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(212) 

In Mei a.s. verschijnen de 

Kronings - Herdenkingszegels 
voor a l le 45 „Kroon"-Koloniën. 

Men voorspelt deze series een schitterende toekomst! 
Aden, 1, 2'A, 3K annas. 
Antigua, 1, IVi, ly, d. 
Ascension, 1, 2, 3 d. 
Bahamas, <A, 1%, 2% d. 
Barbados, 1, X'A, 2% d. 
Basutoland, 1, 2, 3 d. 
Bechuanaland, 1, 2, 3 d. 
Bermuda, 1, \A, 2A d. 
Britsch-Guyana, 2, 4, 6 ets. 

Jamaica, 1, 134, 23^ d. 
Kenya, 5, 20, 30 cts. 
Leeward Islands, 1, \A, 2% d. 
Malta, K, 134, 2A d. 
Mauritius, 5, 12, 20 cts. 
Montserrat, 1, 134, 2% d. , 
New-Foundland, 2, 4, 5 cts. 
Nigeria, 1, 134, 3 d. 
Noord-Rhodesia, 134, 2, 3 d. 
Nyassaland, Yi, 1, 2 d. Britsch-Honduras, 3, 4, 5 cts. 

Britsch-Somaliland, 1, 2, 3 annas. St. Helena, 1, 2, 3 d. 
Cayman Islands, 34, 1, 23^ d. St. Kitts, 1, 134, 234 d. 
Ceylon, 6, 9, 20 cts. 
Cyprus, Yi, I'A, 2% piaster. 
Dominica, 1, 13^, 234 d. 

1, 23 

St. Lucia, 1, 134, 2K d. 
St. Vincent, 1, \A, 2% d. 
Seychelles, 6, 12, 20 cts. 

d. Sierra Leone, 1, 2, 3 d. 
Salomon Islands, 1, 2, 3 d. 
Straits Settlements, 4 ,8, 12 cts. 
Swaziland, 1, 2, 3 d. 
Trinidad, 1, 2, 8 cts. 
Turks Islands, 34 > 2, 3 d. 
Virgin Islands, 1, 1 ^ , 234 d. 

Falkland Islands, 
Fiji, 1, 2. 3 d. 
Gambia, 1, 134, 3 d. 
Gibraltar, 34, 2, 3 d. 
Gilbert & EUice, 1, 134, 3 d. 
Goldcoast, 1, 2, 3 d. 
Grenada, 1, 134, 234 d. 
Hongkong, 4, 15, 25 cts. 

Wij leveren U bovenstaande complete collectie van 135 zegels, 
postfrisch, voor slechts ƒ 12,50 franco aangeteekend; 

prijs in postfrissche blokken van 4 ƒ50 ,— franco aangeteekend; 
gestempeld op enveloppen, meerendeels op den dag van uit

gifte (Kroningsdag) ƒ 16,50. 
Wilt U van levering verzekerd zijn, dan is spoedige bestelling 

aan te bevelen. De internationale belangstelling voor deze zegel? 
is enorm ! 

LEVERING ALLEEN EN UITSLUITEND 
TEGEN VOORUITBETALING ! 

HEKKER'S 
Postzegelhandlel N.Y. 
Rokin 40, Amsterdam, Telef. 33324. 

Postgiro 21278. 
J ( P " Steeds gaarne bereid ook U W philatelistische belangen naar 
beste weten te behartigen ! (222) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



J \ / | y \ y ^ X C ^ C J L ' Telefoon 554629 -- Po8trek. 61989. U l l / i N r i . / \ A . V j r . 
Gevestigd sinds 1918, ( P O B T - S C H K V K N I l v a K T V ) . 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
Zo oeven versehenem 

AAIVBIE:DI ]VC TSO. 7 ciwaafty, 
bevat tende een praclitiée, in ru im 600 kavels, éedetai l leerJe 
collectie N E D E R L A N D en K O L . , E U R O P A en O V E R 
Z E E , te^en zeer billijke netto-prijzen. Vraag t omgaand 
een cataloéu» aan l "Toezending gratis en franco! 

Een P R E T T I G E , V O O R D E E L I G E wijze ter comple-
teeriné Uwer verzamel ing! 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Groote , goed onderhouden verzameling 

NEDERLAND EN KOLONIEN, 
EUROPA 

GEHEELE" WERELD. 

i 

E x c e l s i o r Ei L-Altl vxceisior JLwuropa-zAiDuni 
in zes- k lemDanaen m e t kuns t leaer over t rokken. 

Dit is absoluut een compleet album, 
in Nederkndschen tekst, 

en ')iä Nederlandsch faWriKaat. 

100 procent b e t e r en 
5 0 procent goedkooper 
dan buitenlandsche albums. 

Prijs in zes aeelen I 40,— 
(veertig gulden) , te oetalen in twaalf t e rmi jnen . 

Postze^emanael „Universum , 
v/k. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL N.V., 
G r a v e n s t r a a t 4 , Telefoon 42164, A M S T E R D A M , (a.7) 

postzenellianilel p . Hoogerdjjk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN IMAfi. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993 

Aanbieding Landenpakketten. 
Een volledige 
100 verschiiicnde 
200 vcrsrfiiLendp 
100 vcrschiï'endc 
200 velschillende 
400 ^'eisc'.ii'ende 
100 \ crschilleniic 
200 verschillende 
200 verschillende 
500 •('crschillende 
500 verschiüende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschiUende 
500 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
500 versch-Ilendi' 
200 verschillende 
300 verschillende 
2C0 verschillenrie 
200 verschillend:; 
200 A erschillende 
150 verschillefKÏc 
300 verschillende 

pakkettenlijst op aanvraag 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEDERLANDSCH-INDIE 
BEIEREN 
BELGIË 
BOSNTE 
BULGARIJE 
DANZIG . 
DUITSCHLAND 
ENGELSCHE KOLONIEN 
FRANKRIJK 
FRANSCHE KOLONIËN 
GRIEKENLAND 
HONGARIJE 
I'^ALIE . . . . 
JOEGO-SLAVIE 
LUXEMBURG 
OOSTEN7JJK 
PERZIE . . . . 
P O I E N . . . . 
PORTUGAL . . . 
PORTUGEESCHE KOLONIEN 
ROEMENIE 
RUSLAND (SOVJET) 
TURKIJE . . . 

— PORTO EXRA. 

verkrijgbaar. 
ƒ0,75 
-4,25 
- 1,30 
-2,70 
-4,50 
- 3,50 
-3,50 
-3,70 
-3,75 
-5,-!5 
-2 ,— 
-4,75 
- 3 , — 
-3,75 
-1,50 
- 3 , — 
-3,50 
-3,40 
-4,25 
-4,50 
-2,50 
-2 ,— 
-1,50 
-4 ,— 
- 4 , -
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SICHirSEtieiliOIEiHI 8 
POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON 
PASSAGE. 25. KWAIOÏÏ IEOÏÏ 5 ^ ^ ^ ^ D E N H A A G . 

SPECIALITEIT NEDERLAND EN KOLONIËN. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 24 VEREENIGINGEN 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

16e Jaargang. Breda, 16 Maart 1937. Nr. 3 (183). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,
1/2 ,  17,50 
1/3 ,  12,50 
1/4 ,  10,— 
1/6 .  7,50 

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

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

» 
, 
, 
• 

 5 , 5 0 
 4,50 
 4 , 

 3,— 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Hulkesteinscheweg 2a, 
Arnhem; al wat Nederland en Kolonien betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven i j 6 , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z.; buitenlandsche poststukken 
aan dr. E, A . M. Speijcr, Pijn boom straat 98, 'sGravenhage; afstempelingen aan J. P. Traan
berg, Brouwersplein z^r, Haarlem; frankeermachines aan A van der Willigen, Beeklaan 454, 
'sGravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

Vaste medewerkers: H . J. L. de Bïe, dr. G. W. BÖlïan, 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 vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 

HOE ONZE FRANKEERZEGELS TOT STAND 
KOMEN 

door J. BETHE, 
Controleur bij het Staatsbedrijf der P.T.T. 

Belangstelling voor het Nederlandsche frankeerzegel bestaat er 
zonder twijfel m niet geringe mate. Zij is nog steeds groeiende en 
voornamelijk toe te schrijven aan onze verzamelaars. Deze belang
stelling richt zich wel is waar niet in de eerste plaats op de aesthe
tische waarde van onze zegels, doch op de waarde voor de ver
zameling als zoodanig, want de verzamelaar is in den regel niet 
tevreden met een gaaf exemplaar van elke uitgifte. Dergelijke 
—■ haast zou men kunnen zeggen — ouderwetsche verzamelaars 
zijn er nog wel, doch men legt zich hoe langer hoe meer toe op 
het verzamelen van bijzonderheden en afwijkingen, welke in elke 
oplaag kunnen worden aangetroffen. Hiertoe behooren plaat en 
etsingnummers, drukkersteekens, oplaagletters, afwijkingen in kleur, 
perforaat e. t. q. Het spreekt van zelf, dat afwijkingen van het 
normale zegel zooveel mogelijk worden voorkomen, doch het valt 
niet te ontkennen, dat, hoe scherp de controle ook wordt ge
houden, waar het veelal gaat om oplagen van millioenen zegels, 
kleine afwijkingen af en toe zullen doorglippen .Een kleine on
effenheid in drukplaat of drukcylinder kan een afwijking in den 
druk ten gevolge hebben. En specialiseert men zich in dergelijke 
toch meestal kleine verschillen, dan is er, indien men zich daarop 
spitst, wel altijd wat te vinden. 

Wat nu de aesthetische waarde van de Nederlandsche frankeer
zegels aangaat dit is een teer punt, waarover wij Nederlanders het 
wel niet zoo spoedig eens zullen worden. We kunnen er ons wel 
afmaken met een: „over den smaak valt niet te twisten", doch dit 
blijft een dooddoener, daar er wel degelijk zekere eischen van 
schoonheid zijn, welke ook aan een klein gebruiksvoorwerp, als 
een frankeerzegel is, kunnen worden gesteld. In onze philate
listische tijdschriften maakt men zich daar in den regel niet erg 
druk over en in zekeren zin terecht, daar men zich waarschijnlijk 
niet competent acht in dit opzicht een waardevol oordeel te geven. 
Toch wordt niet zelden een meening gegeven Dit geschiedt dan 
meestal m.et een enkelen zin als: „de zegels zijn zeer fraai", of 
zooals b.v. over het nieuwe cijferzegel van Cura9ao; „dit zegel 
heeft de kans het leelijkste zegel te worden van 1936", zulks als 
tegenstelling van de beoordeeling van het driehoekige Universiteits
zegel, dat volgens een Duitsch philatelistenblad wel het mooiste 
zegel van 1936 zal zijn. Wij verdiepen er ons hier niet in of deze 
meeningen jui'^t zijn, daar wij ons evenmin competent gevoelen 
aesthetisch een gemotiveerd oordeel uit te spreken. Doch onge
twijfeld zou het aanbeveling verdienen, indien bij de uitgifte van 
nieuwe frankeerzegels door terzake bevoegden ook eens meer uit
voerig de aesthetische waarde onzer zegels onder de loupe werd 
genomen. Laten wij echter na deze uitweiding eens nagaan, wat 
er al zoo aan den aanmaak van frankeerzegels vastzit. Het is 
als met de meeste gebruiksvoorwerpen, men koopt ze en staat er 
in den regel niet bij stil, hoe zij in de wereld komen. 

Voor een postzegel heeft men om te beginnen een ontwerp 
noodig. In de eerste plaats komt dus de opdracht aan een kunste

naar zulk een ontwerp te maken, nadat hij de noodige inlichtingen 
heeft gekregen, aan welke eischen het ontwerp moet voldoen. Een 
voorafgaande bespreking is altijd noodzakelijk. Immers veelal 
wordt bij de uitgifte van nieuwe zegels telkens weer een anderen 
kunstenaar opdracht gegeven een ontwerp te maken. Het komt 
voor, dat hij nog nimmer geteekend of geschilderd heeft voor 
reproductie, en als hij zijn eerste opdracht krijgt, in elk geval 
nog nimmer voor reproductie op zulk een klein formaat, als 
waarin een postzegel wordt vervaardigd. Bovendien verschijnen nu 
weer eens postzegels in offset, dan weer in plaatdruk of roto
gravure, d. w. z. bij het teekenen van een ontwerp moet men 
weten, welke mogelijkheden deze verschillende drukprocédé's 
bieden en daarmede behoort men bij zijn ontwerp rekening te 
houden. Ook het formaat ,waarop men zijn ontwerp maakt, is 
van belang. Zullen de lijnen bij verkleining niet te dicht op el
kaar komen ? Verdwijnen de details, die men tot uitdrukking 
wenscht te brengen, niet geheel na de zooveelmalige verkleining ? 
Moet de teekening zijn een lijnteekening of een gewasschen 
teekening ? Enz. 

Is de kunstenaar op de hoogte gesteld en heeft hij op de druk
kerij zelf een inzicht verkregen van de wijze waarop zijn project 
zal worden gereproduceerd, dan kan hij zijn werk aanvangen. 

Levert hij zijn ontwerp in en wordt dit aanvaard, dan is het 
eerste werk een foto van het ontwerp te maken op het formaat 
waarin het frankeerzegel zal worden uitgegeven. Een dergelijke 
foto geeft, althans om te beginnen, een globalen indruk hoe het 
ontwerp het in zijn verkleining zal doen. 

Vervolgens is aan de orde de aanmaak van het drukmaterieel; 
voorloopig beperkt zich dat tot het materieel dat benoodigd is 
voor het nemen van proeven, daar veelal het eerste drukresultaat 
zoodanig is, dat het ontwerp in mindere of meerdere mate moet 
worden gewijzigd, om ten slotte tot dat resultaat te komen, dat 
door den kunstenaar als definitief kan worden aanvaard. Hoewel 
het niet in de bedoeling ligt in den breede in technische bij
zonderheden af te dalen, is het toch voor een juist inzicht wel 

Afb. 1. Rotogravuredrukpers. 
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gewenscht, dat zeer in het kort een beschrijving wordt gegeven, 
welk materiaal voor den druk in de daarvoor in aanmerking 
komende procédé's wordt gebruikt. Voor uitvoerige gegevens 
omtrent de verschillende druktechnieken wordt gaarne de aan
dacht gevestigd op het bij de N.V. Joh. Enschedé en Zonen ver
schenen boekje: „Hoe worden postzegels gemaakt ?", aan welk 
boekje verschillende gegevens van technischen aard zijn ont
leend. 

B o e k d r u k . Dit procédé komt voor den aanmaak van fran-
keerzegels hoe langer hoe minder in aanmerking. Behoudens de 
portzegels worden geen Nederlandsche frankeerzegels meer in 
boekdruk vervaardigd. De laatste jaren heeft dit procédé hoe 
langer hoe meer plaats moeten inruimen voor de offset en de 
rotogravure. Het boekdrukprocédé mag als het oudste algemeen 
bekend worden verondersteld. Het is een hoogdrukprocédé, d. w. z. 
de druk wordt verkregen van de hoog liggende partijen van het 
cliché; hetgeen in de diepte ligt teekent zich als wit in het zegel af. 
De benoodigde cliche's worden meestal langs den weg van de 
galvanoplastiek verkregen en tot een drukplaat samengesteld. 

O f f s e t . Dit procédé vindt voor de Nederlandsche zegels toe
passing in de zoogenaamde cijferwaarden van 1 tot en met 4 cent. 
Het is een vlakdrukprocédé, d. w. z. van partijen in de hoogte en 
in de diepte is hier geen sprake, practisch liggen deze beide in 
hetzelfde vlak. De partijen, die den druk moeten verkrijgen, 
hebben langs chemischen weg de eigenschap gekregen om bij het 
ininkten van den vorm verf aan te nemen, terwijl de overige 
partijen zoodanig zijn geprepareerd, dat zij de inkt afstooten. Bij 
dit procédé is de steen van den steendruk vervangen door een 
dunne zinken plaat, die om den ijzeren drukcylinder wordt ge
spannen. Deze zinken plaat wordt dus van het drukbeeld voor
zien. Zulks geschiedt door middel van een copie, genomen naar 
een negatief van, de teekening, welke voor reproductie moet 
dienen. Een speciale fotografische machine zorgt voor het ver
menigvuldigen van het negatief tot het aantal negatieven benoodigd 
voor de drukplaat; alle negatieven op onderling gelijke afstanden. 
Daar zink niet zoo gemakkelijk water aanneemt als poreuze steen, 
wordt de zinken plaat vooraf door een mechanische bewerking 
gegreind in een schudmachine, waarin door middel van het schud
den der knikkers, onder toevoeging van fijn zand en water, de 
plaat ruw wordt gemaakt. Bij de offset wordt de druk niet 
rechtstreeks van de zinken plaat verkregen. Deze z e t het druk
beeld a f (vandaar de naam off-set) op een cylinder bekleed met 
een dunne laag rubber. Op de zinken plaat staat het beeld positief, 

Afb. 2. De gom-machine. 

de afdruk op de rubber cylinder wordt dus negatief en daarna 
komt het beeld positief op het papier. 

Den laatsten tijd is men druk in de weer om van dit vlakdruk
procédé een diepdrukprocédé te maken, door middel van het etsen 
op de zinken plaat. Als de teekenen niet bedriegen zal zulks op
nieuw tot verfraaiing van de drukresultaten leiden. 

R o t o g r a v u r e of k o p e r d i e p d r u k (afb. 1). De zegels 
van 5 tot en met 80 cent worden door middel van dit druk-
procédé verkrigen. Rotogravure is een diepdrukprocédé, d. w. z. 
de partijen, welke van inkt moeten worden voorzien, liggen in de 
diepte van den koperen drukcylinder, de partijen welke geen verf 
krijgen liggen aan de gladde oppervlakte van den cylinder. Aller
eerst wordt van het te reproduceeren object een negatief gemaakt 
en met behulp van een bijzondere fotografische machine een posi
tief van 100 of 200, naar gelang van het aantal zegels, dat het 
zegelvel moet bevatten. Deze machine is zoodanig ingericht, dat 
de gevoelige plaat telkens na een opname in horizontale of verti
cale richting over den afstand tusschen twee zegels (marge voor 
het perloraat) versteld wordt. Van dit positief wordt op pigment
papier een copie gemaakt, zulks door middel van belichting in 
een copieermachine. Vervolgens wordt het pigmentpapier met de 
gevoelige laag op den verkoperden drukcylinder gelegd. Dan volgt 
het ontwikkelen en vervolgens het etsen met ijzer-chloride op
lossingen van verschillende sterkte. 

Bij den rotogravure-druk werkt men met een overmaat van 
inkt. Het teveel aan inkt wordt met een stalen mes, rakel ge
noemd, welke rakel met zijn scherpen kant tegen den drukcylinder 
aangedrukt wordt gehouden, verwijderd. Om te voorkomen, dat 
hierbij tevens de inkt uit de etsing wordt medegenomen, heeft 
men behalve het zegelbeeld op dezelfde wijze een lijnraster op den 
cylinder aangebracht. Door het copieeren van dit raster ontstaat 
als het ware een netwerk van doorloopende smalle dammetjes op 
het cylinder-oppervlak. Dit dient als steun voor den inkt, die op 
deze wijze in de geëtste diepte wordt vastgehouden Bij het be
schouwen door een loupe van een rotogravure-zegel kan men dit 
raster duidelijk waarnemen. 

P l a a t d r u k . Het laatste procédé, dat voor de Nederlandsche 
zegels wordt gebezigd, is dat van den plaatdruk. Dit procédé vindt 
toepassing bij de Nederlandsche zegels van ƒ 1, ƒ 2,50 en ƒ 5, voorts 
bij de uitgifte van bijzondere zegels, zooals b.v. de Willem van 
Oranje-serie, de beide uitgiften van de Zomerpostzegels, enz. Van 
het ontwerp wordt in den regel allereerst een minder of meer uit
voerige penteekening gemaakt; zulks geschiedt omdat het postzegel-

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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beeld in lijnen en punten wordt weergegeven en men dus vooraf 
een inzicht moet hebben, hoe de lijnen in het staal moeten worden 
gestoken, om tot de juiste uitdrukking van het gewenschte beeld 
te komen. Na deze lijnteekening in omtrekken op koper of staal 
te hebben overgebracht, en wel op formaat van het zegelbeeld, 
vangt het graveeren aan. Is de ontwerper tevens graveur, dan kan 
hij de hulp van de lijnteekening ontberen tn zijn ontwerp dadelijk 
in het koper of staal graveeren. Al naar mate de graveur met het 
graveeren vordert, vergewist hij zich door het nemen van proef-
drukjes of hij op den goeden weg is. Hij zal beginnen met zijn 
lijnen niet te diep te steken, daar op te diep gestoken lijnen moeilijk 
weer kan worden teruggekomen. Het graveeren eischt uiteraard 
een groote mate van vaardigheid, welke slechts door voortdurende 
oefening kan worden verkregen. Is de gravure gereed, dan volgt dv 
vermenigvuldiging om tot de drukplaat te komen. Hiervoor bestaan 
twee methoden: 

1. vermenigvuldiging langs galvanischen weg in koper, en 
2. vermenigvuldiging door mechanisch afpersen In staal. 
De eerste methode wordt nog toegepast voor onze frankeerzegels 

van ƒ 1, ƒ 2,50 en ƒ 5. De later verschenen plaatdrukzegels, van 
de uitgifte van de Nederlandsche luchtpostzegels van J. J. Jongert 
in 1929 af, zijn volgens het tweede systeem gemaakt. 

Vermenigvuldiging langs galvanischen weg neemt veel tijd en van 
de gravure af gaat ongeveer drie weken heen voordat een geheele 
plaat van 100 zegels Is gegroeid en samengesteld. Dit is wel de 
voornaamste reden, waarom voor de plaatdrukzegels is overgegaan 
tot de tweede methode. Hierbij heeft men het meer in de hand om, 
is de gravure in staal eenmaal gereed, snel tot een drukplaat te 
komen. Vooraf wordt de gravure gehard. Heeft deze bewerking 
plaats gehad, dan valt er niets meer aan de gravure te wijzigen. 
Het beeld van het zegel wordt nu op een pers van zware con
structie overgebracht op een rolletje van ongehard staal. Zooals 
te begrijpen geschiedt dit onder zwaren druk. De lijnen, die in de 
gravure In de diepte waren gesneden, komen nu verhoogd op het 
rolletje voor. Hierna wordt ook dit gehard en hiermede wederom 
door middel van dezelfde pers een plaat van b.v. 100 zegels af
geperst, waarbij dus, evenals bij de gravure, de partijen, die den 
inkt ontvangen, in de diepte liggen; door nauwkeurige indeeling 
van de plaat wordt er voor gewaakt, dat de zegels op onderling 
gelijken afstand worden afgeperst. Die afstand is dus de ruimte 
voor het perforaat tusschen twee zegels. Ten slotte wordt, als een 
proefdruk heeft uitgewezen dat de plaat goed gelijk is afgeperst, 
ook deze gehard. 

H e t p a p i e r . Thans moeten wij iets zeggen over het papier, 
waarop moet worden gedrukt. Men drukt de zegels maar niet op de 

een of andere willekeurige papiersoort, welke uit den handel wordt 
betrokken. Het papier moet in de eerste plaats goed bedrukbaar 
zijn en in de tweede plaats moet het goed bestand zijn tegen het 
perforeeren De ervaring heeft geleerd, dat het niet gemakkelijk is 
om aan deze eischen gelijkelijk te voldoen. Op zichzelf is het al 
niet gemakkelijk om het papier zoodanig samen te stellen, dat het 
b.v. zoowel geschikt is voor den offset als voor de rotogravure of 
den boekdruk. En toch moet een compromis zooveel mogelijk 
worden bereikt, omdat het weinig economisch zou zijn om voor 
elk afzonderlijk drukprocédé afzonderlijke kwaliteiten papier te 
moeten vervaardigen. Bij den papier-aanmaak voor de zegels moet 
er bovendien mede worden rekening gehouden, dat de perforatie 
goed is. Het perforaat mag niet te zwak, noch te sterk zijn, het 
mag niet te gauw afscheuren, het scheuren mag ook niet te veel 
op weerstand stuiten, wil men niet het gevaar loopen, dat men bij 
het afscheuren het zegel zelf inscheurt. Men kan aan deze moei
lijkheden tegemoet komen door den diameter van de gaatjes van 
het perforaat op de juiste grootte te nemen, terwijl ook het bepalen 
van den afstand tusschen twee gaatjes van groot belang is, een en 
ander aangepast aan de kwaliteit van het papier. 

Zooals bekend, wordt het papier de laatste jaren voorzien van 
een watermerk, het z.g. ringetjes-watermerk. Dit wordt door middel 
van een égoutteur in de papierstof aangebracht. De égoutteur is 
een cylinder, die draaibaar op de papiermachine wordt opgesteld. 
De mantel van dezen cylinder bestaat uit kopergaas, waarop in den 
vorm van het watermerkfiguur koperdraden zijn gehecht. Deze 
watermerkfiguren drukken gedurende de papierfabricage de papier-
stof een weinig opzij, welke dus op deze plaatsen dunner wordt, 
hetgeen zich als lichte partijen in het papier afteekent. 

H e t g o m m e n (afb. 2). Vóórdat het papier op de drukpers 
komt wordt het gegomd. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is het 
inderdaad niet. Wij hebben den tijd meegemaakt, dat de gomming 
eerst na den druk kon plaats vinden en vooral toen die gomming 
nog vel voor vel na den druk moest geschieden, was dit een zeer 
tijdroovend werk. Men is nu zoover, dat, onafhankelijk van het te 
bezigen drukprocédé, het zegelpapier vóór den druk wordt gegomd. 
Dit geschiedt ook niet meer vel voor vel, doch aan de rol. Voor 
gom wordt gebruik gemaakt van Arabische gom of een goed 
dextrine-praeparaat. Deze kleefstof bevindt zich in een bak van de 
gommachine. In dien bak is een rol, die gedeeltelijk door de gom-
oplossing loopt en de gom overbrengt op een tweede rol. Tusschen 
deze rol en een derde loopt de papierbaan door. Hierna wordt de 
papierbaan over een drooginrichting van de gommachine gevoerd 
en daarna weer opgerold. Deze bewerkingen geschieden in een 
ononderbroken arbeidsgang. Met het aldus gegomde papier zou men 

Afb. 3. Detail van 
een perforeermachine. 
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Afb. 4. Vernietigingsmachine. 

moeilijk kunnen drukken, daar het ten gevolge van het hard ge
worden gomlaagje zou gaan krullen. Men laat de rol eerst eenigen 
tijd staan en gaat dan wat men noemt de gom breken. De gegomde 
papierbaan wordt daartoe geleid over stalen linialen, welke onder 
een zekeren hoek zijn opgesteld. Hierdoor' ontstaan fijne barstjes 
in de gom, waardoor de tusschen papier en gom ontstane spanning 
verdwijnt. Vervolgens loopt het papier eerst nog tusschen de rollen 
van een kalander door om gesatineerd te worden. Het papier is nu 
voor den druk gereed en wordt, indien aan vellen moet worden 
gedrukt, door middel van een snijmachine aan vellen van de ge
wenschte grootte gesneden. Is het bestemd voor rotatiedruk, dan 
wordt de groote papierrol ook alweer door middel van een daar
voor bestemde snijinrichting tot kleine rollen van het gewenschte 
formaat gesneden. 

H e t d r u k k e n . We zijn nu zoover gevorderd, dat met druk
ken kan worden aangevangen. Het ligt niet in de bedoeling, en het 
zou ook te ver voeren en buiten onze competentie liggen, om een 
beschrijving te geven van de verschillende drukpersen waarop de 
druk wordt aangebracht. 

Wel willen wij er nog even opmerkzaam op maken, dat het 
drukkersbedrijf is een bij uitstek levendig bedrijf, vooral indien, 
zooals bij de N.V. Joh. Enschedé en Zonen, een viertal druk
procédé's wordt toegepast, hetgeen medebrengt een voortdurend 
experimenteeren, om te trachten door nieuwe vindingen steeds 
beter resultaten te bereiken; steeds verschijnen weer nieuwe persen, 
die óf wel de productie moeten opvoeren óf tot een technisch beter 
drukre^ultaat moeten leiden. Men kan in dit bedrijf nooit zeggen: 
„nu zijn we er" er doen zich voortdurend nieuwe moeilijkheden en 
mogelijkheden voor, die weer om een oplossing vragen. Elk pro
cédé werkt met afzonderlijke drukinkten. Bij den zegeldruk wordt 
er naar gestreefd inkten te gebruiken, die zooveel mogelijk tegen 
de inwerking van het licht bestand zijn. Vele inkten moeten, hoe 
fraai van kleur overigens, dikwijls ongebruikt blijven, omdat zij 
het licht niet kunnen verdragen. 

H e t p e r f o r e e r e n (afb. 3). Na den druk volgt de slot
bewerking, n.1. het perforeeren. Men onderscheidt daarbij het lijn
perforaat en het kamperforaat. Een perforeerkam is vast ingesteld 
op een zegel van bepaald formaat. De meeste Nederlandsche zegels 
zijn dan ook van kamperforaat voorzien. Zelfs heeft men er 'zich 
op ingesteld, dat bijzondere zegels, die telkcnjare weer terugkomen, 
met een voor dit bijzondere formaat vervaardigden kam worden 
geperforeerd (de Willem van Oranjezegels, Crisiszegels, Zomer
zegels). Het perforeeren met den kam heeft het groote voordeel, 
dat het vel slechts eenmaal door de perforeermachine behoeft te 
worden geleid, hetgeen dus veel economischer werkt dan indien men 
zegelvellen tengevolge van afwijkend formaat achtereenvolgens 
twee, bij driehoekzegels zelfs driemaal, in verschillende richting 
door de perforeermachine moet laten gaan. Een nadeel van het 
lijnperforaat is voorts, dat bij de kruising van twee lijnen het maar 
zelden zal voorkomen, dat bij het kruispunt de beide gaatjes juist 
op elkaar vallen. In verreweg de meeste gevallen komt van dat 
op elkaar vallen maar weinig terecht en ontstaat bij de kruis
punten een grooter gat, hetgeen aan het vel een minder ooglijk 
aanzien geeft. Erg is dat zeker niet, en zoodra de zegels van elkaar 
gescheiden zijn, ziet men er nog nauwelijks iets van. Met het per
foreeren is de laatste bewerking aan de zegels volbracht. Rest nu 

nog het scheiden van gaven en mi.sdruk en het samenstellen tot 
verpakkingen, waarin de zegels aan de magazijnen van de Controle 
worden afgeleverd en van waaruit zij hun weg gaan naar de post
kantoren. 

Het misdruk wordt langs mechanischen weg vernietigd door een 
machine, welke de zegelvellen aan smalle reepjes snijdt (afb. 4). 

(Met goedvinden van den schrijver overgenomen uit P.T.T.
Nieuws van 16 Februari 1937, met gebruikmaking van de daartoe 
door de redactie bereidwillig afgestane cliché's). 

Uït^iftem 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 

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

ANDORRA (Spaansch kantoor). 
Het Bulletin Mensuel meldt in de koerseerende teekeningen de 

volgende frankeerzegels in nieuwe kleuren: 
2 centimos, bruingeel. 15 centimos, groenblauw. 

Geen controlecijfer op de achterzijde. 
ARGENTINIË. 
Dienstzegel, opdruk M.G. op koerseerend frankeerzegel: 

15 centavos, blauw. 
BELGIË. 
Onderstaande frankeerzegels in de koerseerende teekeningen ver

schenen in têtebêche druk: 
35 centimes, groen. (Wapentype). 
70 centimes, zwartolijf. (Koningstype). 

BRAZILIË. 

kèr i l 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de geboorte van F. 
Pereira Passos, verschenen in de afgebeelde teekening de frankeer
zegels: 

700 reis, lichtblauw. 700 reis, zwart. 
Pereira Passos was prefect van Rio de Janeiro, onder wiens 

bestuur veel is gedaan tot verfraaiing van de hoofdstad. 
Het Esperantistencongres, aan het einde van het vorige jaar 

te Rio de Janeiro gehouden, bracht het speciale zegel: 
300 reis, groengeel. 

CAMEROUN. 
De propagandaserie voor de Parijsche wereldtentoonstelling zal, 

wanneer dit nummer van het Maandblad verschijnt, bereids ver
krijgbaar zijn gesteld. 

Maison Fischer te Parijs meldt ons, dat de aanvankelijke datum 
van uitgifte, zijnde 1 Maart j.L, enkele weken werd verschoven. 

Op goed gezag kunnen wij voor de verschillende Fransche 
koloniën, hieronder in alfabetische volgorde vermeld, de serie 
noteeren: 

20 centimes, violet. (S). 50 centimes, bruin en blauw. (S). 
30 centimes, groen. (L). 90 centimes, rood. (L). 
40 centimes, rose. (L). 1 franc 50, blauw. (L). 

