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MAX POOL, Den Haag, gExcelsionEuropa-Album 
AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP. 

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

MIJNE 

71e POSTZEGELVEILING 
zal in OCTOBER a.s. 

te A M S T E R D A M plaats vinden. 
(Voor deze veiling kunnen thans géén inzendingen meer worden aangenomen.) 

Vraagt nu reeds den geïllustreerden 
catalogus aan, welke U dan bij verschijnen 
gratis en franco wordt toegezonden. 

Voor de 72e en volgende veil ingen kunnen 
inzendingen regelmat ig worden toegezonden-

9ßr Bij liquidatie Uwer verzameling of dou
bletten is het ook UW BELANG zich met niij 
in verbinding te stellen. VEILINGCONDITIES 
worden op aanvraag gaarne kenbaar gemaakt, 
terwijl bij belangrijke objecten pe rsoon l i j ke 
-bespreking ter p laa tse kan plaats hebben 
en op verzoek VOORSCHOT wordt verstre^^! 

DISCRETIE VERZEKERD! 
VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING! 

':wi-. 

Ook ben Ik steeds KOOPER van 
C O L L E C T I E S tegen C O N T A N T g e l d ! 

MAX POOL, Den Haag. 
STEVINSTRAAT 70 . 

Telefoon 5 5 4 6 2 9 . — Postrekening 61989. 
(632) 

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 
terrtiijnen (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 drie klembanden 
en één band met schroefsluiting. De restee-
rende banden verschijnen nog in den loop 
van dit jaar. 
Lees de zeef gunstige recensies over dit album in het 
Mei-nummer van het Nederlandsch Maandblad voor 
PhilateUe, blz. 101, en in het Dagblad „De Telegraaf", 
waarvan desverlangd afdrukken gratis worden toegezonden. 

HET ALBUM ZONDER WEERGA! ! 
Levering van Postzegels en Philatelisiische benoo-
digdheden tegen sterk concurreerénde prijzen. 
Zend ons Uw wen^chen met referenties. 

NV. Dekkers Postzegelhandel 
onder Directie van P.^. HEKKER, 

beëedigd iVlalcelaar en Ptiilateiistisch Expert. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON 33324. POSTGIRO 21278. 

Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische 
belangen naar beste weten te behartigen ! 

(534) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



i id^dkrfba^nAMte^k mill i«t É 

postzegelhandel p . Hoogerdljk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAO. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993 

CATALOGUSSEN 1936. 
Yvert, geheele wereld f 4,50 
Senf, Europa f 1,45 
Senf, geheele wereld f 2,35 
Michel, Europa f 1,75 
Michel, geheele wereld f 2,50 

PORTO EXTRA. 
Prijslijst van postzegelpakkettenr 

albums en alle benoodigdhedeni 
op aanvraag, gratis verkrijgbaar. 

(532) 

Uitgebreide 
Catalogus Nederland 
en Koloniën 1935/'36 

zooeven verschenen, 
tweede druk, bestaat 
uit 128 pagina's, toe
gelicht met 250 cliché's. 

PRIJS f 0,50, 
bij vooruitbetaling te voldoen. 

J. HEBUS' POSTZEGELHANDEL NV. 
KEIZERSGRACHT 478 (bij de Leidschestraat) 
Telefoon 32264. AMSTERDAM-C. (543) 

G R O O T E , G O E D V E R Z O R G D E 

C O L L E C T I E 
T E G E N C O N T A N T E B E T A L I N G 

TE KOOP GEVRAAGD. 
Brieven met prijs N o . 668 bureau van het Maandblad. 

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

Postzegelkunde en Postwezen. 
m^^^ ^p^p '^ 'vwp^p 

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

no. 58a. 
8 c , postfrisch, Y. & T. no. 62a. 

1902. 100 $. postfrisch, Y. & T. no. 91. 
1905—06. 25 $, postfrisch, Y. & T. no. 108. 
1907—11. 25 i postfrisch, Y. & T. no. 135. 
1912—13. 100 $, postfrisch, Y. & T. no. 152. 

MALAYSIA. 
1900. 
1901. 
1905—11. 

POHANG. 
1890—91. 

25 $, postfrisch, Y. & T. no. 14. 
25 $, 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. 1898—99. 

PERAK. 
1895—99. 25 $, postfrisch, Y. & T. no. 32. 

JOHORE. 
1876. 
1903—04. 
ia04—12. 

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

Bovengenoemde zijn eenige rariteiten, welke ik »tegen 
zeer schappelijke prezen kan aanbieden van een zeer 
mooie verzameling van de Straits Settlements en de 
Staten, onlangs door nig 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 spscialiteit: Zeldzame Britsche 
Koloniale zegels van alle tijdvakken. 
Z I C H T Z E N D I N G E N worden op aanvraag naar 

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

in zeldzame Koloniale zegels is: 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Road, Wanstead, Londen E.V 

(61. 



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.) 

NederlandsGh Maandblad 
voor Philatelie. 

O F F I C I E E L ORGAAN VAN 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 September 1935. Nr . 9 (16Ö). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

„ 
„ 
„ 
„ 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

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

» 
M 

„ 
„ 

- 5,50 
- 4,50 
- 4,— 
- 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 he t 
recht voor adver ten t iën , zonder 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 betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven i j6 , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z.; buitenlandsche poststukken 
aan J J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwerspiein 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. BöHan, ir G. van Caspel, W. P. Costerus, 
L. van Essen, M. J. baronesse van Heerdt-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, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 

KONINGIN ASTRID VAN BELGIË. 

De m a r e van de droeve ramp bij Küssnach t 

aan he t Vierwoudstedenmeer op 29 Augus tus j .1 . 

heeft zich in kor ten tijd over de geheele wereld 

verspreid en overal een verple t terenden indruk 

gemaak t , ve rmengd met het diepste gevoel van 

medelijden m e t den koning, de drie jeugdige kin

deren en he t Belgische volk. 

Nog slechts kor ten tijd was de Zweedsche 

prinses As t r id koningin der Belgen, doch he t was 

H a a r ge luk t door een innemend optreden, zich 

reeds een blijvende p laa t s te verzekeren in he t 

ha r t van H a a r volk niet alleen, doch van allen, 

met wie Zij in aan rak ing kwam. 

Op den rampza l igen ochtend van 29 A u g u s t u s 

1935 werd me t één slag een einde gemaak t a a n 

he t jong en gelukkig huwelijksleven van koning 

Leopold I I I , da t nog zoovele schoone beloften voor 

de toekomst in zich hield. Drie weesjes, nog t e 

jong om voldoende he t ongeluk te beseffen, ver 

loren hun zorgzame moeder, he t Belgische volk 

zijn vereerde en beminde landsvrouwe. 

Mogen he t Koninklijk gezin en de Belgische 

na t i e s t e rk t e pu t t en u i t he t besef, dat , n ie t in 

he t mins t in ons land, een golf van medelijden de 

menschheid heeft beroerd en da t hun leed he t 

onze is. 
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ZES EN TWINTIGSTE NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTENDAG TE GRONINGEN 

6—8 SEPTEMBER 1935. 

(Het verslag van de Bondsvergadering, het Congres, de Ten
toonstelling en de feestelijkheden zal worden opgenomen in 
het nummer van 16 October 1935). 

Hier volgen de op de Bondsvergadering uitgebrachte ver
slagen : 

Jaarverslag van den eerste-secretaris. 
De 11 vereenigingen, die bij onzen Bond zijn aangesloten, 

hadden op 1 Juli 1935 2230 leden, zoodat wij in totaal slechts 
4 leden zijn achteruitgegaan. Met de Ligue Internationale 
Philatélique et Aérophilatélique zijn wij nog steeds in onder
handeling, doch kunnen helaas niet de noodige inlichtingen 
verkrijgen. 

In de bezetting der bestuursfuncties kwam geen verande
ring. De heer W. S. Wolff de Beer was zoo vriendelijk om 
belangeloos als onzen rechtskundigen adviseur te willen op
treden. 

In het afgeloopen jaar werden 4 bestuursvergaderingen 
gehouden, en wel op 7 September, 10 November, 2 Februari en 
20 April. De zeer uitvoerige notulen hiervan werden in het 
NederlandR';h Maandblad voor Philatelie opgenomen. 

Daar het Bondsbestuur geen bijzondere punten van be
spreking had voor een z.g. vóórvergadering en ook van geen 
der aangesloten vereenigingen een verzoek hiertoe was 

binnengekomen, werd besloten dit voorjaar geen vóórverga
dering te houden. 

De kapittelvergadering besloot de Costerus-medaille uit te 
reiken aan de beeren P. C. Korteweg te Bussum en W. G. 
Zwolle te Amsterdam. De Waller-medaille werd voor de eerste 
maal verleend aan de beeren P. W. Waller te Overveen, P. J. 
Maingay te Brussel, W. S. Wolff de Beer te Amsterdam, en 
L. C. A. Smeulders te Breda. De wisselbeker bleef in het 
bezit van den heer J. H. Vuijstingh te Utrecht. 

Aan de Koninklijke Begeer te Voorschoten werd opgedragen 
de afslagen te maken van de Costerus- en Waller-medaille; de 
kunstenaar Toon Dupuis modelleerde de beide portretten, welke 
tot volle tevredenheid werden uitgevoerd. De beide bronzen 
proefafslagen werden ten geschenke aangeboden aan het 
Postmuseum. 

Met groote dankbaarheid moge gewag worden gemaakt van 
de volgende schenkingen: ƒ150,— van de Nederlandsche Ver-
eeniging, die afstand deed van de tegemoetkoming door 
den Bond tijdens de philatelistendagen verleden jaar in Am
sterdam gehouden; ƒ100,— van „Hollandia" als tegemoet
koming in de kosten van aanmaak van de beide medailles; 
eveneens hiervoor ƒ 100,— door iemand, die onbekend wenscht 
te blijven; terwiil ten slotte de vereenigingen „De Globe" en 
U. Ph. V. hun bijdrage met 5 cent per lid vrijwillig hebben 
verhoogd. 

De vereeniging „Groningen" was zoo vriendelijk dit jaar 
als gastvrouw te willen optreden voor onzen 26en Phila-
telistendag. 

Besloten is dat geen congres tijdens de philatelistendagen 
gehouden zal worden, indien er tegelijkertijd een belangrijke 
tentoonstelling gehouden wordt. Dus wel een congres tegelijk 
met een plaatselijke of gewestelijke tentoonstelling. 

Hoewel van ons werken nauwkeurig melding is gemaakt 
in de verschillende verslagen van de bestuursvergaderingen, 
moge hier toch nog op eenige belangrijke punten gewezen 
worden: 

Ook onze Bond heeft het zijne er toe bijgedragen om de 
bekende beslissing van den minister van financiën te ver
krijgen in zake de vrijstelling van het heffen van bijzonder 
en compenseerend invoerrecht bij den invoer van gebruikte 

Jaarverslag van den penningmeester over 1934-1935. 

Ontvangsten. Uitgaven. 

Saldo 
Contributie der aangesloten vereenigingen 
Belangstellende leden 
Verkoop bezittingen 
Rente spaarbank 
Keuringsdienst 
Schenkingen 
Diversen 
Uit reservefonds . . . . . . 
Uit waarborgfonds tentoonstelling Ned. Ver. 

ƒ 140.98 
- 627,20 
- 19,— 
- 33,16 
- 23,70 
- 90,16 
- 214,75 
- 40,— 
- 200,— 
- 25,— 

ƒ 1413,95 

Maandblad ƒ 67,12 
Bondsvergadering - 153,91 
Bestuursvergaderingen . . . . . . 126,35 
Contributie ' F.I.P - 65,-
Stempels Costerus- en Waller-medailles 

plus uitgereikte - 491,80 
Huishoudelijk - 84,27 
Saldo - 425,50 

ƒ 1413.95 

Begrooting 1935-1936. 

Ontvangsten. Uitgaven. 

Saldo 
Contributie van 2241 leden ä ƒ0,35 
Belangstellende leden 
Keuringsdienst . . . . 
Spaarbank . . . . . 
Verkoop bezittingen 

ƒ 425,50 
- 784,35 
- 18,— 
- 70,— 
- 35,— 
- 30,— 

Maandblad 
Bestuursvergaderingen 
Bondsvergadering 
Huishoudelijk 
Contributie F.I.P. . 
Representatie 
Postmuseum 
Reserve 
Onvoorzien 
Saldo 

ƒ 60,— 
- 125,— 
- 400,— 
- 100,— 
- 65,— 
- 100,— 

pro memorie. 
- 50,— 
- 37,35 
- 425,50 

ƒ 1362,85 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
ƒ 1362,85 
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postwaarden. Wij zijn de eerste geweest, die over deze 
kwestie hebben gerequestreerd. 

De directeur-generaal der P.T.T. vond geen aanleiding 
stappen te ondernemen om aanvulling te verkrijgen van de 
strafwetgeving voor het strafbaar stellen van den namaak van 
buiten koers zijnde zegels. Ook volgens het oordeel van onzen 
juridischen adviseur zijn de bepalingen van het wetboek van 
strafrecht voorloopig voldoende gebleken. 

Met het departement van koloniën werd gecorrespondeerd 
over de afstempeling van de voor het vervoer per „Uiver" 
bestemde nieuwjaarsbrieven, welk antwoord in zijn geheel in 
het Maandblad werd opgenomen. 

Naar aanleiding van ingekomen klachten over terugzending 
van de „Snip"-enveloppen, antwoordde de K.L.M., dat zij bij 
voorkomende gelegenheden gaarne met onze wenschen reke
ning zal houden en de methode, toegepast bij de Melbourne-
race, zal blijven volgen, dus een tweede, iets grootere en
veloppe voor de terugzending zal gebruiken. 

Onze pogingen om afdrukken te krijgen van de te Rotter
dam in beslag genomen eliché's met betrekking tot de ver-
valschingen van opdrukken op Nederlandsche en koloniale 
zegels, hebben helaas geen succes gehad, omdat de justitie 
bevolen had de eliché's te vernietigen. 

Naar aanleiding van tot ons gekomen vragen, werd een 
oproep in het Maandblad geplaatst met betrekking tot het 
veelvuldig voorkomen van de ƒ 2,50 van Ned.-Indië met hooge 
opdruk Java, Bezit Buiten en kopstaand Dienst. De bedoeling 
was geweest eenzelfde soort onderzoek te doen instellen als 
destijds geschied is met den opdruk „Cour Permanente". Daar 
slechts één zegel werd ingezonden, kon het onderzoek helaas 
niet geschieden. 

Aan de Algemeene Encyclopaedie van Winkler Prins werd 
medegewerkt door het verstrekken van een artikel over 
postzegelkunde. 

Het verzekeren van postzegelverzamelingen maakt een 
onderwerp van studie uit. 

In de commissie betreffende het verzamelen door de jeugd 
namen zitting de heer Vredenduin als voorzitter, mevrouw Van 
Heerdt-Kolff als secretaresse en als leden de beeren Quant 
en Valkema Blouw. Over het resultaat van hun werken zal u 
aanstonds mededeeling worden gedaan. 

De Bond was op het 10e congres van de P.I.P. te Brussel 
vertegenwoordigd door onzen onder-voorzitter, die u heden 
over het werken van de F.I.P. nader zal inlichten. 

De Ie secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Jaarverslag van het hoofd van den keuringsdienst. 
Hulde brengend aan de leden der keuringscommissie, de 

beeren dr. Frenkel en Keiser, voor de groote opofferingen, die 
zij zich ook dit jaar weder getroost hebben ten dienste van 
den Bond, daarbij terzijde gestaan door den heer Blok, 
procuratiehouder van de firma Keiser & Zoon, is het mij een 
genoegen u te kunnen mededeelen, na aftrek van alle onkosten 
.ƒ 90,16 aan den penningmeester te hebben kunnen afdragen. 

Evenals vorig jaar waren onder de inzenders van te keuren 
zegels meerdere verzamelaars. Ook moest ik meermalen de 
hulp van buitenlandsche keurmeesters inroepen. 

In dit tijdvak kwamen 23 inzendingen binnen met 65 zegels 
van Nederland en Koloniën, en 8 inzendingen met 90 zegels 
van andere landen. 

Vele zegels moesten worden afgekeurd. 
Het falsificaten-album werd verrijkt door schenkingen van 

de beeren Polling te Haastrecht en Quirijnen te Ginneken. 
Het hoofd van den keuringsdienst, 

P. JORISSEN P.C.zn. 

Jaarverslag van den beheerder van het 
Bondsinformatiebureau. 

