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Excelsior>Europa>Album 
Nederlandsche Tekst. Nederlandsch Fabrikaat. 
Gedrukt op prima houtvrij papier* Ook de 
Nederlandsche Koloniën worden erin opge
nomen, zoodat ge Uw verzamelingen Europa 
en Nederland en Koloniën in één album 
kunt onderbrengen. 
Dit album is compleet. Dus ook met de 
meest bekende variëteiten. Maar aangezien 
deze steeds op afzonderlijke bladen zijn samen
gevoegd, kan men naar keus met of zonder 
variëteiten verzamelen. De prijs voor dit 
album is abnormaal laag en bedraagt: 
in drie prachtbanden met schroefsluiting 
f 30,—, desverlangd betaalbaar in drie 
termijnen (bij aflevering van eiken band) 
a f 10,— plus vracht. 

in zes kunstlederen klembanden 
f 40,—, desverlangd betaalbaar in zes 
termijnen (bij aflevering van eiken band) 
a f 6,70 plus vracht. 
Er zijn reeds verschenen twee klembanden 
en één band met schroefsluiting. De restee-
rende banden verschijnen nog in den loop 
van dit jaar. 
Lees de zeer gunstige recensies over dit alBum in het 
Mei-nummer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, blz. 101, en in het Dagblad „De Telegraaf", 
waarvan desverlangd afdrukken gratis worden toegezonden. 

HET ALBUM ZONDER WEERGA! ! 
Levering van Postzegels en Philatelistische benoo-
digdheden tegen sterk concurreerende prijzen. 
Zend ons Uw wenschen met referenties. 

H.V. Hekkers PostzegeHiandel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 

beëedigd IVIakelaar en Philatelistisch Expert. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON UtU. — POSTGIRO 11278. 

Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische 
belangen naar beste weten te behartigen ! 
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MAX POOL, Den Haag. 
A A N K O O P - V E I L I N G E N - V E R K O O P . 

S T E V I N S T R A A T 7 0 . 
Telefoon 5 5 4 6 2 9 . — Postrekening 61989. 

w ilt n verkoopen ? 
endt n tot mij! 

Sedert 1918 vinden regelmatig 
veilingen plaats. Door een vak
kundige bewerking, gepaard 
gaande met talrijke relaties in 
Binnen- en Buitenland, ben ik 
in staat voor Uwe Verzameling 
of Doubletten de gunstigst mo-
geliike resultaten te bereiken! 
Veilingcondities worden op 
aanvraag gaarne toegezonden. 
Vlugge contante afwikkeling! 
Op verzoek wordt op belang-
rijke objekten voorschot 
verstrekt. Discretie verzekerd! 
Ook ben ik koopcr Uwer col
lectie tegen contant geld! 

MAX POOL, Den Haag. 
STEVINSTRAAT 7 0 . 

Telefoon 5 5 4 6 2 9 . — Postrekening 61989. 
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N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



postzegelhandel p. Hoogerdljk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
NEDERLAND. 

1927. Roode-Kruis, Yvert 190—194 w.. ƒ 0,55 
1928. Olympiade, Yvert 199—206 . •l^i^^^x-^i&.^A. • 0,95 
1932. A.N.V.V., Yvert 241—244 . . . . ^ 2 ¥ m i , . ^ ^ m | , ? ^ - O , 4 0 
1933. 1234 et. Prins van Oranje, Yvert 252 f^f^^^M^m'^'0,08 
1934. Crisis, 2 stuks, compleet ^^É4W'^Ê^ü^^'0,12 
1934. 1234 et. Herdenkmg Curacao . ;^.j-^if^:^j^ij^-0,W 
1928. Luchtpost, 40 en 75, Yvert 4,5 A A X ^ - W ' ^ I A ^ ' f-'0,20 
1929. Luchtpost, 36 Yvert 3 » - « » j - Ä i ^ r Ä H ^ i ^ ' - • " O'O^ 
1931. 70 cent, Yvert 234 . h ^ l m u i S Ä . y . w M | i . . -0,12 
.933. 80 cent, Yvert 258 . . . . ' . \ ./. - U,25 

NEDBRLANDSCH-INDIE. 
1922. Jaarbeurs Bandoeng, compleet - 5,50 
1923. Jubileum, Yvert 143—147 ^ . . .̂  - 0,40 
1930. Jeugdzorg, Yvert 156—159 . . . iJ>i_äAh: - 0,55 
1931. Witte Kruis, Yvert 161—164 ."Ir. >?rrA - 0,90 
1932. Leger des Heils, Yvert 165—168 -.w%.).y 0,55 
1933. Crisiswerk, Yvert 171—174 ifA.§^ 025 
1934. Koningin Emma ^X,^\ ^ W ^ . J ^ S Ä 0,10 
8 stuks Luchtpost, No. 6-8, 11, 11a en 16 '^?.f}J-^^^r<' 0,75 

^ i - > & ' PORTO EXTRA. ' J^m'^ 
P^StÜst van postzegelpakketten, albums eit äne Dïenoodigd-
heden op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

(532) 

EXCELSIOR EUROPA-ALBUM. 
6 klemveerbanden. 

Tekst in de Nederlandsche taal. 
Nederlandsch Fabrikaat, geheel up to date. 

Prijs 40 Gulden. 
Betaalbaar in 12 termijnen van f 3,35 
per maand of slechts 85 cent per week. 
Dit a lbum is geheel compleet zonder 

typen en tandingen. 

In een EXCELSIOR EUROPA-ALBUM 
te verzamelen is een genot en tevens 
is het een Nederlandsch werk; dus 
BETER en daarom GOEDKOOPER. 

Vraagt verdere inlichtingen aan 

J. HEBUS' POSTZEGELHANDEL N.V. 
KEIZERSGRACHT 478 (bij de Leidschestraat) 
Telefoon 32264. AMSTERDAM-C. (542) 

GROOTE, GOED VERZORGDE 

COLLECTIE, 
TEGEN C O N T A N T E BETALING 
TE KOOP GEVRAAGD. 
Brieven met prijs N o . 650 bureau van het Maandblad. 

rflM^^I ^t^^m»^ 
BIJ de Administratie van het „Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie", L. C. A. Smeulders te Breda, is nog 
steeds verkrijgbaar ä f 2,50 -f f 0,30 frankeerkosten 
(buitenland f 0,75) het G E D E N K B O E K 

Postzegelkunde en Postwezen. 

MALAKKA. 
1883—94. 3 c. (zonder opdruk), postfrisch, Y & T. 

no. 58a. 
8 c , postfrisch, Y. & T. no 62a. 
100 $. postfrisch, Y. & T. no. 91. 
25 $, postfrisch, Y. & T. no. 108. 
25 $, postfrisch, Y. & T. no. 135. 
100 $, postfrisch, Y. & T. no. 152. 

25 $, postfrisch, Y. & T. no. 14. 
25 i postfrisch, Y. & T. no. 26. 
25 $, postfrisch, Y. & T. no. 38. 

8 c , postfrisch, Y. & T. no.2. 
8 c , gebruikt, Y. & T. no.2. 
5 $, postfrisch, Y. & T. no. 20. 

25 $, postfrisch, Y. & T. no. 32. 

2 c , gebruikt, Y. & T. no. 1. 
1 $, postfrisch, Y. & T. no. 42a. 
100 $, postfrisch, Y. & T. no. 59. 

1902. 
1905—06. 
1907—11. 
1912—13. 

MALAYSIA. 
1900. 
1901. 
1905—11. 

POHANG. 
1890—91. 
1898—99. 

PERAK. 
1895—99. 

JOHORE. 
1876. 
1903—04. 
1904—12. 

Bovengenoemde zün eenige rariteiten, welke ik tegen 
zeer schappelijke prezen kan aanbieden van een zeer 
mooie verzameling van de Straits Settlements en de 
Staten, onlangs door r ij aangekocht. 

Ik heb nog een menigte andere zeldzaamheden, te 
talrijk om hier op te noemen, en het zal mij aangenaam 
zijn in relatie te komen met verzamelaars, die interesse 
hebben voor deze populaire zegels 

Mijn speciaiiieit: Zeldzame Britsche 
Kolonialel zegels van alle tijdvakken. 
Z I C H T Z E N D I N G E N 3 w o r d e n l op aanvraag naar 

elk deel der wereld toegezonden. 
D E G O E D K O O P S T E "handelaar in^ de wereld 

in ^zeldzame Koloniale zegels is: 

T. ALLEN, 
5, Biake Hall Road, Wanstead, Londen E.11 

(611) 



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. 

O F F I C I E E L ORGAAN V A N 22 V E R E E N I G I N G E N . 

BEKROOND OP 29 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

14e J a a r g a n g . Breda, 16 Augus tu s 1935. N r . 8 (164) . 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7 4 0 

1/8 pagina f 6,— 
1/9 „ - 5,50 
i ; i 2 „ - 4,50 
1/16 „ - 4,— 
1/18 , - 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De adminis t ra t ie behoud t zich het 
recht voor adve r t en t i ën , zonde r opgaaf 
van redenen, ter p laats ing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
Maastricht; al wat Nederland en Koloniën becreh, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam; buitenlandsche poststukken 
aan J J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 2jr. Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

Vaste medewerkers; H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, ir G. van Caspel, W. P. Costerus, 
L. van Essen, M. J. baronesse van Heerdc-Kolfï, J. A. Kastein, K. E. König, J. G. Millaard, 
mr. J. H. van Peursem, Leon de Raaij. 

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, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wifhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37i8}. 

POSTZEGELVEILINGEN BIJ 
HET STAATSBEDRIJF DER P.T.T. 

door J. D. W O L T E R B E E K , 
Hoofdcommies biJ he t Hoofdbestuur der P. , T. en T. 

H e t is nog nie t zoo heel l ang geleden, da t men op he t denk
beeld kwam om bij he t Hoofdbestuur der Posteri jen en Tele-
g r a t i e de gebru ik te postzegels ten bate van het rijk te doen 
verkoopen. Dit geschiedde voor de eers te maal in he t j a a r 1889. 

In da t j a a r werd bij resolut ie van den Minister van W a t e r 
s taa t , Handel en Nijverheid, Afdeeling Posteri jen H l , bepaald, 
da t voor taan de overgestempelde post- en por tzegels , welke 
zich op de bij het Hootdbes tuur inkomende postwissels, ad res -
kaa r t en der pakke tpos t , adviezen, rebutebr ieven en andere 
dergelijke s tukken zouden bevinden, alsmede de onbru ikbaar 
gemaak te te legramzege ls , voor zoover zij hande l swaarde 
hadden, van de s tukken, waarop zij gehecht zijn, zouden 
worden verwijderd en van tijd tot tijd afzonderlijk in het 
openbaar ten ba te van 's Rijks schatkis t zouden worden 
verkocht . 

H e t verzamelen van de hierbedoelde s tukken, benevens he t 
toezicht op het verwijderen der zegels, werd opgedragen a a n 
het Bureau Materieel bij he t Hoofdbestuur, terwijl ingesteld 
werd een z.g. kn ipbureau . 

Een der voornaamste overwegingen, die voorgezeten hebben 
om over te gaan to t he t verkoopen van de gebru ik te pos t 
zegels e. d. ten ba te van het RiJk, was in hoofdzaak de vol
gende. Tot voor dien werd he t oude mater ieel , w^aarop de 
zegels voorkwamen, in zijn geheel jaarl i jks als oud pap ie r 
verkocht en in verzegelde balen n a a r de fabriek, met de ver
niet iging belast, vervoerd. He t spreekt vanzelf, dat hierdoor 
ba ten verloren g ingen w a a r v a n men meer profijt zou hebben 
kunnen t rekken. Tegen he t aldus afzonderlijk te gelde maken 
der zegels kon u i t e r aa rd principieel geen bezwaar g e m a a k t 
worden. Immers h e t oude mater ieel , waarop dus de zegels 
voorkwamen, werd reeds ten ba te van het Rijk verkocht ; 
het gold dus alleen m a a r het maken van een schift ing tusschen 
het waardelooze pap ie r en da t waarop de zegels voorkwamen. 

Door de handelaren in postzegels was inmiddels ook he t 
denkbeeld n a a r voren geb rach t om, zooals reeds door ver 
scheidene gouvernementen in he t buitenland geschiedde, de 
gebruikte postzegels aan hen te verkoopen. 

Toen men bij geruch te vernomen had, da t bij het Hoofd
bes tuur der P. en T. he t voornemen bestond om to t verkoop 
van gebruikte zegels over t e gaan, kwamen er heel w a t 
verzoeken binnen om gegadigde voor dien verkoop te mogen 
zijn. 

Ech te r kon niet dadelijk to t verkooping worden overgegaan , 
aangezien daarvoor nog geen voldoende voorraad zegels aan
wezig was. In Augus tu s 1889 was men zoover gevorderd, da t 
den Hoofddirecteur, de toenmal ige t i tel voor Directeur-
Generaal , een voorstel gedaan kon worden om t o t verkoop 
bij openbare inschrijving, in overeenstemming me t de minis-
ter ieele beschikking van J a n u a r i t . v., over te g a a n . 

Aanvankeli jk bestond he t plan om slechts enkele hande
laren, die daar toe he t verzoek gedaan hadden, ui t te noodigen 
to t inschrijving (onderhandsche inschri jving) , doch hierop 
werd t e ruggekomen omdat geen bevoorrecht ing gewenscht 
werd en vooral ook om de moeilijkheid om nie t aangesch re 
venen, die zich nog zouden aanmelden, te weigeren en af t e 
wijzen. Besloten werd to t verkoop bij publieke inschrijving. 

In verband met de desbetreffende beschikking van den 
Minister werd a a n den Direc teur der Reg i s t ra t i e en Domeinen 
in Zuid-Holland in September van da t j a a r verzocht om ten 
bate van 's Rijks Schatk is t een bij de Admin i s t r a t i e der Pos 
terijen aanwezigen voorraad gebruikte pos t - en t e l eg ram
zegels in het openbaar te doen verkoopen. Voorts werden er 
voorwaarden vas tges te ld , waaronder die verkoop zou p laa t s 
hebben. Door middel van een groot ged ruk t biljet, hier en 
d a a r opgehangen, werd aankondig ing gedaan van den aan 
s t aanden ee rs ten openbaren verkoop. 

Hiermede had dus voor de eers te maal deze openbare ve r 
kooping van gebru ik te post- en por tzegels h a a r in t rede bü 
het Hoofdbestuur der Posteri jen en Telegrafie gedaan . D a a r n a 
hebben achtereenvolgens nog 118 verkoopingen p l aa t s gehad. 

Vergeli jken we de voorwaarden en kavelbeschri jving van 
toen met die van tegenwoordig , dan word t al dadelijk he t 
groote verschil opgemerk t in he t aan ta l der kavels . W a r e n 
he t er in 1889 slechts 6 me t reeds een belangri jk a a n t a l 
zegels, tegenwoordig bed raag t he t aan ta l kavels , da t in veil ing 
gebrach t wordt , 50 to t 52 s tuks met in to t aa l een zeer g root 
a a n t a l zegels. In 1889 bedroeg dit aan ta l 71.360 s tuks en op 
één van de 4 veil ingen in 1934: 101.355 s tuks , ongeacht de 
20 kg. s t rooken van de ad re skaa r t en ,waarvan he t a a n t a l 
zegels mede in de duizendtal len beloopt. 

W a t de voorwaarden van toen en nu betref t , verschillen deze 
in beginsel niet veel, al zijn die van tegenwoordig ten gevolge 
der j a ren lange ondervinding meer ui tgebreid en vollediger 
geworden. H e t beta len van „onraadpenningen" , l a te r „opgeld' ' 
genoemd, verviel reeds in 1898, t e rwyl de termijn van 2 dagen 
waarb innen de kooppenningen moesten zijn betaald, in 1892 
gewijzigd werd in 8 dagen. Deze termijn werd l a t e r weer uit
gebreid to t 14 dagen en to t dusver gehandhaafd . 

D a a r he t Bedrijf t e r zake van deze verkoopingen u i t e r aa rd 
geen risico op zich nemen kan, zijn twee belangri jke be
pal ingen in de voorwaarden opgenomen, die reeds van den 
a a n v a n g af, zij he t dan l a t e r eenigszins meer verduidelijkt, 
hebben bes taan . Deze zijn: 

„Alle kavels (ook die voor 10-gulden-zegels) worden ver
kocht voets toots , zoodanig als zij t e zien zijn geweest , zonder 
aan eenige hoeveelheid, omschrijving of qual i te i t gehouden te 
zijn; reclame of eenig recht op verminder ing van he t ver
schuldigde word t niet t oeges t aan ; " en indien toezending van 
het gekochte door den kooper wordt verzocht : „Deze toe
zending geschiedt geheel op risico van den kooper; reclame 
op he t toegezondene word t niet toeges taan . " 

H e t spreekt vanzelf da t er nauwlet tend op moet worden toe
gezien, da t de kavels , welke ten verkoop worden aangeboden, 
zoo nauwkeur ig mogelijk worden samenges te ld , zoodat he t 
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Aankondigingsbiljet 1923. 
Bedrijf te allen tijde een eventueele reclame, die toch zou 
kunnen inkomen, met gerustheid kan afwijzen. 

De soorten zegels, welke verkocht worden, zijn zeer va-
rieerend; dit ligt voor de hand, daar in den loop der jaren 
steeds nieuwe zegels van verschillende waarden worden aan
gemaakt. 

Doordat de handel in postzegels toen reeds zeer uitgebreid 
was, kwamen onophoudelijk tal van verzoeken tusschentijds in 
tot aankoop van bijzondere zegels e. d. Reeds van het eerste 
oogenblik af hield men zich bij het Bedrijf aan den stelregel, 
dat de verkoop van gebruikte zegels niet anders kon geschieden 
dan bij openbare inschrijving. Als motief voor dezen stelregel 
gold en geldt nog, dat een Bedrijf als dat van den P.T.T.-dienst 
zich niet kan bezighouden met den detailverkoop zooals dit 
door de handelaren geschiedt. 

Destijds had het Hoofdbestuur zich ook tot de andere De
partementen van Algemeen Bestuur gewend met het voorstel 
om de op die Departementen aanwezige gebruikte zegels via 
het Hoofdbestuur te doen verkoopen. In de eerste plaats gold 
dit verzoek het Departement van Kolonien. Aanvankelijk werd 
door Koloniën de toezegging gedaan, dat vermoedelijk in 1893 
de eerste verstrekking van de Surinaamsche en Curaijaosche 
postwissels zou kunnen geschieden, ten einde daarvan de aan
wezige zegels te kunnen knippen en verkavelen. De ver-
kooping van die zegels kon eerst na 1894 plaats vinden, maar 
zou slechts van korten duur zijn, omdat inmiddels (n.l. in 
1893) bij het Departement van Koloniën de bepaling was ge
maakt, dat de postwissels van 1893 af, na verificatie, naar 
Suriname en Curasao zouden teruggaan. Den Gouverneurs van 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

die bezittingen werd tevens opgedragen om de gebruikte 
frankeerzegels, voorkomende op de in die koloniën aanwezige 
postwissels, na afloop van den bewaringstermijn aldaar te 
doen verkoopen. Oost- en West-Indië hebben hun eigen ge
regelde jaarlijksche veilingen. 

Werd aanvankelijk bepaald, dat per jaar 1 veiling zou 
plaats vinden, in 1898 ging men er toe over om 2 veilingen 
per jaar te houden; gedacht was daarbij aan de maanden 
Maart en September, dit als gevolg van de meerdere vraag 
naar zegels. 

Aanvankelijk werden zegels verkocht van betrekkelijk lage 
Waarde, waarbij als hoogste voorkwam die van ƒ 5 (deze werd 
voor het eerst in veiling gebracht in October 1897); in Mei 
1906 kwam de eerste frankeerzegel van ƒ 10 uitgaaf 1905 in 
veiling; 115 exemplaren van dezen zegel werden toen ver
kocht voor den totaalprijs van ƒ 662,35, zijnde circa ƒ 5,75 
per stuk. In 1934 werden 5 stuks van deze zegels uitgaaf 1905 
verkocht voor ƒ 42,50, dat is dus ƒ 8,50 per stuk. In 1931 was 
de opbrengst voor 5 stuks ruim ƒ 66. Later werd de verkoop
waarde van deze zegels eenigszins overvleugeld door die van 
de Jubileumzegels 1813-1913 van ƒ 10; 30 exemplaren van 
deze Jubileumzegels werden in 1930 nog geveild voor ƒ 480,50, 
terwijl in 1934 het hoogste bod ƒ 270 was, waarvoor ze echter 
niet werden verkocht. 

Had publiciteit omtrent het houden der veilingen aanvanke
lijk behalve in de vakbladen ook in onderscheidene dagbladen 
plaats, hierop werd later met het oog op de hooge onkosten 
teruggekomen. Bekendheid voor het houden van veilingen 
wordt thans gegeven door middel van kleurige aankondigings
biljetten, welke in de wachtkamers van verschillende post
kantoren worden opgehangen, alsmede bij sigarenhandelaren 
in verschillende steden, die daartoe gratis hun medewerking 
willen verleenen. 

Toen in latere jaren het aantal veilingen gaandeweg was 
opgevoerd tot 6 per jaar (3 per halfjaar), bleek het aanbod 
wat te ruim te worden voor de markt. Het gevolg hiervan 
was, dat weer teruggekeerd werd naar een aantal van 4. 

Naast de veranderingen in het algemeen prijsniveau der 
goederen hier te lande, zijn ook de crisisjaren uiteraard van 
invloed op de opbrengsten. In 1927 werd voor Jubileumzegels 
1913 van ƒ 10 gemiddeld ƒ 18,56 betaald, thans wordt daarvoor 
niet meer dan circa ƒ 11,50 geboden. Een veiling in 1925 bracht 

POSTZEGELVEILINC 

Aankondigingsbiljet 1935. 
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ƒ4294 op, terwijl in 1932 een dergelijke veiling niet hooger 
kwam dan ƒ 1171. 

In September 1922 werd een proef genomen met het houden 
van een der veilingen te Utrecht, ter gelegenheid van de Jaar
beurs. Dit was in hoofdzaak het gevolg van den achteruit
gang van de kooplust, welke toen te bespeuren viel bij vooraf
gaande veilingen. In eenige voorafgaande jaren werden res
pectievelijk 2, 1 en 3 veilingen per jaar gehouden; de voor
raden zegels, die daarbij werden aangeboden, bleven blijkbaar 
beneden het opnemingsvermogen van de markt, zoodat het 
wel wenschelijk bleek in den vervolge ten minste 3 veilingen 
te houden, waarvan dan 1 op de Jaarbeurs. Verwacht werd 
dat aldaar, plaats van samenkomst van buiten- en binnen-
landsche handelaren, de belangstelling der keepers voor de 
veilingen nog zou kunnen worden vergroot. Bovendien zou 
tevens geprobeerd worden om kleinere kavels in de veiling 
te brengen. Die eerste veiling in het Jaarbeursgebouw te 
Utrecht, gehouden op 7 September 1922, had echter niet dat 
resultaat hetwelk men er van verwacht had; de buitenlanders 
hadden o. a. nog niet ingeschreven. Toch kon als voordeel 
worden geboekt, dat nieuwe connecties werden aangeknoopt, 
hetgeen van belang zou blijken voor de volgende veilingen. 
De proefneming met de kleinere kavels had ten doel te onder
zoeken, of deze voor verzamelaars van belang konden zljn. Op 
deze eerste veiling en ook op volgende veilingen bleek dat dit 
niet het geval was. Er werd daarom niet verder daarmee 
voortgegaan, zoodat na deze proefneming de kavels weder 
op de gebruikelijke wüze werden samengesteld. Sedert een 
paar jaar is ook de gelegenheid tot het bezichtigen van de 
kavels op de Jaarbeurs achterwege gelaten, omdat de on
kosten daarbij grooter waren dan het voordeel dat er mee 
bereikt werd. Tot uitbreiding van de markt was een ander, 
meer doeltreffend middel gevonden: het verspreiden van eigen 
circulaires in het buitenland en de overzeesche gebieden. Dien
tengevolge tellen de veilingen geregeld afnemers uit Ned.-
Indië, Amerika, Duitschland, Oostenrijk, Frankrijk en Zweden. 

Een uitgebreid kaartsysteem geeft een nauwkeurige aan
duiding van de verschillende adressen waaraan de voor elke 
veiling benoodigde bescheiden moeten worden toegezonden. 
De buitenlanders ontvangen de voorwaarden resp. in het 
Fransch, Duitsch of Engelsch. 

Hoewel detail en onderhandsche verkoop niet plaats vindt, 
wordt in de laatste jaren daarvan afgeweken wat den verkoop 
van de z.g. „strooken" betreft. Dit zijn afknipsels van de 
pakketpostkaarten, de Duitschers zeggen „Paketkarten
abschnitte" of „Paketabschnitte". Van deze strooken kan 
buiten de veiling om een geringe hoeveelheid (1-2 kg.) ge
kocht worden tegen een prijs, welke gebaseerd is op dien 
welke de strooken op de laatste veiling gemiddeld per kg. 
hebben opgebracht, vermeerderd met 10 9c, terwijl ook de 
vrachtkosten in geval van toezending extra berekend worden. 

De veilingen zelf hebben plaats in één der lokalen van het 
Hoofdgebouw (of bijgebouwen) van het Hoofdbestuur der 
P.T.T. te 's-Gravenhage, ten overstaan van den Ontvanger der 
Registratie en Domeinen. Aangezien deze veilingen in het 
ODenbaar geschieden, kan een ieder, die er belang in stelt, 
daarbij aanwezig zijn. 

(Overgenomen, met de afbeeldingen, uit P.T.T.-Nieuws van 
16 Juli 1935, met dank aan schrijver en redactie voor betoonde 
bereidwilligheid). 

Uïtgifteïi 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

BRAZILIË. 
Gelegenheidszegels, vierde eeuwfeest van de stichting der 

stad Pernambueo: 

200 reis, roodbruin en 
bruingeel. 

300 reis, violet en 
bruinolijf. 

Het zegelbeeld geeft de 
primitieve nederzetting weer 
waaruit het hedendaagsche 
Pernambuco ontstond. 

Papier met het koersee-
rend watermerk. 

BULGARIJE. 

w»"^ 

MMMi^MMiAW 

WWW^W*1»WP" 

rr-"!^"^-

Wederom een sportserie, thans ter gelegenheid van de 8e 
bijeenkomst van de federatie van gymnasten: 

1 lewa, groen. 
2 „ lichtblauw. 
4 „ rood. 
7 „ blauw. 

14 „ bruinlila. 
50 „ vermiljoen. 

Alle, behalve de 14 lewa, zijn gedrukt in staand formaat. 
Van de vijf laagste waarden bedraagt de oplaag 36000 stuks 

elk, van de 50 lewa 10000 stuks. 
Op de zegelbeelden is een „lounak" of gymnast afgebeeld 

in verschillende standen, op de 14 lewa de tribune van het 
sportterrein en op de 50 lewa het insigne van den bond van 
gymnastiekvereenigingen „lounak" van Bulgarije. Deze laatste 
waarde dient voor frankeering van luchtpostcorrespondentie. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending. 

CEYLON (Juli 1935). 

W9K 
cjJBnnDoiv f». 

