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Nr. 2 - (182). VOOR PHILATELIE 

Bijzondere aanbieding. 
Prachtige verzameling 

AZTE, AFRIKA, AMERIKA EN AUSTRALIË 
in zoo goed als nieuw Schaubek-album, in drie 

'banden, uitgaaf 1936. 
Deze goed onderhouden verzameling bevat circa 

14 000 verschillende zegels met een gegarandeerde 
Yvert-waarde van minstens 120.000 francs. 

KOOPSOM 1200 GULDEN. 
Voorts bieden wij aan, nrs. volgens Yvert: 

DANZIG 1920. Nrs. 38—43, compleet ƒ 1,50 
DANZIG 1936. Winterhilfe, compleet > - 0,90 
DUITSCHLAND. Bruine Band, per vel - 0,85 
DUITSCHLAND. Olympische winterspelen - 0,50 
DUITSCHLAND. Olympische zomerspelen - 1,20 
DUITSCHLAND. Idem, in 2 vellen - 2,— 
ENG. MAROKKO 1936. Complete opdrukserie, 11 stuks, 

Edward VIII - 0,90 
FRANKRIJK Bordeaux 1923, nr. 182 - 1,— 
FRANKRIJK. 10 c. groen, nr. 188 - 1,50 
FRANKRIJK. Idem, compleet boekje, 10 zegels . . . . - 15,— 
MALTA 1922-1926. T.m. 10 sh., compleet, nrs. 84—94 en 

96—100, nom. .£ 1.2.6 - 1 1 , — 
MALTA, i ; 1, nr. 101 - 10,— 
SAARGEBIED. Volksabstimmung, nrs. 1—16 . . . . - 8,— 
SAARGEBIED. Volksabstimmung, nrs. 24—27 . . . . - 2,50 
SPANJE 1936-1937. Uitgifte Franco-regeering, 5 waarden 

met opdruk Viva Espana - 0,80 
SPANJE. Idem, Roode Kruis, 8 waarden - 3,50 
TOUVA. Nrs. 39—46 en luchtp. 1—9, 2 prachtseries, fr. 104 - 0,80 

ALLES POSTFRISCH. — BOVEN ƒ 5 , — FRANCO. 
Het mooie A.V.R.O.-ALBUM voor Nederland en 

Koloniën, compleet, voor slechts 55 cents franco. 

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

Postgiro 21278. 
(222) 

•#-

BREDA, 
16 FEBR. 1937. 

J. K. RIETDIJK 
AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP 

LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
tEL. 11702O. — POSTREKENING 117396. 

129' Postzegelveiiing 
1, 2 en 3 Maart 1937, 

Ie 's-Gravenhage, Hotel Victoria, Spuistraat. 

Deze veiling bevat een belangrijke, 
zeer yolledige verzameling 

Engeland en 
Eng. Koloniën, 
zooals in langen tijd hier te lande niet 
meer onder den hamer is geweest. 

Vraagt per omgaande den 
geïllustreerden veilingcatalogus. 

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

(212) 

N.V. DRUKKEKU BORGHOUTS - ROTTERDAM 



MAX POOL, ?A5™P-̂ iSe,t*: DEN HAAG. 
-*- -*- ^ - ^ ^ ^*^^^ M-^^ Gevestigi sinds 1918. ( P O S T - S O H E V B N IN G B N). 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
Bi iRort ctiijnt» 

A A N B I E D I N G N o . 7 CiVlaart>, 
bevattende een pracktiée, in ruim 600 kavels, ^edetailleerae 
collectie NEDERLAND en KOL., EUROPA en OVER
ZEE, tegen zeer billijke netto-prijzen. Vraagt reeds tbans 
een catalogus aani Toezending gratis en franco! 

Een PRETTIGE, VOORDEELIGE wijze ter comple-
teerin^ Uŵ er verzameling I 

VEILINGEN. 
7 8 e V e i l i n g , Medio MAART. Speciaal-collectie 
NEDERLAND EN KOL., OUD DUITSCHE STATEN 
DUITSCHE KOL., enz. B E I v A N G R i a K ! 

Voor ae 79e en volgende veilingen kunnen reeas inzen
dingen ^vorden toegezonden. 

Vraagt de GUNSTIGE VEILINGCONDITIES. 

Postzeflcihandei p . Hoogerdqk, 
HOLENSTRAAT 22, DEN HAA6. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 9299S 

Supplementen 1937 verkrijgbaar voor Schanbek-, 
Ka-Be- en Schwaneberg-Albams. 
PRIJSLIJST VAN ALBUMS 

EN ALLE BENOODIGDHEDEN 
GRATIS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR. 

AANBIEDING NEDERLAND. 
1872. 

1919 
1923 
1924. 

Koning 7'A et. 
Koning 22^ et. 

1899. 1, 2K en 5 gld. . 
40 en 60 op 30 et 
Toorop, 2 stuks 
Weldadigheid, 3 

1925. Weldadigheid, 
1926. Weldadigheid, 
1927. Weldadigheid, 
1928. Weldadigheid, 
1929. Weldadigheid, 
1930. Weldadigheid, 
1931. Weldadigheid, 
1932. Weldadigheid, 
1933. Weldadigheid, 
1934. Weldadigheid, 
1935. Weldadigheid, 

stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
«stuks 
stuks 

PORTO EXRA. 

ƒ0,25 
-1,50 
-0,25 
-0,10 
-0.85 
-0,25 
-0,25 
-0,45 
-0.30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 

. '̂'0,60 
-0,35 
-,0,30 

*^,0,30 
"̂ ■^0,30 

(223) 

Excelsior Ei HÄlt, /xceisior rwuropa^AiDum 
in zes kieniDanaen m e t kunst leaer over t rokken. 

Dit is absoluut een compleet album, 
in Nederlandschen tekst, 

en 
Nederlandsch fabrikaat. 

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

Prijs in zes aeelen i 4O9— 
(veertig ^ulaen) , te betalen in twaalf te rmi jnen. 

Pos tze^emande l „ U n i v e r s u m , 
v/k. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL N.V., 
Gravenstraat 4, Telefoon 42164, A M S T E R D A M . (,,7) 

G R A T I S O I V Z E R R i a S V E R A N D E R I I V G E N ! 
Op onze Prijslijst No. 22 van NEDERLAND EN KOLONIËN verscheen zoo juist een hjst met een aantal 

^ — — P R i a S V E R A N D E R l N G E N . — ^ — 
Belangstellenden zenden wij deze lijst op aanvrage gaarne toe. 

I V I E U W ! S P A I V J E , 1 9 3 6 . G E N E R A A L F R A N C O U I T G I F T E N . 
Serie 1, 12 stuks, met opdruk „VIVA ESP ANA" 
Serie II, 9 „ , VIVA ESP ANA" en toeslag + 5 centimos. 
Totaal 21 stuks, ongebruikt, voor slechts . . . . F 7,^ (plus porto). 

G . K B I S E : R & Ä O O N , P A S S A G E 2 3 3 7 , D E N H A A G. 
T e l e t o o n I I343S . P o s t g i r o 4 2 8 2 . (216) 
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ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 24 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

16e Jaargang. Breda, 16 Februari 1937. Nr. 2 (182). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

, 
« 
a 

> 

 17,50 
 12,50 
 10,— 
 7,50 

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

. 
, 
» 
> 

 5,50 
 4 , 5 0 

 ••,
 3,— 

Bij 3, 6, 12niaal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën, zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgïtten, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Hulkesteinscheweg 2a, 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betrett, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z.; buitenland sehe poststukken 
aan dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomscraat 98, 'sGravenhage; afscempelingen aan J. P. Traan
Derg, Brouwersplein i$r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
'sGravenhage; luchtpost aan H . L. S. Adama, Stijnbuïjsstraac 35, Nijmegen. 

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere verecnigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 49j6. Postrekening 37183. 

WAT DE „DAG VAN DEN POSTZEGEL" 
ONS THANS REEDS LEERT. 

Op 10 Januari j.1. werd in verschillende landen de zoogenoemde 
„postzegeldag" geiiouden; ook Nederland deed aan deze nieuwe 
mode dit jaar voor het eerst mee. 

In het vorige nummer van het Maandblad wezen wij reeds op 
de o. i. historische onjuistheid aan dezen „dag" den geboorte
datum te verbinden van Stephan als „stichter der Union Générale 
des Postes". Al kan men in waardeering over de verdiensten van 
dezen eminenten Duitscher van meemng verschillen, het vast
stellen van den datum, waarop de „dag" gehouden wordt, is even
wel van ondergeschikt belang waar het gaat om het beginsel, dat 
ten grondslag ligt aan de op deze wijze tot uiting komende propa
ganda zelve voor de philatelie. 

Ook hier kan men vóór en tegen aanvoeren; de voorstander zal 
u ongetwijfeld duidelijk kunnen maken, dat het alle aanbeveling , 
verdient voor de postzegelliefhebberij zooveel mogelijk reclame te 
maken. Met hetzelfde gemak en even overtuigend zal het den 
tegenstander mogelijk zijn om aan te toonen, dat, welke middelen 
men ook aanwendt, niemand tot de philatelie wordt bekeerd, wan
neer hem de eigenaardige geestesgesteldheid ontbreekt, die hem 
als het ware voorbestemt om verzamelaar te worden. 

En de voorlichting dan, hoor ik de voorstanders reeds uit
roepen. Die voorlichting heeft n. o. m. met het houden van een 
postzegeldag niets te maken; zij wordt gegeven aan hen, die reeds 
verzamelaar zijn, door de vakpers en door de vereenigingen. 

Een debat over het vóór en tegen lijkt ons bij voorbaat dan ook 
onvruchtbaar; persoonlijk zullen wij dit laten rusten, hoewel het 
ons toch wel van belang voorkomt, over dit onderwerp eens her 
pro en contra van den lezerskring te vernemen ,waartoe de ko
lommen van het Maandblad openstaan. 

Waar wij evenwel thans de aandacht op willen vestigen, is de 
overbodige, ja zelfs reeds betreurenswaardige franje, om deze 
„feestviering" aangebracht en waarmede de voorstanders de phila
telie geen dienst bewijzen, hoe goed gemeend hun bedoelingen 
ook mogen zijn. 

Jarenlang reeds duurt de strijd der verzamelaars tegen over
bodige uitgiften, die zelfs wel eens een dergelijke scherpte heeft 
aangenomen, dat ook de regelmatig terugkeerende kinder, kerst
en soortgelijke weldadigheidszegels tot inzet van die twistvraag 
worden gemaakt. Naar onze meening — meer dan eens in dit 
blad kenbaar gemaakt — evenwel ten onrechte, omdat de tegen
standers van dergelijke uitgiften over het hoofd zien, dat breede 
lagen der bevolking, talrijke nietverzamelaars, gaarne het kinder
zegel benutten om daardoor op gemakkelijke wijze mede te kunnen 
werken aan een sympathiek doel: hulp aan de noodlijdende jeugd, 
de rampzalige gevolgen van ernstige ziekten te temperen, enz. enz 
Doch juist het vele kaf, dat zelfs onder het koren dezer wel
dadigheidszegels schuilt, maakt, dat talrijke verzamelaarstegen
standers van speciale zegels, gaan generaliseeren en door het vele 
kwade het goede niet meer zien. 

Hoe worden dezulken gesterkt in hun wantrouwen of wellicht 
zelfs afkeer, wanneer zij zien, dat de jongste postzegeldag b.v. in 
België bracht een speciaal toeslagzegel, waarvan — zijn wij juist 

ingelicht — de extra opbrengst ten goede komt aan het post
museum, de vereeniging tot bestrijding der tuberculose en den 
Belgischen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars ! 

Om dichter bij huis te blijven :de Nederlandsche Bond gaf een 
stel speciale kaarten uit ter gelegenheid van den postzegeldag. 
Gelukkig bleef de uitwerking bepaald tot den kleinen kring der 
poststukkenverzamelaars, doch de grondgedachte, die bij de ver
spreiding dezer kaarten voorzat, is er n. o. m. niet minder aan
vechtbaar om. 

Ook het feit, dat de Nederlandsche posterijen haar medewerking 
tot de „viering" verleenden door het in gebruik nemen van een 
speciaal stempel, doet de vraag rijzen: waar gaan wij heen ? 
Gelukkig bleef ook hier de uitwerking bepaald tot den kleinen 
kring van stempelverzamelaars. 

wmmmmm 
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En wat te zegen van den handigen Duitschen handelaar ,die 
geheele vellen van de 3 pfennig der Hindenburgserie om het 
andere zegel voorzag van een zwarten opdruk, op de wijze als 
de afbeelding te zien geeft ? Wij mogen den man zelven daarover
niet lastig vallen; reclame is voor zijn bedrijf even noodzakelijk 
als licht en lucht. Spielerei ? Maar dan toch een gevaarlijke, wanf 
we staan slechts aan het begin. 

De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars heeft de zware taak er voor te zorgen, dat uitwassen 
in de philatelie worden uitgeroeid niet alleen, doch dat zij ook ■ 
worden voorkomen, wat altijd nog beter is dan genezen. 

De „franje" van den postzegeldag dreigt een gevaar te worden; 
de Bond overwege, na nauwgezet beraad, wat zijn standpunt in 
dezen moet zijn. Voor dit lichaam en voor de Federation Inter
nationale de Philatelie is hier een dankbare taak weggelegd 

V. B . 

r iiiiMitiiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiriiMiiiiiiiMi|iiiiniiiiiiiiiiiiniiiitiMiitiiiiiMiii!iiiiniiiMimriiiiiiiiii)iiMiriiiiiriin 
Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissen
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

iiiiMJiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMJMiMiiiiiMinniiiiiiiiiiiniiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiniiniiiniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiMiii^ 



22 NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 

llit^fiflem 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 

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

A N D O R R A (Fransch kantoor). 

Frankeerzegtls in nieuwe wapenteekening: 
2 centimes, blauw. 
3 centimes, bruin. 
5 centimes, roselila. 

15 centimes, lila. 

ARGENTINIË. 
Dienstzegels, opdruk M. H. op koerseerende frankeerzegels: 

2 centavos, bruinlila. 
15 centavos, blauw. 

BELGIË. 
Ter „eere" van den postzegeldag verscheen in de teekening der 

Boudewijnserie het frankeerzegel: 
2 fr. 4 5 + 2 fr. 55, grijsblauw. 

Tot 31 Januari j.1. was dit z^gel aan de postkantoren ver
krijgbaar. 

Naar verluidt wordt de extra opbrengst verdeeld tusschen het 
antituberculosecomité, het postmuseum en den koninklijken bond 
van vereemgingen van postzegelverzamelaars in België. Men mag 
er zich ongetwijfeld over verbazen, dat deze bond van zoo iets 
profijt trekt. 

BI JA WAR (November 1936). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, doorstoken: 

9 pies, violet. 
1 anna, blauw. 
2 annas, donkergroen. 

BRAZILIË. 

Gelegenheidszegel, 2e Eucharistisch 
congres: 

300 reis, zwart, groen, geel, blauw. 
Papier met het watermerk „Casa da 

Moeda" en kruis. 

COSTARICA. 
Frankeerzegels in nieuwe teekening, zeegezicht met het rechtop

staande Cocoseiland ! Uit het onderschrift „Isla del Coco" leiden 
wij af, dat zij dienen voor gebruik op genoemd eiland. 

Te noteeren zijn: 
5 centimes, groen. 

10 centimes, rose. 
Dezelfde waarden, in ongewijzgde kleuren ,zijn eveneens als 

dienstzegels verschenen; opdruk OFICIAL. 

DENEMARKEN. 
De in het \orige nummer aangekondigde 

toeslagzegels, waaruit men de kosten hoopt te 
bestrijden voor het oprichten van een gedenk
teeken voor H P. Hanssens, zijn verschenen, 
alle volgens afbeelding: 

5 | 5 ore, groen. 
10 + 5 öre, bruin. 
15 + 5 ört , rood. 

Wij zien er den Dybbolmolen op weerge
geven, vermoedelijk een historische plek in den 
oorlog tusschen Duitschland en Denemarken 
in 1848. 

EGYPTE. 

mmmmwmmmmmmmm 
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i EGYPT POSTAGE <£>t;^lt>4AA!J | 

HMÉHÉ 

ESTLAND. 

De onderteekening van het BritschEgyptisch accoord op 26 
Augustus j.1. bracht onderstaande serie van 3 waarden, alle vol
gens afbeelding: 

5 millièmes, bruin. 
15 millièmes, violet. 
20 millièmes, blauw. 

Van de 5 m. werden gedrukt 500.000 exemplaren, van de beide 
andere waarden elk 240.000 stuks 

Weldadigheidszegels in diverse teeke
ningen: 

10 + 10 santimu, groen. 
15 + 15 santimu, bruinrood. 
25 + 25 santimu, blauw. 
50 f 50 santimu, bruinviolet. 

Over de teekeningen is het bekende net
werk aangebracht in de kleuren blauw, 
resp. grijs, hla en grijs. 

De teekfningen geven achtereenvolgens 
weer de wapens van Paide, Rakwere, Valga 
en Viljandi. 

Van de 10 santimu werden 80.000, van 
elk der andere waarden 50.000 stuks ge
drukt. 

Firma Keiser & Zn. te 'sGravenhage dank voor toezending. 

FINLAND. De gebruikelijke Roode Kruis
zegels zijn thans verschenen in di
ve ' , e teekeningen en in de waarden 

iVi m. + 15 p., bruin. (L). 
2 m. + 20 p., bruinrood. (S). 
i'A m. + 35 p., blauw. (L). 
In den rechter benedenhoek is 

op alle waarden een rood kruis 
aangebracht. 

Fi: ma Voet te Rotterdam dank 
voor toezending. 

FRANKRIJK. 

P*l 

9i.i^^^.% 

CHAMOWIXMONTBtiAMC 

i m 

Van 11 tot 18 dezer worden 
te Chamonix de internationale 
skiwedstrijden gehouden, ge
organiseerd door de „Federa
tion Internationale de Ski" 
(F.I.S.). Voor deze gelegenheid 
verscheen het hierbij afgebeelde 
zegel: 

1 fr. 50, donkerblauw. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

file:///orige
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GRIEKENLAND. 
Verplichte toeslagzegels, waarvan de op

brengst t tn goede komt aan de zooge-
namde sociale voorzorg: 

Frankeerzegel 50 1., violet. (Yvert 353). 
Portzegel 10 1., rood (Yvert 69). 
Op het frankeerzegel is de opdruk m 

karmijn aangebracht. 
In het nieuwe koningstype, waarvan wij 

de afbeelding in het volgende nummer 
zullen brengen, verschenen de frankeer-
waarden: 

1 drachme, groen. 
3 drachmen, roodbruin. 
8 drachmen, donkerblauw. 

100 drachmen, karmijn. 

GROOT-BRITANNIE. 
In het December-nummer 1936 meldden wij het eerste port

zegel in de koerseerende teekemng, doch op papier met het nieuwe 
watermerk E 8 R. Met dit watermerk verschenen thans de port-
zegels: 

4 pence, groenblauw. 
1 shilling, blauw. 

GUATEMALA. 
Het frankeerzegel van 1927, Yvert nr. 227, verscheen met den 

opdruk Fena Navional / 1936: 
1 centavo, olijf. 

Het werd uitgegeven ter gelegenheid van een in de landshoofd-
stad in November j.1. gehouden tentoonstelling. 

De oplaag bedraagt 50.000 exemplaren. 
GWALIOR. 
Tweetalige opdruk Gwalior op onderstaande frankeerzegels van 

Britsch-Indië, met het opschrift India Postage: 
K anna, groen. 

1 anna, bruin. 
2 annas, vermiljoen. 

Als voren met den opdruk Dienst in Indische karakters: 
1 anna, bruin. 

HEDSJAS. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt een weldadigheidszegel in 

groot, liggend formaat: 
1/8 guerche, rood. 

INDORE. 
Het koerseerend frankeerzegel, 2 annas bruin, verscheen in 

blauwgroen. 
IRAN (September 1936). 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening: 

75 dinar, wijnrood. 

JAPAN. 

Frankeerzegel, uitsluitend te benutten 
voor de frankeering der nieuwjaarskaarten 
in het binnenlandsch verkeer: 

I K sen, rose. . 

LETLAND. 
Ten bate van het Witte Kruis, dienende 

tot bestrijding van het drankmisbruik, ver
schenen de frankeerzegels: 

3 santimi, donkerrood. 
10 santimi, groen. 
20 santimi, roselila. 
35 santimi, blauw. 

De oplaag bedraagt 50.000 series, die in 
korten tijd uitverkocht waren. ^m^m 

^ ̂  

' 

LIBERIA. 
Onderstaande frankeerzegels der uitgifte 1918 werden voorzien 

van het jaartal 1936 en nieuwe waarde: 
1 c. op 2 cents, karmijn en zwart. 
3 c. op 5 cents, blauw en zwart. 
4 c. op 10 cents, groen. 
6 c. op 15 cents, zwart en donkergroen. 
8 c. op 20 cents, dieprood en zwart. 

12 c. op 30 cents, lilabruin en zwart. 
14 c. op 50 cents, ultramarijn en zwart. 
16 c. op 75 cents, geelgroen en zwart. 
18 c. op 1 dollar, geelbruin en blauw. 
22 c. op 2 dollar, violet en zwart. 
24 c. op 5 dollar, sepia. 

Als voren op dienstzegels der uitgifte 1918: 
1 c. op 2 cents, rood en zwart. 
3 c. op 5 cents, blauw en zwart. 

De opdrukken zijn aangebracht in diverse standen en kleuren. 

LITAUEN. 

Frankeerzegels, nieuwe portretteekening 
van president Smetona: 

15 centu, karmijn. 
30 centii, groen. 

MANDSJOEKWO. 
Frankeer- en luchtpostzegels in nieuwe teekeningen, papier met 

het koerseerend watermerk en met zijdedraad: 
% f en, bruin. 10 f en, blauw. 
1 fen, bruinrood. 13 fen, bruin. 

1% fen, violet. 15 fen, rood. 
3 fen, bruin. 20 fen, donkerbruin. 
5 fen, grijs. 30 fen, bruingeel. 
6 fen, rood. 50 fen, bruinolijf. 
7 fen, grijszwart. 1 yan, violet. 
9 fen, roodoranje. 

Luchtpostzegels: 
18 fen, groen. 
38 fen, blauw. 

Het frankeerzegel der uitgifte 1935: 
4 fen, olijf, 

verscheen eveneens met bovengenoemd watermerk. 
Op de K, 1, 1>2, 3 en 5 fen H het nieuwe regeeringsgebouw 

te Hsinking afgebeeld; op de 7, 9, 13 en 15 fen het Noorder
mausoleum der Ching-dynastie te Moekden, „Pei-ling" genoemd. 
De 10, 30 fen en 1 yan toonen het paleis „Chingte" in de pro
vincie Jeho. 

Het luchtpostzegel ad 18 fen — tarief voor het binnenland — 
geeft een vliegtuig boven weidende schapen weer. Dat van 38 fen 
— tarief voor het verkeer met Japan — toont een vliegtuig 
boven de spoorbrug over de „Sung-hua-chaing". 

MEXICO. 
Ter gelegenheid van een geneeskundig congres werd onderstaand 

zegel der koerseerende serie voorzien van den blauwen opdruk: 
Primer Congreso / Nal. De Higiene Y / Med. Del Trabajo: 

10 centavos, violet. 

NEGRI-SEMBILAN. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening en met het koer

seerend watermerk: 
6 cents, rood. 

NICARAGUA. 
Het Bulletin Mensuel van Januari j.1. meldt wederom talrijke 

nieuwe opdrukken, aangebracht op zegels van diverse uitgiften 
Wij nemen over: 

Roode opdruk „Resello 1935" en „1936" op: 
1 centavo, oranje, der uitgifte 1934, zonder controlemerk. 
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K 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

centavo, 
centavo, 
centavos, 
centavos, 
centavos, 
centavos, 
centavos. 

zwart. 
rose 
blauw. 
bru . i . 
geel. 
rood. 
violet 

Opdruk 1936 / Vale en waarde op: 
1 c. op 4 centavos, blauw. (Yvert 521 II). 
Un c. op 5 centavos, bruingrijs. (Yvert 523 II). 
Un c. op 6 centavos, lichtbrum. (Yvert 525 II). 
Dos c. op 10 centavos, bruinrood. (Yvert 527 II). 
Dos c. op 20 centavos, oranje Yvert 530 II). 
Dos c. op 1 colon, geel. (Yvert 535 II). 

Opdruk 1936 in rood op: 
1 centavo, vermiljoen. (Yvert 536 II). 

Frankeerzegel in l.et cijfertype van 1929, tekst „Reconstruccion 
Comunicaciones": 

1 centavo, groen. 
Frankeerzegels in de teekeningen der uitgifte 1914: 

10 centavos, olijf 
15 centavos, yrocn. 
20 centavos, b.-u,nrood. 
25 centavos, oranje. 
50 centavo;, brum. 

1 colon, blauw. 
iTOs, violet 

PAHANG. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening: 

6 cents, rood. 
PANAMA. 
Bij de serie frankeerzegels, uitgegeven ter gelegenheid van het 

4e Pan-Amerikansche postcongres en beschreven in het vorige 
nummer, bleef de zetfout 30 i. p. v. 50 centavos onopgemerkt. 

PERAK. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening: 

6 cents, rood. 
PERU. 
De eerstelingen der aangekonJ';^de nieuwe serie frankeer- en 

luchtpostzegels zijn verschenen in goede uitvoering en aantrekke
lijke teekeningen (landschappen, enz.). 

Frankeerzegels: 
2 centavos, grijsbruin. (S). 
4 centavos, bruinzwart. (S). 

10 centavos, rood. (S). 
15 centavos, blauw. (L). 
50 centavos, geel. (L). 

Lucntpostzegels: 
5 centavos, groen. (L). 

15 centavos, blauw. (L). 
20 centavos, grijsblauw. (L). 
80 centavos, zwart. (S). 
2 .soles, donkerblauw. (L). 
5 soles, groen. (L). 

10 soles, karmijn en bruin. (S). 
De 2 en 4 centavos hebben betrek

king op de belangrijkste uitvoerpro-
ducten van het land: guano, resp. 

petroleum. De 10 c. stelt een „chasqui" of postlooper uit den 
tijd der Incas voor, de 15 c. den grooten verkeersweg door Lima 
en de 50 c. de universiteit St. Marcus, dateerend uit 1551. 

De 5 c. der luchtpostserie toont het park „La Mar" te Lima, 
de 15 c. de pakketboot Inca en de 20 c. een inlander met lama. 
De 80 c. geeft een gezicht weer op de Sierra, de 2 soles luchtpost-
vervoer en de 5 soles een gezicht op de maagdelijke wouden. Op 
de 10 soles is afgebeeld St. Rosa van Lima, patrones der Zuid-
Amerikanen. 

PORTUGAL. 
Luchtpostzegel in teekening 

volgens afbeelding: 
1 esc. 50, blauw. 
1 esc. 75, rood. 
2 esc. 50, donkerrose. 
5 esc, roodlila. 

10 esc, wijnrod. 
20 esc, bruinviolet. 

Pakketpostzegels in de 
koerseerende teekening: 2 escudo, wijnrood. 

50 centavos, bruinolijf. 2,50 escudo, olijf. 
1 escudo, bruinolijf. 5 escudo, lila. 
1,50 escudo, donkerviolet. 10 escudo, roodoranje. 

SELANGOR. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening: 

6 cents, rood. 

Luchtpostzegels in nieuwe teekeningen: 
5 centimos, grijsgroen. 

10 centimos, rose. 
Deze zegels werden te Saragossa uitgegeven ten voordeele van de 

luchtvaart; het gebruik ervan is verplicht in het binnenlandsch 
verkeer. 

De 5 centimos stelt een vliegtuig voor boven de „Templo del 
Pilar", de 10 centimos een standbeeld van Onze Lieve Vrouwe 
van Pilar, patrones van Saragossa. 

Toeslagzegel. 
5 centimos, rood en geel. 

Frankeerzegels in nieuvve teekenmgen: 
2 centimos, roodbruin. (Cijfertype). 
5 centimos, bruin. (Ruiter). 

25 centimos, karmijn. (Gezicht op Sevilla). 
30 centimos, karmijn. (Isabella Ie Katholieke). 
50 centimos, blauw. (De schilder Velasquez). 
50 centimos, blauw. (Granada). 
60 centimos, lichtgroen. (Cordova). 

1 peseta, grijs.(Toledo). 
De zegels hebben geeri controle-nummer op de achterzijde. 
Firma Keiser & Zn. te 's-Gravenhage dank voor toezending. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
Frankeerzegels in het koningstype, papier met het meervoudig 

watermerk in sierschrift: 
1 cent, zwart. 
5 dollars, karmijn en groen op groen. 

TOUVA. 
Ter viering van haar 15-jarig bestaan vergast deze republiek de 

verzamelaars op niet minder dan 22 frankeer- en 9 luchtpostzegels. 
Zij zijn gedrukt in verschillende formaten en geven, naast het 

wapen der republiek en het portret van den president van den 

J, K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 25 

Raad, tafereelen weer uit het leven der bevolking, haar bestaans
middelen, enz. 

De serie frankeerzegels omvat de waarden: 

1 kopeke, groen. 
2 kopeken, bruin. 
3 kopeken, blauwzwart. 
4 kopeken, oranje. 
5 kopeken, roodbruin. 
6 kopeken, groen. 
8 kopeken, violet. 

10 kopeken, karmijn. 
12 kopeken, zwartbruin. 
15 kopeken, groen. 
20 kopeken, grijsblauw. 

Luchtpostzegels: 
5 kopeken, grijsblauw. 

10 kopeken, violet. 
15 kopeken, bruin. 
25 kopeken, violet. 
50 kopeken, rood. 

De Phil. Sowjet Assoziation te 
en bericht. 

25 kopeken, rood. 
30 kopeken, violet. 
35 kopeken, rose. 
40 kopeken, bruin. 
50 kopeken, blauwzwart. 
70 kopeken, violet. 
80 kopeken, groen. 

1 aksa, oranje. 
2 aksa, karmijn. 
3 aksa, grijsblauw. 
5 aksa, bruinzwart. 

75 kopeken, groen, 
laksa, groen. 
2 aksa, karmijn. 
3 aksa, bruinzwart. 

Moskou dank voor toezending 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

Dank zij de vr'cndel'j'-he'd van den heer A'-rm te Grand Rapids, 
kunnen wij hierbij de afbeeldingen brengen van de in het vorige 
nummer vermelde eerstelingen d;r serie, uit te geven ter eere 
van le<'er en vloot. 

Tot dusverre verschenen in de a'-gebeelde teekeningen: 
1 cent, geelgroen. (Leger). 
1 cent, geelgroen. (Vloot). 
2 cents, karmijn. (Leger). 
2 cents, karmijn. (Vloot). 

Op eerstgenoemde der 2 cents is het landhuis van Jackson, The 
Hermitage, afgebeeld; in de medaljons de portretten van de gene
raals Winfield Scott en Andrew Jackson. Het vloot-zegel toont 
een zeilschip en de portretten van de admiraals Thomas Mac 
Donough en Stephen Decatur. 

ZUID-AFRIKA. 
Dienstzegel, opdruk van boven naar beneden „Offisieel" en „Of

ficial" (zonder punt aan het einde dier woorden), op frankeer-
zegel der uitgifte 1934: 

1 penny, rose en zwart. 
ZWITSERLAND. 
Opdruk S. de N. / Bureau / international / du Travail, op 

frankeerzegel der uitgifte 1934: 
3 centimes, olijf. . 

V. B. 

feVerw^acliteii 
l̂ ieuiVc Uit^ïfter 1 

BELGIË. 
Door het commissariaat der Belgische regeering voor de Parijsche 

tentoonstelling is een prijsvraag uitgeschreven voor 7 ontwerpen 
van nieuwe frankeerzegels, waaraan uitsluitend landgenooten mo
gen deelnemen. 

De teekeningen moeten verband houden met de aantrekkelijk
heden van België als toeristenland Verschillende suggesties worden 
dor het commissariaat gegeven, als Perron liégois te Luik, de Singe 
(Mons), Saint-Michel (Brussel) en de beroemde kleinste Brusse
laar, Manneken-Pis. 

BRAZILIË. 
Het Bulletin Mensuel van Januar' j.1. meldt de oplaagcijfers van 

onderstaande zegeluitgiften, verschenen in 1936. 
300 reis rose, uitgegeven ter gelegenheid van het eerste nationale 

juridisch congres :400.000 stuks. 
Eeuwfeest van de geboorte van Gomes: 300 reis sepia en 300 

reis rose, elk 400.000; 700 reis lichtblauw en 700 reis bruingeel, 
elk 300.000 stuks. 