De werkzaamheden van het informatiebureau waren in het 
afgeloopen jaar ongeveer dezelfde als van het daaraan voor
afgaande. In verschillende nummers van het Maandblad werd 
tegen onbetrouwbare handelaars of verzamelaars gewaar
schuwd, doch ingevolge den wensch van de vorige Bonds
vergadering is de complete zwarte lijst met de namen van al 

degenen, die in de laatste jaren gesignaleerd werden, niet 
meer opgenomen. 

Ik blijf dit een verkeerde maatregel achten, niet alleen om
dat nieuwe leden en abonné's zoodoende niet weten, tegen wie 
vroeger al gewaarschuwd is, doch ook zij, die al langer lezer 
van het Maandblad zijn, kunnen niet al die namen onthouden. 
Men moet die lijst telkens en telkens weer onder de oogen 
krijgen. 

Onder de verschillende informaties betroffen er een paar 
de belasting op verzamelingen. De aanvragers hadden blijk
baar een verzoek gekregen om de waarde van hun collectie 
aan den belastinginspecteur op te geven. Ik heb hen toen 
naar onzen rechtskundigen adviseur, mr. De Beer, verwezen. 

Jammer, dat mij het volgende krasse geval te laat ter oore 
kwam. Een verzamelaar te Amsterdam kreeg bericht, dat hij 
met zijn albums op het bureau van den belastinginspecteur 
moest komen ter taxatie van de waarde. De persoon in 
kwestie heeft het inderdaad gedaan, daar hij dacht, dat hij 
aan dat bevel moest gehoorzamen. Toevallig had hij een auto, 
anders had hij voor het respectabele vrachtje nog een kruier 
moeten huren. Had hij vooraf even ge'.nformeerd, dan zou ik 
hem natuurlijk anders geraden hebben. U ziet, de fiscus treedt 
hier en daar nog dreigend op. Ik raad lederen verzamelaar 
dan ook, zich niet te laten intimideeren. 

De beheerder van het Bondsinformatiebureau, 
J. A. KASTEIN. 

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

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

ANDORRA (Fransche kantoren). 
Portzegel in de koerseerende cijferteekening, tekst „Re-

couvrements": 
1 centime, groen. 

ANGOLA. 
Opdruk Correios en waarde op portzegels der uitgifte 1921: 

5 c. op 6 centavos, bruinlila. 
10 c. „ 13 „ blauw. 
20 c. „ 50 „ grijs. 
30 c. „ 50 „ grijs. 
40 c. „ 50 „ grijs. 

Deze portzegels worden dus opgebruikt als frankeerzegels. 
De oplaag bedraagt 200.000 stuks voor de 5 en 10 centavos, 

300.000 voor de 20 en 40 en 400.000 voor de 30 centavos. 
BAHREIN-EILANDEN (Maart 1935). 
Opdruk Bahrein op frankeerzegels van 

Britsch-Indië met tekst India Postage: 
'A anna, groen. 

2 annas, rood. 
BELGIË. 

Frankeerzegel in nevensta'ande tee-
kening: 

1 franc, karmijn. 
BELGISCH-CONGO. 

Frankeerzegels, uitgegeven 
ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan dezer kolonie: 

50 c , groen. 
1 fr. 25 c , karmijn. 
1 „ 50 „ bruinlila. 
2 „ 40 „ oranjerood. 
2 „ 50 „ blauwgroen. 
4 „ lila. 
5 „ bruinzwart. 
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Op de zegels zyn de portretten weergegeven van de vier 
achtereenvolgende Belgische koningen. 

De zegels werden vanaf 15 Augustus j.1. verkrijgbaar ge
steld aan de postkantoren op de wereldtentoonstelling en 
vanaf den 16en aan het hoofdpostkantoor te Brussel. 

Den heer Van Caspel dank voor toezending. 
BULGARIJE. 
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Te Varna werd een mausoleum opgericht ter herinnering 

aan den PoolschHongaarschen koning Ladislaus Warnenczyk, 
die in 1444 bij deze plaats sneuvelde in den strijd tegen de 
Turken. Bij deze gelegenheid verscheen onderstaande serie 
frankeerzegels: 

1 lewa, bruingeel. (S). 
2 „ bruinrood. (S). 
4 „ rood. (L). 
7 „ blauw. (S). 

14 „ groen. (L). 
Op eerstgenoemde waarde is de strijdmakker van den 

koning, Jan Hunyade afgebeeld, op de 2 en 7 lewa Ladislaus 
zelf, op de 4 lewa het mausoleum en op de hoogste waarde 
de koning in den strijd. Van de twee laagste waarden werden 
elk 150.000 en van de overige elk 100.000 exemplaren gedrukt. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending, 
CEYLON. 

Frankeerzegel in nieuwe 
teekening — Old Irrigation 
Tank — en in liggend for
maat: 

30 c , groen en karmijn. 

CHILI. 
Het koerseerend luchtpostzegel, 20 centavos rosekarmijn, 

verscheen in ongewijzigde teekening, doch op dik papier en 
met het meervoudig watermerk ster. 

COOKEILANDEN. 
De 1 penny, rood en zwart, in de koerseerende teekening, 

verscheen op papier met het watermerk NZ en ster. 

COSTARICA. 

wmmwmmtmnmmm 

Wij geven hierbij een der af
beeldingen van de in het vorige 
nummer vermelde zegels, uitge
geven ter herinnering aan het 
feit, dat de Koningin der Engelen 
thans drie eeuwen lang de patro
nes van dit land is. 

Alle zijn gedrukt in liggend 
formaat. 

De 5 en 30 centavos geven een 
gezicht weer op de stad Cartago, 
de 10 en 50 de Maagd en de 45 
centavos haar verschijning. 

De zegels waren slechts op de eerste drie dagen van 
Augustus j.1. verkrijgbaar. Van de 5 en 10 centavos werden 
gedrukt elk 250.000 stuks, van de 30 centavos i'00.000, van de 
45 c. 150.000 en van de hoogste waarde 100.000 stuks. 

CUBA. 
Ter herinnering aan de omwenteling van ]933 verschenen 

onderstaande frankeerzegels: 
1 centavo, groen. Vrede en werk. 
2 centavos, karmijn. Alma mater. 
4 „ roodlila. Tors. 
5 „ blauw. Onafhankelijkheid. 
8 „ olijfgroen. Vredesboodschap. 

Expresse: 
10 centavos, oranjerood. Triumf der revolutie. 

Luchtpost: 
5 centavos, violet. Cubaansch landschap. 

10 „ lichtoranje. Gevleugeld wiel. 
Van de luchtpostzegels werden gedrukt 250.000 resp. 

500.000 exemplaren; van de frankeerzegels beweegt zich de 
oplaag tusschen 2 inillioen (1 centavo) en 100.000 (8 centavos). 

DUITSCHLAND. 

Ter gelegenheid van den te Nürnberg 
gehouden Rijkspartijdag 1935 verschenen 
onderstaande frankeerzegels volgens af
beelding: 

6 pfennig, groen. 
12 „ bruinrood. 

Papier met het watermerk hakenkruis. 

EGYPTE. 
Kleurwijziging van onderstaand dienstzegel in de koer

seerende teekening, doch in kleiner formaat: 
20 millièmes, blauw. 

GUATEMALA. 
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CÖRnEbÄEREOGUÄTEMALA]] \ 

Het eeuwfeest der geboorte van generaal Barrios bracht 
onderstaande serie frankeer en luchtpostzegels: 

y^ centavo, geelgroen en roselila. 
roodoranje en blauwgroen, 
oranje en zwart, 
rose en blauwgroen, 
blauwgroen en rood. 
blauwgroen en bruin, 
groen en wijnrood. 
olijf en bruin, 
rood en zwart. 

Luchtpostzegels: 
10 centavos, geelbruin en blauwgroen. 
15 „ zwart en bruin. 
30 „ rose en blauwviolet. 

De zegels zijn gedrukt door de firma Enschedé en Zonen te 
Haarlem. Op de y^ c. is weergegeven de geboorteplaats van 
Barrios, op de 1 c. gezicht op S. Lorenzo. Op de 2 c. is zijn 
portret afgebeeld met daarnaast de huldigingsproclamatie. 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
25 

)» 
centavos 
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De 3 c. toont het wapen (links) en een trein (rechts); de 
4 c. de ingang van het hoofdpostkantoor; de 5 c. portret en 
telegraaf kantoor; 10 e. de polytechnische school; de 15 c. 
het hoofdbureau van politie en de 25 c. de portretten van 
Barrios en Ubico. Op de luchtpostzegels ziet men, behalve het 
portret, achteieenvolgens de haven, het gedenkteeken en het 
standbeeld, beide opgericht ter eere van Barrios. 

Alle zegels, behalve de 4 centavos, zijn gedrukt in liggend 
formaat. 

IRAN. 

Verdere waarden der nieuwe serie fran
keerzegels: 

50 dinar, geelbruin. 
1 rial, violet. 

Laatstgenoemde is gedrukt in grooter 
formaat, 22 bij 31 mm. 

LIECHTENSTEIN. 

mm 
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Frankeerzegel in nieuwe teekening, 
portret van de prinses: 

2 francs, roodbruin. 

LUXEMBURG. 
Fiankeerzegel in neven

staande teekening, gezicht 
op Clervaux: 

2 fr. + 50 c , zwart. 
Dit zegel werd ongetand 

uitgegeven, op papier met 
het watermerk kruis in 
achthoek, ter gelegen
heid van de in Esch ge
houden postzegeltentoon
stelling. 

MANDSJOEKWO. 

mmmm9 
Piankeerzegels in de koerseerende tee

keningen, doch op papier met een water
watermerk in Chineesche letters: 

2 fen, geelgroen. (Als afbeelding). 
10 „ blauw. (Pagode). 
13 „ bruin. (Keizer). 

M M * « 

MONACO. 

l'/Sl MINCIMUTE 0£ MON*Colr7S 

MMM 

Frankeerzegel volgens af
beelding: 

3 fr. 50, oranje. 

MOCAMBIQUE CIE. 

Ter gelegenheid van de 
opening van de brug over 
de Zambesi verscheen on
derstaand frankeerzegel: 

1 esc, blauw en zwart. 

NAURU. 

vw^FVT*^««^n«> Ter gelegenheid van het 25jarig 
regeel ingsjubileum van den koning 
van Engeland verschenen onder
staande waarden in de koersee
rende teekening met den tweerege
ligen opdruk „His Majesty's Jubilee 

—~«K 19101935": 
Ï M ^ ^ ^ ^ b l l S i I ^^ pence, rose. 
SÄlä""—■^^^lÄ^J 2 „ lichtoranje. 

214 „ blauw. 
1 shilling, bruinrood. 

Vermoedelijk hebben wij hier te doen met een specialen 
druk, want de zegels zijn iets grooter dan die der koer
seerende uitgifte, terwijl de kleuren ook afwijken. 

NICARAGUA. 
Opdruk op luchtpostzegels der uitgifte 1929, Yvert nr. 4b, 

Servicio / Centroamericano / Vale en waarde: 
10 centavos op 25 c, grijsgroen. 

De opdruk is aangebracht in rood en in blauw. 
\ an de luchtpostserie van 1932, Yvert nrs. 1721, zijn onder

staande waarden alsnog opgedoken met den opdruk „Correo 
Acreo Interior  1932": 

15 centavos, lila. 
20 „ groen. 

Naar verluidt werden van elke waarde 100 stuks overdrukt, 
waardoor naar onze meening dit geheele geval nogal ver
dacht schijnt. 

NIEUWGUINEA. 
Frankeerzegels der koerseerende uit

gifte, voorzien van den opdruk „His 
Majesty's / Jubilee / 19101935": 

1 penny, geelgroen. 
2 pence, vermiljoen. 

Van elke waarden werden 120.000 
exemplaren gedrukt. 

PAPUA. 
Frankeerzegels der koerseerende 

uitgifte, voorzien van den opdruk 
„His Majesty's Jubilee 1910  1935": 

1 penny, geelgroen en zwart. 
2 pence, vermiljoen. 
3 „ blauw en zwart. 
5 „ grijsgroen en zwart. 

Op de 2 pence is de opdruk ver
deeld over 3, op de andere waarden 
over 2 regels. 

POLEN. 

Frankeerzegels in nieuwe 
teekeningen: 

5 groszy, violet. 
15 „ blauwgroen. 

Op eerstgenoemde waarde 
zjjn weergegeven de „Honden
rotsen" bij Krakau; op de 15 
groszy het stoomschip Pil
sudski. 
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RUMENIE (Augustus 1935). 
Verdere waarden der frankeerzegels, groot formaat, met 

toevoeging van het woord Posta: 
25 bani, donkergroen. 

1 leu, violet. 
3 lei, roodviolet. 
6 „ bruinrood. 

RUSLAND. 
Ter gelegenheid van de vlucht Moskou-San Francisco over 

de Noordpool door den vlieger S. Levanevski, werd onder
staande waarde der Tscheluskin-serie voorzien van een spe
cialen opdruk in rood en waarde. Aldus is te melden: 

1 roebel op 10 kopeken, bruin. 
De opdruk luidt „Vlucht Moskou - San Francisco over de 

Noordpool 1935". 
Met dit zegel werden de luchtpostbrieven gefrankeerd, die 

in den nacht van 3 Augustus j.1. met het vliegtuig URSS 
nr. 025 werden verzonden. Het port van een dergelijken brief 
bedroeg 1 roebel 10 kopeken. Ongeveer 5000 brieven werden 
verzonden, die een bij zonderen stempel in het Russisch en 
het Engelsch kregen (Moskou - San Francisco over de Noord
pool). 

De oplaag van dit zegel bedroeg 10.000 stuks. 
Phil. Sowjet Assoziation dank voor toezending en bericht. 
SALVADOR. 
Frankeerzegels in nieuwe teekening, nationale vlag: 

2 centavos, bruin. 
5 „ rose. 
8 „ ultramarijn. 

15 „ roodbruin. 
Het papier toont een of meer woorden van den tekst Re-

publica De El Salvador. 
SPANJE. 
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Op 27 Augustus j.1. was het 300 jaren geleden, dat Spanje's 

grootste dramaturg, Félix Lope de Vega Carpio te Madrid 
overleed. 

Ter herinnering aan dezen sterfdag verschenen onder
staande frankeerzegels: 

15 centimes, groen. 
30 „ karmijn. 
50 „ donkerblauw. 

1 peseta, zwart. 
Op de 15 centimos is de ex-libris van den schrijver weer

gegeven; op de 30 en 50 centimos diens portret en op de 
1 peseta een brug over de Taag, op den achtergrond ziet men 
het Alcazar van Toledo. Een en ander ontleend aan een scène 
uit het stuk Peribaïiez. 

(Voor zoover noodig zij opgemerkt, dat onder een ex-libris 
verstaan wordt een merk of teeken, dat in een boek geplaatst 
wordt vóór den naam van den bezitter. Er zijn zeer zeldzame 
stukken onder). 

Lope de Vega werd 25 November 1562 te Madrid geboren 
en heeft een zeer bewogen jeugd gehad. Als dramaturg is hij 
zeer productief geweest; naar men zegt, schreef hij meer dan 
vijftienhonderd stukken. Omstreeks viifhonderd stukken zijn 
van hem bekend, waarvan verschillende zich tot op heden op 
het Spaansche tooneel hebben kunnen handhaven. In ons land 
IS zijn dramatisch werk, waarvan het beste geinsnireerd is op 
de romantische volksoverlevering, nagenoeg onbekend. 

WEST-SAMOA. 
Voor deze voormalige Duitsche kolonie in Australië, waar-

Van het westelijk deel na den wereldoorlog onder Britsch 

protectoraat kwam en de rest onder dat der V. S. van 
Amerika, verscheen een serie frankeerzegels, weergevende 
inboorlingen, kiekjes op het land, enz. Te melden zijn: 

yi penny, groen. 
1 „ rood en zwart. 
2 pence, oranje en grijs. 
2% „ blauw en zwart. 
4 „ bruin en blauwgrijs. 
6 „ paars. 
1 shilling, bruin en violet. 
2 shillings, bruinviolet en groen. 
3 „ bruin en blauw. 

Op de % penny is een inboorlinge afgebeeld; op de 1 p. 
een gezicht op de hoofdstad Apia. De andere afbeeldingen 
zijn: 2 p. riviergezicht; 234 p. stamhoofd met vrouw; 4 p. 
nederzetting met kano; 6 p. gezicht op Vailima; 1 shilling 
het graf van Stevenson; 2 sh. gezicht op het meer Lanuto'o; 
3 sh. Falefa-watervallen. 

V. B. 

XeVerWactiteii 
Nieuu'e Uitgiften 

Opka^ci/ffrs.en).! 