IM 

Frankeerzegel in nieuwe 
teekening, gezicht op de reede 
van Trincomalee: 

1 rupee, bruin en blauw. 
Het is gedrukt in liggend 

formaat. 

COLUMBIA. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, gouddelver: 

10 centavos, oranje. 
COSTA-RICA. 
Drie eeuwen lang is de Koningin der Engelen — Ntr. Sra. 

de los Angeles — de patrones van dit land. Deze herdenking 
bracht een speciale serie frankeerzegels in de waarden: 

5 centimes, groen. 
10 „ oranje. 
30 „ rose. 
45 „ violetgrijs. 
50 „ grijs. 

De oplaag beweegt zich tusschen 250.000 voor de laagste en 
100.000 stuks voor de hoogste waarde. Verschillende episoden 
op de patrones betrekking hebbend, zijn op de zegels weer
gegeven. 

In het volgend nummer brengen wij eenige afbeeldingen. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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DANZIG. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening: 

20 pfennig, grijs. 
40 „ blauw. 

DUITSCHLAND. 

.p#*Vff««««OT«««« 

itMAM 

Het eeuwfeest der Duitsche spoorwegen werd herdacht 
door de uitgifte van onderstaande frankeerzegels: 

6 pfennig, groen. 25 pfennig, ultramarin. 
12 „ karmijn. 40 „ lilarose. 

Op de 60 pfennig is de eerste Duitsche locomotief, der Adler, 
weergegeven; op de 12 pfennig een expresselocomotief. De 
25 pfennig toont den „Vliegenden Hamburger" en de 40 pfen
nig een zeer moderne stroomlijnlocomotief. 

Ter gelegenheid van de wereldbijeenkomst (Welttreffen) 
der Hitlerjeugd verschenen in bovenstaande teekening de 
frankeerzegels: 

6 pfennig, groen. 
15 „ roodbruin. 

De zegels, waarop een fanfareblazer is afgebeeld, werden 
op 23 Juli j.1. verkrijgbaar gesteld. Op meerdere kantoren was 
de 6 pfennig in enkele dagen uitverkocht. 

Watermerk hakenkruis. 
Den heer Van Caspel dank voor onverwijlde toezending. 
GROOTBRITANNIE. 
Prankeerzegel, koningstype, in het 

nieuwe fotogravureprocédé: 
4 pence, giijsgroen. 

IJSLAND. 
Frankeerzegels in nieuwe landschaptee

keningen: 
10 aur, blauw. Dynjandiwaterval. (S). 

1 kr., grijsgroen. De berg Hekla. (L). 
IRAN (Juli 1935). 

* *  '   * ■ * ■ ' 

Verdere waarden in de nieuwe teekening: 
5 dinars, violet. 

15 „ groenblauw. 
30 „ groen. 

De luchtpostzegels, uitgifte 1930, werden voorzien van den 
opdruk „Iran" in zwart. Aldus zijn te melden in ongewijzigde 
kleuren: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 chahis; 1, 2, 3, 5 krans; 
1, 2, 3 toman. 

Met den opdruk „Postes Iraniennes" zijn voorts te melden 
onderstaande waarden der frankeerzegels van 1929: 

1, 2, 3, 6 en 9 chahis. 
Uitgifte 1931: 

1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 16 en 27 chahis. 
Alle in ongewijzigde kleuren. 

ITALIË. 

lil ■»»■»■ w ^ w w w 

Frankeerzegels, waarvan de toeslag ten goede komt aan 
de vrijwillige militie: 

 30 centesimi, violet. 
25 + 75 c , blauw. 

20 + 10 centesimi, rose. 50 
25 + 15 „ groen. 1 1. 

Luchtpostzegel als voren: 
50 + 50 centesimi, sepia. 

Watermerk kroon. 
Alle zijn gedrukt in staand formaat. 
De 20 c. toont de eedsaflegging; de 25 e. een standaard met 

den Romeinschen adelaar; de 50 c. een schildwacht nabij het 
kruis en de 1 1. 25 c. opmarsch der militie. 

Firma Keiser & Zn. te 'sGravenhage dank voor toezending. 
ITALIAANSCHSOMALI. 
De koerseerende frankeerzegels in de waarden 20, 30, 50 

en 880 centesimi zijn verschenen in de tanding 14 i. p. v. 12. 
KENYA, UGANDA, TANGANYIKA. 

Luchtpostzegel volgens afbeel
ding, vliegtuig boven den Kenya
berg: 

65 cents, bruin en zwart. 
Papier met het meervoudig wa

termerk in sierschrift. 

LIECHTENSTEIN. 
Waardeopdruk op luchtpostzegel der uitgifte 1930: 

60 Rp. op 1 franc, bruinrood. 
OOSTENRIJK. 

Op 25 Juli j.1., den dag dat een jaar 
geleden de bondskanselier Dollfuss 
werd vermoord, verscheen het her
inneringszegel: 

24 groschen, donkerblauw. 
De teekening is dezelfde als die van 

het rouwzegel. De oplaag bedraagt 
1 millioen exemplaren. 

Luchtpostzegels in nieuwe teeke
ningen, verschillende landschappen 
met vliegtuig: 

o^TEi»yrpt^, 
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5 groschen, roodviolet. Burcht Güssing. 
oranje. Maria Worth 
lichtgroen. Dürnstein. 
blauw. Hallstatt. 
bruinviolet. Salzburg. 
bruinrood. Hoher Dachstein. 
donkergroen. Wettersee. 
ultramarijn. Wintergezicht Vorarlberg. 
grijszwart. Stephansdom. 
sepia. Minoritenkerk. 
karmijn. Gezicht op den Donau. 
olijf. Viaduct der Tauernbaan. 
sepia. Groszglockner. 
groen. Zugspitze. 
donkerblauw. Attersee. 

De groschenwaarden zijn in het staand, de schilling
waarden in het groot liggend formaat gedrukt. 

De teekeningen zijn van den kunstenaar G. Jung. 
PARAGUAY. 
Kleurwijziging van onderstaand luchtpostzegel der uit

gifte 1931: 
40 centavos, blauwgroen. 

RUMENIE. 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
80 

1 schilling, 
2 
3 
5 

10 

» » l y i i r t i i i 
■H mtÊÈtm 

SALVADOR. 

Voor de oplaagcijfers 
nummer. 

De frankeerzegels in het koer
=ee>'eode groote formaat ondergaan 
een verandering: aan den voet is het 
woord „Posta" toegevoegd. Als eer
steling in deze uitvoering is te 
melden: 

2 lei, groen. 

De in het Meinummer ver
melde Olympiadeserie ver
scheen met den opdruk Ha
bilitado om te worden benut 
als gewone frankeerzegels: 

5 c, rose. 
8 „ blauw. 

10 „ oranjegeel. 
15 „ geelbruin. 
37 „ groen. 

Van de luchtpostzegels dier 
zelfde serie is de 1 colon, 
zwart, eveneens te melden 
met genoemden opdruk (zie 
voorts het Julinummer) 

wordt verwezen naar elders in dit 

TSJECHOSLOWAKIJE. 

"JfftM» wv« 
CtsKüsiovensKo 

I M 

De in het vorige nummer vermelde 
herinneringsserie verscheen ter gelegen
heid van den katholiekendag te Praag. 

De beide afgebeelden zijn de Slaven
apostelen Cyrillus en Methodius. 

TURKIJE. 
In de gebruikelijke teekening, landkaart met halve maan, 

is te melden het weldadigheidszegel: 
5 kurus, groen. 

J . K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

URUGUAY. 
Frankeerzegels volgens afbeelding, uitgegeven t€r gelegen

heid van het bezoek van den Braziliaanschen president aan 
Uruguay: 

_ 5 millésimos, bruin. 
15 „ zwart. 
3 centesimos, groen. 
7 „ oranje. 

12 „ blauw. 
50 „ bruingeel. 

Hoogstens vier series tegelijk wer
den aan een kooper verstrekt. 

Volgens het Bulletin Mensuel be
draagt de oplaag: 5 m. 35000, 15 m. 
en 3 c. elk 120000, 7 c. 240000, 12 c. 
35000 en 50 c. 10000 stuks. 

In het koerseerend Artigastype 
met aan den voet „Imprenta Nacio
nal", is te melden het frankeerzegel: 

1 centesimo, violet. 
V. B. 

TfeVcnVaclitcii 

ALBANIË. 
De vorige maand werd in Tirana een groote veiling ge

houden door de Albaneesche regeering. Rond 4 millioen zegels 
met een nominale waarde van 3.750.000 goudfranc, alsmede 
poststukken tot een bedrag van 39.000 franc kwamen onder 
den hamer. Het hoogste bod op den geheelen voorraad werd 
gedaan door een Parij sehen postzegelhandelaar en wel 105.000 
francs, dit is ongeveer 1/40 van het nominale bedrag. 

Het hoofddeel dezer voorraden bestaat uit zegels uit de 
jaren 1927, 1928 en 1929, voorts luchtpost ValonaBrindisi, 
portzegels van 1920, prins Von Wied met opdruk, enz. 

Of het bod aanvaard is, is ons tot op dit oogenblik niet 
bekend. In elk geval is uit deze gedragslijn van de Alba
neesche post te leeren, dat de verzamelaars verstandig zullen 
doen voortaan met het aanschaffen van nieuwe uitgiften van 
dit land de noodige omzichtigheid te betrachten. 

AUSTRALIË. 
Het 100jarig bestaan der kolonie ZuidAustralië zal een 

herinneringszegel brengen. 
BELGIË. 
De heer Van Caspel meldt ons, dat de 1 franc rood met 

de beeltenis van koning Leopold III binnenkort verschnt, in 
dezelfde grootte als de francwaarden der Albertzegels. De 
andere hooge waarden volgen binnen twee maanden. 

BELGISCHCONGO. 
Met betrekking tot de in het vorige nummer aangekondigde 

herdenkingsserie, 50jarig bestaan van den Congostaat, 
meldt de heer Van Caspel ons op grond van ingewonnen in
lichtingen het volgende. 

Deze zegels, in de waarden 0,50, 1,25, 1,50, 2,40, 2,50, 
4 en 5 francs worden uitgegeven door het ministerie van 
koloniën. De portretten der vier Belgische koningen zullen 
er op worden weergegeven; vermoedelijk worden de zegels te 
Parijs gedrukt. De verkoop te Brussel (philatelistenloket) 
en aan de twee postkantoren op de tentoonstelling zal in de 
eerste helft van Augustus plaats vinden. 

BRAZILIË. 
Naar Die Postmarke meldt zal binnenkort een kinderzegel 

verschijnen in de waarde 200 reis, waarvan de teekening af
komstig is van een 14jarigen jongen. 

BULGARIJE. 
L'Union Postale van Juni j.l. geeft de officieele oplaag

cijfers van de in het vorige nummer van het Maandblad ver
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melde sportserie. Van de 1, 2, 4, 7 en 14 lewa werden elk 
gedrukt 26000 exemplaren, van de 50 lewa 7000 stuks. 

In den loop dezer maand verschijnt wederom een speciale 
serie, thans ter herinnering aan koning Varnintchek van 
Polen, in 1444 gesneuveld in den oorlog tegen de Turken bü 
Varna. Te zijner eere wordt in genoemde plaats een monument 
opgericht, waarvoor deze uitgifte vermoedelijk de benoodigde 
duiten moet leveren. 

CHILI. 
Het vierde eeuwfeest van de ontdekking van Chili zal 

worden gevierd door de uitgifte van een speciale serie van 
12 waarden (5 centavos - 10 pesos). Het hoogste oplaag-
cijfer zal 5 millioen stuks (30 centavos), het laagste 20.000 
stuks (10 pesos) bedragen. De zegels verschijnen binnenkort 
en zullen gedurende drie maanden verkrijgbaar worden 
gesteld. 

Verschillende waarden der koerseerende serie frankeer-
zegels zullen worden voorzien van den opdruk „Oficial". 

DUITSCHLAND. 
De plaatfout in het Händel-zegel, 1585 i. p. v. 1685 — zie 

blz. 131 van het vorige nummer — wordt eveneens gemeld 
door Senfs 111. Briefmarken Journal. De heer Van Caspel, 
die deze fout ontdekte, schrijft ons, dat het bewuste zegel 
vermoedelijk het 6e of 7e is van bovenaf gerekend en van 
den rechter velrand. 

FRANKRIJK. 
Het schijnt thans vast te staan, dat over eenigen tijd een 

speciaal zegel zal verschijnen ter eere van Louis Lumière, 
den uitvinder der cinematograaf. 

Binnenkort verschijnt een luchtpostzegel van 3 francs voor 
de binnenlandsche luchtpostcorrespondentie, te vervoeren door 
de maatschappij „L'Air Bleu". 

FRANSCH-GUYANA. 
Ten vervolge op het medegedeelde in het Mei-nummer 

kunnen wij thans berichten, dat in October a.s. voor genoemd 
land en e l k der koloniën Martinique en Guadeloupe een 
serie zal verschijnen met een nominale waarde van 30 francs, 
naar aanleiding van het 300-jarig bestaan dezer gebieden 
als Pransche koloniën. 

GROOT-BRIT ANNIE. 
Een onzer lezers vestigt de aandacht op het afwijkend for

maat van enkele waarden der koerseerende frankeerzegels, 
vervaardigd naar het fotogravure-procédé. 

In wat hij noemt „groot" formaat noteerde hij de waarden 
%, 1, lYi, 2 en 2% pence, waarbij het zegelbeeld 18.5 X 22 
mm. meet. In het „klein" formaat, waarbij dit beeld omgeven 
is door een breederen witten rand, werden gevonden %, 1% 
en 3 pence (18 X 21 mm.). 

Het was ons bekend, dat zich dergelijke afwijkingen voor
doen; de vraag waarom kunnen wij helaas niet beantwoorden. 

Er bestaan evenwel drie formaten, waarvan Gibbons' 
Stamp Monthly van deze maand de juiste afmetingen weer
geeft, te weten: 22.54 X 18.73 mm., 22.22 X 18-41 mm. en 
20.32 X 17.78 mm. 

HONGARIJE. 
Medio September a.s. verschijnt de reeds vroeger aan

gekondigde serie ter herinnering aan de stichting der hooge-
school van Budapest in 1635. De serie zal bestaan uit de 
waarden 6, 10, 16, 20, 32 en 40 filler. Op drie ervan wordt 
kardinaal Pazmany, primaat van Hongarije en stichter der 
universiteit afgebeeld; op de andere waarden de ceremonie 
van het teekenen van de stichtingsacte. 

ITALIË. 
De frankeerzegels van 50 centesimi en 1 lire 25, uitgegeven 

ter gelegenheid van den 75en verjaardag der uitvinding van 
de dynamo door Antonio Pacinotti, alsmede de 30 en 75 cen
tesimi — internationaal congres voor electro-radio-biologie — 
zijn op 1 Juli j.1. buiten omloop gesteld. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

LIECHTENSTEIN. 
Van de luchtpostzegels van 1930 in de waarden 15, 20, 25 

en 35 rappen is op 1 Mei j.1. de verkoop gestaakt; tot 15 Oc
tober a.s. zijn zij nog voor frankeering geldig. 

LUXEMBURG. 
Ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling te Esch-

sur-Alzette, wordt van 15 dezer tot 15 September a.s. aan 
alle postkantoren een speciaal zegel verkrijgbaar gesteld in 
de waarde 2 francs + 50 centimes. Het wordt vervaardigd 
in het koerseerend type dezer waarde (Clervaux), ongetand 
en op papier met watermerk. 

Een lezer stelt de vraag ,of het ons bekend is, dat van de 
uitgifte 1921, buste van groothertogin Charlotte, twee types 
bestaan: lint links egaal gekleurd en op het lint de orde 
duidelijk zichtbaar? 

Wij hebben, door het beperkt aantal zegels, waarover be
schikt kan worden, beide types niet kunnen vaststellen. 
Gaarne houden wij ons voor berichten aanbevolen met over
legging ter inzage van beide types. 

MAROKKO (Fransche kantoren). 
Over de beperkte oplaag der Lyautey-serie, beschreven in 

het Juni-nummer, is heel wat te doen in de kringen van den 
Parij sehen postzegelhandel. L'Echo de la Timbrologie deelt 
mede, dat de minister geweigerd heeft het verzoek in te 
willigen om een nieuwe oplaag te doen verschijnen. Maison 
Fischer te Parijs bericht ons evenwel, dat een tweede oplaag 
van de 5 -1- 5 francs zal worden gedrukt van 10.000 stuks, 
waarvan 5000 exemplaren te Parijs verkrijgbaar worden ge
steld, vermoedelijk slechts in complete series met de andere 
waarden dezer uitgifte. De andere 5000 worden bestemd voor 
den verkoop in Marokko. Hoogstens 10 series kunnen door 
één persoon worden besteld. De nieuwe oplaag verschijnt 
einde dezer maand of begin September a.s. 

NIGERIA. 
Een nieuwe serie ,met landschappen en inboorlingen in hun 

dagelijksch bedrijf, is in voorbereiding. 
OOSTENRIJK. 
In het vorige nummer meldden wij de 6 groschen, waarop 

een wijnboer is afgebeeld, wien men de ooren verkeerd aan 
het hoofd had geteekend. Naar Die Postmarke meldt, zal 
deze waarde in een verbeterde teekening worden uitgegeven, 
waarbij de boer ooren krijgt als ieder gewoon mensch. 

PERU. 
In het Juni-nummer meldden wij de serie, uitgegeven ter 

gelegenheid van het 300-jarig bestaan der stad Ica. Het blijkt 
thans, dat deze „zegels" geen frankeerwaarde hebben, doch 
dat zij uitsluitend konden worden benut als niet-verplichte 
toeslagzegels. 

Van verschillende zijden is gepoogd het juiste karakter 
dezer uitgifte te verdoezelen, doch op grond van hun werke-
lijken status zullen deze „zegels" niet in de catalogi worden 
opgenomen. 

Het eeuwfeest van de stichting der stad Chichayo zal een 
speciale serie brengen. 

PORTUGAL. 
Eenige lezers vragen ons bijzon-

^^^^________——— derheden over het hierbij weerge-
TT^^L-uILIilijB'iMl Jl S^ven nieuwe zegeltype. Het is een 

toWfWtetiiMwBfiM 9 reproductie van den Diana-tempel te 
m ffnllBft H M Evora, de stad, waar men nog tal-
I I I I U J B I S 9 rijke overblijfselen aantreft uit den 
l ä s i ^ M H m l 1 'tijd der Romcinsche overheersching. 

I 1^^y^^^^HSÊI^m3 ^^ ^^ '̂̂  heette vroeger Ebora en 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J had den bijnaam Liberalitas Julia, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ welken zij dankte aan de voorrechten 
haar door Julius Caesar geschonken. 

SALVADOR. 
Van de in het Mei-nummer vermelde Olympiade-zegels 

werden, zooals wij toen reeds meldden, 50.000 complete series 
gedrukt. Deze zegels ziJn thans alle verschenen met den 
opdruk Habilitado. Het jongste Bulletin Mensuel geeft over 
deze eenige cijfers, waaraan het volgende is ontleend. 
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412 series werden naar Bern gezonden. De verkoop was 
voorts als volgt: 

Frankeerzegels: 5 c. 19.293, 8 c. 32.989, 10 c. 9.829, 15 c. 
11.560, 37 c. 7.314. 

Luchtpostzegels: 15 c. 7.986, 25 c. 7.986, 30 c. 11.517, 55 c. 
6.336, 1 colon 6.631. 

Overdrukt met Habilitado werden: 
Frankeerzegels: 5 c. 27.700, 8 c. 15.000, 30 e. 36.400, 15 e. 

35.400, 37 c. 39.200. 
Luchtpostzegels: 15 e. 39.400, 25 c. 40.000, 30 c. 35.800, 

55 c. 40.800, 1 colon 39.900. 
De rest werd vernietigd. 
SENEGAL. 
De nieuwe serie frankeer-, port- en luchtpostzegels is thans 

ter perse, aldus meldt ons Maison Fischer te Parijs. 
STRAITS-SETTLEMENTS. 
De nieuwe uitgiften voor dit gebied, alsmede Negri Sem-

bilan, Pahang, Perak en Selangor, waarover wij reeds ge-
ruimen tijd geleden berichtten, zijn thans uit Londen naar 
de koloniën gezonden en zullen dus spoedig verkrijgbaar 
worden gesteld, 

SYRIË EN LIBANON. , 
Alle frankeer- en portzegels uit de jaren 1919 tot 1925 zijn 

buiten omloop gesteld. Het zijn de opdrukken T.E.O., O.M.F., 
Syrie-Grand-Liban, Syrië en Grand Liban. Met den Franschen 
en Arabischen tekst werden buiten koers gesteld alle waarden 
met den opdruk Syrië, Grand-Liban en Alaouites. Hetzelfde 
lot trof de frankeer- en luchtpostzegels met de opdrukken 
„Secours aux réfugiés", „Exposition Industrielle Damas 1929", 
alsmede de serie van Groot-Libanon, in 1930 uitgegeven ter 
gelegenheid van het zijde-congres. 

ST. LUCIA. 
Het koningstype in zijn verschillende uitvoeringen wordt 

binnenkort vervangen door een landschappen-serie. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMBRIKA. 
Het Zeppelin-luchtpostzegel van 1933, 50 cents geelgroen, 

dat gedrukt werd in een oplaag van 5 millioen exemplaren, 
is slecht verkocht. Het groote restant wordt thans ingenomen 
om te worden vernietigd. 

Binnenkort herdenkt men den 200en geboortedag van John 
Adams, den tweeden president der Vereenigde Staten. Een 
speciaal zegel zal voor deze gelegenheid verschijnen. 

YOUGO-SLAVIE. 
Naar de Berner Briefmarken Zeitung meldt, kunnen de 

nieuwe zegels met het portret van den jongen koning Peter II 
in den loop dezer maand worden tegemoet gezien. 

Hetzelfde blad meldt de op handen zijnde herinneringsserie 
aan koning Alexander I. Deze zal verschijnen in de waarden 
25, 75 paras, 1,50, 1,75 en 3,50 dinars; men zal er den over
leden vorst op kunnen zien op verschillende leeftijden. 

ZWITSERLAND. 
De Pro Juventute-zegels voor dit jaar zullen wederom 

vrouwen en meisjes in volkskleederdrachten brengen en wel 
uit de kantons Bazel, Luzern en Geneve. Op de hoogste 
waarde wordt de filosoof Stefano Pranscini uit Tessino weer
gegeven. 

Een nieuwe serie luchtpostzegels in meer verzorgde uit
voering dan de tegenwoordige verschijnt aan het einde van 
dit of in het begin van het volgde jaar. v. B. 

Nederland en 
Overzeesche 
Gewesten 

NEDERLAND. 
Postzegels ten bate van het Luchtvaartfonds. 
Bü koninklijk besluit is bepaald, dat ten bate van het 

999wmnr9mrwr 

Nationaal Luchtvaartfonds een bijzonder postzegel verkrijg
baar wordt gesteld in de frankeerwaarde van 6 cent, met 
een geldigheidsduur tot 31 December 1936. 

Dit zegel zal worden verkocht met een door den minister 
van binnenlandsche zaken te bepalen toeslag boven de 
frankeerwaarde. 

De 30 cent port verschenen. 
Eind Juli was voor het eerst het nieuwe 

portzegel van 30 cent verkrijgbaar; de af
beelding gaat hierbij. Zooals bij de aankon
diging in het April-nummer al werd mede
gedeeld, is dit zegel niet in de eerste plaats 
als s t r a f portzegel bedoeld, maar zal het 
hoofdzakelijk worden gebruikt voor de be
taling door den geadresseerde, van het port 
voor ongefrankeerde postpakketten. 

Het zegel is op de gebruikelijke wijze uit-
gegeven: boekdruk, tanding l&'A •'^^%, 
vellen van 200 met oplaagletter A. 

Volgens „Die Postmarke" is het zegel al op 25 Juni ver
schenen; ook de Echo meldde het al in het nummer van 
31 Juli. Het zal dus waarschijnlijk eerder verkrijgbaar zijn 
geweest dan ons bekend was. 

De zomerzegels. 
Nader nieuws over de geheimzinnige intrekking van plaat 1 

van de zomerzegels kon juist niet meer in het vorig nummer 
opgenomen worden. Wij schreven dat ruim een week na de 
uitgifte aan de postkantoren bericht was gezonden, de nog 
niet aangebroken vellen met plaatnummer 1 terug te zenden. 
Dit blijkt alleen op de 5 cent te hebben geslagen; als reden 
daarvan vernamen wiJ, dat de kleur ervan bij nader inzien 
te licht gevonden werd. De later uitgegeven vellen van de 
5 cent hebben dan ook een donkerder tint, maar het verscJiil 
is zeer gering en nauwelijks de moeite waard om afzonder
lijk verzameld te worden. 

Van de 5 cent zijn ons nu bekend de plaatnummers 1, 2, 
3, 4 en 5; de andere vaarden zijn nog steeds met nummer 1 
verkrijgbaar. 

De nieuwe IK cent. 
In het vorige nummer schreven wij over de noodzakelijkheid 

om ook 1>2 cent-zegels in lichtblauwe en rose kleur uit te 
geven voor geboorte- en dergelijke kaarten. 

Een van de groote bladen bericht, dat wij „in volle ernst" 
om deze zegels vragen. We moeten echter bekennen dat niet 
altijd alles, wat wij schrijven, volle ernst is! Voorloopig zjjn 
wij zeer tevreden met de grijze 1% cent. 
In het magazijn van den postdienst te Batavia ziJn alle waar-

Nieuwe oplaagletters. 
50 cent M. 
Nieuwe etsingnummers en tandingen. 
50 cent M: 475, tanding Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1% cent grijs A: 246 en 247, tanding Gl. 
Lager luchtrecht naar Indië ? 
In een van de Indische bladen van 16 Juni lazen wij het 

volgende berichtje: 
„De Nederlandsche posterijen koesteren, naar wij vernemen, 

het plan, om het tarief der lucht-brieven, bestemd voor In-
sulinde, met een gewicht van 5 gram van 36 cent binnen 
afzienbaren tijd te brengen op 1234 cent. 

Het gewone tarief van 6 cent, dat op het oogenblik geldt 
voor brieven, per mail verzonden, wordt dan afgeschaft, om
dat alle mail dan in de toekomst per vliegtuig wordt ver
zonden." 

Afwijking. 
Van den heer Jos. Maussen te Maastricht zagen wij een vel-

deel van de koerseerende 6 cent met twee scherpe bruine 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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lijnen over de geheele breedte van het vel, ook door de randen, 
op een afstand van ruim 2 cm. van elkaar. Blijkbaar een be
schadiging, die de cylinder tijdens het drukken heeft op-
geloopen. Het etsingnummer is niet bekend. 

NED.-INDIE. 
De opbrengst der laatste weldadigheidszegels. 
Van de zegels voor de Christelijke Militaire Tehuizen wer

den de volgende aantallen verkocht (in ronde cijfers): 
2 + 1 cent: 160.000, 
5 + 2}i cent: 112.000, 

12>^ + 2i4 cent: 252.000, 
15 + 5 cent: 91.500. 

De verkoopwaarde bedroeg ƒ 69.000 en de bruto-opbrengst 
van de toeslag ƒ 15.250. Dit is dus, naar onze correspondent 
opmerkt, ondaxiks het feit dat het thans een serie van vier 
zegels betrof, nog minder dan de opbrengst van het Emma-
zegel (bruto ƒ 17.200). 

