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

128e POSTZEGELVEILING 
27, 28, 29 Januari 1937, 

TE V6RAVENHAeE, HOTEL VICTORIA. SPUISTRAiT. 
Deze belangrijke veiling bevat: 

Nederland en Koloniën 
(eerste emissie!) 

Vliegpost. 
Europa. 
Engelsche Koloniën. 
Restanten. 

Vraagt per omgaande den 
geïllustreerden catalogus. 

Voor de 130e veiling, welke in Maart zal 
plaats vinden, kunnen nog inzendingen worden 
aangenomen. Wacht niet tot het laatste moment. 

Renteloos voorschot. 
Vraagt de gunstige condities. 

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

(212) 

GROOTE 
POSTZEGELYEILIHG 

op 2 0  2 3 Januari 1937, 
in hotel „Polen" te Amsterdam. 

Onder den hamer komen fraaie afdeelingen 

Nederland en Koloniën, 
Europa, Fransche en 
Engelsche Koloniën, 

waarbij een complete verzameling 

Zilveren Regeeringsjubileum, postfrisch. 

Op Zaterdagavond 23 Januari verkoop van ruim 

400 zeer fraaie verzamelingen 
van diverse landen en Koloniën. 

De ruim 1800 kavelingen beschrijvende catalogus 
is voor serieuze reflectanten gratis verkrijgboar. 

Voor onze 

eind FebruariVeiling 
kan nog tot 25 Januari GOED 
materiaal worden ingezonden. — 

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

(222) 
N.V. DRUKKERIJ BORGnOUTS - ROTTERDAM 



M A X P O O L ÂSÏl̂ l̂'-'̂ ï̂ iSe.t̂ î DEN HAAG.I 
SPECIALE AANBIEDINGEN. 

P ^ * Zooeven verschenen: • . f 

AANBIBDIIVG N o . 6 caanuarl> , 
bevattende een prachtige, in ruim 600 kavels, eedetailleerfle 
cpllectie N E D E R L A N b en K Q L . , E U R O P A *n O V E R 
ZEE, tegen zeer billijke netto-prijzen. Vraagt nog heden 
een -eatalogug aan! Toezending gratis en franco! 

Een P R E T T I G E , V O O R D E E L I G E wijze ter comple
teering Uwrer verzameling! 

VEILINGEN. ._ .^ 1 
Voor de _78e en vallende yeilingen kunfien gt^el^l^nzen- ^ 1 

dingen worden toegezotiden. ^ H 

m- Vraaét de GUNSTIGE VEILINGCONDITIES, fl 
Bn b^Ianériilie collepti^ wordt op verzoek R E N T E L O O S H 

V O O R S C H O T verstrekt. , H 

V L U G G E C O N T A N T E A F V I K K E L I P ^ G . ' fl 

, , - DISCRETIE VERZEKERD. . (,„, fl 

ATTENTIE! 
Speciaalcatalogus 1937 
Nederland en Koloniën. 

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
handelaren, 
uitgeefster van bovengenoemden Catalogus, deelt 
mede, dat <^9^^'"-MmÉs^^^é^ 

lo. de devaluatjie, 
2o. daardoor ontstane zeer vergroote 

aankoopen van het buitenland en 
3o. het steeds toenemende aantal verza

melaars, gepaard gaande met grootere 
vraag, 

vele prijzen in dezen Catalogus vanaf"" heden 
hooger gesteld dienen te worden, zijnde niet meer 
in overeenstemming met de juiste marktwaarde. 
(„7, HET BESTUUR. 

V E R Z A M E L I N G VAM EEIV KEMISER. 
Mr H. R Harmer heett het genoegen bekend te maken, dat hij ten verkoop 

heeft ontvangen in het nieuwe jaar een van de mooiste verzamelingen van 
zeldzame zegels, welke ooit op een póstzegelveiling werd aangeboden Het is de 
uitgezochte collectie, bijeengebracht met zeldzame kennis en zorg door wijlen 

MICHAEL STtPHEHS 
Eemge van de landen en kolomen, waarin deze verzameling het sterkst is m 

zeldzame en mooie stukken, volgen hier Groot Brittonnïë, Italië en Duitsch« 
Staten, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, U.S.A., Humenië, enz. > 

Mauritius, Nieuw Zuid-Wcfles, Hieuw Schotland, K<^p de Goede ^H|i»op, 
Ceylon, Nieuw Zeeland, Canada, Nieuw Foundlond, BriUch Guyana/ 
Trinidad, Queensland, Nieuw Brunswjjk, Tasmanië, enz. 

Deze groote verzameling zal onder den iiamer worden gebracht door de 
„Bond Street Stomps Auctions" in een serie van zes veilingen, aanvangende 
in Mei 1937. Rijk geïllustreerde catalogi zijn in bewerking 

De „Bond Street Stamp Auchons" worden eiken ^ïaandag^ en Dinsdag 
gedurende het seizoen gehouden Catalogi worden op aanvraag gratis en fran-o 
toegezonden (bij vermelding van dit blad) Corresp Engelsch, Fransch, Duitsch. 
II ff) ï l l f f l l i r n 's Werelds leidende postzegel-auctionoris 
n tf HAlfMI'R 131/134 NEW BOND STREET. 
III n . l l n i l l l l L l l j LONDON, W. 1. (Engeland). (,87) 

Telefoon Moyfoir 0218. Telegram-adres: Phistamsvl-Wesdo, London. 
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JJelangrijke.prijsstijgingen zijn te 
wachten voor verschillende zegels, die 
tot dusverre té laag genoteerd staan. 
In het bijzonder 2al dit gelden voor de zegels van: 

: . , DANZIG — LITAUEN -^ MEME|i . 
LIEÖHTÉNSTEIN ' ' * 

en verschillende andere Europeesche 
landen, waarvan de oplage van diverse 
éthissies zeer klein gebleken is. 
Zendt ons voordat het te laat is, uw 

MANCOLIJST! 
Wij kunnen het grootste gedeelte van de zegels dezer 

landen nog uit voorraad leveren tegen ' 
c o n c u r r e e r e n d e pri jzen. 

Wij maken U, echter uitsluitend tegen mancolijst, gaarne 

ZICHTZENDING. 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25/27. 1 ^ -. .„ TJ ̂  r% rr 
TELEF.- 112438. U G H I I O. O. ̂  . 

(2I6) 
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Jährlich sind es 1600 neue Marken, 
die in der Welt erscheinen! Und alle brauchen 
Sie nicht zu kaufen sondernes ist besser, wenn 
Sie fast alles bargeldlos gegen Ihre überflüssigen 
Dubletten tauschen. Dafür sorgt eine internatio
nale, grosszügige Organisation, die Ihnen in 36 
Gruppen fast alles kostenlos beschafft. Für alle 
Sammler geeignet, gleichgültig, welchen Katalog 
Sie benutzen. Fordern- Sis unverbindlich einen 
Prospekt, schreiben Sie an Berlin NW 7 / Box 162, 
an den internationalen Briefmarken-Tauscndienst 

EQUA'i'OR. 



ABONNEMENTSPRIJS 
1 (bij vooruitbetaling): 
1 Nederland en Koloniën, 
1 per jaar, franco p. post f 5,—. 
1 Buitenland, 
1 per jaar, franco p. post f 6,—. 
1 Afzonderlijke nummers f 0,50. 
1 Gratis voor de leden der 
1 aangesloten Vereenigingen. 
1 (Kostprijs ± f 2,— per lid 
1 en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 23 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

16e Jaargang. Breda, 16 Januari 1937. Nr. 1 (181) 

1 Alle bijdraeen van postzegelkundigen, wetensLhappebjken en redactioneelen aard, benevens 
1 nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, j . D. van Brink, Hulkesteinscheweg 2a, 
1 Arnhem; a! wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
1 mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven ijé, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
1 en dr. L. Frenkcl, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
1 aan W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z.; afstempehngen aan J. P. Traan-

berg, Brouwersplein 25r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Wilhgen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 3J, Nijmegen. 

ADVERTENTIEN 1 
(bij vooruitbetaling): 1 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 1 
1/2 , - 17,50 1/9 , - 5,50 | 
1/3 . - 12,50 1/12 . - 4,50 1 
1/4 . - 10,— 1/16 . - 4,— 1 
1/6 , - 7,50 1/18 , " ^•~ 1 
Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 1 
evenzooveel achtereenvolgende 1 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. | 
De administratie behoudt zich het 1 
recht voor advertentien, zonder opgaaf 1 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 1 

Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bolian, W. P. Costerus, L. van Essen, 1 
M. J. baronesse van Heerdt-Kolff, J. A. Kästeln, K. E. König, R. E. P. Maier. J. G. MiUaard, 1 
mr. J. H. van Peursem. 1 

Tot het plaatsen van advertentien, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num- 1 
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 1 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de admmistratie betreft, zich te wenden tot 1 
L. C. A. Smeulders, Wilhelmmapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 1 

dienst opgevoed en door den keizer reeds vroeg met gewichtige 
zendingen belast. Later werd hij tot stadhouder benoemd van 
Holland, Zeeland en Utrecht. Na den dood van Karel V ver
zette hij zich, althans in het begin, om redenen van persoonlijken 
en staatkundigen aard, tegen de regeeringswijze van Philips II. 
Deze en Granvelle hadden zijn huwelijk met Renée van Lotna-
ringen belet en dat met Anna van Saksen tegengewerkt. Granvelle 
dwarsboomde hem in zijn pogingen om superintendant van Bia-
bant te worden, terwijl hem, zoowel als den anderen edelen, alle 
invloed op de benoemingen van ambtenaren werd ontnomen en 
die op kerkelijke en staatkundige aangelegenheden beperkt. Toen 
ook de belangrijkste zaken in den Raad van State buiten hen om
gingen, wendden Oranje en Egmond zich tot den koning, om zich 
daarover te beklagen. Toen in 1562 Philips van plan bleek om alle 
troepen, in Holland aanwezig, aan den strijd tegen de Hugenoten 
in Frankrijk te doen deelnemen, leidde Willem het verzet daar
tegen, dat eindigde met de vorming van een ligue, welke zich de 
verwijdering van Granvelle ten doel stelde. Bij het aanbieden van 
het smeekschrift der edelen in 1566 aarzelde hij, terwijl hij zich 
na den beeldenstorm te Antwerpen, die hem aanleiding gat om 
afstand van zijn bedieningen te doen, evenmin aansloot bij de 
volksbeweging, welke ontstaan was. Bij de komst van Alva verliet 
Willem Antwerpen, om zich over Breda naar Dillenburg te be
geven. Alva trachtte de hand te leggen op de voornaamste leiders 
van het verzet. Daarom werd ook Willem den 28en Januari 1568 
op de markt te Brussel opgeroepen om voor den Raad van 
Beroerten te verschijnen. Hij verklaarde echter deze indaging voor 
onwettig en verdedigde zich tegen de beschuldiging van de be
werker der oproeren en de beschermer der rebellen te zijn in zijn 
„Justificatie", welke in 6 talen verscheen. Ook trad hij nu han
delend op. 

In October 1568 trok hij met 14000 man bij Stockhem over de 
Maas. Deze veldtocht verliep echter zonder succes. Geen enkele 
stad opende voor hem de poorten. Later maakte hij de beweging 
der Watergeuzen aan zijn zaak dienstbaar. Den len April 1572 
namen deze Den Briel. Verschillende steden verdreven de Span
jaarden en te Dordrecht erkenden haar afgevaardigden prins Wil
lem als stadhouder van Holland. Hij trad nu ook zelf weder op, 
^ a a r zijn veldtocht door 2uid-Nederland mislukte. Daarna besaf 
hij zich naar Holland en Zeeland. In 1573 ging hij hier openlijk 
tot het Calvinisme over. Bij de Unie van 1576 droegen Holland 
en Zeeland hem de overheid op, zoolang de oorlog duurde. Bij de 
Pacificatie van Gent (November 1576) wist hij het Noorden en 
het Zuiden in den strijd tegen Spanje te vereenigen. Toen de band 
tusschen beide gedeelten begon te verslappen, bracht hij, met hulp 
van zijn broeder Jan, in 1579 de Unie van Utrecht tot stand, de 
basis, waarop het gebouw van de Republiek der Vereenigde Pro
vinciën werd opgetrokken. In 1580 deed Philips hem in den ban. 
Prins Willem antwoordde in zijn „Apologie", welke eindigde met 
de woorden: Je maintiendrai. 

In Maart 1582 deed Jean j|auregui te Antwerpen een mislukten 
aanslag op zijn leven. Eindelijk in 1584 zou hij, na den dood van 
Anjou, belast worden met de souvereiniteit van Holland en Zee
land, met den titel van graaf. Twee dagen vóór zijn inhuldiging, 
welke was vastgesteld op 12 Juli 1584, werd hij echter door 

DE PORTRETTEN VAN DE ORANJE'S 
OP DE POSTZEGELS 

door J. WEMMERS. 

Nu bij de verloving en bet huwelijk van H . K. H. Prinses 
Juliana met Z. D. H. Prino Bernhard van Lippe-Biesterfeld, aller 
oogen op dit vorstelijk bruidspaar zijn gevestigd, vonden wij daar
in een gerecde gelegenheid iets te vertellen van de vorstelijke 
personen, wier portret ten afgebeeld zijn op de zegels van Neder
land en de Overzeesche Gewesten. 

Aangezien van alle zijden over dit vorstelijk huwelijk wordt 
gesproken en geschreven, kwam het ons voor, dat philatelistisch 
Nederland daarin niet mocht achterblijven. 

Ä'egens hun historiiche beteekenis zijn de zegels van 1913 en 
1933 wat uitvoeriger beschreven. 

^^ 
Willem I, de Zwijger, prins van Oranje, de grondlegger /an 

Neerlands onafhankelijkheid, werd 25 April 1533 te Dillenburg 
in het land van Nassau geboren. Hij was in zijn jeugd page bij 
Karel V, werd door diens zuster Maria in den Katholieken gods-



2 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Balthasar Gerards, een huurling van Philips II, te Delft vermoord. 
Hij was achtereenvolgens gehuwd geweest met Anna van Buren, 
Anna van Saksen, Charlotte van Bourbon en Louise de Coligny. 
Van zijn kinderen hebben Maurits en Prederik Hendrik een rol 
in onze geschiedenis gespeeld. Standbeelden van hem zijn te Brus;el, 
's-Gravenhage en Berlijn opgericht. Willem I heeft zich als ver
dediger van de gewetensvrijheid een plaats in de wereldgeschiedenis 
verworven. Hij werd in de Nieuwe Kerk te Delft begraven, waar 
een prachtig gedenkteeken, vervaardigd door den bouwmeester 
Hendrik de Keyzer, boven zijn graf werd geplaatst. 

Ter gelegenheid van de herdenking van zijn 400en geboortedag 
is op 17 April 1933 te Delft een grootsche betooging gehouden 
om de nagedachtenis van Willem den Zwijger, den Vader des 
Vaderlands te eeren. Bij die plechtigheid werd een gedenksteen 
onthuld, geplaatst in den gevel van het gebouwtje ter zijde van 
den ingang der Nieuwe Kerk. Deze steen draagt het volgende 
opschrift: 

„Wij heffen hart en handen 
' Voor 't heil der Nederlanden 

En zweren vast den eed: 
Tot doodsbeproefde trouwe, 
Wilhelmus van Nassouwe, 
Met U te staan gereed." 

Zijn beeltenis komt voor op de herdenkingszegels van 1933, in 
de waarden 5 cent, 6 cent en WA cent. Het zegel van 134 cent, 
voorstellende het wapen van den Prins, is naar een ontwerp van 
mej. R. M. Wichers Wierdsma te Domburg; de 5 en de \2'A cent 
van P. W. van Baarsel te Amsterdam. De 123^ cent is naar een 
jeugdportret van den prins, toegeschreven aan Moro, door som
migen aan Key. De 5 cent is naar een gravure-portret van Goltzius. 
De 6 cent van H. Seegers te Haarlem naar een schilderij van Key 
in het Mauritshuis te 's-Gravenhage. De zegels werden gedrukt 
bij de firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem. 

Ook voor Ned.-Indië verscheen in 1933 een herinneringszegel, 
\2% cent oranje, met hetzelfde beeld als de 6 cent Nederland. 
Evenzoo in Curajao en Suriname een zegel van 6 cent in oranje. 

Willem I, koning der Nederlanden en 
groothertog van Luxemburg, werd 24 
Augustus 1772 te 's-Gravenhage geboren. 
Hij was de zoon van stadhouder Wil
lem V en Frederika Sophia Wilhelmina 
van Pruisen. Hij n.im deel aan den oor
log tegen de Franschen in 1793 en 1794 
en streed bij Neerwinden. Bij de landing 
van het Engelsch-Russische legerkorps in 
Noord-Holland (1799) betrad hij voor 
kort weer den vaderlandschen grond. 
Spoedig keerde hij echter, daar hij weinig 
sympathie vond, naar Duitschland terug, 
om de goederen in bezit te nemen, welke 
hem onder den titel van vorst van Fulda 
waren toegekend. In 1809 trad hij in Oos-
tenrijkschen dienst. Na den slag bij Wa-

gram vestigde hij zich in Engeland. November 1813 werd hij door 
Fagel en De Perponcher uitgenoodigd om de leiding in Nederland, 
dat het Fransche juk had afgeworpen, te aanvaarden. O p 30 N o 
vember landde hij te Scheveningen en werd met vreugde begroet. 
1 December werd hij te Amsterdam tot souverein vorst uitge
roepen. Den 2en December nam hij de souvereiniteit aan in een 
proclamatie, door Kemper opgesteld. In 1814 kwam de nieuwe 
grondwet tot stand en in Maart 1815 aanvaardde Willem, zonder 
op het eindbesluit van het Weener Congres te wachten, den titel 
van koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg, waar
door dus de zuidelijke en de noordelijke gewesten onder één sou
verein vereenigd werden. De laatste waren meer tevreden met zijn 
bewind dan de eerste, wat de Belgische opstand van 1830 tot ge
volg had en waardoor de scheiding tusschen de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden plaats vond. De veranderde houding der 
mogendheden daarbij was aanleiding tot den Tiendaagschen Veld
tocht. De schikking, die zij daarna voorstelden, werd echter door 
koning Willem I geweigerd. Daarop volgde van 1831-1839 het 
zoogenaamde „Status quo", dat eindigde met den vrede van 1S39, 
noodig geworden door de onrustbarende stijging der schulden, hen 
voorgestelde wijziging der grondwet, een algemeen uitgesproKen 
wensch als gevolg van de wijze, waarop de koning van 1830 tot 
1839 de Staten-Generaal had behandeld, bracht ontgoocheling en 

misnoegen, omdat zij niets anders bevatte dan wat door de schei
ding tusschen Nederland en België noodig was geworden. Ook 
het voorgenomen huwelijk van den koning met een katholieke 
hofdame, Henriette Adriana Ludovica gravin d'Oultremont, nadat 
in 1837 Willem's eerste gemalin, Wilhelmina van Pruisen, was 
overleden, wekte misnoegen. Nieuwe voorstellen tot grondwets
herziening van 1840, ofschoon aangenomen, gaven geen voldoen mg 
en den 7en October 1840 deed hij afstand van den troon. Daa'na 
huwde hij de gravin d'Oultremont en vestigde zich te Berlijn, 
waar hij den 12en December 1843 aan een beroerte overleed 

Op het Plein 1813 in Den Haag bevindt zich een monument, 
ter herinnering aan het belangrijke geschiedkundige jaar 1813. 
Het gedenkteeken wordt bekroond door de Nederlapdsche Maagd, 
met de vlag in haar linker- en de grondwet in de rechterhand. 
Naast haar rust de Nederlandsche Leeuw, zinnebeeld van moed 
en geestkracht. Willem I, Nederland's eerste koning, staat daar
onder, met de eene hand de wetten des lands vasthoudende en 
met de opgeheven rechterhand trouw zwerende aan de wetten 
des lands. 

Zijn beeltenis komt voor op de jubileumuitgifte van 1913, ter 
gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van 
Nederlands onafhankelijkheid: 2K cent groen, 1254 cent vjoiet-
blauw en 1 gulden lilarood. De zegels zijn ontworpen door 
K. P. C. de Bazel te Bussum en in koper gegraveerd door Prof. 
Aarts te Amsterdam. 

Willem II, Frederik George Lodewijk, 
koning der Nederlanden en groothertog 
van Luxemburg, zoon van koning Wil
lem I en koningin Wilhelmina van Pruisen 
werd 6 December 1792 te 's-Gravenhage 
geboren. Hij studeerde aan de hoogeschool 
te Oxford en werd luitenant-kolonel en 
aide-de-camp in het Engelsche leger. Hij 
vertrok in 1811 naar het Spaansche 
schiereiland, om onder Wellington deel te 
nemen aan den oorlog. In den slag bij Vit-
toria op 21 Juni 1813 onderscheidde hij 
zich door groote dapperheid. Na den val 
van Napoleon begaf hij zich over Enge
land naar Nederland. Hier aanvaardde hij 
11 April 1814 het opperbevel over 't leger. 
In den slag bij Waterloo op 18 Juni 

1815 werd hij aan den schouder gewond, doch onderscheidde zich 
zoodanig, dat hij tot op heden nog genoemd wordt: „de hfld 
van Waterloo". Bij den intocht der Verbondenen in Parijs ont
moette hij Alexander van Rusland, met wiens zuster Anna Pau-
lowna hij den 21en Februari 1816 in het huwelijk trad. 

Toen in 1830 de onlusten in België uitbraken, begaf hij zich 
naar Brussel, waar men hem voorstelde zich aan het hoofd van 
de Belgische beweging te plaatsen. Aan deze, noch aan andere 
wenschen der Belgen kon hij voldoen. De koning droeg hem het 
tijdelijk bestuur der zuidelijke gewesten, waar de prins altijd zeer 
gezien was, op. Hij vestigde zich te Antwerpen. In den daarop 
volgenden Tiendaagschen Veldtocht voerde de prins het opper
bevel. ; , | 

De afstand van zijn vader riep hem den 7en October 1840 als 
koning Willem II tot de regeering. Bij zijn troonsbeklimming 
was de schatkist in een berooiden toestand en een gedeelte van het 
volk verlangde herziening der grondwet. Een voorstel daartoe, 
door 9 leden der Tweede Kamer met Thorbecke aan het hoofd 
in 1844 ingediend, werd verworpen na de verklaring van de re
geering, dat de koning de noodzakelijkheid van een herziening 
nog niet inzag. Echter op 9 Maart 1848 werd, onder den indruk 
der ongeregeldheden in ons land, vooral in Friesland en Gro
ningen, een herziening ingediend, welke evenwel onvoldoende 
werd gevonden. De buitenlandsche gebeurtenissen van 1848, als 
gevolg van de Februari-revolutie in Parijs, deden het overige. 
Nog in Maart van dat jaar benoemde de koning een commissie 
van 5 leden, belast met het ontwerpen van een nieuwe grondwet, 
welke den 14en October werd afgekondigd. 

Koning Willem II overleed op 7 Maart 1849 te Tilburg, waar 
voor hem op 17 Maart 1874 een monument werd onthuld, in 
tegenwoordigheid van prins Hendrik (broeder van konmg 
Willem III). Ook op het Buitenhof te 's-Gravenhage staat een 
standbeeld van hem. 

Zijn beeltenis komt voor op de postzegels van Nederland van 
de jubileumuitgifte van 1913: 3 cent bruingeel, 20 cent bruinrood 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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l«a?"'••«»■' ' . _ . . . . ■ > ■ " ■ ■<«  . 
en 2% gulden violet. Evenals de voorgaande zegels van koning 
Willem.I, zijn deze zegels door dezelfde kunstenaars ontworpen 
en gegraveerd. 
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Willem III, Alexander Paul Frederik Lodewijk, koning der Ne
derlanden en groothertog van Luxemburg, werd als zoon van 
koning Willem II en koningin Anna Paulowna op 19 Februari 
1817 te Brussel geboren. Tien dagen na den dood van zijn vader 
aanvaardde hij op 17 Maart 1849 de regeering en werd den 12en 
Mei 1849 ingehuldigd. Op 18 Juni 1839 was hij in het huwelijk 
getreden met Sophia Frederika Mathilda, prinses van Wurtemberg. 
Uit dit huwelijk werden drie zonen geboren: Willem, Maurits en 
Alexander, welke allen vrijwel op jeugdigen leeftijd zijn gestorven. 
Koningin Sophia overleed op 3 Juni 1877, diep betreurd door het 
geheele Nederlandsche volk. 

Op 7 Januari 1879 sloot de koning een nieuw huwelijk met 
prinses Emma van WaldeckPyrmont, die hem op den 31en 
Augustus 1880 een dochter Wilhelmina schonk. 

In 1889 maakte de wankelijke gezondheid van den koning de 
instelling van een regentschap noodig. Een opgetreden verbetering 
was slechts van korten duur. Koningin Emma trad op als regentes. 
Den 23en November 1890 overleed Willem III te 'sGravenhage. 

Zijn beeltenis komt voor op de postzegels van Nederland, uit
giften van 1852, 1864, 1867 en 18721888 en de 2 cent rood der 
RoodeKruisserie van 1927. Voorts op de 5 cent rood, 25 cent 
lichtblauw en 5 gulden goudgeel der jubileumserie van 1913. 
Verder op Ned.Indië 1864 en 1868, Curasao 18731889, Suriname 
18731892 en ten slotte op Luxemburg 1852. 

»"•w] 
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Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, koninginmoeder der 
Nederlanden, werd den 2en Augustus 1858 geboren als de tweede 
dochter van vorst George Victor van WaldeckPyrmont en prinses 
Helena van Nassau Nadat Willem III, koning der Nederlauikn, 
zijn eerste gemalin, prinses Sophia van Wurtemberg, verloren had, 
trad hij den 7en Januari 1879 met Emma in het huwelijk, die hem 
den 31en Augustus 1880 een dochter, thans koningin Wilhelm:na, 
schonk. De vorstin werd reeds zeer spoedig populair, en in nog 
grootere mate, nadat zij na den dood van Willem III, volgens het 
voorschrift der grondwet, het regentschap voor haar dochter aan
vaardde. Toen n.1. alle zonen uit zijn eerste huwelijk overleden 
waren, was bij de wet bepaald, dat koningin Emma, in geval van 
's konings overlijden, als regentes over haar dochter zou optredi.n. 
Het regentschap had zij ook reeds waargenomen tijdens een 
ernstige ziekte des konings. Onder haar bestuur beleefde Nederland 
een tijdperk van grooten voorspoed en vooruitgang. De koningin
regentes won aller achting door de echt constitutioneele wijze, 
waarop zij zich van haar taak kweet. Zij wist zich tevens door 

haar minzaam optreden bij het volk geliefd te maken, niet het 
minst door de wijze, waarop zij haar dochter, de oogappel van het 
overgroote deel van ons volk, voor haar zware taak voorbereidde 
en door haar liefdadigheid en bijzondere belangstelling in het lot 
der minst bedeelden. De dankbaarheid der natie uitte zich, toen 
Wilhelmina meerderjarig werd, in het aanbieden van een groote 
som gelds, die zij, belangstellend als altijd in het lot der zieken, 
aanwendde tot het oprichten van het sanatorium OranjeNassau
oord bij Wageningen, waar lijders aan tuberculose worden op
genomen en verpleegd. Op het Regentesseplein te 'sGravenhage 
werd op 23 September 1905 een monument tot herinnering aan 
haar regentschap plechtig door koningin Wilhelmina onthuld, 
onmiddellijk voor de indrukwekkende Nieuwe Kerk, welke de 
koninginmoeder zelf inwijdde. 

Nadat haar dochter den 31en Augustus 1898 meerderjarig ge
worden was, gaf Emma haar het bestuur over. Zij bleef echter 
bij haar koninklijke dochter inwonen, totdat deze op 9 Februari 
1901 met prins Hendrik van Mecklenburg in het huwelijk trad. 
Daarna betrok zij het paleis op het Lange Voorhout in Den Haag, 
dat zij des winters bewoonde, terwijl zij 's zomers meestal op het 
haar toebehoorend lustverblijf Soestdijk vertoefde. Meerdere malen 
vergezelde zij haar dochter op binnenlandsche reizen en bij feeote
lijke of plechtige gelegenheden. 

Toen zij in 1928 haar zeventigsten verjaardag herdacht, is op 
haar verzoek de huldiging, die men haar toen heeft willen 
bereiden, verschoven naar de.i 7en Januari 1929, den dag, waarop 
het vijftig jaar geleden was, dat zij door haar huwelijk Neder
landsche was geworden. Talrijke bewijzen van liefde, achting en 
erkentelijkheid zijn haar toen ten deel gevallen. 

Na een ernstige ongesteldheid van slechts enkele dagen over
leed zij op 20 Maart 1934 om 7.45 's morgens. Aan haar sterfbed 
stonden H. M. de Koningin, H. K. H. prinses Juliana en de vorst 
van Waldeck. De uitvaart van H. M. de KoninginMoeder en de 
bijzetting van het stoffelijk overschot in den grafkelder der 
Oranjes en hun verwanten in de Nieuwe Kerk te Delft op 27 
Maan 1934 zijn tot een ontroerende gebeurtenis geworden. 

Een monument te harer eere geplaatst in het rosarium aan het 
Josef Israelsplein te 'sGravenhage werd op 4 Juni 1936 onthuid, 
vervaardigd door den beeldhouwer Toon Dupuis en den bouw
meester Co Brandes. Het Emmamonument te Soest werd op 21 
October 1936 door H. M. de Koningin onthuld en is vervaardigd 
door den beeldhouwer Etienne. 

Haar beeltenis komt voor op de zegels van Nederland van 1927, 
uitgegeven ter gelegenheid van het 60jarig bestaan van het Nedpr
landsche Roode Kruis, 3 cent groen, naar een ontwerp van mei. 
Debora Duyvis, en op een in September 1934 uitgegeven wel
dadigheidszegel, 6 cent lichtblauw, welke met toeslag werd ver
kocht ten bate van de tuberculosebestrijding in Nederland; ontwerp 
van W. J. Roozendaal naar een foto van Ziegler; gravure van 
H. Seegers te Haarlem. Evenzoo in Ned.Indié een dergelijk zegel, 
12K cent donkersepia, mede uitgegeven voor hetzelfde liefdad'ge 
doel in Ned.Indië. 

Wilhelmina Helena Pauline Maria, koningin der Nederlanden, 
prinses van OranjeNassau, hertogin van Mecklenburg enz. enz., 
werd 31 Augustus 1880 te 'sGravenhage geboren als dochter van 
Z. M. koning Willem III en H. M. koningin Adelaide Emma Wil
helmina Theresia, geboren prinses van Waldeck en Pyrmont. Zij 
volgde haar vader den 23en November 1890 op onder regentschap 
van haar moeder. Zij werd den 6en September 1898, na vol
eindiging van haar 18e levensjaar, te Amsterdam gekroond en 
aanvaardde daarmede zelve de regeering. 
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Den 7en Februari 1901 huwde zij met Z. H . Hendrik Wladimir 
Albert Ernst, hertog van Mecklenburg enz. enz. Uit dit huwelijk 
werd den 30en Aprd 1909 te 's-Gravenhage een dochter geboren, 
genaamd Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina, prinses van 
Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg en kroonprinses der 
Nederlanden. 

He t 25-jarig regeeringsjubileum werd in 1923 alom in den lande 
en de koloniën met groote vreugde gevierd. 

De Leidsche universiteit benoemde haar tot doctor honoris causa 
in de rechtswetenschappen. 

Haar beeltenis 1 omt voor op een groot aantal uitgiften met 
verschillende portretten, zoowel van Nederland als van de Ovt r -
zeesche Gewesten. 

Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, prms 
der Nederlanden, hertog van Mecklen
burg-Schwerin, werd 19 April 1876 te 
Schwerin geboren als jongste zoon van 
den in 188J overleden groothertog Frede-
rik Frans II uit diens derde huwelijk met 
prinses Marie van Schwarzburg-Rudol-
stadt. Hij bezocht het Vitzthumsche gym
nasium te Dresden, vervolgens de krijgs-
school te Metz, deed in 1894 een lange 
reis naar Azié en Amerika en trad daarna 

m Duitschen krijgsdienst. Den 16en October 1900 verloofde hij zich 
met koningin Wilhelmina der Nederlanden. Het huwelijk werd 
op 7 Februari 1901 voltrokken. Uit dit huwelijk werd 30 April 
1909 prinses Juliana geboren. 

De Prins werd achtereenvolgens benoemd tot generaal-majoor 
van het Nederlandsche en Ned.-Indische leger, admiraal bij de 
Nederlandsche vloot, prins der Nederlanden en lid van den Raad 
van State. Op menig gebied van openbaar belang heeft de prins 
het initiatief genomen tot practische maatregelen of aan zulke 
maatregelen leiding of steun verleend, vooral ter bevordering van 
den landbouw en ontginning en ten opzichte van het reddings
wezen. Door zijn doortastend optreden bij de schipbreuk van de 
„Berlin" aan Hoek van Holland op 21 Februari 1907 hadden de 
schipbreukelingen niet het minst aan hem het leven te danken. 
Het sprak dan ook vanzelf, dat de prins de aangewezen persoon 
was voor het voorzitterschap der staatscommissie in zake het 
reddingswezen, in 1907 ingesteld. Voorts werd op zijn initiatief in 
1908 de Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging op
gericht. Tijdens den wereldoorlog werkte de prins mede aan de 
reorganisatie van het Nederlandsche Roode Kruis. Van de vele 
vereenigingen waarvoor hij zich interesseerde, moet ook de pad
vinderij genoemd worden. 