Negende internationale jaarbeurs 200 reis rose, 300.000 stuks. 
Het zelfde blad melde de a.s. verschijning van de portzegels 

2000 reis bruin en 5000 reis bliuw, alsmede van een speciaal 
frankeerzegel ter gelegenheid van het Esperanto-congres, dat in 
November j.1. te Rio de Janeiro werd gehouden. 

BRITSCHE KOLONIEN. 
Van 12 Mei tot ultimo December a.s. zullen in onderstaande 

koloniën speciale zegels verkrijgbaar worden gesteld in de achter 
elke kolonie vermelde waarden, en zulks ter gelegenheid van de 
kroning van koning George VI. 

De zegels zullen worden gedrukt in hetzelfde formaat als de 
jubileumzegels van 1935 (25-jarig regeeringsjubileum van George V) 
en brengen de portretten van den koning en de koningin, als
mede den datum der kroning (bovenaan). 

Aden: 1, 2]4, 3 annas. 
Antigua: 1, \%, 1% pence. 
Ascension: 1, 2, 3 pence. 
Bahamas: Yi, l}i, 2'A pence. 
Barbados: 1, 1%, 2% pence. 
Basutoland: 1, 2, 3 pence. 
Bechuanaland: 1, 2, 3 pence. 
Bermuda: 1, I K , 2K pence. 
Britsch-Guyana: 2, 4, 6 cents. 
Britsch-Honduras: 3, 4, 5 cents. 
Britsch-N) assaland: 'A, 1, 2 pence. 
Britsch-Somaliland: 1, 2, 3 anni . 
Cayman-Eilanden: A, 1, 2% ponce. 
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Ceylon: 6, 9, 20 cents. 
Cyprus: %, I K , 2*A piastres. 
Dominica: 1, 13^, 2% pence. 
Falkland-Eilanden: j4, 1, 2% oence. 
Fiji-Eilanden: 1, 2, 3 pence. 
Gambia: 1, 1%, 3 pence. 
Gibraltar: K> 2, 3 pence. 
Gilbert en Ellice-Eilanden: 1, 1 ^ , 3 pence. 
Goudkust: 1, 2, 3 pence. 
Grenada: 1, 1/4, 2% pence. 
Hongkong: 4, 15, 25 cents. 
Jamaica: 1, 1%, 2)4 pence. 
Kenya, Tanganyika en Uganda: 5, 20, 30 cents. 
Leeward-Eilanden: 1, I K , 2% pence. 
Malta: K, I K , 2K pence. 
Mauritius: 5, 12, 20 cents. 
Montserrat: 1, I K , 2K pence. 
Newfoundland: 2, 4, 5 cents. 
Nigeria: 1, I K , 3 pence. 
Noord-Rhodesia: I K , 2, 3 peni'e. 
Salomons-Eilanden: 1, I K , 3 pence. 
Seychelles: 6, 12, 20 cents. 
Sierra-Leone: 1, 2, 3 pence. 
Straits-Settlements: 4, 8, 12 cents. 
Swaziland: 1, 2, 3 pence. 
St. Helena: 1, 2, 3 pence. 
St. Kitts: 1, I K , 2K pence. 
St. Lucia: 1, I K , 2K pence. 
St. Vincent: 1, I K , 2K pence. 
Trinidad en Tobago: 1, 2, 8 cents. 
Turks-Eilanden: K, 2, 3 penc?. 
Virginische Eilanden: 1, I K , 2K pence. 
Totaal 45 koloniën met elk 3 waarden, vormt een serie van 

135 stuks. 
Hierbij komen dan nog ongetwijfeld de series voo.: het "loedcr-

land, de dominions en protectoraten. In elk geval is het , gced-
kooper" dan bij de jubileumserie van 1935, toen elke kc lonie 
4 waarden uitgaf tot en met 1 jhilling. 

DUITSCHLAND. 
Van de weldadigheidsserie van 1935 (kleederdrachten) werden de 

volgende anfallen verkocht: 3 pf. 3.462.790; 4 pf. 1.669.334; 5 of 
2.878.473; 6 pf. 5.187.644; 8 pf. 1.813.017; 12 pf. 5.939.688; 15 pf. 
747.042; 25 pf. 742.591; 30 pf. 573.555; 40 pf. 573.147. 

Op 1 Maart a.s. verschijnt een serie van 3 luchtpostzegels in de 
waarden 3, 6 en 12 pfennig, ter propageering van de lucht
verdediging. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
Aan Maison Fischer te Parijs danken wij het bericht, dat op 

1 Maart a.s. in alle koloniën en protectoraten speciale series zullen 
verschijnen ter gelegenheid van de binnenkort te houden wereld 
tentoonstelling in de lichtstad. 

Elke serie bestaat uit de waarden 20, 30, 40, 50, 90 centimes en 
1 franc 50; elke waarde in een afzonderlijke teekening. 

Voor de 21 koloniën en protectoraten beteekent dit derhalve 
126 verschillende zegels. 

Aan het speciale verkoopkantoor voor koloniale postwaarden 
te Parijs zullen uitsluitend complete series van 126 waarden ver
krijgbaar worden gesteld. 

HONGARI,TE. 
Ter gelegenheid van de a.s. internationale jaarbeurs van Buda

pest verschijnt een speciale serie frankeerzegels in de waarden 
2, 6, 10, 20, 32 en 40 filler. 

NICARAGUA. 
Als speciaal huldeblijk aan den nieuwen president verschijnen 

binnenkort twee series luchtpostzcgels, de eene voor binnen-
landsch, de andere voor buitenlaiidsch gebruik. 

Van de zijde der verzamelaars een beleefd verzoek aan het 
nieuwe staatshoofd: maakt vooral een einde aan de tallooze, niet 
meer uit elkaar te houden zegelopdrukken van den laatsten tijd ! 

OOSTENRIJK. 
De vraag naar de weldadigheidszegels met portretten van be

kende uitvinders en technici — zie December-nummer — was zóó 
groot, dat de oplaag van 80.000 ser'es spoedig uitverkocht was. 

Ten einde aan de vele aanvragen te voldoen is een tweede oplaag 
van 50.000 series gedrukt, die zich in enkele kleinigheden onder
scheidt van de eerste. De voornaamste kenmerken van den nieuwen 
druk zijn: afwijkende kleuren, vooral bij de 30 groschen, die doffer 
aandoen. Voorts is de tanding onregelmatig, bij den eersten druk 
daarentegen onberispelijk. 

POLEN. 
Een prijsvraag, welke op 1 Mei a.s. sluit, is uitgeschreven voor 

de in 1938 uit te geven frankeerzegels ter gelegenheid van de 
20-jarige onafhankelijkheid van het land. 

Verschillende historische tafereelen uit de g.rootsche geschiedenis 
van Polen zullen op deze zegels worden weergegeven. 

RUSLAND. 
Ter herinnering aan den honderdsten sterfdag van den dichter 

A. S. Puschkin verschijnt binnenkort een serie frankeerzegels in 
de waarden 10, 20, 40, 50, 80 kopeken en 1 rubel, in een oplaag 
tusschen 25 en 5 millioen stuks. Twee teekeningen, vervaardigd 
door den kunstenaar V. V. Savialoff, de eene weergevende het por
tret van den dichter, de andere diens standbeeld, zullen voor deze 
serie worden benut. 

Een tweede serie, in de waarden 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 en 50 
kopeken, is aan de moderne bouwwerken gewijd, die te Moskou 
in de laatste jaren zijn verrezen, of waarmede men nog bezig is. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Een speciaal luchtpostzegel zal verschijnen ter gelegenheid van 

de opening der luchtlijn tusschen de Vereenigde Staten en China 
via Hongkong. 

YOUGO-SLAVIE. 
Binnenkort verschijnen de frankeerzegels in nieuwe uitvoering, 

staaldruk, waartoe de noodige machines in de staatsdrukkerij 
worden opgesteld. Deze zegels worden gedrukt in het konings • 
type. Vervolgens komen luchtpostzegels in landschapsteekeningen 
aan de beurt. 

In Maart a.s. verschijnen de frankeerwaarden 1.50 en 3 dinar 
voor de postunie der Kleine Entente; in Mei vier kinderzegels 
met toeslag, toonende de portretten van de prinsen Tomislav en 
Andrej. De waarden, zonder toeslag, zijn: 50 en 75 paras, 1,50 en 
2 dinars. 

V. B. 

Nederland er 
Overzeesche 
NEDERLAND. 

De opbrengst der kinderzegels. 
Een persbericht van 25 Januari meldde ons de voorloopige ver

koopcijfers van de laatste serie kinderzegels. Tusschen haakjes vindt 
men daarachter de aantallen van de series 1935-1936 en 1934-1935-

1936: 1935: 1934: 
I K + I K c. 1.808.041 (1.611.540 1.464.499) 
5 -I- 3 c. 936.550 ( 962.941 909.935^ 
6 + 4 c. 1.724.826 (1.498.196 1.490.124) 

12K -I- 3K c. 554.749 ( 446.797 347.97C") 
Totaal: 5.024.166 (4.519.474) 

De extra-opbrengst boven de frankeerwaarde bedraagt voor de 
laatste serie rond ƒ 143.600 (vorig jaar ƒ 128.600), zoodat ongeveer 
ƒ 15000 méér dan het vorig jaar ter beschikking van de kinder
verzorging kan worden gesteld. 

Voor alle waarden is een flinke stijging van het verkoopcijfer te 
zien, behalve voor de 5 cent; dit vindt natuurlijk zijn oorzaak in de 
verlaging van het locaal tarief voor brieven van 5 op 3 cent, 
op 1 Juli 1936. 

O p te merken valt nog, dat de cijfers van de vorige serie (1935) 
niet geheel overeenkomen met de ons indertijd verstrekte; de 
bovengenoemde zullen waarschijnlijk de definitieve aantallen zijn. 

Voor Amsterdam waren de cijfers: I K c. 281.455 (v. j . 230.922\ 
5 c. 127.618 (133.069), 6 c. 204 241 (169.666), 12K c. 132.726 
(117.294). Totaal ƒ60.313,35 (53 306,82). De speciale briefkaarten 
brachten hier op ƒ 5565,84 (ƒ 3833,07), 
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In Utrecht was de opbrengst ƒ 17.383,78 (v. j . ƒ 15.096,50). Van 
andere plaatsen hebben wij de cijfers niet onder de oogen gehad. 

Jamboree-postzegels in Maart. 
Dagbladberichten maken melding van de bijlegging van het 

conflict tusschen het jamboree-bestuur en de regeering. De toe
stemming tot uitgifte van de speciale zegels, die weer door den 
minister was ingetrokken, is nu opnieuw gegeven. De berichten 
spreken echter nu van jamboree-postzegels, terwijl oorspronkelijk 
(Maandblad April 1936) van één speciaal zegel sprake was. De 
zegels zullen begin Maart verkrijgbaar worden gesteld. 

Afwijking universiteitszegels. 
De heer Westenburger te Domburg zond ons een merk

waardige afwijking van het driehoekzegel van 6 cent, een dubbel 
druk van den linkeronderhoek, 4 mm. naar rechts en iets naar 
beneden verschoven ten opzichte van het zegel zelf, even donker 
van kleur en door een scherpe rand begrensd. Wij beelden het 
zegel hierbij af; men ziet dat het woord „Nederland" geheel 
buiten het zegelbeeld staat. 

Nieuwe etsingnummers. 
6 cent Q: L 526. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
3 cent P: 296, 297. 
Expositie Postmuseum. 
Ter gelegenheid van den „dag van den postzegel" had het 

Nederlandsch Postmuseum een speciale tentoonstellmg gearran
geerd in de week van 11 t.m. 16 Januari j.L, waarmede vooral 
een propagandistische strekking beoogd werd. 

In de eerste plaats waren daartoe natuurlijk alle door de pos
terijen in Nederland, Oost- en West-Indië uitgegeven zegels (met 
uitzondering van de portzegels) geëxposeerd in ongebruikte exem
plaren. 

Bijzondere aandacht was verder gewijd aan de eerste emissie 
van Nederland met proeven en complete vellen (eerste afdrukken 
der platen) van elke waarde, terwijl zij ook gebruikt, zoowel los 
als op brief, njk vertegenwoordigd was. Ter demonstratie van de 
kleurverschillen, die in den loop der jaren bij deze zegels op
traden, was zelfs een deel geheel opgezet naar de maand van 
gebruik, blijkende uit de afstempeling. Bij de veel —' en van 
sommige plaatsen nog lang na 1852 — voorkomende afstempe
lingen zonder jaartal was hier echter o. i. te weinig overtuigend 
materiaal bijeengebracht, temeer waar zegels b.v. verkocht in 1852, 
nog zeer goed in alle volgende jaren gebruikt kunnen zijn. 

Van eenige modernere uitgiften (5 c. Roode Kruis 1927, Crisis
zegels en Emma-zegel) waren oorspronkelijke ontwerpen en kleur
proeven te bezichtigen, terwijl de overige beschikbare ruimte werd 
ingekomen door oude „ordonnanties op de postwagens" Groningen-
Leeuwarden en Groningen-Lemmer, een „postlijst" van Leyden, 
benevens losse cliché's, drukplaten, kleurproeven, enz., van de 
jubileumzegels 1813-1913 en foto', en andere documenten betref
fende de eerste postvluchten naar Indië in 1924 en 1927. (v. d. W.). 

NED.-INDIE. 
Jamboree-postzegels ! 
In April of Mei a.s, zullen in Indië twee weldadigheidszegels 
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worden uitgegeven, waarvan de extra-opbrengst bestemd is om de 
kosten te dekken van de uitzending van Indische padvinders naar 
de wereldjamboree in Nederland. 

Verschijnen zullen: 
7?/2 -f- 2% c , paars, in een oplaag van 500.000, 

llYi -\- lyi c , oranjerood in een oplaag van 700.000. 
De zegels vertoonen twee padvinders, staande op een aardbol. 

Ze worden gedrukt bij de firma Enschedé te Haarlem; zoodra de 
zegels in Indié zijn aangekomen (April of Mei) zullen ze in om 
loop worden gebracht. 

Terstond na het bekend worden van dit nieuws in Indië zijn er 
bij de verzamelaars protesten opgegaan tegen de uitgifte. De Ban-
doengsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars besloot, een pro
test aan den gouverneur-generaal te richten, nadat andere vereeni-
gingen adhaesie hadden betuigd. Het hoofdkwartier van den Pad
vindersbond opperde het idee, op aanvraag aan philatelisten een 
•aangeteekende brief te sturen met een stel zegels ongestempeld en 
gefrankeerd met twee series, tegen den prijs van ƒ 0,75. Op een 
verzoek aan enkele verzamelaars om opgave van adressen van 
philatelisten, enz., antwoordde dr. "Weigand o. a. dat hij deze 
actie zooveel mogelijk zal tegenwerken, omdat de verzamelaars 
tegen dergelijke onnoodige uitgiften zijn. Wat zoudt u ervan 
zeggen, vraagt hij, als de verzamelaars bij den Padvindersbond 
kwamen vragen om het reisgeld voor het bezoeken van den 
Nederlandschen Philatelistendag in 1937 ? Ook het Alg. Handels
blad knoopt aan het bericht van de a.s. uitgifte de opmerking 
vast, dat men met evenveel recht „Stam- en Haasman-zegels" 
had kunnen uitgeven om deze zwemmers goedkoop naar de 
Olympische Spelen in Berlijn te doen reizen. 

A.S.I.B.-zegels. 
De gewone, jaarlijksche weldadigheidsserie zal in dit jaar worden 

uitgegeven ten bate van het „Algemeen Steunfonds voor In-
heemsche Behoeftigen", A.S.I.B. 

CURACAO. 
De 5 cent port in tanding 13>^ : 1 2 ^ . 
Men meldt ons, dat voor enkele maanden aan een van de 

Nederlandsche verzamelaarsloketten (Leeuwarden) het portzegel 
van 5 cent van Curajao met de nieuwe tanding 1334 : 12K ont
vangen werd. Dat is dus de eersteling van deze serie. 

Wij hebben het zegel ondertusschen ook zelf ontvangen. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN FEBRUARI 1897). 
Nederland. 
Erratum. (Typen in Nederlandsche Postzegels). 
Tot mijn leedwezen bleef, bij de laatste stelling van de cliché's, 

een verzettingsteeken onopgemerkt, zoodat de typen model A en B 
eigenlijk moesten luiden, naar de plaatsing aldaar, model B en A. 
A heeft één arceerlijn n a a s t de lintkrul of 4 lijnen; B heefc 
de lijn vallende o p de krul, dus 3 lijnen, en C heeft twee arceer 
lijnen ernaast, of 5 lijnen, geteld van de binnenzijde der hoorn-
vormige krul van het lint. 

(Dit slaat op de afbeelding, overgenomen in het Maandblad 
van Januari 1937, blz. 9). 

B. 

Te melden is een arbeidslijst, waarbij de aanhangende briefkaart 
het waardestempel van 2 cent heeft. 

Ter viering van den dag van den postzegel op 10 Januari j . l . 
werden van Bondswege briefkaarten van 2 en van 5 cent voorzien 
van een symbolische voorstel'ing links van de scheidingslijn. In de 
kleur van hei waardestempcl zien we de beide aardbollen ver-
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bonden door het internationale insigne, een gelakte brief. Er boven 
staat „Dag van den / Postzegel", er onder „10 Januari / 1937", 
welke datum geflankeerd wordt door een posthoorn. De vraag 
naar deze kaarten was dadelijk zoo groot, dat binnen een paar 
dagen de geheele oplaag van 1300 stel was uitverkocht. 

BUITENLAND. 
Het is ons een genoegen te kunnen melden, dat dr. E. A. M. 

Speyer, Pijnboomstraat 98, 'sGravenhage, zich bereid heeft ver
klaard de verzorging der rubriek buitenlandsche poststukken op 
zich te nemen. 

Wij heeten dr. Speyer van harte welkom en vertrouwen, dat 
de nieuwe redacteur dezelfde hulp en medewerking der lezers 
mag ondervinden, die in zoo ruime mate wijlen ir. Stieltjes deel
achtig is geworden. 

Voor poststukken buitenland wende men zich dus voortaan tot 
het hierboven vermelde adres. 

/ 
clinóeïLl 

■yr 
NEDERLAND. 

De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. van 5 Ja 
nuari 1937 bevatten o. a.: 

Met ingang van 16 Januari 1937 wordt het hulppostkantoor te 
O o s t w o u d vervangen door een poststation. 

Die van 13 Januari 1937: 
Met ingang van 16 Januari 1937 wordt gevestigd het postagent

schap Nijmegen  Van Heutszstraat, 
Dr. Benders ontving op 1 Januari 1937 een te R o o s e n d a a ' 

gepost zwaar drukwerk, waai^van de koerseerende 7% en 10 cent 
postzegels vernietigd waren met den oudmodel rolstempel zonder 
jaartal (Vellinga type E). 

Van den heer Van Santé ontvingen wij een omslag 111/56/1937 
te D e v e n t e r afgestempeld met geheel kopstaande dagteekening 
stempel links van de 3regelige tekst POSTZEGELS RECHTS / 
BOVEN IN DEN HOEK / VLUGGER VERZENDING. De 6 cent 
postzegel zat inderdaad rechts in den bovenhoek, doch was al 
vernietigd met den typenraderstempel nr. 13 van Deventer 
11.1.4.1937. 

De speciale briefkaarten en ook andere post, welke door 
tusschenkomst van den heer Zwolle aan den directeur van het 
postkantoor te A m s t e r d a m waren toegezonden, werden ge
stempeld met een langwerpigen stempel in gegolfde omlijsting 
DAG VAN DEN POSTZEGEL / 10 JAN. (afb. gelakte brief) 
1937 / AMSTERDAM. 

Gedurende de tentoonstelling van Poolsche postwaarden in hotel 
Americain te A m s t e r d a m zal aldaar een tijdelijk postkantoor 
gevestigd zijn. De op de tentoonstelling ter post bezorgde corres
pondentie wordt voorzien van een bijzondere afstempeling met 
Inschrift „Poolsche Postzegeltentoonstelling Amsterdam 1318 Fe

bruari 1937." Bovendien worden 
aangeteekende stukken met bij
zondere Rstrookjes beplakt. "Wij 
danken den heer Zwolle voor 
bericht. 

BLOEAAENTEN

T00N5TELLING 
6JA^. 1937 

AALSAAEER} 
LENTE IN JANUARI 

Het hiernaast afgebeelde stem
pel werd van 611 Januari j.1. 
te Aalsmeer benut tijdens de 
aldaar gehouden bloemententoon
stelling. 

NED.INDIE. 
Het „WeermachtComité" in Indië heeft in den machinestempel 

van B a t a v i a  C e n t r u m rechts van den dagteekcningstempel 
een reclameplaat doen opnemen. In het midden de Nederlandsche 
leeuw met zwaard en pijlenbundel en omschrift WEERMACHT 
COMITÉ / Let op U saeck, rechts 4regelig: HEEFT U DE / 
PETITIE / REEDS / GETEEKEND ? 

Van den pers en propagandadienst van het staatsbedrijf der 
P.T.T. ontvingen wij dd. 18 Januar' 1937 het navolgende bericht. 

Poststempel met Bandoeng Volkenbondconferentie. 
In verband met de conferentie dci centrale van autoriteiten van 

Oostersche landen, belast met de bestrijding van den handel in 
vrouwen en kinderen, vanwege den Volkenbond te Bandoeng te 
houden en aanvangende op 2 Februari a.s., zal door het voor die 
conferentie te Bandoeng in dienst gestelde bijkantoor een dag
teekcningstempel worden gebezigd met de aanduiding BAN
D O E N G VOLKENBONDCONFERENTIE, doch alleen voor de 
te verzenden stukken, dus niet voor de ontvangen stukken. 

Philatelisten kunnen aan den beheerder van genoemd bijkantoor 
een gefrankeerden brief toezenden, inhoudende te verzenden 
stukken, voorzien van adre? en frankeering, waarop voor de ver
zending ter vernietiging van de frankeering een afdruk van den 
bedoelden dagteekcningstempel wordt geplaatst. 

Het fungeerend hulppostkantoor te T r e t e s (zie Maandblad 
December 1936, blz. 237) is 29 December 1936 gesloten. (Be
heerder ontheven, geen andere functionaris beschikbaar). 

Frarheer 
^ niacin re^ 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 115 IV. 
In Januari werd in deze machine het afzenderscliché vervangen 

door het enkele jaartal 1845 in groote cijfers. 

Machine 132 IL , 
,3egin Januari werden alle stempels van deze machine vernieuwd, 

ter wijl de waardecijfers eveneens door nieuwere van dunner model 
we den vervangen. De hoogte van den datumstempel, voorheen 
18 m.m. is thans 22 m.m. Ook het afzenderscliché werd vernieuwd 
(duidelijk te zien aan de S en N van AMSTELBANK), hoewel de 
figuur onveranderd bleef. 

Machine 147 II. 
Ook het Amsterdamsche kantoor van den A.N."W.B. kreeg tus

schen de stempels hetzelfde nieuwe wegwijzercHché als in de 
machine 350 werd geplaatst. 

Machine 160 XX. 
Sedert begin van deze maand stempelt men met de reeds van 

machine 193 bekende reclame: U gebruikt toch ook een Francotvp
Frankeermachine (links van den datumstempel). 

Machine 170 IL 
De N.V. F. W. Braat te Delft liet nieuwe waardecijfers model 

C3B in haar machine plaatsen. 
Machine 193 XXXIL 
In November werd het cliché Francotyp, Uw eigen postkantoor, 

ook zonder reclame links gebruikt 
Machine 277 IV. 
Uit deze machine werd onlangs het afdruknummer verwijderd, 

terwijl tevens een nieuw (grooter) sterretje voor de waardecijfers 
kwam te staan. 

Machine 287 IIL 
Onlangs werd links een nieuw cliché geplaatst, bevattende een 

afbeelding van een fornuis en daaronder: In ieder huis / een 
electrisch fornuis. 
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Machine 340 IL 
Sedert kort stempelt deze machine zonder afdruknummer tus-

schen de stempels. 
Machine 606 III-IV. 
Twee nieuwe cliché's links van den datumstempel werden nog 

gebruikt, t.w. Empo / J U N I O R / RIJWIELEN / IETS APARTS ' 
VOOR KINDEREN / VAN 4-7 JAAR, alsmede een afbeelding 
van een fietsje. Bij type IV luidt de reclame: EEN / Empo / (afb. 
transport-driewieler) / DRIEWIELER / IS ZWAARDER, SO
LIDER, / EN LOOPT LICHTER / MAAR IS NIET 
DUURDER. 

Machine 640 III. 
Links van den datumstempel werd een afbeelding van een drie-

mastzeilschip op zee opgenomen, waaronder LLOYDS / LONDON. 
Machine 660. 
Model C3B, sedert October in gebruik bij het hoofdkwartier 

van den N.S.B, te Utrecht. Tusschen de stempels een op de punt 
staande driehoek met POSTBUS / 130. 

Machine 695 IV. 
De firma Jos. Kurstjens stempelt nu en dan ook zonder reclame 

links van den datumstempel. 
Machine 702. 
Model C3B, sedert October in gebruik te 's-Gravenhage. Tus

schen de stempels: Centrale / Arbeiders / Levensverzekering. 
Machine 720. 
Model C3B, sedert October te Tilburg in gebruik. Tusschen de 

stempels een ovaal, waarin een gevleugelde figuur op een door twee 
paarden getrokken Romeinsciie zegekar. Erboven: c v . ( = com
manditaire vennootschap) W. MUTSAERS & ZOON. 

Hasler. 
Machine H . 556 IV. 
Uit het vierregelig reclamecliché van type I werd onlangs de 

laatste regel verwijderd, zoodat thans overbleef: Maakt gebruik 
van onze Gratis-Besteldienst door geheel West-Brabant. 

Machine H. 597 IL 
Een nieuw afzenderscllché tusschen de stempels vermeldt: VER

KOOPKANTOOR DER / STAATSMIJNEN IN LIMBURG / 
WILHELMINA A N T H R A C I E T / EMMA BRECHCOKES. 

Machine H. 611 IL 
Links van den datumstempel >verd in December een cliché op

genomen: VLIEGT / OOK IN DEN / WINTER. 
Machine H. 617 IL 
Links van den datumstempel werd een afbeelding geplaatst van 

een Rijnaak, varende op den Rijn met op den achtergrond een 
berggroep. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 45 XV. 
Ook in deze machine werd de reclame: Koelt / met / Frigidaire, 

tusschen de stempels afgedrukt. 

^ 1 
XmcMipost 

NEDERLAND. 
Het luchtpostvervoer in het jaar 1922. 
Wederom door de welwillende medewerking van den heer Veen 

te Nijmegen kunnen wij hier ons overzicht van het Nederlandsche 
luchtpostvervoer — dat wegens tijdsgebrek eenigen tijd was blijven 
rusten — vervolgen. 

In het jaar 1922 vond slechts postvervoer plaats op de lijnen 
Amsterdam-Rotterdam-Brussel-Parijs en Amsterdam-Rotterdam • 

Londen, welke laatste lijn op 23 October doorgetrokken werd tot 
Manchester. 

De lijn naar Londen werd op 18 April heropend, terwijl op 
dienzeltden datum de lijn naar Parijs — welke het geheele jaar door 
was geëxploiteerd — een gewijzigde dienstregeling kreeg. Deze 
was als volgt: 

Post Arasterdam C S . v 11.05 
Amsterdam Schiphol v 12.20 a 4.— 
Rotterdam Waalhaven a 12.50 v 3.35 
Post Rotterdam C S . v 11.50 
Rotterdam Waalhaven v 1.05 a 3.20 
Brussel Evere a 1.45 v 2.— 
Brussel Evere v 2.15 a 1.30 
Parijs a 4.15 v 11.30 

Vanaf 9 October werd de heenvlucht \% uur en de terugvlucht 
1 uur vervroegd. 

Naar Londen ging het volgens dezelfde dienstregeling als het 
vorige jaar zomer. 

Nog steeds was voorgeschreven om het luchtrecht te voldoen 
in luchtpostzegels en de gewone porten en rechten in gewone 
postzegels. Het luchtrecht naar Belgié was 10 cent, naar Groot-
Britannié en Frankrijk 15 cent per 20 gram. Thans kon ook aan" 
het bureau van de K.L.M, op Waalhaven luchtpost afgegeven 
worden, welke voorzien werd van het stempel Rotterdam-Waal
haven. De diensten werden alleen op werkdagen uitgevoerd. 

Op 15 Mei ontstond een tweede dienst op Londen. 
De dienstregelingen op de Londen-lijn waren gedurende dit jaar 

als volgt: 
Van 18-4 18-4 15-5 15-5 9-10 9-10 16-10 

tot 4-9 9-10 9-10 4-9 23-10 12-10 23-10 
Post A'dam C S . v8.45 vl2.45 v9.15 
A'dam Schiphol vlO.— a2.— v2.— a6.—vlO.30 a3.30 
R'damWaalh. alO.30 vl.30 a2.3Q v5.30all.— v3.— 
P o s t R ' d a m C S . v9.30 vl.30 vlO.— vl l .45 
R'damWaalh. vlO.45 al.15 v2.45 a5.15vll. l5 a2.45 vl . lOall .30 
Londen al.30vlO.— a5.30 v2.— a2.—vll.30 a3.— v9.— 

Vanaf 23 October. 
Post Amsterdam C S . 
Post Schiphol 
Rotterdam Waalhaven 
Post Rotterdam C S . 
Rotterdam Waalhaven 
Londen 

v8.50 
v9.50 

al2.45 

vlO.30 
a3.05 v l l .30 

al2.— 
v i l . — 
V12.15 

V12.15 a3.— 

a2.— 
vl.30 

al.15 
vlO.— 

Zooals men ziet werden gedurende het grootste gedeelte vaa 
het jaar 2 diensten onderhouden: een ochtend- en een middag-
dienst. Nog is interessant, dat voor den middagdienst — behalve 
op verschillende kantoren te Amsterdam en Rotterdam — ook in 
Den Haag een postbundel gemaakt werd. 

Vanaf 15 Mei konden voorts ook postpakketten per luchtpost 
verzonden worden, d. w. z. aanvankelijk alléén postpakketten met 
expresse-bestelling. 

Op 1 Juni werden de luchtpostzegels buiten gebruik gesteld. 
Vanaf dien datum moest het luchtj-echt ook in gewone post
zegels voldaan worden. Tevens werd dit recht op dien datum 
gewijzigd als volgt: naar België 5 cent en naar Groot-Britannië 
en Frankrijk 10 cent per 20 gram. 

Met ingang van 24 Juli werd de gelegenheid opengesteld om 
correspondentie, afkomstig uit Nederland en bestemd voor Ma
rokko , door te zenden met den luchtdienst Toulouse-Rabat-Casa-
blanca. Het vertrek van Toulouse was des Dinsdags, Woensdags, 
Donderdags, Vrijdags en Zondags te 9 uur v.m.;vanaf 1 September 
dagelijks. De aankomst te Rabat en Casablanca was den dag na 
het vertrek uit Toulouse en wel resp. om 9.15 en 10 uur v.m-
De verzending uit Nederland vond plaats daags vóór het vertrek 
van het vliegtuig uit Toulouse per trein of — indien het lucht
recht daarvoor betaald was — per luchtpost naar Parijs. Het lucht 
recht was vanaf Toulouse als volgt: de eerste 20 gram 15 c , 
daarna van 20-100 gram 30 c. en elke 100 gram méér 15 c. 

IJsvluchten. 
Na een periode van laag water op de Wadden volgde de strenge 

vorstperiode van eind Januari j.1 Het gevolg was, dat de ver
binding tusschen Ameland en Schiermonnikoog en den vasten wal 
eenigen tijd verbroken was en het vliegtuig door een voor dit wei 
zeer klein en gemakkelijk uitstapje, uitkomst moest brengen voor 
de post, goederen- en passagiersvervoer. 
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Op 29 Januari vertrok te 11 uur v.m. de PH-EAB met als piloot 
Von Weyrother van Schiphol. Het toestel landde om 12.50 uur 
op Eelde en startte om half 2 naar Ameland, waar het om 2 uur 
landde. Vervolgens ging het n^ar Schiermonnikoog, waar het om 
3 uur arriveerde en om 3.10 uur weer vertrok, om te 3.40 uur 
te Eelde terug te keeren. 

Den volgenden dag vond nog een dergelijke vlucht plaats om 
de achtergebleven vracht over te brengen. 

De post, 176 kg. van Amsterdam voor de gezamenlijke eilanden, 
306 kg. van Eelde naar Ameland en 219 kg. van Eelde naar 
Schiermonnikoog, werd reeds den eersten dag meegenomen. 

Op Maandag 1 Februari en Woensdag 3 Februari vond een 
dergelijke vlucht plaats van Amsterdam naar Urk, waarbij ook 
eenige honderden k.g. post vervoerd werden. 