In  het volgend nummer brengen wij de afbeeldingen, welke 
voor alle koloniën dezelfde zijn. 
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COLUMBIA. 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, papier met het water
merk golflijnen: 

1 centavo, groen. (Bolivar). 
12 centavos, blauw. (Landschap). 

Ter gelegenheid van de daar te lande gehouden Olympische 
spelen verschenen de frankeerzegels: 

3 centavos, groen. 
10 centavos, karmijn. 

1 peso, zwart. 
De teekening is voor elke waarde verschillend; de 3 centavos en 

1 peso zijn van dezelfde grootte, de 10 centavos iets kleiner. 
De nationale industrie-tentoonstelling van Barranquilla bracht 

drie speciale zegels: 
5 centavos, bruinrood. 

15 centavos, blauw. 
50 centavos. roodbruin. 

Zij geven kiekjes weer van de tentoonstelling; alle zijn gedrukt 
in dezelfde grootte en in liggend formaat. 

DAHOMEY. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Een jaar is het thans geleden, dat de hoofdstad Santo Domingo 
werd omgedoopt in Ciudad Trujillo. Bij die gelegenheid werd een 
obelisk opgericht, welke is afgebeeld op de serie, thans verschenen 
ter viering van dezen eersten verjaardag. 

In de afgebeelde teekening zijn te melden: 
1 centavo, groen. 
3 centavos, violet. 
7 centavos, blauw. 

De oplaag bedraagt 250.000, resp. 200.000 en 50.000 exemplaren 

FRANKRIJK. 

Ter herinnering aan het feit, dat C a ' 
neille's beroemd werk, Le Cid, 3 eeuwen 
geleden verscheen — om nauwkeurig te 
zijn in 1636 — verscheen onderstaand 
frankeerzegei met het portret van den 
schrijver: 

75 centimes, brumrood. 

FRANSCH-GUINEA. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
FRANSCH-GUYANA. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
FRANSCH-INDIE. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
FRANSCH-MIDDEN-AFRIKA 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
FRA.^JSCH-OCEANIE. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
FRANSCH-SOMALI. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
FRANSCH-SOUDAN. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 

GRIEKENLAND. 

Wij geven hierbij de afbeelding van de 
in het vorige nummer vermelde frankeer
zegels met de buste van koning George II. 

Voor de nieuwe lezers zij gereleveerd, 
dat tot dusver in deze teekening verschenen. 

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

100 drachmen, wijnrood. 

GUADELOUPE. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
GUATEMALA (November 1936). 
Luchtpostzegels in de koerseerende teekeningen. 
Interior: 

4 centavos, blauw. 15 centavos, geelgroen. 
6 centavos, zwartviolet. 30 centavos, bruinolijf. 

Exterior: 
4 centavos, karmijn. 20 centavos, bruinrood. 
5 centavos, oranjegeel. 25 centavos, groen. 

10 centavos, olijf. 30 centavos, karmijn. 
15 centavos, rood. 

HONGARIJE. 
De reeds vroeger aangekondigde serie, 

uit te geven ter gelegenheid van de inter
nationale jaarbeurs te Budapest, is op 22 
Februari j.1. verschenen, in de waarden: 

2 filler, 
6 filler, 

10 filler. 
20 filler, 
32 filler, 
40 filler. 
le in de 

oranje. 
lichtgroen. 
donkergroen. 
karmijn. 
paars. 
blauw. 
afgebeelde teekening. 
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INDO-CHINA. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
IRAN. 
Frankeerzegei, groot formaat, portret van sjah Pahlavi: 

2 rials, lichtblauw. 
IVOORKUST. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
LIBERIA (Februari 1937). 
Waarde-opdrukken op onderstaande dienstzegels der 

1918: 
uitgifte 

4 cents op 10 c , ultramarijn. 
6 cents op 15 c , kastanjebruin en groen. 
8 cents op 20 c , grijsviolet en zwart. 
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12 cents op 30 c , violet en zwart. 
14 cents op 50 c , bruinrood en zwart. 
16 cents op 75 c , bruinrood en zwart. 
18 cents op 1 dollar, oliifgeel en blauwgroen. 
22 cents op 2 dollar, olijfgeel en zwart. 
24 cents op 5 dollar, geelgroen. 

De opdrukken zijn in verschillende kleuren en standen aan 
gebracht; de zegels worden opgebruikt als frankeerzegels. 

LYBIE. 
Opdruk Libia op koerseerende pakketpostzegels van Italië-

10 centesimi, blauw. 
1 lire, violet. 
2 lire, groen. 

10 lire, lilarose. 
20 lire, bruinviolet. 

Opdruk Libia op koerseerend luchtpostzegel van Tripolis: 
50 centesimi, rose. 

MADAGASCAR. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
MARTINIQUE. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
MAURITANIË. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
NABHA. 
Opdruk Nabha State op frankeerzegels van Britsch-Indië, met 

den tekst India Postage: 
Yz anna, groen. (Yvert nr. 133). 
4 annas, olijf. (Yvert nr. 118). 

NICARAGUA. 
Kleurveranderingen bij onderstaande luchtpostzegels in de koer

seerende teekening: 
15 centavos, oranjegeel. 
20 centavos, vermiljoen. 
25 centavos, zwart. 
50 centavos, bruinviolet. 

"Waarde-opdrukken op koerseerende luchtpostzegels: 
0.30 op 50 c , karmijn. 
0.35 op 50 c , olijf. 
0.40 op 1 colon, groen. 
0.55 op 1 colon, blauw. 

NIEUW-CALEDONIE. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
NIGER. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
P H I L I P P I N E N (December 1936). 
Opdruk „Common-Wealth" op frankeerzegels der uitgifte 1925-

2 centavos, rose. 
10 centavos, rose. 
30 centavos, vermiljoen. 

REUNION. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
Voor de frankeering van de brieven, te vervoeren op de vlucht 

Réunion-Frankriik, werd een speciaal zegel benut, voorzien van 
den opdruk „Reunion-France / par avion / „Roland Garros". Hier 
toe diende de koerseerende: 

50 centimes, rood. 
Naar verluidt werden 8000 exemplaren overdrukt. 
SENEGAL. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
ST. PIERRE ET MIQUELON. 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
T O G O 
Propaganda-serie als vermeld onder Cameroun. 
URUGUAY. 
Frankcerzegel in het koerseerend Artigas-type, uitgevoerd in 

boekdruk: 
1 centesimo, violet. 

Deze druk onderscheidt zich van den vorigen bovendien door 
den vorm van het cijfer 1: breeder en met voetstuk. 

ZWITSERLAND. 
Dienstzegels, opdruk Société / des / Nations, op frankeerzegels 

van 1936 (her-gegraveerde type): 
3 rappen, olijf. 

25 rappen, bruin. 
Als voren, met den opdruk S. d. N. / Bureau / international / 

du Travail: 
3 rappen, olijf. 

V. B. 

Het is met het speciale zegel — 2 fr. 45 -|- 2 fr. 55 — uic-
gegeven ter gelegenheid van den dag van den postzegel, nog erger 
gesteld dan in het vorige nummer gemeld werd. Afzonderlijke 
velletjes met het Lotharmgsche kruis en voorzien van den tekst 
„Oeuvre Nationale Beige de defense contre la Tuberculose — 
Journée du timbre 10 janvier 1937" en „Nationaal Belgisch Werk 
tot bestrijding der Tuberculose — Postzegeldag 10 Januari 1937", 
werden uitgegeven, waarop dit zegel kan worden bevestigd. 

Aan dit ergtrlijk gedoe zullen wij verder geen woord meer 
verspillen, alleen zijn wij benieuwd wat in dezen de houding zal 
zijn van de Federation Internationale de Philatelie. 

Behalve de, onder Nieuwe Uitgiften vermelde, tête-bêche-
paartjes, verschenen genoemde 35 en 70 centimes nog met een 
reclame-aanhangsel voor de koloniale loterij. 

Van 15 April tot ultimo Augustus a.s. verschijnt een serie in de 
waarden 10 -f- 5 c , 25 -f- 5 c , 35 -f- 5 c , 5 0 - 1 - 5 c , 70 -|- 5c., 
1 fr. -f- 25 c , 1.75 fr. -|- 25 c. en 2.45 fr. -|- 1.55 fr., alle j 
volgens afbeelding en waarvan de opbrengst ten goede komt aan | 
de instelling „Herinnering aan koningin Astrid". Deze instelling, i 
in het leven geroepen bij koninklijk besluit van 7 October 1936, 
heeft ten doel: het oprichten van een monument ter eere van 
de overleden vorstin; den aanleg van kinderparken of speeltuinen 
in de hoofdplaatsen der negen provinciën; het oprichten van een 
herstellingsoord voor kinderen. 

De zegels zullen worden vervaardigd naar het heliogravure-
procédé; zij stellen koningin Astrid voor met kroonprins 
Boudewijn. 

COLUMBIA. 
Binnenkort verschijnen dienstzegels in verschillende waarden, 

verkregen door den opdruk Oficial op koerseerende frankeer
zegels. 

FRANKRIJK. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons de volgende a.s. uitgiften: 
Een toeslagzegel voor de jeugdherbergen; een sport-propaganda-

zegel; een luchtpostzegel in de waarde van 3 francs met de beelte
nis van den Franschen vlieger Mermoz, eenigen tijd geleden ver
ongelukt op zijn tocht over den Grooten Oceaan; een zegel ten 
behoeve van de werklooze jeugd. 
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Bovendien bestaat er kans op een zegel met het portret van 
Anatole France, den schrijver van het geestige boek L'Ile des 
Pingouins. 

FRANSCHE KOLONIËN. 
Op 26 Februari j.1. waren onderstaande frankeerzegels uitver

kocht, waarvan geen nieuwe oplaag wordt gedrukt. 
Midden-Congo, uitgifte 1932: 1, 15, 20, 75 centimes, 1.5Q en 

5 francs. 
Gabon, uitgifte 1932: 1, 4 en 5 centimes. 
Oubangui Chari: 2 centimes. 
Alle overige waarden van genoemde koloniën worden met 

15 April a.s. buiten omloop gesteld en vervangen door een gemeen
schappelijke serie voor Afrique Equatoriale Fran9aise (Fransch-
Midden-Afrika). 

GRIEKENLAND. 
Het honderdjarig bestaan van de universiteit van Athene, dat 

binnenkort wordt gevierd, zal een speciaal zegel brengen. 
RUSLAND. 

Behalve de in het vorige nummer gemelde serie ter herinnering 
aan den honderdsten sterfdag van Rusland's grootsten dichter, 
A. S. Puschkin, verschijnt, ter gelegenheid van de te Moskou 
te houden Puschkin-tentoonstelling, een speciaal blok, met de 
waarden 10 en 50 kopeken. Wij geven daarvan de verkleinde re
productie; de eigenlijke afmetingen zijn 90 hij 105 mm. 

SPANJE. 
Van de Goya-, catacomben- en diverse tentoonstellingsuitgiften 

der laatste jaren bevinden zich de drukplaten in particuliere 
handen. Er wotdt thans hiervan naar hartelust gedrukt, met het 
gevolg, dat de prijzen steeds lager worden. Wij hebben hier te 
doen met privé-nadrukken, o. m. te herkennen aan duidelijke af
wijkingen in Pfipier en kleuren van de origineele uitgiften. 

V. B. 

NecJerlanci en 
Overzeesche 

NEDERLAND. 
Belangrijke wijzigingen luchtposttarief. 
In Juni a.s., wanneer de nieuwe Douglas DC3-toestellen op de 

luchtlijn naar Indië in gebruik zullen worden genomen, zullen 
de luchtposttarieven voor brieven en briefkaarten zeer belangrijk 
worden verlaagd Brieven tot 10 gram zullen dan 12)^ cent aan 
port kosten (thans nog 36 cent voor 5 gram), briefkaarten 10 cent 
(thans 25 centj. Zonder nadere aanduiding worden alle brieven 
en briefkaarten door de lucht vervoerd. 

Verder wordt ingevoerd een postblad, dat voor 6 cent verkrijg
baar wordt geiteld, en dat gebruikt wordt voor verzending per 
land- of zeemail. Briefkaarten per gewone mail zullen 5 cent 
blijven kosten. Het tarief voor brieven per mail wordt echter 
verhoogd tot 12 K cent (het buitenlandsch port) voor brieven 
tot 20 gram, elke 20 gram meer 7'A cent. Brieven zullen dus 
tegen hetzelfde tarief door de lucht of per gewone mail vervoerd 

worden. Wordt verzending per land- of zeemail gewenscht, dan 
moet dit op het adres worden vermeld. 

Tegenover deze verdubbeling van het port der gewone brieven 
staat dus de invoering van de postbladen, waardoor een goedkoop 
correspondentiemiddel bestaan blijft. 

Voor het zegel van 36 cent zal dus na Juni weinig emplooi 
meer zijn. De kans bestaat, dat het dan niet meer aangemaakt 
zal worden. 

Tegen Juni komen wij op een en ander nog nader terug. 
Een nieuw drukprocédé ? 
In het laatste nummer van P.T.T.-Nieuws (Februari 1937) vindt 

men een interessant artikel van den controleur der P.T.T. te 
Haarlem over het tot stand komen van onze frankeerzegels; het is 
als hoofdartikel in dit nummer van het Maandblad overgenomen. 

Bij het bespreken van de offset-druk (die o. a. voor onze lagere 
waarden van 1 tot en met 4 cent in gebruik is) wordt het vol
gende vermeld: 

„Den laatsten tijd is men druk in de weer om van dit vlakdruk-
procédé een diepdrukprocédé te maken, door middel van het etsen 
van de zinken plaat. Als de teekenen niet bedriegen, zal zulks 
opnieuw to t verfraaiing van de drukresultaten leiden." 

Slagen deze proeven, dan is er dus groote kans dat de lagere 
waarden van Nederland, Curasao en Suriname in een nieuw soort 
diepdruk zullen worden uitgevoerd, hetgeen stellig ook tot phila
telistische verschillen aanleiding zal geven. 

Nieuwe oplaagletters. 
l}i cent D , 2K cent U; 6 cent R; 10 cent L; 20 cent Q ; 

25 cent P; 30 cent luchtpost B. 
Nieuwe etsiiignummers. 
6 cent R: L 533, L 545, R 545; 10 cent U L 544," R ' S S ; 

12% cent vrcdeszegel C (?): 548; 20 cent Q : 550; 25 cent P : 
549; 30 cent luchtpost (driehoek) B: 463. 

De nieuwe oplaag van het driehoekzegel van 30 cent blijkt al 
meer dan twee jaar oud te zijn; het nummer sluit aan bij de 
kinderzegels van 1934. Doordat het zegel al dien tijd niet ver
krijgbaar is geweest komt nummer 463 eerst nu voor den dag. 

Nieuwe offset-plaatnummers. 
1% cent D: 300, 302, 303; 2 cent Q: 276 in een tweede type; 

2 ^ cent U: 292, 293. 
Buitengebruikstelling jubileumzegels. 
Met ingang van 1 Januari 1938 worden de jubileumzegels, ui t 

gegeven in de jaren 1913 en 1923, resp. ter herdenking van Nede"--
lands herstelde onafhankelijkheid en van het regeeringsjubileum 
der koningin ,buiten gebruik gesteld; na dien datum kunnen ze 
dus niet meer voor frankeering dienen. Inruiling van gave en on
geschonden jubileumzegels tegen zegels van de tegenwoordige uit
gifte is tot 1 Januari mogelijk. 

Daarmee komen dus de laatste nog te gebruiken oude zegels 
te vervallen. Naast de gewone serie kan men dan alleen nog de 
kinder- en zomerzegels van de laatste jaren voor frankeering 
gebruiken. 

Valsche „ARMENWET"-opdrukken. 
De heer Preiss te Amsterdam toonde ons een aantal zegels van 

3, 5 en 10 cent met zwarten en 1)4 cent met rooden opdruk 
ARMENWET, die hij niet geheel vertrouwde. Op het eerste ge
zicht zagen de zegels er zeer „gewoon" uit, maar de opdrukken 
bleken toch alle valsch te zijn. De voornaamste kenmerken zijn: 
De opdrukkleur is iets minder donker dan normaal. De hoogte 
van de letters is iets te klein (IK inplaats van 2 mm.); de lengte 
van den opdruk is als bij de echte. - De staart van de R is wel 
gebogen (andere vervalschingen hebben bijna altijd een rechte 
staart !), maar loopt iets teveel naar rechts; de lus is iets te plat. -
De M is te smal (1 % inplaats van ruim 2 mm.). - De E's zijn 
even hoog als breed; de echte zijn iets hooger dan breed. - De uit
einden van de letters zijn bij de echte zegels min of meer af
gerond, bij de valsche recht-afgesneden. 

De opdruk is blijkbaar in boekdruk uitgevoerd. 
De zegels zijn alle gestempeld, en ook dit verraadt reeds de ver

valschingen. Enkele stempels vermelden n.1. als plaats van af
zending Krommenie, Noordwijk e. d., plaatsen waar stellig geen 
Armenraad gevestigd was. De roode opdruk op de 1% cent be
vond zich ook op een lichtblauw zegel; wij kennen hem alleen 
op donkerblauwe exemplaren. 
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Een tweede ARMEN WETver valsch ing, eveneens van den heer 
Preiss ontvangen, zal niemand erin doen loopen. Deze opdruk 
staat in het midden van een zegel van 10 cent; het lettertype is 
zeer afwijkend, o. a. is de A zeer breed van boven, terwijl zich 
de dwarsbalken van de E's ver boven het midden bevinden. 

De eerstgenoemde vervalsching is, voor zoover wij konden na
gaan, nog niet beschreven. 

Stempeling frankeerzegels. 
Dienstorder H 74 van 10 Februari luidt: 
„Frankeerzegels. Stempeling.  1. Uit ingekomen klachten is 

gebleken, dat op sommige kantoren dagteekeningstempels m ge
bruik zijn, welke zoodanig zijn afgesleten, dat dientengevolge bij 
het stempelen dikke of gevlekte afdrukken ontstaan. 

2. Voor vernieuwing van dergelijke stempels, alsmede van ver
sleten stempelkussens, behoort door de hoofden van dienst steed'' 
tijdig te worden zorg gedragen. 

4. Een nette en duidelijke afstempeling van de stukken blijkt 
door het publiek steeds zeer op prijs te worden gesteld." 

NED.INDIE. 
De jamboreezegels. 
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Van het algemeen hoofd
kwartier van den Padvin 
dersbond ontvingen wij de 
foto van een van de beide 
komende jamboreepost
zegels, die hierbij gaat. 

Aan de mededeeling die 
de foto vergezelde, ont
leenen wij nog dat de ze
gels in Mei (dus niet meer 
in April) zullen verschij
nen. De grootte der zegels 
is 36 bij 18 K mm. 

De postzegels kunnen 
besteld worden bij het al
gemeen hoofdkwartier van 
den Padvindersbond, Mam
pangweg 44, Batavia, C . 
per postwissel in Ned.
Indische munt. De post
zegels zullen aangeteekend 
worden toegezonden, ten 
deele met de bestelde 

zegels gefrankeerd (minimum frankeerwaarde ƒ 0,40 nominaal, 
prijs ƒ0,50). 

In het vorig nummer heeft men al kunnen lezen, hoe de Indische 
verzamelaars over deze uitgifte denken ! 

Opbrengst Leger-des-Heils-zegels. 
Hoewel de juiste aantallen nog niet bekend zijn, kan reeds 

worden medegedeeld dat de bruto-opbrengst van de weldadigheids-
zegels voor het Leger des Heils rond ƒ 23.900 bedraagt. Hiervan 
moeten dan nog worden afgetrokken de kosten van aanmaak der 
zegels, ongeveer ƒ 9000. 

Portverlaging briefkaarten; een nieuw zegel ? 
Het port der briefkaarten zal op een nader te bepalen datum 

verlaagd worden van 5 op 33^ cent. Briefkaarten zullen verschijnen 
met een waardestempel van i^/i cent. De mogelijkheid is niet uit
gesloten, dat ook een frankeerzegel van die waarde zal verschijnen 
voor het frankeeren van briefkaartformulieren zonder zegel, al 
is ons daar nog niets naders over bekend. 

Diverse tariefsveranderingen. 
De verlaging van het binnenlandsch briefport van 12>2 op 10 

cent zal, ondanks afwijzend advies van de geraadpleegde instanties, 
zeer waarschijnlijk tóch doorgaan. 

Besloten is verder tot een algeheele herziening van het port 
voor brieven naar Nederland; deze wijzigmgen zullen waarschijn
lijk in Juni a.s. worden ingevoerd. In de eerste plaats zal het lucht-
recht sterk verminderd worden en gebracht worden op 15 cent 
voor de eerste 10 gram. Het tarief voor brieven per mail (per boot) 
zal daarentegen worden verhoogd van 12'A op 15 cent. Hierdoor 
wordt bereikt dat het overgroote deel van de correspondentie naar 
Nederland in de toekomst door de lucht zal gaan. De tarieven 
voor briefkaarten (3J4 cent) en postbladen (7% cent) blijven 
onveranderd. 

Tegen het plan om het briefport van de bootmail te verhoogen 
tot 15 cent zijn ondertusschen reeds protesten ingediend; bij een 
te Bandoeng gehouden enquête bleek 90 "/o van de deelnemers 
tegen de verhooging te zijn. 

Ook het luchtrecht voor brieven van Nederland naar Indië zal 
worden verlaagd, zie bij Nederland. 

Opbrengst postzegelveiling. 
De opbrengst van de laatste door de P.T.T. gehouden post

zegelveiling bedraagt ƒ3966,19. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MAART 1897). 
Curafao. 
Toen op pag. 72 van dezen jaargang de ontdekking werd ge

meld van het 5 cent-frankeerzegel, beeltenis des Konings, getand 
12K, uitte ik het vermoeden, dat het nu ook wel zou worden 
gevonden getand 11K; daarvoor reden vindende in den aard der 
tanding van het toen vertoonde zegel. Inderdaad zond de Heer 
Maas Geesteranus, Rotterdam, mij deze waarde, getand 1134. 

(Advertentie). 
De Ondergeteekende vestigt de aandacht van H.H. Verzamelaars 

op den enormen voorraad Vreemde Postzegels, in haar magazijn 
voorhanden. 

Aangeboden: 
Nederl. Indië, 1874. Te betalen port 5 cent, op briefstuk, pracht-

ex. ƒ30,—. 
Frankrijk, 1849. 10, 15, 20, 25, 40 c. en 1 fr., ongebr. met 

gom ƒ65 ,—. 
Philip. Eilanden, 1855. Steendruk 5 ets. rood, gebr. ƒ35 ,—. 
En verdere eerste emissiën. 
Corna. H. Mingelen, Willemstraat 69, 's-Gravenhage. 

r B. 

NEDERLAND. 
In verband n et de, vermoedelijk in Juni a.s., verlaging van het 

luchtrecht naar Ned.-Indië, schrijft het Handelsblad dat het hoofd
bestuur der P. r .T . besloten heeft, dat wordt ingevoerd een post-
blad, dat verkrijgbaar wordt gesteld tegen 6 cent (dus met een 
lager waardestempel, vermoedelijk 5 cent ?) en dat dan verzonden 
kan worden met de gewone land- of zeemail. 

NED.-INDIE. 
Volgens een uit Indië ontvangen bericht is de Postverordening 

1935 in dien zin gewijzigd, dat het porto voor briefkaarten met 
irtgang van ei-n nader te bepalen datum gebracht wordt op 3% 
cent. Voor het binnenlandsch verkeer aldaar kunnen we dus 
nieuwe briefkaarten tegemoet zien, terwijl de andere dan zullen 
worden ingetrokken. 

KAART NED.-INDIE NR. 5 L 
In „Die Ganzsache" is tegenwoordig een rubriek, waarin de 

redactie een onderzoek van de verzamelaars vraagt naar verschil 
lende poststukken, waaromtrent nog het een of ander is op te 
helderen. 

In het laat'ie nummer wordt o. m. gevraagd naar bovenge
noemde kaart. Zooals men weet, staat deze ongeveer als volgt 
beschreven in den catalogus: 

1879- Hulpu'igifte. Kaart nr. 3b (5 -|- 5 cent) met zwarten 
opdruk ALGEMEENE POSTVEREENIGING (Union postale uni
verselle) en UIT NEDERLANDSCH-INDIE, enz,, 

terwijl in den linker benedenhoek op iedere kaart een postzegel 
van 2'4 cent werd bijgeplakt. In den catalogus wordt verder ge
zegd, dat deze kaart niet officieel werd uitgegeven, maar door 
Moquette werd vervaardigd, wat den opdruk betreft. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Raadpleegt men het Standaardwerk, dan wordt op blz. 34 wel 
gesproken van het verkoopen van een kaart van 5 cent met een 
bijgeplakt zegJ van 214 cent, maar van het bijdrukken van tekst 
wordt geen woord gerept, hetgeen toch anders stellig gememoreerd 
zou zijn. Voor zoover mij bekend is, bestaat slechts de dubbel-
kaart van 5 ccaz met gemelden opdruk en bijgeplakt zegel, niet de 
enkelkaart. Door het niet-opnemen echter in dit boekwerk, be
schouwden de samenstellers haar ook niet als te zijn officieel 
uitgegeven. 

De vragen der redactie van „Die Ganzsache" zijn: 
Wie bezit de kaart, gebruikt ongeveer 1879 ? 
Wie weet iets naders te berichten over haar uitgifte ? Is de 

opdruk door een particulier aangebracht, of door de drukkerij 
der firma Enschedé (Niet waarschijnlijk. C.) of ingevolge een offi-
ciëele opdracht aan een particuliere drukkerij in Indië ? 

Waar is de kaart het eerst gemeld ? 
Is de opdruk ook op de enkelkaart gevonden ? 
Laten de Nederlandsche verzamelaars medewerken deze vragen 

op te lossen; laat ieder vertellen wat hij weet, vooral de Indische 
lezers kunnen misschien nog wel wat ontdekken. Er is mij b.v 
verteld, dat de heer Moquette nog te Batavia leeft; zou er niet 
een lezer aldaar zijn, die de zaak eens bij dezen heer zou willen 
onderzoeken en mij mededeelen. Ik geef het gaarne aan „Die Ganz
sache" door met vriendelijke dankbetuiging voor de hulp. 

Edam. W. P. COSTERUS P.z. 

BUITENLAND. 
ARGENTINIË. 
Bezitters van postbussen ontvangen hier een kaart met ingedrukt 

zegelbeeld. Er zijn reeds twee kaaiien bekend, n.1. een kaart, 
geldig voor drie maanden, en één voor een half jaar. Beide kaarten 
vertoonen de beeltenis van San Martin in bruine kleur, bij de 
eerste kaart met groene omlijsting en een waarde-aanduiding van 
6 pesos, bij de tweede met gele rand en een waarde-aanduiding van 
12 pesos. 

Een groot aantal andere kaarten kan nog verwacht worden; 
een opstelling daarvan in een volgend nummer. 

BELGIË. 
Ter viering van de opening van het postmuseum te Brussel 

verschenen 11 kaarten. Tien zijn officieel door de post uitgegeven, 
het zijn de koerseerende 35 centimes-kaarten op gekleurd karton 
(klein formaat), met aan de keerzijde afbeeldingen van de tentoon
gestelde voorwerpen, enz. Kleur hiervan sepia. De elfde kaart is 
eveneens een 35 centimes kaart, maar nu één, die van particuliere 
zijde bedrukt is met een afbeelding van de gevel van het post
museum. 

BRAZILIË. 
De 100 reis kaart wordt verder op zeemkleurig karton gedrukt, 

de envelop van 500 reis zwart op lichtblauw papier. 
CEYLON. 
Van de 6 cents kaart is het wapen veranderd, de kroon is tegen

woordig met etn leeuw versierd. 
DENEMARKEN. 
De buitenlandsche briefkaarten verschenen in nieuwe teekening: 

een enkele kaart van 20 öre en een kaart met betaald antwoord 
van 20 -|- 20 öre. Kleur rood, karton roomkleurig. 

DANZIG. 
Er verscheen een nieuwe geïllustreerde kaart van 10 pfennig 

groen op wit met een gezicht op Zoppot. 
DUITSCHLAND. 
De stroom van nieuwe Duitsche poststukken houdt nog steeds 

aan. Over het twijfelachtige nut van de uitgave ter eere van den 
„dag van den postzegel" is in een vorig nummer van het Maand
blad op verschillende plaatsen reeds gewezen. Een groot aantal 
particuliere poststukken is te melden. In de eerste plaats een 
kaart van 3 pfennig met Hindenburg-medaillon, bruin, te Berlijn. 
Deze kaart werd aan de keerzijde overdrukt voor de 2e propa-
ganda-tentoonstelling van de B.S.V. Centrum te Berlijn (deze kaart 
ook met Fransche tekst) en voor de propaganda-tentoonstelling 
van de vereenigingen in het district „Weser-Ems" te Bremen. 

Verder in Aschaffenburg ter viering van het 30-jarig bestaan 
van de „Verein für Briefmarkenkunde" een kaart van 3 pfennig, 

met Hindenburg-medaillon, bruin, en een van 6 pfennig, met 
5 pfennig luchtpost, groen, en 1 pfennig Hindenburgmedaillon, 
zwart. De beide kaarten vertoonen links het Pompejanum te 
Achaffenburg. 

In Breslau verschenen ter gelegenheid van de zesde Sleeswijksche 
philatelistische tentoonstelling 3 kaarten: een 3 pfennig bruin, met 
links een opname van de Gleiwitser mijnen; een 5 pfennig groen, 
met een foto van het stadhuis te Breslau; een 6 pfennig donker
groen met een beeld van het Reuzengebergte. 

In Chemnitz werd de koloniale propaganda-tentoonstelling ge
vierd met een 3 pfennig kaart, met links een Zuidzee-opname. 

De gezamenlijke postzegelvereenigingen van Frankfurt gaven 
3 poststukken uit, die alle links een verkeersopname van de stad 
vertoonen. Het zijn een 3 pfennig kaart, bruin, met Hindenburg-
medaillon, de dubbelkaart hiervan, en een groene 5 pfennig kaart 
luchtpost. 

In Halle werd de eerste tentoonstelling van „Kraft durch 
Freude" gehouden. Ter gelegenheid hiervan verschenen 2 kaarten, 
beide met Hindenburg-medaillon, n.1. de 3 pfennig bruin en de 
4 pfennig blauwgrijs. 

Ter gelegenheid van de koloniale postzegeltentoonstelling te 
Berlijn-Pankow op 9 en 10 Januari werden 3 private poststukken 
verkocht: 2 kaarten, een 5 pfennig luchtpost, groen en een 6 pfen
nig Hindenburg-medaillon, donkergroen, beide met koloniale voor
stellingen links, en een couvert, 3 pfennig, bruin, met een Hohen-
zoUern-opname links. 

En deze'respectabele rij wordt gesloten met een 3 pfennig bruin, 
Hindenburg-medaillon, ter herinnering aan „de dagen van de 
Duitsche kamermuziek", met aan de keerzijde een reproductie 
van een musiceerende familie. 

GOUDKUST. 
Een „postal order" met de beeltenis van George V, nominale 

waarde 6 d., met zwarte opdruk: 2 d. Poundage / Payable in 
Gold / Coast / Colony. 

HONGARIJE. 
Een postblad van 8 filler groen, kroon, niet geperforeerd. Re

clame aan de binnenkant, op de vierde bladzijde een blanco 
velletje voor correspondentie. 

IRAN (PERZIE). 
Hier verscheen een nieuwe binnenlandsche kaart, 10 d. rood op 

blauw karton met groote afbeelding van den shah zonder hoofd
deksel. 

ITALIË. 
De koerseerende kaarten van 15 en 30 -|- 30 centesimi ver

schenen op dun grijs karton. 
NIEUW-ZEELAND. 
Een nieuw couvert van 1 penny rood op wit papier verscheen 

hier. Het formaat is 152 bij 90 mm. De teekening vertoont den 
kop van koning George V met kroon en lauwertakken. De in-
schriften zijn ongekleurd. 

OOSTENRIJK. 
De postzegeldag, die in Weenen op 6 December plaats vond, 

bracht ons 2 particuliere kaarten; een van 20 groschen bruin en 
de andere van 20 groschen bruin met 10 groschen luchtpost oranje. 

POLEN. 
Polen gaf een nieuwe kaart voor het buitenland uit, 30 groszy 

rood op roomkleurig papier. Het zegelbeeld toont ons het slot 
Mirze. 

PORTUGAL. 
Hier kwam men met felicitatiekaarten. De waarde is 25 c , de 

kleur lichtblauw op wit papier. Het zijn dubbelkaarten; het in-
schrift luidt: Bilhete postal / Boas Festas. Op de binnenkant recht» 
komt een voorstelling uit het kerstverhaal voor. Vier verschillende 
kaarten zijn tot dusver bekend, bovendien komen van elk de af
beeldingen en tekst voor in blauw, bruin en groen. Het schijnt, 
dat de serie ook in rood bestaat. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Ter viering van jubileumfeesten in het klooster Velehrad in 

Moravië verschenen twee kaarten met opnamen van het klooster. 
Bovendien een kaart voor de tiende finale van de Centraal 
Europeesche beker (A. C. Sparta — F. A. Austria). 
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Alle drie zijn 50 heller kaarten, groen, met den kop van 
president Masaryk. 