Portverlaging. 
Het is thans nagenoeg zeker dat de Indische p.t.t.-tarieven 

hier en daar verlaagd zullen worden. Wat de postdienst be
treft zal deze verlaging alleen bestaan uit de invoering van 
een postblad van 1 !4 cent, dat geldig zal zijn in het binnen-
landsch verkeer en het verkeer met Nederland, Suriname en 
Curacao. Volgens de laatste berichten zal de verlaging op 
1 October a.s. ingaan. 

De p.t.t. op de jaarbeurs te Bandoeng. 
Op de jaarbeurs te Bandoeng (29 Juni tot en met 14 Juli 

j.1.) was ook de Indische p.t.t.-dienst met een stand vertegen
woordigd. O. a. was tentoongesteld de verzameling Nederland 
en Koloniën uit het Indische postmuseum. Eén van de bladen 
meldde: „De postdienst stelt een waardevolle verzameling 
frankeer- en portzegels van Nederland, Ned.-Indië, Suriname 
en Curasao ten toon, met de daarin opgenomen proef- en 
misdrukken van verschillende zegels." — Een bedrijf dus, 
dat vol trots zijn eigen mislukkingen 1 

Hoe zit het met de 10 cent port, getand IS'A : 1234 ? 
Op gezag van een onzer correspondenten meldden wü in 

het Mei-nummer het portzegel van 10 cent met de voor Indië 
nieuwe tanding 13'A : 12^-

Wij hebben hierover nadere inlichtinger ' ' - " 
magazijn van den postdienst te Batavia zijn alle waar

den nog met tanding 12K : 12'A, ook de 25 cent, de eenige 
waarde waarvan in 1934 een nieuwe voorraad uit Haarlem 
ontvangen is. Van de 10 cent is in geruimen tijd geen nieuwe 
zending ontvangen. Evenmin is, voor zoover wij konden na
gaan, de 10 cent met nieuwe tanding aan een van de Neder-
landsche verzamelaarsloketten aanwezig, vandaar dat het be
staan van dit zegel door ons in twijfel getrokken moet worden. 

Wij zullen zeer dankbaar ziJn voor toezending van een 
bew^js-exemplaar! 

SURINAME. 

Zendings-herdenkingszegels. 
Juist te laat voor ons vorig nummer ontvingen wij een 

mededeeling van het departement van koloniën met de vol
gende inhoud: 

„Ter herdenking van het feit, dat de Hernhutter-zending 
dit jaar 200 jaar in Suriname werkzaam is geweest, zullen 

van 1 Augustus a.s. tot 1 Februari 1936 in Suriname speciale 
postzegels worden uitgegeven, welke gedurende dien termijn 
eveneens hier te lande verkrijgbaar zullen worden gesteld aan 
de postkantoren, waar philatelisten-loketten gevestigd zijn. 

De zegels, welke voor het gebruik gelijk gesteld zijn met 
de gewone Surinaamsche frankeerzegels, worden uitgegeven 
in 6 waarden: 

frankeerwaarde: kleur: verkoopsprijs: 
1 cent bruin 134 cent, 
2 cent blauw 3 cenc, 
3 cent groen 434 cent, 
4 cent oranje 6 cent, 
5 cent zwart Ij/i cenc, 

10 cent rood lö cent. 
De extra-baten van deze zegels komen ten voordeele van 

het in Suriname opgerichte „Uitvoerend Coiiiité Zuudings-
jubileum 1935". 

De door het Zeister Zendingsgenootschap ingediende ont
werpen naar teekeningen van mej. Eva Schür.z te Zeist zijn 
door de N.V. Joh. Enschedé en Zonen to Haarlem in roto
gravure uitgevoerd. Het formaat is 22 X 33 mm." 

De zegels zijn op 1 Augustus verschenen; de serie vertoont 
twee teekeningen, waarvan de afbeeldingen hierbij gaan. De 
eerste teekening, tot gebed gevouwen handen voor een kruis, 
is die van de 1 -(- 34 cent bruin, 2 -f- 1 cent donkerblauw, en 
10 + 5 cent rood; de tweede teekening, de helpende hand 
(een blanke hand die toegestoken wordt aan een zwarte hand, 
waarvan de boeien afvallen, eveneens voor een kruis) is 
gebruikt voor de 3 + Iji cent groen, 4 -|- 2 cent oranje en 
5-1-234 cent zwart. 

De zegels zijn in rotogravure gedrukt, in vellen van 100. 
De velranden zijn geheel blanco. De tanding is (12K ä) 13 : 14, 
kamtanding, dezelfde kam die voor de Nederlandsche Emma-
en Curagao-herdenkingszegels is gebruikt. 

Verzamelaars in plaatsen, waar geen philatelistenloket is, 
kunnen hun bestellingen richten aan den heer W. H. Hase-
winkel, Ie Dorpsstraat 16, Zeist (postgiro 245026). Toe
zending volgt na ontvangst van ƒ 0,45 per serie. Wenscht men 
de zegels gebruikt te hebben, dan zende men eveneens aan 
genoemd adres ƒ 0,45, men ontvangt dan een aangeteekende 
brief uit Suriname, gefrankeerd met een complete serie. 

bst5tuWkeiL 

NEDERLAND. 
Postbewijs. 
Bij het tot nu toe bekende postbewijs nr. 8 heeft de cirkel 

op de rechter strook een middellijn van 23 mm., terwijl het 
witte gedeelte onder aan deze strook 17 mm. hoog is. Bij het 
postbewijs nr. 9 (dus met de ongekroonde leeuwen in den 
onderdruk) is deze middellijn 29 mm. en de bedoelde afstand 
11 mm. Er is nu een postbewijs in de uitvoering van nr. 
ontdekt met de gewijzigde middellijn en afstand van nr. 9. 
De catalcgiseering van het postbewijs nr. 8 moet dus worden: 
8. 214 cent, groen. 

I. middellijn cirkel op rechterstrook 23 mm., hoogte witte 
gedeelte onderaan deze strook 17 mm. 
a. onderzijde getand. 
b. bovenzijde getand. 

II. middellijn cirkel op rechterstrook 29 mm., hoogte witte 
gedeelte onderaan deze strook 11 mm. 
a. onderzijde getand. 
b. bovenzijde getand. 

Particuliere briefkaarten. 
Ontdekt zijn de beide volgende kaarten op 3 cent groen op 

g r o e n a c h t i g karton, zonder scheidingslijn: 
7. II. c. Congregatie / van het / Allerheiligste Hart van 

Jezus, / Moerdijk, 
d. Draisma van Valkenburg, / Specialiteits-Handel in 

Levertraan, / Leeuwarden. 
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NED.-INDIE. 
Ten vervolge op de mededeeling in het April-nummer kan 

worden bericht, dat het in het voornemen ligt op 1 October a.s. 
postbladen met een zegelafdruk van TA cent verkrijgbaar 
te stellen. Deze zullen worden verkocht tegen den prijs van 
8 cent (3-2 cent voor het formulier). Het verwachte jaarlijksche 
verbruik wordt geschat op 10 millioen stuks, waarvan de 
kosten van aanmaak ongeveer ƒ 85.000 zullen bedragen. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Te melden is de nieuwe drietalige, binnenlandsche brief

kaart van 35 + 35 c. groen op roomkleurig karton. 
BULGARIJE. 
De prentbriefkaarten-reeks, waarover ik in Juni reeds 

schreef, is nu volledig en bestaat uit de volgende 9 stuks: 
Bad Bankia bei Sofia, heilkräftige Mineralbäder; Kloster 
Drenevo, 1876 harter Kampf um die heimatliche Erde; Défilé 
des Iskarflusses bei Tscherepisch; Pernik-Kran, das schwarze 
Gold Bulgariens; Rila, unüberwindliche Gebirgsfestung; 
Varna-Bäder, Besteingerichteter Meereskurort; Der heilige 
Kliment von Ochrid, Stammvater der bulg. Kultur; General 
der Infanterie, Dan. Nikolaeff, Patriarch der bulg. Armee; 
Unteroffizier der Reserve Vlad. Georgieff von Divotino, der 
tapferste Soldat der 1. Division. 

De kaarten van 4 lewa en van 4 + 41 . rood werden van een 
zwarten opdruk 1 lb voorzien. De dubbele kaart met grooten 
kop van koning Boris naar links op kleurloozen achtergrond 
was nog niet zonder opdruk bekend. 

DANZIG. 
Bern bracht prentbriefkaarten van 10 pf. groen met af

beeldingen in het zwart. Overigens het bestaande type. Bern 
rept van slechts vier soorten, welke zijn: Danzig an der Mott
lau mit Johannis u. Marienkirche; Danzig, Rathaus; Danzig, 
Marienkirche; Oliva, Schlosz mit Kirche. 

DENEMARKEN. 
Bern verdeelde kruisbanden van 4 en 5 ore, blauw en 

grasgroen, met den gebruikelijken stempel op zeemkleurig, 
rierkant besneden papier van 150 : 355 mm. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Een brief voor aangeteekende stukken van 13 c. bruin op 

ichtgrijs is te melden. Onder den stempel een door ruiten 
?evormd vakje waarin het aanteekeningsnummer geplaatst 
noet worden. Links boven staat op den omslag Republica 
)ominicana / Servicio interno de cartas / con Valores decla-
ados, in drie regels. Op de linker rand kan de afzender naam 
;n adres vermelden. Overigens een tekst van 17 regels. Om 
)nbevoegd openen te voorkomen of aan het licht te brengen 
s de sluitklep aan de achterzijde ter plaatse van de gom-
neering in drie rijen eng geperforeerd. 

DUITSCHLAND. 
Uit Berlijn verneem ik het verschijnen van een briefkaart 

'an 15 ■+- 15 pf. Hindenburg medaillon, welke echter machi
laal in twee kaarten verdeeld is geworden, terwijl de Duitsche 
aanduidingen dat het antwoordbetaaldkaarten waren, met 
'iolette handstempels overdrukt werden. Zij werden aan het 
poorwegpostkantoor te Leipzig verkocht ten getale van 250, 
.Ithans volgens ambtelijke mededeeling. 

Naar aanleiding van den op 1 en 2 Juni 1935 te Brunswijk 
;ehouden Ring und Sammlertag van den Germaniaring wer
en pri va afkaarten van 3 pf. bruin en 5 pf. groen met Hinden
urgmedaillon, met toepasselijke afbeeldingen uitgegeven. 
De stad „Zittau im grünen Ring" hield in het begin van Juli 

ij gelegenheid van een feestweek ook een postzegeltentoon
telling, ter eere waarvan 2, zooals men het noemt Feldpost
arten uitgegeven werden. Het zijn kaarten van 3 pf. bruin 
n 6 pf. donkergroen met het Hindenburgmedaillon, waarvan 
et woord Postkarte met strepen in de kleur van den stempel 

. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINCEN. 

doorgestreept werd. 
Van 30 Augustus tot 1 September a.s. zal te Berlijn de 

2e postzegeltentoonstelling van het Verband Berlijn, de Be
posta, gehouden worden. Als propaganda daarvoor zijn 2 series 
briefkaarten uitgegeven. De eene vertoont een Mercurius, die 
postzegels over Berlijn strooit, de andere het Berlijnsche 
berenwapen. De Mercuriusteekening is afkomstig van Emmy 
Glintzer, die ook de zegels ter eere van den terugkeer van 
het Saargebied ontworpen heeft. De kaarten dragen ambtelijke 
stempels (Hindenburgmedaillon) in de waarden van 3 pf. 
bruin, 5 pf. lichtgroen, 6 pf. donkergroen, 10 pf. bruin en 
15 pf. wijnrood. De 10 pf. kaart is als zoodanig iets nieuws. 

Van de gewone prentbriefkaarten 1935 zijn weder 5 op
lagen van 9 stuks elk verschenen en wel: 

59e oplaag: 1. en 2. Hannover, Kaffee Kröpke mit Opern
haus; 3. Bad Wildungen, Badehotel mit Mineralbädern; 4. Bad 
Wildungen, Badeviertel; 5. Ostseebad Graal (Mecklenburg); 
6. Insel Fehmam, Ostseebad Burg a/F. ; 7. Feldberg (Meck
lenburg), Luftkurort; 8. Gernrode (Harz), Stiftskirche St. 
Cyriaci; 9. Bielefeld, Rudolf OetkerHalle. 

60e oplaag: 1. en 4. 100 Jahre Ostseebad Misdroy; 2. en 5. 
Messestadt Leipzig, Peterstrasse während der Messe; 3. en 6. 
Die Leipziger Messe, Bild eines Messehauses; 7. Leipzig, 
Reichsgericht; 8. KrefeldUerdingen '(Rhein), Burgruine Linn; 
9. Königswinter (Rhein), Kurhotel Petersberg. 

61e oplaag: 1. Duisburg, Grösster Binnenhafen Europas; 
2. Essen, Grugapark; 3. Stettin, das Tor zur Ostsee; 4. Markt
redewitz, die Pforte des Fichtelgebirges; 5. Bad Stehen im 
Frankenwalde; 6. Bodenseefähre KonstanzMeersburg; 7. Co
chem (Mosel); 8. Bad Meinberg, Kurhaus; 9. Kassel, Kunst
und Parkstadt. 

62e oplaag: 1. Waldluftkurort Klotzsche; 2. Kennen Sie 
Karlsruhe (Baden)?; 3. Koblenz allein / hat Mosel und 
Rhein! 4. Boppard; Perle des Rheins; 5. Rongsdorf im Wester
wald; 6. Wenningstedt  Braderup auf Sylt; 7. Bad Segeberg, 
Kurhaus; 8. Osnabrück; 9. Haltern am See (Münsterland'». 

63e oplaag: 1. Osnabrück; 2. Bad Kolberg (Blick von der 
Seebrücke); 3. Bad und Stadt Brückenau in der Südrhön; 
4. Andernach am Rhein (NamedySprudel); 5. Waren an der 
Müritz (Mecklenburg); 6. Goldstädt Profzheim; 7. Bad Kol
berg (Rosengarten); 8. Laboe an der Kieler Aussenförde; 
9. Andernach am Rhein, Rheinpartie. 

Ten slotte is nog te melden dat om te werven voor het 
bezoek van de Münchener postzegeltentoonstelling van 7 tot 
11 September a.s., nu reeds een briefkaart van 3 pf. (Hinden
burgmedaillon) uitgegeven werd. Links een beeld van de 
Frauenkerk. 

EGYPTE. 
De kleur van den stempel van den omslagbrief van 5 mill, 

(koning Fuad) is van lichtbruin in donkerbruin gewijzigd. 
Overigens onveranderd. 

L'Echangiste meldt drie nog onbekende poststukken: een 
brief voor aangeteekende stukken, model nr. 1 van 10 m., 
doch uitsluitend met Engelschen tekst, en dan twee brief
kaarten, ontstaan door de halveering van de kaart nr. 19 van 
4 + 4 m. rood. De aanduidingen, dat het oorspronkelijk een 
antwoordbetaaldkaart was, zijn doorgestreept. 

ENGELAND. 
Verschenen zijn een telegramformulier van 6 d. violet met 

den stempel thans bovenaan in het midden; voorts een brief
kaart van lYs + Xyi d. bruin op zeemkleurig karton, met het 
nieuwe wapen, en eindelijk een privaatbriefkaart van ]4 d. 
groen met den stempel van de kaarten, terwijl vroeger de 
indrukstempel der omslagen gebruikt werd. Als tekst Printed 
Matter. 

ESTLAND. 
Door tusschenkomst van Bern werden 3 soorten brief

kaarten van 5 sent. donkergroen op groot formaat zeem
kleurig karton verdeeld. Bij alle het gebruikelijke luipaarden
stempel. De eerste soort is een gewone briefkaart met deei
streep op de helft en 6 adreslijnen, de onderste dik onder
streept. Links twee lijnen voor het adres van den afzender. 
Als tweede soort treedt op een tiental prentkaarten, weer
gevende de afbeeldingen van bekende plaatsen, waar men bij 
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voorkeur den zomer doorbrengt. Het zijn bü name Aegvüdü, 
Elva, Haapsalu, Kuressaare, Loksa, Narva-Jöessuu, Pärnu, 
Pirita, Sillamae en Vösu. De derde soort werd uitgegeven 
naar aanleiding van de herdenking van den 400en jaardag 
van de verschijning van het eerste Estlandsche boek (Eesti 
Raamat 1535-1935). Het op de linkerzijde voorkomende toe
passelijke prentje geeft een vrouw met kind voor een open
geslagen boek weer, waaronder te lezen staat RAAMA TUU -
AASTA. 

Alle opgesomde kaarten worden voor 6 s. per stuk verkocht. 
HONGARIJE. 
De in de vorige maand gemelde prentkaart heet weliswaar 

de 16e van een serie, maar staat toch eenigszins op zich zelf 
van wege den verhoogden verkoopprijs. Omdat tusschen 
prentje en stempel plaats moest ziJn voor de omschreven wijze 
om die verhoogde waarde aan te geven, is het wapen op den 
achtergrond in den stempel, dus achter de turul terecht ge
komen. Op de 15 eerste kaarten van die serie, die zonder 
verhooging verkocht worden, staat het wapen in een ver
siering tusschen afbeelding en stempel. Overigens zijn die 
kaarten niet verschillend. De tekst is in het Hongaarsch, 
Fransch en Esperanto en luidt voor de verschillende kaarten 
als volgt, voor zoover het Fransch betreft: 1. Budapest, bois 
de ville, chateau; 2. Idem, bains de St. Geliert; 3. Idem, Vue 
prise du Jardin du Palais Royal; 4. Idem, Monument Mil-
lénaire et Soldat inconnu; 5. Sopron, Place de la Sainte 
Trinité; 6. Esztergom, Cathédrale; 7. Szekesfehervar, Place 
du Roi Charles; 8. Siimeg, Palais Episcopal; 9. Lakodalom 
Somogyban; 10. Szeged; 11. Fonok, Fileuses; 12. Aratok, 
Moissonneurs; 13. Balaton, Baie de Tihany; 14. Idem, a la 
Balatonlelle; 15. Idem, Yachts ä Balaton-Füred. 

Van de vroegere serie prentbriefkaarten van 20 f. rood 
werd de derde kaart, genaamd Debrecen, Reformatus Nagy-
templon, bij gelegenheid van een tusschen 8 en 16 Juni te 
Debrecen gehouden Wirtschaftstentoonstelling voorzien van 
een nieuwen zwarten waarde-opdruk 10 f. en als binnen-
landsche kaart verkocht, waarmede de geheele oplaag zou 
i«ijn uitverkocht. De oude waarde-aanduiding is door kwa
draten onzichtbaar gemaakt. 

IRAN. 
Bern verdeelde de kaarten, welke ik de vorige maand be

schreef, echter zonder den opdruk 10 dinar; derhalve hebben 
de kaarten voor het buitenland alleen de naamsverandering 
moeten ondergaan en is de geheele oplaag niet tot kaarten 
voor het binnenland omgewerkt, zooals uit het Duitsche be
richt opgemaakt moest worden. 

ITALIË. 
Eveneens door de zorgen van Bern werden verdere post-

pakketkaarten gedistribueerd, van 2 1. grijs, 6 1. rood en 10 1. 
olijf bruin, op wit papier. 

MANDSJOEKWO. 
Wegens tariefsverlaging verkregen de violetgrijze kaarten 

van 2 f. en 2 + 2 f. een zwarten opdruk met de nieuwe 
waarde van 1% f. De enkele kaart is ook met een rooden 
opdruk gezien. Daarnaast verschenen nieuwe briefkaarten 
van IK f. grijs en 6 f. rood met den bekenden tempel in den 
stempel, overigens nog in de gewone indeeling op room-
kleurig-zeemkleurig karton. Voorts kaarten met een indeeling 
als de Japansche kaarten (rechtopstaande rechthoek) van 
1 -f 1 f. grijs op zeemkleurig karton met in den stempel de 
tempel, echter zonder landsnaam, omdat zü bestemd ziJn voor 
het verkeer met China. Eindelijk nog een kaart van 2 f. grijs 
met de zelfde indeeling, doch een nieuwen stempel: een ge-
styleerde bloem. 

MEXICO. 
Ook de postbladen van 10 c. rood op geelachtig karton 

verkregen nu de al vroeger gemelde afbeeldingen van merk
waardige gebouwen op de achterzijde. 

NIEUW-ZEELAND. 
Met 1 Mei j.l. verschenen twee nieuwe kruisbanden van 

/4 d. geelgroen en 1 d. rood, beiden op zeemkleurig papier 
met drie regels tekst naast den stempel, welke op de eerste 

band een inheemsche vogel en op de tweede een kiwi te zien 
geeft. Verder nog een postblad van 1 d. rood op blauw karton. 
Ook de kiwi; links daarvan: Letter - wapen - Card. Hier
boven in twee regels de gebruiksaanwijzing. Eindelijk is nog 
te melden een briefkaart van ^ d. lichtgroen op roomkleurig 
karton en met den nog onbekenden vogel. Naast den stempel 
staat: Inland - wapen - Postcard. 

PORTUGAL. 
Bern verdeelde een nieuwe briefkaart voor binnenlandsch 

gebruik van 25 c. blauw op wit karton. De teekening is in
gewikkeld en moeilijk te beschrijven, derhalve beter met een 
afbeelding weer te geven. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Vermoedelijk is een nieuwe serie prentbriefkaarten op 

komst van 50 haleru groen met het borstbeeld van den pre
sident Masaryk met muts naar links. Voorloopig zijn er pas 3 
te melden: Praag met het Hradschin, idem luchtopname met 
Altstädtertor en idem Festbeleuchtung Nationalmuseum. 

YOUGO-SLAVIE. 
De buitenlandsche briefkaart van 1.75 d. rood op zeem

kleurig karton is nu ook verschenen met den rouwrand om 
den stempel, waarin de kop van koning Alexander. 

ZWITSERLAND. 
Een nieuwe dubbele briefkaart van 20 c. rood op zeem

kleurig karton is te melden in een nieuwe opmaking. D« 
stempel is verkleind en toont nu een wit cijfer op een rooder 
gladden achtergrond. In een donkerder roode band onderaai 
nog in den stempel, in wit Helvetia. Op een kleinen afstanc 
onder dezen stempel in drie talen de mededeeling, dat he 
een briefkaart is met betaald antwoord. Daaronder wedei 
een streep, die ineen loopt met de vertikale deelstreep staands 
op ongeveer een derde van de grootformaat kaart. Voor d( 
5 adreslij nen is aldus een ruimte van 90 bij 65 mm. 

Voorts verscheen nog een serie prentbriefkaarten in he 
type 1934 van 20 r. rood met niet minder dan 30 verschil 
lende afbeeldingen, te weten: Aarau; Arosa (Sommerland 
schaft); Arosa (Winterlandschaft); Ascona; Thermalkuror 
Baden; Basel; Beatenberg; Bern; Brugg; Castagnola, Lag< 
di Lugano; Davos-Parsennbahn; Kurort Degersheim; Fluelen 
Flumserberge; Furka; Klausen-Pass; Kloster-Parsens; Lag( 
di Lugano; Leysin; Luzern (1 Dampfer rechts); Luzeri 
(2 Dampfer links); Montana-Vermala; Rheinfall Neuhausen 
Solbad Rheinfelden; Romanshorn am Bodensee; Simplon; St 
Moritz - Bad; St. Moritz - Maloja; Vevey; Vue du Mon 
Pelerin sur Vevey. 

Eindelijk verschenen, eveneens nog in de oude opmaking 
4 geperforeerde strooken, elk met 7 verschillende prentbrief 
kaarten, van 10 r. groen. ZiJ hangen van onderen samen e 
vormen totaal dus 28 verschillende kaarten, en wel: 

1. Amden, Kurgebiet Walensee; Morschbach, Kurort ob der 
Vierwaldstättersee; Porrentruy; Bern; Brugg; Leukersbad 
Loeche-les-Bains; Mendrisio. 

2. Kurort Gersau; Flumserberge; La Chaud-de-Ponds; Faid 
- Cascata Piomogna; Neuchatel - Chateau; Montana Vermala 
Sentinelle des Rangiers (Jura bernois). 

3. St. Moritz; Vue du Mont Pelerin sur Vevey; Arbon ai 
Bodensee; Kurort Dogersheim (Toggenburg); Kloster Prä 
tigau; Les Diablerets; Beatenberg. 

4. Urnäsch am Säntis; Biel - Bienne; Noyon; Basel - Zooloj 
Garten; Davos, Parsennbahn; Niesenbahn; Gais mit d« 
Säntiskette. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGE> 
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DRINGEND VERZOEK. 
TEN EINDE EEN TIJDIGE VERSCHIJNING VAN HET 

SEPTEMBER-NUMMER ZOOVEEL MOGELIJK TE BE
VORDEREN, WORDT, IN VERBAND MET DE VAN 
6—8 SEPTEMBER A.S. TE GRONINGEN TE HOUDEN 
PHILATELISTENDAGEN EN POSTZEGELTENTOON-
STBLLING, AAN HEEREN RUBRIEKSREDACTEUREN, 
MEDEWERKERS, VEREENIGINGSSECRETARISSEN EN 
ADVERTEERDERS BELEEFD DOCH DRINGEND VER
ZOCHT, ERVOOR TE WILLEN ZORG DRAGEN, DAT DE 
KOPIJ UITERLIJK 1 SEPTEMBER A.S. IN HET BEZIT IS 
RESPECTIEVELIJK VAN DE HOOFDREDACTIE EN DE 
ADMINISTRATIE. 

VOORLOOPIGE AANKONDIGING. 
Najaarsvergadering van den Raad van Beheer van het 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op Zondag 29 Sep
tember 1935 te 's-Gravenhage. 

BERICHT AAN HEEREN CORRECTORS. 

De aandacht van beeren correctors wordt erop gevestigd, 
dat, in verband met de technische afwerking van het blad, 
de hun ter correctie gezonden drukproeven uiterlijk den lOen 
der maand weder ter drukkerij moeten zijn terugontvangen. 

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

DENK AAN HET PORTO ! 
De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige in-

ichtingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onder-
iverpen van den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe 
illeen dän een antwoord te zenden, wanneer het retour-porto 
s bijgevoegd. 

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
Gevestigd in het gebouvs' van het hoofdbestuur der P.T.T., 

iortenaerkade 11, te 's-Gravenhage. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

an 10—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 
Behalve verzamelingen op post-, telegraaf- en telefoon-

ebied, bevat dit museum talrijke philatelistische schatten. De 
ilaatsruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
ezichtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
ebied geëxposeerd. 
Tentoongesteld zijn thans: 
a. de postzegels van Denemarken en IJsland; 
b. de postzegels van Noorwegen; 
e. de postzegels van Zweden, gespecialiseerd; 
d. de postzegels van Zwitserland, gespecialiseerd; 
e. de postzegels van Nederland, Nederlandsch-Indië, Suri-

ame en Curagao; 
f. verschillende voorwerpen, oude boeken en oude resolu-

ën betrekking hebbend op het vervoer met postwagens en 
iet schippersveeren; 
g. de van de Nederlandsche Vereenigirej voor Radiotelegra-

e ten geschenke ontvangen verzameling radioapparaten, 
aaronder behoort de verzameling uit de nalatenschap van 
3n heer A. Veder te Rotterdam, een der oprichters en vele 
iren voorzitter van genoemde vereeniging. 
Deze verzameling is aangevuld met apparaten uit den Ra-
odienst van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
elefonie om den ontwikkelingsgang van het begin af te kun-
m yoJgen. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 214—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2J^—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: Sen Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2!4—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenlgingen van Postzegelverzamelaars. 