NED.-INDIE. 
Snelle postverbinding. 
De Java-Bode van 16 Januari j .l . schreef: , 
Vrijdag j.l . bracht het m.s. „Poelau Tello" van de Stoomvaart 

Mij. „Nederland" de mail uit Nederland te Belawan aan. Des 
morgens om half negen vertrok het K.N.I.L.M.-vliegtuig uit Medan 
met de voor Java bestemde stukken, 's Avonds om vijf minuten 
over half zes arriveerde het vliegtuig te Tjililitan. In den kortst 
mogelijken tijd werd aldaar de post in de wachtende auto's geladen 
die vervolgens zonder verwijl naar het station Weltevreden reden. 

De medewerking der S.S.-autoriteiten, die toestonden, dat de 
nachttrein naar Soerabaja 5 minuten later vertrok dan op den 
aangegeven tijd, maakte het mogelijk alle postzakken voor Midden 
en Oost-Java mede te geven, zoodat men er Zaterdagsmorgens 
reeds in het bezit kon zijn van de brieven en andere stukken, 
per jongste bootmail uit Nederland aangebracht, hetgeen anders 
eerst op Zondag had kunnen geschieden. 

Zooals bekend, wordt de per v r a c h t schip te Belawan aan
gebrachte correspondentie zonder toeslag per luchtpost verder 
vervoerd. 

De eerste postvlucht naar Tarakan. 
Het is er eindelijk dan toch van gekomen. De eerste berichten 

meldden reeds, dat de vlucht in Maart 1936 zou plaatsvinden, en 
achtereenvolgens werd zij telkens eenige maanden uitgesteld, maar 
thans vond dan toch de eerste vlucht plaats. Op 9 Januari startte 
het vliegtuig van Tjdilitan bij Batavia, om er 11 Januari weer terug 
te keeren. In totaal werden met deze Douglas naar Tarakan mee
gegeven 2216 brieven, 107 briefkaarten en 245 andere stukken, met 
een totaal gewicht van 20.2 k.g. Op de terugreis werd ongeveer 
dezelfde hoeveelheid post meegenomen. Het grootste deel van de 
meegevoerde post bestond uit zendingen van philatelisten. 

De voor deze vlucht door het Leger des Heils beschikbaar ge
stelde speciale enveloppe (gefrankeerd met de Leger des Hei's-
gelegenheidszegels) was geheel uitverkocht. 

In Tarakan heeft de met één man versterkte posterijen twee 
nachten werk gehad om alles af te stempelen. Dit zou er op kun
nen wijzen, dat meer dan één bijzonder stempel aldaar beschik
baar was. 

Voor zendingen met zegels, die na 1 Januari eigenlijk niet meer 
geldig waren, waren bijzondere maatregelen getroffen om bepor-
ting te voorkomen. Allereerst werden al deze zegels op 31 Decem
ber afgestempeld. Daarnaast kregen dergelijke stukken nog een 
violet omlijnd stempeltje met de woorden: 

F R A N K E E R Z E G E L S G E L D I G 
Ingevolge machtiging H. B. P. T. T. 

Het bijzondere stempel, dat op alle stukken, welke met de eerste 
vlucht verzonden waren, zoowel bi; vertrek als aankomst (even
tueel doorgang) daarop geplaatst werd, gelijkt zeer veel op dat van 
de eerste vlucht naar Bandjermasin en Balikpapan. 

Reclameverzending per luchtpost. 
De einde September aangevangen verzending als reclame van 

binnenlandsche gewone brieven, briefkaarten en postbladen door 
de kantoren Medan, Batavia-C, Soerabaja en Balikpapan is ultimo 
December gestaakt. z 

Te zijner tijd zal deze verzending weer gedurende enkele maan^ 
den worden hervat. In totaal is als reclame meegegeven pl.m. 40 
k.g. netto binnenlandsche post. Den heer Benders dank voor deze 
en vorige interessante mededeelingen. H. A. 

DE PORTRETTEN VAN DE ORANJE'S 
OP DE POSTZEGELS. 

Dat het gevleugelde woord: „Hij is mijn vriend die mij mijn 
feilen toont", nog steeds niets van zijn waarde heeft verloren, 
moest ik ervaren, nu mij van bevriende zijde de opmerking werd 
gemaakt, dat één persoon door mij vergeten was in de portret
galerij der Oranje's, te weten prins Frederik Hendrik, wiens beeltenis 
voorkomt op de herinneringsuitgifte van Curajao van 1934. 

Om deze fout te herstellen volgt alsnog een levensbeschrijving van 
onzen in de geschiedenis zoo welbekenden stedenbedwinger. 

Frederik Hendrik, prins van Oranje, een 
zoon van prins Willem I en Louise de 
Coligny, werd 29 Januari 1584 te Deltt 
geboren. Hij ontving zijn voornamen naar 
zijn peters Hendrik IV van Frankrijk en 
Frederik III van Denemarken. Toen zijn 
vader door sluipmoord op 10 Juli 1584 was 
gevallen, werd hij met de meeste zorg door 
zijn moeder opgevoed. Hij studeerde aan de 
hoogeschool te Leiden, waar hem Van 
Donneville als gouverneur werd toegewezen 
en Johan van der Does (de Jongere) al» 
vriend en de geleerde Daniël Taffin als 
leermeester hem ter zijde stonden. Reeds op 

9-jarigen leeftijd, dus in 1593, hadden de Staten van Holland hem 
een regiment van 20 vendels soldaten toegekend. Na het verlaten 
der universiteit werd hij gouverneur van Geertruidenberg en 
woonde hij de belegering dier plaats bij, waarna hem jonker Arent 
van Duivenvoorde als vice-gouverneur werd toegevoegd. Nadat hij 
in 1594 aan den moordaanslag van Renichon, een priester uit 
Namen, ontsnapt was, begaf hij zich in 1597 met zijn moeder 
naar Frankrijk, om tegenwoordig te zijn bij het huwelijk van zijn 
zuster Charlotte Brabantia met Claude de la Tremouille. Daar 
leerde hij den ridderlijken koning Hendrik IV kennen, doch het 
verlangen ,om zich onder leiding van zijn broeder Maurits in den 
wapenhandel te bekwamen, bracht hem spoedig weer in ons land 
Op 17-jarigen leeftijd kreeg hij zitting in den Raad van State, 
werd kolonel van een regiment Walen en nam deel aan den slag 
bij Nieuwpoort, waar hij op het voorstel van zijn bezorgden 
broeder Maurits, om zich te verwijderen, ten antwoord gaf, dat 
hij met zijn broeder wilde leven en sterven. 

In 1602 ging hij aan het hoofd van een gezantschap naar Enge
land, om Jacobus I geluk te wenschen bij diens troonsbestijging. 

Zoowel bij de belegering van Grave en van Sluis, als bij het 
ruitergevecht aan de Roer, waar hij door den moed en de gevat
heid van zijn stalmeester Hodenpijl aan een wissen dood ontkwam, 
gaf hij de bewijzen van zijn krijgskundige talenten. Daarna onder 
scheidde hij zich in 1606 door het hernemen van Breevoort, door 
zijn aanslag op Venlo eveneens in 1606 en door zijn overrompeling 
van Erckelens in 1607, waarbij graaf Hendrik van den Berg zijn 
krijgsgevangene werd. Gedurende het Twaalfjarig Bestand trok h'j 
met een leger van 6000 voetknechten, 12 kornetten ruiters en het 
noodige geschut naar Brunswijk, om daar den vrede te herstellen 
tusschen deze stad en haar hertog en handhaafde den keurvorst 
van Brandenburg in zijn bezittingen. In 1619 belastte prins Maurits 
hem met een zending naar het prinsdom Oranje. In 1621, na het 
eindigen van het Bestand, werd hij benoemd tot generaal der 
ruiterij en nam hij deel aan de ondernemingen van zijn broeder 
Kort vóór diens overlijden werd Fredenk Hendrik opperbevel
hebber over het leger der Vereenigde Provinciën en na den dood 
van Maurits stadhouder der Nederlandsche gewesten, met uitzon 
dering van Friesland, Groningen, de Ommelanden en Drente, die 
graaf Ernst Casimir van Nassau tot stadhouder benoemden Na 
den dood van Ernst Casimir werd hem in 1639 ook het stad 
houderschap van deze gewesten opgedragen, uitgezonderd Fries
land, dat Willem Frederik koos. 

Stadhouder Frederik Hendrik zette den strijd tegen Spanje met 
succes voort. Door herhaalde overwinningen en door het belegeren 
en veroveren van verschillende steden, zooals Grol in 1627, 
's-Hertogenbosch in 1629, Maastricht, Venlo, Roermond, Stralen 
en Sittard in 1632, van Rijnbeek, Schenkenschans en Breda in 1637, 
en ten slotte Sas van Gent in 1644 en Hulst in 1645, bracht hij 
Spanje zoo ver, dat het zich eindelijk bere'd verklaarde een voor 
ons land eervoUen vrede te sluiten. Bij al deze overwinningen gaf 
hij de onmiskenbare bewijzen van schranderheid en onverschrokken 
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NIEUWE VEREENIGING T O T H E T BLAD TOEGETREDEN. 
Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat de onlangs 

opgerichte POSTZEGELVEREEf4IGING „AMERSFOORT" in 
haar vergadering van 2 Februari i.1. besloten heeft, het Nedcr-
landsch Maandblad voor Philatelie als officieel orgaan aan te 
nemen. De vereeniging telt momenteel reeds 30 leden. 

RAAD VAN BEHEER. 
Voorjaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van het 

N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P . h i l a t e l i e .ip 
Zondag 7 Maart 1937, des voormiddags te 11 uur, in het hotel 
„Terminus", tegenover het station H. S., te 's-Gravenhage. 

Rectificatie. 
In de plaats van den heer J. C. Heidenreich, toegevoegd aan 

den Raad van Beheer met een adviseerende stem — zie Januari 
nummer, pag. I — gelieve men te lezen den heer J. P. Traanberg. 
te Haarlem. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Reglement van den keuringsdienst. 
Artikel 1. De keuringsafdeeling is opgericht, om postwaarden 

dor deskundigen tegen vergoeding te laten keuren. 
Art. 2. De keuringsafdeeling staat onder leiding van een af-

deelingshoofd, dat voor onbepaalden tijd door het bondsbestuur 
wordt benoemd en tot wien alle keuringsaanvragen moeten worden 
gezonden. 

Art. 3. Het afdeelingshoofd Ifgt een register aan van de namen 
en adressen van alle hem bekende deskundigen met vermelding van 
ieders speciaal studiegebied. Dit register wordt door hem zoo vol
ledig en uitvoerig mogelijk bijgehouden en van de ter zake 
dienende aanteekeningen voorzien. 

Art. 4. Het afdeelingshoofd is belast met de ontvangst van de 
ter keuring ingezonden postwaarden en met de zoo spoedig moge
lijke, aangeteekende doorzending aan een daarvoor in aanmerking 
komenden deskundige. De inzenders zijn bevoegd een deskundige 
voor te «tellen, doch de besiissinä berust bij het afdeelingshoofd. 
In gevallen, door hem te beoordeelen, kan hij de doorzending en 
de keuring weigeren. De inzender heeft in zoo'n geval het recht 
een beroep te doen op het bondsbestuur, dat dan een eindbeslissing 
geeft. Hij is bevoegd een depot voor de te maken kosten te 
verlangen. 

Art. 5. Zoodra hij de gekeurde postwaarden van den deskundige 
heeft terugontvangen, geeft hij daarvan kennis aan den inzender 
met opgave van alle ter zake gemaakte kosten. Na ontvangst dezer 
kosten zendt hij de postwaarden, vergezeld van den uitslag der 
keuring, aangeteekend aan den inzender terug. 

Art. 6. De inzending en keuring geschieden geheel voor risico 
van den inzender. Nóch de Bond, nóch een zijner organen is aan
sprakelijk voor eenige beschadiging in welken vorm ook en ten 
gevolge van welke oorzaak ook. 

Art. 7. Het afdeelingshoofd doet jaarlijks rekening en verant
woording aan het bondsbestuur en verrekent eventueele saldi met 
den bondspenningmeester. Hij brengt jaarlijks een verslag uit op 
de bondsvergadering. 

Art. 8. De ter keuring gezonden postwaarden moeten het af
deelingshoofd per aangeteekenden brief worden toegezonden Losse 
zegels moeten van alle aanhangsels zijn ontdaan en zoodanig met 
strookjes op bladen zijn bevestigd, dat zij gemakkelijk ook aan de 
achterzijde kunnen worden onderzocht. 

Art. 9. De aan den Bond verschuldigde kosten bedragen: 
A. Voor als echt gekeurde zegels van Nederland en Koloniën: 
Tot beneden ƒ 5 , — ƒ0,25 
Van ƒ 5,— tot beneden ƒ 10,— 
Van ƒ 10,— tot beneden ƒ 25,— 
Van ƒ 25,— tot beneden ƒ 50,— 
Van ƒ 50,— tot beneden ƒ 75,— 
Van ƒ 75,— tot beneden ƒ 150,— 
Van ƒ150,— tot beneden ƒ250,— 
Van ƒ 250,— tot beneden ƒ 500,— 
Van ƒ 500,— en hooger 

ƒ0,50 
ƒ ! . -
ƒ1,50 
ƒ 2 , -
ƒ2 ,50 
ƒ3 ,50 
ƒ 5 , -
ƒ7 ,50 

Alles volgens waardebepaling van den Speciaalcatalogus van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren, verminderd 
met 10 "/o. Echt bevonden zegels ontvangen het bondskeurmerk, 
hetwelk geplaatst wordt aan de achteronderzijde van het zegel. 
Wanneer een zegel echt wordt bevonden, maar beschadigd is, wordt 
het keurmerk in het midden van het zegel gezet. De keurings
kosten voor zegels, welke op eenigerlei wijze (opdruk, tanding, 
stempel, enz.) niet echt worden bevonden, bedragen ƒ 0,25 per 
stuk, welk bedrag door den inzender niet behoeft te worden be
taald, indien deze de zegels afstaat voor het bondsfalsificatenalbum. 
Zegels van Nederland en Koloniën, die door den deskundige dezer 
zegels niet als echt zijn aangewezen, worden bij wijze van admini
stratieven maatregel van een contrólemerk voorzien. 

B. Voor de postwaarden, die aan buitenlandsche deskundigen 
moeten worden gezonden, worden geen extra kosten berekend dan 
alleen de bedragen door die deskundigen vastgesteld (kunnen echter 
nooit vooruit worden opgegeven). Alle porti komen voor rekening 
van den inzender. 

Art. 10. Leden van buitenlandsche vereenigingen, geen Neder
lander zijnde, die lid zijn van bonden bij de F.I.P. aangesloten, 
kunnen hun zegels van Nederland en Koloniën ter keuring in
zenden en genieten een korting van 15 Vo op de bovenstaande 
tarieven. 

Art. 11. Het afdeelingshoofd heeft het recht, op voorstel van 
de(n) deskundige(n), het keurmerk, dat door hem (hen) op een 
postwaarde is geplaatst, te verwijderen of ongeldig te maken, indien 
later mocht blijken, dat de vorige keuring onjuist is geweest. De 
inzender heeft geen recht op eenige vergoeding van schade hier
door ntstaan; slechts kunnen hem de keuringskosten der eerste 
keuring worden gerestitueerd, indien deze keuring door den bonds
keuringsdienst is geschied. 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.C.zn., 

Groot Hertoginnelaan 64, Den Haag. 

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

Nieuwe leden. 
208. A. van der Plaats, Van Heutszstraat 15, Nijmegen. (V.). 
210. H. Hageman, Sweerts de Landas Wijborghstraat 20, Katwijk 

aan Zee. (V. en L.). 
216. mr. A. Maclaine Pont, Kajoon 40, Soerabaja (Java). 
223. Mac. Gillavry, Parkweg 24, Bandoeng (Java). 
232. N. van Oosterzee, Prins Maurltslaan 92, Den Haag (V.). 
234. D. S. de Rijke, Christiaan de V'etstraat 14, Dordrecht. (V.). 
241. M. M. G. Baert, Teding van Berkhoutstraat N. 7, Baarn. (V.). 

Aanmeldingen. 
P. Sijbrandij, Westerstraat 210, Enkhuizen. (V.). 
N. H. Louis, Geestersingel 36, Alkmaar. (V.). 
C. J. Stikkel, Oudegracht 295, Alkmaar. (V. Ned. & Kol., China, 

Japan). 
H. C. Berkhoff, Brakkesteinweg 39, Nijmegen. (V. Ned. & Kol., 

België en Duitschland). 
P. C. L. Poortman, Burg. Palingstraat 9, Alkmaar. (V.). 

Adreswijzigingen. 
699 W. N. J. De Landmeter, Meloenstraat 89, Den Haag, W. 
404 J. M. L. van Crèvecoeur, Pelikaanstraat 11, Badhoevedorp. 
272. K. A. Heijmans jr., Walenburgerweg 89, Rotterdam, C. 
442. D. A. N. Margadant, p.a. Dep. van Oorlog, Ille afd., Ban

doeng (Java). 
239. mevr. J. M. Wijsman-Holtzschue, Apollolaan 98, Amster

dam, Z. 
725. J. A. Voorthuis, p.a. f am. F. G. van Delden, Beeklaan 478, 

Den Haag. 
579 ir. J. Mair, Luitenantsweg 30, Tebing Tinggi (Deli). S.O.K. 
670. J. W. H. Hamilton, of Silvertonhill, Lyceumplein 68, Den 

Haag. 
106. C. Eggler, adres onbekennd. 
711. ir. H. van Berckel, Stadhoudersplein 49, Den Haag. 
304. R. H. van Otterloo, Wilhelminastraat 14, Emmen. 
998. P. J. Eterman, Molenstraat 97, Oss. 
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Bedankt. (Met ingang van einde 1936). 
290, Ch. F. Stemmerik. 
627. P. C. van der Kroft. 

Lidmaatschap ingetrokken. 
201. L. Seibert. 

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

het jaarverslag en een afschrift van hun ledenlijst bij den secre
taris der vereeniging vóór 1 Maart. Afdeelingen, die hare ver
plichtingen in art. 31 laatste alinea van het huishoudelijk r^ 
ment voorgeschreven, niet nakomen, verliezen haar recht op retri
butie voor het volgend jaar. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
I. Boekjes met zegels van Nederland en Koloniën, vooral met 

betere, kunnen in elke hoeveelheid bij den administrateur worden 
ingezonden. Uit Indië is vraag naar speciale zegels met daarop 
betrekking hebbende speciale afstempelingen, zooals Olympiade-, 
Rembrandt, Salve Hospes-, Kinderzegels, enz.; voorts naar plaat-
en etsingnummers. 

II. De heer S. Tromp Visser is als sectiehoofd van de afdeeling 
Noord-Nederland afgetreden en vervangen door den heer R. H. 
van Otterloo, Wilhelminastraat 14, Emmen. 

De afdeeling Noord Nederland omvat de vier Noordelijke pro
vincies, met uitzondering van Twente, dat een afzonderlijke afdee 
ling blijft. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Kort verslag der vergadering van 21 Januari 1937. 
Daar de voorzitter in het buitenland vertoeft, leidt de vice-

voorziter de eerste bijeenkomst in het jaar 1937. Hij opent met 
een welkom en alle goede wenschen in het nieuwe jaar deze bij
zonder goed bezochte vergadering. De vice-voorzitter deelt mede, 
op welke wijze de briefkaarten, die op den „dag van den postzegel" 
uitgegeven zijn, twee stempels, van den lOen en den Hen Januari 
1937 gekregen hebben. 

De notulen worden goedgekeurd, evenals het jaarverslag door 
den secretaris uitgebracht. De voorzitter verzoekt drie der aan
wezigen als kas-commissie op te treden en de bescheiden van den 
penningmeester na te zien. De commissie deelt mede, alles in orde 
te hebben bevonden en de penningmeester doet dan verslag van 
de inkomsten en uitagven. Onder dankzeging wordt de penning
meester voor zijn beheer gedechargeerd. Bij de verkiezing van vice-
voorzitter en penningmeester worden beide functionarissen, de 
beeren M. J. Keizer en J. Wittkämper jr., met algemeene stemmen 
herkozen. 

De heer J. Reedeker laat nu het tweede deel zijner collectie 
Nederland en Koloniën zien, n.1. Suriname, Curasao en de port-
zegels. Hartelijke dankwoorden van den voorzitter en applaus van 
de vergadering beloonen den heer Reedeker voor zijn moeite. 
Hierop volgen de verloting, de rondvraag en sluiting der verga
dering. Voor de bijeenkomst in Februari zegt de heer Hochheimer 
toe de bezichtiging van een deel zijner wereldverzameling. 

W. F. G. H. 
Den Haag. Kort verslag der vergadering van 20 Januari 1937. 
Daar de voorzitter afwezig is, spreekt de heer Doorman, als 

waarnemend voorzitter, op deze eerste bijeenkomst in 1937, het 
welkomstwoord. 

De notulen worden goedgekeurd, evenals het door den secre
taris uitgebracht jaarverslag, waaruit blijkt, dat het aantal leden 
nagenoeg geen verandering heeft ondergaan, doch dat het bezoek 
op de vergaderingen beter kon zijn. In het afgeloopen jaar werden 
de navolgende verzamelingen bewonderd: van den heer Jorissen, 
Chili en Peru; van den heer Van Strijen, Beieren en Denemarken; 
van den heer Cramer, Engelsche Koloniën, w.o. de jubileum 
uitgifte van Koning George; van den heer Ferf, Monaco; van den 
heer Rietdijk proeven van Nederland en Koloniën. In het bijzon
der mag genoemd worden, van den heer Cramer: de collectie 1 
gld. van Nederland; van den heer Hamilton of Silvertonhill: de 
portzegels 1912 van Nederland en van den heer Van Strijen de 
gereconstrueerde platen Ie emissie Nederland. 

De vergadering betreurde het, dat de heer Van der Maessen om 
gezondheidsredenen het voorzitterschap moest neerleggen. Bij du 
daarop volgende bestuursverkiezing werd de heer Doorman tot 
voorzitter gekozen, terwijl de heer Cramer zich de plaats van den 
heer Doorman zag toegewezen. De andere aftredende leden wer

den herkozen. Na de gebruikelijke verloting werd de collectie 
luchtpostzegels van den heer Cramer bezichtigd, waarvoor hem 
hulde en dank werd gebracht. • A. G F. 

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1937. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de 51 aanwezigen 

welkom, speciaal de heren Schellekens, Van Oijen (Tiel), Van Wer-
meskerken. Van Roosmalen, ir. Hagedoorn (Nijmegen) en Homs 
(Bergen-op-Zoom). De notulen van de November- en December-
vergaderingen worden goedgekeurd en de 7 candidaat-leden mei 
algemeene stemmen als lid aangenomen. De heer Hagedoorn brengt 
hulde aan den voorzitter en de leiders van de jeugdafdeling en 
condoleert de leden, die niet op de tentoonstelling op 10 Januari jl. 
aanwezig waren. Deze is door de inzendingen van de heren Le-
fèbvre en Daudois een waar succes geworden. Deze heren uit Char
leroi stelden nl. ten toon hun leermateriaal, waarmede zij de school
jeugd Philatelie onderwijzen. De voorzitter brengt dan ook de 
dank der vereniging aan deze heren over. Hij wenst daarna den 
secretaris geluk met de viering van het 40-jarig bestaan zijner 
firma en deelt mede, dat de heer Mutsaers een 20-cal Boudewijn-
zegels van België zond voor de verloting, waarvor den schenker 
dank is gebracht. 

Onder de ingekomen stukken is een schenking voor de jeugd
afdeling van den heer G. N. Bakker te Rotterdam en voor de ver
loting van den heer D. van Rijswijk te 's-Gravenhage. Beide heren 
zal de dank onzer vereniging worden overgebracht. 

De voorzitter wenst daarna den heer Smeulders geluk met het 
feit, dat het deze maand 25 jaren geleden is, dat hij als administra
teur van het Maandblad (toen had het een andere naam) optreedt, 
en dankt den heer Boks voor het beschikbaar stellen van 2 ten-
toonstellingkaders, die door de goede zorgen van den heer t' Sas 
van Antwerpen naar Breda verhuisden. 

Daarna brengen Ie secretaris en administrateur hun jaarverslag 
uit, gevolgd door rekening en vei antwoording van den penning
meester, welke in ontvangsten en uitgaven tot een bedrag van 
ƒ 2355,54 wordt vastgesteld. Een commissie, bestaande uit de 
heren E. Wijdicks en J. M. van den Berg heeft de boeken nagezien 
en accoord bevonden en stelt voor den penningmeester te de
chargeren, waartoe besloten wordt. De voorzitter zegt de verschil • 
lende heren, ook de heren van bovenbedoelde commissie, dank 
voor de door hen verrichte arbeid. Op voorstel van den heer Mar
tin worden de aftredende bestuursleden Van den Berg, t ' Sas en 
Hekking bij acclamatie als zodanig herkozen, welke benoeming 
door genoemde heren wordt aangenomen. 

Nadat de heer Wiggers den voorzitter dank heeft gebracht voor 
zijn voortreffelijke leiding, wordt oi'ergegaan tot de grote verloting. 
Enige der voornaamste prijzen hiervan zijn: Nederland, 15 c. oranje 
1852, 15 c. oranje 1864 (2 ex.), 50 c. goud 1867, 2)4 g. rose en 
blauw 1872 (2 ex.), Zyi g- rose en blauw 1891 (2 ex.), 5 g. brons 
en bruin 1891, 10 g. oranje 1898, 2K g- zwartbruin 1923 (2 ex."!, 
5 g. blauw 1923, 1 g. De Ruijter port 1907; Ned.-Indië, 10 c. 
rood 1864, 2}4 g. Java 1908 (ongebr.), 2>^ g. Buiten Bezit 1908, 
234 g. Dienst 19n (ongebr. en gebr.); Curafao, 3 c. geelbruin 
1873, I K g- op ƒ2,50 Nederland 1901, IVs g. grijs en blauw 1873, 
diverse ƒ2,50 zegels, eerste luchtpostzegel 1929; Suriname, f 2,50 
zwartblauw 1901, diverse andere f 2,50 zegels; België, 5 franken 
blauw (geschonken door de fa. Keiser & Zoon te 's-Gravenhage); 
Engeland, £ 1 groen Victoria; Gibraltar, £ 1 roodbruin (George); 
Australië, £ 1 grijs. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den 
voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
264. (S.E.Z.NK.). G. A. Beenhakker, St. Jorisstraat 4, Amersfoort, 

giro 165361. 
443. (S.E.Z.BE.NK.). ir. A. L. J. M. Fick, Wilhelminapark 16, 

Breda, giro 39734. 
37. (E.). H. Goudzwaard, Djember (Java). 

453. (S.E.Z.NK.). A. P. Jobse, Koningstraat 14, Breda. 
485. (S.E.Z.). mej. Annie Mols, Bosscheweg 173, Udenhout. 
490. (S.E.Z.). H. C. A. van Roosmalen, Marathonstraat 5, Breda. 
501. (S.E.Z.NK.). A. van Zanten, Wilhelminastraat 44, Emmen, 

giro 36963. 
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Candidaat-lid. 
G. P. M. van Oirschot, tandarts. Grote Markt 9a, Breda. (Voorge

dragen door P. A. J. van Oirschot en J. Soutendam, Breda). 
Overleden. 

218. R. Maasbommel, Rotterdam. 
Bedankt als lid. 

71. mevr. J. B. Seegers-Ide, Hilversum. 
Adreswijziging. 

338. mej. A. Weggen, thans Juliana van Stolberglaan 18J, Den 
Haag. 

Bekendmaking. 
Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, wordt 

verzocht hun contributie over 1937 h f 4,— aan den penning
meester, den heer J. W. Wiggers, Min. Nelissenstraat 26, Breda, 
over te maken vóór 1 Maart a.s., door overschrijving of storting 
op zijn postrekening 69326. Mocht hieraan niet worden voldaan, 
dan zal over de contributie, verhoogd met ƒ 0,25 incassokosten, 
per kwitantie worden beschikt. Na ontvangst van de contributie 
zal het bewijs van lidmaatschap, gelijk met het zegel uit de ver
loting, worden toegezonden. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 22 Februari 1937, des avonds te 

8 uur, in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 18 Februari 1937, des avonds 

te 8 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 11 Maart 

1937, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 7 Maart 1937, des voormiddags te 

1034 uur, in café „Moderne" (ingang Groote Markt 8), Breda. 
Verslag van de toestand van de Postzegelvereniging „Breda" over 

het verenigingsjaar 1936. 
Hierbij heb ik het genoegen U het 43e jaarverslag van de Post

zegelvereniging „Breda" aan te bieden. Het verheugt mij U te kun 
nen mededelen, dat wij niet alleen ons ledental hebben knnnen 
handhaven, doch een 3-tal leden sterker zijn geworden. In 1936 
werden 39 nieuwe leden aangenomen, 24 bedankten voor het 
lidmaatschap, 6 werden er geroyeerd of afgevoerd, terwijl ons 6 
leden door overlijden ontvielen. Op 1 Januari telde onze vereni
ging 397 leden; op 31 December j.1. is dit aantal dus 400. 

Wij betreuren het overlijden in het afgelopen jaar van onze 
leden Aldenhoven, Coenen, Van Gent, Jacobs, De Raay en Sieg-
mund, op een na alle Bredanaars. Hieronder bevinden zich enige 
buitengewoon verdienstelijke leden, zodat wij wat dat betreft een 
slecht jaar achter de rug hebben. 

De maandelijkse vergaderingen werden geregeld gehouden ter
wijl het bestuur eveneens 12 maal vergaderde. De ledenvergade
ringen werden gemiddeld bezocht door 42 leden (vorig jaar 43) 
De bestuursvergaderingen werden bijna steeds door het voltallig 
bestuur bijgewoond. 

Voor de bibliotheek kwamen zeer gewaardeerde schenkingen 
van de heren mr. Van Peursem en Smeulders in. 

De opbrengst van het rondzendverkeer sloeg wederom een 
record. De penningmeester ontving uit dien hoofde niet minder 
dan 654,85 (vorig jaar ƒ605,56). De sectiehoofden komt hier
voor, evenals voorgaande jaren, een pluim toe, want het is voor 
een groot deel aan hun activiteit te danken, dat wij, ondanks de 
malaise, ieder jaar maar weer meer omzettten. 

De verlotingscommissie bestond weer uit de heren Cramerus, 
ir. Hagedoorn en ondergetekende, terwijl als vertegenwoordigers 
voor de Bond werden benoemd de heren Van den Berg, Broeders, 
dr. Gommers, t ' Sas, Smeulders en Wiggers. Vijf dezer heren 
bezochten de Bondsvergadering te Haarlem. In de Raad van Be 
heer van het Maandblad hadden weder zitting de heren Cramerus 
en Smeulders, met als plaatsvervangend lid de heer dr. Gommers. 
Al deze heren wordt hier dank gebracht voor het vele we-^k in 
het belang van onze vereniging verricht. Door vertrek van den 
heer ir. Hagedoorn deed de heer kapitein Van Dijk zijn intrede 
in het bestuur; overigens bleef dit ongewijzigd. 

De jeugdafdeling is wat ledental betreft tot staan gekomen. Met 
over de 100 jeugdige liefhebbers mag deze afdeling, welke thans 
twee jaar bestaat, er zijn en mag een woord van dank aan de 
heren leiders niet ontbreken. In Januari, ter gelegenheid van het 
1-jarig bestaan, werd een zeer geslaagde tentoonstelling gehouden. 

terwijl een 4-tal leden deelnamen aan de tentoonstelling te Luxem
burg, waar zij allen een medaille en diploma verwierven. 

Van de andere afdeling, de Club „Ginneken", bestaande uic 
uitsluitend leden van „Breda", is ook niets dan goeds te vertellen. 

Onze relaties met de Antwerpse Club „Philatelisme" bleven het 
afgelopen jaar van de meest vriendschappelijke aard Onze vereni
ging profiteerde wederom van de welwillendheid van de Ant
werpse heren bij het verschaffen van de nieuw verschenen Bel
gische zegels, waarvoor te dezer plaatse dank wordt gebracht. 

Dit jaar namen we afscheid van de zaal, waar we 42 jaar hadden 
vergaderd. Niettegenstaande deze lange periode viel het afscheid 
niet zwaar, daar we thans over een mooiere, ruimere zaal beschik
ken, die ook een betere opgang heeft. 

Van onze zusterverenigingen jubileerden „Philatelica", de 
U.Ph.V. en „Op Hoop van Zegels", welke wij door middel van 
bloemen of medailles blijk gaven van onze genegenheid. 

Onze leden dr. Gommers en J. M. van den Berg maakten de 
vergaderingen interessanter door het houden van enkele lezingen. 