BELGIË. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt, dat de serie Caritas-

zegels voor dit jaar gezichten zullen brengen op de steden 
Doornik, Aalst, Namen en Veurne. 

BOLIVIA. 
De oorlog tusschen dit land en Paraguay om het Chaco-

gebied, die jaren lang heeft gewoed, is gelukkig thans be
ëindigd. Een speciale serie zal verschijnen ter herinnering 
aan het sluiten van den vrede tusschen beide landen. 

BRAZILIË. 
Het eeuwfeest van den staat Rio Grande do Sul, met de 

hoofdstad Porto Alegre, zal binnenkort worden gevierd door 
de uitgifte van eenige speciale zegels. 

BRITSCH-INDIE. 
Naar Stamp Collecting meldt, zijn de zegels, uitgegeven ter 

gelegenheid van het 25-jarig regeeringsjubileum van den ko
ning van Engeland, totaal uitverkocht. 

BULGARIJE. 
Het wordt verdacht zooveel bijzondere zegels dit land den 

laatsten tijd uitgeeft. In den loop dezer maand verschijnt een 
serie ter verheerlijking van den Bulgaarschen revolutionair 
Hadji Dimitri, bestaande uit vijf waarden en in een oplage 
van 30.000 stuks. 

FRANKRIJK. 
Overwogen wordt een zegel uit te geven met de beeltenis 

van Rouget de l'Isle, den dichter van de Marseillaise. 
GROOT-BRIT ANNIE. 
De verkoop van de herinneringszegels van koning George V 

heeft de stoutste verwachtingen overtroffen. In ronde cijfers 
werden de volgende aantallen verkocht: 

% penny 320 millioen; 1 penny 132 millioen; 1>2 pence 
446 millioen; 2'/. pence 15 millioen. 

Hierbii komen dan nog groote aantallen verkochte post
zegelboekjes, zoodat men het totaal aantal zegels gerust kan 
schatten op ruim 1 milliard. 

NIEUW-ZEELAND. 
Het onverkochte restant der jubileumzegels van koning 

George V is dezer dagen vernietigd. 
PHILIPPIJNEN. 
Binnenkort komt dit land ten opzichte van zijn „bescher

mer", de V. S. van Noord-Amerika, in een nieuwe politieke 
verhouding te staan. Deze gebeurtenis zal een speciale serie 
van vermoedelijk vijf waarden met zich brengen. 
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SPANJE. 
Naar Madrid Filatelico meldt verschijnt binnenkort een 

speciale serie met de portretten van beroemde journalisten. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Op 1 November a.s. verschijnt een bijzonder frankeerzegel 

in de waarde 3 cents, ter herinnering aan het feit, dat een 
eeuw geleden Michigan werd opgenomen als staat in de 
groote republiek. 

V. B. 

EEN JUBILEUM. 

A. M. BENDERS. 
Iloowel in de veertien jaren van zijn bestaan redacteuren 

en medewerkers ons blad getrouw bleven, zoodat een veel
jarig3 medewerking geen bijzondere vermelding behoeft, willen 
wij thans voor den redacteur Nederland en Overzeesche Ge
v/esten een uitzondering maken. 

Tien jaren geleden nam de heer A. M. Benders de redactie 
voor dit belangrijk onderdeel van het Maandblad op zich en 
gedurende deze periode heeft hij zich, zonder onderbreking, 
op ds lofwaardigste wijze gekweten van de aanvaarde taak. 

Belangeloos heeft de heer Benders zijn weten en kunnen 
in dienst, gesneld van zijn mede^verzamelaars, daarbij getuige
nis aileggend van zijn warme sympathie voor de philatelie en 
een VOO üeclj gevend aan hen, die in het verzamelen maar al 
te veel zien een bevrediging van eigen belangen en verlangens

In den loop dier jaren heeft de redacteur „Nederland" 
taliijke verzamelaars aan zich verplicht door zijn belang
wekkende studies en zijn regelmatige maandelijksche bij
dragen. 

Wij zijn de overtuiging toegedaan namens alle lezers van 
het Maandblad te spreken, wanneer wij den heer Benders 
hartelijk dank zeggen voor wat hy voor ons allen deed. 

Moge het hem gegeven zijn nog lange jaren op dezelfde, 
boven eiken lof verheven wijze te kunnen werken aan ons 
blad, dat wij met gerechtvaardigden trots kunnen noemen: 
het postzegelkundig tijdschrift van en voor de verzamelaars. 

Naast dank aan den heer Benders past een woord van er
kentelijkheid aan zijn echtgenoote. Allen, die meer dan gewoon 
werk verzetten, weten, dat zulks wel eens geschieden moet 
ten koste van wat men noemt het gezellig huiselijk verkeer. 
Voor deze opoffering zeggen wij mevrouw Benders dank. 

Tot slot een kort persoonlijk woord tot den jubilaris. 
In de tien jaren, die achter ons liggen, heeft uw mede

werking zich voltrokken op de meest vriendschappelijke wijze. 
Nimmer deed zich in de zeer uitgebreide briefwisseling, die 
wij met u onderhielden, eenige zwarigheid uwerzijds voor. 
Alles wikkelde zich af in de beste harmonie. Op deze wijze 
was de samenwerking met u van zoo'n uitnemenden aard, dat 
wij persoonlijk u daarvoor steeds dankbaar zullen blijven. 

V. B. 

Nederland 
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Overzeesche 
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NEDERLAND. 
De zomerpostzegels. 

In een van de vorige nummers schre
ven wij over het portret van prof. F. C. 
Donders op het zegel van 6 cent, dat niet 
geheel overeenkomstig de waarheid zou 
zijn; nu is de 1>̂  cent aan de beurt. De 
heer ir. A. Guyot van der Ham, achter
achterkleinzoon van H. D. Guyot, schreef 
ons het volgende: 

„In het artikel over de Nederlandsche 
zomerpostzegels, opgenomen in nr. 7 
(163) van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, is een opmerking ge
plaatst van een Utrechtsch lezer betref

fende de slechte gelijkenis van het portret van prof. Donders 
op de 6 cents zegels. 

Ik zou nu gaarne iets willen opmerken over het portret 
van Henri Daniel Guyot, hetwelk op de 1<̂  cents zegels prijkt. 
Van den stichter van het doofstommeninstituut te Groningen 
zijn in mijn bezit een bronzen buste, eenige medailles en 4 ver
schillende poi'tretten, waarvan 2 gemaakt op ongeveer 40
jarigen en 2 gemaakt op ruim 70jarigen leeftijd. Als model 
voor de beeltenis op den 1'/, cents postzegel heeft blijkbaar 
de meest bekende, in 1827 door J. Oomkens te Groningen 
gedrukte, plaat gediend. De op de borst rustende hand is er 
echter door den ontwerper bijgefantaseerd. De gelijkenis van 
het gelaat is niet slecht, al zijn de trekken rondom den mond 
en de kin wat te scherp. De neus is daarentegen beslist ver
keerd. Henri Daniel Guyot bezat een heel gewonen, rechten 
neus en niet het naar beneden hangende reukorgaan, waar
mede de ontwerper van den ly, cents postzegel hem heeft 
uitgedost." 

Nieuwe oplaagletter. 
10 cent J. 
Nieuwe etsingnummers en tandingen. 
5 cent R: L 477. 

R 477. 
6 cent O: L 479. 

R 479. 
10 cent J: L 482. 

R 482. 
Tanding van alle Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
ly cent grijs A: 244, tanding Gl. 
2y cent P: 173, tanding Gl. 

NED.INDIE. 
Kans op nieuwe zegels ? 
In het afdeelingsverslag van den Volksraad betreffende de 

P.T.T.begrooting voor 1936 vonden wij het volgende: 
1. Aangedrongen werd op verlaging van het luchtrecht voor 

het postvervoer naar Nederland. 
2. Eenige leden bepleitten, om meer dan thans geschiedt 

over te gaan tot de uitgifte van bijzondere zegels, waardoor 
aanzienlijke baten voor de schatkist (! !  Red. Ned. en Kol.) 
en eventueel voor particuliere vereenigingen enz. kunnen wor
den verkregen. In dit verband werd b.v. gedacht aan speciale 
Balizegels in verband met het toeristenverkeer aldaar. 

In de memorie van antwoord werd hierop het volgende 
geantwoord: 

1. Aangezien het thans verschuldigde luchtrecht de ver
goeding aan de K.L.M, niet dekt en dit resultaat zelfs bij 
een verdubbeling van de hoeveelheid luchtpost nog niet zou 
worden bereiki, is een verlaging van het luchtrecht voors
hands niet door te voeren. 
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2. De regeering is bereid te overwegen of er, naast de 
jaarlijksche uitgifte van weldadigheidszegels, aanleiding be
staat om periodiek een of meer zegels uit te geven met een 
toeslagwaarde, waarvan het profijt komt ten bate van een 
instelling van algemeen nut. 

NEDERLAND. 
Het formulier voor adreswijziging verscheen eind Augustus 

in dezelfde gewijzigde kleur als het postzegel van lj4 cent, 
n.l. geheel in grijs. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Toen indertijd de gewone binnenlandsche briefkaarten met 

reclame-opdrukken op de linkeronderzijde, aan de gewone lo
ketten op de postkantoren verkocht werden, heette het dat 
het publiek bezwaar maakte tegen de daai'door ontstane ge
ringere ruimte voor de correspondentie en zou het postbestuur 
daaraan tegemoet gekomen zijn door voor die reclamekaarten 
groot formaat te bezigen, terwijl de normale kaarten, dus die 
zonder reclame, steeds het klein formaat behielden. Ik kocht 
dezer dagen te Brussel echter twee groene 35 c. kaarten 
klein formaat (nieuw stempel) met reclames voor het college 
St. Julien te Ath en voor een maison de Wane te Luik. Daar
naast evenwel tevens eenige groot formaat kaarten in de 
nieuwe uitvoering met reclames voor de grand bazar te Luik, 
chocolade Jacques in het Pransch en Nederlandsch, voor 
Kwatta chocolade en voor een bontzaak te Thielt. Op al die 
kaarten mis ik de voorheen op dergelijke kaarten voorkomende 
firma-aanduiding Publibel. Men wist mij niet in te lichten of 
in de wijze van uitgifte verschil ontstaan was en waarom 
twee formaten bestaan. 

BRITSCIÏ-GUYANA. 
Door Bern werd verdeeld een omslag voor aangeteekende 

stukken in formaat G van 4 c. lilagrijs op wit papier. In den 
stempel een kleine koningskop in medaillon boven een water
val. Voorts een kruisband van 2 c. bruin op zeemkleurig 
papier. In den stempel een met pijl en boog visschende 
inlander. 

OOSTENRIJK. 
Eveneens door de zorgen van Bern werden verdeeld nieuwe 

prentbriefkaarten van 25 gr. lila en 35 gr. rood op zeem
kleurig karton in de uitvoering van de reeds in Juli gemelde 
nieuwe kaarten. 

cliïideïi 
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NEDERLAND. 
Arnhem-Station. Ook hier kwam in de stempelmachine 

rechts van den dubbelringstempel, de bekende 6-regelige tekst 
„Cultureele / en / Sociale / Zorg / Koopt / Zomerzegels". 

Mededeelingen P.T.T. XXXIII van 14 Augustus 19.S.Ï be
vatten o. a. : 

Van de voorgenomen vestiging van het postag'entschap 
Amsterdam W. - Jan van Galenstraat (Med. XXIX 1935) 
moet nader worden afgezien. 

Op 1 Augustus 1935 werd te Eis, in vereeniging met het 
bestaande telefoon- en telegraafstation ter plaatse, een post
station gevestigd. 

Het hulppost-, telefoon- en telegraafkantoor te Wodde is 

finnsT€RDfim 
2-7 5€PT'35 
- a SEP. 1935 

VI!iNT€RNflTlONRRL 
BOTANISCH CONGR€S 

met ingang van 1 September 1935 vervangen door een post
station. 

Ter gelegenheid van de Jaarbeurs zal van 2 t.m. 13 Sep
tember 1935 in het vaste Jaarbeursgebouw te Utrecht een 
tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd zijn, 
met een openstelling op werkdagen van 9 tot 17.30 uur. 

In het Koloniaal Instituut te 
Amsterdam was tijdens het al
daar van 2 t.m. 7 September 
1935 gehouden 6e Internatio
naal Botanisch Congres een 
tijdelijk bijpost- en telegraaf
kantoor gevestigd. De daar ter 
post bezorgde correspondentie 
werd voorzien van den 5-rege-
ligen stempel: AMSTERDAM / 

2-7 Sept. '35 / (datum) / Vle INTERNATIONAAL / BOTA
NISCH CONGRES, links hiervan de afbeelding van een 
bloemstengel met klokje (Campanula). 

In het gebouw Pictura te Groningen was tijdens de op 6, 
7 en 8 September ter gelegenheid van den 26en Nederlandschen 
Philatelistendag gehouden postzegeltentoonstelling een bij-
postkantoor gevestigd. 

Utrecht-Maliebaan. Twee lezers zonden ons deze stempel 
in het koerseerende typenradermodel. Dit blijkt de stempel 
te zijn in gebruik op het station Maliebaan, waar de post 
uit de nachttreinen gesorteerd wordt. Met ingang van den 
Winterdienst 1935 der Nederlandsche Spoorwegen wordt deze 
post te Utrecht Centraalstation gesorteerd. 

Van de K.N.S.M.-vacantiereizen zagen we in het reeds uit 
vorige jaren bekende dubbelringtype de volgende stempels: 

Vacantiereis M.S. „Colombia" / op zee / K.N.S.M. / Juni-
Juli 1935. 

Vacantiereis S.S. „Simon Bolivar" / op zee / K.N.S.M. / 
8-20 Aug. 1935. 

NED.-INDIE. 
Voor de van 28 Augustus t.m. 9 September 1935 te Batavia-

Centrum gehouden Pasar Gambir (jaarmarkt) werd een spe
ciaal stempel aangemaakt. 

CURACAO. 
Behoort puntstempel 203 bij Curasao of bij St. Martin ? 
Tot dusver werd aangenomen dat het West-Indische punt

stempel 201 bij Curagao behoorde, 203 bij St. Martin (zie b.v. 
het artikel over West-Indische stempels in het Maandblad van 
Juli en Augustus 1928). 

Onlangs kwam ik in het bezit van een aantal briefkaarten, 
in de jaren 1881-1884 van het eiland Curasao naar Neder
land gezonden. Van de 10 kaarten waarvan het zegel met een 
puntstempel was vernietigd, waren er 6 kaarten met punt
stempel 201 en 4 met 203. Als datumstempel kwam op alle 
kaarten een van de beide ééncirkelstempels van Curasao voor. 
Twee kaarten zijn op denzelfden datum verzonden (17.XI.81), 
de eene heeft nummer 201, de andere 203. 

Er ziJn nog enkele andere argumenten die voor het gebruik 
van puntstempel 203 op Curacao pleiten. In het Maandblad 
van Januari 1929, blz. 13, werd een vel papier beschreven, 
waarop afdrukken geplaatst waren van alle stempels, die 
toentertijd op het postkantoor Curasao aanwezig waren 
(waarschijnlijk enkele tientallen jaren geleden). Hierop komen 
allen stempels van Curacao voor, geen van de andere eilanden. 
Maar wel is er een afdruk van puntstempel 203 bij, naast 
nummer 201. 

Verder is puntstempel 203 op losse zegels niet zeldzaam 
(alle andere nummers behalve 201 wèl), terwijl het kleinrond-
stempel van St. Martin heel weinig voorkomt. Ook dit pleit 
voor een veelvuldig gebruik, wat op het kantoor St. Martin 
nauwelijks het geval geweest kan zijn. 

En tenslotte, enveloppen of kaarten waarop stempel St. 
Martin naast puntstempel 203 voorkomt, zijn mij niet bekend. 
Indien deze wel aan andere verzamelaars bekend zijn, moet 
m. i. met de mogelijkheid rekening gehouden worden, dat er 
twee stempels 203 zijn geweest, één op Curasao en één op 
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St. Martin, óf dat nummer 203 eerst op Curasao, daarna 
op St. Martin is gebruikt of (waarschijnlijker) omgekeerd, 
zie de afdruk op het bovengenoemde vel van het postkantoor 
Curagao. Het vroegste kleinrondstempel van, St. Martin, mü 
bekend, is echter eerst van April 1884. 

Kent iemand brieven of kaarten uit St. Martin met punt-
stempel 203 ? 