PROGRAMMA 
VAN DEN 

ZES EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

TE HOUDEN TE GRONINGEN. 

V r i j d a g 6 S e p t e m b e r 1935. 
3'A uur Opening der Postzegeltentoonstelling in „Pictura", 

voor genoodigden. 
4 uur Opening dezer Tentoonstelling voor het publiek. 
4 uur Bondsbestuursvergadering in „Pictura". 
8 5̂  uur Ontvangst door het gemeentebestuur ten stadhuize, 

Groote Markt. 
Syj uur Gezellig samenzijn in Huize Maas, Vischmarkt. 

Z a t e r d a g 7 S e p t e m b e r 1935. 
Tentoonstelling, geopend van 10 tot 12 J4 en van 
2'A tot 10 uur. 

9 uur Kapittel-vergadering voor de Costerus-medaille in 
Huize Maas. 

9)4 uur Opening van den Philatelistendag. 
Bondsvergadering in Huize Maas. 

1 uur Lunch in Huize Maas. Kosten (zonder drank) ƒ 1,—. 
3—5 uur Congres in Huize Maas. 
7H uur Diner in Huize Maas. Kosten (zonder drank) ƒ 3,—. 

Na afloop gezellig samenzjjn, cabaret en gelegenheid 
tot dansen. 

Z o n d a g 8 S e p t e m b e r 1935. 
Tentoonstelling, geopend van 10 tot 4 uur. 

10 uur Uitstapje per autobus over de Drentsche Hondsrug, 
bezoek aan Hunnebedden, boottocht op het Paters-
woldschemeer. Onderweg Drentsche koffietafel. 
Totale kosten ƒ 2,25. 

4 uur Terug in Groningen. 
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Op de tentoonstelling zal een tijdelijk postkantoor gevestigd 
zijn, waar de correspondentie met speciale stempels zal 
worden afgestempeld. 

Aan dit postkantoor zullen tegen normalen prijs verkrijgbaar 
zijn briefkaarten met links van de scheidingslijn een af
beelding van den Martinitoren en opschriften betrekking 
hebbende op onze Philatelistendagen (in den geest als in 1933 
in Breda). 

ZES EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars op Zaterdag 7 September 1935, 
des voormiddags te 914 uur, in Huize Maas, Vischmarkt, te 
Groningen. 
(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen). 

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

Philatelistendag. 
5. Mogen niet afgevaardigden, geen officieele autoriteiten 

zijnde, op de algemeene vergadering het woord voeren? 
6. Jaarverslag eersten secretaris. 
7. Jaarverslag penningmeester. 
8. Jaarverslag hoofd keuringsdienst. 
9. Jaarverslag beheerder informatiebureau. 

10. Verslag afgevaardigde F. I. P. 
11. Vaststelling begrooting 1935-1936. 
12. Verkiezing van twee bestuursleden. De beide aftredenden, 

de heeren Cramerus en Polling, zijn wederom candidaat 
gesteld. 

13. Bespreking voorstel „Hollandia", om het beker-reglemenl 
te wijzigen. 

14. Verslag van de commissie betreffende de jeugdverza-
melaars. 

15. Vaststelling van de plaats, waar in 1937 de Philatelisten
dag zal worden gehouden. Verzoeken zijn ingekomen van 
.,de Globe" te Arnhem (40-.iarig bestaan) en van „Hol
landia" te Amsterdam (35-jarig bestaan). 

16. Rondvraag. 
17. Sluiting. 

N.B. De vertep'pnwoordigers worden herinnerd aan art. 29 
van het huishoudelük reglement, luidende: „Wanneer een ver
tegenwoordiger verhinderd is een algemeene vergadering bij 
te wonen, kan hii zijn stem aan een mede-vertegenwoordiier 
van zi^n Vereeniging overdragen en moet hiervan vóór de ver
gadering aan den 2en secretaris schriftelijk kennis geven." 

CONGRES OD Zaterdag 7 September 1935, des namiddags te 
3 uur, in Huize Maas. 

(Toegankelijk voor alle Philatelisten). 
Voordracht van den heer Leon de Raaij, te Amsterdam, 

over: Wat is de philatelistische waarde van de „Commando-
Briefzegels" van Oranje-Vrijstaat? Zijn zij volwaardig? 

?^P" Degenen, die aan den Philatelistendag wenschen deel 
te nemen, worden eraan herinnerd, het hun bij het Maandblad 
van 16 Juli 1.1. toegezonden rose biljet, ingevuld, vóór 
24 Augustus a.s. toe te zenden aan den heer H. Kamstra, 
J. G. Kapteijnlaan 15b, te Groningen. 

Keuringsdienst. 
Het bureau van den keuringsdienst — hoewel tijdelijk geslo

ten — is verplaatst van Laan Copes van Cattenburch 50 naar 
Groot Hertoginnelaan 64, Den Haag. 

Betaalbaarstelling van postchèques: Bijkantoor Conradkade. 
Het hoofd van den keuringsdienst, 

P. JORISSEN P.Czn. 

J. K. RTETDTJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
VERSLAG van de 10e jaarvergadering, gehouden op Woens

dag 29 Mei 1935, te BrusseL 
De voorzitter, de heer P. J. Maingay, opent de vergadering 

te 9X> uur in tegenwoordigheid der afgevaardigden van de 
navolgende landen: Duitschland, Oostenrijk, België, Dene
marken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Neder
land, Polen, Tsjecho-Slowakije, Zwitserland en Yougo-Slavië. 
De gedelegeerde van Hongarije was op het allerlaatste oogen-
blik verhinderd te komen; Finland had zich laten veront
schuldigen. 

De heer Armand Ruhl, voorzitter van den Belgischen Bond, 
heet de vergadering hartelijk welkom in Brussel. In zijn ant
woord herinnert de heer Maingay aan het feit, dat de F LP. 
op initiatief van België gesticht werd. Hij wijst erop, dat deze 
10e jaarvergadering niet alleen den grooten vooruitgang, 
sindsdien gemaakt, naar voren zal doen komen, doch tevens 
dat zij eens te meer het bewijs zal leveren, dat deze stichting 
aan een voor de philatelistische wereld nuttig doel beant
woordt; zij breidt zich steeds uit en haar invloed neemt 
steeds toe. Hij wenscht den secretaris-generaal dr. Louis Gold-
berg geluk met diens verkiezing tot voorzitter voor 1935 der 
Federation Internationale de la Presse Philatelique en dankt 
de Fransche Philatelisten, de heeren Le Pileur, Pflughaupt 
en Bauer, die van hun tegenwoordigheid te Brussel wenschter 
gebruik te maken, om het congres der F. I. P. bij te wonen 

Daarna verheft zich de heer Cramerus van zijn zetel, om 
den heer Maingay met eenige toepasselijke woorden de 
„Waller-medaille" uit te reiken, hem in September 1934 dooi 
den Nederlandschen Bond te Amsterdam toegekend. 

Na goedkeuring der notulen van de vorige vergadering t( 
Lugano, gaat de secretaris-generaal over tot voorlezing var 
zijn jaarverslag, dat als steeds in een optimistischen tooi 
gesteld is, ofschoon hij ronduit toestemt, dat de activitei 
van de F. I. P. dit jaar eenigszins geleden heeft door he 
groote aandeel, dat de heer Maingay en hijzelf in de organi 
satie van de „Siteb" gehad hebben. De balans over 1934 
sluitende met een voordeelig saldo van f 478,50, wordt even 
eens aangenomen en goedgekeurd. 

Volgens art. 5 der statuten, gewijzigd in 1932 te Heidelberg 
wordt thans overgegaan tot verkiezing van het bestuur voo: 
een nieuw tijdperk van 3 jaar. Allen zijn herkiesbaar, doe 
de ondervoorzitter, dr. Karl Willer, te Weenen, verklaart zij 
ambt, dat hij sinds 6 jaren vervult, te willen neerleggen, daa 
hij van meening is, dat het wenschelijk is den titularis va 
het onder-voorzitterschap elke 3 jaar te verwisselen. D 
schriftelijke verkiezingen geven tot uitslag: voorzitter: P. = 
Maingay met algemeene stemmen; onder-voorzitter: Ernes 
Dole, voorzitter van den Franschen Bond, met overgroot 
meerderheid, tegen ieder één stem aan de heeren Cramsru 
en Willer. De overige bestuursleden: Otto Falck, te Dresder 
Emile Friederich, te Chênebourg-Genève, en dr. Karl Wille 
te Weenen, worden allen herkozen. 

De voorzitter deelt mede dat de strijd tegen de verva 
schingen onverpoosd wordt voortgezet. De Finsche Bond b( 
reidt thans een wetsontwerp voor, gebaseerd op de wettelijli 
bepalingen reeds in Griekenland, Hongarije en Oostenrij 
vastgelegd, de heer Dole geeft inlichtingen omtrent < 
strekking van het amendement op de bestaande onvoldoenc 
wetten in Frankrijk, voor welks aanneming door den Fransche 
Bond krachtier gewerkt wordt. De Grieksche afgevaardigc 
Savidès, te Athene, brengt uitvoerig verslag uit over de niaa 
rearelen door zijn regeering voorbereid, ten einde de b 
scherming der Grieksche zegels alsnog te verscherpen en dee 
tevens mede. dat een regeeringscommissie gevormd werd vo( 
de vernietiging van alle bestaande voorraden Grieksche zege 
tot 1932, die voor een valschen opdruk in aanmerking zoude 
kunnen komen. 

De kwestie der ,.nationale" tentoonstellingen, door de 
Nederlandschen Bond te berde gebracht, wordt met algemeei 
stemmen als volgt opgelost: ..Aan een „nationale" tontoo 
stelling kunnen, behoudens bijzondere voorschriften in h 
tentoonstellings-prospectus, alleen deelnemen Philatelisten 

J. K. RIETDIJK. Z I C H T Z E N D I N G E : 
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ZUMSTEIN 'S EUROPA 
KATALOG 1936 

ilBV~ Verschijnt begin September
Prijs voor Nederland franco | O 
Aangeteekend f 0,15 meer. " ^ I ■ 

Postrekening Den Haag 1 1 0 7 S 0 . 
ZUMSTEIN & Cie, BERN/SCHWEIZ. 

(648) 

NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Gevestigd te Amsterdam. Opgericht 26 Juni 1908. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 27 Juli 1908, nr. 67. 

NAMEN DER LEDEN. 
Aantal leden 

op 1 Juli 
1935. 

Getal vertegen

woordigers, waarop 
elke Vereeniging 

recht heeft. 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 
jaar 1 Aug. 193531 Juli 1936. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers. 

1. Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

2. Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

3. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „Hollandia", 
te Amsterdam. 

4. Utrechtsche Philatelisten
Vereeniging, te Utrecht. 

5. Nederlandsche Philatelisti
sche Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels", te Haarlem. 

6. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „De Globe", 
te Arnhem. 

7. PhilatelistenVereeniging 
„ZuidLimburg", te 
Maastricht. 

8. PhilatelistenVereeniging 
„Groningen", te Groningen. 

9. Philatelistenclub „Rotter
dam" ,te Rotterdam. 

10. Postzegelvereeniging „Hel
der", te Den Helder. 

11. Postzegelvereeniging „Vlis
singen", te Vlissingen. 

809 

439 

233 

176 

165 

87 

94 

77 

63 

75 

23 

H. J. Boeken. 
C. M. Donck. 
A. S. Doorman. 
L. van Essen. 
W. A. B. Meiborg. 
S. Tromp Visser. 

J. C. G. van den Berg. 
J. Broeders. 
dr. E. M. Gommers. 
A. J. Jacobs. 
F. J. L. H. t'Sas. 
L. C. A. Smeulders. 

mr. J. van Gastel. 
Th. H. van der Hurk. 
S. van Koeten. 
P. Vredenduin. 

dr. P. H. van Gittert. 
C. Deenik. 
J. J. A. Harbrink Numan. 

P. de Jong. 
J. Rol. 
H. Weü'enbergh. 

C. R. Feddema. 
dr. H. C. Valkema Blouw. 

dr. J. J. A. van der Ven. 
dr. E. J. A. H. Verzijl. 

K. F. Kielman. 
S. S. Ongering. 

dr. L. Frenkel. 
P. den Outer. 

G. J. de Klerk. 
H. Meijer. 

1. C. J. L. Sitsen. 

H e t B o n d s b e s t u u r : 
W. P. COSTERUS, v o o r z i t t e r , Voorhaven, Edam. 
J. C. CRAMERUS, o n d e r  v o o r z i t t e r , 

Wilhelminasingel 27, Broda. 
W. G. ZWOLLE, e e r s t e s e c r e t a r i s , 

Noorder Amstellaan 209 III, Amsterdam, Z. 

Apeldoorn, Bas Backerlaan 11. 
Hilversum, Sophialaan 39. 
Voorburg, Laan van Swaensteijn 11. 
Hilversum, Melkpad 37. 
Groningen, Noorderstationsstr. 39. 
Leeuwarden, Voorstreek 9. 

Breda, Hortensiastraat 25. 
Breda, Teteringschedijk 61. 
Ginneken, Prinses Julianastraat 2. 
Breda, Weth. Romboutsstraat 12. 
Breda, Lange Brugstraat 10. 
Breda, Wilhelminapark 128. 

Amsterdam, Ie C. Huijgensstr. 76. 
Amsterdam, Sarphatistraat 89. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat 39a. 
Amsterdam, Roelof Hartstraat 25. 

Utrecht, Wilhelminapark 22. 
Utrecht, Adr. van Ostadelaan 46. 
Maartensdijk, Albrecht Thaerlaan 6. 

Haarlem, Zijlweg 228. 
Haarlem, Ged. Schalkburgergr. 83. 
Overveen, OranjeNassaulaan 26. 

Arnhem, Jacob Marislaan 33. 
Oosterbeek, Gr. v. Rechterenweg 29. 

Maastricht, Wilhelminasingel 64. 
Maastricht, Breedestraat 1. 

Haren, Botanicusstraat 37. 
Groningen, Gelkingestraat 50. 

Rotterdam, Eendrachtsweg 7. 
Rotterdam, Avenue Concordia 30. 

Den Helder^ Krugerstraat 32. 
Den Helder, Kanaalweg 108. 

Vlissingen, Coosje Buskenstraat 54. 

J. G. J. POLLING, p e n n i n g m e e s t e r , 
Waaiersluis, Haastrecht. 

P. JORISSEN, c o m m i s s a r i s , 
Groot Hertoginnelaan 64, Den Haag. 

W. G. DE BAS, t w e e d e s e c r e t a r i s . 
Lepelenburg 3bis, Utrecht. 

J. A. KASTEIN, c o m m i s s a r i s . 
Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

J, K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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het land zelf woonachtig, alsmede de Philatelisten in het 
buitenland, die de nationaliteit bezitten van het land, waarin 
de tentoonstelling plaats vindt. De jury heeft niet het recht, 
inzendingen door het tentoonstellingsbestuur eenmaal aan
genomen, niet te beoordeelen." 

De voorzitter brengt rapport uit over de uitbreiding van 
het arbeidsveld der F. I. P. Hij meldt in de eerste plaats de 
aansluiting van Spanje en Bulgarije, waardoor thans 17 landen 
in de F. I. P. vereenigd zijn. De onderhandelingen met de 
„Society of philatelic Americans" (circa 4000 leden) maken 
goeden voortgang; het nemen van een vast besluit hangt 
slechts af van een toekomstige jaarvergadering dezer belang
rijke vereeniging. Het bestuur wenschte zich echter nu reeds 
tot op zekere hoogte moreel te verbinden, door inzcMiding 
van een bedrag van 5 dollars. De F. I. P. heeft zich eveneen? 
in verbinding gesteld met den onlangs opgerif'hten Bra-
ziliaanschen Bond, van wien een zéér aanmoedigoad schrijven 
ontvangen werd. inhoudende dat alleen ziekte onder de be
stuursleden het nemen van een onmiddellijk besluit in den 
weg stond. 

De heer Emile Friederich, te Chênebourg-Genève, houdt een 
uitvoerige, zéér gedocumenteerde rede over het vraagstuk 
der te talrijke overbodige uitgiften en dringt erop aan, dat 
de F. I. P. haar invloed zou doen gelden om dit euvel te 
bestrijden. Meerdere afgevaardigden verzoeken om toezending 
van den tekst dezer interessante rede voor publicatie in hun 
officieel orgaan. De heer Bolaffi, te Turijn, stemt toe, dat 
zijn land in deze kwestie der onnoodige uitgiften te ver ge
gaan is, doch geeft tevens uitvoerige inlichtingen omtrent de 
maatregelen door zijn regeering getroffen, om aan dezen 
overvloed in den vervolge paal en perk te stellen. 

Het nijpende vraagstuk der philatelistische opvoeding van 
de jeugd maakt het voorwerp uit van een belangwekkende 
bespreking'. De heer Cramerus geeft bijzonderheden over de 
oprichting en den bloei van een kortelings gestichte jeugd-
afdeeling te Breda, de heer Friederich brengt rapport uit over 
de uitstekende resultaten door zijn vereeniging „L'Union 
philatélique de Geneve" bij de jeugd bereikt en deelt het 
gedrukte reglement der jeugdafdeeling uit. Ook in Italië 
blijkt men zich te roeren en de heer Bolaffi vermeldt den 
wekelijkschen philatelistischen wedstrijd tusschen de jeugdige 
lezers van de „Gazette del Popoio", waaraan steeds een zeer 
groot aantal jongelui, belust op de talrijke niet te versmaden 
prijzen in postzegels, deelnemen. De voorzitter deelt mede, 
dat hij met eigen oogen mocht vaststellen met hoeveel succes 
de jeugd-afdeeling van de Cercle „Limburgia" te Hasselt 
werkzaam is. Hij geeft tevens inlichtingen omtrent de wijze, 
waarop in Duitschland en te Straatsburg gewerkt wordt, ten 
einde het jongere geslacht de noodige belangstelling in het 
verzamelen van postzegels in te boezemen. 

De heer Savidès, te Athene, verklaart met de grootste geest
drift kennis genomen te hebben van hetgeen hier over het 
vraagstuk: de jeugd en de philatelie, vermeld werd. Hij stelt 
als gevolg daarvan 1000 series van Grieksche postzegels ter 
beschikking van het bestuur, ten einde het werk onder de 
jeugd aan te moedigen. Onder toejuiching der vergadering 
zegt de voorzitter den schenker dank voor dit tastbaar bewijs 
van groote belangstelling, daarbij tevens den wensch uit
sprekende, dat dit voorbeeld in meerdere landen navolging 
moge vinden. 

De keuze der stad, waar het jaarcongres van 1936 zal 
plaatsvinden, wordt overgelaten aan het bestuur, mede naar 
aanleiding van het feit, dat het organiseeren van een groote 
nationale tentoonstelling in dat jaar te Rome nog lang niet 
Vaststaat. Wat de toekomstige internationale tentoonstellingen 
betreft, geeft de heer Dole in de eerste plaats inlichtingen 
over die van 1937 te Parijs; de voorzitter vermeldt van zjjn 
kant nog die van 1938 te Praag. Een aanvrage ter erkenning 
van een internationale tentoonstelling te Budapest in 1943 
werd, als zijnde voorbarig, alleen vermeld, doch niet nader 
besproken. 

Onder de rubriek: diverse voorstellen, brengt dr. Karl 
Willer namens den Oostenrijkschen Bond de wenschelijkheid 
naar voren, dat de F. I. P. zich moge bezighouden met het 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

verstrekken van nieuw verschenen uitgiften aan de aange
sloten landen. De voorzitter verklaart zich met dit voorstel 
niet te kunnen vereenigen, ten eerste, omdat de bij de F. I. P. 
aangesloten Philatelisten bestaan uit verzamelaars en hande
laren en de F. I. P. principieel het terrein dezer laatste cate
gorie niet behoort te betreden; ten tweede, omdat de huidige 
onzekerheid der geldswaarden een practische uitvoering van 
het voorstel in den weg staat. De vergadering, behoudens de 
heer Willer, sluit zich bij deze ziensvsrijze eenstemmig aan. 

De heer Friederich brengt wederom de kwestie van het in
voeren van een „wereld-zegel" ter sprake. De vergadering 
is echter van oordeel, dat het nut van zulk een zegel uiterst 
twijfelachtig is en dat trouwens de reeds bestaande inter
nationale antwoord-coupons aan hun doel beantwoorden. 

Dezelfde spreker stelt de vraag, of de postadministratie 
het recht heeft de zegels op de postwissels voor zich te be
houden. De voorzitter meent dit recht te moeten erkennen, 
uitgaande van het standpunt, dat een postvnssel feitelijk 
niets meer dan een kwitantie is en dus niet kan vergeleken 
worden met een brief, die het eigendom van den geadresseerde 
is. De vergadering blijkt deze meening geheel te deelen. 

De heer Henri Bauer, te Straatsburg, spreekt in geest
driftige bewoordingen zijn vreugde uit over het feit, dat hij 
voor het eerst een jaarvergadering van de F. I. P. heeft 
mogen bijwonen, waardoor hij thans in staat is de grondige 
wiJze te kunnen beoordeelen, waarop de F. I. P. de algemeene 
belangen der philatelie behartigt. Hij sluit met een woord 
van warme hulde aan den voorzitter en spreekt zijn volkomen 
vertrouwen in de toekomst der F. I. P. uit. Niets meer aan 
de orde zjjnde, sluit de voorzitter de vergadering te 6 uur, 
na den afgevaaidigden dank gezegd te hebben voor hun 
tegenwoordigheid en voor de groote belangstelling door hen 
in de debatten getoond. 

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

VOORLOOPIGE AGENDA voor de algemeene vergadering op 
Zaterdag 27 October 1935, des namiddags te 2 uur, in 
Restaurant „De Kroon", Spui, Den Haag. 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van ]8 November 1934 

te Amsterdam. (Zie maandblad December 1934.) 
3. Verslag over 1934. (zie jaarboek 1935.) 
4. Rekening en verantwoording 1934. Rapport van de finan-

cieele commissie. (Zie jaarboek 1935.) 
5. Begrooting 1936. (Zie Maandblad September 1935.) 
6. Reglementswijziging. 

Art.6. Het gestelde achter b vervalt; voor c, d, e enf wordt 
nu gelezen: b, c, d en e. 
Art. 15. De eerste regel wordt gelezen: „Het bestuur 
bestaat uit hoogstens zeven leden." 
In het gestelde achter c vervallen de woorden: „terwijl de 
volgende functiën," 
Het gestelde achter e en g, alsmede de laatste 3 regels 
onder h vervallen. 
Voor f en h wordt gelezen: e resp.f. 
Als laatste alinea wordt aan dit artikel toegevoegd: „Een 
der bestuursleden kan tevens de functie waarnemen van 
directeur der afdeeling verkoop." 
Art. 16. In den derden regel van de derde alinea tusschen de 
woorden ,.einde" en „drie" in te lasschen:„één c.q." 
Toelichting: met deze wijzigingen wordt overeenstemming 
gebracht met den bestaanden toestand van 5 bestuursleden. 
Art. 26. 2e alinea te lezen als volgt: „de bibliothecaris en de 
directeur van de afdeeling verkoop brengen evenzoo jaar
lijks verslag uit." 
Art. 32. De 4e alinea vervalt. (Gaat in gewijzigden vorm 
naar art. 41) 
Art. 41. Het navolgende wordt aan dit artikel toetrevoegd: 
,.Voor elke afdeeling brengt één afgevaardigde stem uit in 
verhouding tot het aantal leden, waarvoor zijn afdeeling 
retributie geniet, en wel 5-10 leden 5 stemmen: 11-20 
loden 10 stemmen; 21-30 leden 20 stemmen; 31-40 leden 
30 stemmen; 41 - 50 leden 40 stemmen; 51 en meer leden 
50 stemmen. 
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Bij schriftelijke stemming gebruiken de afgevaardigden 
der afdeelingen, welke minder dan 11 leden tellen, gekleurde 
stembriefjes, elk ter waarde van 10 stemmen. Afgevaardig
den van afdeelingen, welke hoogstens 10 leden tellen, als
mede de overige leden, gebruiken witte stembriefjes, elk ter 
waarde van 1 stem. 
Art. 42. Vcor de woorden: „moeten minstens twee perso
nen", te lezen: „kunnen meerdere personen". 
Art. 48. De eerste zin te lezen als volgt: „De jaarlyksche 
contributie voor de gewone leden bedraagt f 5,—." 
Art. 56. In den 9en regel van boven vervallen de woorden: 
„en aankoop". 
Art. 60 en art. 61 vervallen. 
Art. 63. In den eersten regel van boven vervallen de woor
den: „en aankoop." 

7. Verkiezing van een voorzitter en een secretaris wegens 
periodiek aftreden van beiden; zij zijn herkiesbaar. 
(Afdeelingen en leden, die voor deze vacatures andere can
daten wenschen te stellen, wordt verzocht daarvan mede
deeling te doen vóór 1 October aanstaande aan den secreta
ris der Vereeniging.) 

8. Aanwijzing der plaats, waar de volgende algemeene ver
gadering zal geschieden. 

9. Rondvraag en sluiting. 
N.B. Voor afdeelingen, welke geen vertegenwoordiger zendon, 
vervalt het recht op retribiitie. 

Nieuwe leden. 
460. W. Windrath, Lugano, Zwitserland, (v.) (oud lid.) 
462. H. Teunissen, p.a. Javasche Bank. Batavia. 
464. H. Nepveu, ond. Tanah Merah, Djatiroto (Java). 

AanmeldingCit. 
N. Messchaert Snellen, Hotel Brunet, Soerabaja. 
J. Duel, Stationsweg 557a, Scherpenzeel. (G.) 

Adres wij zigingen. 
506. A. Bosman, p.a. Nederl. Handelmaatschappij, Medan. 
120. F. W. H. G. I. Edixhoven, Willem de Zwjjgerlaan 35, Den 

Haag. 
21. L. W. van den Heuvel, Koning Willem I straat 2, Bergen 

op Zoom. 
307. A. V. Heiliger, Georgstrasse 34 III, Hannover. 
531. H. G. van Os, vertrokken naar Europa. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
29 Juli 1935, des avonds te 8 uur, in de „Beurs van 
Breda", te Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 43 aanwezigen — in het bijzonder de heer Donders uit 
Tilburg, die voor het eerst aanwezig is — welkom. De notulen 
worden, na een opmerking van den heer Colen over een taal
kundige onjuistheid in de 2e alinea van het verslag, goed
gekeurd. De heer Vogelsang wordt met algemene stemmen als 
lid aangenomen. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer Smagghe wegens 
drukke werkzaamheden als sectiehoofd heeft bedankt. Hij 
dankt den heer Smagghe voor hetgeen deze in zijn functie in 
het belang van de vereniging heeft gedaan en zal in de vol
gende vergadering met voorstellen ter vervanging van den 
heer Smagghe komen. 