Rest mij den voorzitter, de bestuursleden en de leden dank te 
zeggen voor de prettige samenwerking, waardoor geen wanklank 
werd gehoord. Mocht dit zo in de toekomst blijven, dan wordt 
voldaan aan de wens van uw Ie secretaris, 

J. C. G. V A N DEN BERG 

Verslag van den administrateur der rondzendingen over 1936. 
Evenals vorige jaren kan ik tot mijn genoegen mededeelen, dat 

in het jaar 1936 het rondzendingsverkeer weder een bevredigend 
verloop heeft gehad. Door mij werden van inzenders in ontvangst 
genomen 888 boekjes, terwijl met inzenders werden verrekend 869 
boekjes, met een totaal verkoopbedrag van ƒ 6985,89. 

Het aantal aan de sectiehoofden afgegeven en van deze terug
ontvangen zendingen was in 1936 als volgt: sectie N . K. 13 en 14; 
sectie B. E. 15 en 14; sectie Breda I, 13 en 13; sectie Breda II, 13 
en 13; sectie Europa A, 12 en 12; sectie Europa B, 16 en 18 en 
sectie Den Haag N. K., 9 en 9, Europa 11 en 11. 

Bij dezen betuig ik mijn dank aan de beeren sectiehoofden voor 
hun medewerking door regelmatige afwerking van het groot aan
tal zendingen. 

Evenals vorig jaar zij het mij vergund den inzenders erop te 
wijzen, dat ik boekjes Nederland en Koloniën geregeld te weinig 
in voorraad heb; Buiten Europa heb ik steeds ruim voldoende, 
terwijl bij het schrijven van dit verslag mijn voorraad boekjes 
Europa van dien aard is, dat ik de sectiehoofden niet zoveel kan 
geven, als voor geregelde gang van zaken wenselijk is, en zal ik 
dan ook gaarne wat meer boekjes Europa in ontvangst nemen. 

Een enkele maal komt het voor, dat ik boekjes ontvang, feite
lijk niet voldoende aan het reglement (veel beschadigde, veel kilo-
(vaar, z.g. gemengde boekjes) en dan deze bij uitzondering toch in 
de rondzending opnam, waarover dan klachten inkwamen. Waar 
ik ongaarne tot terugzending van boekjes overga, vertrouw ik 
dat de inzenders met vorenstaande zullen rekening houden. 

J. BROEDERS. 

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

Verslag der vergadering van 30 Januari 1937. 
Tegen half negen opent de voorzitter de door 48 leden en 7 :n-

troducé's bezochte vergadering, welke laatsten speciaal welkom 
worden geheeten. Hij herinnert aan den propaganda-avond op 
9 Januari ter viering van den „dag van den postzegel", welke trots 
den korten tijd van voorbereiding zeer geslaagd was. De tentoon
stelling was een succes; het aantal bezoekers was verrassend groot, 
ook van de jeugd.Het volgend jaar zullen we nog beter voor den 
dag komen. Hij dankt de pers, zeer speciaal het „Handelsblad" 
voor haar medewerking. Hij herinnert verder aan de bijwoning 
van het feest van het 10-jarig bestaan van onze zustervereeniging 
„De Philatelist", met veel genoegen bijgewoond. Hij brengt hulde 
aan de A.V.R.O. voor het zeer waardevUe album, waarmede zij 
de jeugd heeft verrast en wenscht de beeren Maingay en Van 
Peursem geluk met de hun verleende onderscheidingen. De kwestie 
van keurmeester is zoodanig geregeld, dat de heer Houtman eerst 
de zegels zal schiften, d. w. z. zal aangeven welke beschadigd zijn 
en of ze goed gecatalogiseerd zijn. Daarna gaan de boekjes naar den 
heer Hekker, die zoo bereidwillig is geweest als keurmeester voor 
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ons te willen optreden. Hem wordt daarvoor onze hartelijke dank 
gebracht. De leden worden opgewekt de vriendelijkheid van den 
heer Möller te beantwoorden door in grooten getale den beurs
avond te bezoeken. Besloten wordt in den catalogus voor de 
Poolsche tentoonstelling een advertentie van een geheele pagina te 
plaatsen. De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd 
Brieven van verzamelaars in Indië, Amerika en Tsjecho-Slowakije, 
die om ruilconnecties verzoeken, gaan in diverse handen over. 
Van den heer Traanberg gaan weer enkele bijzonderheden rond. 
De beide candidaat-leden, mevrouw Seijferts en de heer Stegenga. 
worden met algemeene stemmen tot lid aangenomen; laatstge
noemde, die aanwezig is, wordt van harte welkom geheeten. Met 
de jeugdvereeniging gaat het best; er zijn reeds 43 leden. Onze 
leden kunnen steunen door het geven van zegels en oude catalogi. 
Na de pauze een veiling van 5 kavels en een verloting van 20 
prijzen onder de aanwezigen. Tegen half elf sluiting. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
F. L. Stegenga, Zeilstraat 14 b.e., Amsterdam, Z. 
mevr. E. Seijferts-van Gelder, Vossiusstraat 28, Amsterdam, Z. 
N. Streep, Weteringschans 128, Amsterdam, C. 
S. "Woudstra, Biesboschstraat 47, Amsterdam, Z. 

Bedankt als lid. 
A. H . A. A. Zoon, Haarlem. 
K. M. van der Zee, Hattem. 

Adresveranderingen. 
A. J. Houweling, Van Eeghenstraat 159, Amsterdam, Z. 
A. J. France, Noorder Amstellaan 183, Amsterdam, Z. 
A. j . de Wit, Palestrinastraat 11, Amsterdam, Z. 
H. Dreijfuss, Anna Vondelstraat 4, Amsterdam, W. 

Mededeelingen. 
De beursavond heeft plats op den 2en Vrijdag der maand, des 

avonds te 8 uur. Gravenstraat 22, Amsterdam. 
De jeugdafdeeling vergadert eiken 4en Dinsdag der maand, in 

„Atlantic", ingang Westeinde, Amsterdam. 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Zaterdag 27 Februari 1937, des avonds te 
8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 20 Februari 1937, des avonds 
te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

J. A. MOESMAN t 

Verslag der vergadering van 26 Januari 1937. 
Aanwezig 44 leden en introducé's. De voorzitter begint een 

treurige plicht te vervullen. Ook deze maand is ons wederom een 
lid ontvallen; dit keer de heer Moesman. De voorzitter herinnert 
eraan, dat de heer Moesman sinds onheuglijk lid der vereenigmg 
is geweest en tot het laatst toe, ondanks zijn hoogen leeftijd, een 
werkdadig aandeel aan het vereenigingsleven nam. De voorzitter 
deelt mede, dat namens de U. Ph. V. een deputatie bij de begrafe
nis aanwezig is geweest en verzoekt de aanwezigen zich eenige 
oogenblikken van hun zetels te verheffen ter nagedachtenis van 
den overledene. 

Dan verwelkomt de voorzitter in het bijzonder de beeren Bou-
dier en Arkema, directeur en adjunct-directeur van het post
kantoor (op initiatief van eerstgenoemde is de voordracht van 
dezen avond tot stand gekomen), den spreker van deze verga
dering, den heer Van der Brug, benevens de overige introducé's 

Nadat de notulen van de December-vergadering zijn goedgekeurd 
en de ingekomen stukken, die weinig belangrijks bevatten, af
gehandeld zijn, krijgt de heer Van der Brug het woord, die aan 
de hand van de in de zaal aanwezige toestellen de werking van de 
postzegelautomaten verklaart. Hij begint te vertellen, dat de auto
maten op eenige kleine onderdeelen na geheel van Nederlandsch 
fabrikaat zijn. Aangezien voortdurend toezicht van een winkelier 
hier uitgesloten is, moesten de automaten zoo nauwkeurig zijn. 

dat munten, die hetzelfde gewicht en dezelfde afmetingen bezitten 
als de gangbare, doch niet aan de goede alliage voldoen, geweigerd 
worden. Dit is bereikt, doordat de munten door een magnetisch 
veld gaan, waarbij munten, die de goede legeering niet bezitten, 
aangetrokken en tegengehouden worden. Verschillende aardige 
anecdoten vlecht de spreker door zijn betoog heen. Zoo vertelt hij 
van een soldaat, die in de Nicolaasstraat een hcelen oploop veroor
zaakte, doordat hij een groot aantal bewoners uit hun huis belde, 
ten einde een kwartje te wisselen om toch maar een brief aan 
zijn meisje op tijd te kunnen posten. Als de spreker eindigt krijgt 
hij een welverdiend applaus voor zijn voordracht, die ondanks de 
vanzelfsprekende diepgaande technische beschouwingen, zoo in
teressant en geestig werd voorgedragen, dat van begin tot einde 
de aandacht geen oogenblik verflauwde. Onder bijval van de ver
gadering dankte de voorzitter den inleider dan ook hartelijk. 

De ballotage heeft tot resultaat, dat alle candidaten met al
gemeene stemmen worden geaccepteerd. De heer Van Eeusom had 
vergeten zijn aangifteformulier in te zenden. Waar de heer Van 
Straaten genoemden candidaat voordraagt, machtigt de vergade
ring den secretaris hem als lid te beschouwen, zoodra het for
mulier binnen is. De heer Wisse deelt mede, dat het ruiluur goed 
bevallen is. Hij vraagt of het mogelijk is, dat lijsten worden op
gemaakt en aan de leden gezonden, waarin de verzamelgebieden 
van ieder lid staan vermeld. Het bestuur zal zich hierover beraden. 
De landenwedstrijdcommissie verzoekt den landenwedstrijd uit te 
stellen, daar er over sommige buitenlandsche zegels verschil van 
meening is of deze als roltanding beschouwd dienen te worden. Van 
den heer Tholen circuleeren Belgische en Duitsche zegels, afge
stempeld ter gelegenheid van den „dag van den postzegel". J. H. N 

Nieuwe leden. 
P. C. van Leeuwen, Rijnlaan 109 bis, Utrecht, (i.). 
H. F. Oosterink, Valkstraat 4 bis, Utrecht, (i.). 
S. J. J. van Eeusom, Mgr. Van de Weteringstraat 33, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
H . Schrage, sigarenwinkelier, Utrecht. 
H. M. Lammers, juwelier, Utrecht. 
W. J. Klunne, Utrecht. 
J. J. van Deudekom, tijdelijk te Groesbeek. 

Adresverandering. 
A. van der Flier wordt Van Wijckskade 29, Utrecht. 

Mededeelingen. 
1. Er zijn nog 2 jeugdleiders noodig. Liefhebbers kunnen zich 

opgeven bij den secretaris. 
2. Prijswinnaars van de October-tentoonstelling kunnen in hun 

plaquettes een inscriptie bekomen, mdien zij deze den secretaris ter 
hand stellen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 19 Februari 1937, in Restaurant 

Cortenbach, Utrecht. 
Ruilavond op Dinsdag 23 Februari 1937, des avonds van 7% tot 

8K uur, in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 23 Februari 1937, des avonds te 

i% uur, in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bal

lotage. 5. Landenwedstrijd Polen. 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. Ver
loting. 9. Sluiting. 

Bijeenkomsten Jeugdclub. 
Zaterdag 27 Februari en 13 Maart 1937, telkens van 2^—4 uur, 

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

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

Verslag der vergadering van 28 Januari 1937. 
De eerste vergaderavond v.in het jaar was zéér druk bezocht 

De voorzitter, die de aanwezigen hartelijk welkom heette, vooral 
de twee introducé's, memoreerde dan ook bij een terugblik op het 
afgeloopen jaar, dat wij weder konden constateeren, dat onze ver
eeniging steeds vooruitgaande is, Jiergeen tot dankbaarheid stemt, 
al verkeeren wij dan ook in de gelukkige omstandigheid, dat wij 
onze leden niet behoeven te tellen, maar ze gelukkig kunnen wegen ! 

De notulen gaven geen aanleiding tot opmerkingen en over
gegaan werd tot de ingekomen stukken, waarbij o. m. de ontslag-
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aanvrage van onzen penningmeester, die door overdrukke bezig
heden zich daartoe ziet genoodzaakt. Hij oogst den dank der ver
gadering voor de vele moeite, die iiij zich heeft gegeven, en in zijn 
plaats wordt benoemd de heer Jolles, die verklaart deze benoeming 
aan te nemen. In diens plats, als lid der verificatie-commissie, 
wordt benoemd de heer Muller Massis, die eveneens bereid is zich 
ten algemeenen nutte op te offeren, zoodat wij na de gehouden 
veiling en de verloting met een gerust hart naar huis zijn gegaan. 

A. S. jr. 
Nieuwe leden. 

J. P. van Harencarspel, Javastraat 53, Den Haag. 
H. E. Beelaerts van Emmichoven, Jan van Nassaustraat 137, Den 

Haag. 
P. van de Wint, Johan van Oldenbarneveldlaan 2, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
mej. J. Bakker, Groot Hertoginnelaan 203, Den Haag. 
C. H. Eckhart, Obrechtstraat 197, Den Haag. 

Bedankt als lid (per 31 December 1936). 
mevr. C. Teilegen, Prins Mauritslaan 13, Den Haag. 
H. van der Wijk jr., Parklaan 22, Veendam. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 Februari 1937, des avonds te 

83^ uur, in hotel „De Gouden Kroon", 's-Gravenhage. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Ballotage 

nieuwe leden. Eventueele veiling. Rondvraag. Verloting. Sluiting. 

Internat. Vereeniging „Philatelica", te VGravenhage. 
Secretaris: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag. 

Verslag der vergadering van 27 Januari 1937. 
Aanwezig 76 leden. De voorzitter opent met den nieuwjaarsgroet 

en een welkom tot eenige candidaat-leden en een gaste. Hij doet 
mededeeling van een brief van het hoofdbestuur der P.T.T. in Ban
doeng, dat bij uitzondering word: voldaan aan ons verzoek, om 
bij de Ie Tarakanvlucht enkele zegels alsnog geldig te beschouwen. 

Ter rondgang Äijn aanwezig: 1. Tarakan-vlucht-bricf; 2. kaarten 
van den „dag van den postzegel"; 3. gecensureerde brief uit 
Spanje; 4. de tijdschriften der bibliotheek. Zegels voor de verloting 
zijn geschonken door den heer Van der Houven, voor de j.1. ver
loting door den heer Maussen uit Maastricht, dr. Vrijman en J. 
van den Brink; falsificaten door de beeren Van der Houven 
en Ort. 

Er ontwikkelt zich een discussie over de kaarten en stempels 
van den „postzegeldag". De heer Kirchner meent o. a., dat wanneer 
een postzegeldag gehouden moet worden, 6 Mei de datum is, om
dat 6 Mei 1840 de eerste postzegels in Engeland in omloop werden 
gebracht. James Chalmers legde in November 1837 de proeven 
daartoe voor aan het Parlement, die dus als persoon meer dan 
Stephan naar voren moet worden gebracht. Als resultaat van deze 
bespreking komt men tot de conclusie, dat de vergadering be
treurt, dat er onnoodig maakwerk bijgekomen is, dat met de 
Philatelie niets te maken heeft en daardoor ook niet in het belang 
ervan is. 

De notulen der vorige vergadering worden hierna goedgekeurd. 
Naar voren wordt gebracht een prijsvraag, bestaande uit frag
menten van 13 zegels; elk fragment bevat een scheepstype. Ge
vraagd de 13 zegels aan te duiden. 

Inmiddels heeft de ledenverkiezing plaats met als resultaat 62 
stemmen vóór en 7 blanco. De beeren H. W. Muzerie en W. 
Krediet worden door den voorzitter als nieuwe leden geïnstalleerd 
De verloting brengt den heer Dekker den len prijs .De verlotings
commissie wordt aangevuld (vacature Eckhart) met den heer C. 
Braakenburg. De heer C. Pieterse is nr. 1 met het juiste beant
woorden der prijsvraag; Burgerhour, Dolleman en anderen volgen. 
De beeren Melsert, Gerritse en Reijerse schonken jaargangen van 
het Maandblad voor den bibliothecaris, die gaarne nog meer 
ontvangt. Na een korte rondvraag geeft de voorzitter het teeken 
voor het ruiluur. - J. N. H . v. R. 

Nieuwe leden. 
A f d e e l i n g Z w o l l e . 

208. P. H. Peeters, Stationsweg 1, Zwolle. 
216. Th. Hagevoort, Oosterlaan 22, Zwolle. 
550. W. Walrecht, Ernst Casimirhian 31, Groningen. 

A f d e e l i n g D o r d r e c h t . 
D. 592. D. Koomans, Heijsterbachstraat 21 rd., Dordrecht. 
D. 564. C. van Efferen, Tollensstraat 9 rd., Dordrecht. 

Nieuwe leden. 
503. Carol Sugar, Agememnonstraat 22 II, Amsterdam, Z. 
670. G. Lammers, Toussaintkade 10, Den Haag. 
326. H. W. Muzerie, Usselincxstraat 62, Den Haag. 
171. A. C. van der Star, Stortstraar 52, Den Haag. 
231. H. Tokkie, Hoekenburglaan 36, Voorburg. 
693. Joh. Stoks, Ie Van den Boschstraat 76, Den Haag. 
105. W. Amons, Stationsstraat 70, Zaandam. 
244. J. C. Palm, Archimedesstraat 135, Den Haag. 
254. W. Krediet, K. W. Ill-weg 2*, Hoek van Holland. 
655. P. Kuitems, Boschbesstraat 36. Den Haag. 
740. J. F. J. Jansen, Weurt nr. 8 bij Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 
292. dr. -A. A. H. H. Poulissen, Belletablestraat 17, Venlo. (Afd. 

Venlo). 
733. H. J. Hoks, Blaricumscheplein 42, Den Haag. 

30. W. J. Pénard, Roelofstraat 122, Den Haag. 

Overleden. 
72. C. K. Baas, Haarlem. 

Afvoeren. 
D. 523. C. P. Piera, Dordrecht. 454. W. van Huijsstee, Zwolle. 
D. 789. J. van Rhijn, Dordrecht. 634. Maria Baptist, Tilburg. 
D. 133. H. du Heu, Dordrecht. 544 H. Bijleveld, Zwolle. 
488. H. J. Rompies, Den Haag. 647. A. Beijer, Zwolle. 
678. Ra. van de Langerijk, Tilburg. 
D. 406. A. N. de Haan, Dordrecht. 
Jeugdlid. H. J. de Visser, Enschede 
D. 402. N. Groenhart, Dordrecht. 

Candidaat-leden. 
A. J. Bollee, Hoekenburglaan 13 ,Voorburg. (Voorgesteld door 

P. N. Sombeek), 
mej. C. A. Smits, Hendrik de Keijzerlaan 18, Heemstede. (Voor

gesteld door E. van Gemund). 
W. G. J. Muuse, gepens. Ind. pol.-commissaris. Rijn- en Schie-

kade 32, Leiden. 
D. G. P. van Muilwijk, Appelstraat 198, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. Zandvliet). 
L. A. van Beek, Eerbeeklaan 3, Den Haag. (Voorgesteld door 

D. O. Kirchner). 
A. A. Langeweg, Van Speijkstraat 104, Den Haag. (Voorgesteld 

door H. H. Vlasbloem). 
L. A. J. Boellaard, Geraniumstraat 216, Den Haag. (Voorgesteld 

door C. J. W. Westhoff). 
R. Miedema, Harlinger Trekweg 1, Leeuwarden. (Voorgesteld door 

R. Rodenburg). 
S. P. Pesant, Westeinde 43b, Den Haag. (Voorgesteld door J. A. C. 

van der Star) 
J. Molenaar, Resedastraat 4, Breda. (Eigen aangifte). 

Adresveranderingen. 
313. P. Hagemeijer, Heerenstraat 2, Soerabaja (Java). 

61. K. A. Heijmans jr., Walenburgerwcg 89, Rotterdam, C. 
539. A. Kruijssen, Deken Bothstraat 52, Tilburg. 
709. L. Gols, Goudsbloemstraat 13, Zwolle. 
193. M. A. Gerritse, Hanenburglaan 123, Den Haag. 
685. A. van Dijk, Fultonstraat 101, Den Haag. 
196. A. Kruisheer, Van der Heimstraat 52, Den Haag. 

Begrooting 1937. 
O n t v a n g s t e n . U i t g a v e n . 

1 Contributies . . . ƒ 1600,— 1 Kosten Maandblad na aftrek 
2. Entrée's - 45,— opbrengst abonnementen, 
3. Veilingen - 23,— enz ƒ 1365,— 
4. Comm. rondzend. . - 380,— 2. Zaalhuur - 72,— 
5. Interest - 110,— 3. Verlotingen . . . - 395,— 

4. Onkosten - 230,— 
5. Assurantie . . . . - 44,50 
6. Onvoorziene uitg. . - 32,— 
7. Batig saldo - 19,50 

ƒ2158 , - ƒ 2 1 5 8 , -

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 



16 FEBRUARI 1937. NEDERLANDSCH MAANDBLAD V O O R PHILATELIE. VT 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der jaarvergadering van 12 Januari 1937. 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen 
hartelijk welkom. Hii spreekt een opwekkend woord tot de leden, 
ten einde de vergaderingen steeds trouw te bezoeken en dankt 
het overige bestuur en de leden voor hun steun in het afgeloopen 
Jaar in het belang der vereeniging ondervonden. De notulen der 
vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedge
keurd. Verder wordt het jaarverslag van den secretaris voorgelezen, 
hetwelk onder dankzegging zonder op- of aanmerkingen wordt 
goedgekeurd. De penningmeester geeft vervolgens zijn jaarverslag, 
waaruit blijkt, dat onze vereeniging in het afgeloopen jaar finan
cieel eenigszins is vooruitgegaan. Tevens geeft de penningmeester 
een overzicht van de rondzendingen van het afgeloopen jaar, waar
voor de voorzitter hem namens de vereenigine hartelük dank zegt 
voor de goede diensten in het belang der afdeeling bewezen. De 
heeren Gardenier en Timmermans worden vervolgens Erekozen als 
leden der kascommissie. Deze heeren hebben zich onmiddellijk van 
hun taak gekweten en hebben verklaard de kas in orde bevonden 
te hebben, onder dankzegging aan den penningmeester alsmede 
decharge. De aftredende bestuursleden, de heeren Van der Valk 
en Den Hartog, respectievelijk voorzitter en penningmeester, wor
den met algemeene stemmen herkozen. Verder houdt de heer Den 
Hartog een lezin<j over „het recht van inzenden en ontvangen 
van postzegelzendingen". Dat deze lezing zeer leerzaam was en 
buitengewoon in den smaak viel, bewijst wel de debatten, welke 
door diverse leden over dit onderwerp werden gevoerd. Vervol
gens heeft de groote Jaarverloting plaats, waaraan door alle leden 
der vereeniging wordt deelgenomen (17 in aantal) en trof nr. 1 
de heer Gardenier. Hierna volgt de gewone verloting onder de 
anwezige leden Thans wordt den leden een rebus voorgelegd, 
betrekking hebbende op postzegels van Nederland en Koloniën. 
To t oplossing hiervan krijgt ieder lid 10 minuten tijd. Het resul
taat hiervan was, dat 6 goede oplossingen binnenkwamen, waar
voor 3 prijzen beschikbaar waren gesteld. Deze vielen ren deel aan 
de heeren Houba, Heijting en Gardenier. Door den heer T-
Tanssen, Venlo, wordt als nieuw lid voorgedragen dr. A. A. H . M. 
Poulissen, Belletablestraat 17, Venlo, die met alsemeene stemmen 
als lid wordt ansrenomen. Bii de rondvraag wordt door de com
missie der Jeugdbeweging gebruik gemaakt en medegedeeld, dat 
de z.g. postzegelraiddag, welke is gehouden voor de jeugd op 23 
December I.I., als een succes kan beschouwd worden. Er waren plm. 
28 personen aanwezig, onder wie rijkelijk postzegels werden ver
deeld. Een verdere vergadering voor de Jeugd zal gehouden worden 
op Zaterdag 23 Januari e.k. Op deze vergadering zal gelegenheid 
ziin zich op te geven als lid der jeugdafdeeling tegen een con
tributie van ƒ0,10 per maand met schriftelijke toestemming der 
ouders. Eenige leden maken vervolgens nog van de rondvraag 
gebruik, waarna deze zeer geanimeerde vergadering te circa half 
twaalf wordt gesloten en overgegaan wordt tot eenigen tijd „ge
zellig samenzijn". 

Afdeeling Dordrecht. 
Op de eerste vergadering in het nieuwe Jaar werden uitgebracht 

de Jaarverslagen van secretaris en penningmeester. Verder was aan 
de orde de verkiezing van 2 bestuursleden wegens periodieke af
treding van de heeren Bozua en Rouwenhorst. Wegens drukke 
werkzaamheden kon de heer Rouwenhorst zich niet meer herkies
baar stellen. Als bestuursleden werden gekozen de heeren Van der 
H u m en Van Hemert. De uitslag van den gehouden wedstrijd was, 
dat als prijswinnaars werden aangewezen de heeren Van der Mark, 
Sebus, Lam, Labee en Groeneveld De heeren Koomans en Van 
Efferen werden aangenomen als lid. Op voorstel van den heer 
Oosting werden de aftredende bestuursleden benoemd tot eerelid 
van de afdeeling Dordrecht. Nadat de voorzitter de scheidende 
bestuursleden had bedankt voor al hetgeen ze in het belang van 
de vereenigin ghadden gedaan, sloot hij de vergadering. A. R. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering op Woensdag 

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

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

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

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

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

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

Vergadering afdeeÜng Zwolle ^secretaris: T. de Vries, Bloem-
straat 18, Zwolle), elke maand, ter plaatse als gewoonliik. 

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: P. A. J. Veen. Bar-
barossastraat 74, Niimeeen). 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 27 Januari 1937. 
Aanwezig 32 leden en 1 gast. De voorzitter opent te ongeveer 

syi uur de vergadering, spreekt zijn vreugde uit over de groote 
opkomst en heet allen welkom oo dezen avond, die een eenigszins 
feestelijk karakter heeft ter herdenking van het 40-jarig bestaan 
der vereeniging. Door de zorgen van de bibliothecaresse, me
juffrouw Bekking, is de zaal versierd met bloemen, waarvoor de 
voorzitter hartelük dankzegt. In de eerste plaats richt hij het woord 
tot den heer Heidenreich, die een der oprichters van „De Globe" 
is en aldus een staat van dienst van 40 Jaar heeft, de vereeniging 
in tal van functies heeft gediend en thans nog penningmeester is. 
Groote dank is de vereeniging hem verschuldigd. Ook tot den 
heer Hogerlinden, die reeds 39 iaar lid is, richt de voorzitter het 
woord en verheugt het hem, dat de heer Hogerlinden op dezen 
avond aanwezig is. Tenslotte heet de voorzitter als gast nog wel
kom mevrouw Kleekamp. Tot zijn spüt ziet hij dat niet aanwezig is 
de heer Lap, een der meest belangstellende leden der vereeniging, 
die door ziekte verhinderd is aanwezig te zijn. Hij wenscht hem 
onder applaus der vereeniging een spoedig en algeheel herstel. 

Daar eerst kortgeleden jaarverslagen van secretaris en penning
meester ziin uitgebracht, rest hem de hoop uit te spreken, dat 
„De Globe" in groei mag toenemen, het ledental weer spoedig de 
100 zal bereiken en de goede geest, die steeds in de vergadering 
heerscht, moge blijven voortduren De notulen der vorige verga
dering worden voorgelezen en goedgekeurd. Daar er geen in
gekomen stukken zijn, wil de voorzitter nog eenige woorden 
spreken over den loop van den avond. Op eenige tafels ziin post
zegelcollecties ter bezichtiging gesteld van de heeren Heidenreich, 
De Winkel en hemzelf. De voorzitter heeft een postzegel
schilderij samengesteld uit 36 uirknipsels van postzegels en hier 
een prijsraadsel van gemaakt, waarvoor hij een vijftal prijzen heeft 
beschikbaar gesteld. Verder zal e-'n verloting zonder nieten plaats 
hebben. Hij zal het verder zeer op prijs stellen, indien ieder wil 
medewerken de stemming te verhoogen en dankt den heer Raads-
veld, die het muzikale gedeelte van den avond zal verzorgen. 
Hierna sluit de voorzitter het officieele gedeelte. 

De heer Valkema Blouw hield vervolgens een zeer leerzame 
causerie over de tentoongestelde zegels van Bergensdorff, waarna 
de vergadering nog eenigen tijd gezellig bijeenbleef. C. R. F. 

Voorgesteld als lid. 
mevr. H . H . Alberts-Herbers, Karcl van Gelderlaan 22, Bennekom. 
B. H. Hilferink, Bovenbeekstraat 25, Arnhem. 
mevr. E. Kipp-Nassau Noordewier, Zijpendaalscheweg 157, Arnhem. 
W. H. F. C. Majoewskv, Hobhemastraat 2, Arnhem. 
M. Berfelo, Laan van Klarebeek 76, Arnhem. 
A. Hummel, Sloetstraat 126, Arnhem. 

Vergaüei ing. 
Ledenvergadering op Woensdag 24 Februari 1936, des avonds 

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

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

Verslag der vergadering van 29 Januari 1937. 
Na vaststelling van de ongewijzigde statuten onzer Decemher-

bijeenkomst worden de belangrijkste ingekomen stukken bekend
gemaakt, o. a. van den Bond eenige speciale briefkaarten gedeelte
lijk met speciaal stempel, betrekking hebbend op den „dag van 
den postzegel" en eenige „overzichten van de postzegels, welke nog 
voor frankeering geldig zijn" met daarop betrekking hebben schrij
ven van het hoofdbestuur der P.T.T.; voorts een schrijven van den 
heer Van Essen te Hilversum, die zoo mogelijk in April met een 
deel zijner collectie onze vergadering zal opluisteren en naar aan
leiding van het verzoek in het laatste Maandblad een schrijven over 
en drukwerk van het Bureau voor Persknipsels „Peka" te 
Amsterdam. 

In aansluiting op het bestuursvoorstel inzake bondscontributie 
stelt de heer Van Waard voor het bedrag niet in ons reglement 
vast te leggen, waarmede de vergadering accoord gaat, zoodat in
gaande met 1937 (aanvang 27e vereenigingsjaar) regel 2 en 3 van 
artikel 18 van het huishoudelijk reglement aldus gelezen zullen 
worden: „en bovendien het bedrag, dat als contributie voor den 
Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars verschuldigd is". Opgemerkt zij dat dit bedrag thans ƒ 0,35 is. 

De heer Mos, penningmeester der jubileum-commissie, brengt 
vervolgens verslag uit van de werkzaamheden dezer commissie en 
de resultaten, waarna hij de betreffende rekening voorleest, die nog 
een klein batig saldo aangeeft. De prijs van het speciale stempel 
wordt hoog gevonden, doch was het aan P.T.T. verschuldigde be
drag. De voorzitter dankt de jubileum-commissie en den heer 
Mos in het bijzonder voor het zeer vele werk; de vergadering 
bekrachtigt dezen dank met applaus. 

In de vervolgens te benoemen verificatie-commissie kunnen geen 
bestuursleden en evenmin de heer Mos benoemd worden, wijl deze 
commissie dit jaar naast de bescheiden van den vereenigingspen-
ningmeester ook die van den penningmeester der jubileum
commissie zal hebben na te zien, terwijl de heer Traanberg bi) 
herstemming verzoekt op hem geen stemmen uit te brengen; 
benoemd worden de beeren Bode en Van Waard, die deze be
noeming aanvaarden. Na de rondvraag, waarvan eenige leden 
gebruikmaken, wordt een kleine veiling gehouden, waarbij de 
helft van de kavels een nieuwen eigenaar krijgt. Verloting zonder 
nieten onder de 23 personen, die ter bijwoning dezer huishoude
lijke vergadering de felle koude trotseerden, is het laatste agenda
punt. H . W. 

Ingeschreven als lid. 
144. J. D. van der Schans, Kennemerbeekweg 21, Bennebroek. 
154. A. G. Hazelaar, Hofmeijerstraat 32, Haarlem, O. 
157. H. P. A. de Zwart, Dolfijnstraat 21, Haarlem, N . 

Bedankt als lid. 
34. P. Burghgraef, Driebuis. 

Overleden. 
150. F. de Konink, Haarlem. 

Adresveranderingen. 
174. J. Scholten, thans Lansinkweg 33, Hengelo (O.). 

31. G. H. Faken, thans Zocherstraat 39, Haarlem. 
69. A. A. Noordraven, thans Kleverlaan 27, Bloemendaal. 

Voorgesteld als lid. 
ir. J. W. Zwart, Jan Haringstraat 14, Haarlem. 
D. C. Zijp, Leidschestraat 41, Hillegom. 
M. W. Fleury, Mesdaglaan 11, Heemstede. (Voorgesteld door C. B. 