De hartelijke genegenheid, die tusschen Vader en Dochter be
stond was bekend en vond waarschijnlijk mede zijn oorsprong in 
den karaktertrek dien beiden gemeen hadden: wars te zijn 
overbodig vertoon. 

Op 3 Juli 1934 om half twee 's middags overleed hij onver
wachts aan hartverlamming. Op 11 Juli d.a.v. had de plechr.ge 
uitvaart en bijzetting plaats in den Koninklijken grafkelder in de 
Nieuwe Kerk te Delft. De lijkkoets was overeenkomstig den 
wensch van Prins Hendrik geheel wit geschilderd. Op de vier 
hoeken waren pluimen van witte struisveeren aangebracht. In 
het midden boven op den hemel een zilveren kroon. 

In verband met het reddingswezen in Nederland werd op 4 Juni 
1935 te Den Helder door de Koningin een borstbeeld van hem 
onthuld. Eveneens te Rotterdam op 22 Juni in het gebouw van 
de Zeevaartschool, naar een ontwerp van mej. Van Beeck Calcoen 
uit Uti-echt. 

Zijn beeltenis komt voor op de uitgifte 
van Nederland 1927, ter gelegenheid van 
het 60-jarig bestaan van het Neder
landsche Roode Kruis, 5 cent blauwviolet, 
naar een ontwerp van mevrouw Reitsma-
Valenfa. 

Juliana Louise Maria Wilhelmina, pr 'n-
ses van Oranje-Nassau, werd 30 April 1909 
te 's-Gravenhage geboren als kroonprinses 
en eenige dochter van koningin Wilhel
mina en prins Hendrik der Nederlanden. 
Zij ontving den naam Juliana, naar Ju
liana van Stolberg, de stammoeder van 
het Huis Oranje-Nassau. Zij genoot een 

zorgvuldige opvoeding onder persoonlijke leiding harer moeder en 
studeerde eenige jaren aan de universiteit te Leiden (1927-1930), 
welke hoogeschool haar den titel van doctor honoris causa in de 
letteren verleende. Sedert 1926 is zij lid van den Raad van State en 
na den dood van haar vader voorzitster van het Nederlandsche 
Roode Kruis, terwijl zij tevens voorzitster is van het Nationaal 
Crisis-comité tot leeniging van den crisisnood. Om haar bebi 'g-
stelling te toonen in land en volk is zij dikwijls tegenwoordig 
bij plechtige gelegenheden. 

Op 8 September 1936 werd de verloving bekend gemaakt van 
H. K. H. Prinses Juliana met Z. D. H. Prins Bernhard van Lippe-
Biesterfeld, welke als een blijde mare door het Nederlandsche 
volk werd ontvangen. Door zijn eenvoud en andere hoedanigheden 
werd prins Bernhard in korten tijd populair. 19 December had op 
het stadhuis te 's-Gravenhage de ondertrouw plaats en op 7 Ja-
nuir i 1937 volgde onder geweldige belangstelling het vorstelijk 
huwelijk, op het stadhuis voltrokken door den burgemeester der 
residentie, mr. De Monchy, als ambtenaar van den Burgerlijken 
Stand, en daarna in de Oude- of Sint-Jacobskerk ingezegend door 
den 84-jarigen oud-hofprediker ds. Welter. 

Haar beeltenis komt voor op de weldadigheidsuitgifte van 1)34, 
uitgegeven ten bate van het Nationaal Crisis-comité, naar ;en 
ontwerp van P. W. van Baarsel te Amsterdam; graveur H. Seeg rs 
te Haarlem. 

Delft, Kerstmis 1936. 

BIJ DEN AANVANG VAN HET NIEUWE JAAR. 
Redactie en administratie wenschen alle lezers en adverteerders 

een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. 

IR. J. J. STIELTJES t 
Op 8 December j.1. overleed te 's-Gravenhage, in den ouderdom 

van 71 jaren, onze hooggeachte medewerker, de heer ir. J. J. 
Stieltjes. 

Met groote zorg en toewijding heeft de thans ontslapene de 
rubriek buitenlandsche poststukken meerdere jaren verzorgd, waar
voor hem van deze plaats een hartelijk woord van dank zij ge
bracht namens vele lezers. 

Hij ruste in vrede. 

Hitgfifleii 
N.B De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 

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

ARGENTINIË. 
Het Pan-Amerikaansch congres te Buenos-Aaires bracht een 

speciaal zegel: 
10 centavos, rood. 

De teekening toont een schild met de woorden „Conferencia 
Interamcricana de Consolidacion de la Paz", omgeven door een 
trofee van 20 vlaggen. 

De 20 centavos blauw der koerseerende serie, portret van gene
raal Guemes, welke t. t. t. werd uitgegeven met den foutieven 
tekst iijuan Martin Guemes", verscheen thans met den juisten 
naam „Martin Guemes". 

BELGIË. 
Frankeerzegels in het koerseerende koningstype: 

1 franc 50, roselila. 
2 francs, violet. 
2 frs. 45, zwart. 

Den heer Derathé te Brussel dank voor toezending. 
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BHOPAL. 
Waardeopdrukken op dienstzegel der uitgifte 1932: 

a anna op 4 a., bruin. 
Three pies op 4 a., bruin. 

Opdruk „Service" op tot heden n'et uitgegeven frankeerzes 
groot, liggend formaat: 

% anna, groen en bruinviolet. 
CUBA. 
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Frankeer en luchtpostzegels, uitgegeven ter gelegenheid van de 
inwijding van een monument ter eere van wijlen generaal Gomez. 

Frankeerzegels: 
Luchtpostzegels: 

5 centavos, violet. (L). 
IQ centavos, roodbruin. (L). 

Expressezegel: 

1 centavo, lichtgroen. (L). 
2 centavos, rood. (S). 
4 centavos, bruinrood (S). 
b centavos, blauw. (L). 
8 centavos, groen. (S/. 

10 centavos, roodoranje. (L). 
De uitgifte is, blijkens den datum op de zegels aangebracht 

— 18 Nov. 1935 — een jaar in vertraging. 
De 1 centavo geeft een landelijke scene weer met het opschrift 

„Vrede en werk", de 2 c. toont het monument, de 4 c. een vredes
fakkel, de 5 c. generaal Gomez aan het hoofd der opstandelingen, 
de 8 c. de vredesduif. De luchtpostzegels stellen achtereenvolgens 
voor; regenboog na onweer en symboliek van het luchtverkeer. 
Op het expressezegel ziet men een engelenfiguur boven de strijdende 
soldaten. 

De zegels zijn gedrukt door Waterlow and Sons te Londen 
op papier met het watermerk golflijnen. 

Volgens het Bulletin Mensuel zouden de oplaagcijfers dezer 
serie zijn: 1 en 2 centavos elk 2 millioen stuks, 4 c. 500.000, 5 c. 
250.000, 8 c. 100.000, expresse 150.000, luchtpost 5 c. 250.000, 
luchtpost 10 c. 500.000 stuks. 

ETHIOPIË. 

Frankeerzegels in nieuwe tee
kening, volgens afbeelding, pa
pier met het watermerk kroon: 

10 centesimi, bruingeel. 
20 centesimi, violet. 
75 rcntesimi, oranje. 

1 lire 25 c , blauw. 
Firma Keiser & Zoon te 

'sGravcnhage dank voor toe
zending. 

FINLAND. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening: 

I K markka, purper. 
2 markka, karmijn. 
3}4 markka, blauw. 

IJSLAND. 
Dicnstzegels, opdruk „Pjonusta" op onderstaande frankeerzegels: 

7 aur, geelgroen (Yvert nr. 147a^. 
10 aur, rood. (Yvert nr. 88\ 
50 aur, gnjs en bruinlila. (Yvert nr. 57). 

I N D O  C H I N A . 
Wij geven hierbij de afbeeldin<'en van de m het vorige nummer 

gemelde speciale series voor de koninkrijken Annam en Cambodsja. 
Op d'e voor eerstgenoemd gebied is weergegeven koning Bao 

Daï, op die voor Cambodsja koning Monivong. 

B ^ETIOPIA PÖSTECOIONIAU 1 
m (WK* Ktgff, HAllANE « 

■■■ 
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1 ILBlANNAV 2 

r t'NDOCHINE.: 

Maison Fischer te Parijs meldde ons nog, dat geen bepaalde 
reden voor deze uitgifte valt aan te wijzen; men heeft H.H. M.M. 
vermoedelijk een speciaal genoegen willen doen om op de postzegels 
te worden afgebeeld. 

De zegels van IndoChina zijn van nu af alleen frankeergeldig 
in Tonkin. 

IRAN (October 1936). 
Frankeerzegel in de nieuwe teekening, buste van sjah Pahlavi: 

90 dinar, rood. 
JOHORE. 
Frankeerzegels in d^ koerseerende teekening, portret van sultan 

Ibrahim: 
30 cents, lila en oranje. 
40 cents, lila en roodbruin. 

Papier met het meervoudig watermerk in sierschrift. 
LYBIE. 
Onderstaand luchtpostzegel van Cirenaica der uitgifte 1932 werd 

overdrukt met Libia: 
50 centesimi, violet. (Yvert nr. 6). 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Waardeopdrukken op frankeerzegels der uitgifte 1928: 

1 centimo op 4 pesetas, ultramarijn. 
2 centimos op 2 p. 50, lila. ,, 

10 centimos op 1 peseta, groen. 
15 centimos op 20 centimos, zwart. (Exprcssezegel). 

NICARAGUA. 
Opdruk 1936 en waarde op onderstaande frankeerzegels der 

uitgiften 19291934: 
Un centavo op 20 c. oranje. (Yvert nr. 530 II). 
Dos centavos op 25 c. violet. (Yvert nr. 531 II). 

Vertikale opdruk 1936 / R. de C. / Vale / Un Centavo op groen 
telegraafzegel, bereids voorzien van den zwarten opdruk Recon
struccion Coraunicaciones 5 centavos de cordoba. 

Deze drie opdrukken, welke wij vermelden op gezag van het 
Bulletin Mensuel van December j.1., zijn in rood aangebracht. 

Opdruk 1936 en waarde op luchtpostzegels der uitgifte 192931: 
15 centavos op 50 c , bruinolijf. 
15 centavos op 1 cordoba, vermiljoen. 

PANAMA. 
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Op 1 December j.l. werd in de hoofdstad het vierde Spaansch-
Amerikaansche postcongres gehouden, dat onderstaande speciale 
frankeer- en luchtpostzegels bracht: 

Luchtpostzegels: 
5 centesimos, d.blauw. 

10 centesimos, roodoranje. 
20 centesimos, karmijn. 
30 centesimos, purper. 
50 centesimos, rose. 

1 balbao, donkergrijs 

behalve de 5 en 30 cen-

><; centesimo, oranje. 
1 centesimo, donkergroen. 
2 centesimos, rose. 
5 centesimos, d.blauw. 

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

1 balbao, donkergrijs. 
Alle zijn gedrukt in liggend formaat, 

tesimos der luchtpostserie. 
Behalve verschillende kiekjes op het land brengen deze zegels; 

portret eener dame uit Panama, in nationale kleederdracht (La 
Pollera) (2 cents); dr. F. Garcia y Santos, stichter der postunie der 
Amerikaansche staten (15 cts.); Columbus (25 cts.). Op de lucht
postzegels ziet men: monument van Urraca (5 cts.); allegorie „El 
Genio Humano Reuniendo los Oceanos" (het menschelijk genie, 
dat de beide oceanen heeft verbonden) (10 cts.). 

Van de frankeerzegels werden gedrukt: K. 1 en 5 centesimos 
elk 200.000 stuks, 2 ets. 540.000, 10 ets. 60.000, 15 en 20 ets. 
elk 15.000, ovpi-ige waarden elk 10.000 stuks. 

Van de luchtoostzegels: 5 ets. 100 000, 10 ets. 60.000, 20 ets. 
80.000, 30 ets. 30.000, 50 ets. en 1 balbao elk 10.000 exemplaren. 

PARAGUAY. 
Onderstaande Ivhtpostzegels verschenen in nieuwe kleuren: 

33 pesos 75, bruingeel. (Yvert nr. 68). 
102 pesos, donkerblauw. (Yvert nr. 84). 

PERU. 
Waarde-opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1934-1935: 

10 centevos op 1 sol, violet. (Yvert nr. 302). 
PHILIPPITNEN. 

De eerste verjaardag van de stich
ting van het gemeenebest bracht 
een speciale serie frankeerzegels, 
alle volgens afbeelding, buste van 
president Manuell Quezon: 

2 Centavos, roodbruin. 
6 Centavos, groen. 

12 Centavos, lichtblauw. 

POLEN. 
Waarde-opdrukken op portzegels der uitgifte 1924: 

15 groszy op 2 zloty, bruin. 
20 groszy op 1 zloty, bruin. 

RUMENIE. ' 
De 16e verjaardag van de stichting der Kleine Entente werd 

herdacht door de uitgifte van onderstaande frankeerzegels der 
koerseerende serie, voorzien van den rooden opdruk „Celio-
slovacia" (links) en „Yugoslavia" (rechts) en 1920-1936 (aan den 
voet). 

Aldus zijn te melden: 
7 lei 50, blauwviolet. 

10 lei, blauw. 
Van elke waarde werden 50.000 stuks 

gedrukt. 
Toeslagzegel voor het luchtvaartfonds: 

50 bani, rose. 
De 10 bani oranje, vermeld in het 

December-nummer, is in dezelfde teek?-
ning gedrukt. 

SPANJE. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, met den tekst „Junta de 

Defensa Nacional": > 
5 centimos, bruinviolet. 

15 centimos, lichtgroen. 
30 centimos, rood. 

URUGUAY. 
Kleurverandering bij het pakketpostzegel, type Mercuriusstaf: 

2 centesimos, blauw. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Van de aangekondigde serie ter eere van het leger en de marine 

verschenen op 15 December j.l. de eerste waarden: 
1 cent, groen. (Army). 
1 cent, groen. (Navy). 

Op eerstgenoemde zijn afgebeeld George Washington en Natha
niel Greene, op de tweede John Paul Jones en John Barry. 

ZANZIBAR, 

Gelegenheidszegels, 25-jarig regeerings-
jubileum van sultan Seyyid Sir Khalifa 
bin Harub: 

10 cents, olijfgroen. 
20 cents, roodviolet. 
20 cents, d.blauw. 
5 0 cents, oranje. 

Het medaljon-portret is in grijs ge
drukt. 

Pap'^-r met het meervoudig water
merk kroon en CA (in sierschrift). 

V. B. 

feVeru^aclitai 
Meim'e Uit^iftcii 

BELGIË. 
Ter gelegenheid van den „postzegeldag", welke, als dit blad voor 

u ligt, reeds is gehouden, wordt de 2 fr. 45 der Boudewijn-serie 
voorzien van den opdruk 2 fr. 55. 

Wanneer de propaganda, die voor de philatelie liggen kan in het 
houden van een postzegeldag, gekocht moet worden door het uit
geven van nuttelooze opdrukken, is deze reeds nu veroordeeld. 

CHINA. 
De 50e verjaardag van maarschalk Tsjang-Kai-Tsjek zal „ge

vierd" worden door de uitgifte van een speciale serie. 
DANZIG. 
De Daposta, d. i. de Danziger Postwertzeichen-Ausstellung, die in 

Juni a.s. wordt gehouden, brengt een speciale serie 
DENEMARKEN. 
Voor de oprichting van een gedenkteeken ter eere van den 

Deenschen leider Liansen in Sleeswijk, verschijnen binnenkort drie 
toeslagzegels in de waarden 5 -|- 5, 10 -|- 5 en 25 -(- 5 öre. 

Het 25-jarig regeeringsjubileum van koning Christiaan X, dat in 
Juni a.s. gevierd wordt, brengt een speciale serie van 6 waarden. 

DUITSCHLAND. 
Het schijnt thans vast te staan, dat op 20 April a.s., den ver

jaardag van Adolf Hitler, nieuwe frankeerzegels met diens portret 
zullen verschijnen, ter vervanging van de Hindenburg-serie. 

FINLAND. 
Op den 70en verjaardag van veldmaarschalk Mannerheim, den 

bevrijder van Finland welke in Juni a.s. zal worden gevierd, ver
schijnen enkele speciale zegels. 

FRANKRIJK. 
In Juni a.s. wordt het jaarlijksche Rotary-congres te Nice ge

houden. Twee speciale zegels zullen voor deze gelegenheid ver
schijnen. 

Gewerkt wordt aan de uitgifte van een speciaal frankeerzegel 
met de beeltenis van Corneille, zulks om den 300en verjaardag te 
herdenken van het scheppen van een zijner meesterwerken, Ie Cid. 

Rijkelijk laat, want deze herdenking viel reeds plaats in Sep
tember j.l. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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FRANSCHMIDDENAFRIKA. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons, dat de volgende maand een 

nieuwe serie frankeerzegels zal verschijnen voor 1'Afrique Equa
toriale franfaise, waartoe administratief zullen behooren: Congo, 
Gabon, OubanguiChari en Tchad. Aan de eigen zegels dier viet 
koloniën komt dan een einde. 

K O U A N G  T C H E O U . 
Voor dit Fransche koloniale bezit verschijnt in Februari a.s. een 

nieuwe serie. 
MANDSJOEKWO. 
Binnenkort verschijnen een serie frankeerzegels in 14 en een serie 

luchtpostzegels in 2 waarden. Zij zullen o. a. brengen afbeeldingen 
van het parlementsgebouw te Hsinking, het keizerlijk mausoleum 
nabij Moekden, enz. 

NIEUWZEELAND. 
De serie, uitgegeven ter gelegenheid van het congres van Britsche 

Kamers van Koophandel, was na korten tijd uitverkocht. Een 
nieuwe oplaag word t niet gedrukt. Aangemaakt werden de volgende 
aantallen: ^ p. 3.504.096, 1 p. 5.976.096, 2J4 p. 357.696, 4 p. 
364.896, 6 p. 441.696. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
Het jaar 1937 zal hier tal van nieuwe zegels brengen: een toe

slagzegel van 50 heller in driehoekvorm voor uitreiking van post
stukken aan den geadresseerde persoonlijk; frankeerzegels in de 
waarden 5, 10, 20, 25 en 30 heller in nieuwe teekeningen; een 
50 heller in het Benesjtype; frankeerzegels ad 2 en 2% kronen 
met de wapens der Kleine Entente; kinderzegels in de waarden 
50 | 50 heller, 1 kr. | 50 h. en 2 kr. f 50 h.; twee herinnerings
zegels ter eere van den natuurkundige J. E. Purkyné; twee idem 
ter gelegenheid van de twintigste herdenking van den veldslag bij 
Zborow; twee idem ter gelegenheid van de tentoonstelling te Press
burg en tot slot 12 drukwerkzegels. 

VENEZUELA. 
Nieuwe frankeer en luchtpostzegels zijn in aanmaak. 
ZUIDAFRIKA. 
Van de „Jipex"zegels, beschreven in het vorige nummer, werden 

105.000 paren gedrukt, met nog een klein aantal van de 1 penny. 
Voordat de tentoonstelling gesloten werd, was de geheele voorraad 
reeds uitverkocht. 

Nederland 
er 

Overzecscïie 
Gewesten 

1852 
NEDERLAND. 

1 Januari  1937. 
Wanneer er thans iets nieuws verschijnt aan 

[de ■verzamelaarsloketten. 
Dan ziet men, dat den eersten dag ' t publiek 

[in drommen op komt zetten. 
Welk een verschil met vroeger tijd, nu 85 jaar 

[geleden. 
Toen, eenzaam achter het loket, de 

[ambtenaren blauwtjes sneden. 
In 1852 zijn de eerste zegels uitgegeven. 
Maar in het postkantoor van toen was niets 

[bijzonders te beleven. 
Wanneer er eens een kooper kwam, dan werd de schaar ter hand 

[genomen; 
Op die manier is vel na vel in stukjes aan zijn eind gekomen. 
Het omgekeerde zien wij thans: Wie tegen 't werk is opgewassen 
Probeert nu moeizaam, stuk voor stuk, de zaak weer aan elkaar 

[te passen. 
Die zegels jubileeren thans. Een mijlpaal is weer te herdenken. 
Het Maandblad heeft dan ook tot plicht, om er zijn aandacht 

[aan te schenken. 
Nieuwe etsingnummers. 
6 cent kinderzegel 1936; 540, 

Nieuwe offsetplaatnummers. 
I K cent C: 279, 280, 294, 295; 2 cent Q: 289. 
Van de 1 cent S zijn er vellen met in den rechterbovenhoek 

(buiten de dubbele lijn) een figuurtje, bestaande uit een kruisje en 
een kopstaande, breede, rechthoekige hoofdletter A. Ook dit wijst 
misschien weer op een tweede oplaag, van deze plaat gedrukt. 

Afwijkingen universiteitszegels. 
De heer Weijerman te Utrecht toonde ons een driehoekzegel 

van 6 cent met aan alle zijden zeer smalle randen (afmetingen 
37>2 bij 47 mm. tegen normaal 40 bij 50 mm."). Ook dit is natuur
lijk, evenals de in het vorig nummer vermelde tegenhanger met 
zeer breede randen, een gevolg van het feit dat voor deze emissie 
lijntanding werd toegepast, waardoor dergelijke afwijkingen moge
lijk worden. 

De Philatelist van December maakt melding van twee exem
plaren van de 6 cent, waarvan een van de korte zijden ongetand 
gebleven is. 

Het luchtpostzegel van 30 cent weer verkrijgbaar. 
Op veelvuldige verzoeken uit handelaars en verzamelaarskringen 

is het hoofdbestuur der P.T.T. ertoe overgegaan, de driehoekige 
luchtpostzegels aan de verzamelaarsloketten verkrijgbaar te stellen. 
Dienstorder H 767 van 16 December 1936 en een persbericht 
maken er melding van. 

„Teneinde tegemoet te komen aan de wenschen der postzegel
verzamelaars zullen bi j w i j z e v a n p r o e f de Nederlandsche 
en Ned.Indische luchtpostzegels van 30 cent, bestemd voor bij
zondere vluchten, doorloopend verkrijgbaar worden gesteld aan 
de verzamelaarsloketten, aanwezig op 33 van de grootste post
kantoren." 

Buitengebruikstelling postwaarden. 
Voor de volledigheid maken wij nog melding van dienstorder 

H 746 van 9 December 1936: „Buitengebruikstelling postwaarden 
van vroegere uitgiften.  De aandacht wordt er op gevestigd, dat 
met ingang van 1 Januari a.s. de navolgende postzegels buiten 
gebruik komen en waardeloos worden voor de frankeering: 

a. herdenkingspostzegels NederlandCurafao 16341934; 
b. herdenkingspostzegels RijksUniversiteit te Utrecht ; 
c. weldadigheidspostzegels, uitgifte 1931; 
d. luchtvaartfondszegel." 
Wat er in 1936 verschenen is. 
Door de beide nieuwe series voor Curafao en Suriname is de 

oogst van het afgeloopen jaar grooter dan van 1935, toen we met 
21 nieuwe zegels verblijd werden. 

1936 bracht het volgende

N e d e r l a n d . 
1 Mei: zomerzegels I K . 5, 6 en 12K c. 
15 Mei: universiteitszegels 6 en 12K c. 
1 December: kinderzegels I K , 5. 6 en 12K c. 
September: 7K c. rood met tanding 13K : 12K

N e d.  I n d i ë. 
1 December: LegerdesHeilszegels 2, 5, 7K, 12K en 15 c. 
C u r a 9 a o. 
1 Augustus: nieuwe serie, „bierfleschetiket" en koningin met 

rouwsluier, 17 waarden. 
S u r i n a m e . 
1 Maart: nieuwe serie, scheepje en koningin met rouwsluier, 

22 wajrden. 
14 December: kinderzegels, 2, 3, 5 en 10 c. 
Samen 58 nieuwe zegels, waarvan 39 gewone frankeerzegels, 

2 herdenkings en 17 weldadigheidszegels. 
Tentoonstelling Nederlandsche postzegels. 
Op verzoek van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 

van Postzegelverzamelaars heeft het bestuur van het Nederlandsche 
Postmuseum ter viering van den „dag van den postzegel" een ten
toonstelling van Nederlandsche postzegels georganiseerd, welke in 
het Postmuseum, Kortenaerkade 11, 'sGravenhage, zal gehouden 
worden van 11 t.m. 16 Januari 1937 en dageliiks geopend zal zijn 
van 1016 uur. 

Na afloop van deze tentoonstelling zullen in het Postmuseum 
wederom de gespecialiseerde verzamelingen van Rusland — waarbij 
tevens een deel van de collectie Zemstwozegels — en Finland 
worden uitgelegd. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Een bijzonder poststempel werd op den „dag van den postzegel" 
te Amsterdam benut. 

NED.-INDIE. 
Etsingnummers; rectificatie. 
Wij zijn den controleur der P.T.T. te Haarlem en dr. Borel te 

Menton dankbaar voor de verbetering van een fout in het 
December-nummer, die onszelf niet opgevallen was. Bij de Indische 
etsingnummers werd vermeld, dat nummers 1 R en 1 L gebezigd 
waren voor een wegens de groote gevoeligheid niet in gebruik 
genomen oplaag van het 'Willem de Zwijger-zegel Deze nummers 
behooren echter bij oplaag A van het g e w o n e zegel van 12)4 c. 
oranje (koninginnetype). 

SURINAME. 
De weldadigheidszegels. 

De in het vorig nummer aangekondigde 
en reeds afgebeelde zegels voor het volks
kind zijn op 14 December verschenen, in 
de waarden: 

2 + 1 cent, donkergroen, 
3 + 1K cent, groenblauw, 
5 -\- 2% cent, bruinzwart, 

10 + 5 cent, wijnrood. 
De zegels hebben lijntanding \2% : 1214 

(eigenlijk 12K : 12%); de vellen van 100 
stuks hebben op de zijranden, naar wij 
vernamen, telcijfers 1-10 en 10-1. 

Voor verdere bijzonderheden zie men 
het December-nummer 1936. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JANUARI 1897). 

NEDERLAND. — Het is weder gebleken, dat men nooit te 
voorzichtig kan zijn met het overnemen van berichten uit andere 
bladen en men alleen verantwoord is bij het weergeven van wat 
men zelf waarneemt. 

Ging het U als mij, dan bracht ons het bericht van de „lil. 
Briefm. Zeitung" in spanning over het vinden van de geheele 
serie 1867, in de tanding 10/4. Welk een groote neiging om daar
aan te gelooven, toen die Redactie verzekerde ze allen te hebben 
nagemeten, en voor de waarheid in te staan, gevoed door het feit 
van het vinden door een der onzen van de 15 ets. ! En wat blijkt 
nu van achteren ? 

In het vorige nummer berichtte ik U de ontvangst van die 
zegels uit de collectie Beilicke. Met de H.H. J. Goossen Czn. en 
H. Schäfer, te Amsterdam, heb ik de tanding onderzocht en be
vonden, dat alleen de tanding van de 5 en 10 cents waarden echt, 
die van de 15, 20, 25 en 50 cents valsch was. 

(Volgt een uitvoerige beschrijving der kenmerken: formaat der 
zegels te klein, tanding onregelmatig, enz.). 

WEST-INDIE. — Nog een algemeene opmerking omtrent de 
Frankeer- en Portzegels van de Koloniën Curafao en Suriname 
wensch ik hier te maken. De dikwerf gestelde eisch: ongebruikte 
zegels van de eerste uitgiften (frankeerzegels met Koriingsbuste en 
portzegels zonder „cent") met o r i g i n e e 1 e gom, is een on
gerijmdheid. Zeker is het, dat die zegels z o n d e r g o m daar
heen zijn gezonden. 

Gemakshalve heeft men somtijds aan de kantoren aldaar, kort 
voor het verbruik, de bladen zegels met gom bestreken, doch dat 
geschiedde den zeer ongelijkmatig en meestal liepen de gaatjes 
door de perforeermachine gemaakt, vol gom. Dit had ten gevolge 
dat de zegels moeielijk afscheidden, en velen afgeknipt werden. 
Vooral scheen men op Curafao daarvoor een dikke gomoplossing 
te bezigen en dit is de oorzaak dat het zoo moeilijk is, daarvan 
gebruikte, in tanden geheel gave, zegels te vinden. 

De frankeerzegels met buste der Koningin en de portzegels met 
„cent" zijn g e g o m d afgeleverd. 

Typen in Nederlandsche Postzegels, 
door Mr. M. J. Mijer. 

AI zoekende vindt men. Kleine verschillen, ja ! maar toch ver

schillen, even goed als die, gevonden in de zegels der Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika. Een paar woorden slechts, de vergroot 
geteekende modellen A, B en C helderen alles op. Uit die teeke-
ningen zal de lezer, hoop ik, voldoende kunnen zien, dat de ver
schillen zitten in de verticale arceeringslijnen naast de „T". 

Model A. Model B. Model O. 

Model A komt voor bij de zegels (1872, Koning) van 5, 734, 10, 
1234, 15, 20, 2234, 25, 50 ets. en 1 gld en bij die van 1891, 
Koningin, van 3, 5, 10, 1234, 15, 20, 25, 50 ets. en 1 gld. 

De eerste arceerlijn is bij de meeste zegels van onderen en boven 
onderbroken, bij heel veel zegels echter, bijv. bij de 1 gld., loopt 
zij zuiver door. 

Model B heb ik alleen gevonden bij de zegels van 1891, Koningin, 
van 5 en 7V; ets. Bij het 5 ets. zegel, dat van de eerste grove 
emissie is, doet zich nog dz eigenaardigheid voor dat de vlag 
van het cijfer 5 van boven eene inkeeping heeft. De kleur van dit 
zegel is loodblauw. Ik vond niet een 7i4 cent zegel in model 
A of C. 

Model C vond ik alleen bij het zegel van 2234 ct.. Koningin; 
alle letters van het woord C E N T bij dit zegel zijn spitser en beter 
van vorm dan bij de andere zegels. H e t eerste cijfer 2 van 2234 
staat bij dit zegel ook dichter bij de linker verticale arceerlijn dan 
bij de zegels van gelijke waarde met de beeltenis des Konings. 

bststuEkeiL 

NED.-INDIE. 
Hoewel de commissi'" van bijstand voor de P.T.T. geconstateerd 

heeft, dat de nieuwe postbladen volkomen aan hun doel beant
woorden, blijkt men toch volgens ingezonden stukken in de In
dische bladen als groot gebrek te voelen, dat elk onbevoegde 50 "/o 
van de correspondentieruimte vlot kan lezen Als het postblad 
geen verbeterde briefkaart, doch een eenvoudige lichte brief 
veronderstelt te zijn, dan kan geconstateerd worden, dat het aan 
dien eisch niet voldoet. Soms wordt de gearceerde achterkant van 
de adreszijde beplakt met een beschreven stuk doorslagpapier. 
Waarom, deze zijde niet voor correspondentie blank gelaten en de 
arceering, wanneer men deze noodig acht om doorlichting te voor
komen, niet aangebracht op de vierde zijde van het postblad, die 
voor het indiscrete oog van ieder nieuwsgierige toegankelijk is ? 

Verder hebben de po;tbladen het lezwaar, dat de sluiting in het 
gebruik zeer onpractisch blijkt: bij het in de schrijfmachine plaat
sen zijn beide, vaak onvoldoende gegomde, sluitings-strookjes aan 
beschadiging onderhevig. Ook komen andere poststukken met 
een der hoeken vaak tus^chen het niet dichtgeplakte gedeelte, het
geen, bij het vervoer, eveneens tot beschadiging aanleiding geeft. 

Gebleken is, dat het verbod om iets bij de postbladen in te 
sluiten gevoegelijk achterwet'e kon zijn gebleven, daar het ont
duiken van dat insluit'n<;s-verbod zeer wel mogelijk is gebleken. Bij 
beschikking van het hoofd van de afdeeling Algemeene Zaken van 
9 September 1936, nr 29]64'A 1 is beoaald: „Aangezien gebleken 
is, dat terzake bij de kantoren verschil van opvatting bestaat, 
wordt medegedeeld, dat tegen het opplakken van plakzegels of 
het aanbrengen van ingeschroefde zegels (wat zijn dit voor zegels ?) 
op de postbladen van 8 cent geen bezwaar bestaat. Voorts kan het 
insluiten van een frankeerzegel voor antwoord in deze postbladen 
worden toegestaan. 

Nagegaan is, in hoeverre de verkoop van de postbladen van in
vloed is geweest op het debiet van postzegels van 123^ cent en 
van briefkaarten. De cijfers toonen een terugloop in den verkoop 
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aan van 176.000 postzegels van 1234 cent en van 163.000 brief
kaarten. Een globale raming van den verkoop van de postbladen 
wijst uit, dat in het eerste kwartaal 1936 ongeveer 450.000 post
bladen zijn verkocht. Veilig kan derhalve de conclusie worden 
getrokken, dat de terugloop van het debiet van postzegels van 
I2i4 cent en van briefkaarten ruimschoots wordt goed gemaakt 
door de inkomsten uit den verkoop van het postblad verkregen. 
Het doel van de invoering van het postblad, n.1. door een goed
koop correspondentiemiddel het briefverkeer te stimuleeren, wordt 
daarmede met succes benaderd. 