A. M. BENDERS. 

fraiiheer._ ., 
^ maĉ l̂ ê -g 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 154 VI-VII. 
Gedurende het eerste halfjaar van 1935 heeft Ruys' Handels-

vereeniging te Eindhoven een paar maal het cliché Francotyp-
frankeering in een ovaalvormige pjjl gebruikt links van den 
datumstempel; in Juni en Juli stond op dezelfde plaats het 
cliché L. C. Smith schrijft sneller enz. 

Machine 193 XXIV. 
In deze, sedert type XX vernieuwde, machine werd nog eens 

een oud cliché links gebruikt, n.1. het zelfde als van type III: 
GF Allsteel. 

Machine 417 III. 
In September 1934 blijkt de machine van de firma Dieck

mann te Zevenaar gebruikt te zijn zonder reclamecliché links. 
Machine 432 III. 
Ook de firma Gebr. Reysoo te Enschede stempelde half 

Augustus zonder reclame links. 
Machine 470 V. 
De firma Marck Spier & Co. te Nijmegen gebruikte op 

12 Augustus j.1. voor het eerst een nieuw cliché links: 
AGENTSCHAP / NIJMEGEN (door een groot uitroepteeken) 
/ K.L.M. Van deze machine is onlangs wegens defect de 
afdrukteller op 0000 vastgezet, aangezien de posterijen be
zwaar hadden tegen algeheele verwijdering. 

Machine 531. 
Model C4B, sedert 5 Juli 1935 in gebruik bij de N.V. Ver-

eenigde Octrooibureaux te 's-Gravenhage. Tusschen de stem
pels V.O. in rechthoek. 

Machine 533. 
Model C4B, sedert 28 Juni in gebruik bij de N.V. Billiton 

Maatschappij e. a. te 's-Gravenhage. Tusschen de stempels 
PRINSESSEGRACHT / 21 in rechthoekige omlijsting. 

Machine 568. 
Model C3B, sedert 29 April in gebruik bij het Bankiers

kantoor M. van der Bruggen te 's-Hertogenbosch. Tusschen 
de stempels een afbeelding van het bankgebouw (zie hier
onder). 

iïHERTOGENBKCH 

1 23 8 35 
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Machine 572. 
Model C3B, sedert 25 Juli in gebruik bij de Coöp. Stroo-

cartonfabriek „De Eendracht" te Appingedam. Tusschen de 
stempels: COöP. STROOCARTONPABRIEK / „DE EEN
DRACHT" / APPINGEDAM. 

Machine 573. 
Model C3B, sedert eenige maanden in gebruik bij de N.V. 

Ned. Tricotagefabriek „Netrifa" te Brunssum (L.). Tusschen 
de stempels N.V. NEDERL. / TRICOTAGEFABRIEK / 
NETRIFA. 

Machine 579. 
Model C3B, sinds 8 Juli 1935 in gebruik bij het Zuid-Neder-

landsch Expertise- & Inspectiebureau te Breda. Tusschen de 
stempels in rechthoek: IR. A. L. J. M. FICK / WILHEL
MINAPARK 16. 

Machine 580. 
Model C3B, sedert medio Mei in gebruik bii de firma C. 

Jamin te Rotterdam. Tusschen de stempels de handteekening 
C. Jamin. 

Machine 581 II. 
Sedert eind Augustus gebruikt de Handelmaatschappij C. 

de Ruiter te Amsterdam links een cliché: Voorraad 1 / 8 - 6 " / 
(afbeelding buisfitting met fabricagemerk RW & Co erop) 6 
Woeste-Fittings. 

Komusina. 
Machine K. 101 III. 
Begin Augustus werd links in deze machine een cliché 

geplaatst: MERCEDES ./ (handelsmerk MW) / SCHRIJF
MACHINES. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 27 IV-V. 
Onlangs werd als type IV van deze machine gemeld, dat een 

andere machine met groote waardecijfers in gebruik gesteld 
Was en tevens de reclame vernieuwd was tot VAN DORP / 
VOOR DRUKWERK. Van eind September 1934 werd echter 
nog een afdruk van deze machine met het oude handelsmerk-
cliché tusschen de stempels gevonden, welke reeds groote 
waardecijfers had, zoodat deze thans als type IV opgenomen 
moet worden en de afdrukken met nieuwe reclame type V zijn. 

Machine 64. 
Model C4 met Indische datum- en telcijfers, sinds Juni in 

gebruik bij het Centraal Kantoor voor de Statistiek te 
Batavia-Centrum. Tusschen de stempels C.K.S. 

Machine 65. 
Model C4, sedert Juni in gebruik op het kantoor der N.V. 

Bataafsche Petroleummaatschappij te Tjepoe. Tusschen de 
stempels: SHELL / (afb. raffinagebedrijf met rookende 
schoorsteenen) / B.P.M. TJEPOE. 

Machine 202 III. 
Thans in gebruik bij de British-American Tobacco Co. (N.I.) 

Ltd. te Semarang. Tusschen de stempels MASCOT / (handels
merk pijl in driehoek en cirkel) / SIGARETTEN. 

Machine 205 XXL 
In Januari 1934 blijkt deze machine nog gebruikt te zijn 

zonder monogram tusschen de stempels, doch onder den 
waardestempel het cliché Kardex, reeds eerder gebruikt. 

Een aankomststempel op uw Indische vliegbrieven voor 
10 cent. 
Met ingang van 1 Augustus j.1. is een regeling in werking 

getreden, welke door de Nederlandsche luchtpostverzamelaars 
met vreugde begroet zal worden. In aansluiting toch met de 
aankomst van het vliegtuig uit Indië kan men van zijn post
stukken een extra bestelling verkrijgen, indien de Indische 
afzender slechts 10 cent extra hiervoor opplakt. Zij behooren 
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tevens door den afzender van de aanwijzing „Extra bestel
ling" voorzien te worden. Zooals bekend worden stukken, 
welke extra besteld moeten worden, op het bureau van aan
komst voor a a n k o m s t gestempeld. Een vliegbrief met 
extra bestelling was tot voor kort een kostbare geschiedenis 
(van Nederland naar het buitenland b.v. 25 c ) , maar een 
dubbeltje extra voor een duidelijk aankomststempel, dat — in 
vergelijking met het vertrekstempel van Indië — a a n t o o n t 
hoe kort de brief er over heeft gedaan, dat is te doen. 

Ook naar Indië kan men aldaar extra bestelling verkrijgen 
voor slechts 10 c. extra. Uit verzamelaarsoogpunt is dat 
minder belangrijk, aangezien Ned.-Indië gelukkig nog steeds 
voor aankomst stempelt. Een der moeilijkheden van de Neder-
landsche luchtpostverzamelaars (géén aankomststempel op 
zijn vliegbrieven, dus nietszeggende stukken, vaak met groote 
moeite en kosten verkregen) nadert haar oplossing. Nu nog 
de vliegbrieven uit andere landen dan Ned.-Indië ! 

Vyftien jaar luchtpostvervoer der K.L.M. 
5 Juli 1935 werd een herdenkingssamenkomst gehouden 

van P.T.T.- en K.L.M.-personeel, omdat het 15 jaar geleden 
was, dat de Nederlandsche posterijen voor de eerste maal 
haar post aan een vliegtuig toevertrouwden. Ir. M. H. Damme, 
directeur-generaal der P.T.T., sprak een begroetingswoord, 
waarna de heer A. Plesman, de directeur der K.L.M., het 
woord nam en o. a. de volgende — ook voor verzamelaars 
belangrijke — mededeelingen deed. 

Toen de K.L.M. 15 jaar geleden met het postvervoer begon, 
was de regelmaat nog slechts gering, zoodat men vreesde om 
mail aan het vliegtuig toe te vertrouwen. In die vijftien jaar 
is heel wat veranderd. Heden maakt de post op de Indië-
route 80 pet. van de inkomsten uit. De halfwekelüksche dienst 
op Indië heeft weer een belangrijke verandering gebracht. 
Reeds nu is het postvervoer met 42 pet. toegenomen. Er komt 
een dienst van vier dagen, dan van drie en twee, en ten slotte 
zal het nog vlugger gaan. De K.L.M, is ook niet tevreden, 
dat zij maar tot Batavia kan vliegen. Het postverkeer moet 
meer vertakt worden, ook in het binnenland. In West-Indië 
is voorts nog veel te doen. De K.L.M, wil het zoover brengen, 
dat zü de post in 2!4 dag naar de West brengt. 

Eerstvluchtbrieven Parys-Rome en Parüs-Madrid v.v. 
De maatschappij Air France heeft een aantal enveloppen 

van de eerste vluchten Parijs-Rome en Rome-Parvjs ter be
schikking. Deze luchtverbinding werd 29 Juli j.1. geopend en 
de poststukken zijn voorzien van speciale stempels. De prys 
bedraagt 6 francs plus verzendkosten. 

Tegen denzelfden prijs zijn enveloppen verkrijgbaar van de 
eerste vluchten Parijs-Madrid en Madrid-Parijs. Deze zijn 
eveneens van een bijzonder stempel voorzien. Deze luchtlijn 
is in Mei j.1. geopend. 

Het adres van de Air Prance is: 9 Rue Auber, Parijs. 
Uitbreiding van het Afrikaansche luchtnet. 
Francis J. Field te Sutton Cotfield meldt ons, dat begin 

Augustus 1935 een belangrijke nieuwe luchtdienst werd ge
opend tusschen Salisbury (Rhodesia), Blantyre (Nyassaland) 
en Beira (Portugeesch-Oost-Afrika), die aldus verbinding 
geeft tusschen de Londen-Kaapstad-lijn (te Salisbury) en de 
binnenlandsche luchtlijn in Nyassaland. 

Het eerste vliegtuig verliet Salisbury op 1 Augustus, Blan>-
tyre op 5 Augustus en Beira op 6 Augustus j.1. Speciale 
enveloppen om te gebruiken bij deze eerste vlucht werden in 
Rhodesia door de Airways Company uitgegeven; zij zijn met 
blauw en goud bedrukt. In Nyassaland verschenen ook speciale 
enveloppen, welke afbeeldingen vertoonen van de postzegels 
van dit land. Vanaf Salisbury werden met de eerste vlucht 
611 stukken vervoerd, waarvan 444 uit Zuid-Rhodesia en 167 
van andere landen. De eerste luchtpost van Beira bestond uit 
817 stuks, waarvan 370 voor Salisbury en 447 voor andere 
landen bestemd waren. 

Voorts verkreeg de Fransche lijn naar de Congo een af-
takking van Niamey (Niger) naar Cotonou (Dahomey), zoodat 
daardoor een snelle verbinding met Dahomey en de Goudkust 
tot stand kwam. De datum der eeiste vlucht is mij momenteel 
nog niet bekend; vanuit Oostenrijk kon voor het eerst op 
8 Augustus j.1. post erheen verzonden worden. 

J. K. RIETDIJK. — I 

Belgische ballonpost. 
21 Juli 1935 vond te Brussel een ballonopstijging plaats van 

den bekenden Belgischen ballonvaarder E. Demuyter. Met 
deze vaart werd post medegegeven, gefrankeerd met het 
nieuwe Belgische luchtpostzegel van 1 franc, dat afgestempeld 
werd met een speciaal officieel poststempel met den tekst: 
Bruxelles - Brussel / exposition / 21-7-35 -9 / tentoonstelling / 
Poste par ballon / Ballonpost. 

Door het comité, dat dezen tocht organiseerde, werden spe
ciale bedrukte kaarten uitgegeven, terwijl de stukken tevens 
nog een rood (resp. blauw) rondstempel kregen met den 
tekst: Raid Beige 21-7-1985. De blauw bestempelde kaarten 
waren bedoeld om af te geven bij een tusschenlanding of een 
afworp. De tocht ging echter zoo voorspoedig, dat beide types 
over het geheele traject meevlogen en wel tot Rozluoz (Oost-
Galicië), alwaar ze van 10 gr. aan Poolsche postzegels voor
zien, den 21en Juli ter post werden bezorgd, voor verdere 
verzonding. De speciale kaarten kostten 5 francs; zij waren 
genummerd. Ik zag reeds nummers boven de 500. 

Liechtenstein. 
In velband met de opening van de luchtlijn St. Gallen 

(luchthaven Altenrhein) - Innsbruck, een verlenging van de 
luchtlijn Innsbruck - Salzburg, organiseerde de Liechten-
steinsche regeering een proefpostvlucht Vaduz - Altenrhein -
Innsbruck. 

Alle rechten tesamen was voor brieven en briefkaarten 
60 rappen, waarvoor een speciaal opdrukzegel (op de 1 fr. 
vliegzegel der oude serie) — volgens de laatste berichten in 
25000 exemplaren — werd uitgegeven. 

De poststukken kregen een eenvoudig drieregelig rood 
speciaalstempel met den tekst „Erster Postilug / Vaduz -
Altenrhein - Innsbruck / 1 Juli 1935". Het vertrekstempel 
van Vaduz was van de Ie om 12 uur, het aankomststempel 
van Innsbruck om 16 uur. 

Vervoerd werden: 736 gewone en 105 aangeteekende brief
kaarten, alsmede 5942 gewone en 3402 aangeteekende brieven. 

Noorwegen. 
De eerste postvlucht van Oslo naar Bergen vond 11 Juni j.1. 

plaats. De poststukken kregen een rechthoekig rood speciaal 
stempel met de afbeelding van een vliegboot en den drie-
regeligen tekst „Luftpostruten Oslo - Bergen / 11-6-1935 / 
1ste Tur"; zij werden in Bergen voor aankomst gestempeld. 

Op 7 Juli volgde de eerste postvlucht van Bergen via Trond-
heira naar Tromsö, terwijl de eerste terugvlucht op 9 Juli 
plaats vond. Een dergelijk speciaalstempel met links een vlieg
boot en met den tekst „Luftpostruten Bergen - Trondheim -
Tromsö / 7-7-3935 (bij dat van de terugvlucht 9-7-1935) / 
1ste Nordtur" (resp. Ie Sudtur) werd op de poststukken 
geplaatst. 

H. A. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN SEPTEMBER 1895). 
Correspondentie. 
Benevens mondeling bij mij ingebrachte klacht omtrent de 

opname van den foutdruk 5 cent, geel, door de Redactie van 
ons Tijdschrift, ontving ik van een onzer oudste leden, do 
Heer L. A. B. te A., nog een schrijven, waarin, niet ge
motiveerd, de herkomst aan minder edele drijfveeren wordt 
toegeschreven. 

Ik wendde mij dadelijk om nadere inlichtingen tot het 
Hoofdbestuur der Posterijen. Hier kon men niets met zeker
heid zeggen. Van ontslag was niets bekend, enz. Daarop 
schreef ik aan den Heer Controleur Magazijnmeester der 
Posterijen te Haarlem, en van ZEG. ontving ik onderstaand 
antwoord: 

Controle voor de vervaardiging van postzegels, enz. 
HAARLEM, den 21 Augustus 1895. 

WelEdelGeb. Heer, 
In beleefd antwoord op uw schrijven van 16 dezer No. 130 

heb ik de eer UE.Geb. mede te deelen dat het gerucht als 

'ZEGELVKTTJNGEN. 
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RAAD VAN BEHEER. 
Najaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e 
op Zondag 29 September 1935, des voormiddags te 11 uur, in 
het hotel „Terminus", tegenover het station, te 's-Gravenhage. 

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

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

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
DE ADMINISTRATIE, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

AAN VELEN. 
Van adresveranderingen er- dergelijke, welke ons n a d e n 

n e g e n d e n bereiken, kan voor het in d i é maand te ver
schijnen nummer g é én n o t a meer worden genomen. 

DE ADMINISTRATIE. 

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

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

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
Gevestigd in het gebouw van het hoofdbestuur der P.T.T., 

Kortenaerkade 11, te 's-Gravcnhage. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag on Donderdag 

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

gebied, bevat dit museum talrijke philatelistisehe schatten. De 
plaatsruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
bezichtiging te stelhm. Daarom wordt telkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

Tentoongesteld zijn thans: 
a. de postzegels van Denemarken en IJsland; 
b. de postzegels van Noorwegen; 
c. de postzegels van Zweden, gespecialiseerd; 
d. de postzegels van Zwitserland, gespecialiseerd; 
e. de postzegels van Nederland, Nederlandsch-Indië, Suri

name en Curagao; 
f. verschillende voorwerpen, oude boeken en oude resolu

tion betrekking hebbend op het vervoer met postwagens en 
met schippersveeren; 

g. de van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegra
fie ten geschenke ontvangen verzameling radioapparaten, 
waaronder behoort de verzameling uit de nalatenschap van 
den heer A. Veder te Rotterdam, een der oprichters en vele 
jaren voorzitter van genoemde vereeniging. 