Mans). 
(De heer De Graaf (lid 135) werd \oorgesteld door den heer Mos). 

Rondzendingen. 
De deelnemers aan het ruilverkecr worden dringend verzocht de 

zendingen zooveel mogelijk binnen drie dagen na ontvangst aan 
hun opvolgers door te sturen I 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 26 Februari 1937, des 

avonds te 8X uur precies, in het gebouw van den Haarlemschen 
Kegelbond, Tempeliersstraat 35, Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1937. 
Te ruim half negen heet de 2e voorzitter, de heer Cleij, de 24 

aanwezigen welkom en spreekt zijn beste wenschen uit, zoowel 
voor de vereeniging als voor de leden persoonlijk. Het doet 
spreker genoegen, dat niettegenstaande de hevige koude nog zoo-
velen zijn gekomen. Hij deelt verder mede, dat de voorzitter, de 
heer Kielman, het ziekenhuis weer heeft verlaten en thans weer 
thuis wordt verpleegd. De hoop v^ordt uitgesproken, dat de heer 
Kielman de volgende vergadering weer zal kunnen presideeren. 
De feestavond, welke op 11 Januari zou worden gehouden, werd 
in verband hiermede voorloopig uitgesteld. De notulen van de 
vorige vergadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld. 
De ingekomen stukken worden behandeld. Het bestuursvoorstel 
om de 4 dagen, gedurende welke men de rondzendingen onder zich 
mag houden, terug te brengen op 3 dagen, wordt na eenige be
spreking aangenomen. Daarna worden de verschillende jaarver
slagen uitgebracht. Alle zijn nogal in optimistischen toon. In het 
verslag van den secretaris wordt o. m. gewag gemaakt van de 
groote toename van het aantal leden en de stijging van het ver-
gaderingbezoek. De commissaris van het rondzendverkeer kan in 
zijn verslag constateeren, dat in 1936 meer uit de rondzendingen 
is gekocht, waarvan de kas natuurlijk profiteerde. De penning
meester kan dan ook rapporteeren, dat mede hierdoor het tekort, 
waarmede 1936 werd begonnen, verdwenen en nu veranderd is in 
een voordeelig saldo. De voorzitter zegt de functionarissen dank 
voor het door hen verrichte werk. Er wordt dan overgegaan tot 
stemming. De drie candidaat-leden worden met algemeene stem
men als lid aangenomen. Aan de orde is dan de bestuursverkiezing. 
Volgens rooster zijn aan de beurt van aftreden de heer Cleij en 
ondergeteekende. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Uit de 
vergadering worden geen candidaten genoemd. De heer Kamstra 
stelt daarom voor de aftredenden bij acclamatie te herkiezen; al
dus wordt besloten. Hierna wordt de gebruikelijke jaarverloting 
gehouden, waarbij ieder lid een mooien prijs krijgt. Als gewoonlijk 
was ook deze verloting op keurige wijze door den heer Ongering 
geregeld. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna 
sluiting volgt. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
53. H. Bakker, „Hollandia", Nieuw-Buinen. 
54. G. Beltman, Helperbrink 45 B, Groningen. 
57. H. Koster R.zn., Pekelderweg, Stadskanaal. 

Candidaat-leden. 
S. J. Tamminga, Prinsesseweg 73a, Groningen. 
H. F. Ji Wolters, Koninginnelaan 2, Groningen. 
F. J. Tempel, Berlijn. 
C. Weijers, Floresplein 6a, Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 22 Februari 1937; 
Beursavond op Donderdag 11 Maart 1937; 

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

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

Verslag der jaarvergadering van 18 Januari 1937. 
Aanwezig 31 leden. De voorzitter opent met een hartelijk wel

kom de eerste vergadering van het nieuwe jaar, wenscht den leden 
veel hei! en zegen toe c,\ hoopt, dat allen dikwijls op de biieen-
komsten tegenwoordig zullen zijn. De notulen worden vervolgens 
goedgekfurd. 

De secretaris leest het jaarverslag voor en laat daarin vooral 
uitkomen de prettige wijze, waarop de voorzitter de vergaderingen 
leidt en de aangename verhoudin,;, die er heerscht bij de leden 
onderling. Namens des kascommissie brengt de heer Wesly verslag 
uit, waarbij hij aantoont, dat de financieele toestand van de kas 
vrij gunstig is. Mejuffrouw Maussen, die als penningmeesteresse en 
commissarisse van de rondzending haar administratie keurig in 
orde heeft, wordt door den voorzitter voor haar goed beheer 
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bedankt en tevens gedechargeerd. Voorts worden door den voor
zitter nog bedankt de beeren Otten en Verzijl, die beiden een 
werkend aandeel in de vereeniging hebben. 

Bij de ingekomen stukken is een boekwerk, aangeboden door het 
hoofdbestuur der P.T.T., over het „Historisch overzich van het 
Maastrichtsche postwezen", samengesteld door den heer J. D. van 
Brink. Dit schitterend verzorgd en met platen verrijkt boekwerk 
kan bij den secretaris ter lezing worden gevraagd. Den samen
steller ons compliment ! 

Hierna worden voorzitter en secretaris bij acclamatie herkozen; 
beiden nemen de herbenoeming aan en dankt de voorzitter, mede 
namens den secretaris, voor het vertrouwen in hen gesteld. 

De heer Wesly brengt de juniorenbijeenkomsten ter sprake en 
stelt voor om te vragen, wie zich uit de oudere leden beschikbaar 
wil stellen, om om beurten 's Zondags v.m., ongeveer van kwart 
voor elf tot kwart na twaalf, op die vergaderingen aanwezig te 
willen zijn. Hiervoor- geven zich 16 leden op. 

Vervolgens is de jaarverloting aan de beurt; de dames-
verlotingscommissie heeft een nieuwe wijze van uitloten bedacht, 
die, dienende tot gemak van de beeren, door dezen bijzonder op 
prijs wordt gesteld. De voorzitter dankt de commissie dan ook 
vriendelijk voor het werk en de zorg aan het gereedmaken der 
prijzen besteed. De zeer succesvolle avond wordt met het gezel
schapsspel beëindigd. J. H. 

Candidaat-Ieden. 
Strijkers, Brunssum. (Voorgesteld door F. Sleegers en F. Geldner). 
P. Bovy, Sterrenplein 24, Maastricht. (Voorgesteld door J. Dreissen). 
P. Heijnen, Wilhelminasingel, Miastricht. (Voorgesteld door R. 

Otten). 

Adresverandering. 
88. Jos. Claessen, thans Place Hiuwaert 10, St. Josse - Bruxelles. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 1 Maart 1937, beurs; 
Maandag 15 Maart 1937, vergadeiing; 

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

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

Verslag der vergadering van 26 Januari 1937. 
Te ruim half negen opent de voorzitter met een welkom de 

vergadering, in het bijzonder aan de beeren Tra Kranen, Kramer, 
Van den Blink en Bood. Na lezing der notulen, welke goedgekeurd 
worden en na afhandeling van de ingekomen stukken, worden 
door den secretaris, administrateur en penningmeester de jaar
verslagen gelezen, waarop geen bemerkingen gemaakt worden. 
Hiern volgt de bestuursverkiezing wegens reglementair aftreden 
van penningmeester, bibliothecaris en administrateur. De twee 
eerstgenoemde beeren stellen zich herkiesbaar, doch de admini
strateur moet wegens bijzondere omstandigheden bedanken, in 
wiens plaats dor de vergadering benoemd wordt de heer C. B. 
Brouwer en de penningmeester en bibliothecaris herkozen worden 
Voor de controle-commissie, welke dan benoemd wordt, geven zich 
op de beeren Alderliefste en Krijger. Verder wordt het bestuurs-
voorstel om een bedrag in de feestkas te storten aangenomen. 

Van de rondvraag maken de beeren Alderliefste en Brouwer 
gebruik. De heer Alderliefste vraagt verlotingen ten bate van de 
feestkas te houden, hetgeen aangehouden wordt tot een volgende 
vergadering, terwijl de heer Brouwer het bestuur dank brengt 
voor het door hen verrichte werk, speciaal den voorzitter voor de 
door hem gehouden lezing op de vergadering tot viering van „den 
dag van den postzegel". 

De voorzitter deelt nog mede, dat de eerstvolgende vergadering 
niet zooals gewoonlijk den 4en Dinsdag, doch op den 4en Vrijdag 
in Februari gehouden zal worden, en verder dat bij collectief be
stelen van series zegels, zooals de laatste keer van Suriname, de en
veloppen klaargemaakt, met zegels en adressen erop aan den secre
taris ter verzending gegeven moeten worden. 

Hierna volgt de maandverloting, waarvoor een 4-tal prijzen door 
den heer Engelkamp geschonken zijn. M. H. H . 

J. K. RIETDIJK. — ] 

Nieuwe leden. 
B. Tra Kranen, Lombokstrat 29, Den Helder. 
L. I. Kramer, Kanaalweg 16, Den Helder. 
F. van den Blink, Javastraat 123, Den Helder. 
L. Bood, Piet Heinstrat 24, Den Helder. 

Bedankt als lid per 1 Januari 1937. 
H. van Baaren ,Poeloe Radja Fabriek, N.-O.-I. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal plaats hebben op Vrijdag 26 Fe

bruari 1937, in cafe „Postbrug", Koningsplein, Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1937. 
Aanwezig zijn 26 leden en 2 introducé's, als de voorzitter de 

vergadering opent. Bericht van verhindering zonden de beeren 
Wolfs, Scholle en Vermeulen. De heer Vosse, alsmede de Intro
ducé's, worden speciaal welkom geheeten. De voorzitter wenscht 
allen nog een gelukkig 1937. Deze buitengewone opkomst doet 
hem veel genoegen en hij hoopt, dat de volgende vergaderingen 
dit jaar even goed bezocht worden. De notulen worden voor
gelezen en goedgekeurd. De ingekomen stukken worden eveneens 
voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen. Het jaarverslag 
wordt, nadat de voorzitter den dank der vereeniging aan den 
secretaris heeft betuigd, hetgeen door een hartelijk applaus wordt 
bevestigd, goedgekeurd. 

Hierna volgt bestuursverkiezing. De heer Schoenmakers wordt 
bij acclamatie als secretaris herkozen. Eveneens wordt de heer 
Trieschnigg bij acclamatie als bestuurslid gekozen. Beiden nemen 
de benoeming aan Tot kascommissie worden benoemd te beeren 
Kerp en Finken. Nadat enkelen van de rondvraag hebben gebruik 
gemaakt, volgt het belangrijkste van dezen avond: de groote 
jarlijksche verloting zonder nieten. De aanwezige dames zijn hierbij 
behulpzaam en heeft deze zoodoende een vlot verloop. Na afloop 
keeren allen voldaan over dezen geslaagden avond naar huis. P. S. 

Candidaal-leden. 
mr. P. Ballieux ,advocaat. Akerstraat 107, Heerlen. 
N. Ramakers, architect B.N.A., Kasteel, Hoensbroek. 

Adreswijziging. 
A. H. Gregoire, thans Honigmanstraat 53, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 1 Maart 1937; 
Beursavond op Maandag 15 Maart 1937; 

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

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

Verslag der vergadering van 24 Januari 1937. 
Aanwezig 15 leden. De voorzitter opent te ongeveer half negen 

de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Met de intrede van 
het nieuwe jaar wenscht hij veel geluk en voorspoed aan alk 
leden en hun gezin en hoopt, dat in 1937 door allen in hun ver
zameling veel zegels geplakt mogen worden. 

Als nieuwe leden zijn tot de vereeniging toegetreden de vol
gende beeren: Jos. Engelen, E. R. Vos, G. J. Stouthamer en J. J. 
Donze, die allen met algemeene stemmen zijn toegelaten. 

Na de stemming wordt nog een kleine maandelijksche verloting 
gehouden onder de aanwezige leden. 

Als proef zullen bij de volgende vergadering alle leden hun 
verzameling van Frankrijk medebrengen. Een te benoemen com
missie zal daarna verslag uitbrengen over de mooiste en grootste 
verzameling. Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering, 
waarna door de overblijvende leden nog eenigen tijd wordt door 
gegaan met ruilen en handelen. G. T. 

Nieuwe leden. 
78. E. R. Vos, Sas van Gent. 
79. G. J. Stouthamer, Sas van Gent. •• .- P 
80. J. J. Donze, Terneuzen. ,) 

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

Verslag der vergadering van 20 Januari 1937. 
Daar de voorzitter door ongesteldheid verhinderd is, opent de 

vice-voorzitter met een woord van welkom de vergadering, waar
na hij de aanwezigen een voorsDoedig 1937 toewenscht. Spreker 
memoreert, dat het afgeloopen ja ir voor de vereeniging in alle 
opzichten een gunstig jaar is geweest en verwijst in deze naar het 
straks uit te brengen jaarverslag. Hierna worden de notulen van 
de vorige vergadering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken bevindt zich zoowel een schrijven van 
den heer A. Güppertz als van den heer J. van Liempt, die beiden 
een aardige serie zegels beschikbaar stellen voor de gratis verloting. 
De vice-voorzitter deelt dan mede, dat door den heer J. L. Frissen 
een tweetal candidaat-leden is voorgedragen. 

Verder worden de leden erop attent gemaakt, dat het bestuur 
besloten heeft, voortaan de '/^ergaderingen p r e c i e s op tijd te 
doen beginnen, waarmede men dus wel rekening gelieve te houden. 
Tevens wordt de mogelijkheid overwogen een afdeeling aankoop 
in het leven te roepen, doch gezien de vele moeilijkheden, dip 
hieraan vastzitten, is wel eenige tijd van overdenking noodig. 

Nadat de verloting een elftal gelukkige winnaars heeft ge
bracht en gelegenheid is gegeven van de rondvraag gebruik te 
maken, wordt het officieele gedeelte der bijeenkomst gesloten. P. H. 

Nieuwe leden. 
"W. Rupf, Cuperinusstraat 2a, 's-Hertogenbosch. 
L. Th. M. Kaanders, Geert van Woustraat 29, 's-Hertogenbosch. 

Candidaat-leden. 
E. Bruinsma, Smalle Haven 34, 's-Hertogenbosch. (Voorgedragen 

door J. L. Frissen). 
M. van der Wouw, Halvemaanstrcat 3, 's-Hertogenbosch. (Voor

gedragen door J. L. Frissen). 
J. Meijsen, Citadellaan 51, 's-Hertogenbosch. (Voorgedragen door 

mr. H. M. F. Kersemaekers). 
A. Ottevanger, Dr. Hermanslaan 19 Villapark, Oss. (Voorgedragen 

door Jac. Roelands). 
Willy Mulder, Helvoirtschesteenweg C 21a, Vught. (Eigen aangifte). 

Mededeeling. 
De leden, die hun contributie over 1937 ineens wenschen te 

voldoen, worden verzocht vóór 1 Maart a.s. hiervoor zorg te 
willen dragen, bij voorkeur door overschrijving op girorekening 
223179 ten name van den penningmeester der 's-Hertogenbossche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 's-Hertogenbosch. 

Vergadering. 
Jaarvergadering op Zondag 21 Februari 1937, in hotel „Central" 

's-Hertogenbosch. Aanvang 3 uur precies. 

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1937. 
Aanwezig 16 leden en het candidaat-Iid, de heer Rondel. De 

vergadering wordt door den voorzitter geopend, die in de eerste 
plaats de leden een voorspoedig 1937 toewenscht. Vervolgens wordt 
de voorspoedige afloop van de tentoonstelling op 10 Januari ge
memoreerd en aan de leden van tentoonstellings^ en verlotings
commissie, alsmede aan de juryleden, dank gebracht. Nadat de 
notulen van de December-vergadering goedgekeurd zijn, wordt 
overgegaan tot ballotage van de candidaat-leden, die met algemeene 
stemmen als lid aangenomen worden. Hierna vindt de jaarlijksche 
verloting onder alle leden plaats. Het hoofd van den rondzend-
dienst brengt vervolgens een kort verslag uit over het afgeloopen 
jaar. De secretaris-penningmeester deelt de toename van het leden 
aantal over 1936 mede en noemt eenige voorloopige cijfers over 
den gang van zaken gedurende het afgeloopen jaar. In verband 
met de drukke werkzaamheden van de commissie voor de kas
controle, mede aan de tentoonstelling, is de kascontrole een maand 
uitgesteld en zal het verslag over 1936 eerst in de Februari-
vergadering ter kennis van de leden gebracht worden. Vervolgens 
worden onderstaande uitslagen van de tentoonstelling op 10 Ja
nuari 1937 bekend gemaakt: 

Klasse A (Ned. en Kol. algemeen): Ie prijs niet toegekend; 2e 
prijs Van Hoof (Ned. en Ned.-Indië, 40 p.); 3e prijs Mulder 
(Curajao, 39 p.); Van Someren (Nederland, 30 p.). 

Klasse B (overige landen, algemeen): Ie prijs Van de Ven (Saar-
gebied, 503^ p.); 2e prijs Mulder (Italië, 47 p.); 3e prijs Van Hoof 
(Duitschland, 46 p.); Van de Ven (België, 43 p.); dr. Zahn 
(Amerika, 39K P-); Schouten (Noorwegen en Pruisen, 37% p.); 
Stassar (België, 28 p.); onbekend (Duitschland, 25 p.). 

Klasse C (gespecialiseerd): Ie prijs Van Abbe (Oranje-Vrijstaat, 
50 p.); 2e prijs Duut (Duitschland, 45 p.); 3e prijs Van Schijndel 
(Duitschland, 41J^ p.); Mulder (Bosnië, 39 p.); Schouten (België 
en Krankrijk, 37>^ p.). 

Klasse D (diversen): Ie prijs Smelt (briefkaarten, 5214 p-); Ie prijs 
Thaels (weldadigheid, 52J4 p.); 2e en 3e prijs te deelen Mulder 
(weldadigheid) en dr. Smits (oude stempels, elk 49}^ p.); Van Lies
hout (luchtpost, 47 p.); Faber (luchtpost, 46 p.); Thaels (roltan-
dingen, 443^ p.); Rosenberg (poststukken, 4 1 ^ p.); Frowein (post
stukken, 34 p.); mr. Van der Ham (poststukken, 27/i p.); onbekend 
(26 K p.). 

Hierna vindt de stemming plaats over 2 bestuursleden. Doordat 
de beeren Van Lieshout en Schouten beiden herkozen worden, 
blijft de samenstelling van h?t bestuur ongewijzigd. Nadat door 
den heer Van Lieshout nog enkele zegels geveild zijn, volgt na de 
rondvraag sluiting van de vergadering. A. H. J S. 

E^IIII'liiMiiilllllliiMiilllllliiiiiilllllli i: I mill iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiii iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriimiii miiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 

I J I k heb een bui tengewoon mooie pa r tü B R I T S C H E K O L O N I A L E Z E G E L S , zooals onders taand gespecificeerd en 
= alle in zeer mooie conditie. 
' j Mag ik U van elke klasse een ziehzending doen toekomen ? Deze boekjes zullen blijken u w volle aandach t w a a r d 
^ t e zijn. Middelmat ige en gevorderde ve rzamelaa r s v r agen mij derhalve toezending. 
i 

= Mii onbekende a a n v r a g e r s worden verzocht de gebruikeli jke referent ies op t e geven. 

J Klasse 1. — Eers t e ui tgif ten. Wes t - Ind ië , N o o r d - A m e r i k a , Afrika, Azië en Aust ra l ië , welke 
^ kunnen ui tgezocht worden vanaf een derde ca ta logus-pr i j s ; condities ne t to . 
M Klasse 2. — E d u a r d - en George-ui tg i f ten in post f r isschen s t aa t , welke in he t a lgemeen kunnen 
= worden ui tgezocht vanaf 50 % cataloguspri js , p lus een kor t ing voor contante beta l ing van 10 %. 
M K lasse 3. — E d u a r d - en George-ui tg i f ten , p r a c h t i g gebru ik t , welke in he t a lgemeen kunnen wor_ 
^ den ui tgezocht vanaf 50 % cataloguspri js , p lus een ko r t i ng voor contante beta l ing van 10 %. 

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

i J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. 
~ "ll||||||IIMI|||||||| llllllirNIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Illllll I||1|||IMIII|||||| l||||||IMM|||l{|||MII|||||||IIIM||||||||IMM|||||||llll||||||||nm|||||||mi<|||||||MII|||||||IMI^ ll|[||l<"<l|||l||ll"ll||||||ll"M||||||ll'M||||||||llll||||||||IMI||||||{|g| 
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Nieuwe leden. 
56. A. G. van Breemen, Julianalaan 23, Helmond. 
57. mej. J. van Hout , Stationsstraat 227, Veghel. 

Candidaat-leden. 
H. F. Broens, Bakelscheweg 28, Helmond. 
A. J. Geerts, Steenweg, Helmond. 
W. L. A. Rondel, Mauritslaan 25, Helmond. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Maandag 22 Februari 1937, des 

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

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

Verslag der vergaderingen van 15 en 29 Januari 1937. 
Algemeene mededeelingen: 
1. Van den „dag van den postzegel" zijn nog afgestempelde 

kaarten verkrijgbaar. 
2. De postzegelprijzen zijn verhoogd in verband met devaluatie. 
3. "Wegens geringe gelegenheid tot voorbereiding geen viering 

van den „dag van den postzegel". 
Voorstel van het bestuur: In de plaats hiervan op ons 2-jarig 

bestaan een tentoonstelling te houden. Dit voorstel werd in prin
cipe goedgekeurd. Op 29 Januari als voorloopige data aangehouden 
9 en 10 April, met terugwijzing naar de bestuursvergadering om 
al of niet te verlengen tot 11 April. Talrijke leden zegden belang
rijke inzendingen toe. 

Nogmaals worden de leden verzocht, zich strikt te houden aan 
het reglement van de rondzending. 

Nieuwe leden. 
Hendrik Dekker, Zeeweg 360, Driebuis. 
G. Grunstra, Platanenstraat 51, IJmuiden, O. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergaderingen op 12 en 26 Februari 1937, in het 

Patronaatsgebouw. 

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1937. 
Te ruim half negen opent de voorzitter met een hartelijk wel

kom de vergadering, de leden een gelukkig nieuwjaar toe-
wenschende. De heer Palsgraaf is door ziekte verhinderd de ver
gadering bij te wonen. De heer Van Balen leest de notulen, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. 

Er is een schrijven binnengekomen van de vereeniging Boskoop 
met de mededeeling, dat zij op Woensdag 20 Januari een tentoon
stelling houdt en ons verzoekt in grooten getale naar Boskoop te 
komen. Doordat dit schrijven zeer laat was binnengekomen en 
onzp secretaris ziek is geworden, zijn alleen de beeren Van Balen 
en Polling er heen geweest. Het jaarverslag van den secretarie 
moet wegens ziekte tot de volgende vergadering blijven liggen, 
evenals het verslag van den administrateur van de rondzendingon. 
De penningmeester brengt verslag uit over het financieele gedeelte. 
Hoewel dit verslag in mm of meer pessimistische stemming is 
gesteld, blijkt, dat het boekjaar ondanks vrij groote uitgaven nog 
afsluit met een batig saldo van ruim ƒ 22,—. De voorzitter me^ki 
op, dat wij, gezien dit verslag, met goeden moed het nieuwe jaar 
kunnen ingaan, daar wij naast onze kasmiddelen toch ook een 
beduidend bezit hebben aan tentoonstellingsmateriaal. 

Bij monde van den heer Krulsink brengt de kascommissie ver
slag uit en verklaart alles In de beste orde te hebben bevonden. 
Bij de rondvraag vraagt de heer Van Balen, of het, nu de groei 
onzer vereeniging bevredigend is, niet tijd wordt, dat het bestuur, 
dat thans nog uit drie leden bestaat, wordt uitgebreid. De voor 
zitter verzoekt dit de volgende vergadering te behandelen. 

De heer Van Hoorn bespreekt de samenstelling van de rond
zending en vraagt of daar geen verbetering In gebracht kan 
worden; deze heer wordt naar aenoegen beantwoord. Hierna is 
het officleele gedeelte afgewerkt. Na een korte pauze wordt voor 

het eerst een veiling gehouden, welke een geanimeerd verloop 
heeft. Te ruim half elf behoort ook deze vergadering weer tot 
het verleden. D. P. 

Bedankt. 
P. Haaksman, Gouda. 

Vergadering 
Vergadering op Maandag 22 Februari 1937, des avonds te 8 uur, 

in restaurant „Het Schaakbord", Gouda. 

Postzegelvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort. 
Secretaris: G. C. VAN HOFTEN, B. Wuljtierslaan 70, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 2 Februari 1937. 
Op 2 Februari 1937 werd definitief tot de oprichting van de 

Postzegelvereeniging „Amersfoort ' besloten, nadat op 23 No
vember 1936 een eerste bijeenkomst had plaats gehad en een voor-
looplg bestuur werd samengesteld. De vergaderingen tusschen No
vember en Februari hadden duidelijk bewezen, dat een zelfstandige 
postzegelvereeniging te Amersfoort zeker redenen van bestaan zou 
hebben en er verwacht mocht wo-den, dat binnen korten tijd een 
flinke vereeniging zou ontstaan. 

Tevens werd nu besloten, het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie als het vereenigingsorgaan te beschouwen. Vele aan
gelegenheden, welke zich noodzakelijk bij de inrichting van een 
nieuwe vereeniging voordoen, werden vlot afgehandeld. De contri
butie werd vastgesteld op ƒ 3,— en ƒ 1,— entree Inclusief het 
Maandblad. Het bestuur werd al- volgt geformeerd: L. E. D. 
Langeveld, voorzitter, G. C. van Hoften, secretaris, A. T. A. 
Artz, penningmeester, mevrouw M. E. de Roos en H. Bokking, 
leden. Boekjes voor circulatie moeten worden Ingezonden bij den 
secretaris. 

Hierna werd overgegaan tot de verloting van verschillende bij
zonder fraaie zegels, door enkele leden aan de vergadering beschik
baar gesteld. Tot ruim 10 uur werd deze bijzonder vlotte verga
dering, waarin zoo'n prettige gecjt heerschte, gevuld met ruiling 
en verkoop van doubletten. 

Nog zij vermeld, dat de vereeniging begint met 30 leden, doch 
ongetwijfeld zal dit aantal zich spoedig met velen vermeerderen. 

Het gaat de vereeniging tot op heden wel zeer voorspoedig. Dat 
dit zoo moge blijven ! G. C. v. H. 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op Woensdag 4 Maart 1937, in „'t Valkje" 

Aanvang beurs 7 uur; aanvang vergadering 8 uur. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Secretaris: M. J. H. TOORENS, Stationsweg 2, 's-Gravenhage. 

Verslag der jaarlijksche algemeene ledenvergadering, 
gehouden op Maandag 25 Januari 1937 in café „Riche", Den Haag. 

De heer S. Kelser stelt zich niet meer herkiesbaar als voorzitter, 
waarna tot voorzitter wordt gekozen de heer P. J. Hekker te 
Amsterdam. Tot vice-voorzltter wordt gekozen de heer S. Kelser; 
als commissarissen worden herkozen de beeren D. Ederzeel te 
Amsterdam en M. Pool te Den Haag. Allen met meerderheid van 
stemmen. 

De door de desbetreffende commissie opnieuw ontworpen sta 
tuten worden door de vergadering goedgekeurd en het bestuur 
wordt opgedragen hierop zonder verwijl de koninklijke bewilliging 
aan te vragen. 

Besloten wordt den nieuwen speciaal-catalogus te doen ver
schijnen tegen September a.s. 

Aan het uitgebreide jaarverslag van den secretaris kan worden 
ontleend dat, was de handel aanvankelijk matig, sedert de deva
luatie een algeheele opleving kon worden geconstateerd. Vooral 
Amerika toonde Interesse voor onze gelegenheldszegels in het bij
zonder. De handel met Duitschland bleef miniem; een direct ge
volg van de deviezenmoellijkheden. 

Het ledenaantal bleef op peil. Van meerdere zijden werden toe
zeggingen gedaan voor aanmelding voor het lidmaatschap. De 
financiën zijn gezond. Het verschijnen van de derde editie van den 
speciaal-catalogus was een groot succes; binnen enkele maanden 

J . K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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was een grootere oplaag geheel uitverkocht. Het verschijnen van 
het A.V.R.O.album was van goeden invloed op den winkel
handel. De radiocauserie van den secretaris werd op prijs gesteld. 

Als lid trad deze vergadering toe de heer H. van der Loo te 
Rotterdam. De vereeniging is gezond, de samenwerking tusschen 
de leden onderling en met het bestuur is zeer goed. 

Ten slotte huldigde de heer Hekker namens de leden den af
getreden voorzitter, den heer S. Keiser, voor het uitstekende leiden 
van de vereeniging in de afgeloopen zes jaar. M. J. H. T. 

ADVERTENTIEN ■1 

■■ W E L D A D I G H E I D S E R I 
M bij minstens 100 series te Icoop gevri 

I Alleen vaste aanbiedingen onder No. 
administratie van dit blad. 

ES 
gevraagd. 
243 aan de I 

T e k o o p g e v P c k a g d : Alle zegels Nederland en Koloniën. Verder kilowaar 
Nederland en Ned.Indie Hoogste prijzen. Wij betalen voor Kindzegels 1936 6 et. f 3,— 
per ICO Alleen prima kwaliteit en zoolang stock onvoldoende is. 
T e k o o p a a n g e b o d e n ; 

Morocco, Edward, overdrukken, 
11 waarden, compl. slechts f 0,80 
per 10 series f 6,50 

Duitschland, Br. Band, f 0,90 
„ Weid. 1936, 9 waarden cpl.  1,20 
, Kolonial Gedenkmarken 4 w.  0,40 
„ Gemeinde 4 w.  0,20 
„ Spoorweg 4W.  0,30 

Sovjet Rusland, 100 versch speciale 
samenstellmg, Yvert 200 fr  2,50 
Rusland, 100 x 10 aan vellen  2,— 
250 versch. geheele wereld, 
voor wederverkoopers per 10 st.  2*50 
Rembrandt per serie  0,30 

Vraagt uitgebreide prijslijst. 

Weid. 1927 per serie 
. 1928 n 
. 1929 . 
n 1930 . 
» I93I . 

P A K K E T T E N . 
N e d e p l .  l n d l ë : 

50 verschillende 
100 „ 
ISO 
400 Nederl. en Kolonien slechts 
200 verschilende Nederland 
25° 
300 

f 0,30 
 0,30 
 o>3o 
 0,35 
 0,75 

 0,2 s 
 1,20 

f 7>So 
 3.— 
 5,50 
■?r

Zichtzendingen aan vereenigingen en clubs. 
Porto extra. Giro 40215. 

J O H N G O E D E , Brederodestraat 46, AMSTERDAM, W. {ji) 

De Haagsche 

p 
H 

NOORDEINDE 196, 
ostzegel ^^^ HAAG, 

, , TELEFOON 113157. 
andel, « « . ^ . M i . 

V R A A G T TE K O O P : 
Luchtpost, Pi2, 4% en 7'|2 gld. 
Tooropseries, Goudsche Glazen, 
A.N.V.V., Weldadigheidseries, 
enz., enz. 

Alleen 1 ste kwaliteit. 
Aanbiedingen met prijsopgave. 

(244) 

ff KÄ-BE" NIEUWSTE UITGAVEN 

HET M E R K VOOR 
SPECIAAL-ALBUMS. 

Zoo juist verschenen!! 
KA-BE SCANDINAVIË, 
speciaalalbums met Deensche 

en Zweedsche teksten. 

Kunstzinnig bewerkt, op de bekende en beproefde 
wqze, zooals „KaBe" ze alleen maakt. Bladen van 
prima wit, houtvrfl papier. 
Inbond: 
1. Denemarken, Sleeswflk en DeenschWestIndië; 
2. IJsland, Groenland en Thule; 
3. Noorwegen; 
4. Zweden; 
5. Finland, Carelië, Noordingermanland en Annus. 
(Deze gebieden zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar). 

SCANDINAVIË. 
Nr. 421 SK, in schroef band 
Nr. 321 SK, in klemband . 

DENEMARKEN (Ie gebied). 
Nr. 421 DK, in schroef band 
Nr. 321 DK, in klemband . 

IJSLAND (2e gebied). 
Nr. 421 ID, in schroef band 
Nr. 321 ID, in klemband . 

NOORWEGEN (3e gebied). 
Nr. 421 N, in schroef band 
Nr. 321 N, in klemband 

ZWEDEN (4e gebied). 
Nr. 421 SV, in schroef band 
Nr. 321 SV, in klemband . 

FINLAND (5e gebied). 
Nr. 421 SF, in schroef band 
Nr. 321 SF, in klemband . 