CURACAO. 
Van het nieuwe cijfertype briefkaart 5 -|- 5 cent is reeds een 

exemplaar gevonden, waarbij zoowel op de vraag- als op de 
antwoordkaart het waardestempel 18 mm. links van de rechter
zijde der kaart afstaat. Door deze verkeerde wijze van afsnijden is 
van „Afzender" niet meer te zien gekomen dan „ender". 

BUITENLAND. 
MEDEWERKER G E Z O C H T VOOR DE RUBRIEK 

BUITENLANDSCHE POSTSTUKKEN. 
Door het overlijden van ir. J. J. Stieltjes is de plaats van vasten 

medewerker voor bovengenoemde rubriek niet langer bezet. 
Wie onzer lezers is bereid de regelmatige verzorging daarvan op 

zich te nemen ? 
Bericht wordt gaarne ingewacht bij den hoofdredacteur. 

clindeul 
J2f 

NEDERLAND. 
A a l s m e e r . Een persbericht van 28.12.36 vermeldt: 
Op de bloemententoonstelling van 6 t.m. 11 Januari 1937 in 

het gebouw van de Coöp. Veilingsvereeniging te Aalsmeer te 
houden, zal gelegenheid bestaan tot het koopen van postwaarden 
enz. De stukken, gepost op de tentoonstelling, zullen van een af
druk van een bijzonderen dagteekeningstempel worden voorzien. 
Wij danken den heer Kirchner voor toezending van dezen stempel, 
rechts een bloemstengel en 5-regelige tekst BLOEMENTEN- / 
TOONSTELLING / -6 JAN. 1937 / AALSMEER / LENTE IN 
JANUARI. 

De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. van 16 De
cember 1936 bevatten o. a.: 

Het hulp-postkantoor te N o o r d e n werd met ingang van 
16 December 1936 vervangen door een poststation. 

Die van 22 December 1936 vermelden o. a.: 
Met ingang van 1 Januari 1937 wordt het hulppostkantoor te 

R o o r d a h u i z u m vervangen door een poststation. 
Die van 29 December 1936: 
Met ingang van 18 Januari 1937 wordt gevestigd het postagent

schap A p e l d o o r n - S c h u t t e r s w e g . 

Frariheer ^ macliires;-
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine 154 IX. 
In de maand December gebruikte de N.V. P. de Gruyter & Zoon 

te 's-Hertogenbosch wegens een defect aan haar eigen machine 213 
tijdelijk deze machine, waarin dus een datumstempel met plaats
naam 's-Hertogenbosch en het bekende afzenderscliché P. DE G 
geplaatst werden. 

Machine 174 X. 
Ook deze machine van Ruys' H. V. werd onlangs tijdelijk ge

bruikt door het Polytechnisch Bureau „Nederland" te Arnhem, 
wegens defect aan machine 129, geheel zonder cliché's. 

Machine 193 XXXL 
Te Amsterdam werd in December ook het Corona Schrijfmachine 

(cursief !) Kerstgeschenk-cliché gebruikt; tusschen de stempels als 
bij type XXX. 

Machine 249 VIII. 
In de machine van de Centrale Suikermaatschappij werden nieuwe 

waardecijfers, model C3B geplaatst. 

Machine 330 IL 
Uit deze machine werd het afdruknummer verwijderd. 

Machine 338 IIL 
Een nieuw afzenderscliché, overeenkomend met het vorige, doch 

bovendien gevat in een rechthoek, werd begin Januari in deze 
machine geplaatst. 

Machine 372 IL 
Ook bij deze machine werd het afdruknummer weggenomen 
Machine 541 I-IL 
Model C3B, begin September in gebruik genomen (en inmiddels 

weer buiten gebruik gesteld) te Eindhoven. Tusschen de stempels: 
N.V. / LINNENFABRIEKEN / E. J. F. VAN DISSEL / EN 
ZONEN. Bij type II bovendien links de reclame: DAMAST / 
NAAR O N T W E R P / CHRIS LEBEAU. 

Machine 562 VI. 
Hiervan wordt een afdruk gemeld zonder het afzenderscliché 

tusschen de stempels, doch links wèl het cliché van type IV 
(NINTO). 

Machine 675 I-II. 
Model C3B, sedert September in gebruik te Tegelen. Tusschen 

de stempels: J. H. FA ASSEN-HEKKENS / BOOMKWEEKE-
RIJEN / PEPINIERES NURSERIES. Bij type I links: GROOTSTE 
EN MEEST / UITGEBREIDE / KWEEKERIJEN / VAN H E T 
LAND, hetwelk medio October gewijzigd werd in: GROOTSTE 
EN MEEST / GEVARIEERDE / KWEEKERIJEN / VAN H E T 
LAND. 

Machine 698. 
Model C3B, sedert September in gebruik. Tusschen de stempels: 

COÖPERATIEVE BEETWORTEL- / SUIKERFABRIEK / TE 
ZEVENBERGEN. 

Hasler. 
Machine H. 523 IV. 
Omstreeks half October werd in deze machine het afdruk

nummer weer opgenomen, thans echter vrijwel midden tusschen 
de stempels, zoodat het afzenderscliché belangrijk naar beneden 
verplaatst moest worden. 

Machine H. 614 II-IIL 
Sedert 3 December in gebruik bij het Provinciaal Electrisch Be

drijf in Noord-Holland te Bloemendaal. Tusschen de stempels 
PEN als monogram, links bij type I: ELECTRICITEIT / steeds / 
tot / Uw dienst !, bij type II: een electrisch snoer met stekker 
en bijschrift: Alles electrisch ! / IN HUIS / EN BEDRIJF ! 

Machine H . 616 IL 
Sedert 1 December in gebruik bij het hoofdkwartier van de 

Nationaal-Socialistische Beweging te Utrecht. Tusschen de stem
pels een op de punt staande driehoek, waarin POSTBUS / 130. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 13. IL 
Reeds eenigen tijd geleden werd door de fusie van twee bekende 

Medansche firma's het afzenderscliché van deze machine gewijzigd 
in: „KEHDING & VAN NIE". 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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NED.-INDIE. 
„Hindenburg"-luchtpost. 
Met de K.L.M.-.. cgtuigen in aansluiting op de tochten n u r 

Noord-Amerika van net luchtschip Hmdenburg is de volgende 
hoeveelheid luchtpost verzonden: 

op 8 Augustus: 118 brieven en 12 briefkaarten, 
op 9 September: 120 brieven en 9 briefkaarten, 
op 19 SepcemLer: 38 brieven en 3 briefkaarten en 
op 26 September: 39 brieven en 3 briefkaarten. 
De Ekinsvlucht naar Manilla. 
Aan buitenlandsche luchtpost voor verdere bestemming dan d«.-

Philippijnen werd op de heenreis meegegeven in totaal 1274 ?.• 
netto, bestaande uit 212 Lrieven, 16 briefkaarten en 5 andere 
stukken. Voor Manilla zelf werd ongeveer 3 k.g. meegegeven. 

De bijzondere vlucht naar Tarakan. 
Op 9 December vertrok een Fokker van de K.N.I.L.M. voor ' 

een extra-tocht van Batavia, via Semarang, Soerabaja, Bandjer-
masin en Balikpapan naar Tarakan. 

Men vloog den eersten dag tot Soerabaja en den tweeden dag tot 
Tarakan. Daar dit nog met de zoo lang verbeide openingsvlucht 
was, werden de meegezonden poststukken nog niet van een bij
zonder stempel voorzien. 

De eerste vlucht Batavia-Tarakan vond plaats op 9 Januari j . l . ; 
de laatste verzendingsgelegenheid vanaf Nederland was het vlieg
tuig, dat op 2 Januari j.i. van Amsterdam naar Batavia vertrok. 

De met philatelistische oogmerken aan den heer kantoorchef 
posterijen te Tarakan gerichte poststukken werden met de gewone 
maii voor Nederland teruggezonden en door bemiddeling van het 
hoofdbestuur der P.T.T. aan de afzenders uitgereikt. Voor deze 
terugzending was geen port verschuldigd. Noodzakelijk was echter, 
dat naam en adres van de afzenders duidelijk op deze stukken 
vermeld waren. 

De vlucht van de „Ibis". 
Al vonden de Nederlandsche posterijen het iets heel gewoons, 

in Indié denkt men er anders over. Die Ibis, dat is iets bijzonders. 
Hoeveel opzien heeft dat prachtige toestel onderweg niet verwekt. 
Zou het niet doodjammer zijn, als de vervoerde poststukken, weer 
van die „nietszeggende vliegbr.even" werden ? Neen, deze vlucht 
was iets bijzonders, en de luchtpoststukken van de terugvlucht 
althans mogen in de luchtpostverzamelingen prijken. De Indische 
posterijen bepaalden, dat voor de poststukken welke meegegeven 
konden worden met het op 26 December terugvliegende vliegtuig 
gebruik gemaakt kon worden van de z.g. driehoekszegels. Zoo 
wordt de niijlpaal in de on:wikkeling van ons luchtpostvervoer 
tusschcn Nederland en Indie, voor wat betreft de terugvlucht — 
alhoewel besclieiden — dan toch gemerkt. 

BUITENLAND. 
Katapultvluchtcn met postvervoer. 
Aan den vooravond van de opening der luchtpostdiensten per 

vliegtuig over den noordelijken Atlantischen Oceaan, is een terug
blik op wat reeds werd ondernomen, op zijn plaats. 

Een jarenlange proefneming van de meest fundamenteele be-
teekenis voor de a.s. Duitsche luchtlijn is dan wel . -e der kata
pultvluchtcn. 

Wij prijzen ons dan ook gelukkig, dat wij juist heden een naar 
Duitsche gegevens bewerkt artikel van de hand van den heer 
G. H . F. Meyer te Deventer kunnen laten volgen. 

Circa 10 jaar geleden was men tevreden, als het postvervoer 
van Europa naar Noord-Amerika 14 dagen duurde. 

De str.^d om den Blauwen Wimpel van den Oceaan, en de 
noodzakelijkheid om alle diensten te bespoedigen, het)ben gemaakt, 
dat het tempo steeds opgevoerd werd. Wij zien dan ook, dat de 
Norddeutsche Lloyd met zijn snelle schepen de „Bremen", „Euro
pa" en „Columbus" den vervoertijd voor de post al tot 7 dagen 

Een vliegbrief welke met den z.g. aanjager van Keulen naar 
Cherbourg gebracht werd, om daar nog nee hei s.s. Bremen te 
halen, en vervolgens op ruim lOOü km. atstand van de Ameri-
kaansche kust met het katapult-vliegtuig vooruit gezonden werd. 
De brief werd 10 Juli 1 9 J 4 uit Kopenhagen verzonden, vertrok 
den Hen uit Keulen en was 15 Juli in New-ï 'ork, waar hij in den 
ochtend van den 16cn uitgereikt werd. De bijzondere stempels 

geven den gevolgden weg weer. 

wist te reduceercn, en nogthans duurde die heele week voor vele 
zakenlieden ter weerszijden van „den grooten haringvijver" te 
lang, en men ledacht een verdere versnelling door middel van het 
vliegtuig. 

Als de boot reeds uit Bremerhaven vertrokken was, kon men 
nog post verzenden met het vliegtuig (den z.g. „aanjager"), dat 
een dienst onderhield van Keulen naar Cherbourg in aansluiting 
op het vertrek van den oceaanreus aldaar. 

Ter verdere bespoediging voorzag men de schepen van een z.g. 
katapultinstallaiie. De ,,Bremen" en de ,,Europa" kregen een 
vliegmachine aan boord, die 1000 a 1200 km. van de kust het schip 
verliet, en met de post en vracht vooruitsnelde, en zoowel op de 
heenreis als op de terugreis kon zoo bespoediging op het postver
voer verkregen worden. 

Aanvankelijk werd de po^t op de thuisreis in één vlucht via 
Amsterdam naar Keulen gebracht. Later vonden de vluchten naar 
Southampton plaats, terwijl in Londen aansluiting verkregen werd 
op de continentale luchtlijnen. 

Door deze katapultvluchicn werd de post belangrijk vroeger op 
de plaats van bestemming uitgereikt. In Berlijn scheelde dat vaak 
45—48 uur, en in New York 34 uur, ja zelfs wel eens 72 uur. 

Door deze vluchten kon een vervoertijd van slechts 4 dagen en 
eenige uren verkregen worden. 

Door een etappenvlucnt via Kaap, Race met tusschenlanding te 
Sidnev (Nieuw Sclio;land) kon ook Canada van de besnoediging 
in het postvervoer profiteeren. Het vliegtuig kan tot 200 kg. 
post op zijn vlucht \ an het schio naar het vastelana meenemen. 

In Amerika ;s de post rl te New York en Boston besteld, als 
het schip de haven n-,g i-._et binnenloopen en als op de thuisreis 
de boot te Southampton aankomt, dan ligt de katapultpost in 
Keulen en Berlijn al in de bus. 

Het aardige is, dat al deze katapultvluchtcn — die alleen in de 
zomermaanden van begin Mei tot September plaatsvonden — door 
een speciaal poststempel op de vliegbrieven vastgelegd zijn Deze 
poststempels verschillen voor elke vlucht in vorm, datum en om
schrijving der vliegrichting. De veelvuldigheid en de voortdurende 
wisseling in het stempelformaat diende voor het uit elkaar hou
den van de ondernomen katapultvluchtcn, en — en hieraan heb
ben de Duitschers steeds vastgehouden, ook bij de Zeppelinpost — 
omdat men nog in het stadium der proefvluchten was. Wij zagen 
reeds meermalen, dat zoodra een geregelde dienst ontstaat, men 
het poststempel uniform bezigde, ofwel het geheel liet vervallen. 

De katapultvluchten leefden echter en groeiden nog steeds voort. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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AANGESLOTEN VEREENIGINGEN. 

Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie is het OFFICIEEL 
ORGAAN van de volgende vereenigingen: 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, te Am
sterdam. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „HoUandia", te Amster

dam. 
Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Internationale Vereeniging „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Globe", te Arnhem. 
Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van 

Zegels", te Haarlem. 
Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen. 
Nieuwe Philatehstenvereeniging, te Groningen. 
Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen", te Terneuzen. 
's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, te 

's-Hertogenbosch. 
Vereeniging van Postzegelveizamelaars „Helmond", te Helmond. 
Vereeniging van Postzegelverzemelaars „De Philatelist" te 

Geleen (L.). 
Postzegelvereeniging „IJmuiden en Omstreken", te Velsen. 
Philatelistenvereeniging „Gouda", te Gouda. 
Nederlandsche Vereeniging van Luchtpostverzamelaars „De 

Vliegende Hollander". 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame

laars. 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

BEKRONINGEN. 

Van zijn bestaan af — dat is dus in een tijdvak van 15 jaren — 
werd het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op de volgende 
nationale en internationale postzegeltenloonstellingen bekroond, 
vaak met de hoogste onderscheidingen. Het aantal bekroningen 
bedraagt thans reeds 31, n.1.: 

Bronzen medaille: Luxemburg 1922. 
Bronzen medaille: Brünn (Tsjecho-Slowakije) 1923. 
Zilveren medaille: Weenen 1923. 
Verguld zilveren en zilveren medaille: 's-Gravenhage 1924. 
Zilveren medaille: Parijs 1925. 
Gouden medaille: Frankfurt am Main 1926. 
Bronzen medaille: New Yoik 1926. 
Verguld zilveren medaille: Stiaatsburg 1927. 
Diploma: Neu-Titschein (Tsjecuo-Slowakije) 1927. 
Verguld zilveren medaille: Amsterdam 1927. 
Verguld zilveren medaille: Luxemburg 1927. 
Zilveren medaille: Monte-Carlo (Monacco) 1928. 
Diploma: Trencine (Tsjecho-Slowakije) 1928. 
Zilveren medaille: Durban (Zuid-Afrika) 1928. 
Zilveren medaille: Londen 1928. 
Zilveren medaille: Le Havre 1929. 
Zilveren medaille: Danzig 1929. 
Zilveren medaille: Malang (Ned.-Indië) 1930. 
Verguld zilveren medaille: Algiers (Noord-Afrika) 1930. 
Verguld zilveren medaille: Antwerpen 1930, 
Verguld zilveren medaille: Rotterdam 1930. 
Zilveren medaille: Berlijn 1930. 
Eervolle vermelding: Parijs 1930. 
Verguld zilveren medaille: Soerabaja 1931. 
Bronzen plaquette: Straatsburg 193^. 
Zilveren medaille: Weenen 1933 („Wipa"). 
Verguld zilveren medaille: Amsterdam 1934. 
Verguld zilveren medaille: Koningsbergen 1935 („Ostropa"). 
Bronzen medaille: New York 1936. 

VOORLOOPIGE AANKONDIGING. 
Voorjaarsvergadering van den Raad van Beheer van het Neder

landsch Maandblad voor Philatelie op Zondag 7 Maart 1937 te 
's-Gravenhage. 

RAAD VAN BEHEER. 
Ter kennis van de leden der verschillende vereenigingen wordt 

gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie voor het jaar 1937 is samengesteld uil de 
beeren: 

W. G. DE BAS, te Utrecht. 
[ D. VAN BRINK, te Arnhem. 
dr. P. H. VAN GITTERT, te Utrecht. 
J. C. CRAMERUS, te Breda. 
J. J. DEGGELLER, te 's-Gravenhage. 
A. S. DOORMAN, te Voorburg. 
L. VAN ESSEN, te Hilversum. 
P. S. VAN 'T HAAFF, te 's-Gravenhage. 
J. A. KASTEIN, te Amsterdam. 
J. N. H. VAN REST, te 's-Gravenhage. 
C. J. REIJERSE, te 's-Gravenhage. 
L. C. A. SMEULDERS, te Breda. 
W. G. ZWOLLE, te Amsterdam. 
Toegevoegd met een adviseerende stem de heer: 
J. C. HEIDENREICH, te Arnhem. 

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden er 

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

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
DE ADMINISTRATIE. 

AAN VELEN. 
Van adresveranderingen en dergelijke, welke ons n a d e n 9 e n 

bereiken, kan voor het in dié maand te verschijnen nummer 
g e e n n o t a meer worden genomen. 

DE ADMINISTRATIE. 

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

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

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

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

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

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

BELEEFD VERZOEK. 
Heeren secretarissen der aangesloten vereenigingen, alsmede die 

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

DE RAAD VAN BEHEER. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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PHILATELISTEN-LOKETTEN. 

Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2)4—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
bergen-op-Zoom: 2cn Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
breda: voorlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enachedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3cn Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hcr:ogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 234—4 uur. 
Nijmegen: 3cn Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Roermond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 234—4 uur. 
Zaandam: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche V^reeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: C. M. DONCK, Sophialaan 39, Hilversum. 

Nieuwe leden. 
13. dr. J. A. W. Groenewegen, Johan de Wittstraat 49, Leiden. 

(V. en L.). 
31. A. H. M. van Hooijdonk, Molenstraat 62, Nijmegen. (V. en L.}. 
42. mej. D. Dunnebier, Berkhout (N.-H.). (V.). 
64. mevr. J. G. Joustra-Verweij, Merenstraat 31, Hoorn. (V.). 
69. Dj. Kool, Oude Haven 27, Medemblik. (V.). 
83. J. P. Lienesch, Langestraat 43, Alkmaar. (V.). 
86. L. H. Zeevenhoven, Jan Toebacklaan 39, Naarden. (V. en L.). 

(Oud-lid Philatelistenclub „Rotterdam"). 
134. dr. A. C. de Koek, Larixlaan 34, Den Haag. (Oud-lid). (V.). 
160. G. J, Staverman, Van Heutsz-boulevard 50 Pav., Batavia, C. 

(Oud-lid van de Groninger vereeniging). 
136. W. M. G. Helfferich, Pebaton 4, Buitenzorg (Java). 
201. Ludwig Seibert, Nieuwe Hilversumscheweg 7, Bussum. (V. 

Europa en L.). 

Aanmeldingen. 
A. van der Plaats, Van Heutszstraat 15, Nijmegen. (V.). 
H. Hageman, Sweerts de Landas Wyborghstraat 20, Katwijk aan 

Zee. (V. en L.). 
mr. A. Maclaine Pont, Kajoon 40, Soerabaja (Java). 
Mac Gillavry, Parkweg 24, Bandoeng (Java). 
N. van Oosterzee, Prins Mauritslaan 92, Den Haag. (V.). 
D. S. de Rijke, Chr. de Wetstraat 14, Dordrecht. (V.). 
M. M. G. Baert, Teding van Berkhoutstrait N 7, Baarn. (V.). 

Adreswijzigingen. 
291. mej. C. A. M. van Dongen, Van Galenstraat 7, Den Haag. 
618. ir. J. Deinema, Woengkal 12, Semarang (Java). 
553. F. H. Dückers, Tongerscheweg 255, Oud-Vroenhoven, Maas

tricht. 
510. G. W. Kuijl, chef van het postkantoor, Batavia. 
239. G. Björnvig, adres onbekend. 
621. S. J. F. Plantfeber, s.f. Balangbendo, Krian (Java). 
132. mr. J. L. Bigot, Hulkesteinscheweg 14, Arnhem. 
579. ir. J. Mair, Ijsfabriek Petodjo, Tebingtinggi bij Medan (Sum.). 

915. C. J. Sauveur, Oengaran (Java). 
674. W. H. Elink-Schuurman, Riouwstraat 48, Den Haag. 
399. P. G. H. van der Harst, Rein'erszboulevard 103, Soerabaja 

(Java). 
236. H. J. Zwaardemaker, Berchtesgadnerhofgasse 25 ,Klosterneu-

burg (Oostenrijk). 
346. C. E. van Hemert, Stadhoudersplein 50, Den Haag (bijkantoor 

Willem de Zwijgerlaan). 
755. J. van Wermeskerken, Haarlemmermeerstraat 80, Amster

dam, W. 

Bedankt (met einde 1936). 
866. 
801. 
593 
617. 
164. 
25. 

531. 

mr. W. Birnie. 
B. C. Akkerman. 
J. K. de Jager. 
J. A. Welleman. 
P. Schrijnen. 
J. J. Oltmans. 
H. G. van Os. 

585. 
591. 
581. 
377. 
312. 
744. 

A. J. Jasperse. 
W. van der Valk. 
L. G. Rombout. 
G. W. Borgesius. 
P. H. Keus. 
B. J. Suermondt. 

Afgevoerd. 
419. P. E. A. Visser. 
529. J. Schölte. 

Mededeeling aan de afdeelingsbesturen. 
De afdeelingsbesturen worden herinnerd aan het inzenden van 

het jaarverslag en een afschrift van hun ledenlijst bij den secretaris 
der vereeniging vóór 1 Maart. Afdeelingcn, die hare verplichtingen 
in art. 31 laatste alinea van het huishoudelijk reglement voor
geschreven, niet nakomen, verliezen haar recht op retributie voor 
het volgend jaar. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
Als sectiehofd voor Apeldoorn is opgetreden: H. J. Boeken Jzn., 

Bas Backerlaan 11, Apeldoorn. 
Bekendmaking. 

De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd uit-
genoodigd hun contributie 1937 (ƒ 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 beleefd verzocht 
hun contributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger, ir. J. P. J. 
van Ewijk, Sirandaweg 14, Semarang, of aan hun respectievelijke 
sectiehoofden. 

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

Members are kindly reminded, according to the rules, that their 
subscription for 1937 (ƒ5,—) 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 ent
sprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1937 (ƒ 5,—) 
vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. Nach diese.im 
Datum wird darüber auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
T H . H. KLINKHAMER, 

Gironummer 33805. Zevenhuizen (Z.-EL). 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Kort verslag der vergadering van 16 Decembe- 1936. 

Bij het welkomstwoord deelt de voorzitter mede, dat zich weer 
een dame heeft aangemeld voor het lidmaatschap. De voorzitter 
houdt een inleiding, waarin hij o. a. bespreekt een artikel in een 
Engelsch blad over de ontwikkeling van het beeld op de post
zegels. Met den schrijver van het artikel is spreker eens, dat de 
kunstenaars dikwijls geen maat weten te houden en te veel willen 
vergen van de uitdrukkingsmogelijkheid op het kleine stukje 
papier. De notulen worden goedgekeurd; ingekomen zijn eenige 
berichten van verhindering. De heer Reedeker heeft zijn collectie 
Nederland en Koloniën medegebracht en laat deze blad na blad 
rondgaan. Deze collectie is zeer de moeite waard en wordt aan
dachtig bekeken, zoodat de tijd te kort schiet voor Curafao, 
Suriname en de portzegels, die in een volgende bijeenkomst aan 
de beurt zullen komen. Voor hetgeen de heer Reedeker heeft laten 
zien, vertolkt de voorzitter hem den dank van de vergadering. Na 
verloting volgt rondvraag en sluiting. W. F. G. H. 

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

Verslag der vergadering van 30 November 1936. 

Aanwezig zijn 40 leden, als de voorzitter, de heer Cramerus, de 
vergadering opent. De heer Alter wordt speciaal welkom geheten 
Ons is wederom een onzer beste leden ontvallen, n.l. de heer 
Siegmund. De voorzitter memoreert, dat de heer Siegmund vooral 
in de eerste jaren van het bestaan onzer vereniging, maar ook in 
latere jaren, zeer veel in het belang van ..Breda" gepresteerd heeft. 
Op de begrafenis waren verschillende leden aanwezig om de laat
ste eer te bewijzen. Medegedeeld wordt, dat de heer Maingay door 
de Belgische Regering is benoemd tot Chevalier de l'ordre de la 
Couronnc. Besloten wordt hem een gelukwens met deze onder
scheiding te zenden. De twee candidaat-leden worden Vervolgens 
met algemene stemmen als lid aangenomen. 

De heer Boks heeft 5 velletjes Borgerhout voor onze vereniging 
bemachtigd, welke door hem voor de verloting worden geschon
ken, waarvoor de voorzitter hem hartelijk dank zegt. Van de 
velletjes Charleroi brengt de heer Boks nog 13 stuks mee, welke 
worden verloot onder de inschrijvers. Van de familie Siegmund 
heeft de vereniging gekregen een aantal foto's van philatelistische 
ijebeurteni'sen, o.a. van de 5e Nederland-che Philatelistendag (Ie 
Philatelisiendag te Breda), welke in het archief zullen worden op
genomen. De familie Siegmund zal voor deze schenking dank 
gebracht worden. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Cramerus, dankende 
voor onze deelnenrng betoond bij her overlijden van zijn moeder. 
Van de vereni<^ing „Op Hoop van Zegels" een dankbetuiging voor 
de door onze veren'ging geschonken zegels. 

De heer Langeveld te Amersfoort bericht, dat hij een postzegel-
club heeft opgericht en vraagt onder welke voorwaarden men 
zich bij „Breda" kan aansluiten. Hem is dit reeds medegedeeld, 
waar men heden avond vergadering heeft. De vergadering keurt 
een en ander goed, zodat wij met belangstelling het besluit van 
de heren in Amersfoort afwachten. Besloten wordt de leden Van 
Rosendaal, Dascalaki en Bibérian te royeren wegens contributie
schuld. 

De vergadering besluit de Tanuari-verloting op de oude be
proefde wijze te houden en in de verlotingscommissie te benoemen 
de heren J. C. G. van den Berg, J. C. Cramerus en G. H. C. van 
Diik. 

De voorzitter deelt mede, dat hij een uitnodiging heeft ontvan
gen, om aanwezig te zijn bij de opening van het Belgische Post-

museum te Brussel. Tot zijn grote spijt was hij verhinderd daar
van gebruik te maken, aangezien dezelfde dag Bondsbestuursvt r-
eadering werd gehouden. Hij dankt vervolgens de heren Boks en 
Schuermans voor de hartelijke ontvangst op het „Konijnensou
per", dat j.l. Zaterdag te Antwerpen plaats vond. 

De heer Van Hoogendouck Tulleken (Toronto) zond wederom 
een groot aantal aardige zegels voor de jeugdafdeling. ("Wie volgt 
dit voorbeeld ? De jeugd is niet veeleisend; alles is welkom). 

Dan houdt de heer dr. Gommers een korte causerie over het 
verzamelen door de jeugd en betreffende het aanwerven van 
nieuwe leden voor onze vereniging. De bestuursleden doen in dit 
opzicht reeds veel, doch zijn er nog vele leden, die met kleine 
moeite in hun vriendenkring leden kunnen winnen. De voorzitter 
zegt het hiermede volkomen eens te zijn; in de bestuursvergade
ringen is dit punt reeds herhaalde malen besproken en wordt op 
de medewerking onzer leden aangedrongen. 

Na de verloting, waarvoor in dank zegels zijn ontvangen van de 
heren Cramerus, Hekking, Smit en Van West (plaatfout nieuwe 
weldadigheidszegel van 5 cent, 4e rij, Ie zegel van plaat 541, waar 
C en t door een streepje verbonden zijn\ wordt de vergadering, 
niemand iets meer in het midden te brengen hebbende. gesloLcn. 

J. C. G. V. d. B. 

Vsrslag der ver(»adering van 28 December 1936. 
Aanwezig zijn 35 leden, die — na opening der vergadering door 

den voorzitter, — den heet Cramerus — worden welkom geheten. 
De notulen van de November-vergadering worden — waar deze 
niet in het Maanblad zijn afgedrukt — aangehouden. De ballotage 
heeft tot uitslag, dat de 9 cand'daat-leden met algemene stemmen 
als lid worden aangenomen. Bij de ingekomen stukken is een 
schrijven van den heer Maingay, dankende voor de geljkwens hem 
toegezonden ter gelegenheid van zijn benoeming tot Ridder in de 
Orde van de Kroon. Van de Amsterdamse vereniging ,,De Phila
telist" een uitnodiging tot bijwoning van een feestivond op 16 
Tanuari ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan. Wair geen der 
bestuursleden zich die dag kan vrijmaken, wordt besloten een 
telegram van celukwens te zenden. Van ons lid, de heer Van Gin-
kel, een nieuwjaarswens, evenals van den heer Lim te Samarinda, 
waarbij een aantal kaarten met afstempeling van de eerste nacht
trein Soerabaja-Batavia v.v. Waar er veel liefhebbers zijn wordt 
tot verloting overgegaan. Van een Weense firma, die de velletjes 
van Zwitserland 4 X 3 zegels te koop aanbiedt. Hie-voor best.iat 
geen liefhebberii; er ontspint zich echter een levendio: debat oVer 
het al of niet wenselijke van het uitgeven van dergelijke „bloks". 
Ten slotte van de Nederlandsche Bond betreffende op 10 Januari 
uit te geven kaarten ter gelegenheid van de „Dag van de Post-

Begroting Postzegelvereniging „Breda" voor 1937. 

O N T V A N G S T E N . 

1. Vermoedelijk voordelig saldo 1936 . . . • • ƒ 100, 
2. Contributie van (400 — 7} leden - 1572,-
3. Contributie en entree van in 1937 aan te nemen 

nieuwe leden - 100, 
4. 10 "/o van het verkochte in de rondzendingen . . . - 600,-
5. Onvoorzien - 128,-

ƒ 2500 ■ 

U I T G A V E N . 

1. Kosten van het verenigingsorgaan na aftrek op
brengst abonnementen en advertentiën . . . . ƒ 800. 

2. Lidmaatschap van den Ned. Bond v. Ver. v. Post
zegelverzamelaars (400 X /ü ,35 ) - 140,-

3. Vrijwillige bijdrage aan idem (400 X ƒ0,05) . . - 20,-
4. Drukwerken, portefeuilles, e. d. - 200 -
5. Porti en bureaubehoeften secretaris - 75,-
6. Idem administrateur . . . - 35,-
7. Idem penningmeester . . . - 10.-
8. Idem sectiehoofden . . . - 200 -
9. Onkosten bibliothecaris - 5,-

10. Zaalhuur - 35,-
11. Jeugd-afdeling - 25, -
12. Kosten 11 maandelijkse verlotingen - 55.--
13. Kosten jaarlijkse algemene verloting - 400 -
14. Assurantie-premie - 20,-
15. Afgevaardigden Bondsvergadering - 60,-
16. Bijdrage reservefonds - 75,-
17. Bijdrage fonds 45-jarig bestaan 1938 - 200,-
18. Aanschaffing bibliotheek .;*fei'-'"'ï • ■  1 0 
19. Propaganda . T^̂ ï,*?<:H_*. .,  25,
20. Aanschaffing tentoonstellingsmateriaal . . i."'^'^.^.  , S'O.
21. Onvoorzien '.. i?»C.3v% _ g g . 

: ƒ 2500,-

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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zegel". Er zullen verschijnen briefkaarten van 2 en 5 cent, welke 
verkrijgbaar zijn tegen de prijs van 10 cent voor een ongestempeld 
stel en 12 cent voor een stel voorzien van speciaal stempel (plus 
porto). Besloten wordt 20 ongebruikte en 180 gestempelde stellen 
aan te schaffen, opdat wij ook onze buitenleden deze kaarten kun
nen bezorgen. 

