, 4, 7, 8, *9. *10. 
*18, 13, =:14, 14, »15, 15, 16. 
16. *17. 17. *20, 20, * 2 1 , 21, 
':23, 23, 24, *25, 25, =;26, 26. 
*27. =:28. 28, *29, 29, *44, 44, 
45, *46. 46, *47, 47, 48, 61, 
=:64, *65, ••:66, *67, *68, =:69, 
*70, *71, *72, 73, *74, *7S, 
76. *80. 80. 81, 81, *82, *83, 
88, *85, *89, *91, «107. 
PORT. Nrs . *14, *31—40. 

r a g e r s m e t e e n b e s t e l l i n g vanJf 1 0 , — of h o o g e r z e n d e n wij e e n a a r d i g e k e r s t  v e r r a s s i n g . 
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1886. 10 c. postfrisch, Y. & T. No. 17 . 
188689. 1/2 c. „ Y. & T. „ 18a . 

1 c. „ Y. & T. „ 19b . 
10 Doli. » Y. & T. „ 29a . 

1891. 6 c. „ Y. & T. „ 46a . 
6 c. gebruikt, , Y, Sc T. „ 46b . 
6 c. '^pmmês „ 46c. 

189293. 8 c. postfrisch, Y. & T. „ 51 ', 
1894. 1 Doli. „ Y. & T. „ 63a . 
1918. 2 c. op 5 Doll, postfrisch, Y. & T. Ne 

2 c. op 10 „ „ Y. & T. , 
1922. 1 c. Y. &. T. No. 200a . . . . 
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Mijn^fspecialiteit: 
Zeldzame Britsche Koloniale zegels van alle 
ZICHTZENDI^GEN^worden op aanvraag 
naar elk deel der wereldjtoegezonden. 

FRINTON ON SEA, ESSEX (ENGLAND). 

f 11,25 
„ 2 5 , 

„ 1 3 , — 
„ 6 3 , 

„ 3 6 , 

„ 24,— 
„ 1 8 , 

» 0,— 

„ 2 7 , 

„ 5 4 , 

„ 54,— 
„ 4 9 , 

tijdvakken. 

(9) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E C E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 

(24) 
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