Deze verzameling is aangevuld met apparaten uit den Ra
diodienst van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie om den ontwikkelingsgang van het begin af te kun
nen volgen. 

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

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 2K—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 8—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en 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 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Adresverandering. 
Vanaf 20 September is het adres van den len secretaris 

W. G. Zwolle: Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. 

Keuringsdienst. 
Het bureau van den keuringsdienst is van 15 September 

1935 af weder opengesteld. 
Verzoeke postchèques betaalbaar te stellen: Bijkantoor Con-

radkade, Den Haag. 
Het hoofd van den keuringsdienst, 

P. JORISSEN P.C.zn., 
Groot Hertoginnelaan 64, Den Haag. 

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

Nieuwe leden. 
468. N. Messchaert Snellen, Djambi (Sumatra). 
473. J. Duel, Stationsweg 557a, Scherpenzeel (G.). 
475. .1. Drukker, Van den Boschlaan 19, Soerabaja (Java). 
487. D. A. Pieren, Oranjelaan 16, Palembang (Sum.). 
529. J. Schölte, Petodjo Sabangan XIII, Batavia, C. 
530. J. Tromp, B.P.M., Balik Papan (Borneo). 

Aanmeldingen. 
H. de Jager, p.a. Borneo Sumatra Handel Mij., Medan (Sum.). 
A. W. Meijboom, p.a. A.P.C., Singapore. 
A. Liesker, p.a. A.P.C., Singapore. 
Granhoff, Hotel Wilhelmina, Menado (Celebes). 

Adresveranderingen. 
556. G. R. Wartena, Soendastraat 7, Bandoeng (Java). 
981. dr. J. H. N. van den Burg, Embong Tandjong 23, Soe

rabaja (Java). 

.1. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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B E G R O O T I N G 1 9 3 6. 
ONTVANGSTEN. 

Hoofdstuk I. — L e d e n . 
Art. 1. Contributién ƒ4250,— 

„ 2. Entreegelden - 50,— 

Hoofdstuk II. — V e r k o o p . 
Art. 1. Winst ƒ 75,— 

r7K 

Hoofdstuk III. — D i v e r s e n . 
Art. 1. Advertentiën Jaarboekje . . . ƒ 35,— 

„ 2. Verkochte Handboeken . . . . - 25,— 
„ 3. Toevallige baten - 20,— 

Ö U , 

ƒ 4455,— 

Aldus vastgesteld, 26 Juli 1935. 
De voorzitter, 
L. VAN ESSEN. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER. 

De financieele commissie, 
A. G. V. VAN DER SCHOOREN. 
J. W. STORM VAN 'S-GRAVESANDE. 
A. P. VAN SCHILFGAARDE. 

Toelichting begrooting 1936. 
Ontvangsten. 
Hoofdstuk I, art. 1, contributiën, is geraamd voor een aan

tal van 850 leden a. ƒ 5,—. De overige posten bleven on
veranderd. 

Uitgaven. 
Hoofdstuk I, art. 1, reis- en verblijfkosten bestuur. Deze 

post is ƒ 100,— hooger geraamd in verband met het voor
nemen, om meerdere bestuursvergaderingen te houden. De 
overige posten zijn geraamd als ten vorigen jare. 

45. J. Hooftman, Burg. Colijnstraat 20, Boskoop. 
815. P. Jorissen P.C.zn., Groot Hertoginnelaan 64, Den Haag. 
226. M. L. A. Bruggeman, Van Oldenbarneveldtstraat 13a, 

Amsterdam, W. 
517. E. Spek, Sambongan 52, Grand Hotel, Soerabaja (Java). 
415. P. H. van der Weg, Reeweg 12, Dordrecht. 
800. P. Römer, vertrokken naar Nederland. 
830. H. E. Tancrelle, Teloek Loeboek, Palembang (Sum.). 
418. W. F. A. Kagei, Gouverneursplein E 19, Koeta Radja 

(Sum.). 
537. J. H. C. van Heulen, Parkstraat 5, Medan (Sum.). 
320. R. Weissig, Pension Huize Astoria, Wilhelminastraat 1, 

Medan (Sum.). 
706. H. C. Lefering, Villalaan 8, Batavia, C. (Java). 
335. P. van der Mije, p.a. K.P.M., Amsterdam, C. 
171. G. Ferguson, Tjilaket 4, Malang (Java). 
157. ir. F. F. G. Kaulbach, Tennisweg 4, Malang (Java). 
412. F. G. Bes, p.a. B.P.M., Balik Papan (Borneo). 
360. J. A. Hagedoorn, Wilhelminaweg 9, Tjepoe (Java). 
370. dr. Th. J. Krebs, Dornacherstrasse 22, Basel (Schweiz). 

Overleden. 
627. C. R. J. van der Meer. 
710. A. ten Seldam. 

Mededeeling van den secretaris. 
Het jaarboekje 1935 is den leden toegezonden. 

Verbetering. 
De algemeene vergadering is niet op Zaterdag 27 October, 

maar op Zondag 27 October 1935. 

UITGAVEN. 

Hoofdstuk I. — A l g e m e e n e u i t g a v e n . 
Art. 1. Reis- en verblijfkosten bestuur . ƒ 250,— 

„ 2. Lokaalhuur - 30,— 
„ 3. Porti, secretariaat en archief . - 400,— 
„ 4. Algemeene vergadering . . . - 100.— 

ƒ 780,— 
Hoofdstuk II. — B i b l i o t h e e k . 

Art. 1. Onderhoud bibliotheek . . . . ƒ 40,— 
„ 2. Aankoop bibliotheek . . . . - 25,— 
„ 3. Berging bibliotheek - 100,— 
„ 4. Assurantiepremie bibliotheek . - 5,80 
„ 5. Leescirkel - 100,— 

- 270 80 
Hoofdstuk III. — A f d e e l i n g e n . 

Art. 1. Retributiën ƒ 600,— 
.. fiOO 

Hoofdstuk IV. — T ij d s c h r i f t. 
Art. 1. Kosten van het vereenigingsorgaan 

na aftiek opbrengst abonné's, enz. ƒ1700,— 
- 1 70/1 

Hoofdstuk V. — D i v e r s e n . 
Art. 1. Jaarboekje ƒ 300,— 

„ 2. Propaganda - 10,— 
„ 3. Lidmaatschap Ned. Bond . . . - 300,— 
„ 4. Verloting pr. mem. 

Hoofdstuk VI. — B u i t e n g e w o o n . 
fiin 

Art. 1. Tentoonstellingsfonds . . . . pr. mem. 

Hoofdstuk VII. — O n v o o r z i e n . 
Art. 1. Onvoorzien ƒ 494,20 

f 4455,— 

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

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

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 41 aanwezige leden welkom. De notulen van de vorige 
vergadering worden goedgekeurd. Van den heer G. Keiser en 
den heer W. G. Zwolle is een schrijven ontvangen, waarin zij 
danken voor de gelukwensen, hun toegezonden naar aan
leiding van de hun verleende Waller-medaille. De voorzitter 
deelt mede, dat hii benoemd is tot membre correspondent van 
de Union Philatélique de Geneve. Ingekomen zijn kennis
gevingen van hun voorgenomen huwelijk van onze leden me
juffrouw A. van Deventer en dr. R. Gommers, respectievelijk 
op 2 en 17 September a.s. Besloten wordt beide leden een 
telegram van gelukwens te zenden. De voorzitter brengt ver
volgens een voorstel tot reorganisatie van het rondzend-
verkeer ter tafel. Voorgesteld wordt de Europa-afdeling te 
splitsen in 3 secties: Breda; Europa B, omvattende de pro
vinciën Zeeland, Noord-Brabant met uitzondering van Breda, 
en Limburg; en Europa A, omvattende de 8 noordelijke pro
vinciën met uitzondering van 's-Gravenhage, waar een af
zonderlijke afdeling bestaat. Nadat de voorzitter meerdere 
voordelen hieraan verbonden heeft duidelijk gemaakt, wordt 
in principe besloten hiertoe over te gaan en als sectiehoofden 
aan te wiizen: voor Breda den heer ir. Hao-edoorn; voor 
Europa B den heer Molenaar en voor Europa A den heer t ' Sas-

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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ZUMSTEIN ' S EUROPA 
KATALOG 

j p V Zoo juist verschenen. 
Prijs voor Nederland franco | O 
Aangeteekend f 0,15 meer. ' ^ > • 

Postrekening Den Haag 1 1 0 7 5 0 . 
ZUMSTEIN & Cie, BERN/SCHWEIZ. 

(648) 

Hiertoe is echter reglementswijziging nodig. In de volgende 
vergadering zal dus over deze reglementswijziging gestemd 
worden. 

Tevens worden door het bestuur candidaat gesteld voor de 
functie van 2e secretaris, voor welke functie de heer Mole
naar heeft bedankt, de heren J. Soutendam en J. M. van den 
Berg. Verkiezing zal eveneens in de volgende vergadering 
geschieden. 

De heer Wolterbeek zou gaarne zien, dat de vergaderingen 
steeds prompt om 8 uur begonnen, zoals ook boven het ver
slag gedrukt staat. De voorzitter zegt zijn medewerking toe, 
doch is het niet steeds mogelijk klokslag 8 uur de verga
dering te openen, aangezien er dikwijls nog enige bespre
kingen tussen voorzitter en secretaris gehouden moeten wor
den en ook de leden nog niet allen aanwezig zijn. 

De heer Becker klaagt over krakende stoelen. Dit is inder
daad hinderlijk en zal het bestuur zijn aandacht hieraan 
wijden. 

Voor de verloting, die daarop volgt, zijn nog enige fraaie 
prijzen geschonken door de heren Bosman en Smit. Hierna 
wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

J. C. G. v. d. B. 
Kennisgeving aan de leden. 

Het bestuur stelt de volgende reglementswijziging voor: 
Art. 9, alinea 2, te lezen als volgt: „Jaarlijks in de Januari
vergadering treedt een gedeelte van het bestuur af, n.1. het 
eerste jaar de voorzitter en de sectiehoofden Europa Breda 
en Europa A; het tweede jaar de Ie secretaris, de biblio
thecaris en het sectiehoofd NK; het derde jaar de penning
meester, de 2e secretaris en het sectiehoofd Europa B; en het 
vierde jaar de administrateur der rondzendingen, de onder
voorzitter en het sectiehoofd BE. Zij zijn terstond her
kiesbaar". 

Bedankt als lid. 
468. Paul Kohier, Eindhoven. 

Adres wij zigingen. 
140, J. Dorrestein, thans Padang Karit, P.K. Pagar Alam 

(Zuid-Sumatra). 
10. dr. E. M. Gommers, thans Wilhelminastraat 9, Ginneken. 

503. (Z.). mevr. S. Ie Heux-Hijner, thans Duinweg 7, Was
senaar, 

1. A. M, P. L. Povel, thans Paulus Potterlaan 11, Naarden. 
175. E. S. Schudel, thans Koningstraat 60, Leiderdorp, 
288. A. J. Verhagen, Serg. Maj. Adm., thans Subsistenten-

kader, te Menado (Celebes). 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maandag 30 Septrlmber 1935, des 
avonds te 8 uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 

Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 10 Oc
tober 1935, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", Gin-
neken. 

Jeugdbijeenkomsten. 
Zondag 6 October 1935 voor hen, wier geslachtsnaam be

gint met A tot M en Zondag 20 October voor hen, wier ge
slachtsnaam begint met N tot Z, beide des voormiddags te 
10'A uur in café Riche, Van Coothplein, Breda. 

BREDASE P O S T Z E G E L H A N D E L ! 
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) 

J. K. RIETDIJK. 

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

Candidaat-lid. 
A. Hollenkamp, Joh. Verhulststraat 171, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door mr. Jos. van Gastel). 
Adresveranderingen. 

J. Veerman, Huize Bonito, Leidschegracht 93, Amsterdam, C. 
O. M. Vellinga, Koninginneweg 93, Amsterdam, Z. 

Bedankt als lid. 
C. Thim, Van Baerlestraat, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 21 September 1935, des 

avonds te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 28 September 1935, des 

avonds te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Candidaat-leden. 
J. R. van den Wall Bake, bankbediende, Utrecht. 
W. M. P. Sutherland, kantoorbediende, Maartensdijk (post 

Utrecht). 
A. Th. A. Artz, Amersfoort. 
dr. G. C. Hirsch, lector aan de universiteit te Utrecht, Bilt-

hoven. 
J. F. Hammer, kapitein veld-artillerie. De Bilt. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Dinsdag 24 September 1935 

in de bovenzaal van de „Dietsche Taveerne", Oudkerkhof, te 
Utrecht. 

Agenda. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4. Benoeming van een nieuw sectiehoofd wegens het bedanken 
van den heer Van der Woude. Door het bestuur wordt voor
gesteld de heer S. Noordhoff. 5. Ballotage. 6. Uitslag landen-
wedstrijd 1934-1935. 7. Verslag van de Bondsvergadering. 
8. Landenwedstrijd: a. Abessynië, b. Italië na 1918. 9. Rond
vraag. 10. Veiling. 11. Verloting. 12. Sluiting. 

Haasjsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhajre. 
Secretaris: A. STARINK jr.. Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

Nieuw lid. 
J. C. van den Belt, Eendenlaan 6, Den Haag. 

Candidaat-lid. 
M. A. Jelier, Koningin Wilhelminalaan 292b, Voorburg. 

Bedankt als lid. 
J. Mebus, Rokin 24, Amsterdam. 
A. de Szalay, De Ruyterstaat 47, Den Haag. 
mr. J. D. ten Brugge Cate, Zeekant 65, Den Haag. (per 

uit. December). 
J. N. O. Graaf van den Bosch, Statenlaan 116, Den Haag. 
f^-Jp. C. Bonset, Tomatenstraat 214, Den Haag. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Adresveranderingen. 
mevr. J. Kauffeld-Wenniger wordt P. O. Box 36, Osaka 

(Japan). 
F. R. Ommering wordt Stevinstraat 320, Scheveningen. 
M. H. C. Kramers wordt Beestenmarkt 20, Zwolle. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Donderdag 26 September 1935, 

'les avonds te 8K uur, in Hotel „de Gouden Kroon", Frederik-
Hendriklaan 119, Den Haag. 

Opening. Notulen. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 
Voorstel tot royeering van een lid. Eventueele veiling. Ver
loting. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 28 
Augustus 1935, in het Zuid, Den Haag. 

Aanwezig 65 leden, benevens eenige introducé's. Bij ont
stentenis van den heer Reijerse presideert de eere-voorzitter, 
de heer Van Leijden. Hij begroet in het bijzonder de intro
ducé's, een paar leden voor het eerst hier aanwezig en den 
heer Peddema. Een fraai stel falsificaten is geschonken door 
den heer Melsert; zegels voor de verloting door den heer Van 
Meel. Op een vorige vergadering gaf de heer Verhoeff nog 
een philatelistisch boekwerk voor de bibliotheek. 

Ingekomen is een brief van den hoofdredacteur, den heer 
Van Brink, naar aanleiding van een paar zinsneden in de 
notulen der Juli-vergadering, o. a. wordt verwezen naar de 
rechterkolom op blz. 135 van dezen jaargang, waar het ge
zochte te vinden was geweest. 

Geroyeerd wordt dr. Emmerling te München. 
De notulen der vorige vergadering worden gearresteerd 

zonder op- of aanmerkingen. 
De heer Eckhart heeft zijn collectie van de nieuwste zegels 

van Luxemburg en Oostenrijk meegebracht en tentoongesteld, 
v/aarvoor de voorzitter hem dank brengt en als voorbeeld 
stelt voor anderen. Rond gaan de bovengenoemde falsificaten 
en de tijdschriften van de bibliotheek. De ledenverkiezing 
levert 50 stemmen vóór, 4 blanco en 2 van onwaarde. 

De aandacht wordt nogmaals gevestigd op den wedstriid 
voor onze September-vergadering met 50 o n g e t a n d e 
zegels o n d e r d e 10 f r a n c s en 50 g e t a n d e zegels 
dito, alle van vóór 1900. Deelnemers moeten hun inzendingen 
vóór de vergadering inleveren onder een motto met bijvoeging 
van envelonpe, waarop hetzelfde motto staat en waarin de 
naam van den inzender is te vinden. Drie priizen. 

De maandeliiksche verloting brengt den heer Wiederhold 
den eersten priis. Na de veiling spreekt bii de rondvraag de 
heer Melsert over prijsstelling van postzegels in verband met 
prijzen in een catalogus en een prijscourant. De heer Vos 
vraagt inlichtingen omtrent den nieuwen handelarencptalngus. 
Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging v o c de flinke 
opkomst. J. N. H. v. R. 