Tot leden van de Raad van Beheer van het Maandblad worden 
herbenoemd de heren Cramerus en Smeulders en als plaatsver
vanger de heer dr. Gommers. De voorzitter benoemt in de com
missie tot nazien van de rekening van den penningmeester de 
heren J. M. van den Berg en Vogelsang en als plaatsvervanger de 
heer Wijdicks. Het bestuur stelt als candidaat voor de in Januari 
af te treden bestuursleden de heren J. C. G. van den Berg en Qui-
rijnen als Ie secretaris, t' Sas en Molenaar als bibliothecaris, en 
Hekking en Sprenger als hoofd sectie NK. De begroting wordt 
door den penningmeester ingediend en goedgekeurd en vastgesteld 
in ontvangsten en uitgaven tot een bedrag van ƒ 2500,—. Mede
gedeeld wordt dat — in verband met de te houden grDte verloting 
— de Januari-vergadering te half acht zal aanvangen. 

Na een korte pauze wordt besloten op 7 Januari een telegram 
van gelukwens te zenden aan Prinses Juliana en Prins Bernhard. 
Daarna volgt de verloting, waarvoor in dank zegels zijn ontvangen 
van den heer Smit en de Postzegelhandel Correlje te Utrecht, 
welke ook een partijtje zegels voor de jeugdafdeling schonk. 

De vergaderin«; wordt ten slotte met een wens voor een goed 
uiteinde van 1936 door den voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
22. (E.) J. Alter, Cavaleriestraat 23, Breda. 

468. (S.E.Z.NK.) T- H. van Wermeskprken, Boschlaan 110, Ginne-
ken, giro 125869. 

54. (E.) Léon Cosmopoulos, Misrachi 27, Saloniki (Grèce). 
247. S.E.Z.BE.NK.) P. Dekker, Stationstraat 21, Axel, giro 55237. 

13. (E.) A. Kliemand, Briefmarkenhändler, Vaduz (L'echtenstel;:). 
476. (S.E.Z.NK.) H. N. de Haan, Paulus Buijslaan 21, Amersfoort, 

giro 129570. 
282. (S.E.Z.NK.) mevr. M. E. de Roos-Lejeune, Keucheniuslaan 12, 

Amersfoort, giro 262770. 
383. (S.E.Z.BE.NK.) C. Smit, Van Lennepweg 6, Amersfoort, gi»o 

38. (E.) y. C. Schenk, Nieboerweg 228, 's-Gravenhage, giro 11208. 
45907. 

69. (E.) J. M. Martens, Emmastad 74, Curagao. 
416. (S.E.Z.NK.) A. W. Tresling Ginnekenweg 114, Breda, giro 

246213. 
Afgevoerd als lid. 

329. G. W. van Gennip, te Princenhage. 
Geroyeerd als lid. 

108. G. Bibérian, te Nice. 
116. Pan Dascalaki, te Athene. 

13. J. van Rosendaal, te Breda (thans in België). 
Bedankt als lid. 

476. J. B. Becker, Breda. 378. N. F. J. Mouwen, Breda. 
125. J. Bonting, Zandvoort. 327. Chr. G. Knol, Helmond. 
299. A. M. Th. Lindner, Breda. 189. J. Suiker, Dordrecht. 

54. | . C. P. Kats, Haarlem, 37. A. Fondse, Den Helder. 
268. G. H. Wagemaker, 's-Gravenhage. 
398. mevr. A. Speetjens, Roermond. 
264. Joh. J. Stoks, 's-Gravenhage. 

Adreswijzigingen. 
389. J. Domenie, thans Nieuwe Vlissingscheweg E 203 K, Middel

burg. 
122. C. E. P. Lenshoek van Kerkwijk, thans Patijnweg 83c, Goes. 
202. W. F. del Campo Hartman, thans p.a mevr. Hartman, Van 

Hoogenhoucklaan 100, 's-Gravenhage. 
57. G. M. Kok, thans Avenue des Nations 91, Boitsfort (België). 

386. W. Snoeijenbos, thans Westlandgracht 239II, Amsterdam, W. 
179. G. C. van Deventer, thans Meidoornlaan A 80 ", Brummen, 

giro 23904. 
Candidaat-leden. 

H. Goudzwaard, Djember (Java). (Voorgedragen door S. Breuke! 
te Djember). 

mej. A. Mols, Steenfabriek, Udenhout. (Voorgedragen door A. 
Wijnekus, te Breda). 

A. van Zanten, arts, Wilhelminastraat, Emmen. (Eigen aangifte). 

G. A. Beenakker, St. Torissrraat 4, Amersfoort. (Voorgedragen 
door H. Bokking te Amersfoort). 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 25 Januari 1937, des avonds te 

8 uur, in de bovenzaal van Café „Moderne", te Breda. 
Feestdiner van de Club „Ginneken" op Zaterdag 30 Januari 

1937, des avonds te 7 uur, in Hotel „Dennenoord", te Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 7 Februari 1937, des avonds te 

10 K uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", Grote Markt, 
Breda. 

Verzoek. 
De administrateur der rondzendingen verzoekt den leden om 

inzending van boekjes met zegels van Europa en Nederland en 
Koloniën, daar zijn voorraad hiervan slechts gering is. Buiten-
Europa boekjes zijn voldoende aanwezig. 

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

Verslag der vergadering van 19 December 1936. 
Tegen half negen opent de voorzitter de vergadering op dezen 

heuglijken dag. Vreugde en droefenis wisselen elkaar echter af: 
mevrouw Van der Hoeven-Kok, de eerste dame, die onze ver
gadering bezocht, wordt herdacht. Als zeer belangrijk ingekomen 
stuk is de circulaire van den Bond, betreffende de viering van den 
dag van den postzegel. Daar er helaas geen bestuursvergadering is 
geweest, moet staande de vergadering deze kwestie besproken 
worden. Besloten wordt een extra-vergadering te houden op 9 
Januari; deze als propaganda op te varrpn, zoodat er een kleine 
tentoonstelling (voor een ieder toegankelijk) gehouden zal wor
den. Een 15-tal leden geeft Z'ch op om iets in te zenden. Tevens 
geven zich een paar sprekers op, om een korte inleiding te hou
den. Verdere bijzonderheden worr'en aan het bestuur opgedragen. 
De heer Traanberg laat wederom belangrijke enveloppen zien 
betreffende Spanje en Indië. De notulen der vorige vergadering 
worden goedgekeurd. De heer Nieth-i-nmer is in gebreke gebleven 
op ons schrijven te antwoor-'en. Met algemeene stemmen wordt 
besloten hem te royeeren. Laat dit een voorbeeld zijn voor de 
andere deelnemers aan de rondzend'ngen; wij zullen blijven vech
ten tegen het te lang vasthouden der zendingen. De heeren De 
Jong en Keesing worden met algemeene «temmen als lid aan
genomen; eerstgenoemde, ter vergader'ng aanwezig, wordt als zoo
danig hartelijk welkom geheeten. Besloten wordt den beursavond in 
den vervolge op den 2en Vrijda<; der maand te houden (in Janu
ari echter den 15en\ Na de pauze deelt de heer Wijnperle mede, 
voor de leden de Edward-zegels te willen medebrengen. Na een 
verloting van 20 prijzen ^onder de aanwezigen, sluit de voorzitter 
tegen half elf de vergadering. W. G Z. 

Aangenomen als lid. 
F. A. G. Keesing, 2e Const. Huiigensstraat 50, Amsterdam, W. 
T. de Jong jr.. Marathonweg 39hs, Amsterdam, Z. 

Adresveranderingen. 
A. P. M. Hollenkamp, 3e Weteringclwarsstraat 35, Amsterdam, C. 
J. H. Broekman, Stadionkade 1 III, Amsterdam, Z. 

Geroyeerd als lid. 
F. Niethammer, Wouwermanstraat 10, Amsterdam, Z. 

Candidaat-leden. 
F. L. Stegenga, Postzegelhandelaar. Zeilstraat 14 bel, Amsterdam, 

Z. (Voorgesteld door W. W. Helmholt) , 
mevr. E. Seijferts-Van Gelder, Vossiusstraat 28, Amsterdam, Z. 

(Voorgesteld door W. G. Zwolle). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering no Zaterdag 23 Januari 1937, des avonds te 
8 uur, in Café „Parkzicht", Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 30 Januari 1937, des avonds te 
8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
De ruilavond zal voortaan niet meer plaats hebben op den 2en 

Zaterdag, doch op den 2en Vrijdag der maand. Gravenstraat 22, 
Amsterdam, C. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 22 December 1936. 

Aanwezig 39 leden en introducé's; bericht van verhindering is 
ingekomen van de beeren Van Doorn en Van der Hors t ; laatst
genoemde is nog ziek. In zijn openingswoord heet de voorzitter 
in het bijzonder welkom de beide introducé's, de beeren Van 
Leeuwen en Oosterink; dan verzoekt bij de aanwezigen zich eenige 
oogenblikken van hun zetels te verheffen om ons overleden lid, 
mevr. Van der Hoeven-Kok, te herdenken. De notulen van de 
November-vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van de vereeniging „De Philatelist", 
waarin de U.Ph.V. wordt uitgenoodigd een afgevaardigde te zen
den naar den door die vereeniging georganiseerden feestavond. In 
het algemeen beperkt de U.Ph.V. haar afvaardigingen tot bij den 
Bond aangesloten vereenigingen; om deze reden kan aan het ver
zoek niet voldaan worden; de U. Pb. V. zal een telegrafischen ge-
lukwensch aan de jubileerende vereeniging doen toekomen. 

Naar aanleiding van een brief van den Bond, waarin mededeel ing 
van het besluit tot instelling en viering van ,,den dag van den 
postzegel", zal de U.Ph.V. zich tot de plaatselijke bladen wenden, 
om op dien dag philatelistische artikelen te doen plaatsen, 'in
gevolge het feit, dat wij juist een tentoonstelling en feestavond 
achter den rug hebben, wordt dit jaar van verdere maatregelen af
gezien, ook al wegens den korten voorbereidingstijd. De heer 
Glasz merkt op, dat er twee particuliere briefkaarten van 2 en 5 
cent zullen worden uitgegeven ter gelegenheid van dit feit; zij 
zijn gestemoeld h. 12 cent per stel. onsestempeld ä 10 cent, ver
krijgbaar bij den heer "W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Am
sterdam, Z. 

De verificatie-commissie deelt mede, de boeken van den pen
ningmeester in goede orde te hebben bevonden: de vergadering 
dechargeert laatstgenoemde onder buitengewone dankzegging voor 
alles, wat hii in den loop der jaren in deze functie heeft gepresteerd. 
Dan komt de verkiezing van een nieuwen penningmeester aan de 
orde. De heer Tholen trekt zijn candidatuur terug en verzoekt 
den heer Reintjes bii acclamatie te benoemen. Dit geschiedt met 
groot enthousiasme. Als de heer Reintjes dan een'ge dagen bedenk
tijd vraagt, steekt een storm van verontwaardig-ng op, ten gevolge 
waarvan de heer Reinties onder den druk van het woedende volk 
op staanden voet zijn benoeming accepteert, hetgeen weer gejuich 
veroorzaakt. (De onbestendigheid van de volkseunst zij hiermee 
wederom aangetoondX De voorzitter installeert dpn heer Reintjes 
terstond in zijn nieuwe functie; vervolgen": w ' d t hij nogm,ials 
waardeerende woorden aan den aftredenden functionaris. Zoowel 
de heer Reintjes als Kaub antwoorden hierop met korte toe
spraken. Tot leden van de verificatie-rommissie worden gekoren 
de beeren Gerritsen en Werff; reserve de heer Van der Lee. In den 
Raad van Beheer nemen zitting de beeren de Bas en Van Gittert; 
reserve de heer Evers. 

De voorzitter dankt den heer Ger'-'tsma voor zijn bemoeiingen 
met de oprichting van de jeugdafdeeling; om particuliere redenen 
kan de heer Gerritsma hier niet langer pin deelnemen. De vol
gende beeren zijn bere'd in de toekomst sK jeugdleider op te tre
den: Baljet, Noordhoff, Van Straten, dr. Siestrop en Glasz; boven
dien zullen de beeren Bon en Van Riezen nog aangezocht worden. 

De ballotage heeft tot result^aat, dat alle candidaten met alge-
meene stemmen als lid worden toeeelaten. De landenwedstnjd 
heeft tot resultaat: 1. Vuijstingh, 2. Uijterwaal en 3. Tholen. 

De heer de Bas brengt verslag uit van de eerste bijeenkomst 
van de jeugdclub; hij wekt de leden nogmaals op, oude catalogi en 
doubletten beschikbaar te stellen. 

Bij de rondvraag doet de heer Wisse het voorstel de vergade
ringen voortaan om negen uur te doen beginnen en dan van acht 
'"Ot negen gelegenheid te geven tot rullen. Het blijkt, dat in bree-
deren kring de behoefte aan meer ruilgelegenheid wel gevoeld 
wordt: het voorstel van den heer Wisse heeft bet groote voor
deel, dat op deze wijze hierin voorzien wordt zonder de verdere 
kosten van zaalhuur, die vroegere aparte ruilavonden met zich 
meebrachten. Op vo^^rstel van den beer Baljet wordt dan besloten 
he ruiluur van half acht tot half ne^en ' - stellen, opdat het 
einde der vergaderin'^ nief al te laar zal "allen. De heer Slooff 
stelt nog voor ook het uitleggen v n l^ndenwedstrijd en veiling 
in dat uur te doen geschieden, waardoor de gebruikelijke pauze 

J. K. RIETDIJK. 

verkort kan worden. Voorloopig zal op deze wijze gehandeld 
worden; het bestuur zal de zaak nog nader onder de oogen zien. 

De beer Gortenbach bracht ter vergadering mee de nieuwe 
weldadigheidszegels van België, Luxemburg en Oostenrijk. J. H. N. 

Vergaderingen, 
Bestuursvergadering. Wordt nader geconvoceerd. 
Ruilavond op Dinsdag 26 Januari 1937, des avonds van 7%-S% 

uur, in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof. 
Ledenvergadering op Dinsdag 26 Januari 1937, des avonds te 

834 uur, in Hotel des Pays-Bas. 
A-endT 1 Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bal-

r -^„. . , ,^ , ,^3^;^ y^j^ postzegelautomaten door den heer 
Boudier, directeur van het postkantoor te Utrecht. 6. Landenwed-
striid: roltandingen, ook buitenlandsche. 7. Veiling. 8. Rondvraag. 
9. Verloting. 10. Sluiting. 

Bijeenkomst^.i Jeugdclub. 
Zaterdag 23 Januari en 13 Februari 1937, telkens van 234—4 

uur, in het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, Utrecht. 
Nieuwe leden. 

W. J. Sloof, Zeist (i). 
dr. H. W. van Triebt, Baarn. 
mevr. G. W. Enklaar-Van der Pol, Utrecht (i). 

Candidaat-leden. 
P. C. van Leeuwen, Utrecht. 
H. F. Oosterink, Utrecht. 
S. J. J. van Eeuson, Utrecht. 

Mededeeling. 
Adres penningmeester: L. H. Reintjes, Frans Halsstraat 3, Utrecht. 
Giro blijft 36991 ten name van „Penningmeester U.Ph.V.". 

Jeugdclub der U. Ph. V. 
Gedachtig aan de spreuk: „Wie de jeugd heeft, heeft de toe

komst", zijn er in den boezem van het bestuur der U. Ph. V. 
stemmen opgegaan, hier ter stede tot oprichting van een jeugd
afdeeling te geraken. Nadat men een en ander in studie had geno
men, kon bet voorstel, om tot oprichting van een jeugdafdeeling 
over te gaan, de goedkeuring van de U. Ph. V. wegdragen. 

Zaterdag j.l. vond de stichtings-vergadering plaats. In het ge
bouw der Utrechtsche Christelijke Jonge Mannen-Vereeniging, 
Domplein 25, verzamelden de jeugdige Philatelisten zich, waarna 
bij monde van den voorzitter der U. Ph. V., majoor b.d. W. G. 
de Bas, aan deze jeugdleden het welkom werd toegeroepen. Spreker 
bracht tevens dank aan de commissie van voorbereiding, bestaande 
uit de beeren S. Noordhoff (op wiens voorstel deze zaak in het 
bestuur aanhangig gemaakt werd"), G. J. Baljet en B. H. Gerritsma, 
voor het door haar verrichte werk, terwijl tevens doel en streven 
van het verzamelen uiteengezet werd. Hiermede was de totstand
koming van de jeugdafdeeling van de U. Ph. V. een feit geworden. 
Wij spreken gaarne den wensch uit dat zij moge groeien en 
bloeien. 

De bedoeling van deze vereeniging is de jeugd kennis van de 
postzegels bij te brengen en de liefde voor het verzamelen aan te 
wakkeren. Door de commissie waren diverse catalogi bijeengebracht. 
Deze vonden spoedig een n'euwen eigenaar. Het ligt in de be
doeling den 2en en 4en Zaterdag van de maand 's middags van 
2 30 rot 4 uur, in het gebouw van de U.C T-M.V., Domplein 25, 
Utrecht, samen te komen. Door de Kerstdagen wordt de eerst
volgende vergadering gehouden op a.s. Zaterdag 19 dezer, de 
daaropvolgende vergidering or> Zaterdag 9 Januari 1937. 

De geringe contributie, welke per vergadering wordt geheven, 
wordt voor een gedeelte in postzegels aan de leden teruggestort. 
Er wordt wel gelegenheid geboden met elkaar postzegels te ruilen, 
doch er zal geen toestemming worden gegeven zegels te koonen 
of te verkoooen. Wij wekken alle ernstige en jeugdige verzamelaars 
op, lid van deze vereen'ging te worden. U. N . 

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

Verslag der vergadering van 17 December 1936. 
Deze avond was geheel gewijd aan ruilen en werd er aan niets 

anders gedaan. 
Candidaat-leden. 

H. E. Beelaerts van Emmichoven, Jan van Nassaustraat 137, 's-Gra
venhage. 

P. van de Wint, Johan van van Oldenbarneveldlaan 2, 's-Graven
hage. 

Bedankt per 31 December 1936. 
mevr. J. Kauffelt, Kobe. 
mevr. J. Geertsema, Raamweg 27, Den Haag. 
dr. A. N. van Praag, Den Haag. 
W. A. F. G. Bolken, Den Haag. 
H. J. Boekholt, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
G. J. te Veldhuis wordt Amandelstraat 62, Den Haag. 
E. Dulfer wordt Araweg 16, Wassenaar. 
L. J. Jochems wordt c/o Carabian Petr. Cy. Caracas (Venezuela). 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 28 Januari 1937, des avonds te 8K 

uur, in Hotel de Gouden Kroon, 's-Gravenhage. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken Mededeelingen. Ver 

kiezing penningmeester wegens ontslag-aanvrage van den tegen-
woordigen functionaris. Ballotage nieuwe leden. Veiling. Rond
vraag. Verloting. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 23 December 1936. 
Aanwezig 77 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, opent 

met een speciaal woord van welkom aan eenige heeren, die voor 
het eerst aanwezig zijn. Aan de orde zijn de volgende mededee
lingen. Ingekomen: een dankbetuiging van mevr. wed. Eckhart; 
circulaires omtrent den postzegeldag fna korte gedachtenwisseling 
voor kennisgeving aangenomen); mededeelingen van het bestuur 
der Haagsche Postzegelbeurs; de uitslag der verloting van de 
R. Ph. V.; verzoek tot bijwoning van de feestvergadering der 
Amsterdamsche vereeniging „De Philatelist" (besloten een afvaar
diging te zenden); brief van een Hongaarsche vereeniging om con
tact met onze vereeniging (zal door den heer Kirchner worden 
afgehandeld); een der leden heeft 14 zegels omgekeerd opgezet, 
terwijl als vraag gesteld is het land van uitgifte in volgorde op te 
geven, bepaald naar de tanding, perforatie, formaat, doorstoken, 
enz. Drie prijzen worden hiervoor beschikbaar gesteld. 

Ter rondgang zijn aanwezig de maandschriften der bibliotheek 
en een interessante brief van den heer Verhoeff. De heer Wemmers 
heeft op zijn bekende wiize zijn collectie voor de a.s. Poolsche 
tentoonstelling ter bezichtiging gesteld. Prijzen voor de verloting 
zijn geschonken door den heer Schreij. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. Naar 
aanleiding van het plan, 15 "/o te heffen van de rondzendboekjes 
tot totaal ƒ 5,— inhoud en eenige andere correspondentie en voor
stellen, wordt na een aparte bestuursvergadering het volgende 
voorgesteld en door de vergadering aangenomen. 

1. De 10 "/o zal gehandhaafd blijven; evenwel zal de minste kor
ting per boekje ƒ 0,25 bedragen. 

2. Elk nieuw lid zal een stempeltje moeten gebruiken bij evcn-
tueele uitname; een afdruk zal als proef aan het sectiehoofd 
moeten worden getoond of toegezonden . 

3. In het voorjaar zullen boekjes van de vereeniging ver
plichtend worden gesteld; nadere datum, prijs, enz., zullen bekend 
worden gemaakt. 

4. Den tegenwoordigen leden wordt dringend verzocht ook een 
stempeltje te gebruiken, zoodat binnen afzienbaren tijd iedere 
deelnemer aan de rondzendingen een stempeltje plaatst in het 
leege vakje; parafen worden verboden en de sectiehoofden be-
hooren daarop ernstig acht te geven. In het algemeen wordt ieder 

verzocht ernstig mede te werken de rondzendingen serieus te 
behandelen. 

De ledenverkiezing levert 63 stemmen vóór en 11 blanco. De 
heer P. J. van Acker wordt door den voorzitter als nieuw lid 
geïnstalleerd. 

Uit de vergadering komt het voorstel een felicitatie-telegram te 
zenden aan het Koninklijk Bruidspaar; dit wordt aangenomen en 
uitgevoerd. 

Tijdens de verloting wordt nog extra tijd gegeven de collectie 
van den heer Wemmers te zien, naast den prijswedstrijd. 

De heer Saris is de eenige die op zijn briefje de 14 zegels alle 
juist omschreven heeft en krijgt daarvoor den Isten prijs. De vei
ling heeft daarna een zeer opgewekt verloop door de flinke be
langstelling en kooplust. De voorzitter deelt mee dat voor de vol
gende vergadering wederom een prijsvraag zal worden uitgewerkt; 
hij dankt den heer Wemmers voor zijn moeite en den heer Melsert 
voor zijn prijsvraag. Aan de rondvraag wordt over diverse onder
werpen het woord gevoerd door de heeren Vos, Conrads, Schreij 
en Kirchner. Op verzoek van mevrouw Vos wordt in aansluiting 
bii bovengenoemd gelukstelegram door de vergadering het Wil
helmus aangeheven, waarna de voorzitter de vergadering sluit met 
den wensch voor allen: een goed uiteinde 1936 en een gelukkig 
nieuwjaar 1937. J. N . H. v. R. 

Mededeelingen. 
Voor de contributie 1937 heeft de administrateur, de heer Van 

der Willigen, gironummer 25142. 
De 2e penningmeester, de heer Wiederhold, zal heden beginnen 

te disponeeren over de contributie plus inningskosten (15 tot 25 
cent) van hen, die het bedrag nog niet betaalden. 

Bedankjes nè 1 December 1936 zijn volgens art. 4a der statuten 
niet geldig voor het vereenigingsjaar 1937, waarvoor dus nog 
contributie verschuldigd is door hen, die nä 1 December 1936 
bedankten. 

Nieuwe leden. 
847. H. van Waarde, Wijnstraat 58, Rotterdam, C. 
848. |. Gardenier, Straalscheweg 55, Venlo. (Afdeeling Venlo"). 
849. L van Brederode, Burg van Rijnsingel 54, Venlo. (Afdeeling 

Venlo). 
850. W Derkx, Panhuisstraat 1, Venlo. (Afdeeling Venlo). 
851. G. Terpstra, Breedstraat 226, Dokkum. 
852. F. J. Wijma, Maria Louisestraat 15, Leeuwarden. 
853. P. J. van Acker, Kon. Wilhelmmalaan 175, Voorburg. 
854. jhr. ir. C. C Hora Siccama, Van Zuylen van Nijeveltstraat 

102, Wassenaar. 
855. A. de Jong, Roelofstraat 120, Den Haag. 
856. M. C. Lezer, Heeckerenlaan 7, Zutphen. 
857. W. K. van Ingen, Morelstraat 20, Den Haag. 
858. G. W. F. G. Steinbuch, Thierenskade 42, Rijswijk (Z.-H.V 
D. 859. J. Suike-, Krispijnscheweg 133 zwart, Dordrecht. (Afdee

ling Dordrecht). 
D. 860. B. L. Schram, Nieuwe Haven 38, Gorinchem. (Afdeel'ng 

Dordrecht). 
D. 861. mej. W van Rietschoten, Krispijnscheweg 133 rood, Dor

drecht. (Afdeeling Dordrecht). ' 
862. W. van Smaalen, Benthuizerstraat 106, Rotterdam, N 
863. H. Takken, Klimopstraat 18, Zwolle. 
D. 864. ds. Jac. Petri, Rozenhof 15, Dordrecht. (Afdeeling Dor

drecht). 
D. 865. C. Machielse, Helmerstraat 2, Dordrecht. (Afdeeling Dor

drecht). 
D. 828. B. Lam. Voorstraat 53, Dordrecht, (afdeeling Dordrecht"*, 

blijft lid; bedanken (zie December-nummer) vervalt. 
G. J. I. C. Snel, Dordrecht, bedankje in December-nummer vas 

D. 738; niet 338. 

Candidaat-leden. 
Carol Sugar, Agamemnonstraat 22 II, Amsterdam, Z. (Eigen aan

gifte). 
G. Lammers, Toussaintkade 10, Den Haag. (Eigen aangifte). 
H. W. Muzerie, onderwijzer, Usselincxstraat 62, Den Haag. (Eigen 

aangifte). 
J. A. C. V. d. Star, Stortstraat 52, Den Haag. (Voorgesteld door 

mevr. Kruit-Bruinse"). 
H . Tokkie, inkooper bij Calvé-Delft, Hoekenburglaan 36, Voor

burg (Z.-H.). (Eigen aangifte). 
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Joh. Stoks, 1ste Van den Boschstraat 76, Den Haag. (Voorgesteld 
door F. A. van Scharrenburg). 

"W. Arnons, vice-consul van Zweden, Stationsstraat 70, Zaandam. 
(Voorgesteld door J. W. van Santé). 

J. C. Palm, Archimedesstraat 135, Den Haag, (Voorgesteld door 
mr. W. Bisschop). 

W. Krediet, K. W. Ill-weg 2 *, Hoek van Holland. (Eigen aan
gifte). 

P. Kuitens, Boschbesstraat 36, Den Haag. (Voorgesteld door J. 
Keijzer). 

J. F. J. Jansen, Weurt nr. 8 (bij Nijmegen). (Afdeeling Nijmegen). 
Bedankt. 

669. mevr. J. Machielse-Bevers, Nijmegen. 
153. H. J. Lensink, Nijmegen. 
24. H. Cabooter, Venlo. 

444. H. Ewalds, Tegelen. 

Afgevoerd. 
23. M. Lagerweij, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
132. A. Hoeijenbos, Geestbrugweg 82, Rijswijk (Z.-H.). 
671. W. de Boer, Smalle Kant 28, St. Annaparochie (Fr). 
628. H. Lok, S.f. Gempolkert, Modjokerto (JavaV 

84. E. R. A. de Bree, Ringweg 14, Bandjermasin (Borneo). 
163. A. J. Uijlen, p. a. Philips Argentina S.A., Moreno 970, 

Buenos-Aires (Argentina). 
M. A. Raasveldt, Emmastraat 28. Rijswijk (Z.-H.). 

572. S. M. Koopmans, Van Blankenburgstraat 39, Den Haag. 
238. mei. C. A. M. van Dongen, Van Galenstraat 7, Den Haag. 

J. Binder, Van Maystraat 67 naar Willem van Oudshoorn
straat 48a, Den Haag. 

Afdeeling Venlo. 
Op 8 December 1.1. hield de afdeeling haar vergadering in café 

„Nationaal", aldaar. Van de Vereeniging „Helmond" was uitnno-
diging ontvangen tot deelname aan de tentoonstelling ter gelegen
heid van het 5-jarig bestaan, waarvoor die vereeniging dank wordt 
gebracht. In de plaats van den heer Cabooter, werd de heer J. 
Timmermans als administrateur der rondzendingen gekozen. De 
jeugdcommissie deelt mede te trachten op 23 December een mid
dag voor de jeugd te organiseeren. Door den heer Den Hartog 
werd een zeer leerzame lezing gehouden tot het opstellen eener 
verzameling van postzegels, betrekking hebbende op het gebied 
respectievelijk van aardrijkskunde, sterrenkunde, natuurkunde, ge
schiedenis, volkenkunde, enz. Falsificaten werden geschonken door 
den heer Houba. Na de gebruikelijke verloting werd bij de rond
vraag de jaarvergadering besproken en vastgesteld op 12 Janu.iri 
1937. 

Afdeeling Dordrecht. 
Op Woensdag 27 Tanuari e.k. zal een wedstrijd gehouden worden 

met 10 zegels van Nederland en Koloniën naar keuze, gebruikt; 
waarde niet lager dan ƒ0,25 en niet hooger dan ƒ 1 , — , volg.;ns 
prijscourant. Inzendingen inleveren bij den heer Bozua, uiterlijk 
7.45 uur. Verdere agenda voor dien avond: Jaarverslagen van 
secretaris(, penningmeester en leider jeugdafdeeling. Verkiezing 
van twee bestuursleden. Aan de beurt van aftreden zijn de beeren 
Bozua en Rouwenhorst. A. R. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7% uur, ledenvergadering op Woensdag 

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

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Verloting. 6. Verkiezing nieuw lid verlotingscommissie (vaca
ture Eckhart). 7. Prijsvraag. 8. Veiling. 9. Rondvraag. 10. OFFI
CIEEL RUILUUR. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rouwenhorst, 
Celebesstraat 29), den laatsten Woensdag der maand, in „Taveer
ne ter Merwe", Scheffersplein, Dordrecht. De jeugdafdeeling den 
len Woensdag. 

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

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, Herunger-
weg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7J4 uur bestuurs

vergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio
naal", Venlo. 

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

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: P. A. J. Veen, Bar-
barossastraat 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). 

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

Verslag der vergadering van 30 December 1936. 
Aanwezig waren 15 leden. Na opening verzoekt de voorzitter 

mejuffrouw Veering de notulen van de vorige vergadering voor 
te lezen, aangezien de secretaris door ziekte verhinderd is. De 
voorzitter doet mededeeling dat de vereeniging van wijlen me
vrouw Schuurman een legaat gekregen heeft, bestaande uit haar 
doublettenverzameling. Ingevolge haar wensch zullen deze zegels 
in boekjes geplakt bij de leden circuleeren ten bate van de kas, 
terwijl de meer eenvoudige zegels en series voor de jeugdafdeeling 
zullen worden gebruikt. Voor dit waardevolle geschenk heeft het 
bestuur een dankbetuiging gezonden aan dr. Schuurman. Besloten 
wordt de extra bijdrage van 5 cent per persoon wederom aan 
den Bond toe te kennen. 

De volgende ingekomen stukken worden medegedeeld: Van 
verschillende hotels een aanbieding voor de a.s. Philatelistendagen. 
Van den Ned. Bond een circulaire, waarin aangespoord wordt tot 
het vieren van den ,,dag van den postzegel" op 10 Januari, de 
datum van den geboortedas van Stephan, den stichter van de 
Union Postale Universelle. Hiervoor worden 2 kaarten uitgegeven 
van 2 en 5 cent, die met een Gefälligkeitsstempel verkrijgbaar zijn 
voor 12 cent. De vergadering is van meening, dat dergelijke pro
paganda niet in het belang is van de philatelic en wordt besloten 
daarop niet in te gaan. 

De candidaat-leden worden met 14 stemmen voor en 1 blanco 
toegelaten. De heer Van de Sandt wijst op 12 Januari, den her
denkingsdag van het 40-jarig bestaan onzer vereeniging. Besloten 
wordt dit feit op de eerstvolgende vergadering te herdenken en 
aan dezen avond een eenigszns feestelijk tintje te geven. Hierna 
sluiting. C. R. F. 

Nieuwe leden. 
28. C. H. Diephuis, Selterskampweg 15, Bennekom. 
59. mevr. P. Berentzen-Schroeder, Ernst Casimirlaan 8, Arnhem. 

Bedankt als lid. 
67. A. C. Krechtins, Sratenlaan 93, Arnhem. 
20. A. J. Zijlstra, Apeldoornscheweg 160, Arnhem. 

Adresverandering. 
57. mevr. M. Westermann-Block, Huijgenslaan 56, Arnhem. 

Boekjes voor de rondzendingen. 
Het hoofd van de rondzending, de heer C. Raadsveld, Van 

Law'ck van Pabststraat 83, Arnhem, verzoekt nogmaals dringend 
om toezending van nieuwe boekjes. 