De heer dr. Gommers geeft verslag van de reis naar Ant
wernen van onze jeugdafdeling, welke bijzonder goed geslaagd 
is. De voorzitter dankt de jeugdleiders, alsook onze Belgische 
vrienden, die zich weer uitgesloofd hebben, om het onze jeugd 
naar de zin te maken, voor alle moeiten, die men zich gegeven 
heeft. De heer Stoop dankt namens de ouders der jeugdige 
verzamelaars voor het aardige en leerzame uitstapje. (Zie het 
verslag van dit reisje elders in dit nummer.) 

De heer Smeulders deelt mede, dat de philatelistische biblio
theek (plm. 90 boekwerken) van wjjlen onzen erevoorzitter, 
den heer H. J. Spitzen, in haar geheel door de erven ten 

BREDASE POSTZEGELHANDEL, 
Dr. van Mierlostraat 18, bij de Passage, Telefoon 2125, BREDA. 
Thans is het tijd Uw orders op de binnenkort te verschijnen 
catalogussen 1936 aan ons op te geven, alsmede op de supplemen
ten van postzegelalbums. Uw mancolijet wordt door ons spoedig 
uitgevoerd. De nieuwste series zo juist ontvangen. (642) 

geschenke wordt gegeven aan onze vereniging. Besloten wordt 
deze in dank te aanvaarden. 

Voor de verloting, welke thans volgt, zijn nog enkele zegels 
geschonken door de heren Cramerus en Van den Berg. De 
heer Vriens deelt mede, dat op 15 Augustus een tentoonstel
ling zal worden gehouden in Esch s. Alzette en ter gelegen
heid daarvan het Luxemburgse zegel (Clervaux) van 2 fr. 
ongetand zal verschijnen met een toeslag van 50 c. Tevens 
zou hij gaarne zien, dat er meer samenwerking tussen pers en 
Philatelisten tot stand werd gebracht. Naar aanleiding van het 
geschrevene in „de Groene", heeft, zoals de heer Jacobs op
merkt, „Hollandia" zich reeds tot de Bond gewend en zal dit 
onderwerp dus wel op de a.s. Bondsvergadering ter sprake 
worden gebracht. J. C. G. v. d. B. 

Nieuw lid. 
162. (S.E.Z.N.K.) C. J. Vogelsang, Van der Borchlaan 14, 

Ginneken, giro 181285. (II) 
Bedankt als lid. 

194. B. Verhoeven, Linne. (VI) 
Adreswijzigingen. 

380. J. C. Norenburg, thans Bergschelaan 101^, Rotterdam, N. 
(V) 

484. L. H. Rijnders, thans Unielaan 35, Batavia,C. 
367. W. Saalberg, thans Lange Nieuwstraat 119c, Schiedam. 

(V) 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 26 Augustus 1935, des 
avonds te 8 uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 

Jeugdbijeenkomsten. 
In verband met de vacanties zullen in de maand Augustus 

geen bijeenkomsten worden gehouden. 

Ver. van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam, 
Secr.: J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

Adresveranderingen. 
W. F. Schön, Bestevaerstraat 1 III, Amsterdam ,W. 
W. de Ronden, Moerdijkstraat 46 II, Amsterdam, Z. 

Nummeropgave. ■ 
29. mevr. G. W. den Herder—van Ommeren, Harderwijk. 

Candidaatleden. 
M. M. Laukhorst, Santhorstlaan 64, Wassenaar. 
N. A. Tillman, Amstelkade 127, Amsterdam. 

Mededeeling. 
In de maanden Juli en Augustus worden geen bijeenkomsten 

gehouden. 

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: 

(S33) 
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Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secret.: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 24 Juli 
1935, in „'t Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 43 leden en een candidaat-lid. De voorzitter, de 
heer Reijerse, opent deze vergadering en begroet in het 
bijzonder het candidaatlid, den heer Reimerink. Zegels voor de 
verloting zijn geschonken door de beeren Verhoef f, Melsert 
en Scharrenburg en voor het falsificatenalbum door den heer 
Melsert. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Bü de verloting krijgt de heer Boogaert den Isten prijs. De 
candidaten worden allen als lid aangenomen. De veiling leed 
onder den zomertijd. Bij de rondvraag vraagt de heer Michon, 
waarom wel advertenties van den rakettenpostman worden 
opgenomen, terwijl in het Maandblad tegen dezen zwendel 
wordt gewaarschuwd. De voorzitter antwoordt, dat over de 
zegels, waartegen gewaarschuwd wordt, geen advertenties 
zijn geplaatst en dat de administratie die ook niet zal opnemen. 
Verder deelt de voorzitter mede, dat hij over de verkeerde 
voorstelling over de buiten gebruik te stellen kinderzegels 
had geschreven aan de hoofdredactie, maar dat dit tot zijn 
verbazing niet opgenomen was; vermoedelijk nu in het volgend 
nummer. C. R. 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering op Dinsdag 23 Juli 1935. Aanwezig 16 leden. 

Wegens afwezigheid van den voorzitter werd diens functie 
waargenomen door den heer Sängers, die de aanwezige leden 
welkom heette. De notulen der vorige vergadering werden 
goedgekeurd. De heer Kuip heeft van een handelaar een goed-
koope aanbieding van ruilboekjes ontvangen en stelt voor 
door de afdeeling een zekere hoeveelheid hiervan te bostellen. 
Bij afname van eenige honderden exemplaren daalt de prijs 
aanmerkelijk. Er werd besloten hiervan te bestellen. 

Besloten werd voor de leden, die aan het rondzendings-
verkeer deelnemen, goedkoope stempeltjes te doen aanmaken 
en het gebruik hiervan voor de deelnemers verplichtend te 
stellen. De goedkoopste aanbieding bedraagt ƒ 0,12 ner stuk. 
Bii bedanken voor het lidmaatschap moet het stempeltie weer 
bij het afdeelingsbestuur ingeleverd worden en zal de prijs 
van het stempeltje vergoed worden. 

Na de pauze hield ons lid, de heer Ada ma, redacteur van de 
rubriek „Luchtpost" van het Maandblad, een bespreking over 
het verzamelen van vliegbrieven. Aan de hand van verschil
lende brieven gaf hij ons een uiteer ^^etting van de hoofd
punten van deze afdeeling der philatelie. Ons geheugen werd 
weer eens opgefrischt bij het verhalen van verschillende nost-
vluchten, uit en over ons land gehouden en welke weer jaren 
geleden hebben plaats gehad. Jammer was het hie'- weer te 
moeten vaststellen, hoe de buitenlandsche postadministraties 
zich veel moeite eetroosten voor het keurig afstempelen, ook 
met nasse en aankomststemnels der vlies'brieven, terwijl de 
uit Nederland verzonden stukken vaak zonder de minste zorg
vuldigheid bleken afgestemneM te ziin. 

De voorzitter dankte den heer Adnma na diens lezing voor 
de moeite, die hü zich getroost had ons een idee te P'pven 
van het verzamelen van vliegbrieven. P. V. 

Nieuwe leden. 
741. A. Cremers, Spoorstraat 10, Tegelen. (afd, Venlo.) 
742. R. M. van Spiegelenburch, Fahrenheitstraat 513, Den 

Haag. 
743. J. J. Verburg, Kepplerstraat 227, Den Haag. 

A f d e e l i n g D o r d r e c h t . 
D. 744. mej. R. Cohen de Heer, Boomstraat 22, Dordrecht. 
D. 745. J. F. Krul, Wijnstraat 85, Dordrecht. 
D. 403. C. P. Vos, Tollensstraat 62, Dordrecht. 
D. 746. L. M. Smits, Bankastraat 24, Dordrecht. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVETLTNGEN. i 

Bedankt. 
D. 403. F. Schotel, Dordrecht. 

641. P. M. V. d. Berge, Den Haag. 
581. F. Hochheimer, Amsterdam, (met 1 Januari 1936.) 
567. ir. K S. Bong, Ned.-Indië. 

Adresveranderingen. 
D. 523. C. P. Piera, mr. schilder. Rechte Zandweg, Dubbeldam. 
D. 180. P. van Wijngaarden, Visschersbuurt 22, Papendrecht. 

S. Sindorf, De la Reij straat 27, Dordrecht. *) 
681. J. van Rheenen, Zandweg 2, Vlissingen. 

J. Boesman, van Zierikzee naar Noordeinde 45a, Den 
Haag. 

196. A. Kruisheer, J. P. Coenstraat 47, Den Haag. 
525. K. M. Henkelmann, Lindelaan 75, Rijswijk (Z.-H.). 
408. Th. Groenveld, Eewal 56, Leeuwarden. 
534. mr. J. A. Folkersma, Van Beuningenstraat 50, Den Haag. 

60. W. G. Verhoeff, Sneeuwbalstraat 132, Den Haag. 
Candidaatleden. 

mr. W. P. Mulié, Obreehtstraat 16, Den Haag. (Voorgesteld 
door G. W. Michon en P. G. Melsert). 

J. Reimerink, Anna van Buurenstraat 317, Den Haag. (Voor
gesteld door N. B. Doorschot). 

A. C. Nieuwstadt, Van Halewijnlaan 163, Voorburg. (Voor
gesteld door J. Prins). 

.Jeugdlid. Ch. E. van Blommes'ft'in, Laan van Meerdervoort 
186, Den Haag. (Voorgesteld door R. Boekema en J. J. 
Lorang). 

Jeugdlid. M. A. Raasveldt, Azaliastraat 106, Den Haag. 
(Eigen aangifte). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te TA uur, algemeene vergadering te 

8 uur, op Woensdag 28 Augustus 1935, in het „Zuid", Groen-
mirkt , Den Haag (steeds den 4en Woensdag). 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Verlotmg. 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou-
wenh^rst, Celebesstraat 29), den 28n Woensdag van Juli 
in ..Taveerne ter Merwe", Scheffersplein. 

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

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote I.'imbertii'istraat 75, Blerick), eiken 2en Maandag der 
ma^nd: 7'^ uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

Vergsdorinir afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, 
Ploemstrait 18, Zwolle), in de maand September, ter plaatse 
als gewoonliik. 

Vergadering afdeeling Niimegen (secretaris: F. A. J. Veen, 
TJarb"ros"astraat 74, Niimefen). eiken 4en Dinsdag der maand 
in „De Nieuwe Farseboom", Mariënburgplein, Nijmegen. 

Vereen, van Postzecrplverz. ..De Globe", te Arnhem. 
Secretari«- C. R\ \DSVELD. Apeldoornscheweg 114, Arnhem 

Adreswijziging. 
67. A. C. Krechting wordt Statenlaan 93, Arnhem. 

Bekendmaking. 
In de maand Augustus wordt geen vergadering gehouden. 

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

Adreswijrigingen. 
247. J. Marsman, thans Heerenweg 128 F, Heiloo. 
198. J. de Ruijter, thans Schavenmolenstraat 47, Arnhem. 

Voorgesteld als lid. 
G. H. Faken, Zocherstraat 37, Haarlem. (Voorgesteld door 

H. H. Janssen). 

file:///DSVELD
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I'hilatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen 

Overschrijving lidmaatschap. 
79. Spiros Ch. Papassotiriou, Athene, wordt mme. Aspasie 

Sp. Papassotiriou. 
Adresverandering. 

154. G. J. Staverman, Groningen, wordt Woudenbergsingel 5, 
Deventer. 

Vergaderingen. 
In Juli werd geen vergadering gehouden. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Maan

dag 26 Augustus a.s. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: H. MEIJER, Kanaalweg 108, Den Helder. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
23 Juli 1935, in de bovenzaal van Café „De Valk", 
Koningsplein, Den Helder. 

Te ruim half negen opent de voorzitter deze matig bezochte 
vergadering met een woord van welkom aan de aanwezigen. 
Hij spreekt zijn genoegen uit, dat men weer bij elkaar is in de 
onde, zij het geheel gerestaureerde zaal. Hij excuseert de 
afwezigheid van 2 bestuursleden en leest hierna zelf de notu
len, die onveranderd worden goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van ons lid uit Indié, den heer 
E. N. Meijer, waarin o.m. een aanbieding van eenige Indische 
zegels. Deze brief zal tot de Septembervergadering aange
houden worden. 

De heer Van Grunningen toonde zijn fraaie collectie 1852, 
waarvan 2 platen compleet zijn. Opmerkelijk waren vooral 
een 5 cent, plaat I, zwartblauw van kleur en een 15 cent 
citroengeel. De reconstructie der platen was zeer verdienste
lijk, daar slechts een enkel paartie aanwezig was en het platen 
met losse exemplaren zeer moeilijk is. Het was te betreuren, 
dat niet meerdere leden aanwezig waren, reden waarom de 
finor Van Gnraninfen werd uitgenoodigd in den loop van het 
volgende winterseizoen zijn verzameling nog eens mede te 
nemen, hetgeen d3ze toezegde. 

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Hierna sloot 
de voorzitter de vergadering, waarbij hij tevens de leden een 
genoeglijke vacantie toewenschte. Bij den wedstrijd over de 
Jubileum-zegels 1923 van 2 cent tot en met 1 gld., behaalde 
de heer M. Quant de meeste stemmen. 

Adresveranderingen. 
W. Tamboer, Koningsweg 52, Den Helder. 
H. Roskam, Kanaalweg 108, Den Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 24 September in de bovenzaal van 

Café „De Valk", Koningsplein, Den Helder. 

I'ostzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

Aan de leden. 
Zij, die met de verschijning van den catalogus Yvert & Tel

lier 1938 een exemplaar wenschen te ontvangen, gelieven 
hiervan vóór 25 Augustus a.s. kennis te geven aan den voor
zitter, den heer D. E. Wolfert, Korte Kerkstraat, Terneuzen. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op het 

einde van September a.s. 

J . K. R IETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secr.: A. H. J. SCHOUTEN, Binderschestraat 24, Helmond. 

Bedankt als lid. 
43. J. H. Dirks, Groenstraat 9, Helmond. 

Bedankt als donateur met 1 Januari 1936. 
4. P. Hechheimer, Heerengracht 106, Amsterdam. 

Adreswijziging. 
34. A. van Hees, Eindhoven. (Nader adres onbekend). 

Vergadering. 
Gedurende de maand Augustus zal geen ledenvergadering 

gehouden worden. 

Ligue Internat. Philatélique et Aérophilatélique. 
Secr. Ned. Afdeeling: Van Nijenrodestraat 117, 's-Gravenhage. 

Ballonvlucht „Belgica" 21 Juli 1935. 
Van deze officiële ballonpostvlucht is voor ieder lid of nieuw 

lid een exemplaai beschikbaar, voorzien van het officiële 
stempel „Poste par Ballon, Ballonpost Brussel 21-7-35" en 
het stempel „Raid Belgica", in rood, tegen de prijs van ƒ 0,50, 
vermeerderd met 2 c. voor enveloppe-toezending en 6 c. porto, 
totaal ƒ 0,58. Ook zijn stukken beschikbaar met hetzelfde 
stempel, maar in blauwe kleur (zeldzaam) tegen de prijs 
van ƒ 0,75, vermeerderd met 2 c. voor enveloppe-toezending 
en 6 e. porto, totaal ƒ0,83, te gireren op postrekening 92180 
van den heer K. Linde, Blankensteinweg 8, Meppel. Voor be
stellingen, komende van overzee, zullen van ieder 5 stuks 
worden gereserveerd. 

Catalogi 1936. 
In het bijzonder voor onze overzeese leden houden wij ons 

aanbevolen alle nieuw uitgekomen luchtpost- en andere ca
talogi tegen nominale prijs te leveren. Alle aanvragen te 
adresseren aan den heer K. Linde, Blankensteinweg 8, Meppel. 

Candidaat-lid. 
D. J. Nagel, Zutphen. 

Postz.ver. „IJmuiden en Omstreken"', te IJmuiden. 
Secretaris: B. J. SCHOL, Dirk Hartoghstraat 9, IJmuiden. 

VERSLAG der vergadering op Vrijdag 19 Juli 1935, te 
IJmuiden. 

Aanwezig 10 leden. Te ongeveer half negen opent de voor
zitter de vergadering. Na rondvraag, waarvan eenige leden 
gebruik maken om te wijzen op de te hoog geprijsde postzegels 
in de rondzending, wordt er door enkele leden op gewezen, 
dat men niet veiplicht is deze zegels te koopen, zoodat de 
betrokken inzender bij een volgende zending wel lager zal 
prijzen. 

Nadat de beeren De Hoog en Gottmer de kas gecontroleerd 
en in orde bevonden hebben en als nieuw lid de heer M. J. 
Voogd is voorgesteld en als zoodanig aangenomen, wordt de 
avond verder benut tot het onderling ruilen. 

De volgende vergadering, welke met het oog op de vacantie 
in September zal plaats vinden, zal den leden nader bekend 
worden gemaakt. 

Na een slotwoord van den voorzitter, wordt de vergadering 
te half elf gesloten. B. J. S. 

Nieuw lid. 
M. J. Voogd, De Roemerstraat 5, IJmuiden. 

Adresverandering. 
H. J. Gottmer, thans Duinvlietstraat 24, Velsen-Noord. 

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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NASSAUSTREET 61116. 

De reusachtige stad NewYork, met een aantal inwoners 
gelijk aan dat van ons geheele land, vertoont een merk
waardigen kuddegeest in menig opzicht. Voor vele bedrijven 
schijnt het een voordeel te zijn op een klein oppervlak in een 
groep bij elkaar te zitten met het oog op het koopend publiek. 

Dat is voor de postzegelhandelaren te NewYork de Nassau
street, uitloopende op de beroemde Wallstreet, waar zy in de 
nummers 61 tot 116 huis aan huis hun bedrijf uitoefenen. 

De eerste opende hier zijn kantoor op het einde der vorige 
eeuw; nu zijn er wel honderd bij elkaar. En dat is mogelijk, 
omdat de handelaar in postzegels nauwelijks meer noodig 
heeft dan een paar stoelen, een tafel, een soort toonbankje 
en een brandkast. 

Postzegels verzamelen is de liefhebberij van millioenen, 
waarvan er duizenden, die met hun vrijen tijd geen raad 
weten in het koffieuurtje, eiken dag de Nassaustreet be
volken en hun leveranciers daar bijeen vinden. 

(Amh. Courant). 

I ■ I A D V E R T E N T I Ê N J_LJ 
UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

RONDZENDIN&SVERKEER van weinig voor
komende zegels, te verdeden in 4 categorieën: 
1. Vliegpostzegels geheele wereld. 
2. Europazegels , w.o. zeer veel weid., 

herdenk. , gelegenheidszegels, enz. 
3. Neder land en Koloniën. 
4. ^ oderne Fransche en Eng. Koloniën . 
Ruime keuze, zichttermijn ï dagen en evtl, 
verrekeningstermijn 14 dagen. 
Bij evtl. deelname (zonder verplichting) s.v.p. 
opgave van ref. van aangesloten Ver. 

J . V A N H O L T E N , 
Postbus 522, Rotterdam. (652) 

D A N Z I G . Yvert Nos. 191197. 
7 stuks ongebruikt 
f 9,75 plus porto. 

Mej. J. M. ZWAAN, Gouw 19, 
HOORN, Giro 204243. (660) 

Ze ldzaam! Schit terend Japansch Jubileum

wandbord 1923, ter waarde van f 12,—, 
geef ik in ruil voor f 8, jo cat. waarde 
(Cat. van de Ned. Vereen, van Postz Hand.) 
van Ned. en Kol. Alléén volgende Nrs. 
komen voor ruil in aanmerking: } , 6, n 
12, 25, 29, 45, 48, 80, 99, 100, l o i , 130

131, 136, 137, 138, (per serie op brief) 
VUegpost 6, 7, 8. Verder worden 25 series 
zomerpostzegels voor f 8,jo gerekend. Van 
de Koloniën alleen frankeerzegels met cat« 
waarde vanaf f 4,50. Geen porrzegels, op

drukken, typen, tandingen of ongebruikte 
zegels. Weid. zegels ter aanvulling tot hoog

stens f 1,50 alleen van Ned. Prima kwaliteit 
vereischte. Vraagt inlichtingen. 

Brieven franco onder No. 6^6 bureau van 
dit blad. 

TE KOOP van verzamelaar, tegen billijken 
prijs: 125 insteek cartons mee klep, 5 strooken 
per carton, formaat 16x11 c.M., z g.a.n,, in 
eiken bak, met mijn hierin voork. doubl, van 
Ned. en Kol . Evt. ook ruilen voor mij nog 
mank. z van Ned. of Kol. J. J. SWAAN jr 
P. J. Blokstraat 45, LEIDEN. (65 j * 

Zomeraanbieiliiig. 
100 versch. Zweden 
200 

2 t 
100 

50 
100 
400 
300 
500 

Turkije slechts 
Albanië 
Bulgarije 
gelegenheid sz. Italië 
Sovjet Rusland 
Duitschland 
Oostenrijk 

f o,jo 
■ I J — 
■ I,—■ 
M 0,60 
» 0,50 
» 0,70 
> I>20 
» 0,60 
 2.50 
 1,60 
. 1,20 
» 3.ÏO 

10 series Zomerzegels Nederland 
100 versch. Ned.Indië 
150 „ „ prachtig 

Porto extra. Giro 40215, 

JOHN GOEDE, 
Brederodestraat 46, Amsterdam, W. (653) 

POSTZEGLBOÉKJES NOODIG? 
Vraagt bemonsterde offerte aan 

T. DE JONG Tzn., Z t l S T , 
2e Dorpsstraat 30b. 

^ Z e e r v o o r d e e l i g . ■^ 
(607) 

OFFERTE 
gevraagd van gewone soorten en 
kilo's Nederland, elke hoeveelheid. 

AANKOOP 
van België fr. i . jo tentoonstelling; 
Engeland 2V2 d. jub.; alle 25 Pfg. 
gelegenheidszegels van Duitschland. 

H. DREYFUSS, 
Anna Vondelstraat 3,  Amsterdam. 

W e d e r v e r R o o p e r » 
met phil relaties gezocht tegen 
nieuw seizoen in alle plaatsen. 

Hooge korting, lage prijzen. 
NED. P05TZEGELBEURS, 

Stationsweg 2,  L en Haag. (654) 

1000 verschillende postzegels uit 
mijn doubletten ä f 1,15 franco. 

D. VAN O M M E N , 
Apeldoornscheweg 4é, EPE. 

Giro 132330. (651) 

Z O i V l B R Z B G E I ^ S 1 9 3 5 . 
f 1,60 
f 15,— 

per 10 series, gebruikt 
per 100 series, gebruikt 
Postbewijszegels in complete series 
7 waarden, prima kwaliteit 

per serie f 3,— 
De uitgebreide catalogus 19351936 
van Nederland en Koloniën, opnieuw 
bewerkt d o o r P. C. Korteweg en anderen, 

per exemplaar f 0,75. 
Zendt ons Uw mancolijst van Nederland en 
Koloniën. Zeer billijke prijzen, ook voor 

specialiteiten Nederland en Koloniën. 
Nederiandsche Postzegelhandel, 
N.Z, Voorburgwal 316, • Amsterdam, C, 

Postgiro 224451. 
— Porto steeds extra. — (499) 

DE 2e HONDERD 
samenstellingen van lot „Philepartout" zijn 
zoo niet nog mooier, even zoo fraai als 
de eerste. Waarde f 30,—, voor slechts 
f 10,35, franco aangeteekend. Inhoud circa 
2000 zegels in buitengewone samenstelling 
en kwaliteit. Ieder is meer dan tevreden. 
Toezending na ontvangst van het bedrag 
op giro 118330 of per postwissel. 
„THE GLOBE"  ZAANDAM. 

Voor Indië: W. F. de Nieuwe, 
Oro Oro Dowo 161, Malang. (605) 

De nleuvire W e r e l d c a t a l o g u s 
met de betrouwbare N e t t o H a t l d e l s p r i j z e x i 

verschijnt op 1 September a.s. 
F R O E D B ' S P o s t z e g e l c a t a l o é u s s e n 
munten uit door groote overzichtelijkheid en talrijke duidelijke 
illustraties. 

In korten tijd hebben ze de instemming van alle postzegel
vrienden verworven. 

Onmisbaar voor inkoop, ruil en verkoop. 
De lage prt's maakt iederen verzamelaar de aanschaffing 

mogelijk. 
1. WERELDUITGAVE 1936, 

groot ongeveer 1000 bladzijden, met bijna 8000 
afbeeldingen, solide in linnen gebonden, priJs 
1 deel slechts ƒ2,10 

plus ƒ 0,30 porto, 
eveneens in 2 deelen, prjjs slechts ƒ 2,70 

plus ƒ 0,30 porto. 
2. EUROPA-UITGAVE 1936, 

circa 400 bladzijden groot, meer dan 3000 
afbeeldingen, prijs slechts ƒ 1,20 

plus ƒ 0,10 porto. 
3. OVERZEE-UITGAVE 1936, 

circa 600 bladzjiden groot, meer dan 3000 afbeel
dingen, prijs slechts ƒ 1,50 

plus ƒ 0,20 porto. 
4. LUCHTPOST-UITGAVE 1936, 

circa 100 bladzijden groot, voor Europa en 
Overzee, pr^js slechts ƒ0,50 

plus ƒ 0,06 porto. 
Te verkrijgen in iederen postzegelhandel of rechtstreeks van 

den alsremeenen vertegenwoordiger A. J. DE WIT, 
Hilversum, Irisstraat 15a, Postrekening 224553. 

of by den uitgever: 
H. FROEDE, D ü s s e l d o r f 6 e . 

Handelaren genieten rabat. (659) 
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clindenl 
JET 

NEDERLAND. 
Dienstorder 451 van 17 Juli 1935 luidt: Reclame in post

stempels. 
1. Aan het gemeentebestuur van Katwük is met ingang van 

16 Juli 1935 vergunning verleend tot plaatsing van een 
reclameaankondiging in den stempel, in gebruik voor het 
afstempelen van de correspondentie op het postkantoor te 
Katwijk aan Zee. 

2. Het bedoelde reclameinschrift luidt: „Ideale woon & 
badplaats. Zee en duinen." 

Met ingang van 15 Juli 1935 werd aan de V r e d e h o f 
s t r a a t te Rotterdam een bijkantoor voor de drie diensten, 
genaamd RotterdamOost, gevestigd. Van genoemden datum 
af gaat de briefpostbestelling in het district Oost uit van het 
in hetzelfde gebouw gevestigde districtskantoor van dien 
naam. 

Het bijkantoor RotterdamAvenue Concordia wordt met in
gang van denzelfden datum opgeheven. 

Met ingang van 18 Juli 1935 werd een postagentschap, ge
naamd TilburgJan van Beverwückstraat, gevestigd. 

Met ingang van 1 Augustus 1935 werd een p o s t a g e n t 
s c h a p genaamd Amsterdam W.Jan van Galenstraat 
gevestigd. 

Met ingang van 1 Augustus 1935 werd het bjj postkantoor 
AmsterdamMagazijnen Gerzon opgeheven. 