Afdeeling Venlo. 
In de Augustus-vergadering, welke zeer goed bezocht was, 

werd onder dankzegging den administrateur der rondzen-
dingen, den heer H. Knorr, als zoodanig ontslag verleend: hij 
blijft wel lid der afdeeline. In zijn plaats werd benoemd de 
heer H. Cabocter, Vleeschstraat 62, Venlo. In de a.s. Sen-
tember-vergadering zal men met plannen komen voor de 
winterprogramma's. Besproken werden de pogingen om valsche 
zegels te verkoopen door een beruchten Duitschen postzegel
handelaar. Hij is bij de leden der afdeeling niet rreslaagd; 
toch was er reden genoeg waarvoor hij door de politie over 
de grens werd gezet. Te ruim 11 uur sloot de voorzitter de 
vergadering. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
747. mr. W. P. Mulié, Obrechtstraat 16, Den Haag. 
748. E. Reimerink, Anna van Buurenstraat 217, Den H«ag. 
749. A, C. Nieuwstadt, Van Hale wij nstraat 163, Voorb»^'. 

Jeugdlid. Ch. E. van Blommestein, Laan van Meerdervoort 
186, Den Haag. 

Jeugdlid. M. A. Raasveldt, Azaleastraat 106, Den Haag. 
Overleden. 

352. A. Snijders, 's-Gravenhage. 
Bedankt. 

476. W. C. Schreiner, Den Haag. 
539. A. B. C. Bonset, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
593. H. Hakkert, Kamperfoeliestraat 261, Den Ilrag. 
730. C. F. Beukers, Frankenstraat 108, Den Ha_5g. 
693. E. H. Ferguson, Tomatenstraat 20, Den Laag. 
183. B. Kesting, 's-Gravendijkwal 55, Rotterdam, C. 

H. C. Th. Janssen, Nijmegen ? 
733. H. J. Hoks, Blaricumscheplein 42, Den Haap. 
294. L. Rosseel, Ie Van den Boschstraat 55, Den Haag. 
693. E. H. Ferguson, Tomatenstraat 20, 's-Gravenhage. 
392. J. Trippenzee, Buijs Ballotstraat 1, Leiden. 
110. A. Dunnebier, Volkerakstraat 26hs, Amsterdam, Z. 
D. 555. H. Schenau, Emmastraat 14, Dordrecht. 
D. 746. L. M. Smits, Steegoversloot 70, Dordrecht. 

Candidaat-leden. 
mevr. M. de Bruijn, De Loods, te Lochern. (Eigen aangifte'». 
A. Mondt, Voorthuizenstraat 95, Den Haag. (Voorgesteld 

door D. Sierig). 
B. Vos, Van der Spiegelstraat 10, Den Haag. (VoorgestelJ 

door P. Vos). 
L. Broese van Groenou, tandarts, Ie Sweelinckstraat 64, Den 

Haag. (Voorgesteld door P. Vos). 
H. Heeringa, Achter de Hoven 109b, Leeuwarden. (Voorge

steld door A. Jaasma). 
H. J. ïhoman. Voorstraat 366, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7>i uur. algemeene vergadering te 

8 uur, OD Woensdag 25 September 1935, in het „Zuid", Groen-
mirkt, Den Haag (steeds den 4en Woensdag). 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Wedstriid met 50 getande en 50 ongetande zegels; zie 
verslag (kwaliteitswedstrijd). 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rond
vraag. 9. Sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou
wenhorst, Celebesstraat 29), den 2en Woensdag der maand 
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. 
Derex, Westwal 30b, Goes), eiken 3en Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 75, Blerick), eiken 2en Maandag der 
maand: 7% uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, 
Bloemstraat 18, Zwolle),'in de maand September, ter plaatse 
als gewoonlijk. 

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: P. A. J. Veen, 
Barbirossastraat 74, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand 
in „De Nieuwe K?rseboom", Mariënburgplein, Nijmegen. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
' 'erretari«- C. RAADSVELD, Apeldoornscheweg 114, Arnhem 

Candidaat-leden. 
dr. C. Boeser, Velperweg 108, Arnhem. (Voorgesteld door 

J. G. A. van Hogerlinden). 
H. Roelofsen jr., Bilderdijkstraat 16, Arnhem. (Voorgesteld 

door J. Zonderop). 
Adres wij ziging. 

ei. C. Th. Meijer wordt Wilhelminastraat 25, Velp (G.). 
Bedankt met 1 September 1935. 

W. van Duuren jr., Utrecht. 
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Verzoek. 
De penningmeester J. C. Heidenreich, Burgemeester AVeoris-

straat 53, Arnhem, verzoekt toezending van verschuldigde 
contributie voor het vereenigingsjaar 1 September 1935 lot 
en met 31 Augustus 1936, aan zijn adres, of storting op post
rekening 9692. In den loop van October a.s. zal per post-
kwitantie worden beschikt over contributie, w^elke alsdan nog 
niet mocht zijn voldaan, vermeerderd met incassokosten. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 25 September 1935, des 

avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
i i ! ^ Deze vergadering is de eerste vergadering van het 
nieuwe vereenigingsjaar, in welke dus de periodieke bestuurs-
verkiezing plaats heeft. Aftredende bestuursleden zijn me
juffrouw G. M. W. Veering en de beeren dr. H. C. Valkema 
Blouw en J. C. Heidenreich. Tevens vermeldt de agenda goed
keuring van verschillende jaarverslagen. Om deze redenen 
zal druk bezoek van leden dus zeer op prijs worden gesteld. 

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

Adreswijziging. 
ICO. E. G. de Haas, thans Jan van den Bergstraat 66, Heem

stede. 
211. C. Vinke, thans Zomervaart 54, Haarlem. 

Ingeschreven als lid. 
31. G. H. Faken, Zocherstraat 37, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
W. B. de Jager, Geuzenkade 18 I, Amsterdam, W. (Oud-lid). 

(Voorgesteld door P. Engelenberg). 
• Vergadering. 

Ledenvergadering op Vrijdag 27 September 19.35, des avonds 
te 8 uur, in het gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, 
Tempeliersstraat 35, Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Maandag 26 Augustus 1935, in restaurant „Suisse", te 
Groningen. 

Te ruim half negen opent de voorzitter deze door 23 leden 
bezochte vergadering met een woord van welkom, in het bij
zonder tot de introducée, mevrouw Scholtens-van Weerden, 
en het lid, den heer W. H. de Jonge, die met verlof uit Indië 
m Groningen vertoeft. De voorzitter merkt op, dat de ver-
eeniging staat aan den vooravond van philatelistische ge
beurtenissen en spreekt de hoop uit, dat zoowel congres als 
tentoonstelling mogen slagen. Vervolgens worden de notulen 
van de vorige vergadering vastgesteld en eenige ingekomen 
stukken behandeld. Het verdere deel van den avond wordt 
voornamelijk besteed aan besprekingen over den Philatelisten-
dag en de tentoonstelling, waarbij de voorzitter de leden op
wekt zooveel mogelijk te komen. Een glasbiliet voor de ten
toonstelling, ontworpen door den heer Van der Warf, wordt 
aan verschillende leden ter verspreiding uitgereikt. 

De heer J. F. van Strijen, te 's-Gravonh^ije, wordt voorloopig 
als lid aangenomen. Een verlotirg wordt gehouden, waarbij 
de beeren Kielman en Van der Spek de P'ewonnen zegels ter 
beschikking van de te houden tonbola stellen. Tiidsf-hriften 
werden ontvangen van de beeren Van der Spek en Stoppel-
man, welke gaarne voor de bibliotheek worden aanvaard. 

A. C. S. 
Adresverandcring. 

108. W. H. de Jonge wordt Nieuwe Ebbingestraat 143?., 
Groningen. 

Candidaat-lid. 
J. F. van Strüen, Carel Reinierszkads 15, 's-Gravcnhagc. 
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Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 23 September 1935, des 

avonds te 8>4 uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 

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

In memoriam 
L. JONCKERS, 

t 16 Augustus 1935. 

Onze vereeniging ontving bericht van overlijden van ons 
medelid, den heer L. Jonckers te Maastricht, op den leeftijd 
van 76 jaren. De heer Jonckers was een van onze oudste 
trouwe leden, die als verstokt celibatair heel wat zegeltjes 
vanaf zijn jongere jaren heeft vergaard. Vlak voor zijn dood 
schonk hij zijn verzameling aan een gezin, waarvan hij wist, 
dat dit met zware zorgen te kampen had. Deze goede daad 
kunnen wij van ons verscheiden lid zeer apprecieeren. Op de 
begrafenis was onze vereeniging officieel vertegenwoordigd. 
Hi) ruste in vrede. 

Wegens bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan onze 
stad op 16 dezer, heeft de eerstvolgende vergadering plaats 
op 23 September a.s. J. H. 

Overleden. 
23. L. Jonckers, Bouillonstraat 16, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 23 September 1935, vergadering; 
Maandag 7 October 1935, beurs; 
Maandag 21 October 1935, vergadering; 

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

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

Boekjes voor de rondzending. 
De administrateur verzoekt aan beeren handelaren om toe

zending van boekjes Europa. 
Vergadering. 

Vergadering op Dinsdag 24 September 1935, in de boven
zaal van café „De Valk", Koningsplein, Den Helder. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 90a, Groningen 

Adresverandering. 
J. H. Frerks, van Hoogezand naar Plantsoenstraat 5, Stads

kanaal. 
Bedankt als donateur met 1 Januari 1936. 

F. Hochheimer. Heerengracht 106, Amsterdam. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 26 September 1935, des avonds 
te S'/j uur, in café-restaurant „De Pool", Groote Markt, 
Groningen. 

ZICIITZEXÜIXGEX. 
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's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Oude Dieze 15, 's-Hertogenbosch. 

KORT VERSLAG van de propaganda-vergadering op Zondag 
25 Augustus 1935, in café-restaurant „Villa Catharina", 
Boxtel. 

Do voorzitter opent te circa half vier deze bijeenkomst. 
Aanwezig zijn 17 leden, benevens 5 genoodigden. Allereerst 
geeft hij het woord aan den initiatiefnemer van deze propa
ganda-vergadering, den heer W. de Visser Th.zn., te Boxtel. 
Deze wenscht de aanwezigen een hartelijk welkom toe en 
dankt allen voor hun tegenwoordigheid. Verder deelt hij mede, 
dat de leden uit Boxtel, benevens die uit Liempde, als appre
ciatie voor hen, die deze vergadering hebben willen bezoeken, 
ieder eenige zegels beschikbaar hebben gesteld. Een en ander 
heeft tengevolge, dat onder de aanwezigen een verloting 
zonder nieten gehouden kan worden, hetgeen vanzelfsprekend 
zeer in den smaak valt. Allen zullen dus straks, wanneer zij 
huiswaarts keeren, een of meerdere exemplaren aan hun ver
zameling kunnen toevoegen. 

Hierna neemt de voorzitter weder het woord en na allen, 
in het bijzonder de genoodigden, welkom geheeten te hebben, 
deelt hij de redenen mede, welke tot de belegging van deze 
propaganda-vergadering aanleiding gaven. Daarna zet hij in 
het kort de verschillende voordeelen, aan het lidmaatschap 
verbonden, uiteen. 

Den genoodigden wordt dan gelegenheid gegeven vragen 
omtrent een en ander te stellen. Een der bezoekers geeft zich 
hierbij als lid van de vereeniging op, terwijl eenige heeren uit 
Oirschot ernstig zouden overwegen eveneens als lid toe te 
treden. 

De gebruikelijke maandelijksche verloting brengt wederom 
een negental gelukkige winnaars. Hierna sluit de voorzitter 
deze geanimeerde en vóór alles geslaagde bijeenkomst en 
blijft men nog eenigen tijd in gezellig samenzijn bijeen. P. H. 

Candidaat-lid. 
M. F. Baayens, Molenstraat 59, Boxtel. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op Zondag 

22 September 1935, des namiddags te 3 uur, in hotel Central, 
Markt 51, 's-Hertogenbosch. Convocaties worden nog toe
gezonden. 

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

Adreswijziging secretariaat. 
Leden en donateurs worden veizocht er goede nota van te 

nemen, dat het adres van den secretaris-penningmeestei is 
geworden: Eikendreef 43, Helmond. 

Adreswijziging. 
34. A. van Hees, Anna van En gelandstraat 3, Eindhoven. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 30 September 1935, des 

avonds te 8 uur, in een der zalen van café ,.De Beurs", Markt, 
Helmond. 

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

Jungfrau joch zweefvlucht. 
Ter gelegenheid van het Ie Internationale Zweefvliegers-

kamp op het Jungfraujoch van 4-18 September, zullen de 
Zwitserse posterijen in de eerste dagen van September een 
speciale zweefvlucht met postverzending organiseren. Per 
speciale vlucht gevlogen kaarten zijn hiervan te verkrijgen 
tegen de prijs van ƒ 0,58, vermeerderd met 2 c. voor enveloppe-
toezending en 6 c. porto, totaal ƒ0,66, te gireren op post-
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rekening 92180 van den heer K. Linde, Blankensteinweg 8, 
Meppel. Voor bestellingen, komende van overzee, zijn 10 stuks 
gereserveerd. 

Nieuw lid. 
D. J. Nagel, Zutphen. 

Candidaat-leden. 
G. Leijden, Solo. 
J. ten Wolde, Den Hof. 

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

Nieuwe leden. 
B. van den Berg, Willem Beukelszstraat 35, IJmuiden. 
F. Vingerhoed, Meidoornstraat 18, IJmuiden, O. 

Bedankt. 
C. van der Veen, Stephensonstraat 62, IJmuiden. 

Adreswijziging. 
A. Verhoop, thans Stationsweg 23, IJmuiden, O. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 27 September 1935, des avonds 

te 8 uur. 

EEN ZOMERPRAATJE OVER MEDAILLES, ENZ. 
In één der afleveringen van ons onvolprezen Maandblad 

werd mijn alziend oog geboeid door de afbeeldingen van 
eenige ontwerpen voor medailles, welke beschikbaar worden 
gesteld door diegenen, die zich voor de philatelie en/of den 
Bond verdienstelijk hebben gemaakt. 

Met alle respect voor de goede bedoelingen der gevers, heb 
ik me in stilte afgevraagd: „Wat, in 's hemelsnaam, is er nu 
op den duur toch voor aantrekkelijks aan het bezit van zoo'n 
medaille ?" 

O zeker, het lijkt me heelemaal niet onaardig wanneer je 
op een goeden dag even uit de sleur van je dagelijksche 
bezigheden wordt gesjord en je — bij monde van een buiten
gewoon welsprekend persoon — hulde wordt gebracht voor 
hetgeen ge in afgeloopen jaren voor de goede zaak hebt tot 
stand gebracht en ge — ontroerd door de schoone, welge
meende woorden 'n zilte traan wegpinkend uit uw rechter
oog —■ zoo'n doosje met 'n medaiUe erin in ontvangst neemt 
en — na het even te hebben bekeken — in uw linkerborstzak 
laat glijden. Voorwaar 'n treffend moment ! En thuisgekomen 
laat ge het opgetogen zien aan de leden uwer huiselijke kudde, 
die je echter — na het exemplaar te hebben bekeken — iet
wat medelijdend aankijken alsof ze zeggen willen: „Is dät 
nou alles ?" 

Inderdaad, niet ten onrechte. Wie toch kan zelfs maar bij 
benadering becijferen, hoeveel tijd de beloonde heeft zoek
gebracht, hoeveel goede duiten er zijn uitgegeven, hoeveel 
onaangenaamheden er zijn voorgevallen tusschen hem en z'n 
h"isgenooten, omdat hij dag in, dag uit, avond aan avond 
aan z'n liefhebberij bezig was ? Niemand immors ? 

En nu is dan eindelijk de bekroning gekomen efi het doel 
bereikt, vrienden en kennissen hebban het ding bekeken, 
en nu gaat het in de kast ! 

Ik herhaal, met alle respect voor de goede bedoelingen der 
gevers, had ik toch gaarne gezien, dat wij Philatelisten, die 
toch al zoo ruim beloond worden door het genoegen, dat 
onze liefhebberij ons schenkt, ietwat practischer waren, als 
wé dan persé nogeens extra beloond moeten worden. 