De commissie van de jeugdafdeeling verzoekt om toezending 
van oude catalogi en prijslijsten van Nederland en Koloniën voor 
jongelu', die nog zonder album verzamelen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 27 Januari 1937, des avonds te 

8 uur precies, in „National", Arnhem. 
Op deze vergadering zal het feit, dat de vereeniging op 12 Ja

nuari 1937 l.I. 40 jaren bestond, eenigszins feestelijk worden 
herdacht. 

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

Verslag der vergadering van 10 November 1936. 
Aanwezig 20 leden, als introducé de heer mr. A. de Jong. Ken

nisgeving van verhindering was ingekomen van den heer Van 
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Harderwijk, verder van de beeren Frenkel en Hoogstraten. De 
vergadering werd gepresideerd door den heer Bakker, die ver-
zocbt de notulen te lezen, welke werden goedgekeurd. Daar een 
collectie ter bezichtiging ontbrak, werd het falsificaten-album in 
bladen doorgegeven, en dit was voor velen een leerrijke avond, 
daar sommige zegels toch zeer goed waren geïmiteerd. Daarna 
werden enkele zegels verkocht en verloot. Voor de „herdenking 
van de postzegel" op 9 of 10 Januari vestigde de heer Jorissen er 
de aandacht op, dat van bondszijde hierover nog een mededeeüng 
zal komen. De heer Bakker dankte vervolgens de aanwezigen voor 
hun opkomst, nadat hij nog gememoreerd had, dat de beeren 
Hoek, Voren en Eijgenraam zoo'n goed figuur hadden geslagen bij 
de tentoonstelling van de zustervereeniging. Hij feliciteerde hen 
daarmee, waarna de heer De Jong nog dank zei voor die wijze, 
waarop hij deze eerste avond op onze club had doorgebracht. 

L. W. I. 
Jaarvergadering op Dinsdag 8 December 1936. 

Aanwezig 23 leden. Te ruim half acht werd deze jaarvergadering 
door den voorzitter geopend. De notulen werden gelezen en onge
wijzigd goedgekeurd. Hierna werd de heer mr. A. de Jong bij 
acclamatie als lid aangenomen en het schrijven van den Bond 
betreffende de viering van de „Postzegeldag" besproken. Besloten 
werd den secretaris op te dragen, dat de pers hiervan op de hoogte 
gebracht werd. Hierna las deze zijn jaarverslag voor, waarvoor de 
voorzitter dank bracht namens de vergadering. Ook het verslag 
van den boekbewaarder, de heer Weijer, passeerde met een harte
lijk woord van dank aan zijn adres voor het beheer der porte
feuilles, die altijd veel werk voor hem hebben opgeleverd van
wege de doorzending. De keuringscommissie kon kort zijn, daar 
er geen zegels ter keuring waren binnengekomen. De directeur 
van de verkoophandel drong aan op inzending tegen lage prijzen 
van goede zegels. De penningmeester, de heer Bakker, kreeg een 
hartelijk woord van dank. Zijn gelden werden in goede orde 
bevonden. Daarna kwam de bestuursverkiezing, en bij acclamatie 
werd nu de heer Jorissen, die vroeger als secretaris steeds deel uit
maakte van ons bestuur, verkozen. Hij nam deze benoeming aan, 
waarop het aftredende bestuur eveneens bij acclamatie werd her
benoemd. Evenals de keuringscommissie namen allen de benoeming 
aan, waarna de verlotingsuitslag over het afgelopen jaar werd 
bekend gemaakt door den secretaris. De gelden werden ter beschik
king gesteld. Wat het extra-zegel betreft, dit werd eigendom van 
den heer Weijer in den eindstrijd, waarna werd medegedeeld, dat 
de schenker van het vorige jaar wederom een zegel beschikbaar 
had. Een applausje was dit zeer zeker waard. Daarna kwam de 
tombola; door het inzenden van sommige leden was het den se
cretaris gelukt voor elk een couvert beschikbaar te stellen, waar
door ieder met wat naar huis ging. Er waren geen voorstellen van 
leden ingekomen, zodat de voorzitter sloot, na de goede 
wensen voor ons Vorstenhuis bij het a.s. Koninklijk huwelijk te 
hebben uitgesproken en allen prettige en goede feestdagen te heb
ben toegewenscht. L. W. I. 

Nieuw lid. 
mr. A. de Jong, Crooswijkschesingel 5a, Rotterdam, N. 

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

Verslag der vergadering van 18 December 1936. 
In zijn openingswoord heet de voorzitter den heer Zilver spe

ciaal welkom en vestigt de aandacht op plaats en datum van 
samenkomst, welke van den regel afwijken. De notulen der vorige 
vergadering vastgesteld zijnde, noemt de secretaris eenigê der be
langrijkste ingekomen stukken, waarna de voorzitter de aandacht 
vestigt op den „Dag van den Postzegel". (Zie voorts onder ver
zoek). 

De heer Zilver geeft een toelichting bij het door hem tentoon
gestelde deel zijner merkwaardige verzameling „postzegels 'en por
tretten van staatshoofden", schetst het nut en de moreele waarde 
van de philatelic en — komende aan de financieele zijde — uit 
hij den wensch, dat er een hulpfonds bestond voor degenen, die 
genoodzaakt worden hun moeizaam verkregen collecties voor lasie 
prijzen te vcrkoopen; verder legt hij den nadruk op initijfef 
(zelf naar eigen inzicht opzetten van verzamelingen), ulthoudmgs-
en doorzettingsvermogen en geduld (niet op de klok kijken !). Ia 

de pauze — na bezichtiging van het uitgestalde — wordt ee-
ander deel van de bijzondere collectie van den heer Zilver ge
ëxposeerd. Deze licht vervolgens de vergadering in over den jon
gen t ik der philatelic „Humor in en om de postzegels" (b.v. 
ondoordachte, foutieve afbeeldingen op zegels en lachwekkende 
voorvallen op postkantoren), welke vermaak en studie vereenigt 
Zoowel na zijn causerieën als na de woorden van dank door den 
voorzitter verwerft de heer Zilver warm applaus van de aanwezi -
gen en smaakt het genoegen te vernemen, dat twee personen zich 
in den loop der bijeenkomst als lid aanmeldden. Sluiting te ruim 
half elf. H. W. 

Verzoek 
Degenen, die in de algemeene pers (couranten en tijdschriften) 

artikelen aantreffen, welke betrekking hebben op O.H.V.Z. in het 
bijzonder of de philatelic in het algemeen, gelieven den secretaris 
in kennis te stellen met de bladen, waarin deze werden gevonden 
Naar aanleiding hiervan verzoekt de secretaris tevens te mogen 
ontvangen opgaven van personen, die genegen zijn dergelijke bl.i-
den (of alleen die artikelen met opgaaf van het blad; aan hem af 
te staan, opdat hij in het bezit kome van eenige exemplaren Vün 
de in ieder blad afgedrukte stukken als bovenbedoeld. (Archiei 
Bond, O.H.V.Z.). 

Ingeschreven als lid. 
135. J. de Graaf, H . W. Mesdaglaan 19, Heemstede. 
137. G. Deutekom, Bosch en Dumlaan 9, Bloemendaal. 
140. K. W. van der Kooij, Van der Spiegellaan 15, Heemstede. 
142. M. A. M. Langemeijer, Kerklaan 121, Heemstede. . 

Voorgesteld als lid. 
H. P. A. de Zwart, Dolfijnstraat 21, Haarlem, N. (Voorgesteld 

door A. G. de Boer). 
H. A. van Waveren, „Oostduin", Hillegom. 
Alb. G. Hazelaar, Hofmeijerstraat 32, Haarlem, O. (Voorgesteld 

door mevr. Stolp). 
J. D. van der Schans, Kennemerbeekweg 21, Bennebroek. (Voor

gesteld door J. B. Jonkman). 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 29 Januari 1937, des 
avonds te 8)4 uur precies, in het gebouw van den H. K. B., Tempe
liersstraat 35, te Haarlem. 

De agenda vermeldt o.a.: Voorstel regel 2 en 3 van art. 18 van het 
huishoudelijk reglement met ingang van 1 Maart 1937 als volgt te 
lezen: „en bovend'en ƒ0,35 als contributie voor den Nederland-
schen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 

Toelichting: Hoewel de bondscontributie reeds meerdere jaren 
ƒ0,35 bedraagt, brengt de vereeniging den leden nog steeds ƒ 0,25 
in rekening. 

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

Verslag der vergadering van 21 December 1936. 
Aanwezig 33 personen. "Wegens ziekte van den voorzitter berust 

de leiding bij den 2en voorzitter, den heer Cleij, die te ruim half 
negen de vergadering opent met een woord van welkom en de 
hoop uitspreekt, dat de heer Kielman spoedig hersteld zal zijn. 
Medes'edeeld wordt, dat de feestavond gehouden zal worden op 
Maandag 11 Januari a.s. De notulen van de vorige vergadering 
worden vervolgens gelezen en onveranderd vastgesteld. Bij de in
gekomen stukken bevindt zich een circulaire over de viering van 
den „dag van den postzegel". De vergadering staat vrij sceptisch 
tegenover deze geïmporteerde n'euwigheid. Mede met het oog op 
het feit, dat deze dag juist in de feestweek zal vallen, wordt be
sloten er dit jaar niet aan mee te doen. Eenige veranderingen in 
de leesportefeuille worden goedgekeurd. De secretaris brengt dan 
verslag uit van de propagandatentoonstelling te Stadskanaal op 
Zaterdag 12 December. Deze tentoonstelling is een succes geweest. 
Naar schatting waren er plm. 150 bezoekers. Het zal ongetwijfeld 
l lijken dat deze expositie een groote propagandistische waarde 
heeft gehad. Wederom worden een 4-tal nieuwe leden toegelaten. 
Een verloting van aardige series wordt gehouden. Van de rond
vraag wordt geen gebruik gemaakt. Na de leden te hebben op
gewekt deel te nemen aan den feestavond, sluit de voorzitter 
deze vergadering. A. C. S. 
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Nieuwe leden. 
49. D. H. C. Fockens, Feico Clockkade 62, Oude Pekela. 
50. j . Rommerts, Botanicuslaan, Haren (Gr.). 
51. F. J. Tempel jr.. Hoofdstraat 31, Stadskanaal 
52. D. Everts Janzn., Wildervank. 

Candidaat-leden. 
H. Bakker, „HoIIandia", Nieuw-Buinen. 
G. Beltman, Helperbrink 45 B, Groningen. 
H. Koster Rzn., Stadskanaal-Pekelderweg. 

Bedankt per 31 December 1936. 
J. F. van Strijen, Den Haag. 
126. P. van der Wint, Groningen. 
137. D. Bronkhorst, Rotterüam. 
144. P. B. N. Delteijk, Groningen. 
143. G. van Duinen, Groningen. 
77. T- Boesman, Den Haag. 

154. G. J. Staverman, Deventer. 

Mededeeling. 
De penningmeester, de heer S. S. Ongermg, verzoekt de contri

butie voor 1937 op zijn postrekening nr. 128363 te willen storten 
of over te schrijven. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandas 25 Januari 1937; 
Beursavond op Donderdag 11 Februari 1937; 

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

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

Verslag der vergadering van 21 December 1936. 
Aanwezig 25 leden. De voorzitter opent de vergadering. Wanneer 

spreker terugdenkt aan het gehouden feest ter gelegenheid van 
ons 3e lustrum, kan hij niet anders dan de feestcommissie en den 
heer Rutten nog eens hartelijk danken voor de buitengewone zor
gen, welke zij besteed hebben tot het zoo bijzonder doen slagen 
van dien avond, die bij ieder deelnemer een prettige herinnering 
zal blijven. Ook de beeren Loontjes en Scaf worden voor han 
bijdrage bedankt. 

Hierna worden de notulen voorgelezen en goedgekeurd. Nadat 
enkele ingekomen stukken zijn behandeld, worden de vier can
didaat-leden geballoteerd en met algemeene stemmen tot lid aan
genomen. Tot kascommissie worden benoemd de beeren Wesly en 
Brekelmans. Vor de rondvraag melden zich geen leden aan en 
wordt de gratis-verloting gehouden, waarna men nog geruimen tijd 
gezellig bij elkaar blijft. ' J. H. 

Nieuwe leden. 
20. dr. Van Krieken, St. Pieterskade 9a, Maastricht. 
40. mevr. De Plönnies, Wilhelminasingel 8, Maastricht. 
58. J. Dreisssen ,Prof. Pieter Willemstraat 40, Maastricht. 

133. H. Klijnen, Spoorweglaan 11, Maastricht. 
Bedankt. 

16. C. Vogels, Lage Kanaaldijk 4, Maastricht. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 18 Januari 1937, jaarvergadering (waarbij gratis verlo
ting voor alle leden zonder nieten); 

Maandag 1 Februari 1937, beurs; 
Maandag 15 Februari 1937, vergadering; 

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

N.B. Er wordt aan herinnerd om de contributie voor het nieuwe 
jaar tijdig op de postrekening van onze vereeniging, nr. 30447, te 
storten. Eerst na storting wordt de prijs van de jaarverloting 
oegezonden. 

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

Verslag der vergadering van 15 December 1936. 
De vergadering wordt te 8J4 uur door den voorzitter geopend, 

welke vergadering een week vervroegd is in verband met bespre
kingen voor het vieren van ,,den dag van den postzegel". Aller
eerst worden de beeren Hamers en Gerardts geballoteerd en als 
lid der vereeniging aangenomen. De notulen der vorige vergadermg 
worden gelezen en goedgekeurd. Als ingekomen stuk wordt be
handeld een schrijven van den Bond over de viering van „den dag 
van den postzegel". Door het bestuur worden verschillende voor
stellen aangaande die viering gedaan en wordt door de vergade
ring goedgevonden, dat die dag gehouden zal worden op 12 Janu
ari, aangezien 10 Januari ons niet geschikt voorkomt. Verder zal 
een tentoonstelling gehouden worden van de Ie emissie van enkele 
landen met daarnaast enkele moderne zegels van die landen, waar
over door den voorzitter een lezing gehouden zal worden. Ver
schillende personen zullen voor deze vergadering, welke openbaar 
zal zijn, uitgenoodigd worden, terwijl in de courant een artikel 
over de philatelie zal verschijnen. Behalve deze vergadering zal de 
gewone vergadering op den 4en Dinsdag van Januari ook plaats 
hebben in verband met jaarverslagen, benoeming controle-com
missie, enz. 

Nadat nog over den aard der te houden tentoonstelling gespro
ken is volgt de rondvraag, waarvan enkele leden gebruik maken. 

De heer De Klerk wijst op de propaganda van de A.V.R.O., 
door aan jeugdige verzamelaars postzegel-albums te schenken. 

Ifïïl llliiiiilllllll Il|i| Illlllmillllllll Illlllmiilllllliiiiiillllll Illllll Illlliiiiiilllllliiiiiilllllll Hill illllllliioilPllliiiiiilllll iilllllliiMiillllll HUI HIHli Hill IIHll Illlll Hill IIIIIIIIHIIIHIIIIMIII 

iJ 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. 
11 
= Mij onbekende aanvragers worden verzocht de gebruikelijke referenties op te geven. 
i 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 %. 
= Klasse 3. — Eduard- en George-uitgiften, prachtig gebruikt, welke in het algemeen kunnen wor. 
f den uitgezocht vanaf 50 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. 

1 mf P r i i z e n i n B n g e l s c i t g e l d I b e t e e k e n t e e n g r o o t e e x t r a k o r t i n g . -»B 

1 J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. , , 
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De heer Engelkamp vraagt ook op 12 Januari aanwezig te 
mogen zijn met zijn postzegelhandel, waartegen geen bezwaar is, 
terwijl de heer Brouwer veronderstelt, dat door den heer Engel-
kamp voor dien avond wel iets samengesteld kan worden om te 
exposeeren. Nadat door den voorzitter nog een opmerking is ge
maakt over een advertentie betreffende het Excelsior-album in een 
catalogus van Nederland en Koloniën, waar de heer Terbruggen 
antwoord op geeft, en de maandverloting gehouden is, sluit de 
voorzitter onder dankzegging de vergadering. M. H. H. 

Bedankt als lid. 
M. van Praag, Meerhuizenstraat 26 huis, Amsterdam. 
A. P. Vlam, Koningstraat 62, Den Helder. 
A. C. Dros, Schilderseinde 58, Texel. 

Adresverandering. 
H. Witte wordt p.a. mevr. Rappard-Van Dijk, Veldheemlaan 29, 

Zeist. 
Vergadering. 

De volgende vergadering zal gehouden worden op Dinsdag 26 
Tanuari 1937, in de bovenzaal van Café „Postbrug", Koningsplein, 
Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 21 December 1936, 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen 

welkom. De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. Met 
het verzoek van de vereenigmg „De Globe", te Arnhem, wordt 
ingestemd. Daar de tijd te kort er voor is, zal de „Dag van d^n 
Postzegel" in de vergadering van 25 Januari herdacht worden. 
Fen volgend jaar zal meer medewerking worden verleend. Onder
staande personen worden als lid aangenomen. 

Tot lid van de commissie van de jaarlijksche verloting worden 
aangewezen de beeren Bloemen, Verbeek en Schoenmakers. Bij 
den laatste kunnen tot 15 Januari zegels hiervoor worden in-
seleverd. De heer Verbeek vestigt de aandacht op het tijdschrift, 
uitgegeven door Balasse te Bruxelles, hetgeen eenige leden wcn-
rchen te ontvangen. De heer Apers vraagt of de vereeniging 
nieuwe uitgiften aan de leden kan verschaffen. Hierover wordt 
langdurig van gedachten gewisseld. 

Na de gratis verloting wordt de vergadering gesloten. P. S. 

Nieuwe leden. 
H. T- M Vosse, Esschenderweg 14, Heerlen. 
K. G. van Els, Akerstraat 170, Hoensbroek. (Oud-lid). 

Bedankt. 
Q. Driessen, Heerlen. 
P. J. H. Zeestraten, Heerlerheide. 
H. Seebs, Treebeek. 
P. van der Scheer, Treebeek. 
S. Visser, Rumpen. 

Adreswijzigingen. 
M. Closset, thans Schaesbergerweg 127, Heerlen. 
A. Bestebroer, thans Nieuwstraat 22, Heerlen. 

Mededeeling. 
De leden worden beleefd verzocht hun contributie 1937 (ƒ4,—) 

vóór 1 Februari te voldoen. Na dien datum zal op hun kosten 
over het bedrag worden beschikt. 

De penningmeester, 
P. SCHOENMAKERS, 

gironummer 1443 M. 
Vergadering. 

Algemeene Jaarvergadering op Maandag 25 Januari 1937, des 
avonds te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

Verkiezing van twee bestuursleden wegens periodiek aftreden 
van de beeren M. Closset (stelt zich niet hei kiesbaar") en P. Schoen
makers. Candidaten kunnen tot het begin van de vergadering 
worden gesteld. 

Groote jaarlijksche verloting. 
' 'Beursavond op Maandag 15 Februari 1937. 

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

Bedankt met 1 Januari 1937. 
ir. C. L. Hanewinckel, Star Numanstraat 29, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 28 Januari 1937, des avonds te 8J^ 

uur, in Café „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 10 December 1936. 
Tegen half acht opening door den voorzitter; er zijn 14 aan

wezigen. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen 
en goedgekeurd. De voorziter, de heer Wolfert, memoreert in zijn 
feestrede de voornaamste philatelistische gebeurtenissen van de j p -
richting onzer Vereeniging af, op 27 November 1926, tot heden 
en spreekt verder den wensch uit, dat onze philatelistische lief
hebberij steeds moge groeien, dat de prettige onderlinge verstand
houding tusschen alle leden onzer vereeniging moge blijven voort
gaan en dat het derde lustrum nog meerderen bloei moge bren
gen. Als nieuw lid werd met algemeene stemmen aangenomen de 
heer Jos. van Engelen te Sas van Gent. De heer D. van den Berg 
brengt de gelukwenschen over van de junioren-afdeeling Axel, 
waarvoor de voorzitter hem vriendelijk dankzegt. De feestzaal 
zag er keurig uit, de tafel was goed voorzien, de leden waren in 
feeststemming en een paar bestuursleden zorgden onvermoeid den 
geheelen avond door voor duizend en één philatelistische attracties. 
Veil te vroeg bracht het sluitingsuur een einde aan dezen voor de 
vereeniging onvergetelijken dag ! Aan de beeren C. 't Gilde en 
J. C. Westerweel een hartelijk woord van dank voor hun toewijding 
en opoffering, vooral voor de wijze, waarop zij tot het allerlaatste 
oogenblik de spanning wisten hoog te houden. Te ongeveer half 
één volgt sluiting. H. A. L. 

Nieuw lid. 
Jos. van Engelen, Westkade 43, Sas van Gent. 

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

Verslag der f eest vergadering van 19 December 1936. 
De voorzitter ving te 9 uur zijn openingsrede aan met de leden 

en hun dames van harte welkom te heeten. Vervolgens wierp hij 
een terugblik op het afgeloopen jaar en memoreerde de toename 
van het ledental. Dit succes was, aldus spreker, het meest te dan
ken aan de prettige verstandhouding en eensgezindheid, die er 
steeds onder de leden heerscht. 

Het woord is dan aan den heer De Visser, voorzitter der feest
commissie, die, na eerst de aanwezigen eveneens een welkom te 
hebben toegeroepen hen verder een prettigen avond toewenschte. 
Ohder algemeene vroolijkheid deelde hij verder mede, dat de 
feestcommissie met het bestuur „heelemaal" niet tevreden was. De 
gedane greep in de beurs ter bestrijding van de onkosten voor de 
feestvergadering had veel te wenschen overgelaten. Na deze uiting 
van „groote ontevredenheid" trad de Mauritius-Band op, waar
mede tevens de goede stemming, die voor het welslagen van een 
feestavond noodzakelijk is, verkregen was. Het mysterieus klank
spel voor dames, dan opgevoerd, vond bij allen veel bijval, terwijl 
de wedstrijd in het opdienen van „koekjes" voor beeren zich ont
aardde in een reeks van diverse ,,moppen". Ter afwisseling werd 
tevens een aanvang gemaakt met den wedstrijd in het postzegel-
verzamelen voor dames. Dit was wel iets, waarmede allen zich 
zonder twijfel bijzonder geamuseerd hebben, temeer daar bleek, 
dat het postzegelverzamelen voor dames niet zoo eerlijk ge
schiedde als dit bij ons beeren het geval is. Het optreden van ver
schillende debutanten kon eveneens een succes genoemd worden. 
Ook de door den heer Van Dijk voorgedragen snitselbank was iets 
waarmede allen zich zeer vermaakten. „De" attractie vormde 
echter zonder twijfel de gratis verloting, waarbij ieder lid in het 
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bezit kwam van een of meerdere fraaie zegels Nadat van den in
middels door den heer Rademaker welvoorzienen disch was gebruik 
gemaakt, meende de voorzitter der feestcommissie, dat de tijd was 
aangebroken om zijn taak te beëindigen In een komt woord dankte 
hij de aanwezigen alsook zijn mede-commissieleden en sprak de 
hoop uit, dat de avond naar aller genoegen was verloopen Hierna 
Lracnt de heer Roelands namens de aanwezigen een hartelijk woord 
van dank aan de heeren van de feestcommissie, in het bijzonder 
den heer De Visser voor al het werk dat verzet was De bij
zondere aandacht besteed aan het vermaken der dames had spe
ciaal sprekers sympathie 

Tot slot betuigde hij zijn spijt dat niet meer leden aan de uit-
noodiging gevolg hadden gegeven, doch meende niettegenstaande, 
dat de avond tot volle tevredenheid van allen was verloopen P H 

Verslag der vergadering van 30 December 1936. 
Te 8 40 uur opent de voorzitter de vergadering en heet in het 

bijzonder den heer Rupf welkom ,die voor het eerst een bijeen
komst bijwoont 

In verband met den plaatsgevonden feestavond brengt hij ook 
thans nog een woord van dank aan de heeren van de feestcom
missie voor de keurige wijze, waarop zij voor het welslagen van 
de feestvergadering hebben zorggedragen Hierna werden de no
tulen van de vorige vergadering, benevens het verslag van de 
feestelijke bijeenkomst, voorgelezen en vastgesteld 

De heer De Visser deelt nog mede, dat verzuimd werd aan den 
heer Van Dijk een prijs uit te reiken voor de zoo aardig voor
gedragen snitselbank Dit zal alsnog geschieden 

Nadat kennis is genomen van een aantal ingekomen stukken, 
vindt de verloting plaats, waarvoor naast de beschikbare prijzen 
er een geschonken is door den heer De Visser, waarvoor hem 
door den voorzitter dank gebracht wordt 

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door den directeur 
der afdeeling verkoop, die mededeelt dat door het steeds toe 
nemend aantal deelnemers het gewenscht wordt geacht de rond-
zendmgen in twee sectien te splitsen Opdat geen lange tijd ver
loren gaat zal hiertoe eerst geleidelijk worden overgegaan Hier
door IS het mogelijk, dat er deelnemers zijn, die in korten tijd 
meer dan een rondzending zullen ontvangen, wat in de overgangs
periode niet te voorkomen is Hij vertrouwt echter, dat allen toch 
voor spoedige doorzending zullen willen zorgdragen en hoopt, dat 
de nieuwe wijze waarop voortaan de rondzendingen zullen circu-
leeren, gunstige resultaten zal afwerpen Daarna deelt hij nog mede, 
dat het rondzendverkeerrisicofonds einde December ƒ 100,— be
draagt, waarmede de eerste helft van het vastgestelde bedrag is 
verkregen 

De voorzitter brengt thans reeds hulde aan de heeren van de 
afdeeling verkoop voor hetgeen door hen in het afgeloopen jaar 
gepresteerd is, wat door de aanwezigen met een hartelijk applaus 
onderstreept wordt 

Na den heer Kaanders, candidaat-lid der vereeniging, die iets 
later is binnengekomen, van harte welkom te hebben geheeten, 
sluit de voorzitter de geanimeerde vergadering ' P H 

Candidaat-leden. 
W Rupf, Cuperinusstraat 2a, 's-Hertogenbosch (Voorgesteld door 

E P A van Dijk) 
L Th M Kaanders, Geert van "Woustraat 29, 's-Hertogenbosch 

(Voorgesteld door A Berendsen) 

#Firma J. VOET (j. e. muiaard), 
KEIZERSTRAAT 4, - ROTTERDAM. 
Uitgebreidste voorraden zegels 

(zoowel de oudste als de nieuwste uitgiften) van 

EUROPA EN NEDERLANDSGHE KOLONIËN. 
PHILATELISTISGHE BENOODIGDHEDEN: 
PINCETTEN, lOUPEN, 60MPAPIERTJES, 
ALBUMS, CATALOGI, LITERATUUR, ENZ. 
SJfie fMitt that meam axtUó^ctUm. {.,) 

Bedankt als lid per 31 December 1936. 
G W Brioul, Hintham 
J Geijsen, Oss. 

Mededeehng. 
In verband met de in de maand Februari 1937 plaats te vinden 

jaarvergadering zij erop gewezen, dat de vergadering in de maand 
Januari 1937 op Woensdag zal plaatsvinden, terwijl de jaarverga-
dermg op Zondag zal worden gehouden 

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

Verslag der vergadering van 21 December 1936. 

Aanwezig 16 leden, benevens als introducé de heer Aben Bericht 
van verhindering is binnengekomen van mevr Vorstermans en de 
heeren Derks, Merkx en Vorstermans Na goedkeuringi van de 
notulen der vorige vergadering deelt de voorzitter mede, dat z x h 
als lid heeft aangemeld de heer Van Breemen Onder de ingeko
men stukken bevindt zich een schrijven van „De Globe" te Arn
hem m zake vertegenwoordiging in den Raad van Beheer van het 
Maandblad De heer Thielen vraagt opheldering omtrent de in de 
advertenties van het Maandblad aangekondigde Excelsior-albums 
tegen uiteenloopende prijzen De heer Van Schijndel deelt mede, 
dat de uitloting van de loterij in „De ZuidwiUemsvaart" bekend 
gemaakt zal worden Getracht zal worden van den directeur ^ an 
het postkantoor te verkrijgen, dat de aan het philatelistenloket 
verkrijgbare zegels in een kastje voor het publiek ter bezichtiging 
gesteld worden Vervolgens wordt voorgesteld, de tentoonstelling 
op 10 Januari a s zoo mogelijk op officieele wijze te laten openen 
Deze opening zal om half elf plaats vinden Na de rondvraag 
volgt sluiting van het officieele gedeelte A H J S 

Candidaat-leden. 
A G van Breemen, Julianalaan 23, Helmond 
mej J van Hout, Stationsstraat 227, Veghel. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Maandag 24 Januari 1937, des 

avonds te 8 uur, m Café Geenen, Steenweg, Helmond. 
Verslagen van secretaris-penningmeester en hoofd van den 

rondzenddienst over 1936 Jaarverloting Verkiezing van twee 
bestuursleden, wegens aftreden van de heeren Van Lieshout en 
Schouten 

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

Vergaderingsverslagen. 
De beide in December gehouden vergaderingen kenmerkten zich 

door een flinke opkomst, een feit, dat het bestuur moed geeft het 
komende jaar hoopvol tegemoet te zien Drie nieuwe leden gaven 
zich op, om ingeschreven te worden H u n zij gemeld, dat er geen 
bezwaren zijn binnen gekomen en zij zich op de eerstvolgende 
vergadering als lid kunnen beschouwen Hartelijk welkom ' 

Van bestuurszijde werd medegedeeld, dat men alsnog niet ge
slaagd was, in het vinden van voldoende adressen in het buiten
land, om langs officieelen weg de nieuwe uitgiften direct te be
komen Meerdere informaties zullen worden ingewonnen De zegels 
van de Deutsche Winterhilfe en de Boudewijn-serie werden aan 
de bestellers uitgereikt Uitvoerig werd gesproken over het op
gevallen prijsverschil in een postzegelhandel te Haarlem en den 
prijs, welken wij moesten betalen voor de Duitsche zegels. De 
voorzitter lichtte dit breedvoerig toe en wees erop, dat het on
mogelijk was langs officieelen weg voor lageren prijs de zegels te 
bekomen, en daar onze liefhebberij zoo vaak aan personen aan
leiding gaf tot minder bevredigende handelwijzen, meende hij de 
leden ernstig te moeten waarschuwen Als bewijs deelde hij mede 
het besluit der Duitsche regeering, dat postzegels als deviezen 
worden beschouwd en den vrijen uitvoer hiervan verbiedt Een 
aardige attentie van het bestuur was, dat er in de St Nicolaas-
week een philatelistische grabbelton was, waaruit ieder lid een 
ingredient voor zijn liefhebberij kon opduiken of . . een fopperij 
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BOEKEMA STAAT AAN DE SPITS! 
Besloten werd om, in verband met de feesten in de eerste week 

van Januari, niet te vergaderen, doch Vrijdag 15 Januari in het 
bekende clublokaal van het Patronaatsgebouw. Introducé'« zijn 
zeer welkom. Besproken zal o.a. worden het 2-jarig bestaan en het 
houden van een lezing. H. C. D. 

Nieuwe leden. 
G. Korpershoek, Sparrenstraat 15, IJmuiden, O. 
G. Goppel, Accacialaan 52, Beverwijk. 
S. Hendriks, Melklaan 90, Velsen, N. 
J. Muussen, Zeeweg 379, Velsen. 

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

Verslag der vergadering van 28 December 1936. 
Om half negen opent de voorzitter de vergadering en heet de 

aanwezigen welkom. Er wordt overgegaan tot de behandeling van 
eenige ingekomen stukken en tot voorlezing der notulen. Er is 
een schrijven in zake een vertegenwoordiger voor de kleine ver-
eenigingen, dat door den heer Polling zal worden verzorgd. 

Voor het vieren van een nationalen postzegeldag te Gouda blijkt 
weinig animo te bestaan, daar wij pas een tentoonstelling hebben 
gehad, waarvan de kosten nog al hoog waren en de voorbereiding 
voor dezen dag te kort is. Wel worden door alle leden een stel 
kaarten, welke dien dag worden uitgegeven, besteld. Er wordt een 
commissie benoemd, die de boeken van het afgeloopen jaar van 
den administrateur en penningmeester zullen controleeren. De com
missie bestaai uit de beeren Kruissink, Schouten en Reparon. De 
commissie zal zich met genoemden administrateur en penning
meester verstaan om een avond bijeen te komen. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt overgegaan tot de rond
vraag. De heer Schouten herinnert eraan, dat wij op de verga
deringen nog geen onderlinge veiling hebben georganiseerd. De 

heer Polling zegt, dat wij dit op de volgende vergadering zullen 
doen. De heer Polderman meent, dat mondeling stemmen over 
a.s. leden niet bevorderlijk is. Besloten wordt dit in het vervolg 
schriftelijk te doen en minstens een maand candidaat te stellen. 
De heer Palsgraaf wil een tentoonstellingsfonds stichten, waarvan 
de middelen zullen worden gevormd door vrijwillige storting der 
leden en 5 Vo van de in de rondzending verkochte zegels. Besloten 
wordt dit in een bestuursvergadering ter tafel te brengen. Verder 
wordt nog besloten, dat er een nieuwe Yvert-catalogus zal worden 
aangeschaft, waarvoor de heer Rood belooft te zorgen. D. P. 