' s  H e r t o g e n b o s c h . Links van den gebogen plaats
naam kwam tusschen een versiering de 4regelige tekst te 

staan: NAAR / 'SHERTO
GENBOSCH, / DAT 750 
JAAR BESTAAT / HER
DENKINGSFEESTEN 631 
JULL 

Nevenstaand stempel met 
afbeelding van de kathedraal 
St. Jan, waaronder datum en 
OUD  's HERTOGENBOSCH 
1631 JULI 1935, werd in vio
let afgedrukt. Dar de festi
viteiten tot en met 4 Augus
tus verlengd werden, is de 
stempel ongewijzigd verder 
gebruikt. 

Sedert 14 Juli j.1. stempelt A m s t e r d a m C e n t r a a l 
S t a t i o n links van den enkelringstempel 5regelig: RIJKS
MUSEUM / AMSTERDAM / REMBRANDT / TENTOON
STELLING / 13 JULI  13 OCT. 

^ ^CULTUREELE 

^ ■'r^SOCIALE 
ZORG 

KOOPT 
20MERZE6ELSI 

Wij zagen de reclame voor de zomerzegels sedert 18 Juli j.1. 
in de machinestempels van: 

Amsterdam Centraal Station, links van den enkelring
stempel; 

'sGravenhage, links van den enkelringstempel; 
Haarlem, rechts van den dubbelringstempel; 
Rotterdam, links van den enkelringstempel; 
Utrecht Station, rechts van den dubbelringstempel. 
N ij m e g e n. Dr. Benders toonde ons een rolstempel nr. 1 

met foutieve uurindeeling 10.7.35 1219. 
R o t t e r d a m . De heer A. van der Willigen ontving 

expressebrieven uit Rotterdam waarop stempels 1, 2, 3 en 4. 
Bü informatie deelde het postkantoor hem mede, dat deze 

3 1 JUL 1935 

stempels uitsluitend gebruikt worden op expressebrieven, in 
de brievenbussen gevonden, met het doel het k w a r t i e r 
aan te geven, waarop de brieven op het postkantoor ont
vangen en gestempeld zijn, dus respectievelijk Ie, 2e, 3e en 
4e kwartier. De stempel „Brievenbus" (Vellinga 246, 246a), 
welke anders in dergelijke gevallen op de brieven gestempeld 
wordt, kwam er niet op voor. 

NED.INDIE. 
Nevenstaand stempel was in ge

bruik op de van 29 Juni t.m. 14 Juli 
1935 te B a n d o e n g gehouden 
jaarbeurs. 

Van dr. Benders ontvingen wiJ 
onderstaand uitknipsel uit de 
„Koerier": 

„Philatelisten tevreden. Afstem
pelen met nieuwe inktsoort. 

De radeering van stempelsporen 
op gebruikte postzegels heeft de 
p.t.t. genoodzaakt een zwaarder 
stempel in gebruik te doen nemen, 

waarvan wij indertijd melding maakten en waardoor het ge
bruik van eens gestempelde postzegels wordt voorkomen. 
Deze zware stempeling kon echter bij de postzegelverzame
laars weinig waardeering vinden en er is heel wat over te 
doen geweest. De „Koerier" verneemt thans, dat men na een 
korte geslaagde proefneming voortaan scheikundig actieven 
inkt zal gebruiken, welke, hoe men den afgestempelden post
zegel ook behandelt, steeds, al zij het lichte, sporen zal 
achterlaten. Tot tevredenheid der philatelie!" 

De eerste afstempeling met deze nieuwe inktsoort zagen 
wij van stempel nr. 13 uit B a n d o e n g 19.7.35.11. De kleur 
van de inkt is iets meer blauwachtig dan de vorige roetzwarte. 

Fran heer 
^ macliirie^ 

NIEUWE FRANKEERSTEMPELLIJST 
NEDERLAND EN NED.INDIE. 

Wij ontvingen de nieuwe (derde) oplage van de biJ alle 
frankeerstempelverzamelaars welbekende en — het mag 
zonder overdrijving gezegd worden — onmisbare bezitlijst, 
samengesteld door dr. A. M. Benders te Amerongen. 

Sinds de vorige oplage (Augustus 1933) was het aantal 
machines en nieuwe reclamecliché's in oude machines weer 
dusdanig vermeerderd, dat dr. Benders van vele kanten ver
zoeken bereikten een nieuwe lijst samen te stellen. Speciaal 
nieuwe verzamelaars op dit gebied en nieuwe lezers van het 
Maandblad gevoelden sterk de behoefte aan een geheel com
plete lijst. 

Deze is bijgewerkt ongeveer tot hetgeen op 1 Augustus j.1. 
bekend was, zoodat verschillende van de hieronder vermelde 
nieuwtjes er reeds in verwerkt zijn. Behalve natuurlijk de 
meerdere volledigheid, waardoor het aantal bladen van 15 tot 
23 steeg, kunnen als verbeteringen genoemd worden dat dit
maal gebruik gemaakt werd van een grooter lettertype, meer 
plaatsruimte gereserveerd is voor nieuwe machines (o. m. 
2 geheel blanco bladen), terwijl de bladen thans ter linker
zijde op 3 plaatsen vastgehecht zijn in plaats van alleen in 
den linkerbovenhoek, waardoor dikwijls bladen losraakten. 
Nieuw toegevoegd is een overzicht van de bij verzamelaars 
bekende stempels der postale baarfrankeering. En dan moge 
nog een belangrijke verbetering genoemd worden: de prijs 
kon, ondanks den grooteren omvang, nog lager gesteld worden 
dan voor de vorige oplage. Deze bedraagt thans ƒ 0,25 voor 
de geheele lijst, terwijl ten dienste van hen, die niet alles 
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verzamelen, de bladen zoowel voor Nederland als voor Ned.-
Indié ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn tegen respectievelijk 
ƒ 0,20 en ƒ 0,05, alles franco binnen Nederland en Koloniën. 
Bestellingen gelieve men te richten tot dr. A. M. Benders, 
Amerongen, postgiro 119035. 

Het behoeft geen betoog, dat wij ons gaarne aanbevolen 
houden voor opgave van niet-vermelde machines, nieuwe 
reclame-cliché's enz., welke de gebruikers in hun verzame
lingen mochten bezitten! 

NEDERLAND. 
Prancotyp. 

Machine 155 IL 
De firma Oving te Rotterdam plaatste in haar machine 

links van den datumstempel een cliché met afbeelding van een 
transportkar, waarop de naam OVING. 

Machine 174 VUL 
Begin Juli gebruikte Ruys' Handelsvereeniging te Arnhem 

links het bekende cliché RHV / CARBON PAPIER / GEEFT 
DEN DOORSLAG. 

Machine 193 XXIV. 
Half Mei werd in deze machine nog weer eens een oud 

reclame-cliché links van den datumstempel afgedrukt en wel 
Allsteel (als type III) . 

Machine 195 IX. 
In Rotterdam werd eind Mei gestempeld met Adresseer met 

Adressograph, Frankeer met Prancotyp. 
Machine 326 IV. 
Van Januari 1933 is van deze machine van de Nederlandsche 

Reisveraeniging nog een ^fdruk opgedoken zonder cliché 
links. 

Machine 448 II. 
De K.R.0. te Amsterdam gebruikt in haar machine links 

een cliché, voorstellende een rijzende zon, boven den horizon: 
DIT JAAR / 1935 en op den voorgrond: HET K.R.0. JAAR. 

Machine 507. 
Model C3, sedert 2 Januari 1935 in gebruik bij de N.V. 

J. P. Wijers' Industrie- & Handelsonderneming te 's-Graven-
hage. Tusschen de stempels eenzelfde cliché als in de ma
chines 352 en 427 gebruikt wordt. 

Machine 513 II. 
De N.V. Van Leer's vereenigde fabrieken stempelt sedert 

begin Mei zonder afdruknummer en (evenals reeds bij type I) 
zonder eenige reclame. 

Machine 516. 
Model C4B, sedert 4 Juli in gebruik bij de N.V. Accumu-

latorenfabriek „Varta" te Amsterdam. Tusschen de stempels 
in groote letters VARTA. 

Machine 543 II. 
Deze machine van de N.V. „Veneta" te Hilversum blijkt nu 

en dan ook zonder reclame links te stempelen. 
Machine 555 II. 
Van deze machine, gebruikt door Drukkerij C. de Boer te 

Den Helder, komen ook afdrukken voor zonder tekst links 
(Costelijck drukwerck enz.). 

Machine 565. 
Model C3B, sedert 16 April in gebruik bij de firma Gebrs. 

Van Lotringen, Eindhoven. Tusschen de stempels de firma
naam: GEBRs. / VAN LOTRINGEN / GARENHANDEL. 

Machine 569. 
Model C3B, sedert Juni in gebruik bij de Leeuwarder Cou

rant te Leeuwarden. Tusschen de stempels: LEEUWARDER 
COURANT / Hoofdblad van Friesland. 
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Machine 570. 
Model C3B, sedert 8 Juli in gebruik bij de Coöp. Land

bouwersbank en Handelsvereeniging te Meppel. Tusschen de 
stempels COöP. / LANDBOUWERSBANK / EN HANDELS
VER. (W. A.) / MEPPEL. 

Machine 577. 
Model C3B, sedert 1 Juli in gebruik bij de Stoomschoen-

fabriek „Jagil" te Gilze (N.B.). Tusschen de stempels: Jagil / 
SCHOENFABRIEKEN / GILZE N.B. 

Machine 578. 
Model C3B, sedert Juni gebruikt bij de firma Veltman & 

Meyer te Amsterdam-O. Tusschen de stempels: VELTMAN / 
& MEYER / LINGERIES / KUNSTZIJDE / EN TRICOT-
ARTIKELEN. 

Machine 582. 
Model C3B, sedert begin Juli in gebruik bij de Biscuit-

fabrieken Van Melle te Breskens. Tusschen de stempels een 
afbeelding van een meisje, dat eeri koekje voorhoudt aan een 
kleiner, salueerend, padvindersmeisje, staande op een blik 
biscuits. Bijschrift: VAN / MELLE / BISCUITS. 

Machine 583. 
Model C3B, sedert Juli in gebruik bij de firma H. J. v. d. 

Rijn te Groningen. Tusschen de stempels: Fa. H. J. VAN DER 
RIJN / METAALHANDEL / GRONINGEN / AMSTER-
DAM-LEEUWARDEN-BREDA. Links van den datumstempel 
in diagonalen stand: METALEN EN / METAALFABRI
KATEN / IN DEN RUIMSTEN ZIN. 

Komusina. 
Machine K. 188 I-II. 
De firma Simon de Wit te Zaandam nam op 4 Juni j.1. 

deze machine in gebruik en liet onder de stempels den firma
naam SIMON DE WIT / ZAANDAM afdrukken en links bij 
type I: DE / GOUDBRON / VOOR DE / HUISVROUW, 
bij type II: LEVENS- / MIDDELEN / WINKELS / DOOR 
HET / GEHEELE / LAND. 

Neopost. 
Machine N. 250 XVII-XVIII. 
In combinatie met het nieuwe waardecliché werden nog de 

volgende reclame-cliché's links gebruikt: type XVII Roneo 
Dex (als V) en type XVIII: Adresseer-machine (als VIII). 

Machine N. 259 II. 
Eind April werd in de machine van het Advertentiebureau 

De la Mar links een cliché afgedrukt met: „PRATEN EN 
BREIEN" / HET MOOISTE EN / GOEDKOOPSTE / HAND-
WERKBLAD / IN NEDERLAND / UITGAVE / PUBLEX 
N.V. — AMSTERDAM. 

NED.-INDIE. 
Baarfrankeering. 

Batavia-Centrum. 
Volledigheidshalve zij hier nog even verwezen naar pag. 186 

van het Juli-nummer, waar een bericht is opgenomen, dat 
ook in Indié bij wijze van proef de baarfrankeering is in
gevoerd. In tegenstelling tot hier in Nederland, waar men 
de gewone stempelmachines, voorzien van een speciaal waarde
cliché, daarvoor gebruikt, wordt in Indië een gewone fran
keermachine van het model Prancotyp — en wel nr. 63 — 
gebruikt. Gezien de reclame voor de Francotyp-machines, die 
erin afgedrukt wordt, is deze machine vermoedelijk voor de 
proefneming kosteloos in bruikleen afgestaan. 

Prancotyp. 
Machine 50. 
Deze machine blijkt reeds sedert Mei 1934 in gebruik te zijn 

bij de Postspaarbank te Medan, als gebruikelijk met Indische 
datum- en telcijfers, terwijl tusschen de stempels eenzelfde 
reclame opgenomen is als in machine 42. 
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BUITENLAND. 
Duitschland. 

Concurrentie voor frankeermachines? 
Een bericht in „Die Postmarke" van 31 Juli j.1. meldt, dat 

in Duitschland wederom een nieuwe machine, vervaardigd 
door de Nationale Telephon- & Telegraphenwerke G.m.b.H. te 
Frankfurt am Main door de posterijen is toegelaten. Deze 
plakt postzegels (welke zich op rollen in de machine be
vinden) op de poststukken en stempelt ze tegelijk af met 
een zwart stempel, waarbij men behalve een datumstempel 
tevens nog één of meer reclamecliché's van den afzender kan 
opnemen. Deze uitvinding wordt hierdoor gemotiveerd, door
dat onderzoekingen geleerd hebben, dat reclamedrukwerken 
van frankeerstempels voorzien eerder naar de pruilenmand 
verhuizen dan soortgelijke met postzegels beplakt! 

Tegenslagen, die tot volhouden aansporen. 
Wü zijn het al zoo gewend, dat onze vliegbrieven in korten 

tijd naar de uithoeken van Europa, in slechts luttele dagen 
naar andere werelddeelen gebracht worden, dat de prestaties 
die door de vliegers, het materiaal en de grondorganisaties 
geleverd worden, om alles met de regelmaat van een klok te 
kunnen verrichten, ons al als iets heel gewoons voorkomen. 
Inderdaad heeft onze nationale luchtvaartorganisatie K.L.M., 
waar iedere rechtgeaarde Nederlander trotsch op is, niet ten 
onrechte de woorden „safety first" in haar devies, en komt 
dit niet alleen bij mooi weer, maar ook als de branding heftige 
golven slaat, als de tegenslagen zich ophoopen, als het nood
lot wreed en onverbiddelijk in het dagelijksche bestel in
grijpt, tot uiting. 

In één week tijds drie rampen, en dat terwijl nog niet lang 
geleden de Leeuwerik viel en de Uiver-ramp nog versch in 
ons geheugen ligt. Met deernis gaan onze gedachten uit naar 
h'en, die zoo zwaar getroffen zijn Maar gaan we dan de 
omstandigheden na, dan moeten wij onbevangen oordeelen, 
dat ons v e r t r o u w e n in den nationalen vliegdienst, die 
als de betrouwbaarste en veiligste ter wereld bekend staat, 
o n g e s c h o k t is. Dat de K.L.M, boven haar vooruit
strevendheid steeds haar devies hoog gehouden heeft. En ook 
bü de tegenslagen blijven wij trouwe vrienden en zeggen: 
Gaat voort op den weg, dien gij volgt, het is de juiste: wij 
staan achter u. 

Een valsch Snip-stempeL 
Door het hoofdbestuur der posterijen is een brief met een 

vervalscht Snip-stempel in handen der justitie gesteld. 
Tot welke resultaten het onderzoek geleid heeft, is ons 

nog niet bekend, maar in allen gevalle mogen wij, luchtpost
verzamelaars, het toejuichen en het hoofdbestuur der pos
terijen zéér dankbaar ziJn, dat het alles doet, wat in zijn 
vermogen ligt, teneinde vervalschingen te voorkomen en te 
bestrijden. 

Het luchtpostverzamelgebied is wettelijk lang zoo goed niet 
tegen vervalschingen beschermd als dat der postzegels. Lucht-
postbrieven zijn enveloppen, welke een combinatie van post
zegels, poststempels en luchtpostetiquetjes vertoonen. De 
poststempels spelen voor de luchtpostverzameling veelal een 
grootere rol dan de postzegels. 

De postzegels zijn wettelijk beschermd tegen namaak en 
nabootsing. Die ziJn dus safe, tenminste men kan ze door toe
passing der wettelijke bepalingen behoorlijk beschermen. De 
stempels echter zijn alleen tegen namaak (het bovengenoemde 
geval dus) beschermd, terwijl de luchtpostetiquetjes in het 
geheel geen wettelijke bescherming genieten. Dit in tegen
stelling met in Oostenrijk, waar de nabootsing der luchtpost
etiquetjes óók strafbaar is. 

Het gevolg van onze wettelijke bepalingen is, dat als mijn
heer X of Y zijn vliegbrieven van speciale (niet precies op 

officieele poststempels gelijkende) stempelafdrukken voor
ziet, hü vrijuit gaat, alhoewel hij hiermede een minder goed 
ingelicht verzamelaar (en buitenlandsche tijdschriften zelfs) 
kan suggereeren, dat het stempel officieel is. 

Vooral bij nieuwtjes kan dit zeer misleidend werken en er 
zijn mij gevallen bekend van verzamelaars, die hierdoor teleur
stellingen ondervonden hebben. 

Voor zoover het Nederland en de Overzeesche gewesten 
betreft, meenen we dan ook goed te doen door deze particuliere 
stempels t.z.t. in ons Maandblad op te sommen. Zeker zullen 
er bij zijn, die te goeder trouw geplaatst zijn, maar er zijn er 
ook met speculatieve overwegingen. Zoo zagen wij reeds Ne^ 
derlandsche vliegbrieven met particuliere stempels, waarop 
„eerste vlucht" stond, terwijl dit in feite géén eerste vlucht 
was 

Juist in dezen tijd, nu het aantal luchtpostverzamelaars in 
Nederland en Koloniën aanzienlijk toegenomen is, waaraan de 
fascineerende vluchten van Postjager, Pelikaan, Uiver en Snip 
niet vreemd zijn, is deze kwestie urgent en is klaarheid niet 
alleen wenschelijk, maar noodzakelijk! Een wettelijke be
scherming, zooals in Oostenrijk, was natuurlijk ineens af
doende, maar met de medewerking van alle welwillende ver
zamelaars komen we ook al een heel eind. 

Realiseert goed, wat u verzamelt, en mocht u twijfelen, 
laat dan uw stukken keuren. Tegen portovergoeding staan wij 
gaarne te uwer beschikking en vragen beantwoorden wij 
graag. Ieder werke mede om het verzamelgebied zuiver te 
houden! 

De proefdienst Soerabaja-Makassar. 
Door bemiddeling van dr. Benders ontving ik nog de vol

gende gegevens over de vervoerde hoeveelheden post tijdens 
de eerste postvlucht. Aannemende dat het gemiddelde gewicht 
der poststukken ongeveer 5-10 gram bedraagt, kan men dus 
het aantal ongeveer schatten. 

Heenvlucht op 6 Mei 1935: Soerabaja-Makassar 4.75 kg. 
binnenlandsche post plus 6.80 kg. buitenlandsche (K.L.M.) 
post; Soerabaja-Denpasar respectievelijk 0.91 en 0.16 kg.; 
Denpasar-Makassar 0.185 kg. 

Retourvlucht op 7 Mei 1935: Makassar-Soerabaja 3.6 kg. 
binnenlandsche post plus 2.25 kg. voor verder verzending per 
K.L.M., hoofdzakelijk naar Nederland; Denpasar-Soerabaja 
respectievelijk 0.815 en 0.060 kg.; Makassar-Denpasar 0.067 kg. 

Over Mei, totaal 4 vluchten, is 55 kg. post vervoerd, dus 
niet overweldigend veel. Aangezien ook het passagiers- en 
vrachtvervoer is tegengevallen, staat het heden reeds vast, 
dat deze proefdienst, althans voor het traject Denpasar-
Makassar, na 3 maanden opgeheven wordt. 

Een stap in de goede richting. 
Aan het K.N.I.L.M.-Nieuws ontleenen wij het volgende: 
De Ned.-Indische posterijen hebben besloten een autodienst 

in te stellen, teneinde de met de vliegtuigen aangebrachte 
post op de snelste wijze naar hun bestemming door te zenden. 
Deze maatregel zal van het grootste belang blijken te zijn 
en zij bewijst dat onze postdienst de eischen van het moderne 
vervoer volkomen onderkent. 

Wat heeft het in verschillende landen lang geduurd, voordat 
de leiders der luchtvaartondernemingen de betreffende in
stanties konden overtuigen, dat men de snelheid van het post
vervoer niet alleen moest zoeken in snelle vliegtuigen, maar 
eveneens in zoo snel mogelijk aansluitend grondvervoer! 

Het kwam voor, dat men de met het vliegtuig aangebrachte 
post rustig liet wachten, totdat zich een doorzendgelegenheid 
beliefde voor te doen. Of dit laatste vervoermiddel dan 5 of 
50 km. per uur voer, liep of reed, deed ook weinig ter zake. 
Een dergelijk systeem ontnam het luchtvervoer de zoo moei
zaam verkregen tijdsvoordeelen. 

Het luchtvervoer eischt, dat een zoo snel mogelijke ver
binding wordt gemaakt tusschen vliegveld en de postkantoren 
der belangrijkste bevolkingscentra en tusschen deze kantoren 
en de ontvangers. 

Door deze maatregelen wordt de tijd tusschen afzending en 
ontvangst van den brief tot de kleinste proporties terug-
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gebracht. Het stemt tot voldoening dat de Ned.-Indische pos
terijen dit hebben ingezien en door dezen maatregel aan-
toonen, dat zij paraat en bereid zijn gehoor te geven aan de 
snelheidswenschen van het publiek. 

Voorloopig is men begonnen met de door de K.L.M, te 
Batavia aangebrachte luchtpost per spoor naar Cheribon en 
vandaar per auto naar Semarang en Soerabaja door te zenden. 
De brieven ziJn dan ongeveer 20 uur na aankomst van de 
K.L.M, te Batavia in Soerabaja. 

De postautodienst op Semarang en Soerabaja zal echter 
slechts tijdelijk zijn. Wanneer in Augustus de Douglas-vlieg-
tuigen van de K.N.I.L.M. in dienst komen, kan hiermede te 
Batavia onmiddellijk aansluiting op de K.L.M.-toestellen ge
geven worden. Dan is de Europeesche mail reeds denzelfden 
middag om ongeveer 2 uur in Soerabaja, waardoor weer 
16 uur wordt uitgespaard! 

Al zal dan de postautodienst voor Semarang en Soerabaja 
alleen in uitzonderingsgevallen noodig zijn, het stelsel zal 
voor andere plaatsen van groote beteekenis blijven. Aan
sluitend op het net der luchtvaartlijnen, waarin de belang
rijkste centra zijn opgenomen, getuigt de organisatie van een 
net van postautodiensten van een praktischen en scherpen 
blik op de eischen van den modernen tijd. 

Snelle vliegtuigen, aansluitende autodiensten en vlugge be
stelling zijn de schakels van den ketting van het moderne 
luchtpostvervoer. 

De luchtpostdiensten op Zuid-Amerika. 
Met ingang van 1 Juli j.1. is het tot een samenwerking 

tusschen de Air France en de Lufthansa gekomen met be
trekking tot den luchtdienst op Zuid-Amerika. Als gevolg 
daarvan vertrekt het Duitsche vliegtuig voortaan Woensdags 
uit Europa en zijn de verzendtijden dezelfde als in ons vorig 
nummer vermeld, maar niet Zaterdags, doch Dinsdags. 

Hierdoor zijn dus twee luchtdiensten per week op Zuid-
Amerika ontstaan, zoodat Dinsdags én Zaterdags-ochtends 
post uit Nederland verzonden kan worden, welke binnen een 
week in een groot aantal plaatsen in geheel Zuid-Amerika 
uitgereikt wordt. Ook wordt aansluiting gevonden op de Ame-
rikaansche luchtlijn naar Paramaribo en Willemstad. Het 
extra luchtrecht hiervoor is per brief van 5 gram ƒ 1,10. 

Volgens de laatste berichten zal de Duitsche dienst voortaan 
steeds per vliegtuig plaats vinden en zullen de geregelde 
vluchten van de Graf Zeppelin naar Zuid-Amerika alleen voor 
passagiers- en vrachtvervoer dienen. De snelle postjager wint 
het van de Zeppelin! 

De nieuwe Zeppelin, welke binnenkort klaar komt, zal eerst 
in September of October haar eerste vlucht naar Noord-
Amerika houden. Hiervoor zullen waarschijnlijk zoowel in 
Duitschland als in de Vereenigde Staten speciale zegels uit
gegeven worden. 

H. A. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSeHRIPT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN AUGUSTUS 18»5). 
Nederland. 
Wü kunnen nu tot boeking van het 5 c e n t s -postzegel 

o r a n j e , als k l e u r f o u t d r u k overgaan. Niemand zal 
het verwonderen, als men deze foutdruk aanziet, dat hy door 
sommigen onopgemerkt is gebleven en als 3 cents postzegel 
is uitgegeven en verbruikt. Gelijk in kleur, is het eenige ver
schil het kleine cijfer vóór cent, hier 5 in plaats van 3. De 
verzamelaars raad ik aan alle oranje zegels die in handen 
komen goed na te zien, want werkelijk zijn deze 5 cents als 
3 cents zegels uitgegeven of ontvangen en gedeeltelijk ver
bruikt vóór men het verschil ontdekte. Dank zij den ijver 
van den Postdirecteur te Amsterdam zal men bij den voor
raad aan de postkantoren dezen foutdruk niet meer vinden 
en enkele particulieren, die men door contróleering aan de 
post heeft kunnen opsporen, hebben hunnen meerendeels 
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kleinen voorraad bereidwillig voor anderen verwisseld. Het 
verbruikte kan men echter niet meer achterhalen en zal in 
de verzamelingen blijven als bewijs voor de feilbaarheid van 
drukker en controleur te Haarlem. 

Nederlandsen Oost-Indië. 
De serie postzegels met beeltenis der koningin wordt van 

lieverlede voltallig. De Heer R. Mulder te Weltevreden zendt 
ons het eerst den 10 cents. Het is een andere nuance van 
bruin dan die der vorige uitgifte. 

Z e e r B e l a n g w e k k e n d ! 
Hoe men soms aan onbekende zegels komt? Zonder eenige 

nadere op- of aanmerking laat ik U hier 't geheim kennen en 
geef U den brief te lezen, geadresseerd aan de firma Stanley 
Gibbons Lmtd. te Londen. Voor ons, Hollanders! 'n buiten
gewoon iets. De brief luidt: 

„Geachte Heer! Uwe firma kennende als de grootste han
delaars in postzegels, neem ik de vrijheid Uwe aandacht op 
de volgende zaak te vestigen. Op mijne reize aan den boven-
Congo en zusterrivieren sloot ik een vriendschapsbond met 
eenen zelfstandigen Arabischen koning en kocht van hem het 
recht voor zijn RiJk postzegels te maken. Ik ben in 't bezit 
van de geteekende acte, van de teekening van 's Konings ge
laat, en van alle andere bijzonderheden tot het maken van 
zegels en vooruitbetalingsplaten benoodigd; en daar 't mij 
aangenaam zou zijn U de concessie te verkoopen, bied ik U 
die aan voor den tijd van twee jaren voor eene som van 
100 p. st. (honderd pond sterling). 

Uw antwoord zoo spoedig mogelijk inwachtende, 
Verblijf ik. Mijne Heeren! 

Uw dienstwillige, 
(geteekend) H. WATTEL. 

Adres: Diergaarde Singel No. 44, Rotterdam." 
B. 