. Prijs ƒ10,75 

. Prijs ƒ 1 4 , -

Prüs ƒ 6,75 
Prys ƒ 9 , -

Prijs ƒ 5,— 
Prijs ƒ 7,25 

. Prijs ƒ 5,— 

. Prys ƒ 7,25 

. Prijs ƒ 5,75 

. Prys ƒ 8 , -

• Prijs ƒ 5,75 
. Prijs ƒ 8 , -

Voor verdere beschrijving 
zie „Ka-Be"-prijslijst nr. 37 B. 

„Ka-Be" postzegelalbums zijn overal verkrijgbaar. 

N.V. PAUL KOCH, 
F abrikanie en ultgeefster der bekende „Ka-Be" postzegel-
albums en andere philatelistische benoodigdheden. (247) 
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moed. Het sluiten van den vrede mocht hij echter niet beleven, 
daar hij den 14en Maart 1647 overleed. 

Frederik Hendrik was een man van zacht karakter, vriendelijk 
en innemend in den omgang, een bedachtzaam staatsman, een 
beleidvol en omzichtig veldheer en daarenboven een ridderlijk 
soldaat. Terwijl zijn broeder Maurits uitblonk als veldheer in 
groote veldslagen, toonde hij zijn talenten door het veroveren van 
versterkte plaatsen, vandaar zijn bijnaam van „stedenbedwingcr" 
Zijn veldheerstalenten waren van dien aard, dat zelfs beroemde 
legeraanvoerders, zooals Bernard van Saksen-Weimar, Torstenson, 
Turenne, Karel X Gustaaf, e. a. onder zijn leiding de krijgskunst 
beoefenden. Zijn staatkundige talenten werden bewezen door het 
sluiten van het aanvallend en verdedigend verbond tusschen ons 
land en Frankrijk in 1635. Ook wist hij bij politieke en gods 
dienstige geschillen alles in goede banen te leiden. Ondanks de 
geschillen, die bleven bestaan, vormt het stadhouderschap van 
Frederik Hendrik een der glansrijkste tijdperken in onze ge
schiedenis. Niet alleen werd het land vrijgevochten, maar het ge
noot ook een hooge mate van welvaart en werd een centrum van 
kunsten en wetenschappen, zoodat dit tijdperk in onze geschiedenis 
ais „de gouden eeuw" wordt aangeduid. 

Stadhouder Frederik Hendrik stelde ook veel belang in de we 
tenschap en sprak verschillende talen. Hij schreef o. a. de belang
rijke „Mémoires de Frederic Henri, Prince d'Orange". De prins 
was in 1625 gehuwd met Amalia, een dochter van Johan Albert 
van Solms, die als hofdame der gemalin van Frederik van de Palts 
in diens gevolg naar Nederland was gekomen. Zij schonk hem 
2 zonen en 4 dochters 

Zijn beeltenis komt voor op de herinnerings-uitgifte van Curasao 
in Januari 1934 verschenen, ter gelegenheid van de herdenking, 
dat genoemde overzeesche bezitting 300 jaar aan Nederland be
hoorde. Deze serie verscheen in 17 waarden met afbeeldingen van 
verschillende personen, alle betrekking hebbende op het eiland 
Curafao. Ook een schip met Inschrift „Johannes van Walbeeck" 
werd op drie zegels afgebeeld. Zijn portret is te vinden op de 
zegels lyi cent groen, 5 cent olijf bruin en 6 cent violetblauw. 
De zegels zijn gedrukt bij de firma Johan Enschedé en Zonen te 
Haarlem en in diepdruk uitgevoerd naar ontwerpen van André 
van der Vossen te Overveen en Fokko Mees te Den Haag. De 
zegels hebben lijntanding 1 2 ^ : 12)^. 

Prinsenstad, Januari 1937. J. W. 

DUITSCHE INFLATIE-UITGIFTEN 
MEI 1921 TOT EN MET NOVEMBER 1923 

door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 
V. 

Dienstzegels. 

De Duitsche posterijen hadden in April 1920 een serie diens;-
zegels uitgegeven in een nieuwe teekening. Tusschen September 
1920 en Mei 1921 verschijnen successievelijk op papier met water
merk ruiten verschillende aanvullingswaarden. Het zijn zegels in 
de waarden van 10 pf. (oranjegeel), 40 pf (karmijnrood), 60 of. 
(roodbruin), 1,25 mark (groen en geel), 2 mark (blauw) en 5 mark 
(bruin en geel) in plaatdruk; de zegels van 1,25 mark en 5 mark 
komen ook voor in rotatiedruk. Deze zegels werden ook vo^r 
zegelroUen aangemaakt. Een 2 mark zegel (blauw) volgt begin 
Februari 1922 op papier met watermerk wafels in plaatdruk, ge
tand 14 : 14 K. Het werd eveneens voor zegelroUen vervaardigd. 
Tusschen November 1922 en Maart 1923 worden de volgende 
waarden uitgegeven: 75 pf. (blauw) op papier met watermerk 
wafels, 3 mark (bruin en rose) op papier met watermerk ruiten, 

fttmmmm 

S S ^ 
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10 mark (groen en rose) op papier met watermerk ruiten, 20 mark 
(blauw en rose), 50 mark (paars en rose), 100 mark (rood en rose); 
deze drie laatstgenoemde zegels zijn gedrukt op papier met water
merk wafels. Alle zegels zijn in plaatdruk, getand 14 : lA^i. 
Reclameranden komen niet voor. Het is mij niet bekend of ze 
voor zegelroUen zijn aangemaakt. Begin Mei 1923 verschijnt nog 
een 10 mark zegel, in kleur gelijk aan het bovengenoemde zegel, 
doch gedrukt op papier met watermerk wafels. 

Van eind Mei tot begin Juni 1923 volgt een serie in het ar
beiderstype met een slangvormigen opdruk in zwart „Dienst
marke" en in Juni een serie in het klein cijfertype met denzelfden 
opdruk. Het zijn de zegels van 20, 30 en 40 mark (arbeiders-
typen) en 200, 300, 400 en 500 mark. Zie voor de nadere be
schrijving van deze zegels en voor de volgende, de beschrijving 
van dezelfde z o n d e r opdruk. 

Tusschen eind October en 23 November worden de zegels van 
100 en 200 Mio., 2, 5, 10, 20 en 50 Mia., getand en uitsluitend 
in P/P druk, met den slangvormigen opdruk „Dienstmarke" uu-
gegeven. 

HF'^j^****** mA 
» E « ^ Ü J 3 3 & ^ 

E^B 
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Wé 
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Verschillende dienstzegels van de serie, hierboven afgebeeld, 
ontvangen tusschen eind Augustus en de tweede helft van October 
eveneens opdrukken, echter in cijfers met tekst. Deze serie omvat 
de volgende waarden: 5 Tausend op 5 m., 20 T. op 30 pf., 75 T. 
op 50 m., 100 T. op 15 pf., 250 T. op 10 pf., 400 T. op 15 of., 
800 T. op 30 pf. (wmk. ruiten), 800 T. op 30 pf. (wmk. wafels), 
1 Mio. op 75 pf., 2 Mio. op 10 pf., 5 Mio. op 100 m. 

Naast deze serie verschijnt .er reeds vanaf December 1922 tot 
en met 23 November 1923 een serie Wurtembergsche dienstzegels, 
op dezelfde wijze overdrukt als de hierboven afgebeelde. Voor de 
verschillende data van uitgifte raadplege men de lijst, opgenomen 
aan het eind van dit artikel. De serie omvat de volgende zegels: 
5 m. op 10 pf., 10 m. op 15 pf., 12 m. op 40 pf., 20 m. op 
10 pf., 25 m. op 20 pf., 40 m. op 20 pf., 50 m. op 60 pf., 60 m. 
op 1,25 m., 100 m. op 40 m., 200 m. op 2 m., 300 m. op 50 pf., 
400 m. op 3 m., 1000 m. op 60 pf., 2000 m. op 1,25 m., 5 Tausend 
op 10 pf., 20 T. op 40 pf., 75 T. op 2 m., 50 T. op 15 pf., 100 T. 
op 20 pf., 250 T. op 3 m., 2 Mio. op 50 pf., 1 Mio. op 60 pf., 
5 Mio. op l,25m.,4Mia.op 50 pf., 10 Mia. op 3 m. 

Alvorens dit artikel te beëindigen, wil ik 
nog waarschuwen voor gelegenheidsstempels, 
valsche stempels en na-afstempelingen op 
losse zegels, blokstukken, briefstukken, brief
kaarten en brieven. Men koope gebruikte 
stukken alleen bij vertrouwde handelaren of 
late ze keuren. 

Voor hen, die dit onderwerp interesseert, 
verwijs ik naar blz. 13-15 van Moser's 
Handbuch-Katalog der Deutschen Inflations-
Marken, 1933. (Herausgeber und Verlag 
Georg Moser, Immenstadt). 

Geraadpleegde literatuur: 
Moser's Handbuch-Katalog der Deutschen Inflationsmarken 1933. 
Dr. H. Munk, Kohl Briefmarken Handbuch, Teil I, 11. Auflage. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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5 
10 
15 
25 
30 
40 
50 
1,60 
3 
5 
10 
5 
10 
20 
60 
80 
100 
120 
150 
160 
2 
3 
4 
5 
10 
15 
25 
30 
40 
50 
60 
80 
100 
120 
150 
160 

2 
3 
4 
5 
10 
20 
75 
I K 
I K 
2 
3 
4 
10 
20 
2 
3 
4 
5 
10 
75 
50 
5 
6 
8 
20 
30 
50 
100 
200 
300 
400 
500 
10 
12 

Nr . v . h Kohl 
Frankeerzegels Handboek 

pf. roodlila 
pf. olijfgroen 
pf. groenblauw 
pf. donkerroodbruin 
pf. blauwgroen 
pf. oranje 
pf. purperviolet 
m op 5 pf. bruin 
m. op 1 K m. roodlila 
m. op 75 pf purperlila 
m. op 75 pf. purperlila 
m. oranje 
m. karmijnrose 
m. staalblauw 
pf. roodlila 
pf. karmijnrose 
pf. olijfgroen 
pf. ultramarijn 
pf. oranje 
pf. leigroen 
m. violet/rose 
m. rood/geel 
m. d.groen/l.groen 
pf. wijnrood 
pf. olijfgroen 
pf. groenblauw 
pf. roodbruin 
pf. blauwgroen 
pf. oranje 
pf. lila tot purper 
pf. roodlila 
pf. karmijnrose 
pf. bl.groen tot olijfgr. 
pf. ultramarijn 
pf. oranje 
pf. leigroen 

Nr 

153 
154 
155 
156 
157 
15b 
159 
160 
161 
162 
lb3 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

Type 

Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Germama 
Germama 
Germama 
Gei mama 
Langw fm 
Langw fm 
Lan»w fm 
Arbeiders 
Arbeiders 
Arbeiders 
Arbeiders 
Arbeiders 
Arbeiders 
Posth 2kl . 
Posth. 2 kl. 
Posth 2 kl 
Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Cijters 
Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Arbeiders 
Arbeiders 
Arbeiders 
Arbeiders 
Arbeider» 
Arbeiders 

T. h. Kohl 
Frankeerzegels Handboek 

m. violet/rose 
m. rood/geel 
m. d. tot 1. groen 
m. oranje 
m. karmijnrose 
m. staalblauw 
pf. purper t. lilarose 
m. rood/lila 
m. wijnrood 
m. blauwviolet 
m. rood 
m. donker ultramarijn 
m. bruin op zeemkl. 
m. wijnrood op rose 
m. violet 
m. rood 
m donkergroen 
m. oranjegeel 
m. rose/licht rose 
pf. donker ultramarijn 
m. staalblauw 
m. bruinoranje 
m. blauw 
m grauw olijfgroen 
m. bl. violet/or. rood 
m. bruin/geel 
m. donkergroen/lila 
m. donkerlila 
m. karmijnrose 
m. groen 
m. bruin 
m. oranje 
m. blauw 
m. rood 

189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 

Type 

Posth. 2 kl. 
Posth. 2 kl. 
Posth 2k l . 
Langw. fm 
Langw fm. 
Langw fm 
Germama 
Germama 
Sted. wap. 
V. Munch. 
Sted. wap. 
V. Munch. 
Sted. wap. 
V Munch 
Posth. 1 kl 
Posth. 1 kl 
Posth. 1 kl 
Posth. 2 kl 
Posth. 2 kl. 
Cijfers 
Langw fm 
Posth. 1 kl 
Posth. 1 kl. 
Posth 1 kl 
Posth. 2 kl. 
Posth 2 kl 
Posth. 2 kl. 
Langw. fm. 
Langw fm 
Langw fm 
Langw. fm 
Langw. fm 
Arbeiders 
Arbeiders 

Wmk 

Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
^'afels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 

Wmk 

Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
R ligg. 
R ligg
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Wafels 
Wafels 

Tanding 

14 : 14K 
14 . 14K 
1 4 : 1 4 K 
14 : 14K 
14 : 14K 
1 4 : 1 4 K 
1 4 : 1 4 K 
1 4 : 1 4 K 
14 : 14K 
14 : 14K 
1 4 : 1 4 K 
14 
14 
14 
14 : 14K 
1 4 : 14K 
14 : 14K 
14 . 14K 
1 4 : 1 4 K 
14 : 14K 
14 : 14K 
14 : 14K 
14 : 14K 
1 4 : 1 4 K 
14 : 14K 
1 4 : 1 4 K 
1 4 : 1 4 K 
14 • 14K 
14 : 14M 
14 • 14K 
1 4 : 1 4 K 
1 4 : 1 4 K 
14 : 14K 
14 : 14K 
H : 14K 
1 4 : 1 4 K 

Tanding 

14 : 1 4 K 
1 4 : 1 4 K 
U.UVi 
14 
14 
14 
U:UVi 
14 : 14K 
1 3 : 1 3 K 
13 : 13K 
1 3 : 1 3 K 
1 3 : 1 3 K 
1 3 : 1 3 K 
13 : 1 3 K 
14 : 14K 
14 : 14 K 
1 4 . 1 4 K 
1 4 : 14K 
1 4 : 1 4 K 
1 4 : 1 4 K 

Druk 

Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Koperdruk 
Koperdruk 
Koperdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 

Druk 

Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Koperdruk 
Koperdruk 
Koperdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 

14% : 14K Offset 
14 : 14K 
14 : 14K 
1 4 : 1 4 K 
1 4 : 1 4 K 
14 : 14K 
1 4 : 1 4 K 
14% : 14K 
14% : 14K 
14% . 14K 
14% : 1 4 % 

Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Offset 
Offset 
Offset 
Offset 

14% : 14% Offset 
1 4 : 1 4 K 
1 4 : 1 4 % 

Boekdruk 
Boekdruk 

plaat 
(P) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Plaat 
(P) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
—, 

Rotatie 
(W) 

+ 
— 
+ 
— 
— 

Zcgelrol 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ ( R ) 

+ 
■ — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

dotatie 
(W) 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
—, 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 

+ 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
— 
—. 
+ 
+ 
— 
— 
_ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Zegelrol 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 

. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ (I) +(11) + 
+ (I) +(11) + 
+ (I) +(11) + 
+ (I) +(I I ) + 
+ ( I )+ ( I I ) + 
+ (I) +(I I ) + 
.—. 
— 

— 
— 
+ 
+ 

— 
— 
— 
— 
+ 

Reclame

rand 

— 

+ 
— 

Ontwerper 

Geiger 
Geiger 
Geiger 

+ (3) Geiger 
— 

+ 
— 

• — 
— 
—. 
— 
— 
— 
f 

Geiger 
Geiger 
Geiger 
P. Waldraff 
P. Waldraff 
P. Waldraff 
P Waldraff 
H Haas 
H Haas 

Datum 
van uitgifte 

V.'21 

Bemerkmgen 

V.'21 Ookt.bêche. 
VIII.'21 
VIII.'21 
V.'21 Ookt.bêche. 
VIII.'21 
VIIL'21 
vni.'2i 
VIII.'21 
VIII.'21 
VIII.'21 
IX.'21 
IX.'21 

Edw. Scharff IX.'21 
Paul Neu 

+ (3) Paul Neu 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Paul Neu 
Paul Neu 
Paul Neu 
Paul Neu 
Szesztokat 
Szesztokat 
Szesztokat 
Geiger 
Geiger 
Geiger 
Geiger 
Geiger 
Geiger 

+ (P) Geiger 
— 
— 
+ 
+ 

Paul Neu 
Paul Neu 
Paul Neu 
Paul Neu 

+ (P) Paul Neu 
+ 

Reclame 
rand 

Paul Neu 

Ontwerper 

+ (P) Szesztokat 
+ (P)Szesztokat 
+ (P) Szesztokat 
— 
— 
— 
+ 

Herm Haas 
Herm Haas 

X.XI.'21 
X.XI.'21 
X.XI '21 
X.XI '21 
X X I ' 2 1 
X XI.'21 
XII.'21 
XII '21 
XII.'21 
V.'22 
II.'22 
V.'22 
III.'22 
V.'22 
I.'22 
I.'22 
I.'22 
III '22 
I.'22 
V.'22 
III.'22 
V.'22 

Datum 
van uitgifte 

29.XIL'2] 
I.'22 
I.'22 
I I '22 
III '22 

Edw. Scharff V '22 oo 
P Waldralf 

+ (P)P Waldraff 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Ehmcke 
Ehmcke 
Ehmcke 
Ehmcke 
Ehmcke 
Ehmcke 

+ (P) Szesztokat 
t (P) Szesztokat 
+ Szesztokat 

Szesztokat 
Szesztokat 

+ (3) Geiger 
— H. Haas 
+ (P) Szesztokat 
+ (P) Szesztokat 
+ (P) Szesztokat 
+ (P) Szesztokat 
f (P) Szesztokat 
l(P) Szesztokat 
— 
— 
— 

+ (W) + 
— 

H Haas 
H Haas 
H. Haas 
H. Haas 
H Haas 
Paul Neu 

+ (2) Paul Neu 

B'22 
III '22 00 
2 IV '22 
2.IV.'22 
2 IV.'22 
2.IV.'22 
2.IV '22 
2.IV '22 
B VI '22 
V.'22 
V.'22 
3.VI '22 
3.VI '22 
B VIII.'22 
± X ' 2 2 
E X.'22 
B X ' 2 2 
B XI.'22 
F X ' 2 2 
M X ' 2 2 
B XII '22 
B X ' 2 2 
E XI '22 
E XI '22 
± 10 X I I ' 
B XII '22 
E XII '22 
B XII.'22 

Onderdruk 
m offset. 

Bemerkmgen 

i m. onddr. 
kopstaand 
k m. wmk. 
[kruisblm. 

a gr ol. gr 
[b olijfgr 

ook m wk 
[kruisblm 

22 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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Frankeerzegels 

6 + 4 
12 + 8 
20 

30 
40 
100 
200 
300 
400 
500 
1000 
2000 
3000 
25 

m. 
m. 
m. 

m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 

5 + 100 
25 + 500 
20 + 1000 
5 
20 
30 
40 
50 
100 
100 
200 
300 
400 
500 
■iOOO 
1000 
40J0 
5000 
10 CCC 

m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m 
m. 
m. 
•!1. 

blauw 
rood 
blauwvic 

Nr . V. h. Kohl 
Handboek 

let 

;rijsbruln 
ichtgroen 

donkerli a 
karmijnrose 
;roen 
jruin 
oranje 
griij t o t 
I^lauw 

olijfgroen 

donkerbruin 
olijfbruin 
m. 
m. 
m. 
doforanj 
roodlila 
olijfgroen 
blauwgroen 
groenblauw 
5urperlil 
ichtlila 

karmijn 
groen 
bruin 
rood 

i 

staalblauw 
grijs 
violet 
gro^nolijf 
olijfbruin 

Frankeerzegels 
ie Berlij 

5 T. 
8 T. 
8 T. 

15 T. 
20 T. 
20 T. 
20 T. 
25 T. 
30 T. 
30 T. 
75 T. 
75 T. 

75 T. 

ner uitgifte 

op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
pp 
op 
op 

op 

40 pf. 
30 pf. 
30 pf. 
40 m. 
12 m. 
25 m. 

200 m. 
25 m. 
10 m. 

200 m. 
300 m. 
400 m. 

1000 m. 
Tusschenuitgifte. 

5000 m 
5000 m 

75.000 m 
100.000 m 
2e Berlij 

100 T 
125 T 
250 T 
400 T 
400 T 
400 T 
400 T 
800 T 
800 T 
800 T 
800 T 
800 T 
800 T 
2 Mio 
2 Mio 
7 Mio 
2 Mio 

N o 

232 
233 
234 

235 
236 
237 
238 
239 
24 j 
241 
242 
243 
244 
.45 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
25 / 
258 
2 ' 
260 
261 
y-T. 
267, 
2Ó9 
J-'O 
27 \ 
2-2 

Type 

Weld.beid 
Weld.heid 
Posth. 1 kl. 

Posth. 1 kl. 
Posth. 1 kl. 
Langw. fm 
Langw. fm 
Langw. fm 
Langw. fm 
Langw. fm 
Langw. fm 
Langw. fm 
Langw fm. 
Arbeiders 
Wld. Arb. 
Wld. Arb. 
Wld. L.fm. 
Arbeiders 
Arbeiders 
Arbeiders 
Arbeiders 
Arbeiders 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Ciifers 
Kl. Cijfers 
Wartburg 
Kl. Cijfers 
Langw. fm. 
Langw. fm. 
Dom Keui 

V. h. Kohl 
Handboek 

oranje 
groen 
bl.groen 
groen 
rood 
bruin 
karm.rose 
bruin 
blauw 
l.blauw 
groen 
groen 

groen 

. lichtblauw 

. geelbruin (I). 

. violet 

. rood 
Qer uitgifte. 

op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 

op 
op 
op 
op 

400 m 
1000 m 
500 m 

15 pf 
25 m 
30 m 
40 m 

5 pf 
10 pf 

300 m 
400 m. 
500 m 

1000 m 

bl.groen 
z.rose (I) 
rose 
olijfbr. 
olijfbr. 
olijfbr. 
olijfbr. 
groen 
groen 
groen 
groen 
groen 
groen 

200 m. rose a 
200 m. or.rood b 
200 m. or.rood a 

273 
274 

274a 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
282 
283 
284 

281 

285 
286 
287 
288 

289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 

3021 
3021 
3021 

200 m. or.rood 30211 

Type 

Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Arbeiders 
Arbeiders 
Arbeiders 
Kl. Cijfers 
Arbeiders 
Arbeiders 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 

Kl. Cijfers 

Gew. cijf. 
Gew. cijf. 
Gew. cijf. 
Langw. fm. 

KI. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Ciifers 
Kl. Cijfers 
KL Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 

.T TT WT 

Wmk. 

W. lig. 
W. lig. 
Wafels 

Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
^■- lig. 

Wmk. 

Wafels 
Ruiten 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 

Wafels 

Wafels 
Wafels 
Wafels 
Waffels 

Wafels 
Wafels 
\('afels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
W. lig. 
Wafels 

FITTIT. 

Tanding 

14 
14 
14 ; 14K 

14 :14K 
14 : WA 
U% :14M 

Druk 

Offset 
Offset 

Plaat 
(P) 

(2 kl.) -
(2 kl.) -

Boekdruk 

Boekdruk 
Boekdruk 
Offset 

14% : 14K Offset 
14% : 14M 
14% • 14K 
14% :U% 
14% : 14K 
U% . 14K 
14% : UV, 
14 • 14K 
14 : 14K 
1 4 : 1 4 K 
14 : 14K 
14 : 14K 
14 : 14K 
14 : 14K 
14 :14 '4 
14 -UV, 
14 : Uy, 
14 : 14M 
1 4 : 1 4 ^ 
14 : 14K 
14 • [4% 
14 : 14% 
14 
14 :14i4 
14% : 1 4 % 
14% • UV, 
14 

Tanding 

14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 
1 4 : 1 4 % 
14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 

14 : 14% 

14 : 14% 
1 4 : 1 4 % 
14 : 14% 
14% : 1 4 % 

14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 

— 
— 
— 
— 

14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 
14 : 14% 
1 4 : 1 4 % 

ITT 

Offset 
Offset 
Offset 
Offset 
Offset 
Offset 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Koperd ruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Boekdruk 
Bo-ekdruk 
Koperdruk 
Boekdruk 
Offset 
Offset 
Koperd ruk 

Doorstoken 

.— 
— 
— 
—, 

— 
_ 

— 

— 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
+ 

7:T( H H 

Rotatie 
(W) 

— 
— 

Reclame 
Zegelrol 

— 
— 

rand 

— 
— 

+(i) +(n)+(W)4 

— + (11)-
-i (I + ( m + 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
+ 

Plaat 
(P,P) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
— 

P 

+ 
+ 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+-
+ 
.4-

-j-
— 
+ 
— 
— 

Rotatie 
(W/W) 

— 
+ 
— 
+ 
— 
+ 
— 
— 
+ 
— 
+ 
+ 
W 

+ 
— 
+ 

(Offset) — 
P;P 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ _ l _ 

+ 

w w 
— 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
+ 
— 
— 
— 
+ 

M m 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
— 
— 

^laat- op 
rotatie 
(P/W) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

+ 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

ivnF 

— 
-1-

_ 
— 
_ 

— 
—. 

_ 
4 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
-_ 
— 
— 
— 
— 
—. 
_ 
— 
--

Reclame 
rand 

— 
— ■ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 

+ 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
+ 
4 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1V_ 

Ontwerper 

Cissarz 
Cissarz 
Szesztokat 

Szesztokat 
Szesztokat 
H. Haas 
H. Haas 
H. Haas 
H. Haas 
H. Haas 
H. Haas 
H. Haas 
H. Haas 
Paul Neu 
Paul Neu 
Paul Neu 
Edw. Scharf 
Paul Neu 
Paul Neu 
Paul Neu 
Paul Neu 
Paul Neu 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Or. teek. 
Or. teek. 
H. Haas 
H. Haas 
Or. teek. 

Datum 
van uitgifte 
E.Vni.'23 
+20.VIII.'23 
±20.VITI.'23 
E Vm. '23 
+20,Vin. '23 
+20.VIII.'23 
±20.VIIL'23 
M.IX.'23 
E.VIIL'23 
Ie h.IX.'23 
17.IX.'23 

Datum 
van uitgifte Bemerkingen 

ll.Xn.'22 
11.XII.'22 
B.L'23 a. grijsbr. tot 

zw. bruin 
b. roodbr. tot d.geelbr. 

B.II.'23 
B.I.'23 
B.II.'23 
B.II.'23 
E.II.'23 
M.L'23 
III.'23 
M.I.'23 
M.I.'23 
± 20.II.'23 
± 25.I.'23 
19.n.'23 
19.II.'23 
19.II.'23 
24.II.'23 
B.IV.'23 ook 1. wmk 
VL'23 
E.ni.'23 
± 25.V.'23 
B.ni.'23 
E.V.'23 
Ie H. III.'23 
B.IV.'23 
E.IV.'23 
IV.'23 
B.V.'23 
B.VIII.'23 
E.VII.'23 
B.Vni.'23 
E.VII.'23 

Bemerkingen 

Bestaat m. kopst. 8 
in P- en W-druk. 

±1.IX.'23 Het eenige z. m. opflr. 
dat 

B.IX.'23 

M.IX.'23 
M.IX.'23 
17.IX.'23 
B.IX.'23 

M.IX.'23 
M.IX.'23 
V1.1X.'23 
E.IX.'23 
E.IX.'23 
"^.IX.'23 
E.IX.'23 
E IX.'23 
E IX.'23 
E IX.'23 
E.IX.'23 T.I 
E IX.'23 
E.IX.'23 
E.IX.'23 T.I 
E.IX.'23 
r IX '23 
E.IX".'23 

n zegelrol voorkomt. 
T.I opdr. 16,5 mm.. 

T.II 15,5 mm. 

T.II geelolijL 

T.II oranjerose komt 
voor m. 22 streepje^. 

Komt voor z. opdr. 

Komt voor z. opdr 

wit pap. T.II vezelp. 

15.5 mm. (P). Komt 
[voor z. opdr. 

T.II 15 mm. r :̂■''l. 
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No V h Kohl 
Frankeerzegels 

2 Mio op 500 m. vleesch 
2 Mio op 5000 m. id. T. 
2 Mio op 5000 m. id. 
I O.P.D. Uitgiffe.l 

100 T. op 100 m. purper 
T . I 

100 T. op 100 m. lichtlila 

Handboek 
r. 303 
I. 304 

304D 

. 3051 

T. II. 305 It 
250 T. op 200 m. karm.r. 
250 T. op 300 m. groen 
250 T. op 400 m. bruin 
250 T. op 500 m. or.rood 
800 T. op 200 m. karm.r. 
800 T. op 400 m. bruin 
2 Mio op 300 m. groen 
Rozetten uitgifte. 

500.000 m. roodbruin 
1 Mio m. groenblauw 
2 Mio m. purperlila 
4 Mio m. geelgroen 
5 Mio m. rose 

10 Mio m. steenrood 
10 Mio m. steenrood 
20 Mio m. blauw 
20 Mio m. blauw 
30 Mio m. lilabruin 
50 Mio m. donkergroen 
50 Mio m. donkergroen 

100 Mio m. grijs 
200 Mio m. olijfbruin 
200 Mio m. olijfbruin 
500 Mio m. geelolijf 

1 Mia m. bruinzwart 
1 Mia m. bruinzwart 
2 Mia m. gr.zw./l.lila 
2 Mia m. gr.zw./l.lila 
5 Mia m. geel 
5 Mia m. geel 

10 Mia m. lichtgroen 
20 Mia m. groenblauw 
20 Mia m. groenblauw 
50 Mia m. blauw 
50 Mia m. blauw 

n O.P.D. Uitgifte. 

1 Mia op 100 Mio purper 
1 Mia op 100 Mio l.lila 

5 Mia op 2 Mio p. lila 
5 Mia op 4 Mio groen 
5 Mia op 10 Mio st.rood 
5 Mia op 10 Mio st.rood 

10 Mia op 20 Mio blauw 
10 Mia op 20 Mio blauw 

306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 

313 
314 
315 
316 
317 
318 

318D 
319 

319D 
320 
321 

321 D 
322 
323 

323 D 
324 
325 

325 D 
326 

326 D 
327 

327 D 
328 
32<3 

329 D 
330 

330 D 

331J 
331II 

332 
333 
334 

334 D 
335 

335 D 
10 Mia op 50 Mio d. groen 336 
"C Mia op 50 Mio d. gr. 
10 Mia op 100 Mio grijs 

Luchtpostzegels 

25 pf. donkerbruin 
40 pf. roodoranje 
50 pf. lila 
60 pf. karmijn 
80 pf. blauwgroen 
1 m. d.groen/lichtgroen 
2 m. wijnrood/grijs 
3 m. d.blauw/grijs 
5 m. oranjerood/geel 
10 m. purperlila/rose 
25 m. d.bruin/geel 
100 m. grauwolijf/or.rood 
5 m. oranjerood 
10 m. purperviolet 
25 m. donkerbruin 
100 m. grauwolijf 
200 m. violetblauw 

336 D 
337 

N o . V. h. 
Handboek 

208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
254 
255 
256 
264 
265 
266 
267 
268 

Type 

Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 

Kl. Cijfers 

Kl. Cijfers 

Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 
Kl. Cijfers 

Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 

Cijfers I 
Cijfers I 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 
Rozet 

Type 

Duif Ckl.) 
Duif (kl.) 
Duif (kl.) 
Du'ï (kl.) 
Duif (kl.) 
Duif (gr.) 
Duif (gr.) 
DiIf (gr.) 
Duif (gr.) 
Duif (gr.) 
Duif (gr.) 
Du:f (gr.) 
Duif (gr.) 
Duif (gr.) 
Du.f (gr.) 
Duif (gr.) 
I^v.if (gr.) 

Wmk. 

Wafels 
Wafels 
Wafels 

Wafels 

Wafels 

Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 

Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 

Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 

Wmk. 