YOUGOSLAVIE. 
Hier verscheen een nieuwe kaart voor het buitenland met de 

beeltenis van Peter II, 1.75 dinar, rood op gekleurd karton. 
Bovendien kwam dit land met 2 series geïllustreerde kaarten, een 
voor het binnenland, 75 para groen, en een voor het buitenland, 
1.75 dinar rood. De afbeeldingen van beide series zijn dezelfde, 
de verkoopsprijs is respectievelijk 1 dinar en 2 dinar per kaart. De 
afbeeldingen bestaan in zwart, blauw en bruin. 

2UIDWESTAFRIKA. 
De nieuwe kaart van ZuidAfrika, de yi penny, groen, boekdruk, 

is nu ook met zwarten opdruk S.'̂ Ä A. verschenen; zoowel de 
EngelschAfrikaansche als de AfrikaanschEngelsche tekst met 
dezen opdruk kwamen uit. 

Bovendien verscheen ook het nieuwe postblad van de Unie met 
den zwarten opdruk S.W.A. 

2\VEDEN. 
Zweden gaf een nieuw postblad van 15 öre bruin op grijsgroen 

papier uit. De teekening is dezelfde als vroeger — de kop van 
koning Gustaaf V. 

diïideïi 
_22f 

NEDERLAND. 
Volgens de Mededeelingen P.T.T. van 3 Februari 1937 wordt 

met ingang van 1 Juli 1937 te K a a g gedurende de maanden 
Juli en Augustus een poststation gevestigd. De watersport, die 
druk beoefend wordt op de Kager en Brasemerpiassen, zal wel 
aanleiding dezer vestiging zijn. 

De Mededeelingen van 17 Februari 1937 bevatten o. a.: 
Met ingang van 1 Maart. 1937 wordt het hulppostkantoor te 

N i e u w  B o r g v l i e t opgeheven en vervangen door een post
agentschap; de hulppostkantoren te B i r d a a r d en ' t W a a r 
worden met dien datum vervangen door een poststation. 

Op een 19 Februari j.l. door dr. Benders ontvangen drukwerk 
was in het gedrukte voorschrift „Frankeering bij abonnement / 
's Hertogenbosch" de plaatsnaam doorgeslagen met blauw potlood 
en vervangen door een zwart stempel „Amsterdam" in schrijf
letters, zooals van telegraafsterapels bekend. 

Op de Poolsche postzegeltentoonstelimg in hotel Americain te 
Amsterdam was van 13 tot en met 18 Februari 1937 een speciaal 
stempel in gebruik. 

NED.INDIE. 
Op het tijdelijk bijpostkantoor te B a n d o e n g op het jaar

beursterrein, geopend van 2 t. m. 15 Februari 1937 ter gelegen
heid van de Volkenbondsconferentie, was een speciaal stempel in 
gebruik. 

Fran heer , 
*■ macliinesrl 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 161 IIL 
Uit de machine van v. d. Graaf's Informatiebureaux werd het 

afdruknummer verwijderd. 
Machine 182 III. 
Tusschen de stempels werd een nieuw afzenderscliché opgeno

men: in dubbelen cirkel het bovenste stuk van een pijp der Bata
vierbooten (mer op den band de letter M) en omschrift: BAT.'^

VIERLIJN / ROTTERDAMLONDEN. Het reclamecliché links 
verviel eveneens. 

Machine 193 XXXIIL 
In September 1936 stempelde deze machine nog in combinatie 

met het Francotypecliché tusschen de stempels, links de reclame: 
L C Smith / SCHRIJFMACHINE / MET / KOGELLAGERS. 

Machine 213 IL 
Onlangs werd in deze machine een nieuw waardestempel met 

grooter machinenummer geplaatst; de afzendersreclame bleef on
gewijzigd. 

Machine 336 IV. 
Zoowel datum als waardestempel van deze machine werden 

vernieuwd, terwijl ook het machmenummer thans uit grootere 
cijfers bestaat. Voorts werd het afzendersmerk ster thans midden 
tusschen de stempels geplaatst. 

Machine 680. 
Model C3B, sedert November in gebruik bij het bijkantoor der 

N.V. Assurantie Maatschappij de Nederlanden van 1845 te Gro
ningen. Tusschen de stempels in zéér groote cijfers 1845 en links 
ALLE / VERZEKERINGEN. 

Machine 681. 
Model C3B, zonder afdruknummer sedert November in gebruik. 

Tusschen de stempels: N.V. GEBR. v. SCHUPPEN's / RITMEES
TER SIGARENFABRIEKEN / VEENENDAAL en daarboven in 
cirkel het handelsmerk: een opgestoken hand, die acht sigaren 
vasthoudt. 

Machine 683. 
Model C3B, sedert November in gebruik bij de N.V. Leo Schel 

lens & Co.'s Trijpfabrieken te Eindhoven. Tusschen de stempels 
het monogram L S & Co. 

Machine 697 IL 
In October werd in deze machine Imks van den datumstempel 

een reclame opgenomen: Koopt ook Uw / Zaaizaden / bij de •' 
Z.P.C, (in schrijfletters). 

Machine 700 IIII. 
Model C3B, zonder afdruknummer sinds November in gebruik 

te Amsterdam. Tusschen de stempels: VEREENIGING VOOR 
HOOGER / ONDERWIJS OP GEREFOR / MEERDEN 
GRONDSLAG / VRIJE UNIVERSITEIT / KEIZERSGRACHT 
160. Bij type II bovendien links van den datumstempel in vier
kant: „DE V U ' / CENTRUM / VAN / CALVINISTISCH / 
WETENSCH. LEVEN; bij type III op dezelfde plaats een gekleurd 
vierkant, waarin uitgespaard een troffel en zwaard en de woorden: 
SOLA / V U / FIDE. 

Machine 701. 
Model C3B, sedert 12 November in gebruik te Amsterdam. 

Tusschen de stempels twee horizontale lijnen en een ruitfiguur, 
waaroverheen: DE HUMBER / HANDEL MIJ N.V. 

Machine 703. 
Model C3B, sedert November in gebruik te Zwolle. Tusschen 

de stempels: N.V. ELECTRICITEITS / FABRIEK / IJSSEL
CENTRALE en links een afbeelding van een fornuis met op
schrift: KOOK / ELECTRISCH. 

Machine 706. 
Model C3B, sedert begin November in gebruik te Amsterdam. 

Tusschen de stempels: N.V. / „FXECTRO". Links van den datum
stempel: LOODWIT / (afb. distel) / DISTEL. 

Machine 709. 
Model C3B, in gebruik sedert 17 November 1936. Tusschen 

de stempels de firmanaam: N.V. LOUIS DOBBELMAN / R O T 
TERDAM en links een aardig cliché volgens afbeelding. 

OOSBCUWNN LCKKU..rVWf 

HEDERIANDI 

CENT; 
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RAAD VAN BEHEER. 
In de vergadering van den Raad van Beheer, gehouden op 

7 Maart 1937 te 's-Gravenhage, werd medegedeeld, dat door de 
„kleine vereenigingen" is benoemd tot lid van den Raad met een 
adviseerende stem de heer dr. H. C. Valkema Blouw, te Ooster
beek, en zulks ter vervanging van den heer J. C. Heidenreich, 
te Arnhem. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Verslag der Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 
27 Februari 1937, in hotel Neuf, te Amsterdam. 

Aanwezig het voltallig Bondsbestuur. Opening om 14 uur 30 
De notulen van de vergadering van 7 November 1936, afgedrukt 
op blz I van het vereenigingsgedeelte van het Maandblad van 16 
December 1936, worden na voorlezing goedgekeurd. 

De agenda, die aan elk der aangesloten vereenigingen in afdruk 
werd toegezonden, bestaat uit twee deelen. 

a de door het dagelijksch bestuur tusschen 7 November 1936 en 
thans afgedane stukken; 

b de te behandelen punten. 
Ad a. 
1. Het reglement van den keuringsdienst van den Bond is op

genomen op blz I van het vereenigingsgedeelte van het Maandblad 
van 16 Februari 1937. 

2. Het Hoofdbestuur der P.T T. zal, bij wijze van proef, de 
Nederlandsche en Ned -Indische luchtpostzegels voor bijzondere 
vluchten ook buiten de voorgeschreven tijdvakken verkrijgbaar 
stellen aan de verzamelaarsloketten. 

3. Het Bondsbestuur houdt zich aanbevolen voor toezending 
van Nederlandsche zegels in ruil voor de destijds ontvangen 
Grieksche series. Deze zegels zullen op het congres van de F.I P 
te Parijs in Juni a s. aan het bestuur der Federation worden 
overhandigd. 

4. Aan alle vereenigingen werd, gedagteekend 30 November en 
22 December 1936, een rondschrijven toegezonden, handelende 
over de viering van den dag van den postzegel in Nederland. 

5 De Bond heeft moeite gedaan voor uitgifte van een speciaal 
zegel ter gelegenheid van het vorstelijk huwelijk op 7 Januan 1937. 
Het Hoofdbesiuur der P T T stond hier met afwijzend tegenover 
de regeering daarentegen wel 

6 De in België woonachtige Nederlander Maingay, de ver
dienstelijke voorzitter van de F.I P , werd door de Belgische re
geering wegens philatelistische verdiensten onderscheiden. De 
Bond heeft hem deswegen gelukgewenscht. 

7. De Koninklijke Belgische Bond heeft den Nederlandschen 
gelukgewenscht met het vorstelijk huwelijk op 7 Januan 1937. De 
Bond heeft zijn bevriende Belgische zusterfederatie voor deze 
beleefdheid, welke zeer op prijs werd gesteld, bedankt. 

8 De Poolsche regeering stelde voor de tentoonstelling Neder
land-Polen vier medailles beschikbaar Om de verdeeling van het 
aantal prijzen over de verschillende afdeelingen dier tentoonstel
ling gemakkeluk te maken, stelde de Bond als prijs beschikbaar 
een bronzen afslag van de vroegere Bondsmedaille en schonk de 
Bondsvoorzitter nog een zesde medaille De tentoonstelling is 
bezocht door 270 betalende belangstellenden Men kan bezwaarlijk 
ieder tevreden stellen. Zoo werden zoowel over de tentoonstelling 
m het algemeen als over de beslissing der jury lof als kritiek 
vernomen. 

9 Het dagelijksch bestuur verwees de Brusselsche firma Ver-
straeten & Anciaux, in antwoord op haar verzoek om tusschen-
komst bij het verkrijgen van nieuwe Nederlandsche uitgiften, naat 
het verzamelaarsloket te Amsterdam. 

Ad b. 
1. De voorzitter staat afwijzend tegenover het voorstel betref 

fende inteekening door den Bond op het garantiefonds van de 
internationale postzegeltentoonstelling 1937 te Parijs. Wat de 
beschikbaarstelling van een medaille betreft herinnert de Bonds
voorzitter aan de attentie van den Franschen Bond op de inter
nationale tentoonstelling te 's-Gravenhage in 1924 Bij hem gelden 
hier twee overwegingen' 1. schept men door beschikbaarstelling 
van een medaille geen antecedent ? en 2. staat de geldelijke toe
stand van den Bond een dergelijke uitgave toe ? Over dit voorstel 

voeren achtereenvolgens als voorstanders het woord de beeren 
Zwolle, Cramerus en de Bas. Zij zijn van oordeel, dat op den 
Bond internationale verplichtingen met aankleve van dien rusten. 
Doet de Bond een schenking, dan behoort deze deugdelijk en met 
half werk te zijn. De heer Kastein acht deze opvatting over
dreven De penningmeester vergelijkt deze schenking met andere, 
van meer nationaal belang^ welke wegens de beperkte geldmiddelen 
van den Bond niet konden worden bestendigd Bij stemming werd 
met 5 stemmen vóór, 1 tegen en 1 blanco besloten tot beschik
baarstelling van een gouden medaille, te betalen uit de post 
representatiegelden. 

2 Naar aanleiding van een verzoek van „Groningen" om sup 
plementen met prijswijzigingen op den catalogus van handelaren 
zal het Bondsbestuur een desbetreffend schrijven tot de hande 
laarsvereeniging richten. 

3 Het Bondsbestuur b -zit geen bevoegdheid het voorstel van 
„Hollandia" om — met afwijking van het bestaande reglement — 
den wisselbeker in het bezit der familie De Raay te laten, over 
te nemen. Wenscht „Hollandia" dit voorstel te handhaven, dan 
zal ZIJ daarvan een punt moeten maken ter behandeling in de 
a s. Bondsvergadering. 

4 In de vergadering der F I P. is van Duitsche zijde propagand? 
gemaakt voor internationale ruilverbindingen De heer Van de 
Weg te Dordrecht o a. is hierop direct ingegaan. Zijn tot den 
Bond gericht verzoek geldt beschikbaai stelling van betrouwbare 
ruiladressen. Het is bezwaarlijk voor den Bond aan dit verzoek 
te voldoen De Bond kan voor deze aangelegenheid nooit eenige 
verantwoording op zich nemen. Er bestaan verschillende perio
dieken met tal van ruiladressen, die op verzoek door de uitgevers 
gratis aan belangstellenden worden toegezonden. In België bestaat 
een internationaal ruilbureau, dat echter geheel los staat van den 
Koninklijken Belgischen Bond. 

5 Het van het Hoofdbestuur der P.T.T. ontvangen adres van 
een jeugdverzamelaar uit Sydney, die om ruiladressen met jeugdige 
verzamelaars viaagt, zal den aangesloten vereenigingen worden 
toegezonden, in dit verband deelt de heer Cramerus aardige 
staaltjes mede van correspondentie in het Fransch door Bredasct^e 
jeugdverzamelaars met Belgische belangstellenden en in het 
Engelsch met jhr. Van Hogenhoek Tulleken te Toronto (Canada) 

6 Het Bondsbestuur betreurt zeer de wijze, waarop zoowel de 
heer V?n Brink als de heer Kirchner zich hebben uitgelaten over 
de viering van den dag van den postzegel (respectievelijk blz. 23 
en 38 van het ï-ebruari-nummer van het Maandblad) De voorzitter 
hoopt tijdens den a s philatehstendag de viering van den dag van 
den postzegel in het algemeen en in Nederland in het bijzonder 
nader ter sprake te brengen In tegenstelling met de uitlatingen der 
beeren Van Brink en Kirchner kan het Bondsbestuur, aan de hand 
van tal van brieven — de correspondentie over den dag van den 
postzegel IS een dossier op zich zelf ! — en aan de hand van de 
betrekkelijke rekening en verantwoording aantoonen, dat de uit
gifte van een stel speciale kaarten e e n z e e r g r o o t s u c c e s 
is geweest. De oplaag, aanvankelijk 1000 stel, moest met 300 stel 
worden uitgebreid Deze oplaag is u i t v e r k o c h t . Vele aan
vragers (onder wie de heer Kirchner ') moesten worden teleur 
gesteld Gedurende twee avonden, van 18 00 tot 23 00 uur, heef' 
de bel ten huize van den eersten secretaris niet stil gestaan en 
kwamen hande te kort om de belanghebbenden, o w. inzonder
heid veel jeugd-verzamelaars, te bedienen De vraag ging vooral uit 
naar gestempelde series. De tentoonstelling te Parijs zal bewijzen, 
dat deze soort kaarten een nieuw, zeer gewenscht verzamelobject 
vormt. De winst van den Bond op deze uitgifte is al zeer gering 
geweest: op een totaal uitgave van ƒ 148 maakte de Bond ƒ 1,08 
winst ! — Het Bondsbestuur heeft den indruk gekregen, dat het 
Hoofdbestuur der P.T.T. met afwijzend staat tegenover beschik 
baarstelling van speciale briefkaarten ter gelegenheid van den dag 
van den postze<;el, mits deze tijdig te voren worden aangevraagd 
De heer de B I J spreekt de hoop uit, dat dergelijke uitgiften blijven 
geschieden van Bondswege en niet van Rijkswege. De heer Cra
merus deelt bijzonderheden mede omtient viering van den dag 
van den postzegel in Duitschland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjecho-
Slowakije en België. Het Bondsbestuur is steeds een verklaard tegen
stander geweest van bijzondere uitgiften, maar het tij verloopt 
en dan moet men de bakens verzetten ! Wederom is tot teleur
stelling van het Bondsbestuur gebleken, dat de kosten, welke het 
Hoofdbestuur der P T.T. berekent voor bijzondere (gummi '> 
stempels (ruim ƒ 30) abnormaal hoog zijn. In België bedragen de 
kosten voor een stalen stempel ƒ 10 ! 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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7. Betreffende de vraag van den heer J. Boesman te 'sGraven
hage om medewerking aan de internationale luchtvaarttentoon
stelling in Augustus 1937 op Houtrust in Den Haag door het 
houden van een luchtposttentoonstelling, besluit de vergadering, 
dat de eerste secretaris zich met het betrokken comité ter zake 
in verbinding ial stellen, doch stelt als besliste voorwaarde, dat 
een dergelijke tentoonstelling geen extra kosten voor den Bond 
met zich mag brengen. Waar de tentoonstelling om de twee Jaar 
wordt gehouden, kan men, bij eventueele bezwaren, organisatie 
van een luchtposttentoonstelling in 1939 overwegen. 

8. Te Belgrado W3rdt door den JoegoSlavischen Bond van 1219 
September a.s. een ,n.ernationale postzcgeltentoonstelling georga
niseerd. De heer Kastein verklaart zich, op een desbetreffend ver
zoek, bereid de generaalvertegenwoordiging voor deze tentoon
stelling op zich te nemen. De eerste secretaris zal den Joego
Clavischen Bond ter zake in kennis stellen. 

9. De verzoeken omtrent inlichtingen betreffende aansluiting bij 
philatelistische organisaties, ingekomen naar aanleiding van de 
viering van den dag van den postzegel, zullen alle beantwoord 
worden onder verwijzing naar het secretariaat van de meest nabij 
gelegenj bij den Bond aangesloten, vereeniging. Onder deze aan
vragen bevinden zich die van verschdlende in sanatoria verpleegde 
t.b.c.patiënten. — Aan het verzoek van de K.L.M, om opgave 
van in 1937 te houden postzegeltentoonstellingen, ten einde be
vriende luchtvaartmaatschappijen tijdig ter zake te kunnen waar
schuwen en inlichten, zal worden voldaan. 

Bij de rondvraag wordt, op voorstel van den voorzitter, besloten 
voor de a.s. vergadering der F.I.P. als punt op de agenda te doen 
plaatsen een voorstel, om ook op n a t i o n a l e tentoonstellingen 
de inzendingen \ a n juryleden buiten mededingmg te stellen. 

De heer Kastein vraagt, of het gerucht waarheid bevat, dat de 
heer Donnai weer in postzegels handelt ? 

De heer de Bas wijst op de noodzakelijkheid, om de aangesloten 
vereenigingen rijdig te verzoeken om voordrachten voor toekenning 
van de Wallermedaille 1937. 

De voorzitter sloot tegen 18.00 uur de vergadering. 
Utrecht, 1 Maart 1937. De 2e secretaris, 

W. G. DE BAS, 
Postbus 1, Utrecht. 

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

Nieuwe leden. 
257. P. Sijbrandij, Westerstraat 210, Enkhuizen. (V.). 
282. N. H. Louis, Geestersingel 36, Alkmaar. (V.). 
283. C. J. Stikkel, Oudegracht 295, Alkmaar. (V. Ned. en Kol , 

China, Japan). 
300. H. C. Berkhoff, Brakkesteinweg 39, Nijmegen. (V. Ned. en 

Kol., Belgil, Duitschland). 
317. P. C. L. Poortman, Burg. Palingstraat 9, Alkmaar. (V.). 

Aanmeldingen. 
mevr. prof. dr. C. E. van RonkelOnnen, Zoeterwoudschesingel 

41, Leiden. (V. en L.). 
J. van Os, Tempel C 5, Reeuwijk. (V. Ned. en Kol. en Europa). 
D. A. Spek, Zijde 157, Boskoop. (V. Ned. en Kol. en Europa). 
E. D. van Walree, Amsterdamschestraatweg 24, Baarn. (V.). (Lid 

van ,,Breda"). 
F. G. Hassels, Tweeboomlaan 75, Hoorn. (V.). 
J. A. Blok, Breelaan 6, Bergen (N.H.). (V.). 
J. Posch Fz., „De Drie Koningshoofden", Stompetoren. (V. Ned. 

en Kol.). 
J. A. Lente, Randweg 142b, Rotterdam, Z. (V.). 
N. J. C. Jeekel, Crayenesterlaan 32, Haarlem. (Oudlid). (V.). 
Th. A. E. Trijssenaar, „'t Krielske", Dorpstraat 21, Eek en Wiel. 

(V. Europa t.m. 1929 en L.). 
H. van Maarseveen, Van Swindenstraat 81, Utrecht. (V.). 
H. S. Hoven, Kiaratjondong, Bandoeng (Java). 
B. H. de Vries, Tjikapajangweg 11a, Bandoeng (Java). 
J. L. Deumens, Sawahan 9, Padang (Sumatra). 
C. Mulder, p.a. Borsumij, Palembang (Sumatra). 
Ch. Rijnders, p.a. N.K.P.M., Sei Gerong bij Palembang (Sumatra). 
Th. Schäfer, Moeara Laboe (Sumatra). 

G. Schoonewil, Geestersingel 19, Alkmaar. (V. en L.). 
J. H. Wallien, Nes 5355, Amsterdam, C. (V.). 

Adreswijzigingen. 
94. F. J. N. Postma, Zocherstraat 75 huis, Amsterdam, W. 

220. E. K. H. Janssen van Raaij, p.a. Ned. Handel Mij., Soera
baja (Java). 

421. G. Hamer, Julianalaan 116, Overveen. 
428. W. J. O. E. Schmeltz, De Kempenaerstraat 94, Oegstgeest. 

92. L. F. van Beek, adres onbekend. 
735. J. D. Wilton, Bremhorstlaan 22, Wassenaar. 
420. dr. L. P. van Lelijveld, Amsterdamscheweg 21, Arnhem. 
825. W. H. Zaaijer, adres onbekend. 
941. dr. W. Ph. Coolhaas, Tosariweg 43, Batavia, C .(Java). 
596. T. van Arkel, p.a. B.P.M., Wonokromo, Soerabaja (Java). 
888. ir. J. W. J. Beek, Padang (Sumatra). 
830. H. E. Tancrelle, p.a. N.K.P.M., Sei Gerong, Boorterrein Ta

lang Akar (ZuidSumatra). 
688. C. P. G. Driessen, Passanggrahanweg 138, Balik Papan 

(Borneo). 
268. A. Ros, havenmeester, Balik Papan (Borneo). 
328. J. van Schagen, Talang Djawa 114, Palembang (Sumatra). 
434. D. Candel, p.a. Borsumij, Samarinda (Borneo). 
825. dr. ir. W. H. Zaaijer, p.a. Curajaosche Petroleum Ind. Mij.

Curafao. 

Bedankt (ingaande 31 December 1936). 
444. C. P. A. M. Luske. 534. A. Herdes. 
299. E. W. K. Lendrich. 213. mevr. A. HassFlinzner. 
180. W. Tengnagel. 

843. F. Bruins. 
380. K. Kuipers. 
564. Th. A. G. Meijer. 
398. M. S. Quiros. 
517. C. Spek. 

730. E. H. de Koning. 

Afgevoerd. 
289. G. Björnvig. 
494. D. A. Breukel. 
280. A. M. W. Bussemaker. *) 
669. E. de Lanoy. 
541. H. A. BaL 

Overleden. 

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

Amsterdam. Kort verslag der vergadering van 17 Februari 1937. 
De vergadering wordt ditmaal weer geleid door den voorzitter. Na 
eenige woorden van welkom tot de aanwezigen, 26 in getal, waar
onder 3 gasten, houdt de voorzitter een inleiding waarin hij eenige 
opmerkenswaardige gebeurtenissen op philatelistisch gebied in de 
laatste 4 weken bespreekt. Hierop volgen lezing en goedkeuring 
der notulen en ballotage van den heer C. R. Jurrjens, die als lid 
wordt aangenomen. Aan de orde is de lezing van den heer L. van 
Essen over de derde emissie van Sardinië. Aan de hand van spe
ciaal daarvoor gemaakte foto's beschrijft de spreker de kenmerken 
der vervalschingen. Hij beschrijft de kleuren, de papiersoorten, de 
herdrukken, en laat vele bladen met echte zegels, briefstukken 
met stempels, enz., circuleeren. Na een kleine pauze komt de 
wereldverzameling, waarvan Europa compleet is tot 1924, van 
den heer Hochheimer ter tafel. Ongeveer een uur lang hebben 
de aanwezigen de gelegenheid de verschillende albums met vele 
zeer kostbare zegels te bekijken. De voorzitter zegt beide beeren 
hartelijk dank. Hierop volgt de verloting en de rondvraag. Hierbij 
wekt de heer Van Essen op, het voorbeeld te volgen van Alkmaar, 
waar die afdeeling op een tentoonstelling 300 jongelui heeft 
weten te trekken. De voorzitter beaamt de wenschelijkheid, bij 
de jeugd belangstelling voor de philatelic te wekken en sluit te 
10% uur de vergadering. W. F. G. H. 

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

Verslag der vergadering van 22 Februari 1937. 
De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en heet 

de 45 aanwezige leden welkom, in het bijzonder den heer Tom
brink, die weer van zijn ziekte hersteld is. De notulen worden, 
na de opmerking van den voorzitte', dat daarin niet is vermeld, 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Rekening en verantwoording der Postzegelvereniging „Breda" over 1936. 

O N T V A N G S T EN. U I T G A V E N . 

1. Vermoedelijk voordelig saldo . . . . 
2. Contributie ■. . 
3. Contributie en entree van in 1936 aan

genomen nieuwe leden 
4. lOVo van het verkochte in de rondzending 
5. Onvoorzien 

Begroot 
bedrag 

f 50,— 
,, 1572,— 

„ 100,— 
„ 600,— 
» 33,— 

Werkelijk 
bedrag 

f 64,39 
„ 1452,— 

„ 121,— 
, 654,85 
„ 63,30 

f 2355,

Bezittingen. 
Fonds 45jarig bestaan inclusief gekweekte rente 
Reservefonds inclusief gekweekte rente . . . 
Garantiefonds „Boek Vellinga" 

f 2355,54 

f 646,88 
„ 307,61 
„ 100,— 

f 1054,49 

1. Kosten van het verenigingsorgaan na 
aftrek opbrengst abonnementen, enz. 

2. Lidmaatschap van de Nederlandse 
Bond van Verenigingen van Postzegel
verzamelaars 

3. Kosten van drukwerk, portefeuilles, enz. 
4. Porti en bureaubehoeften secretaris . . 
5. idem administrateur . . . . 
6. idem penningmeester . . . . 
7. iedm sectiehoofden 
8. Onkosten bibliothecaris 
9. Zaalhuur 

10. Jeugdafdeling 
11. Kosten elf maandelijkse verlotingen . . 
12. Kosten jaarlijkse algemene verloting . . 
13. Assurantiepremie 
14. Afgevaardigden Bondsvergadering . . . 
15. Bijdrage reservefonds 
16. Aanschaffing bibliotheek 
17. Bijdrage fonds 45jarig bestaan . . . 

Voordelig saldo 

Breda, 31 December 1936. 
J. W. WIGGERS, penningmeester. 

Acoord bevonden 22 Januari 1937. 
De controlecommissie: 

J. M. VAN DEN BERG. 
E. WIJDICKS. 

Begroot 
bedrag 

f 800,

160,— 
200,— 

75,— 
3 5 , 
1 0 , 

175,— 
5,— 

35,— 
25,— 
5 5 , 

400,— 
20,— 
75,— 
7 5 , 
1 0 , 

200,— 

Werkelijk 
bedrag 

f 2355,— 

f 708,74 

160,40 
90,90 
58,89 
24,80 
17,32 

187,52 

41*85 
50,— 
55,— 

401,12 
19,10 
60,— 
7 5 , 

20o'— 
204,90 

f 2355,54 

dat hij — zoals gebruikelijk — de leden een gelukkig nieuwjaar 
heeft gewenst en de heer Boks hetzelfde heeft gedaan namens 
„Philatelisme", goedgekeurd, waarna de 2 candidaatleden met al
gemene stemmen worden aangenomen. Onder de ingekomen 
stukken is een b.ericht van verhindering van den heer Wijnekus 
en een schrijven van den heer B. Timmermans te Batavia met 
zegels voor de jeugd. De voorzitter stelt deze schenking van zeer 
fraaie zegels op hoge prijs, temeer daar de heer T. geen lid onze^ 
vereniging is. Den heer T. is de dank onzer vereniging over
gebracht. 

Besloten wordt den heer Jos. la Poutré, te Den Haag, als lid 
af te voeren. 

De voorzitter geeft vervolgens een verslag van de door hem 
bezochte tentoonstelling van Poolse postwaarden te Amsterdam 
en deelt mede het niet met het hoofdartikel van den heer Van 
Brink in het Februarinummer van het Maandblad eens te zijn. 
De mening van den heer Van Brink volgende, behoeft men voor 
geen enkel artikel reclame te maken. Ook de uitgifte van nieuwe 
zegels, mits van lage waarden, is voedsel voor de philatelie. Den 
minder financieel sterke en den jeugdigen verzamelaar is het niet 
mogelijk de oude, klassieke, dikwijls zeer kostbare zegels te ver
krijgen. Daarvoor zijn de kleine gelegenheidszegels, zoals de laatste 
jaren b.v. door Duitsland uitgegeven, uitermate geschikt en door 
deze dikwijls fraai uitgevoerde zegels wint de philatelie ongetwijfeld 
vele beoefenaar;. Dat de Belgische Bond profiteert van gelden door 
verzamelaars bijeengebracht, is volgens zijn mening niet te ver
oordelen. Bovendien trof het hem, dat men het niet eens is over 
de gekozen datum. Hij is van mening, dat het er niet toe doet, 
welke datum men neemt; hoofdzaak is, dat alle landen d e 
z e l f d e dag als „dag van de postzegel" vieren. De heer Boks 
de elt mede, dat het zegel in België voor en ten voordele van de 
Philatelisten wordt uitgegeven, hoewel oorspronkelijk het plan 
was de toeslag af te staan aan de antitering vereniging, welke 
nu slechts een gedeelte krijgt. Hij geeft nog een bewijs van de 
propagandistische waarde van de „dag van de postzegel" door de 

mededeling, dat zijn vereniging „Philatelisme" 22 nieuwe leden 
boekte. 

Van de postzegelvereniging te Aussig is een verzoek ingekomen 
een ruilverbinding te organiseren tussen jeugdleden van Aussig en 
Breda. Dit zal in de volgende bestuursvergadering besproken 
worden. Na een pauze volgt de verloting, waarvoor in dank zegels 
zijn ontvangen van de heren Bottermjns en Martens. Wordt ten 
slotte nog medegedeeld, dat in verband met het Paasfeest de 
Maartvergadering zal plaats hebben op 22 Maart a.s., waarna de 
vergadering door den voorzitter wordt gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
80. (S.E.Z.BE.NK.). G. P. M. van Oirschot, Grote Markt 9a, 

Breda, giro 152297. 
82. (S.E.NK.). P. W. Wittgen, Molenbochtzijstraat 13, Tilburg. 

Candidaatleden. 
F. Brands, kaashandelaar. Onderstraat 10, Gent. (Voorgedragen 

door Th. van Gijzen' te Alkmaar). 
D. Morreau, Tesselschadelaan 10, Hilversum. (Eigen aangifte). 
J F. Beukers, tandarts. Gasthuisstraat 39, Tilburg. (Voorgedragen 

door L. JanssensLaane, Tilburg). 
F. KerstensSmits, wijnhandelaar, Bredascheweg 337, Tilburg. 

(Voorgedragen door L. JanssensLaane, Tilburg). 
Afgevoerd als lid. 

403. Jos. la Poutré, 'sGravenhage. 
Adreswijzigingen. 

202. W. F. del Campo Hartman, thans Van Hoogenhoucklaan 60, 
'sGravenhage. 

134. S. J. J. van Eeusom, thans Mgr. Van de Weteringstraat 33, 
Utrecht. 

395. Joh. Kroon, thans Beddewijkstraat 13, Middelburg. 
164. A. Martens, thans Lange Leemstraat 89, Antwerpen. 

32. G. J. M. Nijkamp, thans Wilhelminastraat 25, Breda. 
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298. A. J. H. M. Siegmund, thans Stationsplein 13, Roermond. 
115. G. Teunissen, thans Staat A 192, Nederweert (L.). 
493. J. G. A. Wilmer, thans Nijverheidssingel 48a, Breda. 
156. C. Zoeteman, thans Van Snellinckstraat 22b, Rotterdam, C 

71. B. H. Fan et Jentink, p.a. Departement van Oorlog, Bandoeng 
(Java). 

236. G. F. H Koels, thans Molenvlietschestraat 50, Tholen. 

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

8 uur, in café „Moderne", te Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 8 April 

1937, des avonds te 8 uur, in hotel ,.Dennenoord", te Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 4 April 1937, des voormiddags te 

10)^ uur, in café „Moderne" (ingang Grote Markt 8), te Breda. 