A^s ik dan ook zoo'n Cresus was en belooningen beschik
baar kon stellen (en dit moge dus als 'n stille wenk aan 
eventueele adspirantCresussen onder ons worden opgevat), 

POSTZEGELVEILINGEN. 
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dan zou ik het ietwat anders inpikken. Dan zou ik me b.v. 
wenden tot de diverse vereenigingen met de mededeeling: 
Kijk 'ns, die en die staan op de nominatie voor 'n extratje, 
ik geef zooveel, leggen jullie er nou allemaal — naar 
krachten — wat bij, en dan zullen we dit of dat doen. Bon ! 
Gezien de bekende vrijgevigheid van Philatelisten, regent het 
natuurlijk bijdragen. Het gevolg is dan natuurlijk een uit-
noodiging aan het slachtoffer om op 'n zekeren avond in een 
gezellige bijeenkomst te verschijnen. En klimmende op de 
leuning van mijn overbekende welsprekendheid, zou ik het 
slachtoffer dan ongeveer toespreken als volgt: „Kijk eens, 
vader ! Jarenlang heb je ten koste van je vrije tijd, van je 
eigen dubbeltjes, misschien wel van je gezondheid en van de 
vrede in je gezin, voor ons gesappeld om datgene te bereiken 
en tot stand te brengen wat ons allen thans zoozeer heeft 
verheugd en de Philatelie zoo enorm heeft verbreid. Namens 
alle alle aan- en afwezigen is het mü een aangename taak 
je dit ietwat dikbuikige, verfomfaaide couvertje te mogen 
aanbieden met het verzoek, den inhoud daarvan naar eigen 
goeddunken te gebruiken." Volgt alsdan natuurlijk een drie
werf „hoera" voor den gelukkige. Vanzelfsprekend volgt dan 
het grootsche moment waarop de „gelukkige" — onder den 
indruk van het oogenblik — zélf naar het woord grabbelt en 
— met zoo mogelijk nóg meer welsprekendheid dan ik heb ten 
toon gespreid — eruit zal stooten: „Nee maar is me dat 
effe 'n sof ? Daar heb 'k al zoo dikkels tegen me vrouw ge
zegd: Hè, als die club van ons nou 'ris 'n buitenkansje had 
en 'n eigen gebouw kon stichten en we konden däär alles 
onderbrengen, 'n bibliotheek, 'n archief, 'n paar werkkamers 
voor leden met initiatief, enz., enz., wat zouden we dän 'ns 
effe aan den gang kunnen gaan en de jongens laten zien wat 
je al niet doen kunt, als je over de noodige ruimten en duiten 
beschikken kunt Deksels, wat ben 'k blij, hartelijk dank 
hoor, en nim me nou niet kwalijk, maar nou smeer 'k 'm 
subiet — wacht effe, daar zou 'k 't couvertje warempel nog 
vergeten nou ajuussies hoor, allemaal Nou ga 'k 'r eerst 
'ns 'n poosje tusschenuit om hier en daar eens nieuwe in
drukken op te doen en als 'k weer terug ben, dan kom 'k met 
'n reuzeplan adio !" 

Kijk, zoo iets zou me heel wat practischer lijken. En u ? 
Het bovenstaande schoot me uit de pen, toen ik na 'n één-

daagsch reisje voor eigen rekening al op 't idee kwam van 'n 
„wereld-centrale" ! Stel u eens voor, wat de na-weeën geweest 
zouden zijn als ik 'n veertiendaagsche reis had kunnen maken 
voor andermans rekening Niet 'n „Hollandia Huis", mafr 
'n „Hollandia straat" zou er ontstaan zijn ! Z. 

WIJN EN POSTZEGELS. 
In dezen tijd, waarin zelfs het verzamelen van postzegels, 

van een spel der jeugd tot een wetenschap is geworden, is 
het geen wonder, dat Philatelisten onder de wijnhandelaars 
of wijnhandelaars onder de Philatelisten aan het onderzoeken 
zijn gegaan, in welke landen de wijn, de wingerd, de druif, 
of een of ander attribuut van den wjjnbouw de ontwerpers 
van postzegels heeft geïnspireerd. 

Het zal niet noodig zijn hier nog eens te betoogen, dat door 
de eeuwen heen de wijn en de wingerd van ontzaglijken in
vloed zijn geweest on het materieele, zoowel als het geeste
lijke leven der menschen. 

Vlood, om maar enkele voorbeelden te noemen, de wijn niet 
bij stroomen ter gelegenheid van de Grieksche en Romeinsche 
volksfeesten ? Werd hij zelfs niet als Bacchus of Dionysos 
als een godheid vereerd ? Werd de wijnrank niet als het ware 
een svmbool der beschaving ? Was en bleef de wiin niet d e 
volksdrank in tal van landen ? Is de wijndruif daarenboven 
niet in gedroogden vorm een belangrijk exportartikel in het 
moderne Griekenland ? En zijn zelfs de medici niet tot de 
erkenning van de beteekenis van een druivenkuur gekomen ? 

Nu is het merkwaardig, dat juist in de bii uitstek wijn-
produceerende landen, niemand ooit op de gedachte is gekomen 
den roem van den wijn. den wingerd en de druif, te doen 
verbreiden — en tegeliik den afzet te verfrooten — met 
behulp van die kleine boodschappers, die bij millioenen en 
millioenon door de handen der menschen gaan. De nostzeeel-
ver-'smelaar zal, als hij on d\^ sneciale terrain aan het onder
zoeken P'gat, tot de concl'isiie komen, dat Bordeaux, Bour-
gondië. Champagne, Westelijk Zwitserland, het Duitsche Rijn-
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en Moezelgebied, Griekenland, Hongarije, Spanje en andere 
landen, nooit aan deze mogelijkheid gedacht hebben, ze al
thans niet in den daad hebben omgezet. 

Wel vinden we den wijnstok op een zegel van Kaap de Goede 
Hoop; wijnranken sieren een zegel uit den Russischen Kau
kasus; wijndruiven hangen in een zwaren tros over het hoofd 
van een boerin uit het vorstendom Liechtenstein, die ons de 
edele vrucht op een postzegel aanbiedt. Op een ander zegel 
van hetzelfde staatje draagt een boer de van druiven volle 
korf op den rug naar de pers. En op een bekoorlijk Roe-
meensch zegel, uitgegeven als propagandamiddel voor een 
eet-meer-fruit-week, zien we een kind, dat verheugd naar de 
zoete druiven grijpt, die het kracht en gezondheid zullen 
brengen. Op een Oostenrijksch zegel komt een boerin uit 
Karinthië voor die in haar mand, behalve andere levens
middelen ook een flesch wijn heeft meegenomen. Op een ander 
zegel van hetzelfde land drinkt een boer uit het Neder-
Oostenrijksche land ons vroolijk gnuivend, terwijl hij een 
wijnhevel ov̂ er den schouder legt, gezondheid toe. Duitsch-
land heeft wel een postzegel met een Rijnlandschap er op. 
Laten we vertrouwen, dat hij die dit zegel ziet, onmiddellijk 
aan den koelen dronk uit het land, waardoor de grootvorst 
van Europa's stroomen zijn wateren stuwt, zal denken. En 
voorts bestaat er nog een Duitsche postzegel met het drink-
motief uit Tristan en Isolde. Een postzegel uit Tsjecho-
Slowakije toont den avondmaalsbeker. 

Zijn er misschien onder onze lezers-verzamelaars, die deze 
korte opsomming weten aan te vullen ? 

(Overgenomen uit het maandblad „De Wijn" van Juli 1935). 

BLAUW EN ROOD. 
In een Duitsch blad lezen we een niet onvermakelijke ge

schiedenis, een gevolg van het feit, dat de brievenbussen in 
plaats van in blauw, thans in rood worden geschilderd. 

Iemand, die wat boven zijn theewater was, zooals de uit
drukking luidt, staat voor zoo'n roodgeverfde brievenbus 
die hij voor een chocolade-automaat aanziet. Vergeefs stopt 
hij achtereenvolgens vijf 10-pfennig-stukken in de gleuf, in 
de hoop de verlangde zoetigheid te ontvangen, die natuurlijk 
uitblijft. Dan bekijkt hij de „automaat" wat nauwkeuriger 
en ziet, dat hij een brievenbus voor zich heeft: „Idioot, al te 
idioot, vroeger was ik rood en jij blauw. Nou ben ik blauw 
en jij bent rood. Idioot, al te idioot." 

HET EINDE VAN DE „TIN CAN" MAIL. 
Op blz. 244 van den jaargang 1933 vermeldden wij het een 

en ander over de bijzondere wijze, waarop het 'jrievenvervoer 
plaats vindt tusschen het eilandje Niuafoou, behoorende tot 
de Tonga-groep, en voorbijvai'ende scliepen van de Burns 
Philp Shipping Company. De brieven worden daarbij gesloten 
in een blikken bus, die door de inbool;i^gcn zwenimende 
U'ordt voortgeduwd naar het schip en alsdan aan boord 
wordt genomen. De correspondentie voor de enkele blanken, 
die op dit eiland wonen, wordt in een dergelijke bu.s over
boord geworpen en op dezelfde wijze doi*ir de z^/emmers aan 
land gebracht. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Volgens Engelsche bladen is a a n dit vervoer thans een einde 
gekomen, omda t de inboorl ingen financieele eischen stelden 
— £ 2 per m a n en per tocht — die niet ingewilligd konden 
worden, wijl daardoor he t vervoer te duur zou worden. 

Hoe de blanken t hans in schriftelijke verbinding me t de 
r e s t van de wereld kunnen t reden, wordt door den ber icht
gever n ie t vermeld. 

E E N V O O R S P O E D C L U B VOOR P O S T Z E G E L 
V E R Z A M E L A A R S . 

Kor t geleden s tonden de dagbladen vol over de n ieuwste 
manie , u i t het land van Oom Sam n a a r ons overgewaaid, om 
aan vr ienden en kennissen een ket t ingbr ief te zenden, w a a r 
in, behalve da t de goede zorgen der Voorzienigheid voor den 
geadresseerde worden ingeroepen, een klein geldbedrag is in 
te sluiten, he twelk voor lederen deelnemer kan ui tgroeien 
to t een bu rge rmans -kap i t aa l t j e . 

Dezelfde g rappenmaker i j is t hans op touw gezet door Phila
te l is ten ( ? ) , die een zoogenaamde „prosper i ty c lub" hebben 
opgericht en u vriendelijk ui tnoodigen van den on tvangen 
brief vijf afschr i f ten te maken , deze te zenden aan even zoo
vele adressen en aan een dezer 25 postzegels te zenden. 

W a n n e e r deze' machinerie goed werk t , on tvangt men in k3r ten 
tijd 10.000 brieven me t 250.000 zegels ! 

Zou men met een dergelijken overvloed aan brieven en 
zegels v/el raad weten ? Loopt dus da t risico niet en doet 
a a n dit zaakie niet mee. Men houdt dan tevens zijn 25 
zegelt jes, waa raan men heusch wel een betere en zeer zeker 
veil igere bes temming kan geven. 

R0NDZENDIN6SVERKEER J E T CENTRUM \ 
N I E U W S T R A A T 3 6 , - R O T T E R D A M . 

O n d a n k s ' d e crisis mag mijn rondzendverkeer zich in een 
groote belansstelling verheugen. Heeft U zich al aangemeld als 
deelnemer of inzender? Zoo niet, vraagt dan nog het gratis 
prospectus hieromtrent aan. 
Z O O JUIST VERSCHENEN YVERT f 4,50, PLUS P O R T O . (675) 

Lil A D V E R T E N T I E N I LU 
U I T S L U I T E N D voor en 
t en behoeve van leden der 
aanges lo ten vereenigingen. 

Ik zoek in RUIL Nederlandsche en Koloniale 
zegels en geef Bosnië, Oud Oostenrijk, Hon
garije, Veldpost, naar mancolijsten. Geef on-
gebr. de voorkeur Ik verzoek eerstzcnding. 
Verkoop 2'/4 cent per fr Prijslijsten L. v o n 
H a l ä s z , Budapest VI, Délibabstrasse 29. 
(Lid „Breda", Ned. Ver. v. Postz., enz. (663) 

BELGIË. Speciaal aanbod der Belgische 
Philatelistische Tentoonstellingen. 
BRUSSEL, 1921, jo c , blauw. 
BRUSSEL, 1924, j francs, bruin. 
ANTWERPEN, 1930, 4 francs, groen. 
BRUSSEL, 1931, Inval, t en t , 2,4; fr. 
BRUSSEL, 1935, 5 francs „Siteb". 

Deze vijf zegels slechfs 3 gulden, 
f ranco per aonge teekenden br ief . 

ZICHTZENDINGEN. 
LOUIS JULURD & RLS, 
12 Rue 'mile Clous, BRUSSEL. (666) 

Steeds te koop gevraagd: N e d . e n KoI . , 
per 100, 1000 of meer per soort, afgeweekt 
en gesorteerd Tevens K t l o w a a r gevraagd in 
elke hoeveelheid. Brieven met prijsopgaaf te 
richten aan: Postzegelhandel R. Kormos , 
A. V. Solmsstraat 21, Den Haag, Lid van 
Breda, Ned. Ver. v. Postz.hand-, enz. {6jj) 

Een par t i j t j e g e v l o g e n br ieven 
1928—1935, Nederlandsche fran
keering, goedkoop af te geven. 

Brieven onder no. 665 aan de 
administratie van dit blad. 

H a n d e l a r e n ! Sigaren magazijn annex post-
zegelhandel. eigenaar philatelist, vraagt offer
ten voor inkoop en in commissie, postzegels, 
mappen, series en alle philatelistische benoo-
digdheden, tejen beslist billijke prijzen. 
W. J. Mulder, Bolwerk N . 29, Bergen op 
Z o o m . Vanaf 29 Sept. 1935: Zuivelstr 13. (674) 

P R O F I T E E R T . 
!Oo versch. Zweden f 0,50 
200 Turkije slechts „ i,— 

2\ Albanië „ i,— 
lOQ Bulgarije „ 0,60 

JO gelegenhcidsz. Italië „ o.jo 
IOC Sovjet Rusland „ 0,70 
400 Duitschland „ 1,20 

1 300 Oosteniijk „ 0,60 
JOG „ „ 2,50 
2COO versch. geheele wereld „ 2,50 
Yougo-Slavië, 210—221, compleet „ 0,50 
Ned. rolt. 2-zijdig, 2—40, compl „ T,6O 

„ 4-zijdig, 23 w., compl. z, 12'/ , „ 2,25 
roo versch, Ned.-Indië „ 1,20 
200 „ Nederland „ 3,— 

Porto extra. Giro 40215. 

J O H N GOEDE, 
Brederodestraat 46, Amsterdam, W. (667) 

N e d e r l a n d s c h e V l i e g p o s t . Een ieder 
heeft de groore KLM-vluchten in bezit, doch 
wie heeft de kleine KLM-eer'-tvluchten, waar
van er evenveel eenheden bestaan als duizen
den van de groote vluchten ie KLM-vluchten 
naar Knocke, Athene, Milaan, Bordeaux, Ma
drid, Tallmn.Twente's ie Vliegposten naar Pa
rijs en Londen ä 25 ets , enz Voor ' t buitenland 
zoek ik nog In ruil alle Ned en Ind. speciale 
vHegpost, zooals Postjager, Pelikaan,Uiver,enz.; 
de evtl aankoopsprijs geeft recht op inkoop 
van zeer courante zegels uit het rondzendïngs-
verkeer volgens nevenstiande annonce. 

J . VAM H O L T E N , 
P o s t b u s 5 2 2 , R o t t e r d a m . (671) 

K i l o w a a r van Ned. of buitenl, uitgezocht 
of onuitgezocht, t e k o o p g e v r a a g d . 
Betaal hooge prijzen. Brieven met opg van 
prijs en hoeveelheid, alsook beschr van kwa
liteit, enz te ri hten: R. Kormos, Postzegel-
engroshandel , Den Haag, A. v. Solmsstr. 21, 
Lid Breda, Ncd. Ver. v. Postz. Hand (676) 

ZICHTZENDINGEN 
Ned. en Kol. Europa-zegels. 
AANVANG RONDZENDING 

EIND SEPTEMBER. 
Prima exemplaren. 

Concurreerende prijzen. 
Uitgebreide collecties. 

Stuur t omgaand Uw aanvraag voor 
proefzending, met referentie aan 

W.M.F. SUTHERLAND, 
ALBR. THAERLAAN 49, 

U T R E C H T . (664) 
fp'j^sKSiiSBfVEagi^m 

ROND2EHDINGSVERKEER van wenug voor
komende zegels, te verdeden in 4 categorieën: 
1. Vliegpostzegels geheele wereld. 
2. Europa-zegels , w.o. zeer veel weid., 

herdenk. , gelegenheidszegels, enz. 
3. Neder l and en Koloniën. 
4. Moderne Fransche en Eng. Koloniën. 
Ruime keuze uit uitsluitend zeer courant 
goed; zichttermijn s dagen en evtl, ver-
rekeningstermjjn 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. (670) 

Te koop gevraagd (^7^) 
NEDERLANDSCHE KILOWAAR 
in partijen van 50 kilo en meer. 
Postzegelhandel J. PRENT & CO., 
Sneeuwklokjesstraat 18, Den Haag. 