Wafels (st 
Wafels (st 
Wafels (SI 
Wafels (st 
Wafels (st 
Wafels (1 
Wafels (1 
Wafels (1 
Wafels (1 
Wafels (1 
Wafels (1 
Wafels (1 
Wafels (1 
Wafels (1 
Wafels (1 
Wafels (1 
Wafels (1 

Tanding 

14 : 
14 

14 

14 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

14 
14 
14 
14 
14 
14 

14 

14 
14 

14 
14 

14 
14 

14 

14 

14 
14 

14 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

14K 
U% 
— 

14K 

14K 

14K 
U% 
14% 
14K 
14K 
UK 
14K 

14K 
14K 
14K 
14M 
14K 
14K 

14K 

14K 
14H 

14 M 
14K 

14K 
14K 

14K 

14K 

14K 
14H 

14K 

14K 
14K 
UVi 
uy. 
H% 
uy. 
14K 
14K 
UK 
UK 
UK 

Tanding 

.) 14 
•) 14 
•) 14 
•) 14 
■) 14 
) 13 
) 13 
) 13 
) 13 
) 13 
) 13 
) 13 
) 13 
) 13 
) 13 
) 13 
1 13 

■.UK 
■.UK 
: UK 
■.UK 

UK 
13 H 
13 K 
13 X 

: 13K 
: 13K 
: 13K 
: 1 3 h 
:13M 
: 134 
:13>4 
: 13H 
: 13K 

Doorstoken 

+ 

— 
— 
— 
— 

— 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
4

+ 
+ 
+ 

Plaat 
P/P 

+ 
+ 
+ 

— 
— 
— 
— 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

lotatie 
W / W 

— 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
— 

Reclan e
Plaat Rotatie Druk randen 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 

Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

^laat GD 
rotatie Reclame
P/W 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

, 

— 

+ 

— 
+ 

— 

. . 
— 
— 
+ 
— 

rand 

— 

— 

Datum 
van uitgifte Bemerkingen 

E.IX.'23 
E.IX.'23 T. II oranjerood. 
E.IX.'23 

20.IX.'23 

20.IX.'23 

± 22.IX.'23 Komt voor m. 22 str. 
± 21.IX.'23 Komt voor m. 22 str. 
± 23.IX'23 Komt voor m. 22 str. 
± 24.IX.'23 Komt voor m. 22 str. 
B.X.'23 
B.X.'23 
B.X.'23 

X (?) B.X.'23 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ (P) 
+ 

B.X.'23 
B.X.'23 
X.'23 
X'23 
X'23 
X.'23 

4(P) E.X.'23 
+ 
+ 
+ (P] 
+ (P) 
+ (P) 
+ {P) 
i(P) 
+ (P) 
+ 
j 

4

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

, 

Ontwerper 

Aufseesser 
Aufseesser 
Aufseesser 
Aufseesser 
Aufseesser 
Aufseesser 
Aufseesser 
Aufseesser 
Aufseesser 
Aufseesser 
Aufseesser 
Aufseesser 
Aufseesser 
Aufsee sser 
Aufseesser 
Aufseesser 
Aufseesser 

E.X.'23 
E.X.'23 
E.X.'23 
E.X.'23 
E.X.'23 
E.X.'23 
± I.XI.'23 
± I.XI.'23 
B.XL'23 
B.XI.'23 
B.XI.'23 
B.XI.'23 
B.XI.'23 
B.XI.'23 
XI.'23 
XI.'23 
XI.'23 
+ 23.XI.'23 
± 23.XI.'23 

7.XI.'23 
/.XI.'23 
17.XI.'23 
15.XI.'23 
17.XI.'23 
17 XI.'23 
17.XI.'23 a) In W/W blauw. 
17.XI.'23 b) Ultr./indiog. 
17.^'1.'23 
16XI.'23 

Datum 
van uitgifte Bemerkingen 
Midden VII.'22 
Midden VII.'22 
Midden Vn.'22 
Midden VII.'22 
Midden VII.'22 
Eind YII.'22 Markw. m. recl.rnd. 
Eind VII.'22 op de middenstrkn. 
Eind VII.'22 komen voor zonder 
Eind VII.'22 onderdruk. 
I ind II/B. IV.'23 
Eind II/B. IV.'23 
Eind II/B. IV.'23 
Eind V.'23 
Eind V.'23 
Eind V.'23 
Eind V.'23 
Eind VI.'23 
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Dienstzegels 

10 pf. oranje 
4C pf. rose 
60 pf. lilabruin 
1,25 m. d.blauw op geel 
2 m. leiblauw 
5 m. roodbruin op geel 

bla 

No. V. h. Kohl 
Handboek Type 

m. leiblauw 
pf. blauw 
m. bruin op rose 
m. grijsgroen op rose 
m. blauw op rose 
m. violet op rose 
m. karmijn op rose 

75 
3 
10 
20 
50 
100 
10 m. grijsgroen op rose 
Dienstzegels met slangvormigen opdruk 
20 m. roodlila (nr. 250) 
30 m. olijf (nr. 251) 
4C m. groen (nr. 252) 
200 m. rose (nr. 259) 
300 m. groen (nr. 260) 
400 m. bruin (nr. 261) 
500 m. rood (nr. 262) 

Cijfer 
Cijfer 
Cijfer 
Cijfer 
Cijfer 
Cijfer 

Cijfer 
Cijfer 
Cijfer 
Cijfer 
Cijfer 
Cijfer 
Cijfer 

54 Cijfer 

4t 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

5 T. op 5 m. rbr./geel (46) 62 
20 T. op 30 pf. or./zeemkl. (5) 63 
75 T. op 50 m. viol./rose (52) 64 
100 T. op 15 
250 T. op 10 
400 T. op 15 
SOG T. op 30 
800 T. op30 
Dienstzegels 
10 Mio. op 
2 Mio. op 
5 Mio. op 

pf. bruin (nr. 3) 65 
pf. rose (nr. 2) 66 
pf. bruin (nr. 3) 67 
pf. or./zmkl. (5) 68A 
pf. or./zmkl. (5) 68B 

75 pf. blauw (48) 69 
10 pf. rose (nr. 2) 70 
100 m. kn./rs. (53) 71 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

100 Mio. grijs 
200 Mio. olijfbruin 
2 Mia. zw.gr. op l.lila 
5 Mia. d.bruin op geel 
10 Mia. grasgr. op geelgr. 
20 Mia. d.bruin op gr.br. 
50 Mia. d.blauw op l.blauw 

Arbeiders 
Arbeiders 
Arbeiders 
Cfrs. (kl.) 
Cfrs. (kl.) 
Cfrs. (kl.) 
Cfrs. (kl.) 

Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 

Cijfers, 
Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 
Cijfers 

Cijfer 
Cijfer 
Cijfer 

Rozetten 
Rozetten 
Rozetten 
Rozetten 
Rozetten 
Rozetten 
Rozetten 

Wmk. 

Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 
Ruiten 

"Wafels 
Wafels 
Ruiten 
Ruiten 
Wafels 
Wafels 
Wafels 

Wafels 

Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 

Wafels 
Ruiten 
Wafels 

Ruiten 
Ruiten 
Wafels 
Ruiten 
Wafels 

Ruiten 
Wafels 
Wafels 

Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 
Wafels 

Tanding 

14 : 14K 
14 : 14K 
1 4 : 1 4 K 
U-.UVi 
1 4 : 1 4 K 
14 : 14K 

1 4 : 1 4 K 
14 : XAVi 
14 : 14% 
1 4 : 1 4 K 
14 : 14K 
1 4 : 1 4 K 
1 4 : 1 4 K 

U-.UVi 

14 : 14% 
1 4 : 1 4 K 
1 4 : 1 4 K 
14 : 1 4 K 
14 : 1 4 K 
1 4 : 1 4 M 
14 : 14K 

14 :14K 
1 4 : 1 4 K 
14 : 14K 

14 : 1 4 K 
1 4 : 1 4 K 
14 : 14K 

U:l4Vi 

14 : 14K 

14 :\4% 

1 4 : 1 4 K 
14 :14K 
14 :14K 
14 :14K 
14 : 1 4 K 
14 : 14K 
14 -.UVi 

Plaat Rotatie 

+ 
+ + 
+ 
+• + 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ + 

+ 
+ 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
_ 
+ + 
+ + + 
+ 
+ 
+ 

— 
— 
— 
— 

_. 
— 
— 
— 
__ 
— 
—. 
— 
— 

Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 

Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 

Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 
Bkdr. 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

+ 
— 
+ 
— 
— 
— 

— 

— 
— 

— 
_ 
— 
— 
+ 
+ —. 
— 
— 
— 
— 

Reclame- Zegel- Datum 
Druk randen rollen v. uitgifte 

III.'21 
X,'20 
V '21 
IX.'20 
IX.'20 
IX.'20 

Bemerkingen. 

De 10 (pf.) verscheen uit
sluitend in zegelroUen. 

+ + + + + + 
+ ].II.'22 

— — ? XI.'22 
- „ Xi.'22 
- „ XI.'22 
- » r.'23 
- „ I.'23 
- „ ni . '23 
- „ B. V.'23 

E. V.'23 Komt voor m. 
- B. VI.'23 
- E. V.'23 
- B VI.'23 
- M. VI.'23 
- E. V.'23 
- E. V.'23 
- B. IX.'23 
- E. VIII.'23 
- B. IX.'23 
, E. IX.'23 
-, £. IX.'23 
- l e H . X.'23 
- I c H . X.'23 
- Ie H. X.'23 

- 2e H . X.'23 
l e H . X.'23 

- 2e H. X.'23 
- XL'23 
- XI.'23 
- XI.'23 
- XI.'23 
- XI.'23 
- XI.'23 
- XI.'23 

ligg. 

Komt voor m. ligg. wmk. 

DE SPAANSCHE BURGEROORLOG 
door J. P TRAANBERG. 

In vervolg op ons artikel in het December-nummer kunnen 
wij, dank zij de welwillende medewerking van eenige lezers, vele 
nieuwe postzegels, toeslagzegels en censuurstempels melden. 

Zooals medegedeeld, werden de te B a r c e l o n a geopende 
brieven bestemd naar het buitenland, steeds links opengesneden. 
Ir. Reus bezit echter 2 uit Amsterdam verzonden, aan hem te 
Barcelona gerichte brieven, die rechts geopend zijn en na dicht-
plakking met wit strookje, met den reeds vermelden 4-regeligen 
censuurstempel van het Comité de Milicias Antifascistas over-
stempeld zijn. 

De Franco-regeering heeft vele nieuwe post- en toeslagzegels 
uitgegeven. 

De heer J. J. Roelants toonde ons een luchtpostbrief, 19 De
cember uit Las Palmas (Gran Canaria) gezonden, waarop een blauw 
50 c. Salmerón-zegel (Yvert 533) zonder opdruk en 5 c. donker
bruin (Yvert 499a) met rooden opdruk, 6-regelig VIVA ESPANA 
/ 18 JULIO 1936 / HABILITADO / AVION / CANARIAS / 
P. 1.25 cts. De zegels zijn vernietigd met een 3-regelig stempel, 
zwarten inkt, POR VIA AEREA ' "19. DIC. 36 (in kastje) / LAS 
PALMAS, en ae brief arriveerde 22 December 1936 te Schiedam. 
Volgens D.B.2. bestaat voor deze luchtpostlijn der Lufthansa Gran 
Canaria - Frankfurt a. M., eveneens een opdrukzegel 0.50 op 1 c 
(cijfer) en 0.80 op 2 c. (cijfer), wtlke zegels niet ongebruikt aan 
het publiek worden afgegeven, doch door de postambtenaren op 
de brieven worden geplakt. 

Een aangeteekende brief, 4 December 1936 uit Jerez de la Fron
tera gezonden, 5 December 1936 in den trein Algeciras-Cadiz ge
stempeld en 6 December te Gibraltar, arriveerde 14 December 1936 
te Amsterdam. Naast een onoverdrukt grijs 1 peseta-zegel (Cuenca) 
zat een grasgroen toeslagzegtl, 21 >< X 25H mm., getand \\]/i, 
met inschrift SELLO PROVINCIAL boven het Spaansche wapen 
en 3-regelige r o o d e opdruk: Corres- / pondencia / 5 Ctmos. 
Na opening was de brief gesloten met een geel strookje CENSURA 
MILITÄR / JEREZ DE LA FRONTERA en censuurstempel: 
Censura Militär / Jerez Frontera. Dit toeslagzegel schijnt in de 
geheele provincie Cadiz dienst te doen. 

Een 6 December 1936, dus slechts 2 dagen later, eveneens aan-
geteekend uit J e r e z verzonden brief bevat dezelfde zegels en 
toeslagzegel, doch is niet gecensureerd; blijkens den op den achter
kant voorkomenden stempel Lisboa 9 Dez. 36, via Portugal gereisd 
en kwam 15 December 1936 te Amsterdain aan. 

Een brief, 11 Januari 1937 uit S o r i a verzonden, had naast 
2 onoverdrukte 25 c. zegels (Zorrilla) een r o o d toeslagzegel, 
25% X 20J^ mm., getand 11, waarop een gehelmde soldaat, ba
jonet op het geweer, kijkend naar een besneeuwd dorp aan den 
voet van een berg, waarboven CRUZADA / C O N T R A / EL FRIO 
(kruistocht tegen de koude) en beneden: 10 céntimos. Verder een 
tweeregelig omlijst censuurstempel: Censura Militär / San Sebastian. 

Op een brief, 12 Januari 1937 uit S a n S e b a s t i a n ver
zonden, zat naast het 50 c. postzegel Salmerón (Yvert 533) een 
dergelijk toeslagzegel, doch in b l a u w g r o e n e kleur. Verder 
een censuurstempel als voornoemd. 

Een brief, 8 Januari 1937 uit La Coruna verzonden, was gefran 
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keerd met 2 r o o d e 30 c. zegels met inschrift: Junta de Defensa 
Nacional, en na opening gesloten met een wit censuuretiket, be
drukt: Censura Militär / LA CORUNA, in zwarte omlijsting. 

Op een brief, 8 Januari 1937 uit P a l m a d e M a l l o r c 
verzonden, zat, naast 2 onoverdrukte 25 c. Zorrilla-zegels, een 
zeer slecht gecentreerd toeslagzegel, rood papier, 2934 X 2 1 ^ mm., 
doorstoken 1334 en zwarten druk: PRO-PARO MALLORCA, in 
het midden 5 gebundelde pijlen, rechts: 10, links: CTS. Op de 
achterzijde een 2-regelig violet censuurstempel: CENSURA MI
LITÄR / PALMA DE MALLORCA. 

Op een brief, uit H u e 1 v a verzonden, was het 50 c. Sal-
merón-zegel en het reeds in December vermelde 5 c toeslagzegel 
met afbeelding van La Rabida, overstempeld met een violet om
lijst censuurstempel: HUELVA / C E N S U R A MILITÄR. Op de 
achterzijde de dagteekeningstempe'. van Lissabon 11.1.37. 

Zeer interessant zijn de brieven uit B u r g o s , het hoofd
kwartier der Franco-regeering. Van den heer K. Viehoff ont 
vingen wij eenige brieven ter inzage, "̂  Januari 1937 verzonden 
welke den Hen d.a.v. te 's-Gravenhage aankwamen. De frankeer-
zegels zijn waarschijnlijk bedoeld als definitieve zegels van de 
nationale regeering. Inschrift boven: ESPANA, beneden: JUNTA 
DE DEFENSA / NACIONAL (ccmité van nationale verdediging), 
rechts en links; CORREOS (posterijen). 

5 centimes lilabruin, getand 1134, met inschrift: BURGOS, en 
afbeelding van de kathedraal aldaar 

15 céntimos lichtgroen, getand 11, met inschrift: ZARAGOZA, 
en eveneens een afbeelding van een kathedraal. 

30 céntimos rood, getand 113^, met inschrift: NAVARRA, en 
de afbeelding van een groot oud gebouw. 

Zij zijn in steendruk uitgevoerd, blijkende uit het drukkers-
teeken: LIT. M. PORTABELLA ZARAGOZA, dat op den be-
nedenrand voorkomt. 

Als toeslagzegels zagen wij: 
a. een bont gekleurd zegel, geel, blauw, zwart en rood, 

29 X 4134 mm., getand 11, waarop de kathedraal van Burgos 
en 5 pijlen (het embleem der Spaansche fascisten - de Phalanx) 
met inschrift in schrijfletters: 10 Cts. Espana: Una, / Grande y 
Libre. Onderaan het drukkersteeken: Lit. Hija de B. Fournier -
Burgos. 

b. zegel 27 X 4134 mm., getand 11, kerk en 5 pijlen, 10 Cts. en 
in schrijfletters: Por la Patria / el Pan y la / Justicia; mogelijk dat 
het vijfde woord Paz (vrede) moet luiden, daar Pan = „brood" 

c. Zegel 26 X 20 mm., getand 11, blauw, 2 kanonniers achter 
een stuk veldgeschut in een besneeuwd bosch, bovenin: CRUZADA 
C O N T R A EL FRIO, beneden- 10 CÉNTIMOS 10. 

d Zegel 2034 X 26 mm., getand 11, bruin, boven een schild
wacht met geweer, zittend in een loopgraaf: CRUZADA, en daar 
onder: C O N T R A EL FRIO / 10 CÉNTIMOS 10. 

De brieven dragen een tweeregelig omlijst censuurstempel: Cen
sura Militär / San Sebastian. 

Een brief, 19 December 1936 
r - " uit ibiza (Balearen) verzonden, 

arriveerde 28 December te 
Amsterdam. Op de achterzijde 
komt nog een 7-lijnig machine-
stempel van Palma de Mallorca 
voor van 21 December 1936. 
De 4 bruine 5 c. zegels (Yvert 
499a) en 1 rood 30 c. zegel 
(Yvert 532) hebben geen op
druk. Het toeslagzegel is on-
getand, 29 X 35 mm., bruine 
druk op rose papier. In het 
midden het phalanx-embleem 
en: 5 Cts., waarboven: Paro 
Obrero (werkloosheid) en er 
onder: Ibiza y Formentera, 
verder een controlenummer 
5949. 

Een aangeteekende brief 
21 Januari 1937 eveneens uit 

via Rome, bevat een dergelijk toe-
11196. Op de achterzijde een dag-

reekeningstempel van Palma de Mallorca 22 1.37 en luchtpost-
stempel Ro.iia 1.2.37. Deze l r ef arriveerde 3 Felruari 1937 te 
Amsterdam via Chiazzo. 

. . . . . . . . . J ^ , . . . A . . . . ^ y J » , . ^ 

- ̂ ^ ' H 

Ulli I fwiMlesa :: 

Ibiza verzonden per luchtpost 
slagzegel met controlenummer 

In het Alg. Handelsblad van 24 December 1936 waren 2 toeslag
zegels afgebeeld van 10 c. met onderschrift: „Blijkens bovenstaande 
postzegels hebben „Winterhilfe" (Auxilio de Invierno) en "Eintopf
gericht" (Plato unico) hun weg naar het nationalistisch geregeerde 
deel van Spanje reeds gevonden. Weet een onzer lezers ook te 
vermelden waar deze zegels gebruikt werden ? 

Ook uit Spaansch-Marokko zagen we toeslagzegels. 
Op een brief, 16 December 1936 uit M e 1 i 11 a verzonden, 

24 December 1936 te Lissabon eveneens gestempeld en 29 De
cember 1936 te Amsterdam aangekomen, zat naast 4 onoverdrukte 
25 c. Zorrilla-zegels een lichtviolet toeslagzegel, getand 11, groot 
223^ X 37 mm., in het midden het Spaansche wapen met om-
schrift: CONTRA EL PARO (tegen de werkloosheid) 5 TRA-
BA JO (werk) Cts 'VIVA ESPANA ! 5 MELILLA Cts. 

«1*««; 

Een op 10 Januari 1937 uit M e 1 i 11 a verzonden brief, aan 
de achterzijde 22 Januari 1937 te Lissabon eveneens gestempeld 
vertoont onder 2 onoverdrukte 25 c. Zorrilla-zegels een diagonaal 
gehalveerd grijs toeslagzegel, getand 11, 223^ X 37 mm., waar
schijnlijk met gelijk omschrift als voorgenoemd 5 c. toeslagzegel, 
waarop alleen het linksche inschrift: ! VIVA ESPANA ! en het 
onderste: 010 MELILLA Pts zichtbaar is. 

Een op 9 Januari 1937 uit C e u t a ver
zonden brief draagt slechts een onover-
drukt 50 c. Salmerón-zegel en vertoont 
op de achterzijde een 2-regelig censuur
stempel: CENSURA MILITÄR / CEUTA 
en de machinestempel: Lisboa-Central 
16 Tan. 37. 

Als laatste nieuws zagen wij op een 
brief uit B a r c e l o n a nog een rood 
toeslagzegel, getand 11 :1134, waarop 2 
handen welke een baby omhoog heffen 
met Catalaansch inschrift: A JUT IN
FANTIL DE RERAGUARDA / UGT ' 
PSU / 10 CTS. 

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

Vertegen
woordigers 

voor 
Nederland 
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PHILATELIE IN POLEN 
door WLODZIMIERZ POLANSKI, 

Directeur van het Museum der P.T.T. 
De gedachte om m Polen postzegels uit te geven, die zijn 

historie lUustreeren, ontstond reeds tijdig den wereldoorlog op 
initiatief van de Warszawski Towarzystwa Artystyczny (War-
schausche Artistieke Vereenigmg), die einde 1917 een prijsvraag 
voor deze postzegels uitschreef. Voor deze prijsvraag meldden zich 
verschillende bekende Poolsche kunstenaars in de graphiek aan 
met een groot aantal ontwerpen en op 11 Januari 1918 koos een 
speciale commissie van deskundigen uit de toegezonden werken 
11 ontwerpen uit, die een complete serie postzegels moesten vor
men en wel in de waarden van 3, 5, 7, 5, 10, 15, 20, 30, 40 en 60 
pfennig en 1, 2, 3 en 5 Mark. De gekozen ontwerpen waren van 
de kunstenaars Prof E. Trojanowski en Prof. E. Bartomiejczyk 

Echter werd met de uitgifte van de ontworpen zegels getreu
zeld, hetgeen verklaard kan worden door de vrees, dat de inkom
sten uit den verkoop van de zegels in de kassen zouden vloeien 
van de bezettingsautoriteiten. 

Echter was de arbeid van deze eerste prijsvraag, gehouden in 
dagen dat nog niet gedacht werd aan de groote politieke verande 
ring, die intrad na de slotaccoorden van den wereldoorlog, met 
vruchteloos. Nadat toch de voorraad van de verschillende tijde
lijke locale uitgiften, gedaan op initiatief van de onderscheidelijke 
postkantoren, snel was uitgeput, werd in 1919 overgegaan tot de 
eerste uitgifte van Poolsche postzegels Als onderwerpen voor d^ 
uitgifte van de eerste Poolsche postzegels dienden het ministerie 
van posterijen en telegrafie juist de ontwerpen van de boven
genoemde professoren E. Trojanowski en E. Bartomiejczyk, en 
wel. de compositie voorstellende den Poolschen adelaar voor de 
waarden van 3, 5, 10, 15, 20, 25 en 50 pfennig, teekening, dak 
van een korenschuur met op den achtergrond een sterrenhemel 
voor de zegels van 1, 1,5 en 2 Mark, ploegenden landman met 
ossen — voor de 2, 5 en tenslotte — Poolsche ulan in den aan
val — voor het 5 Markzegel. 

Alle tot nu toe uitgegeven Poolsche postzegels kunnen in eenige 
groepen verdeeld worden: 

1. Congres-Polen Uitgifte van zegels in waarde van 10 kope
ken op 1 Januari 1860 door de Regeermgscommissie voor de In
komsten en Schatkist van Koninkrijk Polen voor de Poolsche 
gebieden, die vroeger bij Rusland behoorden; 

2 Postzegels, uitgegeven tijdens den wereldoorlog: 
a. door de Poolsche militaire autoriteiten (1915 — zegels voor 

de veldpost der Poolsche Legioennen — 1918 uitgave van het 
Poolsche Corps van Generaal Dowbor-Musnicki.); 

b. door de Poolsche Stedelijke overheid (1915 — zegels van de 
Commissie van Burgers der Stad Warschau, 1916 — Sosnowiec, 
1916 — Zawiercie, 1917 — Przeborz, alsmede andere plaatsen); 

c. door de bezettingsautoriteiten (1915 — met opdruk „Russisch 
Polen"; 1916-1917 met opdruk „Gen. Gouv. Warschau"; 1916 met 
opdruk „Postgebiet Ob. Ost. enz) . 

3. Voorloopige postzegels, uitgegeven door de Poolsche post
kantoren na de wedergeboorte van de Poolsche republiek in de 
jaren 1918-1919 in verschillende plaatsen Hierbij werd gebruik 
gemaakt van de postzegels ,achtergelaten door de bezetters. Voor 
het verpoolschen van de zegels werden de opdrukken gebruikt als 
„Poczta Polska", „Poczta Polska" en namen der plaatsen, ,Poczta 
Polska" en de adelaar, enz. 

4 Postzegels uitgegeven door het ministerie van posterijen en 
telegrafie in marken (kronen) (eerste uitgifte in het jaar 1919, 
speciale uitgave ter gelegenheid van het Eerste postzegelcongres 
te Warschau in het jaar 1919, herdenkingsuitgifte in verband met 
de opening van de Sejm in 1919, ter gelegenheid van de aan
neming der constitutie in 1921, enz.). 

5 Postzegels van verschillende uitgiften van de hoofddirectie 
der posterijen en telegrafie en het ministerie van posterijen en 
telegrafie in zlotys vanaf 1924 tot op heden. 

6. Postzegels voor luchtpost. 
7. Dienstzegels. 
8. Portzegels. 
9 Zegels vor de plebiscietgebieden (1920 Slask Cieszynski; 1921 

Górny Slask (Opper-Silezie) opstandelingen; 1922-1923 Górny 
Slask uitgifte van het ministerie van posterijen en telegrafie). 

10. Postzegels uitgegeven voor de Poolsche postkantoren buiten 
de grenzen van het rijk: „Levant", „Odessa", „Port Gdanski" 
(haven Danzig). 

11. Postzegels uitgegeven voor de postkantoren in Centraal-
Litauen. 

De eerste postzegeloplagen, uitgegeven door het ministeiie van 
posterijen en telegrafie werden in het jaar 1919 uitgevoerd door 
particuliere drukkerijen („Kopytowski", „Wirtz", „Zaklady Gra-
ficzne B. Wierzbicki i S-ka") Vervolgens vanaf 1920 werd dit 
werk verricht door de aan het genoemde ministerie toegevoegde 
„Pocztowych Zakladach Graficznych" („Drukkerij der Posterijen") 
en vanaf 1922 werden de zegels gedrukt door de „Panstwowy Zak
lady Graficznych" („Landsdrukkerij") en na de liquidatie daarvan 
door de „Polska Wytwornia Papierów Wartosciowych" („Poolsche 
fabriek voor het vervaardigen van waardepapieren') 

Het grootste gedeelte der postzegels werd gemaakt op typo
grafische wijze, in het begin van platte cliche's en naderhand op de 
nieuwste rotatiemachines systeem Goebel 

In Mei 1928 werd de eerste oplaag van postzegels gebracht, ge
maakt in diepdruk. Deze soort druk, die de mogelijkheid biedt in 
de reproductie alle kleine bijzonderheden van de origmeele teeke
ning op te nemen en die m verhouding tot den ge'wonen typo
grafischen druk meer precies is, eischt echter een hooge mate van 
vakkennis, speciaal bij het maken van de gravure door het hand-
graveeren op platen (matrijs) resp van koper of staal. Daarom 
wordt deze manier, in verband met de grootere kosten daaraan 
verbonden, alleen toegepast voor een kleine hoeveelheid postzegeL 
die een speciaal propagandistisch karakter dragen 

To t op heden zijn volgens dit proces de volgende postzegels 
uitgevoerd: 

1 3 Mei 1928. Speciale uitgifte van postzegels van 50 groszy met 
het portret van den eersten Poolschen maarschalk J Pilsudski en 
van 1 zloty met de beeltenis van den president der republiek 
I. Moscicki, uitgevoerd op kleine kaartjes met het opschrift 
„Warszawa 1928", dit laatste geplaatst tusschen de beide zegels. 
Deze zegels zijn m een beperkte hoeveelheid uitgegeven ter gele
genheid van de Eerste Poolsche Algemeene Postzegeltentoonstelling 
gehouden van 3 tot 13 Mei 1928 

2 Mei 1928 Dezelfde postzegels in andere kleuren (50 groszy 
blauw op wit papier en de 1 zloty zwart op geelachtig papier, 
gestreept) in normale vellen van 100 stuks elk 

3 3 Mei 1932. Zegels in de waarde van 30 groszy, uitgegeven 
ter gelegenheid van den 200en verjaardag van de geboorte van 
Washington met de portretten van Kosciuszko, Washington en 
Pulaski. 

4. 1 Januari 1933. De 60 groszy, uitgegeven ter gelegenheid van 
het 700-jarig bestaan van de stad Torun met een afbeelding van 
het stadhuis. 

5 21 Mei 1933 De 60 groszy, m een andere kleur (bruin-karmijn 
in plaats van blauw) in een beperkte hoeveelheid uitgegeven ter 
gelegenheid van de lie Algemeene Poolsche Postzegeltentoonstel
ling te Torun, georganiseerd in verband met het 700-jarig bestaan 
der stad en het 10-jarig bestaan van de Vereenigmg van Post
zegelverzamelaars in dezelfde stad, van 21 tot 28 Mei 1933. 

6 15 April 1933 De 30 groszy, uitgegeven ter eere van de na
gedachtenis van kapitein Fr. Zwirko en ing. St. Wigura, winnaars 
van de Challenge 1932 

7. 1 Augustus 1933. De 80 groszy, ter herdenking van den 400-
jarigen sterfdag van Wit Stwosz, met een reproductie van een 
fragment van het beeldhouwwerk van het hoofdaltaar in de 
Mariakerk te Krakau. 

8. 12 September 1933. De 1 en 2 zloty, uitgegeven ter her
denking van den 250en verjaardag van het ontzet van Weenen en 
vorstellende een fragment van het schilderij van den beroemden 
Poolschen schilder Jan Matejko met op den voorgrond koning 
Jan Sobieski. 

9. 1934 De 25 groszy (1 October) en de 30 groszy (6 Augustus), 
uitgegeven ter gelegenheid van den 20en verjaardag van den op-
marsch der eerste compagnie der Poolsche legioenen, met de beel
tenis van maarschalk Jozef Pilsudski en het eereteeken der Poolsche 
legioenen. 

10-15 1935-36 De 25, 30, 45, 50, 55 groszy en 1 zloty, voor
stellende landschappen en gedenkteekenen, alsook de 3 zloty met 
het portret van president Ignacy Moscicki 

16 3 Juni 1936 De 1 zloty, uitgegeven ter gelegenheid van het 
10-|arig jubileum van prof I Moscicki als president der republiek. 

De ongineele matrijzen voor de bovengenoemde postzegels tee 
kenden de Weensche kunstenaar Ferdinand Schirnbock (de nrs 1 
2 en 16), alsmede de graveur van de Pol Wytw. Papier. Wart. ts 
Warschau W. Vacek (de nrs. 3-8, 11 ,13, 14) en R. N . Polak 
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(de nrs. 9, 10, 12, 15). De teekeningen voor de eerste twee zegels 
en nr. 16 werden gemaakt door prof. Z. Kaminski en voor de 
overige door de kunstenaars R. Klaczewski en L. Sowinski. 

Komende tot de positie, waarin de philatelie zich in Polen be
vindt, dient opgemerkt te worden, dat voor den wereldoorlog 
een begin werd gemaakt voornamelijk in Klein-Polen, waar hec 
politieke en sociale leven zich ongehinderd kon uitbreiden, hetgeen 
in groote mate medewerkte aan de uitbreiding van de Poolsche 
philatelie. En zoo werd reeds in het jaar 1894 te Krakau de Eerste 
Club van Poolsche Postzegelverzamelaars opgericht, die zijn orgaan 
had: „Polski Filatelista". Veel slechter was de toestand in de 
vroegere Russische en Duitsche gebieden, waar door het verbod 
der autoriteiten en de censuur de Poolsche philatelie geen behoor
lijke gelegenheid had zich te organiseeren Pas in 1915 werd op 
initiatief van eenige verzamelaars te Warschau opgericht de 
Poolsche Vereeniging van Philatelisten te Warschau, die tot nu toe 
bestaat. Na den wereldoorlog ontstaan er ook vereenigingen in 
andere plaatsen zooals te Krakau, Torun, Lemberg, Lodz, Kato
wice, Bydgoszcz, Posen, Kolomyja, Kielce, Lublin, Wilno, enz., 
en in het jaar 1934 werd opgericht de Bond van Philatelistische 
Vereenigingen in Polen". Te beginnen vanaf 1919 komen verschil
lende philatelistische bladen uit, waarvan genoemd dienen te 
worden „Filatelista Polski", „Nowy Filatelista", „Filatelista", „Echo 
Filatelistyczne", „Kurjer Filatelistyczny", „Ilustrowany Przeglad 
Filatelistyczny", enz. Op het oogenblik verschijnen echter „Ilus-
trowane Wiadomosci Filatelistyczne" (Poznan), „Ilustrowany Kur
jer Filatelistyczny" (Kolomyja) en „Ikaros" (Bialystok), waaraan 
als bijblad is toegevoegd „Handboek voor Poolsche postzegels" 
(32 bladzijden bij elk nummer), bewerkt door bekende Poolsche 
verzamelaars. 