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

Verslag der vergadering van 27 Februari 1937. 
Tegen half negen opent de voorzitter de door 49 leden bezochte 

vergadering, heet de 7 aanwezige candidaat-leden en een introducé 
welkom en vraagt of leden, die opmerkingen of grieven hebben, 
deze aan hem willen mededeelen. Alles zal zoo grondig mogelijk 
worden behandeld. Hierna volgt een uitvoerige discussie over di' 
wijze van herdenking van het 35-jarig bestaan der vereeniging. 
Enkele leden zouden het betreuren, wanneer het philatelistisch ge
deelte niet tot uiting zou komen; zij vroegen om een kleine ten
toonstelling. Besloten werd in September of October een propa 
ganda-avond te houden met een tentoonstelling in den geest van 
9 Januari, maar dan beter opgezet, en in November een feestavond 
voor de leden met hun dames. De voorzitter herinnert aan de ten
toonstellingen in de afgeloopen jaren en aan de zoo juist geëindigde 
Poolsche tentoonstelling, welke laatste een succes is geweest. Hij 
wenscht den heer Van der Hurk geluk met het behalen van den 
len prijs voor zijn zeer mooie en volledig gespecialiseerde collectie. 
De notulen der vorige vergadering worden vervolgens goedgekeurd. 
De vereeniging in Probolingo (Java) gaat accoord met onze voor
waarden, waardoor wij een dochter-vereeniging in Indië hebben 
gekregen. De beeren Van Thuijl, Lazet, Sep. Sandberg, Breiden 
bach. Keesmaat en Pesch worden met algemeene stemmen als lid 
aangenomen; de aanwezigen worden als zoodanig hartelijk welkom 
geheeten. Gedurende de pauze is er wederom een deel der collectie 
van den heer Zilver te bewonderen, waarvoor hem door den 
voorzitter de dank der vergadering wordt gebracht. Onze jeugd-
vereeniging telt reeds 50 leden; gevraagd wordt om eenige zegels 
en catalogi ter beschikking te willen stellen. Na de geanimeerde 
veiling volgt de algemeene verloting De gelukkigen zijn de nrs. 
341, 328, 107, 66, 99, 74, 290, 3, 7, 312, 162, 119, 104, 253, 244, 
65, 13, 332, 8, 94, 139, 38, 12, 61 en 103. Te kwart voor elf 
sluiting. ' W. G. 2 . 

Aangenomen als lid. 
G. L. Lazet, Paramaribostraat 155 II, Amsterdam, W. (Eigen aan

gifte). 
S. van Thuijl, Uiterwaardenstraat 68 II, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door W. W. Helmholt). 
A. Breidenbach, Molukkenstraat 122, Amsterdam, O. (Eigen aan

gifte). 
J. W. H. Sandberg, Noorder Amstellaan 298 III, Amsterdam, Z. 

(Voorgesteld door P. Vredenduin jr.). 
J. P. F. R. Peschl Shackletonstraat 3 I, Amsterdam, W. (Eigen 

aangifte). 
L. C. J. Sep, Postjeskade 263, Amsterdam, 'W. (Voorgesteld door 

P. C. Hooijkaas). 
H. K. Keesmaat, W. de Zwijgerlaan 42 I, Amsterdam, W. (Eigen 

aangifte). 
Adresveranderingen. 

A. J. Houweling, J. van der Heijdenstraat 29, Amersfoort. 
Candidaat-leden. 

H. Berendsen, St. Jansstraat 10 I, Amsterdam, C. (Voorgesteld 
door J. A. Kästeln). 

L. Koster, Deurloostraat 64, Amsterdam, Z. (Voorgesteld door 
J. Bromet). 
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F. C. Gewin, agent der Zürich Verz. Mij., Sassenheimstraat 76, 
Amsterdam, W. (Voorgesteld door W. G. Zwolle). 

J J. van Mannckus, heraldicus, Van Raephorststraat 30, Haarlem. 
H . J. Daam, dir. N.V. Batavia Arak Mij., Goudsbloemplein 6, 

Aerdenhout. (Voorgesteld door J. A. Kastein). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 20 Maart 1937, des avonds te 
8 uur, in het „Parkhotel", Amsterdam. 

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

Beursavond. 
Beursavond eiken 2en Vrijdag-avond van de maand, des avonds 

te 8 uur. Gravenstraat 22, Amsterdam, C. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 23 Februari 1937. 
Aanwezig 42 leden en introducé's. .'afwezig met kennisgeving de 

voorzitter de heer de Bas en de heer Noordhoff, de laatste wegens 
ziekte. In zijn openingswoord verwelkomt de vice-voorzitter, de 
heer Baljet, in het bijzonder de beide introducé's, de beeren Dries-
sen en De Klerk. De notulen der Januari-vergadering worden 
ongewijzigd goedgekeurd. De ballotage heeft tot resultaat, dat de 
beeren Klunne en Lammers met algemeene stemmen worden aan
genomen; de heer Schrage eveneens met 1 stem tegen. De can-
didatuur Van Dendekom zal om een zuiver formeele reden tot de 
volgende vergadering worden aangehouden. De vice-voorzitter in
stalleert de ter vergadering aanwezige beeren Klunne en Schrage 
met een toepasselijk woord. 

De landenwedstrijd Polen heeft als resultaat: 1. de heer Van der 
Zee, 2. de heer Tholen. De uitslag van den uitgestelden landen
wedstrijd roltandinsen is, wat Nederland betreft, 1. de heer Wig-
man, 2. de heer Tholen. Over de Zweedsche zegels is nog geen 
overeenstemming; de inzending Zweden wordt daarom nogmaals 
aangehouden. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal het be
stuur den knoop doorhakken. 

Voor de betrekking van jeugdleider blijkt de heer Van der Horit. 
— oud van jaren, doch jong van hart — gaarne genegen. Bij de 
rondvraag zegt de heer Tholen ontstemd te zijn, dat wij weer in 
een andere lokaliteit zijn geplaatst. De vice-voorzitter zal wederom 
bij de directie van „Pavs-Bas" protesteeren. De ruilavond is ook 
nu weer goed geslaagd. De beeren Wisse en Wigman dringen nog
maals aan op vervaardiging van ledenlijsten en verstrekking aan 
de leden. De secretaris zal hiervoor zorgdragen. In het belang der 
Vereeniging zal het echter op zeer billijke wijze moeten geschie
den, daar de post „gedrukten" dit iaar toch al zeer zwaar is 
belast door de noodzakelijke aanschaffing van nieuwe reglementen. 

Vermelding verdient nog, dat de heer Correnbach de nieuwe 
Belgische zegels met reclame t. g. v. de Congoloterij deed circu-
leeren. J. H. N. 

Nieuwe leden. 
H. M. Lammers, Lijnmarkt 2, Utrecht, (i.). 
H. Schrage, Springweg 108, Utrecht, (i.). 
W. J. Klunne, Prinsenstraat 15, Utrecht, (i.). 

Candidaat-leden. 
C. J. de Klerk, gemeenteambtenaar, Utrecht. 
G. J. Driessen, onderofficier Artillerie, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
J. A. Voorthuis wordt Beeklaan 478, Den Haag. 
prof. J. P. Verhaar wnrdt West-K^-uiskade 12, Rotterdam. 
T. M. V. d. Schalk wordt Lange Nieuwstraat 195, Schiedam. 
J. W. Spruit wordt Sanatorium ,.Hoos-Laren", Laren (N.-H.). 
A. Kruissink, Dr. Thiisselaan 11, Utrecht. 
J. H. Eisink wordt Plasoord 28. Hilleeersgerg. 
J. A. Lammers wordt Nobelstraat Ib bis, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdpag 19 Maart 1937, in Restaurant 

Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 

POSTZEGELVEILINGEN. 
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Ruilavond op Dinsdag 23 Maart 1937, des avonds van 7% tot 
8K uur, in Hotel des Pays Bas, Janskerkhof, Utrecht. 

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

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bal
lotage. 5. Landenwedstrijd: een Zuid-Amerikaansche staat naar 
keuze (geen Nederlandsche Kolonie). 6. Veiling. 7. Rondvraag. 
8. Verloting, i. Sluiting. 

Bijeenkomsten Jeugdclub. 
Zaterdag 27 Maart en 10 April 1937, telkens van 2)4 tot 4 uur, 

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

g [ ^ Let op, dat de Maart-vergadering één week vroeger is 
uitgeschreven. 

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

Verslag der vergadering van 25 Februari 1937. 
Niettegenstaande het slechte weer was de opkomst talrijk, toen 

de waarnemend voorzitter, de heer Van 't Haaff, de vergadering 
opende met een woord van welkom, bijzonder aan de twee in-
troducé's. Namens de leden en het bestuur wenschte hij ons dame-
lid, mevrouw Matzen-Fledderus, geluk met de haar ten deel ge
vallen onderscheiding voor haar inzending op de Poolsche post-
zegeltentoonstelling, welke felicitatie door de leden met applaus 
werd onderstreept. 

De notulen der vorige vergadering werden dan voorgelezen en 
onveranderd goedgekeurd en gearresteerd, waarna werd overge
gaan tot de vei kiezing van de voorgehangen candidaat-leden, die 
met algemeene stemmen werden aangenomen tot lid. De secretaris 
deelde dan nog mede, dat wij op onze inschrijving in Bandoeng 
weinig zegels hadden toegewezen gekregen en gaf een opsomming 
van de aan de inschrijving en opzending verbonden kosten, die 
van dien aard waren, dat er geen enkele reden bestond een volgend 
maal het niet weer eens opnieuw te probeeren. De veiling was 
ditmaal zeer klein, maar had een goed succes; de verloting volgde 
daarop en daarna de sluiting. A. S. jr. 

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

Candidaat-leden. 
H . T. Coster, Bussum. 
C. Kivit, Den Haag. 
H. "W. Royaards, Den Hag. 

Adresveranderingen. 
H. E. Beelaerts van Emmichoven wordt Jan van Nassaustraat 127, 

Den Haag. 
mevr. ds. E. Kuijlman wordt Ie Sweelinckstraat 11, Den Haag. 
P. Weijs wordt Adriaan Goekooplaan 73, Den Haag. 
I. Parrée wordt Westersingel 28, Rotterdam, C. 

Contributie 1937. 
Den leden, die nog niet aan hun verplichting voldeden, wordt 

verzocht hun contributie te gireeren onder nr. 173835 ten name 
van den penningmeester der Haagsche Philatelisten-Vereeniging. 
Zij, die in Maart hun contributie niet mochten hebben betaald, 
krijgen een postkwitantie, vermeerderd met de incassokosten. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 Maart 1937, des avonds te 8>< uur. 

in hotel „De Gouden Kroon", 's-Gravenhage. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeebngen. Ballotage 

nieuwe leden. Eventueele veilmg. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 24 Februari 1937. 
Aanwezig 85 leden, van wie 2 dames. Zegels voor de verloting 

zijn geschonken door de beeren Melsert, Van der Houwen en N.N. 
Ontvangen de jaarverslagen enz. van Tiel, Venlo, Nijmegen en 
Dordrecht. Ter rondgang zijn aanwezig een couvert met de jongste 
zegels uit Hongarije en de maandbladen der bibliotheek. De heer 

Kirchner merkt op, dat in de notulen der vorige maand niet ver
meld staat, dat de heer Goede schenker was van falsificaten, waar
na bedoelde notulen worden goedgekeurd. 

De voorzitter leest twee politieberichten voor, betrekking heb
bende op ons terrein. Het eene luidt: Ontvreemd op 1 Februari 
1937 een postzegel van de Duitsche Koloniën in Afrika, 15 piaster 
op 3 mark, met afstempeling „Jeruzalem". 

Besloten wordt discussie en besluit omtrent den „postzegeldag" 
uit te stellen totdat meerderen zich uitgesproken zullen hebben. 
De ledenverkiezing levert 66 stemmen vóór, 14 blanco en 1 on
geldig. De beeren Van Muilwijk en Langeweg worden door den 
voorzitter als nieuwe leden geïnstalleerd. Hij deelt daarna mede, 
dat vanaf 15 Maart a.s. boekjes voor de rondzendingen verkrijg
baar zijn tegen 50 cent per 10 stuks (ƒ0,60 franco) en dat 
na 1 April a.s. geen andere boekjes meer ter circulatie zullen 
worden aangenomen. Adres den heer C. van der Willigen, Beek
laan 454, Den Haag, en de rondzendingscommissarissen. 

Bij de verloting wint de heer Stopelenburg den eersten prijs. Na 
de veiling wordt een commissie benoemd tot het nazien der reke
ning en verantwoording van den penningmeester-administrateur; 
zij bestaat uit de beeren Dingemans en Kops. De voorzitter deelt 
mede dat onze eere-voorzitter G. W. van Leijden de stad metter
woon gaat verlaten en wij hem dus voortaan in onze vergaderingen 
zullen moeten missen. Hij verzekert hem, dat hij de beste wenschen 
van ons allen 1'an meenemen naar rustiger oorden. 

Bij de rondvraag spreekt de heer Vos o. a. over de trompet 
of bazuin van het engeltje op de laatste kinderzegels. De heer 
Van Leijden neemt hierna het woord om afscheid te nemen van 
de vergadering, hij laat enkele voorname feiten uit onze ge
schiedenis de revue passeeren en brengt zijn dank voor onder
vonden steun en medeleven. Hierna wordt tot ruil overgegaan. 

Mededeelingen. 

Candidaten voor de bestuursverkiezing worden bij voorkeur 
schriftelijk ingewacht bij den secretaris. 

Candidaat-leden, opgegeven vóór de jaarvergadering ,doen nog 
mee aan de groote jaarlijksche verloting. 

Nieuwe nummers jeugdleden. 
1. H. de Haseth. 8. H. W. Kalis. 
2. G. Veldhuizen. 9. ]. Kruisheer. 
3. jhr. W. de Jonge. 10. j . Berck. 
4. C. J. Kalis. 11. W. Dekker. 
5. E. B. van Gelder. 12. T- Norden. 
6. C. A. Molendijk. 13. P. de Bruin. 
7. M. A. Raasveldt. 

Nieuwe leden. 
749. A. J. Bollee, Hoekenburglaan 13, Voorburg. 

48. mej. C. A Smits, Hendr. de Keijzerlaan 18, Heemstede. 
211. W. G. T- Muuse, Rijn- en Schiekade 32, Leiden. 
284. D. G. P. van Muilwijk, Appelstraat 198, Den Haag. 
245. L. A. van Beek, Eerbeeklaan 3, Den Haag. 
672. A. A. Langeweg, Van Speijkstraat 104, Den Haag. 
510. L. A. J. Boellaard, Geraniumstraat 216, Den Haag. 
322. R. Miedema, Harlinger Trekweg 1, Leeuwarden. 
734. S. P. Pesant, Westeinde 43b, Den Haag. 
158. J. Molenaar, Resedastraat 4, Breda. 
405. A. H . A. Ankersmit, Berkstraat 22, Den Haag. 
574. J. Cool, Gasthuisstraat 16, Venlo. (Afd. Venlo). 
234. Ouwerling, Spaarlaan 148, Tilburg. (Afd. Tilburg). 
308. L. J. A. Mercrombie, Leerambachtstraat 19, Dordrecht. (Afd. 

Dordrecht). 
Afgevoerd. 

140. H. van Aken, Dordrecht. 
656. L. C. Straus (Dordrecht), Delft? 

Candidaat-leden. 
C. W. A. Stein, Theresiastraat 91, Den Haag. (Voorgesteld door 

C. T- Reijerse). 
]. Köhler, Mauritslaan 17, Rijswijk. (Eigen aangifte). 
E. M. Stevens, Daguerrestraat 113 II, Den Haag. (Eigen aangifte) 
C. van Broekhuizen, gemeente-ambtenaar. Maretakstraat 72, Den 

Haag. (Voorgesteld door A. Bachofner). 
F. de Jong, Lichttorenstraat 15, Hoek van Holland. (Voorgesteld 

door W. A#Schornagel). 
mevr. Joha. de Booij-Albers, arts, "Wildhoeflaan 16, Den Haag 

(Eigen aangifte). 
J. D. Maasland Geraniumstraat 162, Den Haag. (Eigen aangifte), 
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J. L. Rhemrer, inspecteur van politie N.-O.-I. met verlof, Obrecht-
straat 622, Den Haag. (Voorgesteld door F. "W. Voswinkel 
Dorseler). 

G. van den Akker, Ie lakei, Valkenboschkade 406, Den Haag. 
(Eigen aangifte). 

J. Levie, Burg. Meineszlaan 89, Rotterdam, W. (Voorgesteld door 
C. J. van Woerkom). 

G. Karels, Un[;erplein 5, Rotterdam, C. (Voorgesteld door C. J. 
van Woerkom). 

K. Kossen, Kampweg 48 cc, Soesterberg. (Voorgesteld door W. 
Hendriks). 

H. van Dommelen," Van Merlenstraat 39, Den Haag. (Voorgesteld 
door W. Hendriks). 

A. P. J. Geel;. Berendrechtslaan 23, Batavia. (Voorgesteld door 
A. Goudswaard). 

W. F. Lith, gem.-ambtenaar. Van Amerongenstraat 86, Den Haag. 
(Voorgesteld door C. Stevens), 

mej. J. D. Brandenburg, C 92, Alblasserdam. (Voorgesteld door 
P. van Gemerden). 

J. da Cunha, Mient 268, Den Haag. (Eigen aangifte). 
C. G. Bentschjp Knook, Vlierboomstraat 434, Den Haag. (Eigen 

aangifte). 
Adresveranderingen. 

330. mevr. E. M. M. Govaerts-Smid, Herungerweg 88, Venlo. 
797. H. Tabbers (van Tilburg), Kruisweg 949, Hoofddorp. 
279. M. Toorens, Huijgenspark 57, Den Haag. 
823. A. E. Banse (postcommies), informeeren hoofdbureau P.T.T., 

Bandoeng (Java). 
646. J. A. C. Achilles, Zulderparklaan 249, Den Haag. 

38. G. W. van Leijden, Amersfoortscheweg 48b, Doorn. 
552. T- Tsnse, Binnenwatersloot 7, Delft. 
701. F. K. Kwmt, Hoofdstraat 61, Driebergen-Rijsenburg. 

C. H. van der Hoeven, Papesteeg, Tiel. 
485. C. P. Bos, Norensarerstraat 38, Dordrecht. 
394. A. A. M. de Graaff, Westduinweg 168, Scheveningen. 
374. N. ]. C. Hoedeman, Haneburglaan 123, Den Haag. 
707. M. Kuiper, Weimarstraat 359, Den Haag. 
756. H. W. A-brecht, Karel van Bijlandtlaan 1, Den Haag. 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van 24 Februari 1937. Aanwezig 42 leden. De no

tulen worden onveranderd goedgekeurd. De kascommissie brengt 
verslag uit over het financieel beheer, dat uitstekend wordt ge
voerd. De hee- Suiker heeft zich beschikbaar gesteld als leider 
der Jeugdafdeeling. Voor de viering van het 15-jarig bestaan wordt 
een commissie van voorbereiding geïnstalleerd onder voorzitter
schap van het eerelid, den heer Bozua, bestaande uit de dames 
Noteman en Cohen de Heer, de beeren Van Aken, Groeneveld, 
Van Stek en Thoman, waaraan als gedelegeerd lid van liet bestuur 
is toegevoegd de heer Haringcaspel. Met ingenomenheid wordt de 
commissie door de vergadering ontvangen, waaraan de voorzitter 
toevoegt het op hoogen prijs te stellen, dat de heer Bozua zich 
dadelijk bereid heeft verklaard, de leiding van deze commissie op 
zich te willen nemen. Na een veiling, waarbij 40 kavels gretig van 
de hand gaan en een verloting met prijzen voor alle aanwezigen, 
sluit de voorzitter de vergadering. 

Afdeeling Nijmegen. 
De jaarvergadering werd gehouden op 26 Januari. De heer P. 

Veen bracht het jaarverslag uit. 11 vergaderingen werden ge
houden met gemiddeld 17 leden. Het ledental kwam van 40 op 29 
De ontwikkeling der afdeeling ging dit jaar niet zoo gemakkelijk 
Na de gehouden bestuursverkiezingen op deze vergadering is de 
samenstelling van het bestuur als volgt: F. J. de "Waal, voorzitter 
St. Annastraat 510; C. ]. M. van Steensel, secretaris, Groote 
Markt 1; J. H A. Castelijn, penningmeester-sectiehopfd, Heijden-
rijckstraat 76. P. Veen, Ie commissaris, Barbarossastraat 7 + : 
B. C. Th. Spierenburgh, 2e commissaris. Vermeerstraat 6. 

Verslag der -vergadering van 25 Februari 1937 in „De Nieuwe 
Karseboom". In het verslag lezen wij een prachtig voorbeeld van 
onderling medeleven, uitkomende in een besluit der vergadering 
om een der leden, die reeds geruimen tijd in het St. Canisius-
ziekenhuis is opgenomen, een gratis lidmaatschap 1937 aan te 
bieden. Belan,^tijk is ook het volgende: De heer Steijns vestigde 
nogmaals de a indacht op de z.g. Ka-Be-zegels (zie Maandblad van 
Januari 1937). H'j zelf had op het postkantoor te Cranenburg een 
dienstorder der Duitsche Rijkspost ingezien, waarbij v e r b o d e n 
werd, correspondentie met deze zegels gefrankeerd, te verzenden. 

J. K, RIETPIJK. - V 

De hem toegezonden stukken dragen dan ook een gelegenheids- of 
z.g. „Bahnpost''-stempel, dat hij echter g e e n voldoende bewijs 
acht voor het officieele gebruik dezer zegels. Hij betreurt het dan 
ook ten zeerste, dat deze particuliere maakwerken door verschil
lende handelaren in Nederland tegen betrekkelijk hoogen prijs 
te koop aangeboden worden. 

Afdeeling Tiel. 
Uit het jaarverslag over 1936 der afdeeling zij het belangriikstc 

gememoreerd. Het ledental steeg van 16 op 18. Er werden 9 ver
gaderingen gehouden met gemiddeld 9 leden. Ook in 1936 werden 
wederom de collecties van verschillende leden ter bezichtiging 
medegebracht. Dit is zeer belangrijk en leerzaam, want door het 
bezichtigen ziet men altijd wel weer bijzonderheden, die eerst aan 
de aandacht ontgaan waren. Op verschillende vergaderingen von
den veilingen plaats en bijna altijd was er een kleine verloting 
onder de aanwezigen. Voor de groote verloting werden weder 
fraaie zegels in series aangeschaft; het totaal bedrag hiervoor was 
evenwel iets minder dan vorige jaren. De bestuursverkiezing had 
tot resultaat, dal alle functionarissen werden herkozen. Het finan-
cieele gedeelte laat zien, dat het batig saldo nog ƒ11,56 bedraagt, 
tegenover ƒ35,03 per 1 Januari 1936. 

Afdeeling Venlo. 
De afdeelingsvergadering werd gehouden op 16 Februari in café 

Nationaal. De heer Den Hartog kondigde een nieuwe philateli-i 
.tische lezing ain voor de A'Iaart-vergadering. De heer J. Gooi werd 
met algemeene stemmen als lid aangenomen. Men besloot tevens 
in April a.s. een speciale behandeling der portzegels van Neder
land en Koloniën te houden. 

Vergadering. 
Jaarvergadering op 24 Maart 1937, des avonds te 7K uur, in 

het „Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 
1. Opening. 2 Mededeeh'ngen. 3. Notulen. 4. Verslag van den 

secretaris. 5. Verslag van de rekeningcommissie. 6. Verslag van den 
penningmeestv^r 7. Begrooting 1937. 8. Verslag van den biblio 
thecaris. 9. Verkiezing bestuurelden (aftredend zijn de beeren 
C. J. Reijerse en A. F. Wiederhold; beiden zijn herkiesbaar"». 
10. Begin jaarlijksche verloting. 11. Veiling. 12. Rondvraag en 
sluiting. 

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

Vergadering afdeeling Tiel (secr'-taris: T. Sonneveldt), eiken 2en 
Donderdag der maand in hotel „Corheleijn", TieL 

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

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

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

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: C. J. M. Steensel, 
Groote Markt 1, Nijmecen), eiken 4en Dinsdag der maand in „De 
Nieuwe Karsehoom", Mariënburgplein, Nijmecen. 

Vereadering afdeeling Tilburc (secretaris: A. Franken de Haes, 
Gerard de Bondtstraat 12, Tilburr»), eiken ^en Donderdag der 
maand, 8 uur n.m., in restaurant „Remmers". 

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

Verslag der vergadering van 24 Februari 1937. 
Aanwezig 25 leden. De voorzitter opent de vergadering, heet 

allen welkom, verheugt zich over de groote opkomst en spreekt 
de hoop uit, dat deze zoo moge blij\ren. De introducée, mevrouw 
Alberts-Herbers heet hij ook hartelijk welkom. Hij verzoekt ieder 
zich aan de goede gewoonte te houden, om zich tijdens het offi
cieele gedeelte van het rooken te onthouden. De notulen der 
vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen stukken. Schrijven van het bondsbestuur met ver 
melding van de afgedane stukkon tot 22 Februari 1937 en de te 
behandelen stukken op de vergadering van 27 Februari 1937 te 
Amsterdam. Na bespreking voor kennisgeving aangenomen. 

Schrijven van den heer IJsselmuiden re Arnhem, waarin, inlicfi-

-JC^rN. 
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tingen worden verzocht over het lidmaatschap. De secretaris zal 
zich met den heer IJsselmuiden in verbmding stellen en de noodige 
inlichtingen verschaffen. 

Van de aangeschreven 13 vereenigmgen zijn binnengekomen 10 
adhaesiebetuigingen voor de candidatuur dr. Valkema Blouw als 
vertegenwoordiger der kleine vereenigingen in den Raad van Be
heer van het Maandblad. Ter kennisname doorgezonden naar de 
administratie van het Maandblad. 

De voorzitter bespreekt in principe de wenschelijkheid vóór 
aanneming van nieuwe leden eerst informatie in te winnen, waar 
mede de vergadering accoord gaat. De in het Maandblad van 
Februari j.1. voorgestelde nieuwe leden worden na stemming allen 
gekozen; mevrouw Alberts-Herbers als introducée ter vergadering 
aanwezig, wordt door den voorzitier thans als lid welkom 
geheeten. 

Bij de rondvraag deelt de heer Katz mede, dat de heer Van 
Brink, directeur van het postkantoor ter stede, genegen is zijn 
verzameling op een vergadering te exposeeren. De voorzitter dankt 
den heer Katz voor zijn bemoeiingen en verzoekt den secretaris 
zich hiervoor met den heer Van Brink in verbinding te stellen. 

Ten slotte bespreekt de voorzitter nog den verkoop van de 
loten, die zeer goed verloopt. Ook de buitenleden koopen goed 
Hierna sluit de voorzitter het officieele gedeelte. C. R. F. 

Nieuwe leden. 
67. mevr. H. H. Alberts-Herbers, Karel van Gelderlaan 22, Oos

terbeek. 
106. mevr. E. Kipp-Nassau Noordewier, Zijpendaalscheweg 157, 

Arnhem. 
111. B. H. Hilferink, Bovenbeekstraat 25, Arnhem. 
43. "W. H. F. C. Majoewsky, Hobbemastraat 2, Arnhem. 
41. M. Berfelo, Laan van KlarenbeeK 76, Arnhem. 
20. A. Hummel, Sloetstraat 126, Arnhem. 

Bedankt als lid. 
142 W. T- Schoemaker, Nieuweweg 10a, Veenendaal. 
117. A. F. Scholten, Apeldoornscheweg 102, Arnhem. 

Afgevoerd als lid. 
106. H. Haeck, Epe. 

Overleden 
128. R. van "Waard, Boulevard 135, Arnhem. 

Adresverandering. 
24. mej. G. M. W. Veering, Ernst Casimirlaan 56, Arnhem. 

Voorgesteld als lid. 
G. T- Beldman, Villa Bella, Utrechtschestraatweg 159, Oosterbeek. 

(Voorgesteld door T. H. SmitV 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 31 Maart 1937, des avonds te 
8 uur precies, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 12 Januari 1937. 
Aanwezig 22 leden. Het nieuwe lid, de heer mr. A. de Jong. 

wordt welkom geheeten bij de opening van deze vergadering. De 
heer Bakker hid kennisgeving van afwezigheid gezonden. De no 
tulen worden gelezen en goedgekeurd. Hierna wordt melding ge 
maakt door den secretaris van de wijze, waarop hij in samen 
werking met den heer Van Putten de „postzegeld'-g" in de N.R.C 
heeft herdacht, terwijl door de aanvrage van de br'efkaarten van 
deze dag, die te Amsterdam verkrijgbaar waren, met een speciaal 
stempel, hij gezorgd heeft, dat de leden, die zulks wensen, daar 
een stel van konden bekomen. Hierna geeft de voorzitter het 
woord aan den heer Jorissen, die vervolgens den heer Van 
Harderwijk verzoekt zijn collectie van verschillende landen van 
Europa te laten passeren. Achtereenvolgens komen nu de niet ge
specialiseerde, doch mooie verzamelingen van Hongarije, Oosten-
lijk, Engeland Brazilië en de Verenigde Staten bij ieder voorb>j 
OD cartons, w?arbii veele schone en ongebruikte stukken ieders 
volle aandacht hadden. Na alfoop bedankt de heer Jorissen onzen 
voorzitter voor deze beschouwing namens de leden, d'e met 
aplaus het bedanken ondersteunen. Hierna kwam de verloting 
van het extra zegel en de gewone verloting, waarna de rondvraag 
de avond besloot. 

Verslag der bijeenkomst van 9 Februari 1937. 
Aanwezig 21 leden. De voorzitter opent de vergadering en heet 

de 21 aanwezigen welkom. De heer Jorissen laat dan zijn eerste 
gedeelte Engelsche koloniën passeren, nadat de notulen zijn goed
gekeurd. Achtereenvolgens passeren Gibraltar, Malta, Britsch-
Somaliland, Gambia, Sierra Leonekust, St. Helena, Ascension, 
Bahama Eilanden, Britsch-Honduras, Seychellen en Falklands 
Eilanden. Dit duurde geruime tijd. en de aanwezigen vonden deze 
verzamelingen zeer mooi. Het was dan ook geen wonder, dat de 
heer Jorissen hiervoor weer een extra dankwoord en lof voor de 
wijze van opzetten te incasseeren kreeg. 

Bij de verlonngen was de heer De Lang zeer gelukkig, terwijl bij 
de rondvraag de aandacht op de tentoonstelling Polen te Amster
dam werd geve'.tigd. Niets verder aan de orde zijnde, sloot de 
heer Van Harderwijk deze goed bezochte vergadering. L. W. I. 

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

Verslag der vergadering van 26 Februari 1937. 
Na goedkeuring der notulen van de vorige vergadering" en 

bekendmaking der belangrijkste ingekomen stukken, doet de voor
zitter eenige mededeelingen, o. a. dat op de jaarvergadering, (19 
Maart a.s.) de beeren Robbers en Mans als voorzitter en penning
meester periodiek aftreden, doch zich niet herkiesbaar stellen. De 
heer Robbers heeft hiertoe besloten, wijl hij zich door zakelijke 
bezigheden te veel buiten de philatelic meent te gevoelen, terwijl 
de heer Mans om gezondheidsredenen tot dit besluit kwam. Na de 
discussie, welke naar aanleiding dezer m.ededeelineen plaatshad en 
de daarop volgende korte pauze, stelde de heer Sonnemans eerst 
zijn collectie Liechtenstein en daarna zijn collectie Oranje-Vrijstaat 
ter bezichtiging De woorden van dank door den voorzitter rot 
den heer Sonnemans gericht, worden door warm applaus door de 
vergadering bekrachtigd. Nadat verschillende leden van de rond
vraag hebben gebruikgemaakt, wordt deze goed bezochte samen 
komst besloten met de gebruikelijke verloting onder de 
aanwezigen, waarvoor verschillende personen prijzen hadden 
geschonken. H. W 

Ingeschreven als lid. 
14. J. "W. Zwnrt, Jan Haringstraat 14, Haarlem. 
26. D. C. Z'ip, Leidschestraat 41, Hillegom. 
52. M. W. Fleury, Mesdaglaan 11, Heemstede. 

140. moet zijn K. W. van der Kaay. 
Voorgesteld als lid. 