Vergadering. 
Vergadering op 25 Januari 1937, in het Schaakbord, te Gouda. 

Ned. Ver. van Luchtp.verz. „De Vliegende Hollander". 
se>-retariaa: btijnbuijsstraat is, Nijmegen. 

Het nieuwe jaar. 
Bij de intrede van het nieuwe jaar wenschen wij al onze ledtn 

veel geluk en voorspoed. Moge de luchtpostverzameling als steeds 
„het zonnetje ' zijn in deze voor velen nog zoo moeilijke tijden. 

Ook in en door de vereeniging valt nog veel te bereiken en te 
vervolmaken. Evenals het vorige jaar zullen welwillende mede
werking en/ot goede opbouwende gedachten bijzonder op prijs 
gesteld worden. 

Wij zijn thans begonnen met het samenstellen van een demon-
stratiecollectie. Voor de in de toekomst te houden bijeenkomsten 
kan iets dergelijks goede diensten bewijzen. Binnenkort zullen wij 
lezingen of demonstraties kunnen gaan houden, die zoowel de 
vereeniging alsook de liefhebberij ten goede kunnen komen. 

Reeds thans verzoeken wij onze leden, er eens hun gedachten 
over te laten gaan, of in hun omgeving niet iets dergelijks te 
organiseeren valt. J. P. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Driehoekszegels 6 cent per 100 ä f 1,25 
Idem, 12^2 cent nu f 11,— per 100. 

Verder betaal ik de beste prijzen voor de aller-
gewoonste en betere zegels van Nederland en Indië. 
Alvorens iemand anders aan te bieden, gelieve U 
mij eerst offerte te maken met prijsopgave. 

Betaling omgaand. 
A. J. DE WIT, 

Paiestrinastraat 11 , Amsterdam, Z., tel. 21323. 
(229) 

Landenpakketten 
en kleine series voor de jeugd 
levert uitsluitend aan den handel: 

R. KORHOS, 
Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren, 

Voorburg, Prinses Mariannelaan 152. 
(220) 

GRIEKENLAND. Kreta - Epirns - Thracië. 
Zorgvuldige uitvoering van elke mancolijst! Het 
is in het belang der verzamelaors, 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 0 1 V C O S J V i O P O D I ^ U S , 
Misrachi 27, Saloniki (Griekenland). 

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

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

10 series * - 1,65 
1936. Zomerzegels , p . serie - 0,20 

Idem, 10 series - 1,90 
Univers i te i t szegels , 10 series - 2.— 

1935. Zomerzegels , pe r serie - 0,20 
Weldadigheid, per ser ie - 0,26 

Postbewijszegels, cpl. ser ie (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 w. - 3,75 
1923/36. 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 -
tand ing (31 w a a r d e n ) - 5,45 

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

Nederlandsche Postzegelhandal, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 
Pos tg i ro 224451. Por to s teeds ex t ra . (154) 

POSTZEGELHANDEL 
DE PHILATELIST, 
J. P. TESSELAAR, 
Laat 95, Alkmaar. 

Stand 
op de 
(210) 

Postzegel -Tentoonstelling 
2 0 Januari te Alkmaar. 

Mijn specialiteit sedert 4 0 jaren. 

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

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

W. WINDRATH, 
LUGANO (ZWITSERLAND). 

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

i ^ Gelegenheidsaanbieding NEDERLAND ! 
1872. 7i4 c , per 10 stuks ƒ2,50 
1891. 7i4 c , per 10 stuks -0,80 
1891. 22'A c , per 10 stuks -2,50 
1928. Weldadigheid 7J4 - 12K c. in tan

ding 1 2 : 1 2 ^ . Spec, cat, ƒ19,—, 
per 10 series - 6,50 

Porto extra. — Vrijwel alles van Nederland 
leverbaar; prijzen op aanvraag. 

Ben steeds kooper van verzamelingen Neder
land (ook andere landen); ook partijen. Speciaal 
weldadigheidszegels, zoowel "" als °. 

HA 
Stationsweg 101, D E N HAAG. Tel. 116976. 
(2 min. van station Hel l . Spoor). (206) 

Philatelisten^ wekt niet-
leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aan
sluiting bij een vereeniging. 
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En de aerophilatelist op zoek naar vliegoorkonden, en geleid door 
zijn interesse voor aantrekkelijke historische documenten, verza
melde gretig al deze aardige stukken. 

Zoowel in Amerika als in Duitschland als daarbuiten steeg de 
belangstelling onder de verzamelaars voor de documenten van deze 
van 1929 tot 1936 plaatsvindende postvluchten. 

Het bijzondere stempel, dat gebezigd werd op de poststukken, die 
met een van de katapultvluchten van het s.S. Europa naar 

Southampton vlogen. 
En in een dergelijke verzameling zit een ontwikkelingslijn. De 

moeilijkheden met de voor de Amerikaansche en Engelsche kust 
meermalen optredende mistbanken, werden overwonnen door de 
voorsdirijdende radiotechniek en de kunst van het blindvliegen. 
Hierdoor speelden de weersomstandigheden een steeds geringere 
rol, omdat de vliegtuigen tenslotte steeds in verbinding stonden 
met het radiostation van het moederschip, zoowel als met die van 
de kustplaatsen. 

Het IS hier op zijn plaats om U een kort overzicht te geven 
van de technische zijde der katapultvluchten. 

De katapult en het katapulteeren van voorwerpen is geen uit
vinding van de 20e eeuw. Reeds in den grondvorm vinden wij het 
bij de Grieken en Romeinen, terwijl in de middeleeuwen door 
hetzelfde principe steenen bommen e. d. binnen de belegerde ste
den geworpen werden. 

Heden ten dage vinden wij het bij het zeilvliegen terug, waarbij 
het motorlooze vliegtuig door middel van een katapult den groo-
ten stoot bij het starten ontvangt. Voor het starten van vliegtui
gen op schepen zag men het het eerst op de oorlogsbodems. 

Toen Duitschland tengevolge van het VersaiUer vredesverdrag 
dergelijke apparaten niet meer voor militaire doeleinden mocht 
bouwen, heeit men daar de katapult aan den handel dienstbaar 
gemaakt. 

Ook in Frankrijk heeft men iets dergelijks geprobeerd op de 
mailboot „Isle de France", maar daar is men met tot een der-
gelijken geregelden dienst gekomen, zooals dat bij de Duitsche 
handelsscnepen gelukte. 

Reeds de gebroeders Wright hebben 25 jaar geleden hun eerste 
motorvliegtuig vanaf een eenvoudige houten rail door middel van 
een valgewicht de noodige beginsnelheid gegeven, waarna het op 
eigen motorkracht kon doorvliegen, terwijl voor dien tijd, in 1896, 
majoor Von Parseval zijn vliegtuigmodellen door middel van 
— door samengeperste lucht in beweging gebrachte — katapulten 
startte. Ook nam majoor Von Parseval tesamen met den lucht-
schipper Bartsch von bigsfeld proeven, om na te gaan of de 
menschen de bij de katapultstart optredende versnelling kunnen 
doorstaan. In de jaren 1908-1910 nam ir. Offerman katapult-start-
proevcn in den Eifel, terwijl de proeven op een werf in Danzig 
in 1918 leidden tot het resultaat van een startsnelheid van 90-100 
km. per uur, een snelheid welke heden ten dage nog niet veel 
verhoogd is. De proeven der latere jaren gaven ons tenslotte de 
katapulten met hun tegenwoordige bedrijfszekerheid 

Men is geneigd te denken, dat het vliegtuig vanaf de startplaats 
door middel van een explosie weggeschoten wordt. Dit is echter 
niet het geval. De start geschiedt vanaf een slede (een kleinen 
wagen), die over een korte startrail loopt. Het vliegtuig wordt 
met de romp op deze slede geplaatst. Dit geschiedt reeds in de 
haven, door middel van een kraan. Door een speciale bevestiging 
wordt het toestel op den startwagen vastgehouden. Deze verbin

ding is noodzakelijk om een eventueel bewegen door den wind of 
door het schommelen van het schip, zoowel \ óór als tijdens de 
start te vermijden. Op de startplaats zelf wordt het vliegtuig met 
de slede bovendien door een bijzondere inrichting vastgehouden, 
welke eerst op het oogenblik van de start automatisch open
gaat. Hiermede zijn alle maatregelen genoemd, welke de mislukking 
van de start onmogelijk maken. 

Het katapultvliegtuig staat op de startbaan van het s.s. Europa 
gereed voor de start. De foto werd welwillend voor reproductie 

ter beschikking gesteld door net toto-arctiiet van den 
Nordeutscnen Lloyd te Bremen. 

Voor het starten draait men de katapult in den wind. De piloten 
nemen plaats, de motor wordt op gang georacht en tot het 
hoogste toerental opgevoerd. Dan is het vliegtuig startklaar. 

De starthjn wordt nu strak gespannen. De windrichting en sterkte 
zijn nauwkeurig bepaald. Met inachtneming van de snelheid van 
het schip, de windsnelheid en het vlieggewicht van het startende 
vliegtuig kan thans door middel van een taoel de spanning be
paald worden, welke noodig is om het vliegtuig aan het einde van 
üe startbaan voldoende beginsnelheid te geven. De krachtbron, 
die met den startwagen verbonden is, wordt thans op die spanning 
gebracht. Dan gaat de piloot stevig op zijn pUats zitten en geeft 
net sein: „startklaar". De hefboom van de stuurstand van de 
katapult wordt op starten gezet en automatisch gaat de zekering 
open, die tot nu toe den startwagen en het vliegtuig vastgehouden 
had. Op hetzelfde oogenblik schiet de wagen vooruit en door
loopt in minder dan een seconde de startbaan, om op de laatste 
meiers snel afgeremd te worden. Hier verlaat het vliegtuig den 
wagen en vliegt vrij en op volle kracht verder. 

Nog vraagt men zich af, in hoeverre de bemanning last heeft 
van de bij de start optredende groote versnelling ? De stoot, dien 
men krijgt is het beste te vergelijken met den stoot welken men 
ondergaat, als een onhandige automobilist bij het op gang brengen 
van zijn auto plotseling de koppeling loslaat en de auto met een 
schok vooruitschiet. Men voelt niets meer dan een korten ruk, 
die voor de bemanning geen enkel nadeelig gevolg heeft. 

Ondertusschen is de katapult weer op zijn plaats gedraaid en 
snelt het vliegtuig naar zijn op 1000-1200 km. verder gelegen 
plaats van bestemming. 

Keeren wij thans weer naar de verzameling terug. Bij het nauw
keuriger bekijken van de stempels blijkt ons soms, dat de vlucht 
onmogelijk heeft kunnen plaatsvinden op den datum, welke in 
het bijzondere stempel vermeld staat. Dit is begrijpelijk. De 
stempels werden aangemaakt direct na het vastleggen van het 
dienstprogramma, zoodat in Mei reeds alle stempels voor de 
vluchten van Mei tot September lagen te wachten. De werkelijke 
start IS echter afhankelijk van de dienstregelmaat, en deze wordt 
o. a. ook beïnvloed door het weer en alle andere factoren die 
de afvaart en overtocht van het schip kunnen bespoedigen of 
vertragen. 

De waarde van de katapultbrieven wordt bepaald door de vraag 
en het aanbod ervan .Zijn er met een bepaalde vlucht weinig 
verzonden, dan zal men daarvoor allicht iets meer over hebben. 
Een schitterende poging om alle stukken in onderlinge prijsver
houding, en met de afbeeldingen van alle gebruikte stempels, op te 
noemen, is de Grosser Deutscher Schleuderflugpost-Katalog van 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 



12 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

het Kurt Kayssner-Verlag te Bad Buckow (Mark Schweiz), 
Duitschland. 

In het (althans voorloopig) laatste jaar, n.I. 1935, zagen wij 
weer verschillende veranderingen en verbetermgen; o. a. werden 
de gevlogen trajecten opgevoerd tot 1500, ja zelfs tot 2500 km., 
waardoor nog meer bespoediging kon worden bereikt. Bovendien 
vonden zij tot diep in den herfst plaats. 

Door het vergrooten van de te vliegen trajecten zou men ten
slotte daartoe komen, dat het ^eheele traject gevlogen werd, en 
dat dus alleen nog maar een of meer schepen noodig zijn voor het 
verzorgen en katapulteeren der vliegtuigen onderweg. Inderdaad 
is dit het plan der Lufthansa, en zooals bekend is het haar gelukt 
op een dergelijke manier door middel van het vliegtuigmoederschip 
„Westfalen" een luchtpostdienst op Zuid-Amerika te organiseeren. 

Naar Noord-Amerika werden inmiddels ook reeds proefvluchten 
gemaakt vanaf een schip gelegen bij de Azoren, en de tijd is niet 
ver meer, dat men — door de daarbij opgedane ervaringen — tot 
een geregelden dienst naar Noord-Amerika in staat zal blijken 
te zijn. 

De katapult-poststukken zijn de pioniers van deze weldra te 
openen luchtlijn op Noord-Amerika, en tesamen zullen zij een 
stuk geschiedenis op vlieggebied weergeven van taaie volharding 
en bekroond succes. 

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

VIII. 
DE GERMAANSCHE MYTHOLOGIE. 

Tristan en Isolde. 
De sage van Tristan en Isolde is van Keltischen oorsprong. De 

gebeurtenissen spelen zich beurtelings af aan de kust van Cornwall 
en in Ierland. Tristan is een jongeling van edele afkomst, in balling
schap grootgebracht. Na vele avonturen beleefd te hebben, komt 
hij aan het hof van zijn oom, koning Mark van Cornwall, waar hij 
eenigen tijd vertoeft, zonder dat deze weet dat Tristan zijn neef is. 
Reeds stond hij vanwege zijn edel karakter en dapperheid in hoog 
aanzien bij den koning. De goede gezindheid van den koning ver
andert echter in oprechte liefde, zoodra hij verneemt dat Tristan de 
zoon van zijn zuster Blanchefleur is. Blanchefleur is indertijd tegen 
het verbod van koning Mark gehuwd, vandaar, dat zij in ongenade 
viel. Alle oude veeten worden echter vergeten en Tristan wordt tot 
ridder geslagen. In opdracht van koning Mark moet hij kort daarop 
naar Ierland reizen om de hand te vragen van de lersche prinses 
Isolde. Haar ouders stemmen toe in het huwelijksaanzoek en Isolde 
aanvaardt met Tristan de .reis naar Cornwall, begeleid door haar 
trouwe kamervrouw Brangäne. Tengevolge van een vergissing van 
Brangäne geeft Isolde aan boord Tristan den liefdesdrank te drinken 
die voor koning Mark bestemd was. Groot is hun schrik wanneer 
7ij bemerken, dat zij op elkaar verliefd zijn geworden, doch zij be
sluiten dit voor koning Mark te verbergen. 

Het huwelijk tusschen Isolde en koning Mark wordt voltrokken, 
doch de geliefden zien elkaar dikwijls in het geheim, totdat 's 
konings dwerg Melot diens argwaan gaande maakt. Tristan besluit 
te vertrekken, doch hij kan Isolde niet vergeten. Hij stort zich in 
allerlei gevaarlijke avonturen en wordt tenslotte in een gevecht 
doodelijk gewond. Steeds roept hij om Isolde, die, wanneer zij het 
bericht van Tristan's doodelijke verwonding heeft vernomen, on
middellijk scheep gaat. Wanneer zij uit Cornwall komt aangevaren, 
IS bij Tristan reeds de doodsstrijd ingetreden. De laatste adem 
blaast hij in Isolde's armen uit, die daarop aan zijn sponde eveneens 
stervend neerzinkt. 

Aan deze legende is de handeling van Richard Wagner's opera 
K » Tristan en Isolde ontleend. 

Tannhäuser. 
Tannhäuser is de legendarische geschiedenis van een edelman, die 

zijn geloof verliest, doch door de groote liefde van een vrouw ver
lost wordt. Tannhäuser heeft een losbandig leven geleid, doch tot 
inkeer gekomen, keert hij terug aan het hof van den landgraaf van 
Hessen, den dag voordat op den Wartburg een groote zangwedstrijd 
plaats zal vinden. Elisabeth, de nicht van den landgraaf, had reeds 
vroeger voor Tannhäuser liefde gevoeld en zeer had zij geleden 
onder zijn lange afwezigheid. De dag van den wedstrijd is aan
gebroken. Van heinde en ver komen de adellijke beeren, begeleid 
door hun vrouwen om aan dezen deel te nemen. 

Isolde reiki: Tristan den lief Jesdron k. Tannhäuser zingt zijn Hed. 

Als het Tannhäuser's beurt is om zijn lied voor te dragen, grijpt 
hij vol bezieling in de snaren van zijn lier en bezingt in harts
tochtelijke bewoordingen de vreugden van de aardsche liefde. Groot 
is de ontsteltenis in den zangerskring en onder de luisteraars. De 
edelen willen Tannhäuser te lijf gaan, daar zij het lied als een be-
leediging beschouwen, de vrome, reine Elisabeth aangedaan. Elisa
beth werpt zich tusschen de vechtenden en dank zij haar voor
spraak, laten zij van Tannhäuser af. Elisabeth smeekt hem daarop 
naar Rome te gaan om aan den Paus vergiffenis voor zijn slechten 
levenswandel te vragen en te trachten de hemelsche genade deel
achtig te worden. Als pelgrim vertrekt Tannhäuser naar Rome. 
Elisabeth blijft in angstige spanning achter, biddend voor zijn ziele
heil. Na eenige maanden beginnen de vrome pelgrims terug te 
keeren, doch wanneer Elisabeth Tannhäuser niet onder hen aan
treft, kwijnt zij langzaam weg om tenslotte van verdriet te sterven. 
Op het oogenblik, dat zij grafwaarts gedragen wordt, keert hij uit
geput en diep ternedergeslagen terug. De Paus heeft hem voor 
eeuwig vervloekt met de woorden: „Zoo min als aan de staf in uw 
hand nog twijgen zullen groeien, zoo min zult ge de hemelsche 
genade deelachtig worden." Uit wanhoop wil Tannhäuser tot zijn 
vroeger losbandig leven terugkeeren, doch bij het zien van Elisa
beth's doodsbaar komt hij tot inkeer. De gedachte aan haar groote 
vroomheid en edel gemoed doet hem beseffen, dat dit haar on
waardig zou zijn en hij besluit zijn verder leven in boetvaardigheid 
door te gaan brengen. Op hetzelfde oogenblik vertoonen zich aan 
het uiteinde van zijn pelgrimstaf groene twijgen, als het teeken, dat 
Tannhäuser verlost is van de vloek, die de Paus over hem uitsprak. 
Diep getroffen zinkt hij stervend neder. 

Aan deze legende is de handeling van Richard Wagner's opera 
Tannhäuser ontleend. 

Parsival. 
Parsival is de held van de heilige Graal legende. De Graal is vol

gens de overlevering de beker, waaruit Jezus dronk aan het Avond
maal. De Graai werd volgens Fransche en Engelsche legenden be
waard op den Graalburcht. Deze burcht lag op de tegenwoordige 
Montserrat in het N.-O. van Spanje, niet ver van Barcelona. De 
Graal werd bewaard door ridders, die de gelofte tot het leiden van 
een godvruchtig en rein leven hadden gedaan. 

Koning Amfortas, het hoofd van de Graalridders, leed onduld
bare pijnen aan een wonde, die de toovenaar Klingsor hem toebracht 
toen hij zijn gelofte brak en de wereldsche genoegens van Klingsor's 
tooverpaleis wilde smaken. Ook Amfortas' heilige Speer is sindsdien 
in het bezit van den duivelschen toovenaar Totdat een reine jon
geling de Speer zal kunnen bemachtigen en de wond ermede aan
raken, waardoor zij zich zal sluiten, moet Amfortas lijden en boete 
doen en zal bij de onthulling van de Graal zijn wonde zich telkens 
opnieuw openen en bloeden. 

Parsival, het kind van Harteleed, is reeds jong de wereld in
getrokken, onbewust zijn hoogere bestemming tegemoet. Op een dag 
is hij op jacht in het bosch en schiet een zwaan. Hij ontmoet daar 
Gurnemanz, een der Graalridders, met eenige schildknapen. Gurne-
manz is zeer ontzet dat Parsival een zwaan heeft neergeschoten, 
daar dit een heilige vogel is. Hij leest hem daarover duchtig de les. 
Parsival schaamt zich zeer, doch verklaart, uit onwetendheid ge
handeld te hebben. Gurnemanz deelt hem mede, dat hij zich op 
heiligen grond bevindt, n.1. in de buurt van den Graalburcht, doch 
hiervan heeft Parsival evenmin gehoord. 

Plotseling komt een verwilderd en armoedig uitziende vrouw uit 
de struiken te voorschijn. Het is Kundry, de eeuwig vervloekte, die 
dadelijk in Parsival den reinen jongeling herkent, door wien Am
fortas en zij verlost moeten worden, volgens de voorspelling. Want 
ook Kundry is in de macht van Klingsor (symbool van het kwaad). 
Gurnemanz besluit den jongeling mede te nemen naar den Graal
burcht, waar hij in de kerk den dienst bijwoont, benevens de ont
hulling van de Graal. Parsival is zeer bewogen door Amfortas' 
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lijden, doch de diepere zin van de geheele handeling blijft hem ver
borgen. Na afloop van den dienst stuurt Gurnemanz hem weg met 
de woorden: „Leer begrijpen en keer dan tot ons terug". Nu trekt 
Parsival verder de wereld in. Op een dag komt hij voor een hek, 
dat een wonderschoonen tuin vol bloeiende heesters afsluit. Arge
loos betreedt hij dezen lusthof; al spoedig omzwermt hem een 
troepje lachende, met bloemen getooide meisjes, waarbij zich later 
Kundry voegt, onherkenbaar veranderd in een jonge, schoone 
vrouw. In de macht van Klingsor zijnde, wordt zij gedwongen 
jonge mannen in haar tuin te lokken en deze in het verderf te 
storten. Doch Parsival weerstaat haar aantrekkingskracht en weet 
op het juiste oogenblik uit den gevaarlijken tuin te vluchten. Groot 
is Klingsor's woede, nu de prooi hem ontsnapt. Hij leidt daarop 
Parsival's schreden naar zijn eigen tooverpaleis en verzoekt hem 
onder het doen van schoone beloften binnen te treden. Parsival 
weigert dit echter, waarop de toovenaar hem met zijn speer tracht 
te treffen. He t wapen blijft echter boven diens hoofd zweven, 
waarop Parsival de speer grijpt. Op hetzelfde oogenblik wordt 
hem geopenbaard, dat dit de heilige Speer is, waarmede hij Am
fortas' wonde zal kunnen genezen. Nu is Klingsor's macht ge
broken; onder donderend geraas stort het tooverpaleis in elkaar, 
waarbij hij onder de puinhoopen bedolven wordt. 

Parsival maakt zich op, om zoo spoedig mogelijk naar den Graal
burcht te reizen en wanneer hij dezen bereikt, is juist de dienst 
begonnen. Stil wacht hij in een hoek van de kerk, totdat Amfortas 
de Graal zal onthullen. En ziet, wanneer dit heerlijk oogenblik is 
aangebroken, komt Parsival te voor';chiin en treedt op den koning 
toe. Voorzichtig raakt hij met de heilige Speer de wonde aan en 
vanaf dit moment is de pijn gestild en sluit zich de wond. Niet 
langer is Amfortas zondig. Groot is zijn dankbaarheid; op Parsival 
toetredend neemt hij hem de Speer uit de hand en diens schouder 
ermede aanrakend, slaat hij hem tot ridder van de heilige Graal, 
terwijl hij hem tot zijn opvolger benoemt. Hijzelf wil zijn laatste 
jaren in afzondering en boetvaardigheid doorbrengen. Nu zal Parsi
val de Graal onthullen (zie de afbeelding) en wanneer hij haar op
heft om het stralende licht, dat zij verspreidt, over alle aanwezigen 
te doen schijnen, komt plotseling Kundry te voorschijn en onder 
het uiten van de woorden: „Ik ben verlost", valt zij stervend aan 
den voet van het altaar neder. 

Richard Wagner heeft de legende, zooals zij hier is weergegeven, 
in zijn opera Parsival verwerkt. 

Parsival met^de Heilige graal. Lohengrin zweert de wapens voor 
Elsa te zullen opnemen. 

Lohengrin. 
Lohengrin is de zoon van Parsival en ook hij heeft, evenals zijn 

vader, een roeping te vervullen. Wanneer hij den leeftijd van een 
jongeling heeft bereikt, vraagt hij zijn vader om de wereld in te 
mogen trekken, om de roeping hem van hooger hand opgelegd te 
volgen. Terwijl de vader aarzelt met zijn toestemming te geven, 
komt een witte zwaan aangezwommen, die een schuitje trekt. Nu 
is Lohengrin niet meer te houden; gekleed in een zilveren harnas' 
stapt hij in het schuitje en getrokken door de zwaan vaart hij weg 
naar onbekende bestemming. Na een lange reis brengt de zwaan 
hem naar Brabant. 

Elsa en Gottfried van Brabant zijn door hun vader aan het 
voogdijschap van Frederik van Telramund toevertrouwd. Telra-
mund is een machtig leenheer, doch hij hoopt later ook over Bra
bant onbeperkt te kunnen heerschen, vandaar dat hij Elsa niet 
gunstig gezind is, daar zij en haar broeder bij hun meerderjarigheid 
de heerschers over deze prov ncie zullen worden. Wanneer op een 
dag Elsa en haar broeder samen het bosch intrekken en Elsa tegen 
den avond alleen terugkeert met de mededeeling, dat haar broeder 
in het bosch op onverklaarbare wijze spoorloos is verdwenen, wekt 
dit de argwaan van Telramund op en beticht hij Elsa van broeder
moord. Hoewel Elsa onschuldig is, daagt hij haar voor het gerecht. 

Iedereen is overtuigd van haar onschuld, doch geen van de edelen 
durft het voor haar opnemen en de uitdaging tot een tweegevecht 
met Telramund aannemen. Op het kritieke oogenblik komt echter 
de zwaan aangezwommen; in zijn schitterend harnas stapt Lohen
grin uit het schuitje en terwijl hij de rechterhand opheft (zie de 
afbeelding) zweert hij voor Elsa's recht te zullen strijden, onder 
voorbehoud, dat zij nooit naar zijn herkomst zal vragen, want in 
dat geval zou hij haar onherroepelijk moeten verlaten. Elsa belooft 
dit plechtig. Lohengrin overwint Telramund, doch schenkt hem 
het leven. Elsa wordt nu hertogin van Brabant, terwijl zij Lohen
grin's vrouw wordt. Gedurende eenige jaren leiden zij een gelukkig 
leven, doch Elsa kan op den duur haar nieuwsgierigheid naar 
Lohengrin's herkomst niet bedwingen. Op zekeren dag vraagt zij 
hem ernaar, hoewel hij haar smeekt, dit niet te doen. Zij houdt 
echter aan; nu helpt weigeren niet meer; Elsa heeft haar gelofte 
gebroken en Lohengrin is gedwongen haar te vertellen, dat hij 
Graalridder is en herkomstig van den Graalburcht. De zwaan komt 
aangezwommen, Lohengrin neemt afscheid van Elsa en stapt in het 
schuitje, doch terwijl hij wegvaart komt een duif aangevlogen die 
de plaats van de zwaan inneemt. De zwaan verandert daarop in 
Elsa's doodgewaanden broeder Gotfried. Stervend zinkt Elsa in haar 
broeder's armen. 

Deze legende is eveneens door Richard Wagner tot een opera 
verwerkt. 

De Rijndochters komen voor op Oostenrijk 1926, 20 ( + 5) gr. en 
Duitschland 1933, 5 ( + 2) pf. 

Wodan's afscheid van Brünhilde komt voor op Duitschland 1933, 
8 ( + 4)_ pf._ 

Siegfried in gevecht met den draak komt voor op Oostenrijk 
1926, 3 ( + 2) gr. en Duitschland 1933, 2 (-1- 3) pf. 

Siegrfied en Günther varen naar Brünhilde's rijk, IJsland, komt 
voor op Oostenrijk 1926, 8 (-1- 2) gr. 

Het twistgesprek tusschen Kriemhilde en Brünhilde komt voor 
op Oostenrijk 1926, 15 ( + 5) gr. 

Rüdiger von Bechelaren begroet de Nibelungen komt voor op 
Oostenrijk 1926, 24 (-1- 6") gr.^ 

Het gevecht tusschen Dietrich von Bern en Hagen komt voor 
op Oostenrijk 1926, 40 (-1- 101 gr. 

Isolde rijkt Tristan den liefdesdrank komt voor op Duitschland 
1933, 20 (-1- 101 pf. 

Tannhäuser zingt zijn lied komt voor op Duitschland 1933, 
3 (+ 2) pf. _ _ 

Parsival met de heilige Graal komt voor op Duitschland 1933, 
40 (-1- 30) pf. 

Lohenerm zweert de wapens voor Elsa te zullen opnemen komt 
voor op Duitschland 1933, 25 ( + 15) pf. 

(Wordt vervolgd). 

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

Ua Mau Ke Ea O ka Aina i Ka Pono. 
(Het leven van het land is bestendig 
in rechtvaardigheid . . . 

Wapenspreuk van Hawaii). 

De schepper der wereld, Maui, hield de wenteling van de zon 
regen, opdat de schepping zou zijn voltooid voordat het einde 
kwam van den dag: op dat oogenblik ontstonden de Hawaii-
eilanden. Aldus een oud inheemsch verhaal. 

Teruggaande in het duister van den oertijd, vinden wij een 
groote menigte verhalen, die ons de schepping van Hawaii ver-
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wereldhistorische beteekenis: een van de belangrijkste eilanden
groepen van Oceanië was ontdekt: zij vormt thans een van de 
steunpunten in den Stillen Oceaan, zoowel voor de Amerikaansche 
marine als de luchtstrijdkrachten en het internationale handels-

^' 
ist 

kondigen. Maar met zekerheid weten wij niets omtrent de lot
gevallen van de „parels der Zuidzee", voordat de koene ontdek
kingsreiziger James Cook in 1778 de eilanden vond. Wij weten 
niet waar de bevolking vandaan komt: er zijn aanwijzingen, die 
duiden op een afstamming van het Joodsche volk, maar evengoed 
kan men zeggen, dat eenig verband bestaat met het oude Egypte 
van de Pharao's of met het gezegende rijk van de Inca's. Wellicht 
kwamen de eerste bewoners van Tahiti en stammen de Maori's 
weer van hen af. Hoe dit zij: het vermoeden, dat Hawaii vroeger 
geweest zou zijn het centrale punt van een geweldig continent, 
mogen wij, althans voor historische tijden, als uitgesloten 
beschouwen. 

Voor het jaar 1500 werd het bestaan der eilanden in Europa 
zelfs niet vermoed; geavanceerde denkers en stoutmoedige zee
lieden beweerden, dat men, westwaarts varend, in Indië zou komen: 
aan het geweldige continent tusschen Europa en Indië, dat wij 
thans Amerika noemen, en evenmin aan de westelijk daarvan 
liggende talrijke eilandengroepen, werd niet gedacht. Ook de ont
dekkers der nieuwe wereld meenden aanvankelijk in Indië te zijn 
verzeild geraakt: later zou hun ontdekking van nog veel grotere 
waarde blijken te zijn. 

Volgens sommigen zouden de eilanden reeds in 1527 gevonden 
zijn door twee Spanjaarden, die schipbreuk leden bij Keei, Zuid-
Kona, op het eiland Hawaii. Andere Spaansche bronnen beweren 
met zekerheid, dat in 1555 de Spaansche zeeman Juan Gaetano de 
eilanden heeft ontdekt. Hij zou aan de eilanden den naam „Los 
Majos" hebben gegeven, het grootste eiland La Maso noemend. 
Van gezaghebbende zijden wordt deze veronderstelling afgewezen: 
de eilanden hebben geheel afgezonderd gelegen van de Westersche 
cultuur tot het einde van de achttiende eeuw. Wij zullen ons niet 
mengen in deze strijdvraag, welke zuiver theoretische waarde 
heeft; gesteld al, dat de eilanden inderdaad in de zestiende eeuw 
zouden zijn ontdekt, dan is deze ontdekking practisch zonder 
eenige waarde geweest; geenerlei relatie tusschen Europa en 
Amerika eenerzijds, de eilandengroep anderzijds is aan te toonen 
vóór het einde van de achttiende eeuw. 

Op 25 Juni 1776 verliet de Engelsche zeevaarder James Cook, 
op 27 October 1728 te Marton in Yorkshire geboren, de haven 
van Nore met twee schepen, de „Resolution" en de „Discovery". 
Hij ontdekte op zijn reis verschillende eilandengroepen, o. a. de 
Tonga-eilanden Op 18 Januari 1778 liet hij het anker vallen bij 
een tamelijk groot eiland, veel grooter dan de meeste andere 
eilanden die hij ontdekt had; de plaats was gelegen omstreeks 
22 gr. N.B. en 159 er. 40 min. W L . : in de inheemsche taal Waimea 
geheeten, op het eiland Kauai. Op 20 Januari ging hij aan land. 
Men mag deze gebeurtenis zeker beschouwen als een feit van 

-::MM^JüAÉa^^iM^ läU&iäsX 

verkeer. Ook het naburige eiland Niihau werd ontdekt en wel op 
29 Januari. Op 2 Februari verlieten de schepen de eilandengroep; 
men ging onderzoekingen doen in de Noordelijke Ijszee; waar
schijnlijk heeft men Oahu, waarop de tegenwoordige hoofdstad 
Honolulu gelegen is, en misschien ook Molokai in de verte zien 
liggen; Cook ging echter niet aan wal. 