OP ELKAAR LIJKENDE VOORSTEL
LINGEN OP POSTZEGELS VAN 

VERSCHILLENDE LANDEN, 
Causerie, gehouden door J. M. VAN DEN BERG voor de 

leden van de Postzegelvereeniging „Breda". 

[ '̂ /̂̂ "^K^^^ i 
f f o 
p \'^ 

2 ^ 
^^Ji ^ 1 a 
^ ^ ^ ^ 1 i ^ 1 3 

^KK| 
Wanneer ik hedenavond een kort praatje voor U wil houden 

over postzegels, is de bedoeling daarvan allerminst een weten
schappelijke verhandeling te geven over een of ander onder
werp, een bijzondere ontdekking te uwer kennis te brengen of 
iets van dien aard, doch louter en alleen wil ik u mededeelen, 
datgene wat mij opviel, toen ik op een avond mijn Europa
verzameling eens doorbladerde en daarbij vooral mijn aandacht 
richtte op een speciaal punt, n.1. dit: „Welke postzegels herin
neren door hun teekening aan zegels van daaraan vooraf
gaande uitgiften?" 

Voorop sta, dat hier twee gevallen onderscheiden moeten 
worden, n.1.: I I i 

lo. zegels, welke welbewust en opzettelijk een nabootsing 
zijn van oudere postzegels en 

2o. de interessantere categorie van zegels, waarvan wij 
moeten aannemen, dat zij ongewild aan een vroegere uitgifte 
herinneren. „Ongewild", want, zooals wij zullen zien, zouden 
wij bü een opzettelijke nabootsing moeten besluiten tot 
plagiaat van den teekenaar van het nieuwe zegel. 

Ik wil U thans enkele voorbeelden nemen van zegels, als 
door miJ bedoeld. Voorzoover in mijn verzameling aanwezig, 
heb ik deze meegebracht en zullen zij circuleeren. 
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Eerst dus de opzettelijke nabootsing. Vele hiervan zijn 
herinneringszegels aan het zoo of zooveel jaar bestaan van 
de postzegels. Ik noem U eerst België en wel de bekende 
jubileumuitgifte 1925 ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan 
van de Belgische postzegels, met de beeldenaren van Leopold 1 
en Albert 1. Het portret van Leopold 1 is hetzelfde als dat 

van de eerste uitgifte van België, de 
épaulettenserie. Verder hier de Waters
noodzegels van 1926, welke dezelfde tee
kening dragen als de weldadigheidszegels 
van 1910. Dan volgt Bulgarije, waar men 
tot tweemaal toe een poging deed om de 
eerste uitgiften van dat land, om haar 
bijzondere kleurencombinaties bekend, te 
imiteeren. Zooals U zult zien de tweede 
keer met meer succes dan de eerste maal. 
Om nu maar in den Balkan te blijven 
gaan wij naar Roemenië, waar eveneens 
ter gelegenheid van het 75jarig bestaan 
van de postzegels een serie uitkwam met 
imitaties van de eerste uitgiften. Verder 
is hier nog te vermelden het ook in 1933 
uitgekomen zegel van 16 Lei ter gelegen
heid van het toen dertigjarig bestaan van 
het nieuwe gebouw der posterijen, hetwelk 
dezelfde teekening draagt als de uitgifte 
van 1903, welke in dat jaar ter gelegenheid 
van de opening van dit gebouw werd 
uitgegeven. Dit is de bekende serie met 
het paardenspan. Nu naar het hooge 

Noorden, naar Finland. Ook hier weer zegels eer herdenking 
van het feit, dat 75 jaar vroeger, in 1856, de eerste post
zegeluitgifte van de pers kwam, met een nabootsing van de 
eerste zegels. In hetzelfde jaar — 1931 — het zegel „Pro 

Filatelia" om de aankoop van een be
roemde verzameling voor het Finsche 
postmuseum mogelijk te maken, dragende 
een reproductie van het stempel op de 
eerste enveloppe van dat land. Verder 
kunnen bij deze groep nog genoemd worden 
de zegels van den Kerkelijken Staat, uit
gegeven in 1929 na de teruggave van het 
wereldlijk gebied aan den Paus, welke ge
lijken op de oude zegels van dat land; de 
serie van Duitschland, welke tot 50 milliard 
liep, en die sterk gelijkt op oude telegraaf
zegels van hetzelfde land en de 1926
uitgifte van Denemarken (75jarig bestaan 
van de postzegels) met weer teekeningen 
ontleend aan de eerste twee zegels, als
mede de omranding van het 30öre herden
kingszegel van Noorwegen, die dezelfde is 
als die van de onafhankelijkheidsserie van 
1914 van dat land. 

> ' Tenslotte nog Nederland, de tegenwoor
^^^mÊ^m^^m^m dige uitgifte met de beeltenis van Koningin 

Wilhelmina. Door de groote oppositie, wel
ke was gerezen tegen de eerste uitgifte 

met meer moderne zegelontwerpen van 1924 (Leeuw in Hol
lands tuin enz.), de resultaten van de toentertijd uitgeschreven 
prijsvraag, greep men maar terug naar het oude, waarover 
men geen klachten had vernomen, en liet men Prof. Jan Veth 
zijn zegel van 1903 van Ned.Indië eenigszins hervormen en 
moderniseeren, zoodat het ontwerp van de tegenwoordige 
zegels van Nederland eigenlijk meer dan 30 jaar oud is. Lang
zamerhand zal men er wellicht echter wel toe overgaan ook 
deze zegels te vervangen door betere voorbeelden van wat 
Nederland op dit gebied kan presteeren. Nog zij opgemerkt, 
dat de lagere waarden van de tegenwoordige serie de eenigs
zins gewijzigde teekening van de luchtpostzegels van 1921, 
ontwerper Chr. Lebeau, vertoonen. 

Thans de tweede groep, de onopzettelijke nabootsing dus
Ons eigen land leverde miJ de meeste voorbeelden. Ten 

eerste het jubileumzegel van 1923, type 5 cents, hetwelk sterk 
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herinnert aan een zegel van Victoria van 1852. Een buiten
landsch zegel is dus nagebootst, doch het omgekeerde, naboot
sing van een Nederlandsch zegel dus, levert ons wel het 
sterkste en frappantste geval van deze groep; ik bedoel het 
zegel van 3 et. met den voetballer van de Olympiadeserie 
1923: het zegel van 2 Lewa van de sportserie 1931 van 
Bulgarije is bijna het spiegelbeeld van het Ned. zegel! In 
het midden de voetballer met de waardeaanduiding, bovenaan 
de landsnaam, in een woord alles is overeenkomstig. Hier 
aannemen, dat er slechts toeval in het spel is, valt moeilijk. 
Ook een ander zegel van dezelfde Olympiadeserie genoot de 

eer nagebootst te worden; zie 
slechts het zegel van lyi et. met 
den kogelstooter en het zegel van 
10 et. van de Pro Juventute serie 
1932 van Zwitserland. 

Bij de Ned. kinderzegels is Ne
derland echter weer eens bij het 
buitenland gaan neuzen; het be
kende zegel met het kindje op den 
dolfijn heeft hetzelfde motief als 
een z.g. Julenzegel, de nietoffi
cieele Kerstzegels, van 1926 van 
Denemarken. Dat de ontwerper van 
het Ned. zegel dit Julenzegel gekend 
zou hebben, is later vanwege P.T.T. 
ten stelligste ontkend. 

Aardig is in dit verband ook 
nog een sluitzegel van 1913 (van 
nog ouderen datum dus) uit 
Duitschland, dat hetzelfde motief 
verwerkt. 

Verder noem ik U bij deze groep 
o.a. de zegels van St. Helena 1903 
en de zegels van Spanje 1920 ter 
gelegenheid van het congres van 
de U.P.U.; Frankrijk 1876 en 
Luxemburg 1882; Italië 1863 en 
Spanje 1867; Brunswijk 1857 en 
Spanje 1872; Zweden 1885 en 
Roemenie 1893; Tasmanië 1863 en 
Luxemburg 1934; Straits Settle
ments 1924 en Hongarije 1926; 
Beieren 1916 en Roemenie 1931; 
Nederland 1867 en Roemenië 1868. 
De omrandingen van de zegels van 
Rusland 1864 en Columbië 1881; 
Danzig 1921 en Litauen 1922. Ten
slotte nog de posthoornzegels van 
Noorwegen, een getrouwe copie 
hiervan vindt U in Kreta, de port
zegels van 1900, alsmede van den 
allerlaatsten tijd: de 10 ets. Frank
rijk Olympiadeserie 1924 en de 
5 ets. Columbië Sportserie 1935 
(zie Maandblad April 1935). Wel
licht zijn een of meer van deze ze
gels echter van denzelfden ontwer
per. 

Mijne Heeren, ik ben thans aan 
het eind van mijn praatje gekomen, 
dat in 't geheel niet op oorspron
kelijkheid of volledigheid aanspraak 
wil maken, en wanneer het in Uw 
smaak is gevallen, hoop ik, dat een 
van U, die BuitenEuropa verza
melt, ook eens zijn zegels zal na

gaan om te zien, of ook daar dergelijke zegels worden aan
getroffen, waaraan ik niet twijfel, en ons dan verslag van 
zijn bevindingen zal uitbrengen. 

♦ Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissen

verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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SITED. 
De door den Belgischen Bond georganiseerde „Salon inter

national du timbre", die van 25 Mei - 3 Juni j.1. in het paleis 
van schoone kunsten te Brussel werd gehouden, was een zeer 
bijzondere tentoonstelling. De internationale tentoonstellingen 
van de laatste jaren (o. a. Iposta en Wipa) waren te groot 
geworden, de bezoekers konden lang niet alles in zich op
nemen. Bij de Siteb heeft men dit weten te voorkomen, door-

'' dat men uitsluitend op uitnoodiging kon inzenden, terwijl 
bovendien de verzekeringsonkosten door de tentoonstelling 
zelf betaald werden. Een jury was er bij deze tentoonstelling 
niet; elke deelnemer kreeg een gouden medaille. Het gevolg 
is dan ook geweest, dat een keurcollectie zegels bij elkaar 
verkregen werd, wat tot nu toe op geen enkele tentoon
stelling in zoo'n mate het geval is geweest. Van de verschil
lende gebieden was getracht het puikje van het puikje naar 
Brussel te halen, een poging waarin het bestuur schitterend 
geslaagd is. 

In totaal bestond de Siteb uit 61 inzendingen, hoofdzake
lijk van de klassieke zegels. Een zeer gelukkig verschijnsel 
was, dat de nieuwe landen en bijzondere gebieden als b.v. 
poststukken, niet vergeten waren. De heer Frank Godden had 
29 verzamelingen uit Engeland meegebracht; verder kwamen 
er 9 uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 6 uit 
Frankrijk, 4 uit België, 3 elk uit Italië en Nederland, 2 uit 
Tsjecho-Slowakije en 1 elk uit Egypte, Polen, Spanje en 
Zwitserland. Helaas was er geen enkele inzending uit 
Duitschland; de door den Duitschen Bond aanbevolen heer 
Weise, die beloofd had zijn oud-Duitsche staten te zullen 
zenden, deelde op het allerlaatste oogenblik, zonder opgave 
van redenen (!), mede, niet te zullen exposeeren. 

In de eerezaal hadden de verzamelingen van Champion, 
Parijs, en de Mauritius-verzameling van Lichtenstein, New-
York, een plaats gekregen. Laatstgenoemde verzameling is 
door de Iposta en de Wipa voldoende bekend; het bewonderens
waardigste ervan is de brief met een paartje van de 1 penny 
Post Office. Maar ook de 2 pence en de andere ongetande uit
giften waren in prachtstukken aanwezig. De verzameling van 
Champion, met bijna alle groote zeldzaamheden, meestal on
gebruikt, stelde alle andere verzamelingen wat waarde 
betreft, ver op den achtergrond. Speciaal Frankrijk en 
Zwitserland waren sterk vertegenwoordigd. Van het eerste 
land alle têtes-bêche en schitterende blokken en strippen, o. a. 
een ongebruikt randstuk van 6 zegels van de 1 fr. Napoleon 
met tête-bêche. Van Zwitserland natuurlijk alle kantonale 
zegels en zeer speciaal een loodrecht ongetande „Doppelgenf" 
op brief, alsmede een brief voorzien van 2 stuks van de kleur-
foutdruk van de ongetande zittende Helvetia 5 rappen blauw 
in plaats van bruin naast een normaal bruin exemplaar van 
dezelfde waarde. 

Behalve de eerezaal waren er nog 6 andere zalen. 
In de eerste zaal was te bewonderen de zeer gespeciali

seerde verzameling van Elsas-Lotharingen van Kastler, Parijs. 
Verder de verzameling Oostenrijksche afstempelingen van 
Brunner, Praag, die wel met het oog op de duidelijkheid van 
de afstempelingen het mooiste in dit soort zal zijn. Sicilië was 
vertegenwoordigd door 2 verzamelingen, platen van Castellini, 
Milaan, en een prachtige verzameling op brief van Raineri, 
Genua. Van Spanje toonde Ruhl, Brussel, platen van de Ie uit
gifte in prachtige stukken en Guerin, Barcelona, een schitte
rende speciaalverzameling van de 6 cuartos van 1850 met 
typen, zeldzame afstempelingen en retouches.- Deze verzame
ling bestaat uit meer dan 2000 verschillende van dit eene zegel 
en is prachtig beschreven en voorzien van vedgroote af
beeldingen. Van Frankrijk waren ook 2 inzendingen, n.1. van 
Motte-Flipo in Tourcoing de uitgiften tot 1875 en brieven van 
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buitenlandsche kantoren. Speciaal te vermelden is een paartje 
en een strip van 3 van de type 1 van de 20 cent Bordeaux, 
gebruikt respectievelijk in Beirouth en Konstantinopel. Verder 
een speciale verzameling van de Bordeaux-iiitgifte van Dille-
mann, Parijs. Ten slotte was in deze zaal de bekende Grieken 
land-collectie van Alfieris, Alexandrië, met een prachtige 
kwaliteit van alle zegels. 

De tweede zaal werd geopend door Seymour, Londen, met 
zijn collectie Engeland, een verzameling, waarin eenvoudig 
alles is, wat er van dit land bestaat. De Hannover- en Olden
burg-verzamelingen (gelukkig had de heer Goddon nog voor 
Oud-Duitsche staten gezorgd) van Edmunds, London, lieten 
wel het mooiste zien wat er van deze landen met het oog op 
zeldzame stukken en beschrijving der collectie bestaat. Van 
Oldenburg is in het bijzonder te vermelden een ongebruikt 
blok van 9 zegels van de 1/3 silbergroschen der eerste uit
gifte en een 1/4 groschen van 1861 op briefstuk in een bij
zondere kwaliteit. De Russische levant toonde ons Mavro-
gordato, Pierato. Helgoland van Klein, Philadelphia, is meer 
dan bekend. Eindelijk onze landgenoot Poulie, Amsterdam, 
met zijn zeer gespecialiseerde collectie Lettland. Verder waren 
er in deze zaal nog Luxemburg van Diemen, Straatsburg, 
Modena van Wilson, Gerrards Cross, en Noorwegen van Good-
fellow, Birkdale, alle met prachtmateriaal en goed opgezet. 

In de derde zaal de beide Nederland-collecties, t. w. de vrij
wel volledige platen van de uitgifte 1852, n.1. de 6 platen van 
de 5 cent, de 11 platen van de 10 cent en de plaat van de 
15 cent, van Stuijck, Antwerpen, en verder de speciaal-ver
zameling van onzen landgenoot Maingay. Von Rachmanov, 
Warschau, toonde van Polen de eerste zegels van 1860 be
nevens de enveloppen van 1858-1860 met de verschillende 
afstempelingen. Yardley, Londen, toonde Portugeesche zegels 
van 1853-1887, Poncelet, Brussel, een gespecialiseerde ver
zameling Roemenië van 1858-1872, Wilson, Londen, de oude 
Russische zegels uit de 19e eeuw, terwijl Jenny, Hässig, zijn 
bekende Zwitsersche verzameling tentoonstelde. Dan komt 
weer een der nieuwe landen, n.1. Tsjecho-Slowakije van Valis, 
Bratislava. Raineri, Genua, laat ons Toscane zien in een 
samenstelling, die niet te overtreffen is, evenals Riesco, Ad-
dington, dit doet met Kaap de Goede Hoop. Forsyth, North 
Berwick, vertoont Negerkust van 1888-1898, Egypte door 
Byam, Londen, Transvaal door Bernhard, Shirley, o. a. van 
de uitgifte 1870 de 1 shilling tête-bêche in een blok van 4, 
en verder van de uitgifte 1877 meerdere zeldzaamheden. 
Ceylon door Worms, Eghan, en China zoowel door Agnew, 
Londen, als door James Starr, Philadelphia. Laatstgenoemde 
toonde ons zijn bekende collectie van de eerste uitgifte. Onze 
landgenoot Van Nifterik kwam uit met zijn bekende studie 
over de Indische landmail-porten. Yardley, Londen, toonde ons 
van Portugeesch-Indië de plaatselijke uitgifte 1871-1877, ter
wijl als laatste in de derde zaal Bernhard ons West-Australië 
liet zien. 

Er volgden nu twee kleine zalen, waarin Nieuw-Zuid-Wales 
van Wedmore, Beckenham, met de prachtige „Sydney Views" 
van 1850, Nieuw-Zeeland weer van Bernhard, met verschillend"* 
zeldzaamheden, en Tasmania, eveneens van Bernhard. Dan 
een moeilijk bij elkaar te verkrijgen gebied, n.1. de zegels van 
particuliere scheepvaartmaatschappijen van Klein-Philadel-
phia, o. a. La Guaira-zegels. Als derde verzameling uit ons 
land een collectie poststukken van Costerus, Edam. Hij liet 
ons zien poststukken van Ned.-Indië en Curagao. Jammer dat 
hij niet voldoende plaatsruimte had gekregen (voor post
stukken moet men dat nu eenmaal hebben) om ook zijn andere 
gebieden als Ecuador, Zuid-Australië, Tasmanië en zijn zeld
zame proeven te exposeeren. Verder drie verzamelingen op 
het gebied van de luchtpost, n.1. de beroemde algemeene ver
zameling van Kallin Nirenstein, Weenen, verder van de dames 
Penn-Gastell te Newton Abbot en Mac Cleverty te Fleet. 
De eerste dame liet pioniersvitlchten zien; de laatste o. a. 
proefdrukken van Nevsdfoundland. 

In de laatste zaal bevond zich Canada van Jones, Middle-
ton, en de zeer bijzondere verzameling van Lichtenstein, New-
York, van Britsch-Columbië en Vancouver, de kolonie die 
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slechts 12 jaren, van 1859 tot 1871, heeft bestaan. Verder 
waren hier de volgende Amerikaansche verzamelingen: Ge-
confedereerde Staten van Brown, Glen Falls, met de provi
sorische 5 cent van Nieuw-Orleans, postmeester-zegels op 
brief van Mason, Crawford, en Vereenigde Staten van Noord-
Amerika van Newbury, Chicago, en eenzelfde gebied van 
Waterhouse, Chelsea. Gilbert Lodge, Hore, liet Grenada en 
St. Vincent zien, terwijl Bernhard, Shirley, tenslotte ons van 
zijn schatten liet zien prachtcollecties van Engelsch-Guyana, 
Nevis, Nieuw-Schotland, Nieuw-Brunswijk, Newfoundland, 
alsmede Peru. Fayalle, Parijs, toonde van Mexico een studie 
van de uitgifte 1856-1874, terwijl als slot Lagerloef, New-
York, een zeer gespecialiseerde verzameling liet zien van de 
eerste uitgifte van Venezuela. 

W. G. ZWOLLE. 

iRoel^erKen, "̂^ 
^Tidscliriftcn 

Catalogi, eng. 
KOHL BRIEFMARKEN-HANDBUCH. 

VERLAG DES VEREINS DER FREUNDE DES 
KOHL BRIEFMARKEN-HANDBUCHS E.V., 

BERLIN N.W. 7, DOROTHEENSTRASSE 53 IV. 
De 37e aflevering, geheel gewijd aan de zegels van IJsland, 

vraagt thans een korte bespreking. Aan de liefhebbers van 
de zegels van dit land, dat zich zoo bijzonder leent voor spe
cialiseering, schenkt deze studie een schat van wetenswaar
digheden. Na de gebruikelijke postaal-historische inleiding 
volgt de bespreking van de „voorloopers" met hun interessante 
afstempelingen, de verschillende uitgiften, de nadrukken, enz. 
Alles op dezelfde beproefde wijze, die steeds opnieuw onze 
bewondering wekt. 

Niet genoeg kan het worden herhaald: schaft u dit pracht
werk aan, dat den gebruiker nimmer in den steek laat. v. B. 

PRESIDENT MASARYK 
DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM. 

(PHILATEELIE EN GESCHIEDENIS NR. 16). 
UITGAVE PHILATELIE EN GESCHIEDENIS, 

ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 
Het is ons een genoegen van deze fraaie studie, gewijd aan 

het grijze staatshoofd der Tsjecho-Slowaaksche republiek, den 
derden druk te kunnen melden. Wel een bewijs, hoe deze 
pennevrucht in den smaak is gevallen. 

Deze nieuwe druk is gelijk aan den vooraf gaanden; alleen 
werd de herinneringsmedaille toegevoegd, geslagen ter gele
genheid van Masaryk's 85en verjaardag. v. B. 

DIE POSTSTEMPEL AUF DEN ALTEN AUSGABEN 
NICARAGUAS (1862-1905) 

DOOR GENERALKONSUL EDUARD HEINZE. 
NR. 12 DER „VEROEFFENTLICHUNGEN DER 

POSTMARKE", WIEN. PRIJS 1,50 M. 
Rijk geïllustreerd geeft deze studie op 22 bladzijden, groot 

formaat, het resultaat weer van de onderzoekingen van den 
schrijver op dit gebied, dat voor de meeste verzamelaars 
„terra incognita" is. Hun, die belang stellen in dit verzamel-
gebied, zij dit werk met warmte aanbevolen. De bescheiden 
prijs behoeft geen beletsel te zijn. v. B. 

LIECHTENSTEIN, SEINE POST 
UND SEINE POSTWERTZEICHEN (Ie DEEL) 

VON BERNARD DU VAL. 
VERLAG MAURY SWARTZ, KAYL, LUXEMBURG. 

De eerste aflevering van het standaardwerk over de post 
van Liechtenstein ligt voor mij. Ik heb het met bewondering 
gelezen. Wat een geweldige arbeid is verricht moeten worden 
om zulk een werk tot stand te brengen. Men vindt een be
schrijving van land en volk, van geschiedenis en cultuur, van 
vorsten en wapens; daarna volgt een beschryving van het 

postwezen in Liechtenstein. Alles is in zoo overzichtelij ken 
vorm geschreven, alles is zoo volledig, dat wij den verzame
laars slechts een raad willen geven: koop dit werk. Het mag 
in geen philatelistische bibliotheek ontbreken. 

V. P. 
H. E. SIEGER: DEUTSCHER FLUGPOST-KATALOG. 

UITGAVE SIEGER-VERLAG, LORCH (WURTT.). 
PRIJS 3,50 RM. PLUS 25 PF. PORTO. 

De welbekende Sieger Zeppelinpost catalogus, die heden 
zijn lOen druk beleeft, is uitgebreid met een tweede deel, dat 
de Duitsche luchtpost behandelt. 

Sieger gaat uit van de opvatting, dat het vliegpost ver
zamelen niet in een eng schabloon te persen is, aangezien hem 
bleek, dat tusschen de verschillende verzamelaars zeer uiteen-
loopende meeningen betreffende het luchtpostverzamelen ge
huldigd worden. De bedoeling heeft dan ook bij hem voor
gezeten van elk verzamelgebied een nauwkeurige opstelling 
te geven, zónder een oordeel uit te spreken over wat ver-
zamelwaardig is of niet. 

Inderdaad moet dit wel de aangewezen weg zijn, teneinde 
al die rubrieken later onbevangen te kunnen beoordeelen. 
Veelal toch zijn momenteel nog niet voldoende gegevens voor
handen om positief te kunnen zeggen, wat groen, wat rijp is. 

Het gevolg is echter, dat aan den verzamelaar overgelaten 
moet worden, wat hij wil verzamelen en hoever hij daarmede 
wil gaan. Dit heeft zijn vóór, maar ook zijn tégen. Jaagt de 
verzamelaar er echter niét naar, om van elk nummertje er 
een te krijgen, maar vormt hij zijn verzameling naar eigen 
oordeel en smaak, dan zal het tégen nogal meevallen. 

Alhoewel natuurlijk de eerste druk van het Duitsche lucht
postgebied in zijn geheel nog lang niet volledig of zonder 
fouten is, mogen wij toch reeds als ons oordeel uitspreken, 
dat in zoo'n korten tijd schitterend werk verricht is en dat 
bij de volgende drukken zal blijken, dat een breede basis is 
gelegd, zoodat inderdaad geen twijfel behoeft te bestaan, dat 
de andere rubrieken even nauwkeurig en overzichtelijk zullen 
worden als het eerste deel over de Zeppelin-post. 

De geheele catalogus is in handig zakformaat (20 bij 
10 cm.) gehouden. Het eerste deel behandelt in 127 bladzijden 
de Zeppelin-post van 1909 tot 1924, de post van het luchtschip 
Graf Zeppelin, de verdragstaten-Zeppelinpost en de Zeppelin
zegels. Het tweede deel behandelt in 115 bladzijden de lucht
postzegels van Beieren, Duitschland, Danzig, Memel, Saar-
gebied en de in Duitschland gebezigde luchtpostzegels der 
Scadta en Condor, de Duitsche luchtpost waarbij sneciale af
stempelingen gebezigd werden, de luchtpoststempels, de „Mit 
Luftpost befördert" stempels, e. d., post van ballonnen, zeil-
vliegtuigen en raketten, reclamestempels voor de luchtvaart 
en luchtpost, luchtpostetiquetjes. Katapultpost en eerste-
vlucht-stukken zonder speciale afstempeling bleven tot een 
volgenden druk bewaard. 

Bij een gedeelte werden nog geen prijzen vermeld, aan
gezien nog geen juist beeld te vormen was van het aanwezige 
materiaal. 

Inderdaad is dit een catalogus, die zoowel den Duitschland-
specialist als den algemeenverzamelaar veel biedt. H. A. 

Ter bcscliermin^ 
Van Vcrzainelaars 

en Mandelaren 
S2J 

De raketten postzwendel. 
Er is een groot verschil tusschen theorie en praktijk. 
T h e o r e t i s c h klinken de doelstellingen van de Noder-

landsche Rakettenbouw — welke wij reeds in het kort in onze 
eerste „Ter bescherming" opnamen, zoodat wij het uitvoerige 
schrijven van den secretaris daaromtrent nijt behoeven op te 
nemen — goed. Theoretisch klinkt alles serieus, schijnt alles 
piima in orde. 
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Maar nu de p r a k t i j k ? Men zou \ei'v/achton, dat eerst 
roolaiif' geëxperimenteerd werd totdat oen praktisch bruik
bare raket ontstaan was. Een raket du^, die zoovele mogelijk-
htden boven de nu gevolgde vervoprwij/ün der post biedt, dei; 
on7e vooruitstrevende Nederlandscïie pos'o.iion — en onze 
post is vooruitstrevend; dat heeft zij o. ri. door haar saiii n-
wei'king met de K.L.M, bewezen — ganine op uen prüei\lucht 
haar i ost ermede zouden willen vjr.oei'cn. Eon raket, die 
bespoediging in het vervoer zou bieden VDOr de z a k e n p o s t-
Een dergelijke gang van zaken zou de normale zijn. 