G. lonker, Willem de Zwijgerlaan 38, Haarlem. 
H. Th. Fibbe, Saenredamstraat 122, Haarlem. (Voorgesteld door 

M. J. Vink). 
Geroyeerd als lid. 

206. W. J. van Vliet, Heemstede. 
Bedankt als lid. 

184. H. H. Ploeg, Haarlem. 
178. F. Th. Schilpzand, Bennebroek. 
145. W. B. de Jager, Amsterdam. 
101. A. den Heeten, Bennebroek. 

82. B. M. de Vet, Beverwijk. 
Verzoek. 

De leden, die hun contributie aan den penningmeester, den heer 
C. B. Mans, Mesdaglaan 13, Heemstede, nog niet voldeden en dit 
alsnog per giro willen doen (bedrag ƒ 3,35\ worden beleefd ver
zocht hiertoe over te gaan vóór het einde der maand; het nummer 
van de girorekening van genoemden heer is 195055. 

Vergadering. 
De jaarlijksche algcmeene ledenvergadering zal gehouden worden 

op Vrijdag 19 Maart 1937, des avonds te 8K uur precies, in de 
sociëteit „Vereeniaing", Zijlweg (bij de Zijlbrug), Haarlem. Let 
op DATUM en PLAATS ! 

De agenda vermeldt o. m. bestuursverkiezing; periodiek af-
fredenden zijn de beeren Robbers en Mans, die zich niet herkies
baar stellen (zie verslagV Herinnerd wordt aan het huishoudelijk 
reglement, art 8a, luidende: Candidaatstellingen moeten, door 
minstens twee leden onderteekend, twee dagen vóór de vergadering 
bij den secretaris ingeleverd worden. 

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

Verslag der vergadering van 22 Februari 1937. 
Aanwezig 46 personen. De 2e voorzitter, de heer Cleij, opent 

te ruim half negen deze vergadering met een woord van welkom 
en constateert met genoegen de groote opkomst. Medegedeeld 
wordt, dat de voorzitter, de heer Kielman, nagenoeg hersteld is 
en waarschijnlijk de volgende vergadering weer aanwezig zal kun
nen zijn. De notulen van de vorige vergadering worden vervolgens 
gelezen en onveranderd goedgekeurd. Aan de leden wordt mede
gedeeld, dat de sectiehoofden, de beeren Beukema en ir. Meiborg, 
werden herbenoemd. De heer Jonker, die reeds eenigen tijd de 
buitensectie heeft, werd voorloopig ook belast met de sectie van 
dr. Van der Spek. Laatstgenoemde zal den nieuwtjesdienst be
houden. Gestemd wordt over de toelating van een viertal candidaat-
leden. Het stembureau, gevormd door de beeren Bottinga en Vos, 
rapporteert, dat dezen met algemeene stemmen zijn aangenomen. 
Als gebruikelijk wordt ook nu weer een verloting van verschillende 
mooie zegels gehouden. Bij de rondvraag vestigt de heer G. Westra 
de aandacht op de onbillijkheid, dat in den tijd, wanneer zegels 
met toeslag worden uitgegeven, de kosten van frankeering bij 
abonnement van periodieken niet in deze zagels mogen worden 
voldaan, terwijl dit wel wordt toegestaan voor andere zendingen. 
De voorzitter zegt toe, dat het bestuur deze kwestie bij het Bonds-
bestuur aanhangig zal maken. Nadat nog enkele vragen zijn 
beantwoord, wordt het officieele gedeelte der vergadering gesloten. 

A. C. S. 
Nieuwe leden. 

58. S. J. Timmenga, Prinsesseweg 73a, Groningen. 
60. H. F. T. Wolters, Koninginnelaan 2, Groningen. 
61. C. Weijers Floresplein 6a, Groningen. 

172. F. J. Tempel, Berlijn. 
Candidaat-Ieden. > 

F. Cleij, Groningen. 
W. R. van Dam, Sumatralaan 10, Groningen. 
H. Meijer, Bankastraat 15a, Groningen. 
T. Drijver, Visj,chersdiik 28, Enkhuizen. 
W. A. J. Lucas, Jozef Israëlsstraat 53, Groningen. 
J. Duintjer Mzn., Wildervank. 

Adresverandering. 
170. H. R. Jonker wordt Troelstralaan 51, Groningen. 

Mededeeling. 
De aandacht van de leden wordt erop gevestigd, dat men de 

rondzendingen niet langer dan d r i e d a g e n onder zich mag 
houden. 

Vergadering. 
I edenvergaderine op Maandag 22 Maart 1937; 
Beursavond op Donderdag 8 April 1937; 

beide des avonds te 8.15 uur, in „Su'sse", te Groningen. 

Philatel.-Vereenii^ing ,.Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

Verslig der vergadering van 15 Februari 1937. 
Aanwezig 25 leden. Bij ontstentenis van den voorzitter opent de 

vice-voorzirter de vergadering en heet allen welkom. De notulen 
van de jaarvergadering worden voorgelegen en goedgekeurd. Ver
volgens worden de candidaat-ledcn, de beeren Heijnen, Strijkers '•n 
Bovv, met 1 stem blanco tot lid aangenomen. 

Bij de rondvraag merkt de heer Du Saar op, dat de rondzen
dingen door enkele leden te lang worden achtergehouden. Verschil
lende leden zijn het hiermede eens; de voorzitter zegt toe, dat de 
personen, die zich hieraan schuldig maken, daarop gewezen zullen 
worden De heei Willems vraagt hoe de regeling is betreffende de 
leden, die OD de jeugdvergaderingen tegenwoordig zullen zijn. De 
voorzitter deelt mede, dat dit alsnog bekend zal worden gemaakt 

Niets meer aan de orde zünde, wordt de gratis verloting ge
houden, waarna het vereenigingsspel J. H. 

Nieuwe leden. 
136. P. Heijnen, Wilhelminasingel 102, Maastricht. 

134. H. Strijkers, Treebeekstraat 37, Trefibeek. 
135. P. Bovy, Sterreplein 24, Maastricht. 

Candidaat-Iid. 
H. Smeets-Cals, Geneindestraat 21, Valkenburg. (Eigen aangifte). 

Mededeeling. 
Dringend wordt verzocht om de tondzendingen niet langer 

te houden dan de vastgestelde termijn. Niet op tijd doorzenden 
veroorzaakt hethaaldelijk storing bij de administratie en leidt tot 
voortdurende klachten van de medeleden. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 5 April 1937, beurs; 
Maandag 19 April 1937, vergadering; 

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 Februari 1937. 
Te ruim half negen opent de voorzitter met een welkom aan 

de aanwezigen de vergadering, in het bijzonder aan den heer 
Drijver van Enkhuizen. De secretaris krijgt direct gelegenheid 
tot het lezen der notulen, welke onveranderd goedgekeurd worden. 
Bij de ingekomen stukken is een brief van den heer Stoeke, die, 
in verband met zijn vertrek naar Indic. als lid bedankt. De voor 
zitter zet hierna uiteen ,om welke redenen de heer Drijver lid 
der vereeniging wenscht te worden, wat speciaal handelaar-
belangen zijn. 

De heer Alderliefste brengt dan verslag uit over de door hem 
en den heer Krijger gecontroleerde boeken van den penningmeester 
en administrateur, welke goed bevonden zijn, waarna de voorzitter 
den penningmeester en administrateur, die inmiddels niet meer 
in het bestuur zitting heeft, dank brengt voor het door hen 
gedane werk. De heer Brouwer doet het voorstel de rondzending 
te reorganiseeren, om het voor de sectiehoofden gemakkelijker te 
maken, door de leden, die bij elkaar in een buurt wonen, in volg
orde op de lijsten te plaatsen, waar geen bezwaar tegen gemaakt 
wordt. 

De voorzitter doet dan de mededeeling dat getracht zal worden 
de kroningszegels, welke ter gelegenheid van de kroning van den 
Engelschen koning uitgegeven zullen worden, te bestellen, waar
voor enkele leden zich opgeven. Voor de rondvraag geeft niemand 
zich op en sluit de voorzitter hierna onder dankzegging de 
vergadering. M. H. H. 

Adresverandering. 
C. W. M. Zomerdijk wordt Laan 74, Den Helder. 

Nieuwe leden. 
J. Drijver, Visschersdijl 28, Enkhuizen. (Met 1 April). 
L. M. F. Rüder, Dijkstraat 38, Den Helder. (Met 1 April). 

Bedankt als lid. 
L. J. Stoeke, Van Leeuwenhoekstraat 15, Den Helder. 

Vergadering. 
Vereadering op Dinsdag 23 Maart 1937, in de bovenzaal van 

café „Postbrug", Koningsplein, Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 1 Maart 1937. 
Aanwezig zijn 21 leden en 1 candidaat-lid, als de voorzitter de 

vergadering opent. De notulen worden voorgelezen en goed
gekeurd. In aansluiting hierop deelt de heer Boersema mede, dat 
de vergadering te Brunssum zal plaats hebben op Zaterdag H 
Maart te 8 uur, en worden de leden van „Heerlen" gaarne 
verwacht. 

Ingekomen is een uitnoodiging van de vereeniging „Eindhoven", 
om deel te nemen aan een aldaar in Mei te houden tentoonstelling. 
Onderstaande candidaat-Ieden worden als lid toegelaten. Van de 
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rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. In verband met de 
Paaschdagen wordt de volgende vergadering een week vroeger 
vastgesteld, terwijl de aangekondigde beursavond van 15 Maart 
vervalt. Na de gratis verloting wordt de vergadering gesloten. 

P. S. 
Nieuwe leden. 

mr. P. Ballieux, Akerstraat 107, Heerlen. 
N. Ramakers, Kasteel, Hoensbroek. 

Adreswijziging. 
Th. J. Bots, thans Dr. Meulemanstraat 24, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 22 Maart 1937; 
Bcursavond op Maandag 12 April 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 Februari 1937. 
Tegen half negen opent de voorzitter de door 12 leden en 

3 introducé's bezochte vergadering, welke laatsten speciaal welkom 
worden geheeten. De notulen van de vorige vergadering, gehouden 
21 Januari 1937, worden gelezen en onveranderd vastgesteld. De 
ingekomen stukken zijn in de bestuursvergadering behandeld; zij 
waren van geen belang voor de algemeene vergadering en zijn al-
zoo voor kennisgeving aangenomen. 

Verzameling zegels Frankrijk. Door 2 beeren was hun verzame
ling ingezonden; deze zijn door alle aanwezigen met studie in
gezien. Aan ieder der beeren is een kleine prijs toegekend voor 
de bestede moeite. Verdere uitvoering van dit besluit is niet 
noodig, daar uit de kleine inzending blijkt, dat hiervoor geen 
medewerking is te verkrijgen. 

De beide candidaat-leden worden bij acclamatie als lid der ver-
eeniging toegelaten. 

Bii de rondvraag worden door een lid verschillende Belgische 
zegels getoond, die alle valsch blijken te zijn. Deze waarschuwing 
kunnen de beeren ter harte nemen, daar er hier nog al veel zaken 
met Belgen worden gedaan. Een ander lid deelde de vergadering 
mede, dat door zijn zorgen een junioren-club is opgericht, welke 
blijkt levensvatbaarheid te bezitten. Nadat door enkele leden nog 
zegels zijn verkocht en omgeruild, sluit de voorzitter deze verga
dering en de_'!t namens het bestuur nog mede, dat de volgende 
algemeene vergaderingen zooveel mogelijk zullen worden gehouden 
op den 3en Donderdag der maand. G. T 

Nieuwe leden. 
81. J- Almekinders, Plein Zuid 93, Zaamslag. 
82. Cl. van den Hemel, Markt 7, Sas van Gent. 

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

Verslag der algemeene jaarvergadering van 21 Februari 1937. 

De voorzitter opent te 3.15 uur de jaarvergadering. Aanwezig 
zijn 27 leden, benevens 3 candidaat-leden. Deze laatsten wenscht 
de voorzitter van harte welkom. In een korte terugblik uit de 
voorzitter zijn tevredenheid over den groei en den bloei van de 
vereeniging; 19 nieuwe leden traden in het afgeloopen jaar tot de 
vereeniging toe, terwijl inmiddels weder 5 candidaat-leden werden 
ingeschreven. Met de financiën is het alleszins in orde. De afdee-
ling Verkoop floreert uitstekend en mag zich in een steeds toe
nemende belangstelling verheugen. De afdeeling Junioren zag haar 
ledental in 1936 met 9 vermeerderen. 

De voorgelezen notulen worden onveranderd vastgesteld. Bij de 
ingekomen stukken bevinden zich de reglementen en voorwaarden 
tot deelname aan de tentoonstelling der Philatelistenclub „Eind
hoven", te houden op 22 en 23 Mei a.s. Nadat den secretaris dank 
is gebracht voor zijn overzichtelijk jaarverslag, worden rekening 
en verantwoording 1936 benevens begrooting 1937 goedgekeurd, 
terwijl naar aanleiding van het verslag der financieele commissie 

aan den penningmeester, benevens aan den directeur der afdeeling 
Verkoop en den penningmeester der afdeeling Junioren decharge 
wordt verleend, onder dankzegging voor de vele belanglooze 
diensten aan de vereeniging bewezen. Hierna wijst ook de voor
zitter op het vele werk, dat door de verschillende functionarissen 
in het belang der vereeniging verricht wordt, welke woorden van 
een luid applaus der leden vergezeld gaan. 

De periodieke aftredingen handhaven penningmeester en vice-
voorzitter, terwijl tot leden van de financieele commissie be
noemd worden de beeren A. H. M. Kools en M. Cappel. 

Hierna voelt de heer J. van de Meerendonk zich geroepen 
namens de leden dank te brengen aan het bestuur. In zeer waar
deerende woorden prijst spreker op de eerste plaats den voorzitter 
voor de prettige wijze, waarop deze steeds de vergaderingen wist 
te leiden. Vervolgens wijst hij op het vele werk, dat door den 
secretaris op accurate wijze verricht wordt en drukt dan zijn be
wondering uit voor den directeur der afdeeling Verkoop. Als lid 
van de financieele commissie heeft spreker een kijk gekregen op 
het vele werk, dat deze functie met zich brengt en een bijzonder 
woord van lof voor dezen functionaris acht spreker alleszins op 
zijn plaats. Ook de overige bestuursleden verzoekt spreker de 
erkentelijkheid der leden te willen aanvaarden. Namens het be
stuur dankt de voorzitter voor de waardeerende woorden tot hen 
gericht. 

Voor de gehouden verloting zonder nieten voor de aanwezige 
leden zijn zeer fraaie zegels beschikbaar gesteld. Bij de rondvraag 
verzoekt de heer Rademaker namens den heer Diedrich de moge
lijkheid te onderzoeken, of niet gezamenlijk de tentoonstelling te 
Eindhoven bezocht kan worden. De voorzitter zegt toe, een en 
ander in overweging te zullen nemen. De directeur der afdeeling 
Verkoop vestigt de aandacht der candidaat-leden op den rond-
zenddienst. Alvorens de vergadering te sluiten dankt de voorzitter 
de leden voor de ondervonden medewerking, waarin hij in het 
bijzonder den heer Rademaker betrekt, in verband met zijn be
reidwilligheid om een vergaderlokaal beschikbaar te stellen voor 
de leden der afdeeling Junioren. Hierna volgt sluiting van de 
jaarvergadering 1937. P. H . 

Nieuwe leden. 
E. Bruinsroa, Smalle Haven 34, 's-Hertogenbosch. 
M. van der Wouw, Halvemaanstraat 3, 's-Hertogenbosch. 
J. Meijsen, Citadellaan 51, 's-Hertogenbosch. 
A. Ottevanger, Dr. Hermanslaan 5, Villapark, Oss. 

Afgevoerd als lid. 
W. P. J. B. van Galen, Van der Weeghensingel 25, 's-Hertogen

bosch. 
Mededeeling. 

De leden worden verzocht geen verdere boekjes voor de afdee
ling Junioren in te zenden, behoudens Nederland en Koloniën, 
daar een voldoende hoeveelheid aanwezig is. 

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

Verslag der vergadering van 22 Februari 1937. 
Aanwezig 16 leden. Bericht van verhindering is binnengekomen 

van de beeren Faber, Prinssen en Van de Ven. Na opening van 
de vergadering worden de notulen van de vorige bijeenkomst goed
gekeurd. De voorzitter leest vervolgens een schrijven van de kas
controlecommissie voor, naar aanleiding waarvan den secretaris
penningmeester decharge verleend wordt over het jaar 1936. Hij 
dankt den secretaris-penningmeester en de leden der controle
commissie voor hun werkzaamheden. 

Na ballotage worden de 3 candidaat-leden allen met algemeene 
stemmen als lid aangenomen. Over de financieele resultaten van 
hetafgeloopen jaar worden de volgende cijfers genoemd: Inkom
sten: contributies ƒ11,30; donaties ƒ7 ,—; aandeel baten Maand
blad ƒ8 ,76 ; saldo nieuwtjes en bestellingen ƒ0 ,06 ; saldo rondzend-
dienst ƒ 20,89/^; winst loterij ƒ47,44; verkochte nummerstem-
pels ƒ0 ,60; onvoorzien ƒ3,20. Uitgaven: Maandblad ƒ60,26; De 
Phliatelist ƒ5 ,15 ; drukwerk ƒ 3 , 3 3 ; onkosten secretariaat ƒ8 ,90 ; 
verlotingen en wedstrijden ƒ21 ,99K; onkosten voorbereiding ten
toonstelling 1937 ƒ41,99. Het jaar 1936 sluit met een voordelig 
saldo van ƒ57,63. De begrooting voor 1937 wordt vervolgens als 
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volgt aangenomen: Inkomsten: contributies ƒ 117,60; aandeel baten 
Maandblad ƒ 7 , 7 5 ; saldo rondzenddienst ƒ 15,—. Uitgaven: Maand
blad ƒ 7 0 , — ; De Philatelist ƒ5 ,15 ; Drukwerk ƒ 5 , — ; onkosten 
secretariaat ƒ 15,—; verlotingen en wedstrijden ƒ 15,—; tentoon
stelling ƒ 2 0 , — ; onvoorzien ƒ10,20. Als leden van de controle
commissie worden gekozen de beeren Brouwers en Domensino, als 
plaatsvervangers de beeren Aben en Van Breemen. Hierna worden 
7 fraaie prijzen verloot, waarna de heer Van Lieshout een kleine 
veiling houdt. Na de rondvraag volgt dan sluiting van het offi-
cieele gedeelte van deze bijeenkomst. A. H. J. S. 

Nieuwe leden. 
58. H. F. Broens, Bakelscheweg 28, Helmond. 
59. A. J. Geerts, Steenweg 13a, Helmond. 
60. W. L. A. Rondel, Mauritslaan 25, Helmond. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 22 Maart 1937, des 

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

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

Vergaderings-verslagen. 
De beide laatste vergaderingen mochten zich in groote belang

stelling verheugen. Dit kwam mede door de belangrijke bespre
kingen voor de op handen zijnde tentoonstelling. Bepaald werd 
dat de tentoonstelling gehouden zal worden op 9, 10 en 11 April. 
De officieele opening vindt plaats door den burgemeester der 
gemeente Veken op Vrijdag-avond 9 April, des avonds 8 uur, 
in het clublokaal Patronaatsgebouw, Willemsbeekweg, IJmuiden,. 
Oost. Zaterdags en Zondags daaraanvolgend zal zij vanaf 's middags 
2 uur voor het publiek geopend zijn tegen een toegangsprijs van 
10 cent. 

De voorzitter deelde mede, dat de zegels, welke worden in
gezonden, verzekerd worden tijdens het verblijf bij hem aan hu's, 
het vervoer naar de zaal en gedurende de tentoonstelling, tegen 
diefstal, brand, enz. 

Bereids zijn maatregelen getroffen om een aparte afstempeling 
te verkrijgen op de dagen der tentoonstelling. Eenige introducé's 
gaven zich op als lid. Hartelijk welkom in onzen kring. 

Op beide vergaderingen vond een geanimeerde verloting plaats. 
Tijdens het ni;t officieele gedeelte was er gelegenheid om zegels 
te ruilen, waarvan een bijzonder dankbaar gebruik werd gemaakt 

Nieuwe leden. 
H. Brons jr.. Nachtegaallaan 4, IJmuiden, O. 
C. Hondsmerk, Koningstraat 21a, boven. Beverwijk. 

S. Meijer, Rembrandtlaan 1, IJmuiden, O. 
J. A. Bode, Dnehuizerkerkweg 81, Velsen (Driebuis). 
A. Zadows, Bloemstraat 104, IJmuiden. 

Adresverandering. 
J G. Goppel, van Beverwijk naar Meerweidelaan 3, Velsen, N. 

Eerstvolgende vergaderingen. 
Vrijdag 12 Maart en DINSDAG 23 MAART (JAARVERGA

DERING), beide in clublokaal Patronaatsgebouw, Willembeeks-
weg, IJmuiden, O. 

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

Vers'ag der vergadering van 22 Februari 1937. 
Te circa half negen opent de voorzitter de vergadering en heet 

de aanwezigen welkom, in het bijzonder den heer Van Vriesland, 
die heden avond als gast in ons midden aanwezig is. Er wordt 
overgegaan t j t voorlezing der notulen, welke worden goedge
keurd. Hierna volgt het jaarverslag van den secretaris-administra
teur. Er wordt voorgesteld het bestuur uit te breiden met een 
persoon, daar de heer Polling, met het oog op zijn werkkring, niet 
altijd zeker is aanwezig te kunnen zijn. Na eenige discussie wordt 
voor deze functie voorgesteld de heer H. Spruit, die na eenige 
aarzeling ziin benoeming aanvaardt. De benoeming van een sectie
hoofd wordt voorloopig nog aangehouden. De heer Polling deelt 
voorts mede, dat het bestuur deze maand zal vergaderen voor de 
in Maart te houden voorjaarsverloting. Door den heer Palsgraaf 
wordt voorgesteld als candidaat-lid de heer Vermeulen te Gouda. 

Niets meer te behandelen zijnde, wordt overgegaan tot de rond
vraag, waarvoor zich opgeeft de heer Schouten, die voorstelt, om 
op de onderlinge veilingen den kooper, behalve de koopsom, ook 
de 10 pet. onkosten te laten betalen en deze niet van het geboden 
bedrag den verkooper in mindering te brengen. De heer Polling 
meent echter, dat wanneer de verkooper de onkosten draagt, dit 
het meest billijke is. 

Hierna volgt een pauze, waarin de heer Van Vriesland in de 
gelegenheid wordt gesteld zijn zegels te verhandelen. Dan volgt 
de veiling, waarvan het aanbod heel wat grooter is dan de vraag, 
met het gevob^, dat er weinig kavels van eigenaar verwisselen. 

Candidaat-lid. 
M. Vermeulen, Constantijn Huygensstraat 55, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 22 Maart 1937, in de bovenzaal van 

„Het Schaakbord", Gouda. 

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

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

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

Ti|r PriJaBen i n B n g e l s c h ^ e l d I b e t e e k e n t e e n g r o o t e e x t r a k o r t i n g , - ^ g 

J. BIRD, 6 West Hïll Road, London, S. W. 18. (M°) 
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Ned. Ver. van Luchtp.verz. „Üe Vliegende Hollander' . 
Secretariaat Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

Nieuwe katalogen. 
Wij hebben het bericht ontvangen, dat binnen eenige maanden 

een nieuwe druk zal verschijnen van de Catalogue Historique et 
Descriptit de la Poste Aérienne van Th. Champion en van de 
Deutscher Flug- und Zepelin-Post Katalog van H. £. Sieger. 

De zwendelbestrijding. 
Op het congres der Federation Internationale de Philatelie (de 

F.I.P., waarbij vrijwel alle philatelistische vereenigingen van Europa 
zijn aangesloten) te Luxemburg kwam de „Thoolen-Roberti-
raketpost" ter sprake en werd aan de hand van de noodige bewijs
stukken veroordeeld. Daar de heer Maingay tijdens dit congres 
door een ongeluk getroffen werd, maakte een ander een voor-
loopig verslag op.*) Uit dit verslag zou men kunnen lezen, alsof 
a l l e raket-souvenirs uit den booze waren en slechts waren aan
gemaakt om de verzamelaars te bedriegen. Dit gaf dus den indruk 
alsof o o k gesproken was over eerlijke en serieuze onderzoekers. 
Geen wonder, dat dr. Robert Paganini hier tegen opkwam en 
onder het opschrift „Philatelie und Raketenpost" in verschillende 
toonaangevende buitenlandsche tijdschriften er een artikel aan 
wijdde, waarin o. a. te lezen was, dat er eens een tijd zal komen, 
waarin men zal lachen om de resolutie, welke te Luxemburg uit
gesproken was. Later zag hij in, dat het hier een misverstand was, 
maar dit eerste artikel was natuurlijk koren op den molen van 
degenen, wier gestes in Luxemburg waren veroordeeld. Dr. Robert 
Paganini schreef in zijn vervolg-artikel, nadat hij geconstateerd 
had, dat het voorloopige verslag hem een verkeerde voorstelling 
van zaken had gegeven: „Hierzu möchte ich bemerken, dass ich 
zufolge wiederholter Klagen über den Betrieb der H.H. Thoolen & 
Konsorten am ?. August 1936 als President d'honneur de la Ligue 
Internationale Aérophilatélique demissioniert habe. Nun hat diese 
Verbindung die groteske Unverfrorenheit, meinen Artikel aus der 
S. B. Ztg. zugunsten der Raketenpost ohne Quellenangabe und 
ohne mein "Wissen in ihrem Organ zu publizieren und damit den 
Anschein zu erwecken, es sei ein Originalartikel, den ich für ihr 
Blatt geschrieben. Dadurch soll auch die Auffassung hervorgerufen 
werden, dass die Produkte der H.H. Thoolen & Konsorte zu den 
unbeanstandeten Raketenpost-Belegen zu zählen seien !" 

Met dat al is het beoogde resultaat nog steeds niet geheel 
bereikt. Juist den laatsten tijd hoorden wij weer ergerlijke staaltjes 
van verzamelaars, die door onwetendheid van den juisten aard 
dezer maaksels, beetgenomen waren. De makers kunnen juist door
dat zij bij dergelijke verzamelaars een grooten buit binnenhalen, 
veel tijd en geld besteden aan den aanmaak en de verspreiding 
van hun misleidende berichten. De weerlegging daarvan is nog 
lang niet voldoende. Wij zullen binnenkort met meer positieve 
plannen moeten komen, ten einde den zwendel doelmatiger te 
kunnen bestrijden. Voor de eerlijke luchtpostverzamelaars en den 
goeden naam van ons verzamelgebied is dit van het allergrootste 
belang. J. P-

*) De heer Maingay meldt ons zoojuist, dat hetgeen destijds in 
de pers gezegd werd, slechts berustte op mededeelingen van ver-
tegenwoordige-c op het Congres, die óf geen notities namen èf 
alleen volgens hun geheugen iets opgaven. De notulen verschenen 
door zijn ongeluk helaas eerst maanden te laat. 

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

Verslag der vergadering van 3 Maart 1937. 
Wanneer de voorzitter de vergadering opent, blijken 21 leden 

aanwezig te zijn. De nieuwe leden worden welkom geheeten. De 
oniwerp-statutcn en huishoudelijk reglement worden, na enkele 
kleine wijzigingen, goedgekeurd en zullen spoedig gedrukt worden. 
Een eigen gironummer zal worden aangevraagd; ook wordt tot 
aanschaffing van stempels besloten, welke tegen kostenden prijs 
aan de leden worden verstrekt. Bij uittreden uit de vereeniging 
wordt, bij weder inlevering, het betaalde bedrag gerestitueerd. Er 
zal een verzekering gesloten worden tegen brand en diefstal vsn 
de circuleerende boekjes. 

Namens de aanwezigen bedankt de heer Kroeze het bestuur 

voor het vele en goede werk, dat het in dezen korten tijd a! 
gedaan heeft. Hij schenkt 4 waardevolle boekjes voor de biblio 
theek, terwijl de heer Van Nijnatten er nog een boek aan toe
voegt. De bibliotheek zal worden ondergebracht bij mevrouw 
M. E. de Roos, Keucheniuslaan 12. 

Voor de vei loting worden vele zegels geschonken, zoodat na
genoeg een ieder een prijsje kan bemachtigen. 

De heer Kroeze was zoo vriendelijk zijn bijzonder fraaie ver
zameling aan de vergadering te toonen. Het was weer een ge
noeglijke avond G. C. v. H. 

Nieuwe leden. 
J. H. A. van Luijk, tandarts, Wijersstraat 4, Amersfoort. 
B. Both, Vincent van Goghstraat 16, Amersfoort. 
G. Sanders, Ie Helmersstraat 37, Amsterdam, W. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 7 April 1937 in „Het Valkje", Amers

foort. Aanvang beurs 7 uur; vergadering 8 uur. 

D A I M K B E T U I G I I V G E I V . 
„Ik wensch U dank te betuigen voor uw cheque van den verkoop mijner postzegels. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik U te bedanken voor de buitengewoon 
mooie prijzen, die gij ervan gemaakt hebt en ik zal niet nalaten uw firma aan 
te bevelen bij eenigen mijner vrienden, dïe postzegels wenschen te verkoopen". 

„Duizendmaal dank voor uw cheque van £ 101.19.2. Het zal U aangenaam 
zijn dit te vernemen, daar ik niet meer dan £ 50 ervan verwacht had". 

Gij zult geheel voldaan zijn, indien gij uw zegels ten verkoop zendt naar de 
B O N D S T R E : E : T R O S X Z E G E L V E I L I I V G E Ä I . 

Correspondentie: Engelsch, Fransch en Duitsch. 
131/134 NEW BOND STREET. 

LONDON, W. 1. (Engeland). (187) 
Telefoon Mayfoir 0218. Telegram-adres: Phistamsel-Wesdo, London. 

H. 8. HllllMER, 

HPM EEN 
AANBIEDING. 

Eng. KroningS'Serie 
De complete serie, bestaande uit 135 zegels 
der 4 5 Kroon-Kolon iën , slechts f 12 ,50 

Franco toezending na verschijnen. 
Leveringen uitsluitend bij vooruitbetaling. 

De liaagsche i ostzegel llandel, 
Noordeinde 196, DEN HAAG, 
Telefoon 113157. Giro 110104. (244) 
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CWU kJOJ^^J^it gaatt ut den i(mjy.U4mtifdnawc ßeneden! 
Daarom is het bezit van zegels beter dan geld. 

Ik ben in staat zeldzame Koloniale zegels aan te bieden tegen billijke prijzen, en 
zichtzendingen worden op aanvraag gaarne toegezonden naar elk deel der wereld. 

3h gaed^aap^^te AandeCawc in de utev-eid in ^zeldzame JCaCatücde <scg^ ió.: 

T. ALLEN, Frinton on Sea, Essex (England). 
(224) 

EMAURICE BAETEN. 
J 1-3 RUE DU MIDI. BRUXELLES. 
ft VEIIING' KMENDER. 

33^ Veiling 
ANTWERPEN: 

31 Haart, 
1, 2 en 3 April 

1937. 

34® Veiling 
BRUSSEL: 

22, 24, 25, 26 en 
27 Mei 1937. 

35® Veiling 
ANTWERPEN: 

28, 29 en 30 Juni 
1937. 

BELANGRIJKE ALGEHEENE VERZAMELING, 
vooral EUROPA, eerste uitgiften: 

Duitsche Staten, talrijke klassieke rariteiten; Spanje (1865-cadre 
renversé); Frankrijk (1 fr. verm. op brief, prachtstuk); Luxemburg 
ongetande prachtstukken, erreur: Un Pranc, schuine S.P., enz.); 
Zwitserland-Kantons; Vereenigde Staten van Amerika, Engelsche 
en Fransche Koloniën. Talrijke en belangrijke restanten. 

Prachtige en zeer belangrijke algemeene verzameling: 
BELGIË (speciaal-verzameling); Duitsche Staten, compleet; Ita-
liaansche Staten, Trinacria en Croix-de-Savoye, Toskana, 2 soldi 
en 3 lire, Modena, groot B. G., enz.; Zwitserland-Kantons, talrijke 
luxus exemplaren; Luxemburg en Nederland, selectie der ongetande 
uitgiften; U.S.A., ongetande prachtexemplaren; Spanje, (speciaal
verzameling, blokken, afstempelingen). 

MONSTER-VEILING. 

Zeldzaamheden ! Kwaliteit! 

Rechterlijke verkoop eener verzameling postzegels, hebbende toe
behoord aan den Heer M. te Antwerpen. 
Uitgebreide verzameling, talrijke restanten, doubletten, stock-
zegels, enz. 