Op de terugreis, na belangrijke verdere ontdekkingen te hebben 
gedaan, zag James Cook op 26 November 1778 in de buurt van 
de eilanden, welke hij in het begin van het jaar had gevonden, 
een eiland, dat grooter was dan de andere en Maui bleek te heeten. 
Met de bevolking werd op vriendschappelijke wijze handel ge
dreven. Een paar dagen later, op 30 November 1778, werd het 
grootste eiland van de groep gevonden: het hoofdeiland Hawaii. 
Den volgenden dag ging men aan land; in het oog vallend waren 
de enorme vulkanen. Op Hawaii bleken eenige machtige vorsten 
hun heerschappij uit te oefenen, onder wie Kalaniopuu den meesten 
invloed had en beschouwd werd als souverein van het eiland. 

Inmiddels had Cook de eilandengroep een naam gegeven: Sand
wich Islands, hierdoor eer betuigend aan zijn begunstiger, den 
toenmaligen First Lord of the Admiralty John Montagu, Earl of 
Sandwich. 

Gedurende eenige weken bleef Cook in de buurt van Hawaii, 
de kusten onderzoekend en telkens aan land gaande. Op 16 Januari 
1779 bevonden de schepen zich bij het Westen van het eiland; 
een groote menigte cano's naderde; de inboorlingen waren niet 
gewapend, waaruit moge blijken dat zij geen vijandelijke bedoe
lingen hadden; het „mijn en dijn" stond hun echter niet duidelijk 
voor oogen: alle mogelijke kleine voorwerpen werden van de 
schepen afgehaald. Op 17 Januari lieten de schepen de ankers vallen 
in de Kealakekua-baai, in het district Zuid-Kona. Duizenden in
boorlingen kwamen in cano's nader en het strand stond vol be
langstellenden. Cook kwam geweldig onder den indruk van de 
groote bevolking, welke hij, met eenige overdrijving, schatte op 
niet minder dan 400.000 zielen ! Opgetogen maakte hij een verslag 
van zijn bevindingen en schreef o, a. het volgende: „Ons tweede 
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bezoek aan de Sandwicheilanden blijkt in vele opzichten de 
belangrijkste ontdekking te zijn, welke ooit in den Pacific plaats 
vond" Weinig vermoedde Cook, dat de plaats, waar hij zich 
bevond, voor hem noodlottig zou worden. De ontvangst, hem en 
de zijnen bereid, was overweldigend. De inboorlingen juichten en 
verschillende stamhoofden stelden zich te zijner beschikking. Op 
6 Februari had Cook zelfs een onderhoud met den koning, Kala
niopuu; een onderhoud, dat met vele ceremoniën en tei'.le i ge
paard ging. De vorst bracht een tegenbezoek a. n boorc van de 
„Resolution" van onaangenaamheden was geen sprake 

ECHTHEIDSKENMERKEN VAN 
MECKLENBURGSCHWERIN NRS. 2 EN 6 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 

f. 

wmsmMimm 'II 

Nr. 2 is ongetand; nr. 6 doorstoken 12. Beide dun wit papier; 
géén watermerk. 

Kenmerken: 
1. Alle vier hoekcijfcrs staan vrij in het vierkantje. 
2. Kroon hier open. 
3. Duidelijk kruis. 
4. Aantal parels op de vijf bogen der kroon van links naar rechts 

8, 10, 5, 10, 8. 
5. Onder het kruis rijksappel met bovenhelft 2 deelen en beneden 

een deel duidelijk te zien. Zie teekening. 
6. R soms gebroken 
7. Omlijsting wapenschild: 

boven: buitenlijn dun, binnenlijn dik; 
rechts: buitenlijn dik, binnenlijn dun; 
beneden: buitenlijn dik, binnenlijn dun; 
links: buitenlijn dun, binnenlijn dik. 

8. Horen meestal boven open. 
9. Oog met uitstekend lid. 

10. In de punt van het schild klein rond wit vlekje. 
11. Binnenhoek soms open. 
12. Fond van het schild bestaat uit regelmatige rijen punten, die 

diagonaal loopen. 
13. Hier valt een punt uit de rij en raakt meestal de binnenrand

lijn. 
14. De punten vormen 31 diagonale lijnen van links boven naar 

■ rechts beneden, en 30 van rechts boven naar links beneden. 
15. Altijd een punt achter MECKLENB. 

De volgende valsche stempels komen veel voor, waarmede niet 
gezegd is, dat er niet ook nog andere zijn: ROSTOCK 2 4 / 1 ; 
WISMAR 13 / 11; GUSTLOW 22 / 10; SCHWERIN 24 / 11; 
SCHWERIN 1 / 8 BAHNHOF. 

Oppassen voor echte nr. 2 met valschen doorsteek, aangeboden 
als nr. 6. 

VON STEPHAN, DE STICHTER DER 
WERELDPOSTVEREENIGING ? 

In het verslag der Bondsbestuursvergadering, opgenomen in het 
Decembernummer van het vorige jaar, trof mij de mededeeling dat 
de „dag van den postzegel" gehouden zal worden op den eersten 
Zondag na 7 Januari, den geboortedag van Stephan, den stichter 
van de Union Postale Universelle. 

Hier werd een historische onnauwkeurigheid neergeschreven, 
waarbij de verdiensten van dezen zeer bekwamen man zijn ver
groot ten koste van hen, wier werkzaamheden bij de voorbereiding 
en stichting van het wereldomvattende instituut der „Union géné
rale des Postes", zooals het aanvankelijk heette, van weinig minder 
waarde geweest zijn. 

Zoo gemakkelijk blijft er van een historische onnauwkeurigheid 
wat hangen, vandaar dat een rechtzetting n. m. m. geboden is. 

Wil men den „postzegeldag" verbinden aan den geboortedatum 
van den zeer verdienstelijken directeurgeneraal der Duitsche pos
terijen, men kan er vrede mee hebben, hoewel naar mijn bescheiden 
meening daarvoor toch eerder, op historische gronden, in aanmer
king zou zijn gekomen de Schot James Chalmers, de uitvinder van 
het postzegel. 

De oude post, aanvankelijk in zichzelve besloten, is in den loop 
van slechts betrekkelijk weinig jaren uitgegroeid tot een universeel 
verkeersinstituut, dat millioenen menschen, ongeacht rang of stand, 
dagelijks zijn diensten bewijst. Aan de stichting van dit bedrijf 
hebben mannen medegewerkt, wien de menschheid grooten dank is 
verschuldigd, bezield als zij waren door een werkelijke universeele 
gedachte En het strekt ons volk tot eer, dat tot deze grooten 
van geest eigen landszonen hebben behoord, die van stonde af aan 
overtuigd waren van de vérstrekkende gevolgen van het streven: 
de geheele menschheid op te nemen in één postaal gezin. 

Het spreekt vanzelf, dat deze wereldomvattende gedachte niet het 
bezit was van één persoon, evenmin als zii behoorde tot één tijds
gewricht. De ontwikkelingsgang der post leidde als vanzelf tot de 
behoefte de banden, waarin zij gekneld zat, losser te maken; dat de 
verbetering van de verkeersmiddelen, d. i. de verkorting der af
standen, hieroD van grooten invloed was, behoeft geen betoog. 
Daarnaast spraken de gewiizigde economische inzichten een ernstig 
woord mede, die zich kwalijk vereenigden met de fiscale bron van 
inkomsten, waartoe de post verworden was. 

Ontwikkelde in den loop der tijden de binnenlandsche oost zich 
tot een min of meer dragelijk, soms zelfs een goed geheel, aan de 
regelmatiee verbindingen met verafgelegen landen ontbrak na
genoeg alles. Bestonden zij, dan trachtten de onderscheiden rost
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besturen de gebruikers te dwingen, zelfs op rigoureuse wijze, hun 
verzendingsgelegenheid te benutten, ook al bracht dit voor het 
publiek extra kosten mede. In het kort kon men van den postalen 
wirwar zeggen: een ieder zorgde voor zich zelven. 

Toch waren er reeds lang vóór Stephan, klare geesten, die in
zagen, dat het op deze wijze niet verder kon gaan. Zoo publiceerde 
in 1811 de Duitsche staatsraad Klueber een brochure, getiteld „Das 
Postwezen in Teutschland, wie es war, ist und seyn konnte", waar
in hij de voor die tijden stoutmoedige stelling poneerde, dat de 
post te beschouwen is als een universeele instelling, dat in postale 
aangelegenheden een cosmopolitische geest moest overheerschen. 

Helaas was de tijd voor publicatie van een dergelijk geschrift 
al zeer slecht gekozen, verscheurd als Europa was door de Napo
leontische oorlogen, verbitterd het gemoed van volkeren, die onder
worpen waren of als grimmige vijanden tegenover elkander stonden. 

Dan treedt, in 1840, de Engeische posthervorming in werking, 
een daad met geweldige gevolgen, ook ver buiten de eigen lands
grenzen. Het brievenvervoer in het Vereenigd Koninkrijk steeg 
van 76 miUioen in 1840 tot 169 millioen in het volgende jaar, ja 
zelfs tot 360 millioen stuks in 1852. 

De vervolmaking van den binnenlandschen postdienst belichtte 
scherp de tekortkomingen, waaraan het internationaal verkeer leed, 
een zeer belangrijk ncvenvoordeel, dat door Rowland Hill, den 
man der posthervorming, niet in zijn beschouwingen of verwach
tingen was opgenomen. Immers, hoe beter de binnenlandsche post
dienst werkte, des te scherper traden de onvolkomenheden van den 
buitenlandschen aan het licht. Geen wonder, dat het Engeische 
voorbeeld de voorstanders van betere internationale verbindingen 
weder te wapen riep. Hiervan legde getuigenis af het in 1841 in het 
„Archiv für das Postwesen" opgenomen artikel van den staathuis-
houdkundige Von Herrfeldt, waarin de economische en politieke 
principes werden uiteengezet eener wereldpostvereeniging. De 
schrijver voegde zelfs 19 „Grundlagen zu einem Welt-Postverein" 
aan zijn pennevrucht toe. 

Kort daarop verscheen van hem een andere studie, waarin hij de 
voor die dagen stoute stelling verdedigde, dat het uniform port 
niet alleen dienen moest voor het binnenlandsch verkeer, doch 
waarin hij de noodzakelijkheid betoogde om het eveneens, van toe
passing te verklaren op den internationalen postdienst. 

Nog zij gewezen op het geschrift van den Deenschen postambte-
naar Michaelsen, verschenen in 1859 en waarin deze den nadruk 
legde op het gewijzigd karakter der post: het fiscale pad dient te 
worden verlaten; de post is dienstbaar aan geheel andere bescha
vingsdoeleinden dan het stijven der staatsfinanciën. 

Nog andere geschriften verschenen in den loop der jaren, alle 
bedoelende den weg te effenen voor eeh internationale samen
werking. 

De Vereenigde Staten van Noord-Amerika brachten in 1863 de 
brandende kwestie van het theoretische naar het practische terrein 
over, zulks naar aanleiding van een memorie, ingediend door hun 
directeur-generaal der posterijen, M. Blair. 

Zoo kwamen dan op 11 Mei 1863 de afgevaardigden der Ver
eenigde Staten van Noord-Amerika, van meerdere landen van 
Europa en enkele buiten-Europeesche staten te Parijs samen om 
te beraadslagen over verschillende grondstellingen tot regeling van 
het internationaal postverkeer. Ons land was vertegenwoordigd 
door den heer J. P. Hofstede in zijn functie van inspecteur aan 
het Hoofdbestuur. 

To t 8 Juni van hetzelfde jaar vergaderde deze internationale 
commissie en al bracht zij niet de zoo sterk begeerde remedie voor 
de postale kwaal, de groote verdienste komt haar toe nauwkeurig 
de diagnose van het ziektegeval te hebben vastgesteld, tot gemeen
goed van de vertegenwoordigers der belangrijkste staten de voor
zieningen te hebben gi'maakt, die den weg der internationale rege
ling moesten effenen. 

In dezen tijd van wikken en wegen, waarin machtige particuliere 
belangen zich verzetten tegen het algemeen welzijn, al werd de 
vinnige strijd niet steeds openlijk gestreden, was de steun, dien de 
voorstanders eener internationale overeenkomst ondervonden van 
Duitsche zijde, van zeer groot belang. Hier was in 1870 tot direc
teur-generaal der posterijen van den Noord-Duitschen Bond be
noemd Heinrich Stephan, een self-made man, die op grond van zijn 
bekwaamheid op 39-jarigen leeftijd tot dit hooge ambt geroepen 
was. 

Ernst Heinrich Wilhelm Stephan werd op 7 Januari 1831 te Stolp 
in Pommeren geboren. Hij onderscheidde zich op school als een 
begaafd leerling en begon in 1848 als surnumerair zijn postale loop

baan in zijn geboorteplaats. In korten tijd doorliep hij op voor
treffelijke wijze verschillende rangen. Algemeene bekendheid ver
wierf hij door de onderhandelingen met de Thurn- en Taxische 
post bij haar overgang aan Pruisen, terwijl hij een groot aandeel 
had in de werkzaamheden bij het afsluiten van postverdragen met 
andere landen. 

In 1868 publiceerde Stephan een memorie, getiteld „Denkschrift 
betreffend den Allgemeinen Postcongress", waarin hij de richt
snoeren uiteenzette voor een universeele postale samenwerking. De 
noodige diplomatieke stappen werden door de Pruisische regeering 
gedaan om de beraadslagingen te openen over het ontwerp van 
Stephan. De Fransch-Duitsche oorlog van 1870-1871 bracht even
wel een kink in den kabel. Toen echter in de eerste maanden van 
1872 een postverdrag tusschen de vroegere vijanden afgesloten en 
daardoor de oude verbinding hersteld werd, achtte Duitschland den 
tijd rijp om opnieuw pogingen te doen tot samenkomst der afge
vaardigden van de verschillende postadministraties. Op 15 Sep
tember 1874 kwamen deze eindelijk bijeen in het „Stenden-huis" 
te Bern. 

Wederom was ons land vertegenwoordigd door den heer J. P. 
Hofstede, thans hoofddirecteur der posterijen aan het ministerie van 
financiën, en C. W. baron Sweerts de Landas Wyborgh, directeur 
van het postkantoor te Rotterdam. 

Het ontwerp van Stephan bevatte slechts 14 artikelen, wel een 
bewijs voor den klaren geest van dezen practicus. 

Twee en twintig staten waren op het congres van Bern ver
tegenwoordigd; op 9 October 1874, na veertien zittingen, kon de 
stichtingsacte van de „Union générale des Postes" worden ge-
teekend. Driehonderdvijftig millioen menschen zouden, als eerste 
begin, de weldaden deelachtig worden van het nieuwe wereld
instituut. 

Hoe groot ook de verdienste is van den eminenten Steph.m, 
w-ens voorstellen vrijwel ongewijzigd werden aangenomen, zonder 
den krachtigen steun en de opofferingsgezindheid van de afgevaar
digden van andere landen was ook zijn werk niet tot stand ge
komen. De Union générale des Postes is derhalve niet het werk 
van één man; de akker was mede bereid door anderen. Aan Stephan 
en zijn medewerkers van allerlei nationaliteiten viel, naast de ver
dienste van eigen werk, de eer te beurt van te kunnen oogsten. 

V. B. 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTIKELEN, 
IN SEPTEMBER EN OCTOBER 1936 VERSCHENEN 

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

Afkortingen der tijdschriften: 
A.PH.: American Philatelist. 
C.C.PH.: Collector's Club Philatelist. 
E.T.: L'Echo de la Timbrologie. 
G.: Die Ganzsache. 
G.B.: Germania Berichte. 
G.S.M.: Gibbons' Stamp Monthly. 
L P H . : London Philatelist. 
I.B.J.: Illustriertes Briefmarken Journal. 
PH.J.G.B.: The Philatelie Journal of Great Britain. 
PH.B.: Le Philatéliste Beige 
PH.Z.; Philatelisten Zeitung. 
P.: Die Po.st. 
PMRK.; Die Postmarke. 
S .C: Stamp Collecting. 
S.B.Z.: Schweizer Briefmarken Zeitung. 
W.E PH.: West End Philatelist. 

Algemeen. 
Grundlegriffe der Philatelie. PMRK. 1936, 229, 257. 
Map Stamps. G.S.M. 1936, vol. IX, 224. 

Baden. 
Baden- Supplement. (Vertal.'ng van Kohl's Handboek). C C PH. 

vol. XV, 1936, 271. 
België. 

Contribution a l'érude des obliterations belges. PH.B. jrg. 16, 
1936, 171, 186. 

Liste des marques dorigine connues ju:qu'a ce jour. PH.B. jrg. 
16, 191. 
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Canada. 
„Dominion" Issues of Canada. S.C. 1936, XLVI, 697, XLVII, 

125, 167. 
Ceylon, enz. 

Ceylon and St. Helena. L.PH. vol. XLV, 1936, 218. 
China. 

The Chinese Air Post 1920-1935. C.C.PH. vol. XV, 1936, 243. 
Duitschland. 

Neue Freimarkenheftchen und Zusammendrucke aus den ent
sprechenden Heftchenbogen. P. jrg. 43, 1936, 245. I.B.J. jrg. 
63, 1936, 283. 

Fiji. 
The Postage Stamps of Fiji 1897-1902. L.PH. vol. XLV, 1936, 233. 

Finland. 
Finland. L.PH. vol. XLV, 1936, 209. 

Frankrijk. 
Les cachets de routes du Bureau Central de Paris, 1838-56. E.T. 

jrg. 50, 1936, 804, 859, 905. 
The Early Postmarks of France. PH.J.G.B. 1936, vol. XLVI, 157. 
The Philatelic Fascmations of France. I. Issues to 1900. G.S.M. 

1936, vol. X, 9, 12. 
Groot-Britannië. 

Great Britain. III. The Victorian surface-printed Issues. G.S.M. 
1936, vol. IX, 236. 

Vignette Plates of the „Silver Jubilee" Stamps. S.C. 1936, vol. 
XLVn, 157. 

Jubilee Varieties in Cook Islands and Niue. S.C. 1936, vol. XLVII, 
192. 

Labuan. 
The Postage Stamps of Labuan. G.S.M. 1936, vol. X, 6. 

Luxemburg. 
Les Timbres du Grand-Duché de Luxembourg. (Supplément). 

E.T. jrg. 50, 1936, 908. 
Nederland. 

The Royal House of Holland. S.C. 1936, vol. XL VIL 27. 
Noorwegen. 

Die „Offentligsak"-Dienstmarken von Norwegen. I.B.J, jrg. 63, 
1936, 267. 

Oostenrijk. 
Die Zeitungsmarke der Ausgabe 1867 von Oesterreich und Un

garn. PMRK. 1936, 214, 246. 
Porto-Rico. 

The Use of Spanish Postal Markings by the Military Postal 
Service in Puerto Rico 1898-99. A.PH. vol. 49, 1936, 581, 
vol. 50, 17. 

Rumenië. 
Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren Post

wertzeichen mit besonderer Berücksichtigung der Poststempel. 
PMRK. 1936, 233, 248. 

The Postage Stamps of Roumania (1862-1864). PH.J.G.B. 1936, 
vol. XLVI, 144. 

Rusland. 
Die auf der Halbinsel Krim verausgabten Marken. I.B.J. jrg. 63, 

1936, 322. 
Saargebied. 

Nochmals Bayern-Sarre 2, 3, 7 ^ Pf. und 20 Marke ! I.B.J. jrg. 63, 
1936, 302. 

Tsjecho-Slowakije. 
Die Postmarken der Tschechoslowakei. (Vervolg). PMRK. 1936, 

230, 260. 
Tibet. 

Tibet. PH.J.G.B. 1936, vol. XLVI, 162. 
Tibet und die Inschriften auf seinen Marken. I.B.J. jrg. 63, 1936, 

287. 

Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 
The Five Cent New-York. A.PH. vol. 49, 1936, 612. 
The United States Postage Stamps of the 20th Century. C.C.PH. 

vol. XV, 1936, 221. 
Zuid-Rhodesië. 

The Postmarks of Bulawayo. G.S.M. 1936, vol. IX, 229. 
Zweden. 

Geschichte des schwedischen Postwesens. P. jrg. 43, 1936, 216, 
246. 

Vervalschingen. 
Etude sur les faux de Belgique „Petits Lions" 1866. S.B.Z. jrg. IL, 

1936, 172. 
Die Marken der rumänischen Besetzung der "West-Ukraine und 

ihre Fälschungen. (Vervolg). P. jrg. 43, 1936, 223. 
Polen. Aufdruckfälschung. Mi. und Senf Nr. 20-28, Y.-T. 99-107. 

P. jrg. 43, 1936, 251. 
Raffinierte Falschstempel auf Malakote Marken. PMRK. 1936, 

219, 262. 

WAT DE PORTRETZEGELS DER VEREENIGDE 
STATEN VAN NOORD-AMERIKA ONS 

TE ZEGGEN HEBBEN 
door J. WEMMERS 

V. 
David Glasgow Farragut. 

David Glasgow Farragut, een Noord-
Amerikaansch admiraal, werd 5 Juli 1801 bij 
Knoxville in den staat Tennessee geboren. Hij 
kwam reeds op 9-jarigen leeftijd in dienst 
bij de marine. Nam deel aan het gevecht bij 
Valparaiso en werd in 1825 luitenant. Bij het 
uitbreken van den burgeroorlog was hij kapi
tein te Norfolk. De Geconfedereerden maak
ten zich van die haven meester, en Farragut 
stelde zich ter beschikking van de Noorde

lijken. Deze belastten hem met een expeditie naar New-Orleans. 
In Februari 1862 ontzette hij fort Pickens, veroverde Pensacola 
(een haven van Florida) en opende den 18ea April het bombarde
ment tegen de forten Jackson en St. Philipp. 24 April forceerde hij 
de vaart naar New-Orleans, dat dientengevolge door de landings
troepen werd bezet. Daarna maakte hij zich gereed, om de vaart 
op de boven-Missisippi, die door de Geconfedereerden versperd 
was, weder vrij te maken. Dit gelukte hem, doordien hij, van de 
landzijde ondersteund door de generaals Grant en Banks, de forten 
Vicksburg en Port-Hudson overweldigde (24 April 1862). Zijn 
schitterendste feit was de overwinning van Mobile (5 Augustus 
1864). Dientengevolge benoemde het Congres hem tot admiraal. 
Toen hij in de jaren 1867-1868 met een eskader de voornaamste 
havens van Europa bezocht, werd hij met de meeste onder
scheiding ontvangen. Na zijn terugkeer in de Vereenigde Staten 
overleed hij 14 Augustus 1870 te Portsmouth in Newhampshire. 

Zijn beeltenis komt voor op de 1 dollar van de uitgifte van 
1902-1903 der Vereenigde Staten. 

Benjamin Franklin. 
Benjamin Franklin, een Noord-Amerlkaansch 

staatsman en schrijver, werd 17 Januari 1706 op 
Governorseiland bij Boston geboren, was het 
16e en jongste kind uit het tweede huwelijk 
zijns vaders en moest dezen in de zeepziederij 
de behulpzame hand bieden. Op twaalfjarigen 
leeftijd leerde hij bij zijn half broeder James d j 
boekdrukkunst; hij besteedde zijn vrije uren 
aan het lezen van nuttige boeken ot aan het 
schrijven van artikelen voor een dagblad, dat 
door zijn patroon werd uitgegeven. Toen er 

echter onaangenaamheden tusschen hem en James ontstonden, ver
liet hij Boston zonder verlof van zijn ouders. Te Philadelphia 
moedigde de gouverneur William Keith hem aan zelf een drukkerij 
op te richten en begaf zich naar Engeland, om het noodige voor 
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zulk een zaak aan te schaffen. In Londen werkte hij op verschil
lende boekdrukkeri;en. Bij zijn terugkeer naar Philadelphia in 1726 
kwam hij in kennis met een koopman. Denham genaamd, en werd 
boekhouder op diens kantoor, doch toen deze kort daarop over
leed, moest hij weder zijn toevlucht nemen tot de boekdrukkerij. 
Weldra echter kwam hij, door eenige vrienden ondersteund, aan 
het hoofd eener eigen zaak, ook vonden zijn staatkundige ge
schritten toen reeds grooten bijval Hij begon een papierhandel 
genoot veel voorspoed en klom allengs hooger in de achting zijner 
medeburgers. Men schepte behagen in zijn dagblad en in zijn 
almanak en droeg hem op het plan te ontwerpen tot een wijs-
geerig genootschap. In dien tijd hield hij zich ook bezig met de 
natuurkunde, bepaaldelijk met de electricitcit, en wel met zeer ge
lukkig gevolg. De universiteit te Oxford benoemde hem in 1762 
tot doctor in de rechten en toen de vrijheidlievende Amerikanen 
en de aanhangers van het tngelsche ministerie zich in twee 
partijen verdeelden, trachtte elk van deze den man te winnen, van 
wiens invloed zij zich veel voorstelden Franklin werd na zijn 
terugkeer van een reis naar Londen bekleed met de betrekking 
van postmeester-generaal van alle Britsch-Amerikaansche kolomen, 
doch ook de belangrijke inkomsten daaraan verbonden, waren niet 
in staat hem afvallig te maken van de zaak des vaderlands. Toen 
de onrustige bewegingen toenamen en het Huis der Gemeenten te 
Londen zijn ambtenaren opriep om een onderzoek naar de ge
opperde bezwaren in te stellen, verscheen ook Franklin aldaar ten 
behoeve van Pennsylvanie en verdedigde met vrijmoedigheid de 
belangen der kolomen. Men ontsloeg hem uit zijn betrekking, en 
daar hij met gevangenneming bedreigd werd, vertrok hij m 1775 
naar Philadelphia, waar het Congres vergaderd was. Na dien tijd 
wijdde hij zich met ijver aan de onafhankelijkheid van zijn 
vaderland. Hij begaf zich in 1776 naar Parijs, om geheime onder
handelingen aan te knoopen Toen echter Lodewijk XVI m 1778 
de zelfstandigheid van Amerika erkend had, verscheen de een
voudige grijsaard als gevolmachtigd minister aan het Hof te Ver
sailles en was er het voorwerp van algemeene vereering. Den 20en 
Januari 1783 teekende hij te Parijs met de Britsche commissarissen 
de preliminairen van den vrede, die de vrijheid schonk aan zijn 
vaderland en keerde vervolgens naar Philadelphia terug, waar men 
hem met blijken van achting en dankbaarheid overlaadde. Zelfs 
nog op 78-jarigen leeftijd was hij voorzitter van het Congres van 
Pennsylvanie en deed hij onderscheiden nuttige inrichtingen ver
rijzen. H I J overleed 17 April 1790. Hij is de uitvinder van den 
bliksemafleider en van den electrischen vlieger en heeft ook be
proefd een verklaring te geven van het noorderlicht. Zonder zich 
in onnutte bespiegelingen te verliezen, had hij een bewonderens
waardig stelsel van practische levenswijsheid gevormd. Hij ver
stond de kunst de zedeleer toe te passen op het dagelijksch leven, 
op het aankweeken van vriendschap en liefde, op het gebruik van 
den tijd, op het oefenen van weldadigheid, op de vereeniging van 
eigen welvaart met het algemeen belang, daarbij wijzende op de 
vruchten van den arbeid en op het genot der maatschappelijke 
deugden. Voortreffelijk in dat opzicht is zijn boek: „Spreekwoorden 
van den ouden Hendrik of de wijsheid van den braven Richard" 
(1775), in vorm en inhoud het model van een volksboek D'Alem-
bert begroette den uitvinder van den bliksemafleider bij zijn op
neming in de Fransche Academie met den merkwaardigen vers
regel: „Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis" (Den hemel 
heeft hij den bliksem, dwingelanden den scepter ontwrongen), en 
op voorstel van Mirabeau droeg de Nationale Vergadering in 
Frankrijk bij zijn dood gedurende 3 dagen uitwendige teekenen 
van rouw. Tot groot verdriet des grijsaards bleef zijn eenige zoon 
William Franklin in Engeischen dienst. 

Er bestaat een volledige uitgave in 10 deelen (1840-1858) van 
de werken van Franklin, bezorgd door Sparks, en een latere meer 
volledige door Bigelow ,eveneens m 10 deelen (1887-1889). Sparks 
heeft in 1856 ook een levensgeschiedenis van hem uitgegeven, 
eveneens Bigelow (New-York 1900). 

Zijn beeltenis komt voor op een groot aantal postzegels van de 
Vereemgde Staten van Noord-Amerika. 

AANVULLING PORTRETGALERIJ. 
Mohamed Ah Bey el ABED, wiens levensbeschrijving wij gaven 

in het nummer van December 1936, is weinige dagen later, op 
23 December 1936, gedwongen tot aftreden en werd opgevolgd 
door Hasjem Attassy. 

POOLSCHE TENTOONSTELLING. 
Namens het uitvoerend comité heb ik het genoegen u te kunnen 

mededeelen, dat de „Poolsche" tentoonstelling gehouden zal wor
den van Zaterdag 13 tot en met Donderdag 18 Februari a.s, in de 
groote bovenzaal van het „American Hote l" (ingang Marnix-
straat), te Amsterdam 

Opgezet kan worden Vrijdag-middag 12 en Zaterdag-morgen 13 
Februari, afgenomen moet worden Donderdag-avond 18 Februari. 
Inzenders, die hun collecties met zelf opzetten, worden verzocht 
ervoor zorg te dragen, dat die tijdig in mijn bezit zijn 

Namens het uitvoerend comité. 
W. G. ZWOLLE, secretaris. 

Amsterdam, Oranje-Nassaulaan 37. 

EXCELSIOR-ALBUM. 
UITGAVE VAN H E T I N T E R N A T I O N A A L UITGEVERS

BEDRIJF, GRAVENSTRAAT 4, AMSTERDAM. 

Nauwelijks is dit album compleet of het eerste supplement ligt 
voor ons In het voorwoord zegt de uitgever, dat verschillende 
fouten en misstellingen, in het album opgenomen, werden verbeterd, 
aanvullings- en verbeterde bladen werden toegevoegd, waardoor het 
album aan bruikbaarheid heeft gewonnen en geheel up to date is. 

Met reeds geuite wenschen wordt bij het volgende supplement 
rekening gehouden, terwijl de ultge^er zich bij voortduring aan
bevolen houdt vor gegronde op- en aanmerkingen. 

Wat de uitvoering van dit supplement betreft, hierover is niets 
anders te zeggen, dan dat zij volkomen aansluit op het album zelf, 
dus goed papier en keurige druk. v. B. 

OESTERREICH-SPEZIALKATALOG 
Ie DEEL 1850-1918, D O O R ING. EDWIN MULLER. 

„DIE POSTMARKE", WALLNERSTRASSE 6a, WIEN I. 
PRIJS 6 SCHILLING -|- P O R T . 

Van dezen goedbewerkten catalogus ligt thans de vierde oplaag 
voor ons. Voor den speciaal-verzamelaar van de zegels van Oosten
rijk en de Oostenrijksche kantoren in de Levant biedt dit werk alles 
wat hij maar wenschen kan. Wij bevelen het gaarne in zijn belang
stelling aan. v. B. 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
GESCHENK VAN ST. NICOLAAS AAN DE JONGE 

A.V.R.O.-LUIS1ERVINKEN 1936. 

Fen alleraardigst postzegelaloum ligt thans voor ons, een ca
deautje van den hoogbejaarden Spaanschen kindervriend aan onze 
jeugd 

De uitgeefster, de Algemeene Vereeniging „Radio Omroep", 
schrijft ons, dat zij voor de samenstelling van dit album zeer veel 
medewerking heeft ondervonden van den heer Ederzeel te Amster
dam, terwijl de Vereeniging van Postzegelhandelaren eraan heeft 
medegewerkt, dat het mogelijk was een aardige postzegelpuzzle-
wedstrijd eraan te verbinden, door het beschikbaar stellen van een 
serie prachtige prijzen 

Het voorwoord, onder het hoofd „En nu maar verzamelen '", is 
kort en krachtig gesteld en houdt alle rekening met den jeugdigen 
gebruikerskring 

Dat IS nu eens een album zooals de jeugd het zich ongetwijfeld 
wenscht. Elke waarde is afgebeeld, de kleuren zijn in fijn schrift 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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niet-storend aangegeven; elke serie is op zich zelve smaakvol ge
rangschikt; enkele korte toelichtingen zijn, waar noodig, gegeven. 

Wij wenschen dit aardige album in ?eer vele handen en twijfelen 
er niet aan, of het is een goed propagandamiddel voor de jeugdige 
verzamelaars. v. B. 

Vraag. — Komt de 5 cent port 1870 van Nederland op citroen-
geel papier voor met verschillende afstempelingen ? Ik meen, dat op 
dit zegel alleen voorkomt puntstempel Wijk bij Duurstede (nr. 127). 
Ik heb een exemplaar, m. i. op citroengeel papier, met langstempel 
Hedel. Is dit mogelijk of moet men de zegels op citroengeel papier 
met andere afstempel ingen dan Wijk bij Duurstede toeschrijven 
aan chemische verkleuringen ? 