Tenslotte dient opgemerkt te worden, dat Polen na den wereld
oorlog verschillende malen deelnam aan internationale tentoonstel
lingen op postzegelgebied in het buitenland, waar de uit Poolsche 
verzamelingen tentoongestelde exemplaren vele malen bekroond 
werden. Bovendien werden in Polen zelf tentoonstellingen ge
houden, n.l. in de jaren 1919, 1928, 1933, 1934 en 1935 — de 
eerste twee te Warschau, vervolgens echter te Torun, Katowice en 
Grudziadz en die toonden, dat de Poolsche philatelie op hoog 
peil staat. 

In het jaar 1921 werd bij het ministerie van posterijen en tele
grafie een museum geopend (tegenwoordige naam „Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji"), teneinde zeldzaamheden te verzamelen, die de 
historie van de posterijen en telecommunicatie illustreeren. De af-
deeling philatelie van het museum bevat een waardevolle verzame
ling Poolsche en buitenlandsche postzegels. Het museum is ge
legen aan de Sw. Barbarastraat en is voor het publiek geopend 
iederen Zondag van 12-14 uur. 

DAG VAN DEN POSTZEGEL. 
Naar aanleiding van het artikel van onzen hoofdredacteur in 

het vorige Maandblad „Von Stephan, de stichter der Wereldpost-
vereeniging ?" zij het mij vergund, in verband met het instellen 
van een „dag van den postzegel" hier wat verder op in te gaan. 

In het October-nummer van het vorige jaar lazen wij in het 
verslag van het te Luxemburg gehouden Xle congres van de 
Federation Internationale de Philatelie, dat een voorstel van den 
Duitschen Rijksbond om jaarlijks een internationalen „dag van 
den postzegel" te organiseeren, algemeene instemming vindt en 
wordt aangenomen. Of het bepalen van den dag ook algemeene 
instemming heeft ondervonden, lezen wij echter niet. 

Het is begrijpelijk, dat met een Duitsch voorstel, de Duitschers 
ook trachten een landgenoot (nu „volksgenoot") op den voor
grond te plaatsen, maar ik vraag mij toch af: wat heeft dr. H. von 
Stephan met de postzegels te maken, om hem in verband te 
brengen met een „dag van den postzegel" ? Hier behoef ik echter 
niet verder op in te gaan; het boven aangehaalde artikel van den 
heer Van Brink zegt hierover voldoende. 

Het zou mij dan ook sterk verwonderen, als er bij het bepalen 
van een datum, tegen het voorstel van den eersten Zondag na 
7 Januari (geboortedag van dr. Von Stephan) geen enkele stem 
zou zijn opgegaan. 

Gaan wij de geschiedenis van de postzegels eens na. 
James Chalmers, geboren 2 Februari 1782 te Arbroath in Schot

land, en o. a. uitgever van de „Dundee Chronicle", had in 1834 
op zijn drukkerij proeven gemaakt voor een gemakkelijk aan te 
hechten postzegel en deed deze proeven in November 1837 het 

Parlement voorleggen. Afbeeldingen van deze ontwerpen kan men 
o. a. vinden op blz. 126 van de „Grosses Lexicon der Philatelie" 
door Alexander Bungerz. 

Rowland Hill (geboren 3 December 1795 te Kidderminster, 
graafschap Worcester) deed in 1839 een voorstel tot hervorming 
der posterijen in Engeland, waarb-j de invoering van zegels, door 
Chalmers gepropageerd, was opgenomen. Dit voorstel werd aan 
genomen en bij besluit van 26 December 1839 werd tot invoering 
van gestempeld postpapier (stamped covers), gestempelde enve
loppen (stamped envelopes) en aanhechtbare zegels (adhesive 
stamps) besloten. Den 6en Mei 1840 werden ze in omloop gebracht. 
,Dr. Von Stephan werd 7 Januari 1831 geboren en was dus zooals 
uit het bovenstaande blijkt een knaapje van 3 jaar, toen James 
Chalmers de postzegels feitelijk al had uitgevonden. 

In 1849 werden de postzegels pas in Beieren en in 1850 o. a. in 
Saksen, Pruisen, Sleeswijk-Holstein en Hannover ingevoerd. 

Dat in 1924 bij de herdenkmg van den 50en verjaardag van de 
stichting van de Wereldpostvereeniging o.a. in Duitschland in 
Mei twee zegels, van 60 en 80 pf., werden uitgegeven, terwijl op 
den stichtingsdag 9 October de 10 en 20 pf. verschenen, is 
begrijpelijk, doch om dr. Von Stephan bij het instellen van een 
„dag van den postzegel" er weer bij te sleepen, schijnt mij onjuist. 
Hiervoor komt, uit philatelistisch oogpunt gezien, alleen de datum 
6 Mei 1840 in aanmerking, en dan b.v. ook de eerste Zondag 
na dien datum. 

Dit idee werd door mij besproken op de laatste vergadering van 
„Philatelica", waarbij door den voorzitter werd voorgesteld er 
eens de gedachten over te laten gaan en dan op een volgende 
vergadering eventueel een voorstel te doen. Gaarne zou ik hierover 
ook de meening van meerdere vereenigingen en philatelisten ver
nemen, met verzoek hun oordeel in het Maandblad te publiceeren. 

Nu nog een enkel woord over den „dag van den postzegel" 
zelf, den datum verder buiten beschouwing latend. 

De eerste keer, waarschijnlijk door te weinig tijd aan voor
bereiding, is er van dezen dag weinig terecht gekomen, doch ge
heel verkeerd en waarschijnlijk toch niet met medewerking van 
den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars is het uitgeven van particuliere briefkaarten en het 
gebruik maken van een postaal (?) stempel. 

De vereeniging „De Globe" keurde deze uitgifte in haar laatste 
vergadering reeds af, terwijl de reeds genoemde vergadering van 
„Philatelica" met algemeene stemmen haar scherpe afkeuring uit
sprak over deze foutieve stap op het pad der philatelie. 

Laat men bij het organiseeren van een propagandadag in de 
eerste plaats zorgen, dat wij niet weer met onnoodige uitgiften 
van postzegels (zooals nu in Belg';'), poststukken en stempels ver
blijd worden, en dat de propaganda onder de jeugd vooral een 
voornaam onderdeel van den „dag van den postzegel" is. 

D. O. KIRCHNER, 
bestuurslid „Philatelica". 

„DE DAG VAN DEN POSTZEGEL" TE BREDA, 
10 JANUARI 1937. 

POSTZEGELTENTOONSTELLING DER JEUGD-AFDEELING 
VAN DE POSTZEGELVEREENIGING „BREDA". 

De „dag van den postzegel" is door de Postzegelvereeniging 
„Breda" gevierd met een tentoonstelling voor haar jeugd-afdeeling 
in 'de groote bovenzaal van „Moderne". 

Er kon voor drie afdeelingen worden ingezonden, t. w.: 
Afdeeling 1. Zegels van Nederland met de beeltenis van koning 

Willem IIL 1 * . « ^ 
Afdeeling 2. Vijf en twintig verschillende getande blauwe zegels 

der geheele wereld (alle in dezelfde kleur blauw). 
Afdeeling 3. Opstel over de wintervlucht Amsterdam-Batavia 

per K.L.M., geïllustreerd met toepasselijke zegels. 
Er waren 42 inzendingen. De jury, bestaande uit de beeren J. C. 

Cramerus, Breda, M. J Smit, Zevenbergen, en J. P. P. Swaving, 
Ginneken, kende de navolgende bekroningen toe; 

Afdeeling 1. Ie prijs mej. W. Wiggers, 2e prijs Fritz Sollewijn 
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Gelpke, 3e prijs M. Boelaars, 4e prijs J. M. Busch, 5e prijs P. van 
den Steenoven. 

Afdeeling 2. Ie prijs F. Wijdicks, 2e prijs E. Ie Blanc, 3e prijs 
P. Ie Blanc, 4e prijs P. van de Meijgaard, 5e prijs C. van de Meij-
gaard. '»-^ 

Afdeeling 3. Ie prijs J. Loman, 2e prijs mej. J van den Bosch, 
3e prijs mej. M. Alter, 4e prijs J. Reijnen, 5e prijs J. Luijten. 

Bovendien werden nog 5 troostprijzen toegekend. 
Alle prijzen bestonden uit postzegels, geschonken door leden der 

Postzegelvereeniging „Breda". 
Des avonds 8 uur had een feestelijke bijeenkomst van de jeugd-

afdeeling plaats, waarbij ook de ouders toegang hadden. De voor
stelling dor den goochelaar Bolcini viel algemeen in den smaak, 
terwijl ook het muzikale gedeelte goed verzorgd was. Aan het 
einde der voorstelling had de prijsuitreiking plaats door den heer 
Cramerus, vooizitter der Postzegelvereeniging „Breda". Namens de 
ouders dankte een der aanwezigen het bestuur van „Breda" en meer 
in het bijzonder de jeugdleiders voor hun werk, terwijl een der 
jeugdleden in een vlot uitgesproken dankbetuiging de gevoelens 
der jongeren vertolkte. 

De groote aantrekkelijkheid dezer tentoonstelling werd gevormd 
door de inzending ter opluistering, van de collecties der beeren 
Lefèbvre en Daudois uit Charleroi, die beiden waren overge
komen om hun philatelistisch onderwijsmateriaal, waarmede zij op 
de groote tentoonstelling te Charleroi in October van het vorig 
jaar zooveel succes oogstten, te laten zien. De kennismaking met 
dit schitterende materiaal zal ongetwijfeld het verzamelen door 
onze jeugd in geheel nieuwe banen leiden. Juist door den opzet, 
om op weinig kostbare wijze een verzameling samen te stellen, 
welke den jeugdverzamelaar een volkomen bevrediging schenkt 
en bovendien diens algemeene ontwikkeling bevordert, komen de 
groote verdiensten van genoemde beeren in het juiste licht te staan. 
Het ware zeer toe te juichen, wanneer deze collecties ook onder de 
oogen van andere jeugdclubs in ons land konden komen. 

Het bestuur der Postzegelvereeniging „Breda" kan met groote 
voldoening op dezen dag terugzien. Er heerschte den geheelen dag 
en speciaal tijdens het avondfeest een prettige stemming en zoowel 
ouderen als jongeren hebben genoten, meer in het bijzonder van 
de zoo interessante en hoogst leerzame collecties der beide Belgische 
beeren 

Vermeldenswaard is nog, dat -tijdens de tentoonstelling een 
honderdtal van elk der speciale briefkaarten van den „dag van den 
postzegel" vlot verkocht werden. 

PEXIP. 
(EXPOSITION PHILATFLIQUE INTERNATIONALE). 

Deze wordt van 18-27 Juni 1937 te Parijs in het Grand Palais 
gehouden onder leiding van de Federation des Sociétés Philatéliques 
Fran9aises. 

Hoog-beschermheer zijn: de president der Fransche republiek en 
prins Louis II van Monaco. De ministers van posterijen, koloniën 
en luchtvaart zijn beschermheeren, terwijl in het eerecomité zitting 
hebben genomen tal van prefecten, ministers van staat, gezanten, 
enz., enz. 

Een speciaal zegelblok volgens afbeelding za! worden uitgegeven 
in de waarde 1 franc en in een oplaag van 125.000 stuks. 

Commissaris-generaal voor ons land is de heer Hekker, Rokin 40, 
Amsterdam, C., tot wien men zich wenden kan voor inlichtingen 
inzake deelneming aan deze tentoonstelling, enz., enz. 

„KA-BE" SCANDINAVIË SPECIAAL ALBUMS. 
Voor ons ligt de nieuwste uitgave der N.V. Paul Koch, fabri-

kante en uitgeefster der alom bekende „Ka-Be" postzegelalbums. 
Met de uitgave van deze albums toont deze firma nog steeds voor
aan te staan op het gebied van album-publicaties. Deze uitgave past 
weder geheel aan bij de reeds zoo mooie serie speciaal-albums, 
welke deze firma uitgeeft. De bewerking van deze albums bewijst 
dat de uitgeefster en haar helpers over een uitgebreid materiaal 
beschikken naast een grondige kennis en ervaring op dit gebied, 
welke niet te overtreffen is. Bij het doorbladeren vallen onze oogen 
direct op de mooie en duidelijke cliché-afdrukken, welke het 
mogelijk maken, om zonder hulp van een catalogus de zegels in 
te plakken. Vooral is dit bij de verschillen van typen van zeer 
veel gewicht. Evenals bij de andere „Ka-Be" speciaal albums, is de 
tandenmeter, waar verschil van tanding in voorkomt, reeds in de 
vakjes aanwezig. De verschillen in typen zijn zeer goed weer
gegeven. Ook bij deze uitgave is iedere rubriek gescheiden van de 
andere. In zulk een album zijn verzameling van Scandinavië onder 
te brengen, moet waarlijk een genot zijn. Om nog tegemoet te 
komen aan hen, die slechts een of enkele landen van Scandinavië 
verzamelen, kan voor elk land afzonderlijk een album worden 
aangeschaft. De banden zijn soiled en degelijk afgewerkt, zooals 
wij dit bij de „Ka-Be" uitgaven gewend zijn. Op de Scandinavië-
albums bevindt zich een mooi gecombineerd wapen dier landen, 
uitgevoerd in gouddiepdruk, terwijl op banden voor de landen 
afzonderlijk het daarbij passende wapen eveneens in gouddiepdruk 
voorkomt. Verder maken wij onze lezers nog attent op een der 
vele voordeden, welke „Ka-Be" biedt door ook van deze albums 
alle bladen los verkrijgbaar te stellen. "Waar deze albums, zoowel 
van binnen als van buiten, in één woord schitterend zijn, kan het 
niet anders, of zullen zij spoedig hun weg tot de verzamelaars 
vinden. 

Voor verdere gegevens verwijzen wij naar de annonce, geplaatst 
in dit nummer. 

DE TEEKENAAR VAN H E T E D W A RD VIII-ZEGEL. 

s^^^^^m^^fi Dit blijkt te zijn het 18 jaar oude lid van de 
H M ^ ^ ^ ^ H h j l philatelistenvereeniging te Torquay en Exeter 
H E H H H Ë Ë ^ in Engeland, H. J. Brown. 
^ | B J ^ ^ ^ ^ H Hij onderwierp zijn teekening het eerst aan 
^ K ^ ^ v ^ H H I H het oordeel van het postbestuur, dat deze door-
mÊSf^J^m 9 ' zond aan de drukkerij Harrisson en Zonen. 
n^Uér '^ 1 Het ontwerp wijkt van het zegel zelf daarin 
Wllflp' \ af, dat „Postage-Revenue" was aangebracht 
ithlilrr - — rechts en links van het portret , terwijl de 

waarde voluit aan den voet was vermeld. 
Wij geven hierbij een afbeelding der oorspronkelijke teekening, 

ontleend aan Gibbons Stamp Monthly. 

DE PRESIDENT VAN CUBA AFGEZET. 
Einde December 1936 werd president Gomez krachtens besluit 

van den senaat afgezet. To t zijn opvolger werd benoemd de vice-
president Laredo-Bru. 

Gomez is ons bekend van enkele postzegels, door zijn vaderland 
uitgegeven; we kunnen binnenkort ongetwijfeld frankeerzegels te -
gemoetzien met het portret van zijn opvolger. 
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Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bü vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

ZICHTZENDINGEN. 
PRIMA EXEMPLAREN. 

LAGE PRIJZEN. 

UITGEBREIDE COLLECTIES. 

Regelmatig nieuw materiaal wordt in 
omloop gebracht Bij uitstek geschikt 
voor den gevorderden verzamelaar. 

W. M. F. SUTHERLAND, 
PHILATELIST, 

A L B R E C H T T H A E R L A A N 49, 

U T R E C H T . (237) 

Postzegels op geheele brieven en koorten, 
ook allergewoonste, Ned. en Kol. en Europa 

te koop of in ruil gevroogd. 
T H P. GLASZ, Gemeente-secretaris, 

HARMELEN (Utr.) (238) 

Aangeboden: Verzameling 
Iclein-rond stempels hulp- en 

postkantoren Nederland, 
circa 1400 stuks, zeer billijk. 

Brieven onder 241 aan het bureau van dit blad* 

S t e m p e l s N e d e r l a n d . Gevraagd en aan
geboden : langstempels, puntstempeis, 

klem-rond, enz 
Voorhanden: 200 verschillende puntstempeis 

j et. 1872 (Ia kwaliteit) f 5,—. 
K. J. SCHON, Judith Leijsterstroot 17, 

Haarlem. (242) 

Te koop g e v r a a g d : Ned Olympiade f 0,85; Roode Kruis f 0,50; A.N.V.V. 
f 0,4s; Goudsche Glazen f 0 , 3 2 ; Zeeman f 0,26; Rembr. t 0,25; Kind '24, '25 
i 0,16, '28, '29 f 0,16; '30 f 0,20, '31 f o ,4 j ; '32 f 0,30; '33 f 0,22; '54 f 0,20 
Zomer '35 f 0,17; dito 5 c f 0,05 ; '36 f 0,16; dito 5 c. f 0,05; 6 c Crisis f 0,07; 
7^/2 g. luchtpost f 0,22; 36 c. f 0,03; Driehoek i2Vj f 0,11; 12V2 W. d Zw. 
f 0,06; 6 f 0,35 p 100; j f 0,80 p . 100; 12^/2 f 0,06; 12V2 Cur. 6 c ; 
12^/9 f 0,06; luchtv, V f 0,07; Kind '36 6 c. f 2,jo p. 100; 2 c. Redding f 0,02'^; 
6 c. Zeeman f 0,06, driehoek 6 c f 1,25 'J/Q, kmd'36 6 e i Zy$o'^JQ; Engeland 2V2 d. 
Jubilee 6 c ; 2^/2 d. Edward f 0,03; Fransche nieuwe gel. zegels v 1.50 fr. 
f 0,02 / f 0,03, — U . S A gebruikt en ongebruikt (volle gom) ia kwaliteit, 
geen kantzegels. elk kwantum \an zegels boven Yvert 2,- tegen behoorlijke prijzen. 
H D R E Y F U S S , 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 . (235) 

K.N.I.L.M. EERSTVLUCHT 
Manila-Batavta 15 Oct. 1936. 
Eenige mooie e\emplaren af te geven, voor

zien van duidelijke speciaal stempels. 
Per stuk f 3,— 

Leden „Vliegende Hollander" 10 "/Q korting. 
Duitschland, 1936 Winterhilfe 9 w compl. 

ongebr. f i,—, 10 series f S,j$. 
Zoek relaties voor ruil iste vl. brieven 

Nederland en Kolomen. 

A. WEGGEN, Juliana van Stolberg-
laan 181, Den Haag. (234) 

Ik zoek e e n CORRESPONDENT, o m 
NIEUWIGHEDEN e n in k o e r s zijnde zege l s 
van NEDERLAND EN KOLONIËN te ru i len 
t e g e n d i e van FRANKRIJK, 
M. RESPAUD, Rue Belzunce 26, Par is Xe. 

(Lid van „Breda" . ) (239) 

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 

(^36) 

Betaal 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 Marionnelaan 152. (221) 

TE KOOP GEVR' \AGD 
Z o m e r z e g e l s e n K i n d e r z e g e t s 1 G 3 6 , 
liefst per loo series, eventueel per 100 stuks. 

Aanbiedingen, uitsluitend schriftelijk, aan 
J KEYZER, Appelstraat 246, DEN HAAG. 
(Lid „Philatelica" i j j ) (233) 

Rondzendingsverkeer van I e Vhegpos tzege l s , g e h e e l e w e r e l d . 
2e Europa-zege l s , w .o . z ee r vee l we ldad ig 

he id , he rdenk . , ge l egenhe idszege l s , enz . 
3 e M o d e r n e F ransche en Enge l sche Kolomen. 
(Silver Jub. z e e r rijkelijk v e r t e g e n w o o r d i g d ) 

Zichttermijn 5 d a g e n , v e r r e k e n i n g 14 d a g e n . Geeft U vrijblijvend o p als d e e l 
n e m e r e n U on tvang t ui ts lui tend mater iaal , dat U in te resseer t . Elke rondzen-
d i n g bes taa t uit ca . 12—15 b o e k j e s l o o p e n d o v e r hoogs tens 10 d e e l n e m e r s , 
zooda t z e e r r u i m e k e u z e bestaat . De d o o r z e n d k o s t e n b e h o e v e n U niet af te 
s c h r i k k e n , d e z e w o r d e n o p spec ia le wijze g r o o t e n d e e l s door mij g e d e k t . 
a- VAIV HOLTEN, BUS 522, ROTTERDAM- (240) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P 0 S T Z E C E 1 . S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 
Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 

(219a) 

Postzeyelliandel „THE GLOBE" 
Czarinastraat e, ZAilNDAM. 
PRIJSLIJST GRATIS EN FRANCO. (246) 

f 2,J0 

Aanbieding van Herman Cohn, 
Den Haag, 24 Van Lennepweg. 
N e d e r l a n d . 
1891/6. 7V2 c. f 0,15; 25 c f 0,07 
i8?8, f s , ~ tand. i i of 11V2 f 0,20 

j c bovenz onget. 3 cM. f 9,— 
1908, 20 c groen/grijs, postfr. f 0,50 
1913, IOC. i i ' / ' jx i i 0,10; 20c., i iVaf 0,20 
1928. 7V2 c , Lorentz, 12XI2V2 ^ °i3o 

12V2 c , Huygens, 12X12V2 f o.iic 
Postbewijs, I, 1̂ /2 en 5 gulden f 0,40 
1928, 10 c Olympiade 12 X 11V2 f 6)75 
Port r88i , tanding 11V2X12, i c. type 
IV, fraai f 6,50; 12V2C 1.1 pr. ex. f 12,— 
5 c. 1 2 X ^ 2 type IV, superbe l22 , jo 
IVed.-Indië. 
1870, 2 c, bruin i i V a X i ^ " * 

25 c. 11V2X12 gebr. 
50 c. 12V2 kleine gaten** 
idem, lichte gomvouw 

1883, 2 c , ii^hX^z 
1891. f 2,50, posttnsch 
1902, i j c . z str. f 0,08; 20c zwart f 0,10 
1908, 3 c. Java f 0,08; idem hoog f 0,60 
1913. 4 c. bl '^' f0,07; ^° c. gr."^* f 0,32 
1923, f 2,50 J u b , licht stempel f 1,75 
1930, r2Vi c. Jeugdzorg'"^ f 0,15 
1931, 2 c. Witte Kruis^* f 0.15 
1932, Leger des Hells'^* 2 c. f 0,10 
12V2 c. gebr. f o,ro, 15 c. gebr. f o 20 
1934, 2 c op 10 en 20 c. Luchtpost f 0,08 
1934. Koningin Emma f o,iJ 
I93Ï, Chr. Mil. Teh. 12V2 c. f 0,10 

15 C. f 0,25 
C u r a s a o . 
1872 f 2,50, ongebruikt 
1895. 2I/2 c. op 30 c , ongebr. 
1915. 22 Vi c , postfrisch 

3ï c , postfrisch 
S u r i n a m e . 
1900 jo c. op I gld , ongebruikt f 2,75 
1901, ongebr. 2 c. f 0,20; 3 c. f 0,20 
i2 i / i c . fo ,6o , 20 c. f0,90; 22V2 c. f 1,25 
D u i t s c H l a n d . 
Hindenburg Med. wmk. „B" i j pf hla 
f 0,10; 15 pf, rood f o,2j, 50 pf. groen 
zwart f 0,10. Deze met de 60 pf. f 0,45 
Freizeit"' f o, 15 
Nürnberg 1936, postfrisch f 0,15 
Kleederdrachten, postfrisch f 2,25 
Weid '36** f i , jo. Braune Band'̂ '̂  f i,— 
B e l l t e . 
2 vellen Borgerhout en Charleroi f 2,75 
L i t h a u e n . 
1932, Yvertnrs 303-310, gebr. f 1,40 
Y o u ë o - S l a v i ë . 
1931, Yvertnrs. 307-309,"* f 0,25 
B r a z i l i ë , Luchtpost Condor 
1927, compl Yv. fr ij6,oo** f 3,— 
Porto extra, tenzij bestelling vergezeld 

faat van aanvrage voor een zichtzending. 
ie uitlcnipadvertentie in dit nummer. 

Te koop gevraagd tegen contant geld: 
Europa, oud en nieuw, los en in collecties 
Door mij wordt uitsluitend prima kwali
teit gekocht en verkocht. (.219h) 

f 2,60 
f 4,^J 
f 0,40 
f 0,40 

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
1936. Kinderzegels p. ser. ƒ 0,20, 10 ser. ƒ 1,85 
1936. Zomerzegels p. serie ƒ 0,20, 10 ser. - 1,90 
1 9 ^ . Universiteitsz., p. 1 serie of meer - 0,20 
1935. Kinderzegels, p. 1 serie of meer -0,25 
1935. Zomerzegels, p. ser. ƒ0,25, 10 ser. -2,25 
1923/36. Alle Kinderzegels in complete 

series (52 waarden) - 5,20 
Idem in complete series roltanding (31 
waarden) - 5,60 

PAKKETTEN (gemaakt uit eigen voor
raad, géén uitschot). 

Nederland, 50 verschillende - 0,20 
Nederland, 100 verschillende -0,50 
Nederland, 150 verschillende - 1,30 
Ned.-lndië, 50 verschillende - 0,45 
Ned.-Indië, 100 verschillende - 1,20 
Curafao, 20 verschillende - 0,90 
Suriname, 25 verschillende - 0,90 
Geheele wereld, 500 verschillende - 0,60 
Geheele werell, 1000 verschillende -1,25 

Nederlandsche PostzegeihandaJ, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 
Postgiro 224451. Porto steeds extra. (154) 

Mijn specialiteit sedert 4 0 jaren. 

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

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

W. W I N D R A T H , 
LUGANO (ZWITSERLAND). 

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

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

L É O N C O S M L O P O U L U S , 
Misrachi 27, Saloniki (Griekenland). 

Exper t van de ..Société philatél ique Hel lénique" . (139) 

l. P. H. - V. Berlijn. — S. I. N. T. - P. Brussel. 



BOEKEMA STAAT AA.N DE SPITS! 
s^^ TIJDELIJKE AANBIEDING! 

Zoolang de voorraad strekt! 
Eng. Marocco met Ed. VIII compleet 11 stuks f 1,— 
Duitschlartd „Trachtenserie" 1935, compl. 10 st. ongebr. f 1,70 
Idem 1936. Weldadigheid, compket, ongebruikt f 1,10 

Van al deze Series ook blokken voorradig. 
Olympiade 8 stuks in 2 blokken, compleet, ongebruikt f 1,70 
Idem, gebruikt f 1,90 

„AV^O"-ALBUM van Nederland en Kolonien 
geheel compleet f 0,45 plus porto. 

MSTERDiMVISCHE POSTZEGELHANDEL, 
ST. LUCIENSTEEG 2 2 , AfHSTERDAM, C. 
Telefoon 33203. Postrekening 151986. (189)! 

eenige zeer mooie en uitgebreide algemeene verzamelingen, 
bevattende zeldzaamheden van alle Tanden. 

Eerstvolgende Veilingen. 
22 en 23 Februari: EEN BELANGRIJKE ALGEMEENE VERKOOP. 
1 Maart: „De R.B. HAMILTON" gespecialiseerde verzameling van 

Groot-Brittannie, bevattende proeven, essai's, poststukken, 
— enz. 

8 en 9 Maart | 
15 en M Maart | 
Mijn wekeiijksche veilingen hebben bewezen het beste middel te zi]n, om m 
het bezit te komen van collecties en afzonderlijke zeldzaamheden. 

Koop in Groot-Brittannië, waar 
geen hinderlijke beperkingen bestaan. 

Correspondentie : Engelsch, Fransch en Duitsch. 
's Werelds leidende postzegel-auctionaris. 
131/134 NEW BOND STREET. 

L O N D O N , W. 1. (Engeland). (187) 
Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres: Phistamsel-Wesdo, London. 

H. R. HARMER, 

•• 
SReCIALrB AANBIBDIÏ^O ROBiVLBNIE:. 
95 94, 1891. 25-j. jub. Karel I, I K , 3, 5, 10 en 15 b., cpl. » ƒ2 ,50 
I J / 4 1 , 1901. Openng nieuw postkantoor, 1, 3, 5, 10, 15 b. -0,45 
192 99, 1906. Tent. Bucarest, 5 t.m. 75 b., 8 waarden *' - 1,15 
219, 1909-1914. 15 b., violet, typ. -0,60 
2 Z2S. Reann. Sihstris 1913, 1, j , 5, 10, 15, 25, 40 b., ° of " -0,40 
2j2A35a, 1915-1916. Timbru de Ajutor, 5, 10, 50 en 1 leu en 

5 1. (groot formaat), compleet - 0,12 
2 « en 242, 1916-1918.-T. sp n.icr, 50 b. blw., 1 1. rose, tez. -0,60 
244. Dito, 2 1. donkerbr., Yveft 30 fr, -0,60 
243. Dito 50 1., donkergeel, Yvert 25 fr. - 0,55 
302'Oi, 1922. Kroning, 5 b. — 6 1., compleet ■'■  1,— 
309 18, 1926. 60c verjaard. Ferdinand, 10 b. — 10 1., cpl. ■ 0,60 
319 23, 1927. 50j. jub. Geogr. Gen, 1f 9 t.m. 6|4 1., cpl. *  1,10 
324,35, 192/. 50j. onafhankelijkh.. 25 b. — 10 1.,compleet 1,40 
335 43, 19281929. Koning Michael, 25 b. — 10 1... geh. cpl. 0,15 
344/50, 1928. Annexatie Bessarabié, l" t.m. 20_ 1., 7 w. cpl.  1,35 
358 64, 1928r Annexatie Dobroudja, 1 t.m. 20'1., 7 w. cpl. *  f,25 
1"'2 81, 1996. 40j. jub. Karel I, 1 b. t.m. 2 1., geh, cpl. 10 w. *  0,40 
182)91 (zonder 187), 1906. 25j. jub. 'koninkrijk, 1 b . t.m. 

2 1., 10 w., cpl. *  0,35 
365/70, 1929. Ann. Transsylv., 1 t,m. 10 1., 6 w. dpi. ° of * 0,65 
3'"6 87, 1930. Opdr. „8 Junie 1930", serie geh. cpl., 17 w. 0,70 
3!^/98, 19301931. Portr. Karel II, 25 b. t.m. 20 U t i w.. cpl 0,12 
399'401. 30, 50 en 100 1., 3 waarden ' ^ ^ ^ s!?t^''*° 

402/05, 1930. Bevrijding, 1, 2, 4, 6 1. ƒ0 ,23 
418/21, 1931. Marine, 6, 10, 16, 20 1. -1,05 
411/17, 1931. Leger, 25, 50 b., 1, 2, 3, 73^ en 16 1., cpl. -1,10 
427, 1931. 16 1., groenblauw -0,07 
438, 1932. Prins Alexander de Goede, 6 1., roodbruin -0,25 
440/45, 1932. Padvinders, 6 w., cpl. -0,75 
449/51, 1932. Sanatorium P.T.T., 3 w., cpl. -0,30 
497, 1936. 70-jarig jubileum, 6 1. rosekarmijn, ° of '' -0,20 
498/504, 1936. 6-j. reg. Kar. Il, 7 w. cpl. (50-|-50 t.m. 10-1-5) -0,60 
1936. Mamaia, serie compleet, ° of * -0,55 
1936. Jamboree, Brasa (nieuw !) "' -0,35 
1936 Exp. Maritime (nieuw !) '■  0,35 
VLIEGPOST 4/6, 1930. 8Junie 1930, 1, 2, 5 1. * 0,65 
VLIEGPOST 11/13, 1931. 50 b., 1 en 2 1., cpl. 0,05 
VLIEGPOST 14/18, 1931. Vliegmachine boven landschap, 2, 

3, 5, 10, 20 1., 5 w. cpl. 0,40 
VLIEGPOST 19/21, 1932. Piloot, 50 b., 1, 2 1. 0,05 
FRANCHISE 1934. Nr. 2, groen, RR  0,25 
OCC. AUTRICHIENNE 1/17, 1917, 3 b. t.m. 4 1., 17 w. 0,95 
OCC. AUTRICHIENNE 18/34, 1918, 3 b. t.m. 41., 17 w. 0,35 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM, 
Postbus 1, Giro 1700. (211) Gravenstraat 17. 

(U£e êaefCó£ii gxuut in den ta^.iumti^nawcßteneden! 
Daarom is het bezit van zegels beter dan geld. 

Ik ben in staat zeldzame Koloniale zegels aan te bieden tegen billijke prijzen, en 
zichtzèndingen worden op aanvraag gaarne toegezonden naar elk deel der wereld. 

iïh ^foedêaapMe fUmdelacvc in de wmeid in ^:eidcuxme JCeioniaie 'zeg^h is: 

Te ALLEN, Frinton on Sea, Essex (England). 
(224) 
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