Geïllustreerde 
catalogi 
kosteloos 

op aanvraag. 
(^252) 
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Machine 718. 
Model C3B, sedert 4 November in gebruik te Goirle. Tusschen 

de stempels een gekartelde rechthoek, waarin een silhouet van 
fabrieksgebouwen en een rookende schoorsteen, benevens de naam: 
N.V. / STOOMWEVERIJEN / BESOUW. Links van den datum
stempel een op de punt staande driehoek, gevlochten in een 
dubbelen cirkel. In den driehoek: S G / B, in den cirkel: WETTIG 
GEDEPONEERD. 

Machine 719. 
Model C3B, sedert October in gebruik bij de Coöp. Beetwortel

suikerfabriek tv.' Puttershoek. Tusschen de stempels een driehoekje 
met de letter P in een cirkel en in de hoeken C S F . Eronder in 
cursieve letters: Kristal Suiker / Gedroogde Pulp. 

Machine 721 IIL 
Model C3B, sedert 2 December in gebruik te Amsterdam. Tus

schen de stempels: STOOMMEELFABRIEK / „HOLLAND" 
N.V. over een cirkelvormig vlak. Bij type II bovendien links een 
bakkersfiguurtje met twee brooden en bijschrift: GEDEPONEERD 
/ HANDELSMERK / Zóó / BAKT MEN VAN / „HOLLAND" 
MEEL. 

Hasler. 
Machine H. 535 IJL 
Beide cliché's van deze machine werden eind Januari vernieuwd. 

Tusschen de stempels staat thans: I.v.H.  H.B. / (afb. Leidsche 
stadswapen) / ORGANISATIE, en links: NEDERLANDSCH ■ 
CENTRUM DER / HANDELSWf TEN / SCHAPPELIJKE 
STUDIE. 

Machine H. 619 IIL 
Op 12 Februari 1937 in gebruik genomen. Tusschen de stempels 

in lijnversiering COÖPERATIEVE / BEETWORTEL / SUIKER
FABRIEK / TE ZEVENBERGEN. Bij type II bovendien links van 
den datumstempel een afbeelding van de fabrieksgebouwen in een 
liggend ovaal. 

Machine H. 620. 
Sedert 18 Februari 1937 in gebruik te Zaandam. Tusschen de 

stempels in een ruitvormige omlijsting: KEG, waaromheen de 
naam: C. KEG's GROOTHANDEL N.V., daaronder THEE / 
KOFFIE / VERPAKTE / LEVENSMIDDELEN. 

Links van den datumstempel de combinatie firmanaamslagzin: 
Kwal.ieJt / E n . . . . / GOEDKOOP in een gekartelde cirkel. 

NED.INDIE. 
Francotyp. 

Machine 9 VL 
Nadat de B.P.M, te Soerabaja op 20 Augustus 1936 een aantal 

drukwerken had verzonden, waarop de autoreclame (van type V* 
overplakt was door een strookje met 7 roode golflijnen, zagen wij 
van 11 November weer dergelijke drukwerkenveloppen, waarbij 
deze golflijnen als cliché in de machine tusschen de stempels bleken 
te zijn opgenomen. Onder den waardestempel bleef echter het 
monogiam BPM in cirkel staan. 

Machine 22 V. 
In September kwam tusschen de stempels in deze machine de 

reclame: Westinghouse / koelkasten (met een afbeelding) voor. 
Machine 27 VII en 33 III. 
Behalve in machine 18 wordt de Pelikanvulpenreclame ook in 

deze beide machines van de firma Van Dorp & Co., resp. te 
Soerabaja en Bandoeng, gebruikt. 

Machine 37 VUL 
Als gevolg van een nieuw voorschrift, dat de afzendersnaam door 

de machines gestempeld moet worden, werd in deze machine onder 
den waardestempel opgenomen: Afzender: / G. Kolf f & Co. Tus
schen de stempels de Titanolreclame (van type VII). 

Machine 45 IA, XVL 
Uit Indië komt het bericht, dat de oudste aldaar gevonden af

druk van deze machine dd. 15 Januari 1933 met reclame Morse's 
Calcarium een darumstempel BATAVIA heeft, wat vermoedelijk 
een spoedig bemerkte vergissing geweest zal zijn, aangezien op 25 
Januari reeds een datumstempel Bat.CENTRUM gebruikt werd. 
In November 1936 heeft deze machine verder enkele stukken 
geheel zonder eenige reclame gestempeld. 

Machine 205 XXV. 
Van Juli 1936 werd nog een afdruk gevonden met de enkele 

tekst Remington onder den waardestempel, dus zonder monogram 
tusschen de stempels. 

NEDERLAND. 
De luchtpost in 1922. 
In verband met hetgeen de vorige maal gepubliceerd werd, zond 

de heer De Vos uit Den Haag ons eenige foto's van vliegbrieven 
uit zijn verzameling ter inzage, die in 1922 naar Londen gevlogen 
waren. Deze »aren verzonden te Den Haag (Bourbonstraat 2) 
op 31 Mei 1922. 

Ze vlogen met het vliegtuig HNABH (piloot Hofstra), dat 
1 Juni om 10 uur uit Amsterdam vertrok en om 10 uur 44 uit 
Rotterdam. Het vliegtuig arriveerde om 1 uur 15 te Londen, 
dus een kwartier vroeger dan volgens de dienstregeling. Aantal 
passagiers 2. Post AmsterdamLonden 1.100 gram (!) en Rotterdam
Londen 200 giam. Goederen AmsterdamLonden 5 kg. en vanaf 
Rotterdam geen. 

Wie zich een aardig beeld wil vormen over de wijze waarop 
in dien pionierstijd de vluchten naar Londen plaatsvonden, leze 
eens in Viruly's boek „Alles O. K. ! Draaien !" Beekman's artikel 
„Uit de oude doos" op pag. 7680. Men vloog met compassen, die 
alle windrichtingen wezen behalve het noorden. De kust werd 
gevolgd tot Calais en de oriënteering was geheel op wat men 
onder zich zag. 

De dienstregeling van de aansluitende vlucht LondenManchester 
V.V., welke op 23 October 1922 werd ingesteld, was als volgt: 

Londen v. 12.45 a. 11.30 
Manchester a. 2.45 v. 9.30 

NED.INDIE. 
De Ooievaarpost. 
Het op 4 December 1931 uit Bandoeng vertrokken vliegtuig 

PHAEO (Ooievaar) verongelukte op 6 December bij de start te 
Bangkok. Het vliegtuig kon niet van den grond loskomen, stootte 
tegen een dijkje en sloeg over den kop in een moerassig rijstveld 
Het modderwater drong ook door in de postzakken, zoodat de 
poststukken — hoewel alle gered — hierdoor gedeeltelijk be
schadigd werden. Deze post werd overgenomen door de PHAFV 
(Valk), die 11 December uit Bandoeng vertrok en 21 December 
in Amsterdam arriveerde. Een gedeelte der Ooievaarpost, en dat 
is het eigenaardige: zoowel beschadigde als onbeschadigde, kreeg 
een eenregelig poststempel „Beschadigd door vliegramp „Ooievaar". 
Naar verluidt, zou dit in Den Haag geschied zijn. Er zijn ook 
poststukken naar Amsterdam geadresseerd, die dit stempel dragen, 
maar bij onderlinge vergelijking blijkt o. a. door den onregel
matigen stand der letters, dat wij maar met één stempel te doen 
hebben. Deze stukken zouden dan dus eerst in Den Haag geweest 
zijn. Begrijpelijk is dit ook, omdat men bij voorkeur in Den Haag 
beschadigde post uitzoekt. 

Zooals gezegd: slechts een klein gedeelte der post kreeg dit 
stempeltje en dergelijke stukken behooren dan ook tot de door de 
verzamelaars gezochte stukken. 

Veel meer poststukken, zoowel onbeschadigde als beschadigde, 
kregen géén bijzonder stempel. Daarbij zijn er zelfs die véél meer 
gevlekt en bemodderd waren als de in Den Haag gestempelde. 
Deze stukken kan men dus slechts daaraan kennen, dat zij een 
vertrekstempel van Indië dragen van een datum en uur, waaruit 
valt af te leiden, dat zij het vliegtuig konden halen. In het al
gemeen genomen is dat tusschen 27 November en 4 December. 
Aangezien Bandoeng en BataviaC. meestal een doorgangsstempel 
geven, is het uit dit stempel wel met zekerheid vast te stellen. 

De heer L. J. JanssensLaane te Tilburg deed nu een aller
aardigste ontdekking. Hij vond een brief met het „Beschadigd door 
vliegramp „Ooievaar"" stempel, die de volgende Ned.Indische 
poststempels droeg: voorzijde: Madioen 91231 78 v.; achter
zijde: Batavia Centrum 91231 78 n. Dus het doorgangsstempel 
van Batavia was van 9 December. Deze vliegbrief ging dus per 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Valk, niet per Ooievaar. Maakte dus ook de ramp niet mede, 
maar kreeg toen het bijzondere stempel ! Hoe is dat te verklaren ? 
Nog"was te zien, dat men getracht had het bijzondere stempel 
weg te gommen. 

Toen de post in Nederland arriveerde, heeft men natuurlijk de 
vuile postzakken uitgezocht en apart gelegd, want hierin zaten de 
door modderwater gevlekte, doorweekte en aan elkaar geplakte 
vliegbrieven. Mogelijk is er toen een postzakje van de post 
van de Valk tusschen geraakt. In elk geval ligt het voor de hand, 
dat een postbeambte aan het gommen is gegaan, toen men be
merkte dat men bezig was een verkeerd partijtje van het speciale 
stempel te voorzien. Dat soms de beschadigde en onbeschadigde 
post wél en soms niét van het bijzondere stempel werd voorzien 
en dat maar een klein gedeelte der post dit bijzondere stempel 
kreeg, wijst er reeds op, dat alles snel, snel geschiedde, en dat dus 
de bovengenoemde vergissing zeer goed mogelijk was. 

Een bijzonder interessant poststuk ontstond hierdoor. 
De eerste vlucht naar Tarakan. 
Thans is het volgende bekend betreffende de hoeveelheden post, 

welke vervoerd werden. 
Heenvlucht: 4006 stuks, waarvan 2.S68 uit Batavia. 
Retourvlucht: 5644 stuks, waarvan 3155 uit Tarakan. 
De stukken, die gedurende deze vlucht niet van of naar Tara

kan vlogen, kregen — in tegenstelling met hetgeen gedurende de 
eerste vlucht naar Balikpapan en Bandjermasin geschiedde — 
géén bijzondei e afstempeling. Behalve in paarse kleur zijn van 
Tarakan ook bijzondere afstempelingen met zwarte inkt bekend. 

De a.s. eerste vluchten. 
Naar aanleidmg van aanvragen van verschillende zijden moet ik 

tot mijn leedwezen mededeelen, dat mij heden nog géén bijzonder
heden e. d. bekend zijn omtrent de a.s. eerstvluchten in Ned.-Indië 
resp. naar Manilla en Saigon, in West-Indië naar Venezuela, Co
lumbia en verschillende eilanden. De laatste berichten luiden, dat 
met de desbetreffende regeeringen en posterijen nog onderhandeld 
wordt. 

BUITENLAND. 
Frankrijk. 
Op 1 Maart j.1. vond de eerste postvlucht plaats van Dakar naar 

Cotonou (Dahomey). Zoowel bij de heen- als terugvlucht werden 
de stukken ' van speciale stempels voorzien. De route gaat via 
Conakry (Guinea), Adidjan (Ivoorkust) en Lome (Togo). 

Langzaam maar zeker wordt Afrika met een luchtnet over
dekt. Zooals men weet bestaan er bij de K.L.M, plannen om 
— indien er f-en commercieele basis te vinden is — via de Por-
tugeesche koloniën naar Zuid-Afrika te vliegen. Een aftakking 
van deze luchtlijn kan dan naar West-Indië gaan. Juist den laatsten 
tijd vonden daarover in Portugal besprekingen plaats. 

Verschillende lezers dank voor de gezonden krantenuitknipsels 
daaromtrent. 

Duitschland. 
Op 16 Maart a.s. wordt de Zeppelindienst op Zuid-Amerika 

hervat. De bijzondere afstempelingen zullen dezelfde zijn als die 
van het vorige jaar en bij den dienst per vliegtuig daarheen 
gebruikelijke. 

Ook de vluchten op Noord-Amerika worden binnenkort her
vat, en wel zal de eerste vlucht daarheen op 5 Mei a.s. plaatsvinden. 

H. A. 

ECHTHEIDSRENMERK EN 
VAN MECKLENBURG-SCHWERIN NRS. 3 EN 7 

door dr. G. W. "W. BöLlAN. 
Nr. 3. 1856 Blauw, ongetand. 
Nr. 7. 1856-1867. Bruin, doorstoken 12. 
Kenmerken: 

1. Bov'enbalk E schuin. 
2. Kroon hier open. 
3. Kruis duidelijk, rijksapel boven 2 en beneden 1 deel. 
4 Bogpn der kroon rechts dik, links dun. 
5. Aantal parels op de bogen v. 1. n. r. 8, 10, 5, 10, 8 
6. Op onderstuk kroon 3 heele, en rechts en links een halve ruit, 

door punten van elkaar gescheiden. 

dik 
dun 
dun 
dik 

dun 
dik 
dik 
dun 

7. Tusschen horens rozet, bestaande uit 4 blaadjes. 
8. Linker horen meest boven open. 
9. Linkerhoek wapenschild hoekig, rechterhoek afgerond. 
10. Omlijsting schild: binnenlijn buitenlijn 

boven 
rechts 
onder 
links 

11. Punt naast het oor. 
12. Neusring duidelijk. 
13. Afstand S tot lijn kleiner dan afstand N tot lijn. 
14. Het fond van het wapenschild bestaat uit diagonale rijen 

punten, 30 in de richting links boven naar rechts onder en 
31 van rechts boven naar links onder. 

15. De eerste rij in eiken hoek wordt door één punt gevormd. 
16. Altijd punt achter MECKLENB. 
17. Alle cijfers 5 staan vrij in de hoekvierkantjes, waarbij te be

merken is, dat de vlag van de 5 in den linkerbovenhoek 
minder gebogen is dan de andere. 

Voor valsche stempels zie bij kenmerken nrs. 2 en 6 op blz. 15 
van het Maandblad 1937. 

Van de zegels van Mecklenburg-Schwerin bestaan geen her 
drukken, wel tal van vervalschingen. 

DE TSJECHO-SLOVAAKSCHE VELDPOST 
IN SIBERIË 

door K. E. KÖNIG. 
Voorgeschiedenis. 

In het begin van 1915 werd in het Europeesch-Russische leger 
het z.g Tsjecho-Slovaaksche legioen opgenomen. In 1917 werd dit 
legioen zelfstandig en streed toen tegen Oostenrijk-Hongarije en 
Duitschland. In den loop van 1918 (na den vrede van Brest-
Litowsk), 1919 en 1920 trok dit legercorps langzaam van het westen 
naar het oosten, nu strijdend tegen bolsjewistisch-Rusland. In 1919 
reeds had het Tsjechische legercorps den geheelen Transsiberischen 
spoorweg bezet, van het Baikalmeer tot Wladiwostok. Het leger 
telde ongeveer 60000 man en was volkomen zelfstandig onder eigen 
generaals Na afloop van den strijd in Siberië werd het leger op 
Éngelsche, Japansche en Amerikaansche schepen naar het inmiddels 
bevrijde Tsjecho-Slovakije getransporteerd, via Singapore - Port 
Said - Triest. In het geheel hadden 35 troepentransporten plaats; 
het laatste transport met het schip „President Grant" (U.S.A.). 

J . K R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Inrichting. 
In Augustus 1918 werd door den Tsjechischen politieken zaak

gelastigde in Siberië (Irkutsk), Bohdan Pavlu, een veldpostdirecteur 
benoemd (A. Novotny). Deze ging weldra met zijn medewerkers, 
voor het grootste deel zeer goed geschoolde krachten, aan den slag 
en organiseerde de veldpost. Deze was weldra zoo voortreffeüjs 
in orde, dat ook de overige in Siberië strijdende Ententeleger? 
er gebruik van maakten en ook de bevolking aan de veldpost de 
voorkeur gaf boven de eigen Russische post. Uit een officieele 
afrekening (Participation proportionelle des dcpenses de la poste 
Tchécoslovaque en Russie) is te zien, dat behalve de Tsjechische 
legers, ook de Engelsche, Fransche, Amerikaansche, Italiaansche
Roemeensche, Yougoslavische, Poolsche, Litausche en Chineesche 
legercorpsen van die veldpost gebruik maakten. De veldpost had, 
behalve een aantal civiele ambtenaren en hulpkrachten, 110 mili
taire postambtenaren in dienst, terwijl het aantal vrijwillig bij de 
veldpost werkzame soldaten meer dan 200 bedroeg. Bovendien had 
zij de beschikking over 7 groote PuUmanpostwagons en 10 gewone 
Russische postwagons. ledere wagon was voorzien van het staats
wapen (leeuw) ,alsmede een Tsjechisch opschrift en een brievenbus. 
Verder werden nog in een 15tal andere wagons veldpostkantoren 
geïnstalleerd. Met het zich verplaatsen der legers in oostelijke 
richting ging een verplaatsen van de veldpostdirectie gepaard. Op 
1 Januari 1919 was de directie gevestigd te Celjabinsk, op 1 Juh 
reeds te Irkoetsk, daarna te Charbin en Pogranicnaja en ten slotte 
in "Wladiwostok. 

Postzegeluitgiften. 
Het vervoer der poststukken (kaarten, brieven, enz.) van de sol

daten was vrij van porto, zooals gewoonlijk bij het veldpostverkeer. 
Het moge danrom een beetje vreemd schijnen, dat er veldpostzegels 
uitgegeven werden. Inderdaad ontstond de Ie uitgifte op verzoek 
der legerleiding, resp. op verzoek van officieren en dus niet vanwege 
de leiding der veldpost. Dit was wel het geval met de 2e uitgifte, 
die op verlangen der veldpostdirectie werd uitgegeven, na toestem
ming te hebben ontvangen van voornoemden zaakgelastigde, die 
als vertegenwoordiger der republiek TsjechoSlovakije te be
schouwen is. In een door de veldpost uitgegeven boekje „Officieele 
voorschriften van de veldpost der Tsjechoslovaaksche en geallieerde 
legers in Rusland" staat onder den titel: Postzegels der veldpost: 

„Het gebruik (resp. het opplakken)) der postzegels, die op ver
langen der veldpostdirectie werden uitgegeven en wel in de waarden 
van 25, 50 en 100 kopeken ( = 1 roebel), is vrijwillig; de zuivere 
opbrengst komt het fonds voor invaliden ten goede." 

Hieruit zien wij dus, dat wij met officieele veldpostzegels te doen 
hebben, die voor weldadige doeleinden officieel door de veldpost
directie werden uitgegeven. De zegels waren ook uitsluitend aan 
de veldpostkantoren verkrijgbaar, in tegenstelling met de Ie uit
gifte, die onmiddellijk onder de verschillende legerafdeelingen gratis 
verdeeld werd, deels voor weldadige doeleinden aan officieren ver ■ 
kocht werd. 

Voorlooperuitgifte. 
Voordat de Tsjechische veldpost georganiseerd was, lag het veld

postverkeer in handen der Russen. De Tsjechische soldaten hadden 
toen ook nog geen vrijdom van port. Zij moesten in het begin 
voor hun correspondentie de gewone getande, donkerblauwe 10 
kopeken van Rusland gebruiken, die echter weldra op bevel van 
de Russische militaire autoriteiten te Celjabinsk van den opdruk: 
„Cesskaja posta" )̂ voorzien werd, om deze veldpostbrieven van de 
gewone particuliere Russische brieven te kunnen onderscheiden. De 
Russische soldaten hadden wel vrijdom van port, wat den Tsjechen 
na protest bij de Russische legerleiding ook werd toegestaan. Daar
mee verviel het gebruik dier zegels. De oplage moet slechts 1000 
stuks bedragen hebben. 

)̂ Een ander mijner zegslieden spreekt van den opdruk: „CeskosI, 
voj posta sibir.". Mij persoonlijk zijn deze „voorloopers" niet 
bekend. Wie weet er meer van ? Wie bezit dergelijke exemplaren ? 

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

Vertegen
woordigers 

voor 
Nederland 

en 
Koloniën: 

Ie uitgifte. 
Witte leeuw (het Tsjechische wapen) in 

reliëfdruk uitgevoerd in een rood ovaal; 
blauwe omlijsting met wapens uit dezen tijd 
en uit den tijd der Hussitenoorlogen. Voorts 
komt er nog op voor een bijbel en een kelk 
De zegels hebben geen waardeaanduiding, 
maar dragen slechts het jaartal 1919. Zij 
zijn doorstoken (12); deze perforatie is ge
kleurd. Het Inschrift luidt: „Posta Cesko
slovenské armidy sibirské". 

Nadat 60 000 stuks te Praag waren ge
drukt, werden cliché's, papier, enz., naar 
Siberië gezonden, waar opnieuw gedrukt 
werd. We hebben dan ook te onderscheiden: 

Ie Praagschen druk: duidelijk en scherp; 
2e Siberischen druk: slechte uitvoering (ruw). 
Proefdrukken zijn zegels met bruin ovaal, dubbeldruk van de 

blauwe omlijsting, melkblauwe omlijsting, kopstaanden leeuw, enz. 
Van de 60.000 stuks schijnen slechts 6000 onbedrukt te zijn 

gebleven (de zegels, die het jaartal 1919 dragen, kwamen eerst 
eind November 1919 in Siberië aan). 20.000 stuks werden n.1. 
weldra met het jaartal 1920 overdrukt. Een ander gedeelte kreeg 
behalve het jaartal 1920 ook nog waardeaanduidingen in groene 
kleur, nl. 2, 3, 5, 10, 25, 35, 50 kopeken en 1 roebel. De mij daar
van bekende oplaagcijfers zijn zoo in strijd met de werkelijkheid, 
dat ik van een opsomming daarvan afzie. Bij het jaartal zijn 
2 typen te onderscheiden: 

Type I: „ 1 " van 1920 met ophaal. 
Type II : „ 1 " van 1920 zonder ophaal. 
Beide typen komen ongeveer evenveel voor. Bovendien komen 

ook kopstaande en sterk verschoven jaartallen en waarde
opdrukken voor. 

2e uitgifte. 
Deze veldpostzegels zijn gedrukt in de csl. militaire litho

grafische inrichting te Innokentejevsk en Irkutsk. Het zijn dus 
uitsluitend Siberische producten, in steendruk uitgevoerd, en wel 
drie waarden, nl.: 

25 kop. (rood), Russische kerk (op den voorgrond een urn); 
50 kop. (lichtgroen), pantsertrein „Orlik"; 

1 roebel (bruin), soldaat met bajonet. 
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Op alle drie staat: „Vojenské posta. Ceskoslovenské vojsko na 
Rusi". 

We onderscheiden bij deze uitgifte de volgende oplagen (de 
Duitscher spreekt in dit geval van „Teilauflagen" !): 

Ie oplage (Irkutst 1919), ongetand, 2000 series. 
2e oplage (idem), getand I I K , 25 kop. 35.260 stuks, 50 kop. 

34.448 stuks, 1 roebel 20.500 stuks. Bij deze tanding zijn de lood
rechte randstukken steeds boven of beneden ongetand. 

3e oplage (Wladiwostok 1920), getand 13K, 4000 series. 
4e oplage (idem), maar achteraf te Praag in opdracht van het 

ministerie van oorlog getand, eveneens lijntanding 1334. Deze 
Praagsche perforatie is beter, terwijl ook de gom lichter en gladder 
IS dan bij de zegels uit Wladiwostok. Deze zegels zijn aangemaakt 
voor den verkoop aan verzamelaars en komen, voor zoover mij 
bekend is, niet afgestempeld voor. 

Het gebruik der zegels was, zooals wij gezien hebben, niet ver
plicht; het gebruik stond den afzenders vrij. Voor de civiele be
volking, die de veldpost verkoos boven de eigen Russische post 
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— in zoover die trouwens bestond — was het gebruik der zegels 
wel verplicht. De zegels waren aan 15 veldpostkantoren verkrijg
baar. De zegels zijn gekozen uit 8 ingezonden ontwerpen. Er 
bestaan ook ongegomde zegels, alsmede kleurproeven in zacht
groen, violet, blauw, karmijn, grijs en oranje. Bovendien zijn er 
nog 700 stuks (van de 3 waarden samen) deels present gegeven, 
deels vernietigd. Deze 700 zegels zijn niet begrepen in de boven
genoemde oplaagcijfers. Bij alle drie zegels komen dezelfde plaat-
teekens voor: een halve cirkel met punt, die zich steeds tusschen 
twee randzegels bevinden. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat er bij 
de 1 roebel meer of minder groote wolkenmassa's bestaan. Dit is 
echter van te gering belang om van typen te kunnen spreken. 

Nagekomen uitgiften. 
Met bovenstaanden naam wil ik doen uitkomen, dat de zegels 

eerst in lateren tijd bekend zijn geworden (1922). Dit is in de 
meeste gevallen geen goed teeken. Mij persoonlijk zijn die uitgiften 
totaal onbekend. Ik ken ze slechts uit de literatuur, maar ook 
daar zag ik er geen afbeelding van. 

A. Pakketzegels. Dit moeten zegels zijn van de 2e uitgifte 
met den opdruk: „Balicky do vlasti 50 R.". Deze overdrukken 
bestaan alleen op ongetande en 11K getande zegels. De oplage 
schijnt bedragen te hebben: 500 series getand en 1000 series on-
getand. De opdruk is zwart, bij enkele stukken ook bruin. 

Voor het Yougoslavische regiment, dat zich vrijwillig bij het 
Tsjechische leger aangesloten had, werden dezelfde zegels van den 
zwarten opdruk „Prvi jugoeslovenski Puk u Sibiriji" voorzien, 
in twee regels, schuin over het zegelbeeld heen. De oplage bedroeg 
slechts 100 getande en 100 ongetande series van drie zegels. Zij 
moeten slechts zeer weinig gebruikt zijn (! ?). 

B. Ook moeten de 25, 50 kop. en de 1 roebel Wladiwostoksche 
druk (ongetand) met den opdruk: „Vlak es. cerv. Krize" be 
staan, die als Roode Kruis zegels gefungeerd hebben. Oplage 500 
series. De opdruk bestaat uit twee regels. Zij moeten z.g. gebruikt 
zijn voor post, die met den „Roode Kruis trein" uit Wladiwostok 
naar Siberië gestuurd werd in den zomer van 1920. 

Daar mij beide series onbekend zijn, verzoek ik alle verzame
laars, die er iets meer van weten of die dergelijke zegels bezitten, 
mij daarvan in kennis te stellen. Bij voorbaat mijn dank. 

Afstempelingen. 
De mij bekende afstempelingen zijn: 
1. „Sibirski Posta - Ceskoslovendské Armidy" en in het midden 

het jaartal „1919". 
2. Poststempel (rond en zonder datum): „Polnf Posta - Cesko-

slovenské Vojsko na Rusi", afbeelding van een posthoorn, voorts 
nog „Poste Militaire" en het nummer van één der 15 veldpost
kantoren. 

3. Dezelfde stempel, maar iets kleiner en in plaats van een 
nummer een rozet. (Hoofdveldpostkantoor). 

4. Voorts tallooze stempels van alle mogelijke legerafdeelingen, 
regiments- en bataljonsstempels, meestal in één of twee regels. 
Stempelkleuren: zwart en violet. Vooral op de Ie uitgifte komen 
vele valsche afstempelingen voor. Gestempelde zegels zijn meer 
waard dan ongebruikte zegels; op echt geloopen brief zijn de zegeL 
zelfs vrij zeldzaam te noemen. De 2e uitgifte ken ik alleen met 
de afstempeling: „Strelecky - Pluk, 5 rota" (violet bataljons-
stempel). Uit de literatuur is mij bovendien bekend de stempel 
van het laatste troepentransport „President Grand XXXV", een 
zeldzaam scheepsstempel. Als kleuren worden genoemd: violet 
en zwart. 

Het beste en mooiste verzamelt men de afstempelingen op on-
eefrankeerde veldpostkaarten en brieven, daar dan de afstempe
ling het duidelijkst is en daardoor het meest tot zijn recht komt 
(zie verder mijn artikel in nrs. 1, 2 en 3 van den jaargang 1935 
over de Oostenrijksch-Hongaarsche veldpost). Afstempelingen op 
briefstuk zijn meestal welwillendheldsafstempelingen. 

Tenslotte zij voor poststukken-verzamelaars vermeld, dat er ook 
twee veldpost(brief)kaarten bestaan, kaarten, waarop het cliché 
der Ie uitgifte in bruin „ingedrukt" is. Een gedeelte daarvan 
kreeg, evenals de gewone zegels, den opdruk „1920". 

•
Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTIKELEN, 
IN NOVEMBER - DECEMBER 1936 VERSCHENEN 

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

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

Algemeen. 
Grundbegriffe der Philatelie. PMRK. 1936, 273, 319, 391. 
Oesterreichs Geschichte und Kaiserhaus auf der Briefmarke. P. 

jrg. 43, 1936, 263. 
The Postal Use of Bisected and other Split Stamps. PH.J.G.B. 

vol. XLVI, 1936, 178. 
The Royal House of Britain in Philatelic Retrospect. S.C. vol. 

XLVn, 1936, 457. 
Azerbeidjan (Republiek). 

La République d'Azerbeidjan. S.B.Z. jrg. IL, 1936, 225. 
Barbados. 

Barbados. Britannia Type. L.PH. vol. XLV, 1936, 274. 
België. 

Contribution ä l'étude des obliterations belges. Ambulants 
Bruxelles Arlon et Vice Versa. PH.B. jrg. 16, 1936, 211. 

Belgique. Liste des marques d'origine connues jusqu'a ce jour. 
PH.B. jrg. 16, 1936, 216, 230. 

Belgique. Le numérotage des feuilles. Les Timbres-poste beiges 
de 1858-1880. PH.B. jrg. 16, 1936, 227. 

Canada. 
„Dominion" Issues of Canada. S.C. vol. XLVII, 1936, 291, 347. 

417. 
China. 

Die Chinesische Post fast 3000 Jahre und feiert das 40. Jubiläum. 
LB.J. jrg. 63, 1936, 356. 

Duitschland. 
Hindenburg-Markenheftchen-Bogen 1936 mit 1, 3, 5, 6, 8, 

12 Rpf. LB.J. jrg. 63, 1936, 371. 
Engeland. 

British Meter Marks. S.C. vol. XLVII, 1936, 495. 
Great-Britain. Discovery of Three Typps of the Three-halfpence 

Jubilee. PH.J.G.B. vol. XLVI, 1936, 192. 
Great-Britain. III. The Victorian Surface Printed Issues. G.S.M. 

vol. X, 1936, 24. 
King Edward's Stamps. S.C. vol. XLVII, 1936, 461. 
Kind Edward VIII Stamps. An interesting Error. G.S.M. vol. X, 

1936, 45. 
Engelsche Kolonien. 

The Changes from Two-Colour to Single-Colour Printings in 
the Edwardian Period and their Effect on Dies. G.S.M. 
vol. X, 1936, 28. 

Ethiopië. 
Abessinien-Neuheiten — aber nicht zur Ausgabe gelangt ! LB.J. 

jrg. 63, 1936, 377. 
Etliiopia, Land ot the Lion ot Juda. A.PH. vol. 50, 1936, 105. 

Fiji. 
Ihe Postage Stamps of Fiji 1878-1902. L.PH. vol. XLV, 1936, 

263. 283. 
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Frankrijk. 
Les Cachets de Routes du Bureau Central de Paris. 1838-56. E.T. 

jrg. 50, 1936, 971. 
The Early Postmarks of France. PH.J.G.B. vol. XLVI, 1936, 

172, 194. 
Etude sur le 4 centimes Ceres colonial. E.T. 1936, jrg. 50. 1159. 

Goudkust. 
The Gold Coast. An Early Postmark for the Northern Terri

tories. PH.J.G.B. vol. XLVI, 1936, 176. 
Griekenland. 

Etude sur lea timbres de Grèce. E.T. jrg. 50, 1936, 1038. 
Italië (Sardinië). 

Les Ancêtres du Timbre. Les „Cavallini" ou ,,Cavalotti" 
1818-1836. E.T. 1936, jrg. 50, 1164. 

Labuan. 
The Postage Stamps of Labuan. G.S.M. vol. X, 1936, 46. 

Luxemburg. 
Christmas Charity Stamps of Luxemburg. S.C. vol. XLVII, 

1936, 392. 
Monaco. 

Monaco. Les marques postales et les cachets oblitérants (1790-
1860). E.T. jrg. 50, 1936, 1023. 

Oostenrijk. 
Die Entwicklung Wiens dargestellt an den Stempeln der Post

ämter auf der Freimarken-Ausgabe 1890 von Oesterreich. 
PMRK. 1936, 287. 

Die Zeitungsmarke der Ausgabe 1867 von Oesterreich und 
Ungarn. PMRK. 1936, 295. 

Rumenië. 
Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren Post

wertzeichen mit besonderer Berücksichtigung der Poststempel. 
PMRK. 1936, 276, 321. 