Zoo deden echter de beeren van de Rakettenbouw niet. In
tegendeel. Uit onze vorige „Ter bescherming"-en blijkt, dat 
bü hen vrijwel alles om de „poststukken" draait, en dat ook 
door hen verstrekte t e c h n i s c h e gegevens der behaalde 
resultaten onjuist of misleidend blijken te zijn. Zelfs de be
naming „poststukken" (wie zegt daar: „courrier postal" ?) 
is onjuist; de gebezigde stempels en zegels (eigen fabrikaat) 
geven een onjuist beeld der proefnemingen en willen het doen 
voorkomen, alsof medewerking van de posterijen verkregen is. 

De secretaris zond ons naar aanleiding van onze eerste 
„Ter bescherming" een lang epistel, waarin over de hoofd
zaken van ons betoog niet gerept wordt, enkele details slechts 
rechtgezet worden. Wij willen gaarne aannemen dat door de 
bijkomstige onkosten een ,,echte" raket duurder wordt dan 
de door ons genoemde ƒ 25,—, welk bedrag gold voor het 
gedeelte, dat de vuurwerkfabriek A. J. Kat leverde, n.1. de 
lading in huls (de vuurpijlen dus zooals ze 6 December 1934 
op het strand te Katwijk werden afgeschoten); dat de op 
de foto voorkomende persoon, dien men ons als den heer 
Caspers aanwees, niet genoemde heer, doch een persvertegen
woordiger is, wlen wij wellicht een van de door ons over
genomen artikelen danken; dat de heer Roberti u i t v i n d e r 
is, zooals hij ons nu z e l f schrijft, en dat hij reeds meerder
jarig is, al is het dap ook pas acht maanden. 

Het doet aan de waarde van ons betoog niet af, als wij 
aan de kaak stellen het feit, dat de beeren Thoolen en 
Roberti onder den naam Rakettenbouw „poststukken" aan
maken, die géén poststukken zijn, doch die onder gezochte 
voorwendselen door G. A. G. Thoolen, Inapress of Raketten
bouw ,te koop of in ruil worden aangeboden. 

Uit de betoogen van deze beeren kunnen wij echter n i e t 
aannemen, dat de nu 24-jarige G. A. G. Thoolen, naast zyn 
functie als directeur van industrie- en handelsondernemingen 
(zooals op zijn briefpapier gedrukt staat), niet handelt in 
postzegels en vliegbrieven, dus postzegelhandelaar is. De heer 
Thoolen tracht verstoppertje te spelen. Zegt hij in zijn 
veilingboekjes niet zelf: „Gerard A. G. Thoolen koopt of 
veilt uwe verzameling of doubletten en geeft renteloos voor
schot" ? Voorts: „Mijn c l i e n t e l e en ervaring is een waar
borg voor vakkundige behandeling, prompte afrekening" ? 
Hoe rijmt dat met de tientallen advertenties, welke wij jaar
lijks van hem in de philatelistische pers aantreffen ? Op 
wiens rekening komen de handelstransacties van Inapress, 
Revue Internationale Aérophilatélique, e. d., waarvan het 
postadres. Van Nijenrodestraat 117, het huisadres van ge
noemden heer is ? De heer Thoolen kan zich gerust „post
zegelhandelaar" noemen, want hij is het al meerdere jaren. 

De heer Roberti schrijft ons nog: „Bij verschillende proef
nemingen zonder postvervoer (welke ? Red.) bleek, dat om 
een duidelijk resultaat (financieel? Red.) te verkrijgen, er 
ook werkelijk post vervoerd moest worden. En bovendien, ge
zien de vele aanvragen van verzamelaarszijde, besloten wij 
daarom onder strenge controle bij enkele van onze post-
raketten e e n i g e souvenirs mede te geven." E e n i g e 
souvenirs noemt men dus die ruim vijfduizend vijfhonderd 
stukken en de rest, die nu weer in België is aangemaakt, 
welke wij konden signaleeren. 

De heer Thoolen was wegens uitstedigheid niet in staat 
een woord van verweer te geven; daarom deed de heer Roberti 
zulks op 3 Juli j.1. Dat was voor den heer Thoolen echter 
geen beletsel, om op 1 Juli d.a.v. een door hem genoemd „ver
weer" aan de leden van de ,,Liüa" te zenden. 

Onze tweede „Ter bescherming" bracht ons een zeer on-
heusch gesteld schrijven van den heer Thoolen zelf, waarvan 
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de zin: „Was uwe campagne binnen de grenzen van de jour
nalistieke fairheid gebleven, zo zou ik gaarne nogmaals alle 
door u waarschijnlijk met opzet gelanceerde onjuistheden 
stuk voor stuk rechtgezet hebben", den toon weergeeft en 
voldoende demonstreert, dat de gegevens in onze artikelen 
verwerkt, welke met hulp van bevoegde instanties vergaard 
zijn, de situatie volkomen juist weergeven. Nog steeds staat 
ons Maandblad voor een correct en zakelijk gesteld verweer 
open, maar beleedigingen en niet ter zake doende betoogen 
leggen wij terzijde. 

Wie zich een oordeel wil vormen over het technische 
principe der raketten, leze eens de werken van Werner 
Brügel en Willy Ley e. a. Ons Maandblad houdt zich voor
namelijk bezig met het postale gedeelte en zal ook in de toe
komst — voor zoover voldoende bewijzen te vergaren zijn — 
alle misstanden b 1 ij v e n signaleeren. 

Wij hebben geen enkel bezwaar tegen proefnemingen en 
uitvindingen. Wij kunnen dat zelfs bijzonder toejuichen, want 
inderdaad zijn volgens onze overtuiging in de toekomst nog 
vele ongedachte mogelijkheden verborgen. Wat wij hier echter 
aanschouwd hebben, is een mengsel van een groote hoeveel
heid raketten p o s t uitvinderij en mogelijk een heel klein 
beetje rakettenuitvinderij.. 

In het laatste nummer van „The Airpost Journal" treffen 
wij een afbeelding aan van de reeds door ons gesignaleerde 
Belgische stukken met de „vignetten" van 5, 10 en 15 francs. 

PR̂ lEa voiVâ ij fusit! 
'^ ïEÜSn RfvETooSIVlUCHT 

(Overgenomen uit .,The Airpost Journal"). 

Zooals wij zien zijn deze stukken ook weer rijkelijk met 
de Rakettenboiiwsche poststempels versierd. 

Het is eigenlijk onnoodig te zeggen, dat het vliegen van 
deze raketten (zooals in de advertenties van G. A. G. Thoolen 
staat, en de secretaris van de Rakettenbouw mededeelt aan 
The Airpost Journal), de een van Duinbergen naar Heijst en 
de andere van Duinbergen naar Knocke, een o n j u i s t e 
voorstelling van de bereikte resultaten is. Aan de Belgische 
courant „De Standaard" van 15 Mei 1935 ontleenen wij de 
mededeeling, dat zij elk ongeveer 300 meter gevlogen hebben. 
De hoeveelheden vervoerde stukken varieeren van 300 tot 
600 stuks per raket, al naar de bron, waaruit wij gegevens 
putten. „Mijnheer J. Schippers werkt nu aan een nieuw type 
raketvliegtuig, dat voor proefnemingen zal klaar zijn in 
October of November." Belooft dat weer iets voor onze 
rubriek „Ter bescherming" ? 

Hierboven hadden wij het over het onzakelijke en den on-
heuschen toon — om geen erger woord te bezigen — van de 
ons toegezonden verweerschriften. Wat voor de toekomst 
van belang is en waarvan gedupeerden gebruik kunnen maken 
is het volgende: 

a. In zijn brief van 19 Juli j.1. verklaart de heer Thoolen 
dat hij afgetreden is als voorzitter van den Raad van Beheer 
van de Nederlandsche Rakettenbouw en dat hij „ten alle 
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tijden bereid is de door hem of door de N. R. B. verkochte 
raketbrieven terug te nemen tegen den betaalden prijs, ver-
meeiderd met 20 % voor portokosten van degenen, die zich 
door uwe lastercampagne geschaad achten." „Bij ruiltrans-
acties zal hij gaarne de in ruil verkregen stukken terugruilen, 
eveneens vermeerderd met de gemaakte portokosten." 

b. In zijn laatsten brief — ongedateerd — neemt de heer 
Roberti de belofte, die hij niet gehouden heeft, terug en zal 
genoemde heer raketvluchten met briefvervoer uitvoeren, 
wanneer hij zulks gewenscht acht. 

Deze verklaring is tenminste eerlijk en openhartig, doch 
genoemde heer kan er zich bij voorbaat van overtuigd houden, 
dat hij ons alsdan op ziJn weg zal vinden om te signaleeren 
datgene, wat wij, gesteund door de zienswijze van fatsoenlijke 
verzamelaars en den reëelen postzegelhandel, zullen be
schouwen als een benadeeling van personen en een omlaag-
halen van den naam der Nederlandsche philatelic. 

v. B. 

EEN NEDERLANDSen PHILATELISTISCH SCHRIJVER 
NAAR WAARDE BELOOND. 

Het zal ongetwijfeld velen lezers genoegen doen, dat mr. 
J. H. van Peursem benoemd is tot eerelid van het Historisch 
Genootschap van Panama, wegens zijn talrijke, goed gedocu
menteerde publicaties over Simon Bolivar. 

Voor zijn studie over den president van Tsjecho-Slowakije 
ontving de heer Van Peursem de Masaryk-medaille. 

Aan den verdienstelijken publicist onze hartelijke geluk-
wenschen. 

EEN ONDERSCHEIDING VOOR DEN HEER CHAMPION. 
Den bekenden Parijschen handelaar, Theodore Champion, 

viel de hooge onderscheiding te beurt wegens zijn philate
listische verdiensten te worden benoemd tot ridder in het 
legioen van eer. 

Wy wenschen den sympathieken heer Champion van harte 
geluk met deze onderscheiding, waarin wij mede mogen zien 
een waardeering van de philatelie in het algemeen, waarvan 
de nieuwe ridder een der ineest geziene en vooraanstaande 
vertegenwoordigers is. 

NOG EENS HET SITEB-ZEGEL VAN BELGIË. 
In „Philatelisme" schrjjft de heer Blochouse, secretaris der 

philatelistenvereeniging Matador te Antwerpen: 
„Kort vóór het sluiten van de Siteb liet het beheer der 

posterijen weten, dat het in het bezit was van een overschot 
van deze zegels, en dat men daarop kon inschrijven door 
toezending van het bedrag aan het hoofdkantoor te Brussel. 

Vele leden hebben ingeteekend en het zegel ontvangen, 
maar hoezeer waren zij verbaasd toen het bleek, dat papier 
en gom geheel verschillend zijn van de exemplaren op de 
tentoonstelling zelf gekocht. Wat voor grappenmakerij schuilt 
daar weer achter? Moet men denken aan een nieuwe oplaag? 
Kunnen de oprichters van de Siteb ons niet zeggen, of er 
twee afwijkende drukken van gemaakt werden, en hoeveel 
zegels er in het geheel uitgegeven werden?" 

Met alle belangstelling zien wij het antwoord van officieele 
zijde tegemoet. 

Van den heer Maingay, commissaris-generaal van de Siteb, 
ontvingen wij onderstaande mededeeling. 

„Onder de rubriek België vermeldt het Juni-nummer van 
het maandblad een nieuwtje, afkomstig van den heer Van 
Caspel en waarvan wij hier zéér opkeken. Z.Ed. doet namelijk 
voorkomen of onze tentoonstelling tot stand kwam door „het 
teekenen van een waarborgsom van frs. 100.000 door de 
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handelaarsvereeniging alhier", hetgeen een zéér onjuiste voor
stelling der zaken is. Wij hadden géén „waarborgfonds" en 
niemand heeft derhalve daarvoor „geteekend". Alle risico was 
voor het tentoonstellingsbestuur." 

De heer Van Caspel sprak in zijn bericht niet van een 
waarborg f o n d s . Hem werd evenwel persoonlijk door een 
vooraanstaand postzegelhandelaar te Brussel verzekerd, dat 
de handel i n s c h r e e f voor 100.000 francs aan Siteb-zegels 
waarvan de helft onmiddellijk was te storten. Vandaar, dat de 
handel zich heeft beijverd om de zegels zoo ruim mogelijk 
te plaatsen, met het gevolg, dat de prijzen, zelfs in Brussel, 
sterk varieerden. 

Wij "nemen uiteraard onmiddellijk aan, dat er geen sprake 
was van een waarborgfonds, zooals de heer Maingay schrijft, 
doch de Brusselsche postzegelhandel nam dan toch, door haar 
inschrijving en storting, een groot deel van het financieel 
risico over van het tentoonstellingscomité. 

DE ONGETANDE ZEGELS VAN BELGIË 
DER LAATSTE UITGIFTEN. 

Kort vóór de opening der postzegeltentoonstelling te Brussel 
verscheen een groot aantal ongetande zegels op de markt: 
Orval, Card. Mercier, Infanterie, Piccard, Peter Benoit, Leo
pold III, en op de Siteb zelf waren zulke zegels te zien in 
bekroonde inzendingen. 

Van meening dat dergelijke zegels, waarvoor hooge prijzen 
verlangd worden (b.v. het stel Piccard 750 frs.) slechts op 
onregelmatige wijze in den handel kunnen gekomen zijn, 
hebben verschillende vereenigingen daarover haar verwon
dering en ontevredenheid uitgesproken. Het duidelijkst komen 
deze tot uiting in een schrijven van den secretaris der Ant-
werpsche philatelistenclub Matador aan den minister van 
p.t.t. (Spaak), waarin de volgende zinnen voorkomen: 

daar in ons land de postzegels uitsluitend getand uit
gegeven worden, moeten de ongetande stellig als verval-
schingen beschouwd worden, als een onmiskenbare bedriegerij 
van de zijde der verkoopers, die deze in omloop brengen, 
waartegen wij voorbehoedmaatregelen wenschen te zien 
genomen 

daar deze zegels wel degelijk uit de zegelfabriek te 
Mechelen schijnen te stammen, moet men aannemen, dat zy 
gestolen werden, vóórdat de tanding der vellen begon 

dan werd de staat bestolen en alle bezitters van on
getande zegels moesten als helers vervolgd worden 

zouden er ongetande zegels gedrukt zijn, maar verdeeld 
onder vrienden en kennissen, dan zouden enkelen bevoordeeld 
zijn ten nadeele van de massa 

gezien de onmogelijkheid nu achteraf .nog ongetande 
stellen na te drukken en in alle postkantoren verkrijgbaar te 
stellen, verlangen wij, dat een koninklijk besluit al deze on
getande zegels verklaart valsch te zy'n, den verkoop verbiedt, 
alsmede het noteeren dezer zegels in de catalogi, enz. 

Hierop is vanwege den minister een ontwijkend antwoord 
gegeven, waarin slechts gezegd wordt, dat de postkantoren 
uitsluitend getande zegels verkoopen, de eenige welke ter 
frankeering geldig zijn. Verder ziet het beheer der posterijen 
voor het oogenblik althans de noodzakelijkheid niet in, de 
bestaande wettelijke bepalingen op de postzegels te wijzigen, 
gelijk voorgesteld. v. C. 

DE JEUGDAFDEELING DER POSTZEGELVEREENIGING 
„BREDA" OP BEZOEK BIJ HAAR ZUSTERVEREENIGING 
„PHILATELISME", TE ANTWERPEN, OP 24 JULI 1935. 

Bij het verzamelen-blazen in Café „Riche" op het Van 
Coothplein te Breda, ontbrak geen der 63 jeugdige verzame
laars, die zich voor de excursie hadden opgegeven. De animo 
was groot en er heerschte vóór het vertrek reeds een op
gewekte stemming na het indeelen der groepen met gekleurde 
strikjes. Ieder leider had tien jongelui onder zich en was van 
een strikje met dezelfde kleur voorzien. De meisjes werden 
gesteld onder leiding van mevrouw Molenaar, die zich daar
voor beschikbaar had gesteld. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Juist te 8 uur werd in drie groote autobussen vertrokken 
via Princenhage. Reeds spoedig heerschte er in de bussen een 
gezellige sfeer. Liedjes galmden, het één na het ander, en de 
jonge dames lieten zich in het geheel niet onbetuigd. 

Na een kort oponthoud aan de grens werd vervolgens in 
één stuk doorgereden naar Antwerpen naar het lokaal „Phila-
teleum" in de Arenbergstraat, waar een tentoonstelling van 
postzegels werd gehouden, bijeengebracht door de Antwerp-
sche jeugdverzamelaars. 

De prijsbeoordeeling was toevertrouwd aan eenige Phila
telisten, waarbij ook de leiders der Bredasche jeugdvereeni-
ging. 

Wat ons opviel, was de nette, correcte behandeling der 
zegels op cartons in alle afdeelingen. De inzending „uitmun
tendheid" was keurig verzorgd en zou de eerste prijswinnaar 
in deze afdeeling, de heer Etienne Maus, zeer zeker geen slecht 
figuur slaan onder inzendingen van oudere Philatelisten. Het 
viel soms moeilijk de pryzen te verdeelen. In één woord, alles 
was keurig in orde, zooals men van jeugdverzamelaars maar 
moeilijk beter had kunnen verwachten. Mochten wij in dit of 
het volgend jaar eens een jeugdtentoonstelling arrangeeren, 
dan hopen wü ook in de ry van Antwerpen te kunnen staan. 
De Bredasche jeugd heeft nu gezien, hoe het moet. 

Na een geestige toespraak van den voorzitter van ,.Phila-
telisme", den heer Ch. Boks, werd een tombola gehouden onder 
de aanwezige Antwerpsche en Bredasche jongelui; allen wer
den met een prijs gelukkig gemaakt. Na afloop hiervan en na 
voorzien te zün van het insigne van „Philateleum", werden 
een paar persfoto's gemaakt en vervolgens de autocars beste
gen, om langs de voornaamste Antwerpsche gedenkteekenen 
en door den tunnel te rijden naar het Antwerpstrand. Hier 
konden de jongelui zich te goed doen aan het medegenomen 
proviand en eenige ververschingen, welke tegen Belgische 
prijzen verkrijgbaar waren. Baden en zwemmen kon niet wor
den toegestaan. 

Nadat men hier een tijdje onder aller tevredenheid met 
onze Antwerpsche vrienden had vertoefd, werd door de jeugd 
te voet door den tunnel de tocht naar de Congoboot de 

„Albertville" gemaakt. Door tusschenkomst van een paar 
Antwerpsche Philatelisten was het ons toegestaan de geheele 
boot te kunnen bezichtigen, zoodat de Bredasche jeugd eens 
een begrip heeft kunnen krijgen van de inrichting en grootte 
van een modernen oceaan-vaarder. Aan de stuurlui, onder wier 
leiding het bezoek plaats vond, een woord van dank voor hun 
bereidwilligheid en uitlog ter plaatse. Gelooft, dat dit bezoek 
den jeugdigen Philatelisten naar het hart was! 

Na afloop hiervan langs de havens en het droogdok — waar 
juist een schip ter reparatie lag — naar het Noorderkasteel, 
de grootste en modernste badplaats van België. De drukte hier 
was, dank zij het warme weder, overweldigend. Ik durf gerust 
verklaren, dat er minstens 9 ä 10 duizend baders en zwem
mers aanwezig waren. U kunt U een denkbeeld van de enorme 
drukte maken, als ik vertel, dat er overdekte rijwielplaatsen 
zjjn voor tienduizend fietsen en dat er nog een voor een zelfde 
getal in aanbouw is. En dan de auto's en bussen nog! 

Hier werden de autocars weer opgezocht. De tijd was zoo 
vlug verstreken, dat men aan de terugreis moest gaan denken. 
Na afscheid genomen te hebben van onze Antwerpsche vrien
den, onder hartelijke dankbetuigingen voor hun zoo gulle 
ortvangst en aangenaam gezelschap, werd, na zich nog van 
eenige versnaperingen te hebben voorzien, de terugreis weer 
aanvaard. 

Ik geloof, dat ik niet te veel beweer met te zeggen, dat de 
reis den jeugdigen Philatelisten ten zeerste heeft voldaan en 
dat zij allen naar een herhaling uitzien. Dat dit uitstapje zoo 
goed is geslaagd, danken wij voornamelijk aan de beeren 
ir. Hagedoorn, Wiggers en Soutendam, op wier schouders de 
meeste voorbereidende werkzaamheden werden gelegd, terwijl 
een woord van bij zonderen dank ook niet mag onthouden wor
den aan den heer Molenaar en diens echtgenoote. 

Om half negen waren wü weder te Breda terug. 
dr. E. G., hoofdleider. 
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De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bi jeengebracht ten gevolge 
van 3 5 jaar systematische aankoopen. 

Neder land en Koloniën. 
De zeldzame typen en 
tanJingen, gebruikt en 
ongebruikt, voorradig. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel. 

3 5 Southamptonstreet, W. HOPIflAIMIifê, 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
[rariteiten. % 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee . 

Gebruikt en ongebruikt, 
'^ tot de grootste rariteiten. 

ZiCHTZEND INGEN. 

Strand, London W.C. >:és#^ 

Verschenen is een geheel nieuw bewerkt 

Schanbek-Enropa-Album (Nt^A). 
Dit fraaie album bestaat uit 3 linnen banden, 
î  gedrukt op prima houtvrg papier en bevat 
plaats voor alle bestaande zegels van Europa; 
bovendien nog een complete opgave van Ned.-
Indië, Suriname en Curasao en roltanding-
zegels van Nederland. Het biedt plaats voor 
circa 20 000 zegels ! 
De geheele uitvoering en druk is zooals wg 
dit van de Scliaubek-albums steeds gewoon 
z\jn: prima, terwyl de prijs van dit pracht
werk, voor de drie deelen compleet, slechts 
ƒ35,— bedraagt. 
Laat U zich dit album toonen en onmiddellijk zult U er
toe besluiten het aan te schaffen. Het is iets bijzonders 
en is direct uit voorraad leverbaar. Komt U eens kijken ? 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25, - DEN HAAG. 
TELEFOON] 112438. GIRO 4 2 6 2 . 

SPECIAAL-CATALOGUS NEDERLAND EN KOLO
NIEN 1935, compleet ƒ 1,— plus 10 cent port. 
PRIJSLIJST NR. 21 NEDERLAND EN KOLONIEN 
KEISER & ZOON 1935, ƒ0,25 franco. (531) 

De Nienwe Catalogussen 1936 leveren wU direct bü ver
schijnen in begin Sept. a.s. voor de vastgestelde prijzen. 
Deze zijn als volgt: 
YVBRT-CATALOGUS 1936, geheele wereld, in 1 band ƒ4,50 
MICHEL-CATALOGUS 1936, geheele wereld, in 1 band - 3,30 
MICHEL-CATALOGUS 1936, idem, in 2 banden ■ 3,90 
MICHELCATALOGUS 1936, Europa ^.»ä^,5,fet;^2,25 
MICHELCATALOGUS 1936, Duitschland fl,W:'11^X^2,50 
SENFCATALOGUS 1936, Europa \ 1,75 
SENFCATALOGUS 1936, geheele wereld, in 1 band .  3,— 
SENFCATALOGUS 1936, Duitschland  0,80 
Alles plus porto (voor Nederland ƒ0,25, voor Indië ƒ0,50). 
Om van aflevering op den dag van verschijnen verzekerd te 
zijn, verzoeken v/ij U thans reeds Uw bestelling in te zenden. 

Auf der Heide's Postzegelhandel, 
Postbus 1, HILVERSUM, Giro 1700. (603) 

*ostzegelhandel „INSULINDE", 
AERT VAN DER 60ESSTRAAT 19. 

:el. 5S6867 DEN HAAG. Giro 46266. 
>ELEGE!VHEIDS-AANBI£DIN6. 
ub. 1923. Ned.-Indië, ongebr. f^f^ppL 
ub. 1923. Curajao, „ J*"^-^ 
ub. 1923. Suriname, „ „ • 
uriname, Kroontjes-Serie 1911, 

5 stuks, ongebr. 
Lroontjes-porten 1911, 10/30 en 10/50, 

ongebr. 
Jed.-Indië, Dienst 1911, geheel compl. 

28 stuks, ongebr. 
'oor liefhebbers. Aangeboden één stel 
ub. 1923, Curasao en Suriname in blok-

f 1 0 , -
» 22,50 
„ 25,— 

13,50 

14,50 

12,— 

200,— 

POSTZEGELCENTRALE. 
KERKRADE, Hoofdstraat 47 

Postzegels in prima kwaliteit 
tegen concurreerende prijzen. 
Stuurt man co lijst of vraagt 

ZICHT2ENDINGEN 
onder opgave van referentiën. 

NOODGELD. (657) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens; bij *ijze Van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 
(553) 



T
H

E
O

D
O

R
E

 
C

H
A

M
P

IO
N

. 
= 

P
A

R
IJ

S 
 

1
3 R

u
e D

ro
u

o
t 

1
3 

 
P

A
R

IJ
S 

(9
e

). 
= 

Z
A

L 
V

E
R

S
C

H
IJ

N
E

N 
4 

S
E

P
T

E
M

B
E

R 
A

A
N

S
T

A
A

N
D

E
: 

D
E 

4
0

e U
IT

G
A

V
E

, 
1

9
3

6
, 

V
A

N D
E

N
 

C
atalogus Y

vert & TellierC
ham

pion. 
G

e
h

e
e

l 
h

e
rz

ie
n 

e
n

 t
o

t o
p

 d
e

n 
d

a
g

 v
a

n
 v

e
rs

c
h

ijn
e

n 
b

ijg
e

w
e

rk
t. 

P
rijs

: 
fr

. 4
2

,
. 

P
o

rto 
e

x
tra

: 
fr

. 2
,8

0
. 

■
V 

IV
ie

n 
k

a
n

 re
e

d
s 

n
u

 b
e

s
te

lle
n

. 

B
u

lletin M
en

su
el van h

et H
uis T

h
eo

d
o

re C
h

am
p

io
n

. 
(S

u
p
p
le

m
e
n
t 

v
a
n 

d
e
n 

C
a
ta

lo
g
u
s 

Y
v
e

rt 
&

 T
e

llie
rC

h
a

m
p

io
n

). 
A

b
o
n
n
e
m

e
n
t 

b
u

ite
n

la
n

d
: 1

0 fr. p
e
r ja

a
r. 

N
ie

u
w

ig
h

e
d

e
n

, 
g
eleg

en
h

eid
sa

a
n

b
ied

in
g
en

^ g
ed

o
cu

m
en

teerd
e k

ro
n

iek
, e

n
z
. 

T
H

E
O

D
O

R
E

 
C

H
A

M
P

IO
N

. 
= 

P
A

R
IJ

S 
 

1
3 R

u
e D

ro
u

o
t 

1
3 

. 
P

A
R

IJ
S 

(9
e

). 
=

= 
(52») 

■
i'n

i—
iu

iaisiM
î
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