Antwoord. — Uw eerste vraag moet bevestigend worden be
antwoord. Er komen alle mogelijke stempels voor; zoo bezit ik een 
gekeurd exemplaar met kleinrondstempel Baardwijk, 12 Mei 85. 

Zeer zeker zijn chemische ontkleuringen mogelijk; heel veel 
komt deze ontkleuring voor bij Vianen puntstempel 114, waar men 
blijkbaar een zeer zure dienstgom bezigde. 

Ik heb zelfs van gezaghebbende zijde de opinie hooren uiten, 
dat de citroengele kleur in het geheel niet heeft bestaan, maar door 
ontkleuring resp. verkleuring der normale zegels is ontstaan. Dit 
laatste staat echter nog niet vast, maar is in onderzoek; een ar
tikel omtrent dit onderwerp zal misschien binnenkort verschijnen. 

In elk geval raad ik u aan om een dergelijk exemplaar voor 
aankoop te laten keuren. B. 

P. HUYSERS t 
Juist een jaar geleden, in het Januari-nummer van 1936, schreven 

WIJ eenige woorden naar aanleiding van het tienjarig bestaan van 
het philatelistenloket te 's-Gravenhage en gaven daarin uiting aan 
de waardeermg welke alom bestond onder de verzamelaars voor 
den ambtenaar van het verzamelaarsloket, den heer P. Huysers. 

Zoo juist kregen wij bericht, dat de heer Huysers, geheel onver
wacht, is overleden, op 7 Januari, op den leeftijd van 62 jaar. Dit 
bericht zal ongetwijfeld vele verzamelaars met leedwezen vervullen, 
aangezien de overledene een ambtenaar was, die steeds aan onze 
verlangens, voor zoover mogelijk, tegemoet kwam en steeds met 
groote welwillendheid gehoor gaf aan allerlei verzoeken betreffende 
bijzonderheden. 

'Moge de sympathie, welke zoovelen voor den heer Huysers 
koesterden, een troost zijn voor de weduwe. v. P. 

WEDEROM EEN NEDERLANDSCHE PHILATELIST 
ONDERSCHEIDEN. 

Het is ons een genoegen te kunnen berichten, dat onze mede
werker, de heer mr. J. H. van Peursem, te 's-Gravenhage, werd 
begiftigd met het commandeurskruis der orde van Gedimiras van 
Litauen. 

Hoewel den heer Van Peursem niet alleen om zijn philatelistische 
verdiensten deze onderscheiding ten deel viel, lijdt het toch geen 
twijfel, of zijn studies over Litauen aan de hand der postzegels, neer
gelegd in drie boekjes, hebben tot een en ander den weg geopend. 

Aan den geridderde onze hartelijke gelukwenschen. 

DE TROONSAFSTAND VAN KONING EDWARD VIIL 
Het spreekt vanzelf, dat het besluit van den Engelschen koning 

groote gevolgen heeft voor het postwezen in het Britsche wereld
rijk, al beperken deze zich tot de postzegelfabricage. Voor de 64 

koloniën, dominions, protectoraten, enz., waren de voorbereidingen 
voor de nieuwe zegels reeds getroffen en dit alles moet nu on
gedaan worden gemaakt. 

In den datum der kroning werd geen verandering gebracht en 
dus rijst de vraag, of het nog gelukken zal op tijd met de zegels 
gereed te zijn, waarop het portret zal prijken van den troonopvolger 
George VI. 

Van de zegels voor Engeland, tot dusverre verschenen met het 
portret van Eduard VIII, is de oplaag zoo groot — men zegt 
500 millioen exemplaren — dat de bezitters zich daarvan maar 
geen illusies moeten maken. Wellicht, dat in deze zegels, verschenen 
voor Britsch-Marokko ,eenige „muziek" zit, doch weten doen we 
dit geen van allen. 

George VI is ons, als hertog van York, reeds bekend door enkele 
zegels van New-Foundland en Canada. 

PHILATELIE EN TELEVISIE. 
Van de wonderbaarlijke technische vinding, de televisie, wordt 

voor de philatelic een en ander verwacht. Menig radiopraatje op 
postzegelkundig gebied boet in aan duidelijkheid, doordat het ge
sproken woord niet steeds de illustratie kan ontberen. 

De mogelijkheid bestaat, dat in een niet te ver verschiet de „man 
van den omroep" ons de nieuwste uitgiften mededeelt en deze 
tegelijkertijd vertoont. Maar het zal nog wel eventjes duren voor 
we zoover zijn ! 

Voordeelige aanbieding juist ontvangen Regeeringskilo's. 
ZWEDEN. Nieuwste regeeringslevering in origineele, door de Post 

verzegelde Kilo-pakketten, wederom in een schitterende kwali
teit, 1 Kilo ƒ4 ,75 . 

DENEMARKEN. In origineele, door de Post verzegelde Kilo
pakketten, 1 Kilo ƒ 4,50. 

N O O R W E G E N I. In origineele, door de Post verzegelde Kilo
pakketten, 1 Kilo ƒ 6,25. 

IDEM II. In origineele, door de Post verzegelde Kilo-pakketten, 
1 kilo ƒ4,25. 

FINLAND. Uit de jaren 1917-1930, met hakenkruis- en posthoorn
watermerk 1927 en ook jubileum-uitgifte 1930. Een mooi 
pakket, ƒ 3,75. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. Origineel van de Tsjechische Post, doch 
niet verzegeld, kwaliteit A ƒ 3,25. 

IDEM. Origineel van de Tsjechische Post, doch niet verzegeld, 
kwaliteit B ƒ 1,90. 

IDEM. Origineel van de Tsjechische Post, doch niet verzegeld, 
kwaliteit C ƒ 3,—. 

IDEM. Kwaliteiten A, B en C (alle verschillend) gemengd. 
1 kilo ƒ2 ,90 . 

Z.G. MISSIE-KILO'S. Frankrijk 1 Kilo ƒ1,50. België (Spoorweg) 
1 kilo ƒ 1,50. Engeland 1 kilo ƒ 1,80. 

Alles plus porto van toezending. Betaling vooruit op giro 1700, 
of onder rembours. Bij afname van 5 Kilo tegelijk 10 "/o korting. 
AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, Postbus 1. (ziia) A M S l ERDAM, Gravenstraat 17. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllüllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^ 
MUhlIHIIIIIMIIUIIIIIIllllMIMIIMHIIMIIIIIIIIIIIIMIIIinillllllllllllllllnUlllllllllinilillllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllltl 

„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
{het s.g. Jubileumboek). 

Exemplaren van dit boekwerk zijn verkrijgbaar 
bij de administratie ä f2,W plus f 0,80 porto. 

l ltlllll 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 l l l l l l lMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIllllllJlllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIinililllll l l l l l l l l l] 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllH^ 
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ADVERTENTIEN. 

„ G E D E N K B L O K K E N " 
aller landen te koop gevraagd (origineele vellen), liefst op brief 
of gestempeld. Ruil ook van Zeppelin-post. Aanbiedingen met 
prijs aan A. van de Rijdt, Hemelrijkstraat 98, Helmond. 

(â  

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandlelaren. 

Verzamelaars, stemt Uw toestel Donderdag 21 Januari 
a.s. om 4.30 uur af op de A.V.R.O. 

De heer M. J. H. TOORENS, secretaris der vereeniging, spreekt over: 

Hoe en waarom verzamelen we postzegels? 
U3o) 

1 T e k o o p g e v P a a g d : Alle zegels Nederland en Koloniën. Verder kÜowaar 1 
1 Nederland en Ned.-Indiê. Wij betalen de hoogste prijzen. 

Te k o o p a a n g e b o d e n s 
Duitschland, Br. Band, f i,— 

„ afst. München geb. - i , i o 
„ "Weld. 1936, 9 waarden eng. - 1,20 
» - n 9 - gebr. - 1,20 
a Kolonial Gedenkmarken 4 w. - 0,40 
„ Gemeinde 4 w. - 0,20 
„ Spoorweg 4W. - 0,30 

Sovjet Rusland 100 v. Yv. 200 fr - 2,jo 
Rusland 100 x 10 aan vellen - 2,— 
2JO versch. geheele wereld, per 10 - 2,50 
Nederland Olympiade compleet - 1,25 
Rembrandt per 10 series - 3,— 
Weld. 1928 „ 10 „ - 3,— 

, 1927 « 10 , - 3 — 
1929 „ ID „ - 3,— 

Weld. 1930 per i serie 
1931 » I » 

- 1932 » I ., 
- 1933 » I „ 

N e d e p l . - I n d S ë s 
JO verschillende 

100 „ 
150 
JO Suriname en Curasao 
Suriname Heemstra ongebr. 

„ Gr. Kruis 1929 
Hulpzegel 1892 2V> et tvpe II 

f o>3J 

- 0,40 
- 0,3 y 

- 0,25 
- 1,20 
- 3)— 
- i ,7j 
- 0,60 
- °>75 
- C,20 

Zichtzendingen aan vereenigingen en clubs. 1 

Porto extra. Giro 402 

1 « J O H N G O E D E , B r e d e r o d e s f r a a t 4 6 , A M S T E R D A M , W . 

15-

178) 

U I T S L U I T E N D voor en 
ten behoeve van leden der 
aanges lo ten vereenigingen. 

F. J. BUENO DE MESQUITA, 
90 AVENUE LOUIS BERTRAND, 

SCHAERBEEK (BRUSSEL) 
Mijn specialiteit: 

Boekjesrondzending naar gelang referenties. 
ALLE ZEGELS VAN EUROPA 
Prijzen lager dan de concurrentie. 

Buitengewone kwaliteit. 
Groote keuze zegels van 

BELGIË, BELG. C O N G O en LUXEMBURG. 
Verzoek om toezending mancolijsten. 

Snelle uitvoering. (^oi) 

Ik geef in ruil volgens mancolijst: Hongarije, 
Bosnië, Rumenie, Zuid-Slavie, Oud Oostenrijk, 
Veldpost, en vraag nieuwigheden vliegpost, 
oagebr. Ned. en Kol. Basis Yvert '37, Verzotik 
zicntz Ruil massawaar volgens overeenkomst 
L. von Haldsz, Budapest Vi, Delibabstrosse 
29. vLid: Breda, N. Ver. v. Postz. Verz.)(i67> 

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 

(208) 

B»taal 25 pet. meer dan vóór de devaluatie, 
voor zegels, die ik gebruiken kan per 100 en 
1000 per soort, van Nederland en Kolomen. 
Massa- en kilowaar steeds te koop gevraagd. 
Aanbiedingen steeds met prijsopgaaf aan 
R. KORMOS, Lid Ned. Ver. v. Postz. Hand., 
Voorburg, Prinses Mariannelaon 152. (221) 

T e koop gevraagd gebruikte Engeland, 2 /̂2 d. 
(koerseerend), Edward ä 85 cent per honderd, 
i^l'jd. Jubileum 193s ä f 4,— per honderd, 
plus porto. Voor kilo's Nederland betaal ik 
85 cent plus vracht (minstens 50 kilo's). 

Gordon, 241 Nightingale Road, 
London, N. 9. (218) 

P r y s dezer adver ten t ies : 
ƒ 0,75 by voorui tbeta l ing. 
Pos tzegels worden niet in 

be ta l ing genomen. 

ZICHTZENDINGEN. 
P r i m a E x e m p l a r e n . 

L a g e p r i l z e n . 
Uitgebreide collecties. 

R e g e l m a t i g n i euw m a t e r i a a l 
w o r d t in o m l o o p g e b r a c h t . 
Bi j u i ts tek g e s c h i k t v o o r den 
g e v o r d e r d e n v e r z a m e l a a r . 

W.M.F.SUTHERLAND, 
P h i l a t e l i s t , 

A l b r . T h a e r l a a n 4 9 , 
U T R E C H T . (207) 

Teks t van deze annonces 
vóór den 5en in t e zenden 

a a n de admin is t ra t i e . 

S A A R G E B I E D . V o l k s h i l f e . 
1926 £ 4,— 1927 f 3,25 1929 f 8,— 
1930 f 8,jo 1932 f 28,— 1934 f 8,2j 
Duitschl. Iposta f 7,jo, 1931 f 3,75 pi. port. 

S A A I . B E R G , 
Amsterdam Zuid 62, Giro 45124. (202) 

3e SPECIAAL CATALOGUS 
NEDERLAND EN KOLONIËN. 

N i e u w s t e u i t gave 1 9 3 6 / 3 7 . 
Pr i j s i nc l us i e f po r t f 1 ,09. 
Giro 120543. Ned. Postzegelbeurs. 

Praclit blanco losbladige albums, 
150 bladen, mooie band, 

slechts f 3,50. 
Speciaal album Luxemburg, 
pracht band, slechts f 3,—. 

N P. B. (M. J. H. T O O a E N S. 
Stationsweg 2, Den Haag , Te l . 117133.) (204^ 

Probeert U eens 100 versch. f 2,—, 
dan hebt U wat! Dat koopt U bij 

„The Globe", Zaandam, 
G i r o 1 1 8 3 3 0 . Ci3') 

Te koop gevraagd: Ned. Olympiade f 0,75; Roode Kruis f 0,50; A.N.V.V. 
f 0,40; Goudsche Glazen f0 ,28 ; Zeeman f 0,24; Rembr. f 0,22; Kind '24, '25 
f 0,16; '28, '29 f 0,16; '30 f 0,19; '31 f 0,40; '32 f 0,28; '33, '34 f 0,18. 
Zomer '35 f 0,16; dito 5 c f 0,05 ; '36 f 0,15; dito 5 c. f 0,05; 6 c Crisis f 0,07; 
y^l2 g. luchtpost f 0,22, 36 c. f 0,03; Driehoek 12I/2 f o , r i ; W, d Zw. 1V2 
f 0,50 p . 100; 6 f 0,35 p. 100, 5 f 0,80 p. 100; 12I/2 f 0,05; Cur. 6 c. f 0,35 p 100; 
12',2 f 0,05; luchtv. V. f 0,07, Kind '36 6 c. f 2.50 p. 100; 2 c. Redding f 0,02^/2; 
6 c Zeeman f 0,06. — U.S.A. gebruikt en ongebruikt (volle gom) ia kwaliteit, 
geen kantzegels, elk kwantum van zegels boven Yvert 2,- tegen behoorlijke prijzen. 

H. Dreyfuss, 
A n n a V o n d e l s t r a a t 4 , A m s t e r d a m , W . (205) 

Verzamelaar zoekt 
S p a a n s c h e 

R e v o l u t l e a s e g e l s . 
Brieven onder No. 202 aan de 

administratie van dit blad. 
Gevraagd U.S.A. en Eng. Koloniën 
in Amerika (betere soorten) post

frisch of gebruikt op brief. 
Aanbiedingen onder Nr. 215 aan 
het bureau van dit blad. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Iwee gebruikte, doch in goeden staaf 
verkeerende klembanden, halfleer, zwart, 

van Schoubek's Permanent Album. 
Aanbiedingen met prijsopgave aan 

F. H . HEUVELINK, 
Prof. Ritzema Boslaan 93, Utrecht. (209) 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

p laa t s ingen géén ex t ra 
ko r t i ng verleend. 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS!! 

A A N B I E D I N G 
v a n H E R M A N C O H N , 

Den H a a g , 2 4 V a n L e n n e p w e g . 

N e d e r l a n d . 
1898, f y,— cand. i i of 11V2 f 0,20 
1908, 20 c. groen/gnjs, postfr. f 0,50 
1913, 20 c , tand, 11V2 f 0,20 
1924, IJ c , rolt., z. wmk. f 1,75 

50 c. en 60 c , idem f 0,6 j 
1928. 7V2 c , Lorentz, 12X12V3 f 0,30 

12V2 c., Hu>gens, 12X12V2 f 0,8c 
deze beide f i,— 

Postbewijs, I, i^/g en 5 gulden f 0,40 
Weid. '28 f 0,30 Rembrandt f 0,38 

„ '30 f 0,38 A.N.V.V. f 0,70 
„ '32 f 0,40 Crisis f 0,18 

'35 f0 ,28 Zomer 193s f 0,28 
„ '36 f 0,20 Zomer 1936 f o,2j 

I M e d . - I n d i ë . 
1891. f 2,50, posttrisch f 4,— 
Java, postfris..h 

12I/2 c. f 0,20 17V2 c. f 0)2y 
20 c. f o,3j 25 c. f 0,30 
20 c. f o,j5 jo c. f 0,60 

1913. 4 c. blauw** f 0,07 
20 c. groen'^* f 0,32 

C t x r a ^ a o . 
1872 f 2,50, ongebruikt f 2,60 
1895. 2 /̂2 c. op 30 c , ongebr. f 4,2j 
191J. 22V2 c., postfrisch f 0,40 

35 c , postfrisch f 0,40 
S u r i n a m e . 
1892. 15 c. eng. f 0,1 y; 20 c, ong. f 0,20 
1900 jo c. op I gld, ongebruikt f 2,75 
1901, ongebr. 2 c. f 0,20; 3 c. f 0,20 
121/2 c. f 0,60, 20 c. f0,90; 22V2 c. f 1,25 
D u i t s c h l a n d . 
Hindenburg Med. wmk. „B." 

15 pf lila f 0,10 
IJ pf. rood f 0,25 
50 pf. groen zwart f 0,10 
Deze dne met de 60 pf. f 0,45 

Gemeindekongr , postfrisch f 0,30 
Freizeit, postfrisch f 0,15 
Nürnberg 1936, postfrisch f 0,15 
Kleederdrachten, postfrisch f 2,4o 
V a t i c a a n . 
Jur. Kongres 1934 f 0,45 
B e l ^ ë . 
Postkoets, postfrisch f 0,25 
Astrid, rouw, postfrisch f i,— 
Boudewijn, postfrisch f 0,90 
Borgerhout en Charleroi f 2,75 
lvu:x:e m t>urä* 
F I P , postfrisch f 0,70 
Wenzel I, postfrisch f 0,90 
Porto extra, tenzij bestelling vergezeld 
gaat van aanvrage voor een zichtzending. 
Zie uitknipadverfentie in dit nummer. 
Te koop gevraagd tegen contant geld: 
Europa, oud en nieuw, los en in collecties. 
Uitsluitend prima kwaliteit wordt door 
mij g e - en verkocht. (219h) 



NIEUWaAARSAANBIEDING Ä 2 CEN*r PER FRANC CPlus p o r t o ) . 

De aangegeven 
Nos. 2j)n van 

Yverc en Tellier 
i?37

* betcekent 

NATAL. 
Nrs. 9, 23, *28, 29, *43, *45, 45, 
*47, 48, 49, 50, *52, 52, *53, 54, 
=;55, =56, 56, =:60, 60, 62, *65, 

, 63 , ,^6. 
7P^\ NIGERKUST. 
fjTs.'*l, 1, 2, *4, 4, *5, 20, *21, 

'■=̂ 23, "«27, 27, =;28, 28, =•'29, 29, 
=■■30, 30, *31, 31, *35, *36, *38, 
'40. 

■ NOORDNIGERIA. 
Nrsj  * 1 , 1,. *2, 2, * 3 , H, *5^ 
■14, =:16, =:19, =;21, '■30, ' 3 1 , *34. 
*40. 

NOSSIBe. 
Nrs. *20, *23a, 23a, 24, 24, «•37, 
=:39. 
PORT. Nr. 15. 

OBOCK. 
Nrs. «4, *15, *21, *23, =;25, 34, 
47, ■■56. 

' ORANJEVRIJSTAAT. 
Nrs. =̂ 1, 1, 2, 5, =;7, 9, *10, 10, 
11, 12, * 1 3 , 1 3 , *15, 16a, *17, 
17, *18, 19, ■:20, *21, 21, =i22, 
22, *23, 23, 24, =:25, 25, *26, 
*27, «29, 29„ *30, 30, 31, =i33, 
33, 34, 34, 35, *38, *42, «49. 
TELEGRAAF. Nrs. 12, 13, 16. 

P O N T A DELGADA. 
Nrs. =:l, 1, *2, 2, 3, *4, '''S, 5, 
*6, *13, ' n s , 15, 16, *17, ':18, 
*20, *21, 21, *23, i 3 , =;24, 24, 
26, t27, 27, 33, *34. 

PORT.AFRIKA. 
Nrs. ' 1, 1, *2, *3, 3, 4, =:S, 5, 
*7, 7, 8. 

PORT.GUINéE. 
Nrs. *10, *12, =:13, «16, "lA *18, 

19, =:20, *21, *22, *23, «24, «25, 
*27, *28, «30, «47, 47, *48, 48, 
=■•50, 50, *51, «66, *6S, *69, «76, 
«■79, *80, *85, «86, 86, *89, *92, 
«97, *98, *99, *100, *101, «102, 
*103, *113—«120, «121—«128, 
■129—'■136, '■145, *159, «"160, 

«161, =.'■162, *163, '*164, «165, 
= 1̂66, *167, ' ^68 , '469, =:170. 
PORT. Nrs. =:l, 1, *13, *14, «19, 
20. ' ■ ' 

PORT. KONGO. 
Nrs. =^1, 1, 2, =̂ 3, 3, =̂ 4, 6, *14 
14,=:15, .15, *16, *17, =U8; 18, 
'•19, 20," «23, »•25, '^33, =:34, =:35, 
*36, *37, «38, ''40, «41, =;43, 43, 
■46, 46, ''48, =»50, =;54, 54, «55, 
55, •■59, 59, 60, *61, 61, *62, 62 
*63, =:64, 64, =:65, '*75—*82, 78, 
•^83_*9P, :;9j_#9ß, «103, '*1?4, 
=:126, '=:127, 'US, *ll9, *l30, 
*131, =;132. 

PORT.NYASSA. ' 
Nrs, ' 4 "10, *14, =»15, 38. 
' IpiftT" QUELIM ANE. 

Nrs. '?1—=^8, *9—*16, =H7—=:24, 
=:26, =i27, *28, 39. 

R E U N I O N . 
Nrs. *4, ' 5 , 5, 6, *7, 7, = 1̂3, «"14, 
14, '^IS, 18, •=:19, 19, «21, 21, 
*22, '■■23, 23, =:24, 24, =̂ 25, «253, 
=:29, 29, =:30, 31, *35, 35, 36, 
=■'37, '45, 45, «55, =̂ 72, *73, *74, 
=:75, =;76, *77, *7S, *81, 83, '•103. 
PORT. Nrs. "1, 1, 4. 

RHODESIA. . * > 
Nrs. ' 5 , *6, *16, "^21, 21, *22, 2J, 
=:28, =:29, =;3J, ^31,58. , '■* 

ST. HELENA. 
Nrs. *5, '■•12, 12, =:13, «15, =:l^. 
*22, '■35 Li

' ST. THOMé. , v i  ^ Ä ^ 
Nrs. 'i; =»2; «4, 4, =̂ 5, 'te^^ *% 
7, *8, "9, lO, 10, «11, «12,, «14, 
14, *15, 15, 16, 19, 2Ó, 26, 27, 
29, 33, '35, 35, =t̂ 36, =:37,' 41, «48« 

49, 50, =̂ 57, '*61, *69, =:74, =:78, 
«■84, •■■85, =:87, =:89, 89, *90, *92, 
''■^1*95, *100, *106; «HO, * l i l , 
'■■112,' =:113, =:114, *115, *118, 
*119, '126—'■■133, =;134—=;141, 
*142—=:149, '^217, «21S,. =:219, 
■■220, '■■221, *222, «"223, =;224, 
'■225,, =:226, *227, «228. 

SENEGAL. 
Nrs. ■*8, '^9, '10, =:ll, «12, »13, 
«15, 15, '■21, *48, «49, =i50, *5h 
»•52. ■ ' •• }pW^ 

SEYCHELLEN. 
Nrs. ' 4 , 1, =:2, «3, *4, «5, =;6, *9, 
9, ,''10, lö, *11, 11, «14, 14, 16, 
■■■20, *21, =:30, «32, 32, "̂ ÓJ, «64, 
*65, 66, «67, '69, «76, =i93a', 
'*94, '*95. 

^ ^ i 
hP5^. L,. VAN DIETEN'S POSTZECEl^HANDEt. N.V. 4 4 , O e l t t s c h e v a a r t , R o t t e r d a m . (i«4) 

BORNBOr 
,1586., 10 c., postfrisch, Y. & T. Nd. \7, 
188689..^2 c. ' „ Y. & T. „ 18a 

1 c. „ Y. & T.it'Siyf 9b 
M * i ^ 10',Doli. 

6 c. ' 
6 c. 
6 c. 

gebruiktj^''' 

Y. & T. 
^ . & T. 
^ ^ & T. 
Y. & T. 

29a 
46a 
46b 
46c 
51 
63a 

189293. 8 c. postfrisch, Y. & T. 
1894. 1 Doli. . „ Y. & T. 
1918. 2 c. op 5 Doli, postfrisch, Y. & T. No. 181 

2 c. op 10 „ „ '''ßA^ ^ " 1̂ 2 
1922. 1 c. Y. &. T. No. 200a/Tl^. 

f 11,25 
. 2 5 , 

„ 1 3 ,  . 
„ 63,— 
„ 36,— 
„ 2 4 , 

» 1 8 , 

» 8,— 
„ 2 7 ,  ' ■ 
„ 54,— 
„ 54,— 
„ 4 9 , 

Mijn spec ia l i t e i t : 

Zeldzame Britsclie Koloniale zegels Van alle tqdvakken. 
ZICHTZHIMOINGEN worden op aanvraag 
naar elk deel der wereld J toegezonden. 

FRINTON ON SEA, ESSEX (ENGLAND). (224) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNËPWEG 24. 

^^-*?%^^fei mm---

•Ver^soeke mij' eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voorste leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. ( fTandteekening) 

(219a) 



Te koop g e v r a a g d a contant 

Verzamelingen, Lots en 
Partijen Postzegels. 

Offerten met nadere gegevens aan 

AMSTERDAMSGHE POSTZEGELflANDEL, 
ST. LUCIENSTEEG22, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON 3 3 2 0 3 . POSTREKENING 151986. 

(189) 

J A N U A R I - K O O P J B 8 . 
ALBANIË. 
1926. Yv. 166/76, 1 q. t.m. 5 fr., 11 w. cpl., Yv. 219 fr. * ƒ4,50 
1927. Yv. 177/87, vrg. ser. m. opdr. lauwerkr., Yv. 129 fr. * - 3,25 
1928. Yv. 207/17, 1 q. t.m. 5 fr., 11 w. cpl., Yv. 126.50 fr. * -2,95 
1928. Yv. 190/97, troonsbest. A. Zogou, 1 q. t.m. 1 fr., 8 w. 

cpl., Yv. 67.50 fr. ■  2,15 
1928. "Vv. 188/89, 2 opdrukken, cpl. * 0,08 
1929. Yv. 218/20, 3 opdrukken ,cpl. Yv. 4,25. fr. » 0,13 
1925. Yv. 1/7, vliegpost, 5 q. t.m. 3 fr., cpl. Yv. 102 fr. * 2,15 
1927. Yv. 8/14, vliegpost ,als 1/7 doch m. opdr., Yv. 98 fr. * 2,15 
1926. Yv. 26/29, porto, 20, 30, 50 q., cpl. Yv. 20 fr. * . . 0 ,40 
ITALIË. 
1911. Yv. 88/91, Eenheid v. Italië, 4 w., cpl. * 0,40 
1921. Yv. 110/12, Danteherd., 15, 25, 40 c , cpl. * 0,30 
1921. Yv. 113/16, Overwinning, 5, 10, 15, 25 c , 4 w. cpl. * 0,12 
1923. Yv. 124/27, Propaganda Fide, 20, 30, 50 c , 1 1., cpl. *  1,20 
1923. Yv. 146/51, Manzoni, 10, 15, 30, 50, 1 en 5 1., cpl. *  1,75 
1924. Yv. 152/55, Overwinn.z. m. opdr., 4 opdr. 1 1., ^ 1 . * 3,60 
1924. Yv. 156/62. Crociera Italiana 1924, geh. cpl., 7 w. * 3,50 
1924. Yv. 163/68, Heilig Jaar, 6 w. cpl. *  1,35 
1926'. Yv. 186/91, Franc, 20, 30, 40, 60, iVt, 5+2,50, cpl. * 0,75 
1926. Yv. 192/95, Opmarsch n. Rome, 4 w. cpl. * 0,95 
1928. Yv. 209/12, Uitg. v. d. vrijw. militie, 4 w. cpl. * . . 0,85 
1928. Yv. 213/22, Em. Philib., 20 c. t.m. 20 1., zeldz., cpl. *  5,10 
1929. Yv. 244/50, MonteCassino, 7 w. cpl. Yv. 20,50 fr. * 0,65 
1929. Yv. 251/53, Huwelijksserie, 3 w. cpl. *  0,40 
1930. Yv. 254/57, Voor de vrijw. militie, 4 w. cpl. * 1,25 
1930. Yv. 258/62, en vliegpost 18/20, Ferruci, geheel cpl. * 1,85 
1930. Yv. 263/71, Virgilius, 15 c. t.m. 10+2,50 1., 9 w. cpl. * 2,50 
1931. Yv. 273/79. S.'Antonius, 7 w. cpl. t.m. 5+2,50 1. . . 1,40 
1931. Yv. 280/82, Zeevaartschool Livorno, 3 w. cpl 0,10 
1932. Yv. 295304, Garibaldi, 10 c. t.m. 5 + 1 1., cpl. 9 w. * 1,95 
1933. Yv. 325/29, Heil. J., 20, 25, 50, 1% en 2,55+2,50, cpl. 1,20 
1934. Yv. 330/36, Annexatie van Fiume, cpl 1,95 
1934. Yv. 346/56, Militaire medaille, 11 w., geh. cpl 1,75 
1935. Yv. 360/63, en vlgp, M, Vrijw. Mil., incl. vlgp., cpl. * 0,70 
ITALIË VLIEGPOST. 
1926/28. Yv. 3/9, 50 c. t.m. 5 1., 7 w., cpl. * 1,55 
1927. Yv. 10/11, 50/60 en 80/1 1., serie cpl. * 0,45 
1930/32. Yv. l la /17, 25 c. t.m. 10 1., 8 w., cpl. gebr 1,50 
1932. Yv. 32/38, Garibaldi, 5 w. cpl. gebr 1,95 
1933. Yv. 42/47, Zeppelin Rio de Janeiro, 3 t.m. 20 1., cpl. * 7,50 
1933. Yv. 50/51, Heilig J., 50+25 en 75+50 , 2 w. cpl. gbr. 0,35 
1934. Yv. 52/55, Vlucht Rome/BuenosAyres, 4 w. cpl. * . .  2,80 
1934. Yv. 69/75, Mil. medaille, 25 c. t.m. 3 + 2 1., 7 w. cpl. 2,95 
1934. Yv. 78/83, RomeMogadiscio, 1, 2, 4, 5, 8, 10 1., cpl. * 3,50 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM, 
P o s t b u s 1. (211) Gravenstraat 17. 

ADVERTEER EEN KEER 
EN U DOET HET MEER. 

postzegelhandel p. eoOflerdjjk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 9299S. 

Supplementen 1937 rerkrijgbaar voor Schanbek, 
KaBe én SchwanebergAlbums. 
PRIJSLIJST VAN ALBUMS 

EN ALLE BENOODIGDHEDEN 
GRATIS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR. 

AANBIEDING NEDERLAND. 
1872. Koning TA et ƒ0,25 

Koning 223^ et -1,50 
1899. 1, 2'A en 5 gld * - 0,25 
1919. 40 en 60 op 30 et - 0,10 
1923.*Toorop, 2 stuks . . . . -0.85 
1924. Weldadigheid, 3 stuks . . . -0,25 
1925. Weldadigheid, 3 stuks . . . -0,25 
1926. Weldadigheid, 4 stuks . . . -0,45 
1927. Weldadigheid, 4 stuks . . . -0,30 
1928. Weldadigheid, 4 stuks . . . -0,30 
1929. Weldadigheid, 4 stuks . . . -0,30 
1930. Weldadigheid, 4 stuks . . . -0,30 
1931. Weldadigheid, 4 stuks . . . -0,60 
1982. Weldadigheid, 4 stuks . . . -0,35 
1933. Weldadigheid, 4 stuks . . . -0,30 
1934. Weldadigheid,.4 stuks . . . -0,30 
1935. Weldadigheid, 4 stuks . . . -0,30 

PORTO EXRA. (223) 

Excelsior Ei t-Alt, /xceisior JO/uropa-iAiDum 
in zes klembanaen met kunstleaer overtrokken. 

Dit is absoluut een compleet albujn, 
in Nederlandschcn tekst, 

en 
Nederlandsch fabrikaat. 

100 procent b e t e r en 
5 0 procent goedkooper 
dan buitenlandsche albums. 

Prijs in zes aeelen i 40,— 
(veertig é^^"^**)» t^ ketalen in twaalf termijnen. 

Postzegelnanael „Universum , 
v/k. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL N.V., 
Gravenstraat 4 , Telefoon 42164, A M S T E R D A M . (;..7) 

\ 