The Postage Stamps of Roumania. Some Notes on the Stamps of 
Moldo-Wallachia 1862-1864. PH.J.G.B. vol. XLVI, 1936, 
182, 198. 

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

1936, 341. 
Saargebied. 

Zur Frage der Sarre/Bayernwerte 2, 3, 7K und 20 Mark. I.B.J. 
jrg. 63, 1936, 358, 395. 

Senegal. 
La Poste au Senegal de 1817 k 1877. E.T. jrg. 50, 1936, 1029. 

Tsjecho-Slowakije. 
Die Postmarken der Tschechoslowakei. PMRK. 1936, 292. 

Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 
The Joseph W. Gregory Express, 1850-1853. A.PH. vol. 50, 

1936, 54, 115. 
Yougo-Slavië. 

Die König-Alexander-Trauerausgabe von Sudslavien (IV). I.B.J. 
jrg. 63, 1936, 393. 

Vervalschingen. 
Auf Malakote-Marken keine „Probeabstemplung" sondern raf

finierte Falschstempel des Schwindlers Denhardt auf echt
gelaufenen ganzen Briefumschlägen. PMRK. 1936, 297. 

Denemarken. Opdrukvervalsching Y.-T. 1-7 (Porto). 

T E K O O P wegens omstandigheden, 

goed rendeerende Postzegelhandel 
te Rotterdam. 

Brieven onder no. 2 6 9 aan het bureau van dit blad. 

DE ZEGELS VAN SICILIË 
door L. VAN ESSEN. 

I. 
Indien ik nogmaals dit onderwerp 

ter hand neem, is het omdat hier
over nog veel meer belangrijks te 
vertellen valt dan ik reeds deed in 
1930 (zie hiervoor het Maandblad 
van Maart en April van dat jaar). 
Het onderwerp zou ik willen ver
deden in drie afdeelingen en wel ten 
eerste: de geschiedenis van dat land; 
ten tweede de wijze van uitgifte enz. 
en ten slotte de beschrijving van de 
talrijke vervalschingen. Dit laatste 
heb ik ontleend aan het werk van 
den heer Frans Billig te Weenen, 
die mij ook toestond gebruik te 

maken van enkele cliché's, waaruit u duidelijk zult kunnen waar
nemen de verschillen tusschen de echte en de valsche zegels. Jammer 
genoeg zijn' niet alle te reproduceeren, waarbij nog komt dat de 
kosten voor het vervaardigen daarvan te duur zouden komen; 
echter hoop ik u aan de hand van de gegevens, die mij daarvoor 
ten dienste staan, een en ander duidelijk te kunnen maken. 

Allereerst begin ik dus met het eerste deel van mijn onder
werp en veroorloof ik mij u ook daarover te schrijven, daar het 
mij voorkomt dat ook dit belangrijk onderdeel bij onze lief
hebberij behoort. 

Een stukje geschiedenis van het koninkrijk Sicilië. 
De beide koninkrijken Napels en Sicilië zijn meerdere malen 

van elkaar gescheiden geweest en opnieuw verbonden. De eerste 
hereeniging vond plaats in 1130 onder Ruggero II van de Nor-
mandische dynastie, die het groothertogdom Sicilië, het hertog
dom van Puglia en de graafschappen van Aversa, Gaeta, Napels en 
Amalfi onder één gezag bracht. Vanaf dat oogenblik waren deze 
staten bekend onder den naam van het koninkrijk „de Twee 
Siciliën". De Normandische dynastie werd in 1194 opgevolgd door 
die der Hohenstaufen en later weer door die van het Huis van 
Anjou, dit gedurende het tijdperk 1262-1282. 

In dat laatste jaar brak er een revolutie uit met als gevolg de 
afscheiding tusschen de twee landen. Napels kwam onder het 
gezag van het huis van Anjou, Sicilië onder dat van Aragon en 
wel van 1282-1435. Nadien werden de landen weer vereenigd, maa-
dit duurde slechts tot 1458, want na den dood van Alfons V vond 
opnieuw een scheiding plaats. Opnieuw hereenigd onder Fer
dinand II van Aragon, duurde deze hereeniging wat langer en wel 
tot 1713 onder de regeering der Oostenrijksch-Spaansche dynastie. 
Het verdrag van Utrecht in dat jaar bepaalde ten slotte, dat 
Sicilië zou komen onder het gezag van Amadeus van Savoie en 
Napels en Sardinië tezamen onder de heerschappij van Oostenrijk. 
In het jaar 1730 deed de regeerende vorst Victor Amadeus afstand 
van Sicilië en ruilde dit om, zou ik haast zeggen, voor Sardinië, 
en waren dus de beide Siciliën opnieuw hereenigd en kwamen 
weder onder één gezag; een soort stuivertje wisselen dus. 

Evenwel „1'histoire se répète". De koninkrijken werden opnieuw 
gescheiden als gevolg van de Fransche verovering van 1806-1815. 
In het boekwerk, dat mij hiervoor ten dienste stond, „The history 
of the postage stamps of Sicily" van dr. Em. Diena, vind ik het 
feit vermeld, dat gedurende dat tijdperk de regeering weer werd 
opgedragen aan Ferdinand IV van Bourbon, die toen 8 jaar oud 
was, met als regent minister Tanucci, later Maria Carolina. Napels 
werd geregeerd eerst door Joseph Napoleon (Buonaparte), later 
door Joachim Murat van 1808-1815. 

Opnieuw werden de twee koninkrijken hereenigd; u ziet, men 
hield daar nogal eens van verandering. Dit zal waarschijnlijk wel 
gelegen zijn in het feit, dat er rekening moest gehouden worden 
met de opstandige naturen van de bevolking, en wel in het jaar 
1815, thans onder het gezag van Ferdinand IV, die onder den 
titel van Ferdinand I regeerde tot 1825. Hij werd opgevolgd door 
Frans I, die al reeds als kroonprins tweemaal tijdelijk als re-
geerend vorst was opgetreden onder den titel van groot-vicaris, 
en wel voor het eerst in 1812 toen lord Bentich Sicilië begiftigde 
met een liberale grondwet naar Engelsch model, en vervolgens in 
1820 toen er een oproer was uitgebroken in Napels. U ziet, ook 
daar herhaalde zich wat men in de tegenwoordige tijden meer dan 
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genoeg kan waarnemen; er is niets nieuws onder de zon: ver
andering van regeeringsvorm, afscheiding van landen, aftreden van 
vorsten, oproeren, burgeroorlog, alles naar het model van den 
tegenwoordigen tijd. 

Uit het tweede huwelijk van Frans I kreeg hij een zoon die 
genoemd werd Ferdinand II, de latere koning, wiens beeltenis op 
de zegels van Sicilië voorkomt. Het zou te ver voeren indien ik 
u vertelde van de verschillende oproeren, oorlogen het tijdelijk 
verjagen van de vorsten, enz., die er volgden, dit te meer daar 
wij nu ten slotte zijn aangeland bij den toenmaals regeerenden 
vorst onder wiens bewind besloten werd tot uitgifte van de u 
wel bekende zegels. Hij was de laatste regeerende vorst van de 
beide Siciliën. Weliswaar kwam na zijn dood op 22 Mei 1859 
zijn eenige zoon Frans II aan de regeering, die als een groote 
zwakkeling wordt beschreven, maar dat bewind duurde kort, 
slechts enkele maanden, waardoor deze periode in het geheel niet 
in aanmerking komt. Spoedig na zijn troonsbestijging deed de 
vrijheidsheld van Italië, Guiseppi Garibaldi, al pogingen om de 
verschillende staten onder één gezag te brengen en wel onder dat 
van het huis van Savoie Zoodoende bleven wij gespaard voor 
zegels met de afbeelding van den opvolger en zijn er ook geen 
pogingen daartoe gedaan. Blijkbaar was hij overtuigd, dat hij toch 
niet lang aan de regeering zou blijven. 

De regeering van Ferdinand II kenmerkte zich niet door veel 
voorspoed, terwijl deze vorst bovendien door zijn onderdanen 
grondig gehaat werd. Drukkende belastingen, oproeren, moorden, 
enz., maakten het leven daar niet aangenaam; de bevolking was 
dan ook ten hoogste geprikkeld en ontevreden Dat de vorst niet 
geliefd was bij zijn %olk, bewijst wel het feit, dat in mijn collectie 
voorkomt een zegel van 1 grano, waarop door een zijner onder
danen was geschreven ,.Bomba crepata", iets wat aan duidelijkheid 
niets te wenschen overlaat. Den naam Bomba dankte hij aan het 
feit, dat hij eens ziin eigen stad Messina liet bombardeeren. Hier
uit blijkt ten duideliikste, dat het huis van Bourbon in geen enkel 
opzicht geliefd was. Het aantal opstanden was dan ook ontstellend 
en het zou nog vele bladzijden in beslag nemen om u daar alles 
van te vermelden. Genoeg dus daarvan. In April 1860 brak de 
groote revolutie uit en in begin Mei debarkeerde de groote vrij
heidsheld Garibaldi zijn troepen op het eiland. Tegenstand werd 
zoo goed als niet geboden; de regeerende vorst was al weg
getrokken en de verovering voltrok zich zonder al te veel bloed
vergieten. Ruimte ontbreekt mij om u alle bijzonderheden te 
vermelden; ik wijs dus alleen op het feit, dat er op 21 October 
1860 een plebisciet werd geproclameerd, luidende verkort als 
volgt: „Her Siciliaansche volk wenscht een één en ondeelbaar 
koninkrijk Italië onder de monarchie van Victor Emanuel en zijn 
wertige opvo]"-ers". Het resultaat van deze volksstemming was 
verbazend, daar bleek, dat het aan'sl stemmen, dat voor dit voor
stel was, n'er minder dan 432052 bedroeg; het aantal tegen be
droeg in totaal slechts 667. Wel een bewijs .dat er geen twijfel 
aan bestond, dat men de oude regeer'ng moede was; commentaar 
is in deze wel overbodig. Er was dus een einde gpVomen aan de 
regeer'ng van het huis van Bourbon en dat van '^avoie kwam 
daarvoor in de plaaf^ Op 2 December 1860 vond de intocht plaats 
van konmg Victor Emanuel in Palermo, waar hü met gejuich en 
enthousiasme werd ingehaald. Tot zoover de geschiedenis. 

De uitgifte van de zegels van Sicilië 
en wat daaraan voorafging. 

Reeds in het voorafgaande heb ik melding gemaakt van he ' 
feit, dat er zeer weinig samenwerking bestond tusschen de beide 
deelen van het koninkrijk. On één punt waren zij echter een
stemmig: het afschaffen van het systeem om de kosten van het 
verzenden van brieven te bepalen naar gelang van de afstanden 
van de plaatsen onderling, maar daarvoor in de plaats te stellen 
het gebruik van zegels, weliswaar voor elk der landen volgens een 
afzonderlijk beeld. Voorts om een tar'ef in te voeren naar gelang 
van het aantal velletjes papier, dus naar het gewicht, en verder 
een uniform tarief, zooals b.v. voor gewone binnenlandsche brieven 
2 grano, voor drukwerk Ĵ  grano, enz. 

Bij koninklijk besluit van 9 Juli 1857 werd hieraan gevolg 
gegeven; het eerste artikel daarvan luidde-

,,^1) Ferdinand II, bii de gratie Gods konmg van de beide 
Siciliën, Jeruzalem, enz., hertog van Parma, P:acen''a, Gastro, enz., 
erfelijk grootvorst van Toscane, enz , 

het wenschelijk \rindende, dat er bij het departement van de 
posterijen verbeteringen en veranderingen worden ingevoerd in 
verband met de tegenwoordige eischen en voorwaarden van in

dustrie en handel en van oordeel zijnde, dat de openbare dienst 
ten zeerste gebaat zal zijn bij een vluggere en betere postverbinding 
zoowel in het binnenland als met het buitenland, hebben besloten 
op voorstel van de secretarissen van den staat en der financiën 
en met goedkeuring van den raad van state in te voeren een nieuw 
systeem van frankeering der brieven en pakketten en wel door 
middel van postzegels." 

Er volgen nog 24 artikelen, die ik u echter zal besparen; alleen 
vermeld ik nog art. 22 als zijnde van belang- de nieuwe dienst 
zou in werking treden op 1 Januari 1858. U ziet hieruit, dat deze 
zegels ook al geen lang bestaan hebben gehad, daar reeds einde 
1860 het koninkrijk der beide Siciliën niet meer bestond en voor 
deze zegels de provisorische uitgifte van Italië in de plaats kwam. 

De uitgifte bestaat uit 7 waarden, de K en 1 grano en de 
2, 5, 10, 20 en 50 grana, waarvan de laatste de minst gebruikte is, 
terwijl die van K grano bestemd was voor drukwerk en die van 
2 grana dienstig was voor enkelvoudig port voor het binnenland. 

De zegels werden verkrijgbaar gesteld, behalve aan de post-, bij 
de registratiekantoren, ontvangers der belastingen en enkele daar
voor aangestelde personen. Door verschillende graveurs werden 
proeven ingediend. In het geheel zijn er ongeveer tien verschenen, 
waarvan de meeste zeer schaarsch zijn en een groote philatelistische 
waarde hebben; veelal zijn zij onvindbaar. Er is er zelfs een bij, 
die niet het beeld van den vorst vertoont en gezien het feit, dat 
Ferdinand II zeer erop gesteld was dat zijn borstbeeld de zegels 
versierde, kunt u zich voorstellen, dat dit in het geheel niet in 
aanmerking kwam. Zeer garne zou ik ook deze proeven in het 
Maandblad willen laten afbeelden, maar de kosten daarvan zijn 
nu eenmaal te hoog. 

Ten slotte v erd aan den graveur T. A. Juvara te Messina de 
opdracht gegeven om na het indienen van de goedgekeurde proef 
tot vervaardiging over te gaan en aan den drukker Lao te Palermo 
d'e van het aanmaken der zegels. Het zou alweer verschillende 
bladzijden beslaan, u mede te deelen welk onnoemelijk aantal 
brieven over dit onderwerp gewisseld werd. Ook toen bestond 
de heilige Bureaucratius al; genoeg zij het, dat thans tenslotte tot 
aanmaak kon worden overgegaan. Reeds bij vorige gelegenheden 
deelde ik u mede. op welke wijze deze zegels werden vervaardigd, 
namelijk langs galvanoplastischen weg fvoor bijzonderheden daar
omtrent verwijs ik naar het Maandblad van bovengemelde data). 
De zegels werden gedrukt in vellen van 100 stuks, verdeeld in 
4 blokken elk van 25, die dan onderling verbonden werden door 
het aan^iren<»en van klinknagels. Men vindt dan ook den afdruk 
daarvan bij de oorspronkelijke zegels terug 

Het beeld van de zegels zal u allen wel bekend zijn en het 
komt mij voor daarover niet verder te behoeven uit te weiden. 
De kleuren zijn zpfr gelukkig gekozen en komen, doordat het 
hier koperdruk geldt, zeer goed uit. Een aantrekkelijkheid te meer 
voor verzamelaars, waarbii dan nog komt, dat er zooveel nuances 
in voorkomen, waarschijnlijk ontstaan door de minder goede be
werking van de kleurstoffen. 

Van alle zegels zijn de zeldzaamste de 50 en de % grano: de 
eerste doordat er maar een gering aantal van zijn vervaardigd, in 
bet geheel slechts 25000, waarvan gebruikt werden 7174 (oppassen 
dus voor valscbe afstempelingen). Hierop volgt de % grano, 
doch dan in olilfgeel; eigenlijk is deze nog hooger gewaardeerd, 
daar die kleur uiterst zelden voorkomt. De % grano is, gebruikt, 
eveneens zeldzaam, daar zeer veel exemplaren den weg naar de 
prullenmand vonden als zijnde alleen in gebruik voor drukwerk. 
Ooi- daar het consigne: oppassen voor valsche afstempelingen ! 

Ook de wijze, waarop deze 
zegels zouden worden afge
stempeld, is een onderwerp 
geweest van zeer veel corres
pondentie, daar op het uit
drukkelijk bevel van den re
geerenden vorst was voorge
schreven, dat her stempel 'n 
geen enkel opzicht het beeld 
van den kop mocht besmeuren 
en dit dus geheel mo»st vrij 
laten F">-st w ' her idee om 
voor beide landen één afstem-
p^llng te gebruiken, dus even
als voor Napels her woord 
. Ann-ilnro", maar dat werd 
al direct van de baan ge-

3, K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

file:///rindende


N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 57 

schoven, daar dan zeer zeker aan het bevel van den vorst geen 
uitvoering werd gegeven. Ten slotte kwam men dus overeen het 
u bekende stempel, een barokke lijst zonder onderrand in gebruik 
te stellen, daar deze geheel aan het doel beantwoordde en de 
beeltenis van den vorst vrij liet. Dat er Wel eens tegen gezondigd 
werd, is te begrijpen; de dienstdoende ambtenaren zullen hetzij 
bij toeval, hetzij uit haat, wel eens het voorschrift overschreden 
hebben. Verder komen deze zegels ook nog voor met een ronde 
plaatsafstempeling, echter alleen in de laatste jaren. Er bevindt 
zich b.v. in mijn collectie een exemplaar met stempel Messina 1860, 
dat ik evenwel voorzichtigheidshalve heb laten keuren door dr. 
Diena, daar dit stempel slechts hoogst zelden voorkomt. Verder 
kwam juist een dezer dagen in een Belgischen catalogus van een 
postzegelveiling een exemplaar voor met fijne puntafstempeling. 
Of deze echt is, kan ik helaas niet beoordeelen. Meerdere ver
nietigingsstempels zijn er voor zoover mij bekend niet geweest. 

(Wordt vervolgd). 

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

(Vervolg). 

Zelfs gaf de vorst zijn schitterenden vederhelm aan Cook; de 
inboorlingen vereerden de blanken als goden en beschouwden hun 
schepen als tempels. Achteraf maakt men er den zeevaarder een 
verwijt van, dat hij zich de vereering te veel liet welgevallen en 
al te zeer vertrouwde op de inboorlingen ! 

Ook moet de aandacht gevestigd worden op het misbruik, dat 
de matrozen maakten van de gastvrijheid: op meer dan onbescheiden 
wijze vierden zij feest en gingen er zelfs toe over om beelden uit 
de tempels te roeven. Zoodoende kwamen er allerlei kleine inci • 
denten; toch vond het vertrek van Cook, op 4 Februari, uit de 
Kealakekua-baai onder vriendschappelijke verhoudingen plaats. 
Eenige dagen later kreeg een van de schepen averij; toen de be
volking van het kustplaatsje niet al te toeschietelijk bleek te zijn, 
poogde Cook een stamhoofd als gijzelaar vast te houden, wat echter 
mislukte. 

Men besloot terug te keeren naar de Kealakekua-baai, waar men 
op 11 Februari aankwam. Het enthousiasme der bevolking was in
middels sterk verminderd; men wilde niet opnieuw zooveel vreem
den tot last hebben. Een paar dagen later werd door een inboorling 
een bootje van Cook's schip gestolen: waarschijnlijk een daad van 
wraak voor geleden schade. Cook nam toen het besluit om zelf 
aan land te gaan en herstel van rechten te krijgen; op 14 Februari, 
's morgens om zeven uur, verliet hij zijn schip, van slechts tien man 
vergezeld. Hij landde met zijn bootje dicht bij de laatste woningen 
van het dorp Kaawaloa; de bewoners betoonden hem alle eer; ten
gevolge van een misverstand werd door een van Cook's matrozen 
een schot gelost; er viel een slachtoffer; een zijner verwanten 
sprong met een speer op Cook toe, om hem te dooden — een 
algemeen gevecht was het gevolg. Toen Cook zelf gewond werd, 
bleek duidelijk, dat hij geen gohdeid was: de eerbied was weg; 
weldra viel de groote ontdekkingsreiziger als slachtoffer van een 
ernstig misverstand. Een van de verdienstelijkste zeelieden in dienst 
van de Britsche Kroon had zijn leven gelaten bij de vestiging van 
het Empire in het zesde werelddeel. 

Volgens plaatselijk gebruik werd Cook's geraamte „schoon
gemaakt" en eenige dagen later aan boord van de schepen gebracht. 
Dit was een eerbetoon, dat men ook aan inheemsche vorsten be
wees ! Later is op de plaats, waar Cook viel, een gedenkteeken 
opgericht. 

De „Resolution" en de „Discovery" gingen, nadat de bemanning 
een aantal gewelddaden had gepleegd, op 22 Februari naar het 
Noorden; op 27 Februri kwam men aan op Oahu; na een kort 
verblijf vertrok men naar het eiland Kaui; vandaar ging het op 
15 Maart, langs Niihau, naar het Zuidwesten: terug naar Engeland. 
Onmiddellijk na de aankomst der beide schepen verbreidde zich 
alom het groote nieuws: Captain Cook is gevallen in een gevecht 
met de inboorlingen van een pas ontdekte eilandengroep. 

De eilanden der Hawaii-groep waren ontdekt, wellicht „her"-
ontdekt; in ieder geval was thans de ontdekking van blij venden 
aard. De Hawaii -of Sandwicheilanden zouden weldra een groote 
rol in de geschiedenis spelen. Uiteraard heeft men pas na geruimen 
tijd de eilanden nauwkeurig geëxploreerd en in kaart gebracht; ook 

van de geschiedenis der eilanden is men het een en ander te weten 
gekomen, maar vrij zeker neemt hierbij de legende een belangrijke 
plaats in. 

H E T KONINKRIJK HAWAII. 
In de dagen van de ontdekking leefde de bevolking van Hawaii 

in een feodale samenleving. Een zeer strenge scheiding van klassen: 
de stamhoofden en dorpshoofden waren alleen-bezitters van den 
grond; zij hadden een weelderig bestaan; de groote massa ver
kommerde veelal. Het gewone volk had niet alleen zélf geen eigen
dom, zij waren als het ware te beschouwen als slaven. De lasten, 
die men had te dragen, waren onnoemelijk zwaar. 

Daarbij kwam het geraffineerde „tabu"-stelsel; ontelbare beper
kingen en regelingen van godsdienstigen aard kwamen de hoofden 
ten goede: op allerlei, voor ons onverklaarbare strafbare feiten 
stond de doodstraf: leven en dood waren, gelijk het eigendoms
recht, in handen van koningen en hoofden; wanneer zij een bevel 
gaven, moest dit blindelings worden opgevolgd. Het bijgeloof van 
de massa was zoo groot, dat men gewillig gehoorzaamde: de goden 
zouden toch aan de zijde van de koningen zijn ! Deze verbinding 
van wereldlijke macht en godsdienstige tyrannic verklaart het leit 
dat het barbaarsche systeem kon blijven bestaan door de eeuwen 
heen. De priesters waren de trouwe steunpilaren van de heerschers; 
zij hadden grooten invloed; de vorsten hadden belang bij vriend
schap met de priesters; wij zullen dit met een voorbeeld duidelijk 
maken: wanneer een stamhoofd een zijner tegenstanders uit den 
weg wilde ruimen en hij vreesde voor wraak, dan was er altijd wel 
een priester te vinden, die verklaarde, dat de goden een offer 
wenschten de persoonlijke vijand van den vorst viel dan als 
offer. 

De moraal der hoogere kringen stond op een peil, als wij nauwe
lijks elders aantreffen; ook hierbij moge een voorbeeld worden 
genoemd. Onder de vele vrouwen, die Kamehameha I had, was er 
een, Kekauluohi, zijn eigen dochter; later trad zij in het huwelijk 
met haar stiefbroeder Kamehameha II: deze vorst huwde dus zijn 
stiefzuster, die tegelijk zijn stiefmoeder was. Voor de reeds in het 
begin van de negentiende eeuw komende zendelingen was dus 
wel een taak weggelegd. 

Uit het vorenstaande blijkt, dat de eilanden niet stonden onder 
het bestuur van één vorst; een van de machtigste koningen was 
Kalaniopuu van West-Hawaii, dien Cook op zijn schip ontving. 
Deze vorst overleed in April 1782; hij liet een deel van zijn rijk na 
aan zijn neef Kamehameha, een ander deel aan zijn zoon. Een strijd 
tusschen de beide mannen ontbrandde; in den hevigen slag bij 
Keomo behaalde Kamehameha de overwinning; weldra viel zijn neef 
in een ander gevecht. 

Het bericht van de ontdekking was voor een aantal zeelieden 
aanleiding, op goed geluk ook naar Hawaii te gaan; in 1784 
kwamen twee Engelsche schepen bij het eiland Hawaii; vandaar 
ging men naar Oahu. Inderdaad gelukte het, handelsrelaties aan te 
knopen. Op 28 Mei 1786 kwam de bekende Fransche ontdekkings-
reizigerf Jean Franjois de Galaup de Lapérouse een bezoek brengen 
aan Lahaina op het eiland Maui. Het volgende jaar verscheen weer 
een aantal Engelsche schepen: een van de stamhoofden ging aan 
boord en maakte een reis naar China. Het werd druk in den 
Stillen Oceaan ! 

De machtige Kamehameha was echter nog niet tevreden met den 
omvang van z'jn rijk; het geheele eiland Hawaii moest zijn bezit 
worden; bovendien de omligende eilaruden. In 1789 deed hij een 
aanval op het eiland Maui, waar korten tijd later een zijner bond-
genooten in hevige twist geraakte met de bemanning van een 
Amerikaansch schip. In 1792 kwam de ontdekkingsreiziger George 
Vancouver, die eertijds Cok had begeleid, een bezoek brengen aan 
Kamehameha en maakte goede zaken door het aanknoopen van 
handelsbetrekkingen; in 1793 kwam Vancouver terug; op 4 Maart 
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van dat jaar bood hij Kamehameha, die inmiddels alleenheerscher 
over het geheele eiland Hawaii was geworden, een aantal runderen 
aan; de vorst was buitengewoon gelukkig met die, toenmaals ge
heel onbekende dieren, welke hij dadelijk tabu verklaarde. 
Achteraf gezien een verstandige maatregel, want nu kon het kleine 
aantal dieren zich spoedig snel uitbreiden de inboorlingen 
durfden zich niet aan de dieren vergrijpen. 

In 1794 kwam Vancouver opnieuw naar Kamehameha, die hem 
dringend om vuurwapenen vroeg ter vergemakkelijking van zijn 
veroveringen; de Engelschman wees dit echter af. Wel gaf hi) 
hem een „aanbevelingsbrief", waarin stond, dat Kamehameha een 
betrouwbaar man was; het document is nog steeds aanwezig in de 
archieven van Hawaii; wellicht het oudste stuk, op de eilanden 
betrekking hebbend. Van belang was ook, dat op 25 Februari 1794 
Kamehameha zijn rijk „afstond" aan Engeland: de Britsche vlag 
werd plechtig geheschen. 

In November van hetzelfde jaar werd de uitermate gunstige 
plaats ontdekt, waar de huidige hoofdstad Honolulu • gelegen is. 
Ondertusschen breidde Kamehameha zijn rijk steeds verder uit: 
Maui, Lanai, Molokai en ook Oahu vielen in zijn handen; een 
eerste aanval op Kauai en Niihau mislukte door tegenwind. De 
bootjes waren niet tegen slecht weer bestand; daarom werden 
grootere schepen gebouwd, zg. peleleu: een hevige cholera-epidemie 
verhinderde echter voor de tweede maal de plannen. Inmiddels 
toonde Kamehameha zich niet alleen een vechtersbaas: hij voerde 
een aantal „moderne" wetten in, o. a. een maatregel, welke het 
leven van alle onderdanen op de openbare wegen veilig-stelde; ook 
in andere opzichten werd het leven van de groote massa althans 
iets minder afhankelijk van het goeddunken van de hoofden. 

(N.B. De plaatsnamen zijn alle te vinden op het kaartje in het 
vorige Maandblad). 

CURSUS IN PHILATELIE 
door J. A. KASTEIN. 

Nu in ons land, in navolging van andere landen, in verschil
lende steden philatelistische jeugdvereenigingen worden opgericht, 
is het zeer zeker wel van belang eens kennis te nemen van onder
staand programma, volgens hetwelk door den voorzitter van de 
jeugdvereeniging te Charleroi de jongeren onder de verzamelaars 
onderricht gegeven wordt. 

Het is niet alleen d( philatelic in al haar onderdeelen, die be
handeld wordt, maar ook komen onderwerpen in bespreking, die 
er zijdelings betrekking op hebben en dienen tot vermeerdering 
der algemeene ontwikkeling. 

Als het onderstaande, uitgebreide programma afgewerkt is, kan 
men er van overtuigd zijn, dat in den jeugdigen verzamelaar de 
kiem is gelegd voor verdere ontwikkeling op het gebied der phila
telic. Het bloote zegels inplakken zal hem niet meer voldoen, door
dat bij hem de kist is opgewekt om dieper in de materie door 
te dringen. 

Het onderstaande werd overgenomen van de nationale post
zegeltentoonstelling voor de jeugd, die van 18 October tot 1 No
vember te Charleroi werd gehouden. 

Programma van den cursus in philatelic, 
die gegeven wordt aan de jeugdvereeniging, welke door de 

Koninklijke Verecniging van de Sambre te Charleroi opgericht is. 

I. — Behandeling van de stof en techniek der philatelie. 
1. Inleiding: de philatelie in het algemeen. 
2. Hoe moeten we de zegels, die we verzamelen, behandc!cii. 
3. De hoedanigheid en de gebreken van een zegel. De zegels vir. 

eerste keus. 
4. Het bewaren der zegels en de zorg, die men aan de verza'nclin;; 

moet besteden. De kunst om zijn collectie te verfraaien. 
5. Het onderste aanhangsel van een zegel, zijn plaats en gebruik 
6. Het bevestigen van afzonderlijke zegels en series op karton-. 
7. De postzegel; de verschillende papiersoorten; de iVoricage. Her 

watermerk en de onderscheiden soorten ervan. 
8. Fabricage der zegels. Druk. Verschillende proci-Jé s. De zorg, 

die aan het drukken besteed wordt. Het drukke,i v o e g e r en 
thans. 
De tanding: Soorten; hoe ze te onderscheiden. Gebruik van een 
tandingmeter; de gebreken der tanding. ' 

9. De bijzonderheden en gebreken van de fabricage van den 
zegel. 
Bijzonderheden: Téte-bèche. Tweedeelige druk. Kopstaand of 
verschoven middenstuk. Drukfouten. Perforatie. 
Afwijkingen: Dubbeldruk, herconstructie, retouche, foutdruk-
ken, vlekjes, gebreken. 

10. De verschillende soorten van zegels :frankeer- herdenkings-, 
weldadigheids-, pon - , vlieg-, dienst-, telegraaf-, telefoonzegels, 
enz. 
De poststukken: gewone en geïllustreerde (voor tourisme, lief
dadigheid, enz.). 

11. De kleuren: grondkleuren, combinaties, kleuren voorgeschreven 
door de Postunie, tinten (nuancen). 

12 De talen, die in Europa gesproken worden. De groote volks
stammen: Romeinen, Germanen, Slaven. 

13. De muntstelsels, de kostprijs der zegels, de toeslag. 
14. De opdrukken: 

Ie. soorten: verandering der waarde {+ of — ) ; verandering 
van gebruik; verandering van munt; verandering van land 
(bezetting); 
2e. aard: met de hand, typografisch, enkelvoudig of dubbel. 

15. De geheele ontleding van een zegel: 
Ie. aangaande het materiaal: papier, druk, hoedanigheid, ge
breken; 
2e. aangaande de techniek: land, kleur, waarde, soort, voor
stelling, doel en omstandigheden der uitgifte, gevoelen dat er 
door opgewekt wordt, enz. 

16. De valsche zegels: 
a. voor frankeering; 
b. voor de verzamelaars. 

17. De afstempelingen en andere merken der posterijen: post
stempels, pennestreep, fiscaal-, welwillendheids- en telegraif-
stempel, vóórvernietiging, spoor- en roulettestempel, toevallige 
stempels, afstempelingen door spaarkassen, perforaties. 

1». Dt zegel op Driei 
a. van net land van oorsprong; 
b. van een ander land. 

19. De benoodigdheden van een verzamelaar. 
20. De bibliotheek. 
21. Een bezoek aan het postrauseum. 

II. — Opvoedkundige en ontwikkelende philatelie. 
Wat de zegels voorstellen. Naar gelang van den loop van den 

cursus zullen de leerlingen er toe gebracht worden hun zegels onder 
een van de volgende rubrieken te groepeeren: 
De Man. — Staatshoofden. Mythologische personen. Wapenfeiten. 

De groote krijgers 
De groote mannen: staatslieden, geleerden, filosofen. 
Pioniers der beäcli<iving: ontdekkingsreizigers, zendelingen. 
Heiligen en geest.;lijken: dichters, schilders, musici, kunstenaais, 
werklieden, zinnebeeldige personen. 

De Vrouw. — Souvereinen: keizerin, koningin, groothertogin, 
mythologische godinnen, geleerde vrouwen, kunstenaressi-n, 
huismoeders, werkvrouwen, nonnen en verpleegsters. 

Het Kind. — Vorsten. De werken des kinds. Zinnebeelden. 
De godsdiensten. — Soorten. Tempels. Kerken en kathedralen. 

Moskeeën. Abdijen. Godsdienstige symbolen. 
De landbouw. — Landbouwkundige arbeid. Zinnebeelden. 
Middelen van vervoer. — Verschillende voertuigen: wagens, auto's, 

spoorwegen, stoom-, benzine- en electrische treinen, vracht
wagens, schepen eti booten. 

Verkeerswegen. — Wegen. Spoor. Water. Lucht. 
De dieren. — In vrijheid of onderworpen aan den mensch. Zinne
beelden. Godenleer. 
De flora. — Planten ten dienste der nijverheid: boomen, andere 

planten. Zinnebeelden. 
Kunsten en ambachten. — Verschillende scholen voor kunst. 

Wapenkunde. Bouwkunde: ouderwetsch en modern. 
De industrieën. — Centra. Fabrieken. Mijnen. 
De reizen. — In België. In andere landen. Rondreis door België, 

Europa en de geheele wereld. 
Het kolonaal gebied. — België. Buitenland. 
De standbeelden. De menschelijke rassen. De bewoners. De uit

vindingen en ontdekkingen. De sport. 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 
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Catalogi eng.) 

DE V O O RT Z E T T IN G VAN H E T KOHL-HANDBOEK 
IN GEVAAR ? 

EXCELSIOR-ALBUM NEDERLAND EN KOLONIEN. 
UITGAVE INTERNATIONAAL UITGEVERSBEDRIJF, 

GRAVENSTRAAT 4, AMSTERDAM, C. 

Een traai album in kunstlederen band, gedrukt op goed papie"-, 
verduidelijkt door goede afbeeldingen, dit alles voor den prijs 
van ƒ2 ,50 

Het is voor den ,j,cwonen verzamelaar het aangewezen album, 
daar ht t zich beperkt tot de algemeene uitgiften, zonder typu 
ot landingen 

Wanneer men de portzegels naar typen wenscht te verzamelen 
wordt de prijs van het geheele album slechts ƒ 3 — 

WIJ bevelen deze uitgave gaarne in de belangstelling der ver 
zamelaars aan v Ü 

POSTZEGELTENTOONSTELLING TE ROOSENDAAL. 

Evenals vor %, jaar, organiseert de Postzegelvereeniging „Roosen
daal ' een post^egeltentoonstelling voor jeugdige verzamelaars en 
wel op Maandag 29 Maart as (2en Paaschdag), in de bovenz^iil 
van den Katholieken Kring Reeds thans staat vast, dat deze ten 
toonstelling hiar voorgangster verre zal overtreffen Bovendie i 
zenden hierb ' eenige oudere verzamelaars schitterende collecties 
zegels in buiten mededinging Dat deze tentoonstelling veler belang
stelling zal trekken, staat dan ook vast Zij wordt geopend te 
half twaalf v m 

pliilate^^^cf^^erlei 

W A T IN 1936 AAN NIEUWE ZEGELS VERSCHEEN. 
In L ' i cho de la Timbrologie van 15 Januari j l geeft Georges 

Brunei over dit onderwerp een uitvoerig artikel, waaraan wij het 
volgende ontleenen 

Het jaar dat heenging, bracht 1458 nieuwe zegels tegen 1790 
in 1935, derhalve 332 stuks minder Tot deze 1458 nieuwe aan
winsten behooren 204 luchtpost en 530 herinneringszegels e d 

Van deze laatste categorie zegt Brunei, dat zij de „gewone" 
zegels dreigt te overvleugelen, iets wat de verzamelaars van der 
gelijke bijzondere zegels reeds lang in hun beurs zullen hebben 
bemerkt Overigens voorspelt de schrijver deze categorie van 
zegels een bijzonder goede toekomst 

Tot het aantal van 1458 droegen de werelddeelen als volgt bij 
Europa 447, Azie 224, Afrika 236, Amerika 502 en Austrahe 49 
Naar de landen verdeeld, komt Brunei tot de volgende cijfers 
(tusschen haakjes zijn de aa Italien over 1935 vermeld) Frankrijk 
143 (92), Groot-Britannie 244 (475j, Spanje en Portugal 86 (107), 
Itahe 57 (112) overig Europa 373 (483) 

De auteur verwacht, dat aan het einde van 1939 ongeveer 
70 000 verschillende postzegels zullen zijn verschenen 

DE PLATEN DER EERSTE ZEGELS VAN TRANSVAAL 
TERUG GE- ONDEN. 

Deze zijn thans voor de i dag gekomen en zullen aan een 
museum worden geschonken Vooral heeft evenwel de philatelisten-
vereeniging van Johannesburg van deze platen 200 series afdrukken 
in blauw laten vervaardigen voor studiedoeleinden 

Die Postma^'ke meldt, dat een voorstel tot ontbinding van d-
vereenigmg, die dit handboek leidt, met werd aangenomen Voor 
loopig blijft de zaak sleepende, hoewel het schijnt vast te staan 
dat dr Munk niet meer op zijn post terugkeert 

Het zou zeer te betreuren zijn, wanneer dit prachtige werk niet 
voltooid werd, doch de financieele lasten schijnen te zwaar te zijn 

EEN PHILATELIS TISCHE KETTINGBRIEF. 

Wijl zoo'n brief voor mij en wellicht voor vele postzegelver
zamelaars een vreemdsoortige nieuwigheid is, wil ik er iets, ter 
mogelijke inlichting en waarschuwing tevens, over mededeelen 

Onlangs ontving ik dan van een philatelistische kennis een in 
het Latijn opgestelden kettingbrief Hij begon met de adressen 
van een Engelsch Indiër, etn Frauschman, een Oostenrijker, een 
Belg en mijn Nederlandsche nennis, die mij verzochten dezen brief 
aan vijf postzegelverzamelaars, zoo mogelijk m verschillende lan 
den, en aan den Engelsch-Indier vijftig verschillende postzegels te 
zenden De vijf brieven, die ik verzenden zou, moesten dan met 
het adres van den Indiër bevatten, maar wel het mijne, dat op de 
vijfde plaats behoorde Zouden mijn naam en adres door het ver
menigvuldigen van den kettingbrief ten slotte naar de eerste 
plaats opgeschoven zijn, dan moest ik tot belooning voor mijn 
kleine moeite vele postzegels van verscheidene landen ontvangen 

Ik had er, eerlijk gezegd, geen vertrouwen in Al was er geen 
zwendel in het spel, zoo'n kettingbrief moest m i toch hopeloos 
vastloopen Omdat er echter geen kapitalen mee gemoeid waren, 
wilde ik de laatste afzendster, die mij dus den brief zond, niet 
teleurstellen Zij hoopte een mooie partij postzegels na eenige 
maanden te ontvangen, en meende dat ik als lid van een over 
de geheele v/ereld verbreid kloosterorde genoeg philatelistische 
relaties in het buitenland had 

Ik zond den brief aan eenige buitenlandsche medebroeders Al 
heel spoedig schreef mij echtei e.n pater te Rome, die in een zeer 
groot studiehuis met medebroeders van allerlei nationaliteit woont, 
onder wie zich verscheidene postzegelverzamelaars bevinden, dat 
hij „den geluksbrief" niet kwijt kon, omdat zij den brief al een 
jaar geleden hadden ontvangen uit Amerika Sommigen waren ei 
op ingegaan, maar zaten nog altijd op de postzegels van de vier 
hoeken der wereld te wachten ' In dat Romeinsche internationale 
centrum had men dus het vertrouwen verloren 

Nu schijnt de brief ook m Nederland te circuleeren Blijkbaar is 
hij bestemd \oo r geestelijken en andere intellectueelen, die het 
Latijn verstaan 

Laten wij de philatelie met op die manier bevorderen Ik wil 
wel rullen, maar doe niet meer me»» aan kettingbrieven 

P DAVID DE KOK O F M , 
Weert 

Firma J. VOET (J.G. mniaard), 
'KEIZERSTRAAT 4, - ROTTERDAM. 
Uitgebreidste voorraden zegels 

(zoowel de oudste als de nieuwste uitgiften) van 

EUROPA EN NEDERLANDSCHE KOLONIEN. 
PHILATELISTISCHE BEN00DI60HEDEN: 
PINCETTEN, LOUPEN, 60MPAPIERTJES, 
ALBUMS, CATALOGI, LITERATUUR, ENZ. 
^Äc fkm tfuLt mexmö óAÜl&^xudtion. (225) 
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BOEKEMA STAAT AAN DE SPITS! 
Te koop gevraagd: 

U T R E C H T DRIEHOEKZEGELS, 
Iposta, Wipa, lo jahr Nothilfe, Liechtenstein
blocks en blocks van alle landen. 
A. Weggen , Jul iana van S to lbe rg laan 181, 

Den Haag . (264) 

A A N G E B O D E N blok van vier 
Jubileumzegels Nederland 1923 10 cent, tan
ding 12 X *̂ > postfrisch. Eventueel genegen 
per stuk te verkoopen. Aanbiedingen met 
prijsopgaaf onder no. 251 aan het bureau 

van dit blad. 

Te koop gev raagd Nede r l and : Olympiade f 0,85; Roode Kruis f o , jo; 
A.N.V.V. f o , jo ; Goudsche Glazen f0,35 ; Zeeman f 0,26; Rembr, f 0,25; 
Kind '24, '25, '27 '28, '29 f 0,16; '30 f 0,20; '31 f 0,45 ; '32 f 0,30; '33 f 0,24; 
'34 f 0,22 Zomer '35 f 0,17; dito 5 c f 0,05; Zomer '36 f 0,16; dito 5 c. f 0 ,0 j ; 
6 c Crisis f 0,07, J^l2 g. luchtpost f 0,22; 36 c. f 0,03; 40 c, f 0,08 ; 7J c. f 0,12; 
Driehoek 6 c. f 1,25 p, 100; 12I/2 c. f 0,12; W. d Zw. i i / j c f 0,50 p. 100; 
j c. f 0,80 p . 100; 6 c. f 0,35 p. 100; 12V2 C' f 0,06; Curajao-herd. 6 c. f o,3j 
per 100; 12V2 c. f 0,06 j luchtv. v. f 0,07; 2 c. Redding f 0,02^3; 6 c. Zeeman f 0,08 
België: Orval I f 2,85; Weid 1928 f 1,10; dito 1929 f 1,30; Blok Antwerpen 
f i , 7 j , BIT f o , 4 j ; Weid. 1930 f 1,20; Blok Leopold f 1,25; Weid. 1931 f 3,25; 
Mercier f 17,50; Infanterie f 2,20; Piccard f 0,55, Weid. 1932 f 4 ,25; Orval II 
f II ,— , Weid. 1933 f 6,—, Invaliden f 2,20, Weid. 1934 f 4,25, Koningskind, 
f 0,50, Karretjes f 0,18, Siteb f 1,30, Astrid f 0,60, Borgerhout of Charleroi 
f 1,20, Boudouin-Bl. f 0,55. 

Diversen: Eng. Jubilee 2 ^ 2 ^ . f 0,06; Edward 2V2 ti- f 0,03; alle Fransche gel. 
zegels fr. 1.50 minimum f 0,02, U.S.A gebr. of ongebr. (volle gom) (kantzegels 
halven pnjs) prima kwaliteit, alles boven fr. 2,- Yvert tegen behoorlijken prijs_ 
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 , T e l . 8 5 9 1 2 , A m s t e r d a m . 

_ _ ^ „ (254) 

T e K o o p g e v r a a g d : Alle zegels Nederland en Kolomen. 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 woorden, compl. slechts f 0,80 
per 10 series f 6,50 

'. )uitschland, Br. Band, f 0,90 
„ Weid. 1936, 9 waarden cpl. - 1,20 
„ Kolonial Gedenkmarken 4 w. - 0,40 
„ Gemeinde 4 w. - 0,20 
„ Spoorweg 4.w. - 0,30 

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

Weid. 1927 per serie f 0,30 
» 1928 „ „ - 0,30 
» 1929 » » - 0,30 

1930 » » - 0,35 
- 1931 " » - 0.75 

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

50 verschillende - 0,25 
100 „ - 1,20 
150 » - 3>— 
400 Nederl. en Kolomen slechts f 7,50 
200 verschilende Nederland - 3,— 
250 » - - 5>S0 
300 „ „ - 9 — 
Zichtzendingen aan vereenigingen en clubs. 

KRONINGSSERIES ENGELAND. 
Wij bezorgen U na verschijnen van deze zegels de 45 Kolomen 
ä 3 waarden, in totaal 135 zegels (dag van uitgifte 13 Mei 1937), 

a d f 1 5 , . 
Bedrag moet, om teleurstelling te voorkomen, vóór l Mei op mijn giro 40215 gestort zijn 

Vraagt uitgebreide prijslijst. Porto estra. Giro 40215. 

J O H N G O E D E , B r e d e r o d e s t r a a t 4 6 , A M S T E R D A M , W . ^78) 

KILO'S Ulï RIJKSVEILINGEN. Voor Verzamelaars en Handelaren. Alleen 
kleine uitknipsels van pakketkaarten, daarom 
mooi gefrankeerd, met veel betere waarden. 

Origineele waar, rechtstreeks van de bron afkomstig 

FINLAND, 1925 t.m. 1930, ook Y.T. 123, strooken van pakket
kaarten, 'A K.G. ƒ2 ,40 ; 1 K.G. ƒ4 ,75. 

ESTLAND, t.m Yv. U I Kr. 2,—, yi K.G. ƒ4 ,50 ; 1 K.G. ƒ 9 , — 
NOORWEGEN, 1931-1933, met herinneringszegels van verschil 

lende uugitten, luchtpost, enz., K K.G. ƒ2 ,40 ; 1 K.G. (4000 ex.) 
door de pos. gezegeld ƒ4 ,75 . 

DENEMARKEN, bijna alleen uitgifte 1933, met Yv. 223, 5 kr. 
1 K.G. (4200 ex.) door de post gezegeld ƒ4 ,15 ; 4 K.G. ƒ13 ,—. 

JOEGOSLAVIt , strooken van pakketkaarten, veel 30 d. en port 
M K.G. ƒ2 ,70 ; 1 K.G. ƒ5,20. 

PORTUGAL, i'ieuwe missiezegels, ca. 150 verschillende, % K.G. 
ƒ4 ,25 ; 1 K.G. (7500 zegels) ƒ8 ,15 . 

JOEGOSLAVIË, 1920-1935, missiezegels, veel rouwzegels, % K.G. 
ƒ2 ,70 ; 1 K.G. (7000 ex.) ƒ5 ,30 . 

DUITSCHLAND, missiezegels, nieuw, 1 K.G. ƒ 1,85. 
TSJECHOSLOWAKIJE, missie, 1 K.G. (8000 ex.) ƒ2 ,45 . 
OOSTENRIJK, missie, veel verschillende, 1 K.G. ƒ3,30. 
Vi K.G. VAN ELK DEZER 10 SOORTEN (2M K.G.) ƒ12,70. 

Geld vooruit — Porto ƒ 0,90. 
KARL WALTER, A s c h a f f e n b u r g , D u l t s c h l a n d . 

Postgiro 's-Gravenhage 145910. (267) 

P r ü s dezer adver tent ies : 
ƒ 0,75 bij vooruitl jetaling. 
Pos tzegels worden niet in 

beta l ing 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) 

Ta kiop gevra 
Kind '24, *2j f 0,17. '26 f 0,30 '27 f 0,20. 
'28, '29 f0,17. ' 3o fo ,22 . ' 3 i f 0,45.'32 f 0,32. 
'33 f 0,23. '34 f 0,20 '35 f 0,17. '36 f 0,1 j . 
A.N.V.V. f 0,48. Goudsche Glazen f o,3ï. 
Rembrandt f 0,25. Zeeman f0,30 Verder alle 
betere zegels van Nederland en weldadigheid-
en gelegenheidszegels van Duitschland. 

M. V. MIOCH, 
Van Zeggelenlaan 207, Den Haag. 

(Lid „Philatehca"). (266) 

PoslzeDellianilel^JlinLOBr 
Czarinastraat 6, ZAAKDAM. 
PRIJSLIJST GRATIS EN FRANCO. (263) 

1000 versch. postzegels (wereld) 
f 1,15; dito (Europa) f 1,35; franco 
uit mijn doubletten. D. van Ommen, 
Apeld.weg 46, Ep«. Giro 132330 

Us 5) 

Betaa l 25 pet. meer dan vóór de devaluatie, 
voor zegels, die ik gebruiken kan per loo en 
looo per soort, van Nederland en Kolomen 
Massa- en kilowaar steeds t e koop gev raagd . 
Aanbiedingen steeds met prijsopgaaf aan 
R. KORMOS, Lid Ned. Ver. v. Postz. Hand , 
Voorburg, Prinses Marionneloan 152. (221) 

Grand invalide beige, alité pour 
d e longs mois, serait reconnais-
sant ä personnes qui lui enver-
raient d e s timbres-poste des 
Pays Bas et Colonies. (̂ 5«) 

A d r e s s e : LOUIS BOURNEUF, 
121, Rue du Fort, Bruxelles. 

P O S T Z E G E L B E U R S 
Eiken Zaterdagmiddag van 2 tot 6 uur in de 
bovenzaal van het Café-Rest. „Bagatelle", 

Passage 6i , Den Haag. 
{3e étage, zaal no 5, met de lift naar boven). 
R u i l - I n k o o p - V e r k o o p . (260) 

Te koop of in ruil aangeboden: 
Compleet vel (100) Curafao No. 11, 
1892, met typen, plaat- en zetfouten; 
Ned.-Indie spec. cat. No . 114, 50 ct., 
palmtype, links onget., breede rand. 
Vraag couverten der wekelijksche 
vluchten der K.L.M. Holl.-Indie v.v. 
1936-37, „Pelikaan" en „Uiver" met 
stempels Palembang, Postjagers met 
stempels Medan en Palembang. 

H. SWARTSINBURG, 
Spanjaardslaan 3, Leiderdorp. (270) 

A T T E N T I E ; 
Wegens noodzakelijke uitbreiding verplaatst: 
M E D . P O S T Z E G E L - B E U R S , 
M J. H Toorens, van Stationsweg 2 naar 
Huijgenspork 57, Den Haag . (Tevens ver
plaatst secr Ned. Ver. v Postzegelhandelaren) 

U48) 

J PEENT & • • . vragen te koop 
Nederland en Koloniën engros, ook 
betere soorten; kilo's. 

Sneeuwklokjesstraat 18, 
Den Haag. (257) 

Speciale occasion. 
10 series Zomer Olympiade ongebr. 

f 8,50. 
10 series Luftschutz ongebr. f 1,— 
Ik lever alle Duitsche koerseerende 
zegels en nieuwigheden engros 
a 45 c. de Mark. 

A. Weggen, 
Juliana van Stolberglaan 181, 

Den Hoog. (265) 

LUCHTPOST 
NEDERLAND - NED -INDIË 
CURAQAO - SURINAME. 

Te koop of in ruil gevraagd: 
Vliegpoststukken van ie vluchten, 
openings-, gelegenheids- e.a. vluchten. 
Tevens serieuze adressen gezocht, om 
eventueel nieuwe luchtpost aan te 
adresseeren of van te ontvangen. 

L. J. JANSSENS - LAANE, 
SPOORLAAN 44, — TILBURG. 
(Lid „Breda", „Vliegende Hollander" 
en „Contact Schept Kracht"). (253I 

T B K O O R A A N G B B O D E Ï N : 
Eenige honderden senes zegels, ook bij ge
deelten, Toorop, Olympiade, Rembrandt, 
Goudsche Glazen, A N V V., Zeeman, Crisis, 
Emma, Zomer, Luchtvaartfonds, Kinderzegels 
1924 tot en met 1936 Alles eerste kwaliteit. 
Br, onder No 261 aan het bureau v. d blad. 

BOS GEVRAAGD: Oldenburg 
No. 10, Lübeck I & 2, Bremen S •, 
Hannover 9, België 176 , 177', 
178 , D. Levant 22, Finland 11, 
Zwitserland Zürich 10, Frankrijk 
40, Nederland 93. Prachtexem
plaren. Nummers Yvert. 
H. ADELAAR, NAARDEN. (268) 

II Tekst van deze annonces vóór den 5en in te zenden aan de 
administratie. UITSLUITEND voor en ten behoeve 

van leden der aangesloten vereenigingen. 
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De aangegeven 
Nos. zijn van 

Yverc en Tellier 
1937

^ beteekent 
ongebruikt 

SIERRALEONE. 
Nrs. 19, =:20, 23, =:25, 31, 32, =:33, 
33, *34, 44, *46, *84. 

SOMALIKUST (FRANSCH). 
Nrs. 6, ^7, 7, 13, 17, =:28, 28, 
' '29, 29, *30, 40, "65, *&9, "^Sè, 
=■■87, *100, «104, *116. ^ ^ ^ i j ^ ^ 

SPAANSCH GUINEA. 
Nrs. 1, *34, *35, =:36, *37, ■:38, 
=:65, *67, *68, =:69, *70, ':83, 85, 
=:88, *89, 89, *90, 90, 91, 91, 
92, *93, =:94, «99, *100. 

SUDAN (EGYPT.). 
Nrs. *!, =:2, *3, 'H, 4, 5, *9, 
<10, *11, =>13, *14, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, =:23, 24, 24. 
PORT. Nrs. =:l, 1, *2, 2, *3 . 

p ^ ^ UNIE VAN Z. AFRIKA. 
fWrs. * 1 , 1. 

niEI^JST. Nrs. *3, «6. 
PORT. Ns. * 1 , *2, 3, 4. 

^ 6 . ir 
«■61, *62, 

:120, *121. 

TANGANYIKA, 
Nrs. *5, *15. 

TCHAD. 
Nrs. *4, *5, =:6. 

TéTE. 
Nrs. =:l—*8, *9,—^ 
'!24, *27, =:28. 

. . ; ,.4 , T O G O . 
Nrsj^i|to%, =i59, *60, 
*63, *89, «91, *99, 

TRANSVAAL. 
Nrs. *62, =:63, 63, 65, 67, 68, 
68, *70, 70, 71, 72, =:75, *76, 76, 
*77, =:78, 79, 79, 80, *81, 81) 
82, 83, 84, *86, 86, ••;87, *88, 
89, 89, 91, 91, *92, 92, *93, 93, 
94, *95, 95, 96, 97, *99, 101, 
*102, 102, 103, 105, *106, 106, 
107, 108, 111, 112, 113, 113, 
■:114, 114, 117, *118, 118, 120, 
121, 122, 127, 127, *128, 128, 
*129, •■:130, 130, *131, '133, 
■:134, *136, 136, *138, 138, ■*142, 
:143, 143, «144, 144, *145, 145, 
■■•146 *148, 148, 150, 151, 153, 
154, 155, 156, 157, 159, *164, 
*167, 167, 169, 170, 171, 172, 
174, 175, 176, =;180. 
DIENST. Nr. 2. 
PORT. Nr. 2. 

NIEUWE REPUBLIEK. 
Ur3. *2, 20, =:62. 

Vt4Ky SWAZIELAND, 
Nrs. * 1 , 1, *2, 2, 3, 3, "4. 

STELLALAND. 
Nrs. ■«■2, * 3 , 4. 

TRIPOLI. 
Nrs. 4, 5, 6, 12. 
EXPRESSE Nr. * 1 . 

TUNIS. 
Nrs. * 1 , 1, *2, 2, 3, *9, =:10, 'm, 
=:13, 15, 16, ■:17, 17, 25, 41, 42, 
*47, 49, *50—*58, 59—«66. 
PORT. Nrs. =:ll, «"12, «"16, *17, 
*19, *20, 30. 

UBANGUI. 
Nrs. M. «5, *6, «7, :8, *9, 
«10, *11, *12, «13, *14, «15. 
*18, 18, «19, «30. 

UGANDA. 
Nrs. 24, *37a, 37. 

ZAMBEZIA. 
Nrs. *2, * 3 , 14, «15, 15, «16, 16, 
•«17, ^IS, 18, ^23, 23, «25, *31, 
«32, «43, 43, *44, «45, *46, *47, 
«•50, , *54 «55, «57, *60, *81, 
* = 3 2 i , ; S ^ «84, *85, «86, *87. 

ZANZIBAR. 
Nr^. *5, «27, «28, *29, «30, *32, 
«33, 43, 44, 46, 47, 49, 52, *53, 
*54, * n 3 , «133, «145. 
FR. BUR. Nrs. «1, *2, *28, 28. 
P O R T Nrs. 1, 4, 5. 

U S E > o r t o > . 
ZULULAND. 

Nrs. «1, 1, *2, 2, * 3 , «5, «6, *12, 
12, «'■14, 14, «15, 15, *16, 16, 
*17, 17, «18, 18. 
FISC. POST. Nrs. * 1 , 1. 

ANTIGUA. 
Nrs. * J 4 . f19, «30, *31, *33, 
J : . 3 4 i s i .p .Vi T 

^^^^' 
ARGENTINIË. 

Nrs. 11, 17, 21, 36, 40, 46, «50, 
*62, *76, 92, 93, «96, *99, «100. 
101, «102, 102, 103, 104, 106, 
107, 108, 109, «118, 118, *123, 
124, ■*125, «152, 189, *199, 199, 
«201. 224, «320. 
DIEWST. Nrs. *11, ni, «13, 89, 
«91, 102, 11, 125. 

BAHAMMAS. 
Nrs. * 1 , «38, 44, 52, *55, *57, 
57, «58, 58, «73, *88. 
SP. DEL. Nrs. * 1 , «2. 

BARBADOS. 
Nrs. 14, 20, 35, 37, 39, *40, 40, 
41, «42, 43, 44, «48, *52, «"60, 
61, 62, 63, *70, «72, 76, 77, 78, 
«•94, ■*97, «98, *103, *104, «J06, 
*107, *108, «109, *Uiihféi2, 
116, «117, «118. ^ ;  W 

J. L . VA.1V D I E T E I V ' S P 0 8 T Z E 0 B L , H A 1 V D E L , IV.V. 4 4 , D e l f t s c h e v a a r t , R o t t e r d a m . (1*4) 

estuur der Domeinen. 

OSTZEGELVEIÜIIG. 
■ ■ ■ V ^ De Inspecteur der Doniei

w^^r nen te 'sGravenhage zal op 

irijilag 9 tpnl 1937, 
s namiddags te 2 uur, in het gebouw 
in het Hoofdbestuur] der Posterijen 
i Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
■GRAVENHAGE, 

ij inschrijviny, verkoopen 
Gebruikte 

rankeer en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 
irkrijgbaar. (256) 

T E K O O P G E V R A A G D 
VAN NEDERLAND: 

ongebr. 
ƒ1 ,05 
ƒ0,60 
ƒ0,55 
ƒ 0,40 

gebr 
ƒ ! , -
ƒ0,60 
ƒ0 ,55 
ƒ0,36 

Olympiade \ 
Roode Kruis 
Vr Verkeer 
Goudsche Glazen 
Zeeman ƒ 0,40-;'|^5*|;j|0,28 
Verder alle Weldadigheidsseries, Gelegenheids-
ser'es. Tentoonstelling, Luchtvaartfonds, zoowel 
geL ruikt als ongebruikt. Eventueel ook hiervan 
en van alle andere soorten van Nederland lo^ic 
waarden gebruikt, per 100, per 1000 enz. 
NED.-INDIE: Crisiswerk, Leger-, jM^,vfiei's, 
Roode Kruis opdruk, ongebruikt . \M^|^R' 
CURACAO: Herdenkingsserie 1634-1934, on 
gebruikt 

GELEGENHEIDSAANBiEDiNG. 
Weldadigheid 1928, 7% en 123<; c., in tanding 
12 : 1 2 ^ , ongebt-uikt, a ƒ4 ,50 per paar. 

Weldadigheid 1928, 7M en 12K c , in tanding 
12 : 12M, gebruikt, per 10 series ƒ6 ,50 . 

^ ^ ^ Handelaren vinden bij mij steeds ruime 
sorteering in kleine en groote series van aller
lei landen. 

B. J. ABRAHAMS, 
DEN HAAG. 

Telef. 116976. Stat ionsweg 101. 
(262) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
F>OSTZECEL.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) 



TIJDELIJKE AANBIEDING! 
Zoolang de voorraad strekt! 

Eng. Marocco met Ed. VIII cpl. 11 st. gebr. (zeer schaarsch) f 0,85 
Duitschland „Trachtenserle" 1935, compl. 10 st. ongebr. f 1,70 
Idem 1936. Weldadigheid, compleet, 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 

„AVRO"-ALBUM van Nederland en Kolonien 
geheel compleet f 0,45 plus porto. 

MSTERDAMSCHE POSTZEGELHANDEL, 
ST. LUCIENSTEEG 2 2 , A M S T E R D A M , C. 
Telefoon 33203 . Postrekening 151986. (iSy) | 

VOOR HIEOWE UITEIFTEII 
is het BEST GESORTEERDE en VOORDEELIGSTE adres: 

i O F D E R H E I D t ' S 
POSTZEGELmilDEl 

HILVERSUM, 
Postbus 1, Giro 1700. (211) 

AMSTERDAM, 
Gravenstraat 17. 

a.d. N . Kerk. 

Voortdurend te koop gezocht: 
Zeldzame en middelsoortzegeis 

van alle landen. 

Variëteiten. Proeven. 
Specimenzegels. 

Postzegels op geheele brieven. 
ZICHTZENDINGEN 
met uiterste prijzen 

worden 
prompt beontwo.ordl. 

W. IHI®yfSAMËIS, 
34-35 SODTGAMPTONSTREËT, LONDON, W.C. 

(249) 

ZICHTZENDINGEN 
VAN 

HERMAN COHN, 
DEN HAAG, 

24 Van Lennepweg, 

Schenken voldoening. 
Zij bevatten: 

een groote verscheidenheid, 
vrijwel uitsluitend prima kwaliteit, 
klassieke, zoowel als moderne zegels, 
hoogere zoowel als lagere waarden. 

Momenteel af te geven: in LUXE kwaliteit 
Engeland, Koningin Victoria 1867. 
10 sh. grijs, Yvert nr. 41, gebruikt. 
1 Pond violet, „ „ 42, „ 
5 Pond oranje, „ „ 46, registered. 
België, Helmserie, postfrisch. 
Oostenrijk, Jubilee 1910, postfrisch. 
Lithauen, opdrukken, 1924J26 inclusief 

luchtpost, postfrisch. 

Maakt gebruik van uitknipadvertentie in 
dit en volgende nummers. (219b) 

Nederland en Koloniën 
te koop gevraagd, weid. en gelegenheids-
series (ook kleine hoeveelheden), enz., 
enz., tegen hoogen prijs, of in ruil 

tegen Europa en Overzee. 
Aanbiedingen (geen zichtzendingen) aan 
X. DAÜDT, Zeugestraat 62, Gouda. 

(2S9) 

Mijn specialiteit sedert 4 0 jaren. 

Nederland en Koloniën 
en Z w l t s e p l a n d steeds in mooie en billijl(e 
zichtzendingen voorradig; ooit naar Indië. 

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

W . W I N D R A T H , 
LUGANO (ZWITSERLAND). 

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

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
1936. Kinderzegels p. ser. ƒ0,20, 10 ser. ƒ 1 
1936. Zomerzegels p. serie ƒ0,20, 10 ser. - 1, 
1936. Universueitsz., p. 1 serie of meer 
1935. Kinderzegels, p. 1 serie of meer 
1935. Zomerzegels, p. ser. ƒ0,25, 10 ser. 
1923/36. Alle Kinderzegels in complete 

series (52 waarden) 
Idem m complete series roltanding (31 
waarden) 

PAKKETTEN (gemaakt uit eigen voor
raad, géén uitschot). 

Nederland, 50 verschillende 
Nederland, 103 verschillende 
Nederland, 150 verschillende 
Ned.-Indië, 50 verschillende 
Ned.-Indië, 100 verschillende 
Curafao, 20 verschillende 
Suriname, 25 verschillende 
Geheele wereld, 500 verschillende 
Geheele wereH, 1000 verschillende 

Nederlandsche Postzegethande 
N.Z. Voorburgwal 316, Amste rdam, 
Fos tg i ro 224451. Por to steeds ex t ra . (15 

-5 , ' 

-6,1 

-a 
-o 
- 1 , 
-o, 
- 1 
-o 
-a 
'vO. 

Postzegelkunde en Postwezer 
452 
Pae. 

H E T Z O O G E N A A M D E „JUBILEUM-BOEK 
Verkrijgbaar bij de administratie van het „Nederlandsch Maan 
blad voor Philatelie" te Breda door overschrijving van ƒ 2,50 
ƒ 0,30 frankeeikosten (buitenland ƒ 0,75) op de postrekeni 
37183 vaa L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, Brei 