ZOMERZËGELS. 
12J^ c. per 100 f 6,— 
IVi c. per 100 f 1,90 
series per 100 f 15,— 
Ook in gedeelten. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
gewone soorten Nederland en kilo's. 
5 c. Willem de Zwijger, Zomer-
zegels 5, 6 c , België 1,50 fr., ten
toonstelling. 

H. D R E Y F U S S , 
Anna Vondelstraat 3, 
AMSTERDAM, W. (̂ .s) 
P O S T Z E G L B O i K J E S NOODIG? 
Vraagt bemonsterde offerte aan 

T. DE JONG Tzn., ZEIST, 
2e Dorpsstraat 30b. 

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

1000 versch. postzegels (Europa) 
uit mi jn doub le t ten ö f 1,35 f ranco. 

D. VAN O M M E N , 
Apeldoornscheweg 46, EPE. 

G i ro 132330. (669) 

I I Postzegels, ^ ~ 
Dp] TXSPECTEIJR DER D0M]<]1NEN, ie vS-O.RAA^ENHAGE, Javastraat 42, zal op 
AHJIJDAG 27 SEPTEMBER 1935, des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofd
bestuur der Posterijen, T. en T., ahlaar, Koi'tenaerkade, bij inschrijving verkoopen: 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
Notitiën zijn uitsluitend aan laatstgenoemd gebouw kosteloos vei'krijgbaar. (662) 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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zouden bedoelde zegels opzettelijk zijn vervaardigd om hande
laren in postzegels te gerieven, onjuist is. De m o g e 1 ij k in 
omloop zijnde enkele exempla];en zijn afkomstig van een vel, 
gediend hebbende als k l e u r e n p r o e f , dat tengevolge van 
een misverstand buiten schuld der postadministratie, voor 
een deel werd uitgegeven, doch zooveel mogelijk werd uit den 
omloop genomen en ingeruild. 

Met de meeste hoogachting, • 
De Controleur voor de vervaardiging 

van postzegels, 
J. VAN DE POLL. 

Uit dezen brief blijkt ten stelligste dat van „ m i s b r u i k " 
geen sprake is, dat „ n o n c h a l a n c e " de oorzaak was, en 
da tde „f o u t d r u k" een „k 1 e u r e n p r o e f d r u k" is, in 
elk geval uitgegeven en gebruikt. Ter onderscheiding van de 
„blauwe" moet „k 1 e u r f o u t d r u k" dus worden gehand
haafd. 

In antwoord op een gelijke vraag aan den Heer J. E. Bohl-
meijer. Redacteur voor de speciale rubriek Nederland en 
Koloniën, ontving ik 't volgend schrijven: 

AMSTERDAM, 20 Aug. 1895. 
Waarde Heer Robert ! 
Ik ontving Uwe briefkaart omtrent de 5 cents oranje, en 

moet U berichten dat, na bijna 3 maanden dit zaakje onder
zocht te hebben mijne overtuiging onverzwakt is gebleven en 
door den Directeur alhier versterkt wordt. Dat de Admini
stratie schuld heeft, heb ik niet beweerd. Ten overvloede heb 
ik gisteren een bezoek gebracht aan den Directeur van het 
postkantoor alhier, dezelfde die tot onderzoek, gelijk in Juni 
in het Orgaan onzer Vereeniging gezegd, dadelijk naar Haar
lem is getogen en zich alle moeite heeft gegeven ze van de 
particulieren terug te koopen. Ik liet hem een gebruikt exem
plaar zien en vroeg hem of dit wellicht eene officiëele kleur-
wijziging was. Zjjn antwoord was: „Mijnheer, het is „een 
foutje", niets dan „ e e n f o u t j e", geen officiëele uitgifte !" 
Hierop zei ik dat een f o u t natuurlijk niet o f f i c i e e l 
kon zijn, doch wees hem op de gom aan de achterzijde. ZEdE. 
gaf mij ten antwoord dat drukken, gommen, enz. in afzonder
lijke af deelingen plaats had, en dat nergens de f o u t op
gemerkt was. Een mij onbekend aanwezig Heer vroeg toen: 
„Maar hoe kan de 5 cent in de kleur van een 3 cent gedrukt 
en uitgegeven worden !" Waarop het korte antwoord volgde: 
„Mijnheer, dat is een „ S t a a t s g e h e i m ! " (w o o r d e 1 ij k) . 

Toen ik verder ging, en vroeg: „Maar zou het geen kleuren
proef kunnen zijn, zooals sommigen vooronderstellen ?" repli
ceerde de Directeur: „Neen, Mijnheer ! een foutje, niets dan 
oen foutje !" Nadat de Directeur nog had medegedeeld dat 
van het uitgegevene veel was ingeruild, zoodat slechts eene 
geringe hoeveelheid in handen van het publiek kon zijn, 
waarvoor zeer liooge prijzen befteed worden, en dat ze voor 
„3 c e n t s - z e g e l s w a r e n a a n g e z i e n e n v e r 
k o c h t" on nadat ik mijne qualiteit had bekend gemaakt, be
loofde ZEG. aan onze Vereeniging alle inlichtingen te zullen 
geven, die hij kon en m o c h t geven, waarna ik, onder dank
betuiging, afscheid nam. 

U ziet, waarde Heer ! dat ik het bericht niet wijzigen kan. 
Het is de waarheid, niets dan de waarheid. 

Ik hoop dat U hiermede, enz. 
J. E. BOHLMSIJER. 

B. 

OVER 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDS DAGBLAD 

VOOR FILATELIE VAN 16 SEPTEMBER 19751. 
Nederland. 
Herdenkingszegels. De maandelijkse serie herdenkings

zegels zal ditmaal gewijd zijn aan de slag bij Nieuwpoort, die 
375 jaar geleden plaatsvond. De gebruikelijke 12 waarden 
zullen het portret van Prins Maurits tonen in natuurlijke 
kleuren, en voorts een kijkje op het slagveld. 

Er is wel veel veranderd; de ouderen onder ons herinneren 
zich nog de verontwaardiging bij de verzamelaars, toen de 
Nederlandse posterijen in 1942 van 3 op 5 weldadigheids- en 

jubileumseries per jaar overgingen; thans wordt één serie 
per maand als do gewoonste zaak van de wereld beschouwd. 
Nu tegenwoordig bijna ieder verzamelaar is, is het ook juist 
gezien om de mensen veel afwisseling te geven. 

Toeslag-belastingzegels. De volgende maand zal een begin 
worden gemaakt met de verkoop van de z.g. belasting-post
zegels, 10 waarden, elk zegel met 10 c. toeslag. De toeslag 
dient tot albetaling van onze inkomstenbelasting; elke aan
koop wordt op het belastingbiljet genoteerd. De voorstellingen 
op deze praktische zegels zijn nog' niet vastgesteld, men denkt, 
naar wij uit goede bron vernemen, aan het portret van den 
heer Sijmen B., de uitvinder van het idee. 

Nieuwe etsingnummers. Van de 5 cent met portret van 
Koningin Juliana verschenen de nummers 4219, 4220 en 4226. 

Luchtpost. 
De dagelijkse dienst op Oost-Indië moest de laatste weken, 

in verband met de vele vacantiegangers, geregeld verdubbeld 
worden. Het gemiddelde postvervoer per vliegtuig was: 120 
kilo brieven van 5 cent, 60 kilo van 10 cent, 140 kilo pakket-
post. 

De wekelijkse dienst op West-Indië zal op 30 Sept. a.s. 
worden omgezet in een half wekelijkse dienst. Brieven voor 
de eerste vlucht van deze dienst moeten voorzien zijn van 
het speciale zeshoekige luchtpostzegel van 10 cent. 

Raketpost. Bij proefnemingen, op het strand te Katwijk 
gehouden, werd met een van de projectielen reeds een af
stand van 80 meter bereikt. De tijd zal misschien niet ver 
meer zijn, dat deze raketten ook voor postvervoer gebruikt 
zullen kunnen worden. 

De Philatelistendag. Getrouw aan de traditie werd in het 
begin van deze maand te Utrecht de 66e Philatelistendag ge
houden. Aan het feestdiner namen 2200 verzamelaars deel; 
voor het congres bleek de zaal te klein te zijn. De lezingen 
stonden op hoog peil, het meeste succes oogstte de krasse 
oude heer Van Brink met zijn voordracht over „Herinneringen 
van 40 jaar geleden", de tijd waarin onze post nog per schip 
naar de koloniën werd vervoerd en bijna een maand onder
weg was. Op het congres werd in een motie, ingediend door 
68 verenigingen, geklaagd over het geringe aantal bijzondere 
uitgiften van het afgelopen jaar; besloten werd, aan het 
postbestuur een lijst aan te bieden van gebeurtenissen die 
voor de uitgifte van jubileumzegels in aanmerking komen. 

Op het nieuwe album van Nederland, in 8 banden zonder 
variëteiten, in 32 banden met alle afwijkingen, waarbij com
pleet alle tandingen van de beruchte serie van 1963, werd 
druk ingetekend. 

B. 

PORTRETGALERIJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

39. ALFONSO XIIL 
Eenige maanden na den dood van zijn vader te Madrid ge

boren, op 17 Mei 1886; met hem deed zich dus het merkwaar
dige geval voor, dat hij koning was vanaf het moment zijner 
geboorte. Aanvankelijk stond hij onder regentschap van zijn 
moeder, Maria Cristina. Op 17 Mei 1902 werd hij meerder
jarig verklaard; op 31 Mei 1906 trad hij in het huwelijk met 
Eugenia Victoria van Battenberg, bij welke plechtigheid een 
bomaanslag werd gepleegd. Uit het huwelijk zijn zes kinderen 
geboren: Alfonso, Jaime, Beatriz, Maria Cristina, Juan Car
los en Gonzalo. 

Tijdens den wereldoorlog bleef Spanje neutraal, mede om
dat er een sterke tegenstelling was tusschen koning en volk, 
betrclfende de internationale sympathieën. 

AKonso XIII was een man van zeer weinig begaafdheid, die 
zich gemakkelijk liet leiden door zijn ministers. Gedurende 
vele jaren wa3 Primo de Rivera do eigenlijke machthebber; 
toen dozo dictator ten val kwam, v/aren ook d^ dagen van 
ALoiiso geleld: op 14 April 1931 werd de revolutievlag van 
do Pucrod del Sol geheschen: Alfonso kreeg van de socialisten 
oen vrjgeleide, doch moest het land verlaten. Sindsdien leeft 
hij als ambteloos burger, meestentijds in Frankrijk, alhoewel 
hij nooit afstand van de troon heeft gedaan. Sinds eenige 

J. K. RIETDIJK. ZICIITZENDIXGEN. 
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maanden gaan geruchten omtrent een scheiding van den ex-
koning en ex-koningin Ena. 

Zijn beeltenis komt voor op talrijke zegels van Spanje en 
Koloniën, van 1889-1931. 

De portretten zijn genomen in de volgende volgorde: 
1889. Spanje, Cuba. Philippijnen, Puerto Rico, Fernando 

Poo. 
1889. Spanje (Telegraaf), Cuba, Guinea, Puerto Rico, Phi

lippinen, Fernando Poo (later Rio de Oro en Elobey). 
1901. Spanje. 
1905. Spanje, telegraaf. 
1907. Spanje, Guinea, Elobey, Fernando Poo, Rio de Oro. 
1909. Spanje, Guinea, Rio de Oro. 
1912. Spanje, telegraaf, Rio de Oro, Guinea. 
1915. Guinea, Rio de Oro. 
1919. Guinea, Rio de Oro. 
1920. Spanje, Guinea, Rio de Oro. 
1922. Twee series Spanje, Guinea, Rio de Oro. 
1926. Spanje (op de 20 cts. expres: zijn geheele familie!). 
1927. Jubileumopdrukken van Spanje. 
1928. Spanje. 
1929. Spanje. 
1930. Spanje, verschillende portretten. 
1931. Guinea. 
1931. Opdruk Repüblica Espafiola. 
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40. ALFONSO. 
Prins Alfonso werd op 10 Mei 1907 te Madrid geboren als 

oudste zoon van Alfonso XIII en Ena von Battenberg, in 
welke laatste familie de ongeneeslijke haemophilie dikwijls 
voorkomt. Aan deze bloederziekte is ook de ex-prins van 
Asturië lijdend, evenals zijn broers, van wie Gonzalo reeds 
ten gevolge van deze kwaal bij een onbeteekenend auto
ongeluk om het leven kwam. 

Na den troonsafstand van zijn vader is hy ambteloos 
burger; in 1933 deed hij afstand van alle rechten op de erf
opvolging, toen zijn vader niet wilde toestemmen in het 
huwelijk met Edelmira Sah Pedro Otejo, een Cubaansch 
meisje, van wie Alfonso zich weldra weer liet scheiden. In 
Juni 1935, juist twee jaar na het huwelijk, ging Alfonso naar 
Amerika, waar hij zich weer met haar verzoend heeft. 

Zün beeltenis komt voor op: Spanje, 1926, 10, 20 cts., 1 pta., 
en 20 ets. expresse. 

41. ALGIRDAS. 
Geboren omstreeks 1325( als zoon van grootvorst Ge-

diminas. Toen Gediminas stierf liet hij twee zoons na: Al-
girdas en Kestutis, welke in 1345 als deelvorsten samen de 
heerschappij in handen namen, na eerst gedurende vier jaren 
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een burgeroorlog te hebben gevoerd. Algirdas vestigde zijn 
residentie afwisselend te Vilnius en te Mednikai; zijn popu
lariteit was veel geringer dan die van zijn broer, niettegen
staande hij het gebied van Litauen sterk uitbreidde en in 
1368 zelfs tot voor de poorten van Moskou kwam. 

Weinige jaren later, in 1377, is hij overleden; hij liet een 
zoon na, Wladislaus Jogaila. 

Zijn beeltenis komt voor op: Litauen, 1932, vliegpost, 2 lit. 
1933, vi. 1 en 2 lit. 

42. ALI bin HAMUD. 
Geboren op 7 Juni 1884 als zoon van Hamud bin Mahomed, 

Wien hij op 20 Juli 1902 als sultan van Sansibar opvolgde. 
Er bestond veel ontevredenheid over zijn bestuur, zoodat hij 
op 15 November 1911 aftrad en werd opgevolgd door den 
tegenwoordigen sultan Khalifa bin Harub. Hij overleed te 
Parijs op 8 December 1918. 

Zijn beeltenis komt voor op: Sansibar, 1908-1909. 
43. ALIX. 
Zij werd als jongste dochter van groothertogin Charlotte en 

groothertog Felix van Luxemburg geboren op 24 Augustus 
1929 op slot Berg. 

Haar beeltenis komt voor op: Luxemburg, 1931. 

44. Ignacio ALLENDE. 
Geboren op 20 Januari 1779 te San Miguel el Grande, thans 
San Miguel Allende, als zoon van Miguel Allende en Maria 
Unsaga. In 1810 was hij kapitein van het regiment „Dragones 
de la Reina"; hij schaarde zich in dat jaar aan de zijde van 
de opstandelingen, ten huize van Josefa Ortiz de Dominguez. 
Met Hidalgo en Aldama hief hij de „Grito de Dolores" aan 
op 15 September 1810. Hij nam deel aan verschillende ge
vechten, doch werd gevangen genomen en op 26 Juni 1811 
te Chihuahua gefusilleerd. 

Zijn beeltenis komt voor op: Mexico, 1910, 10 ets. en peso
waarden. 

DE INDISCHE POSTSTEMPELS TIJDENS 
HET ENGELSCHE TUSSCHENBESTUUR 

1811 -1816 
door R. E. P. MAIER. 

Na den slag bij Meester-Cornelis op 26 Augustus 1811 waren 
de Engelschen in het bezit gekomen van Batavia, terwijl op 
18 September d.a.v. heel Java door den gouverneur-generaal 
Janssens aan hen werd overgegeven. Den 19en Augustus 1816 
werd Java weer overgedragen aan Nederland en, hoewel het 
Engelsche tusschenbestuur nog geen 5 jaren geduurd heeft, 
drukte het op markante wijze zijn stempel op den postdienst 
en liet het ons poststempels na, die niet minder interessant 
zijn dan de V.O.C.-stempels, die het voorafgingen. 

Hoewel de Engelschen slechts „tijdelijk" bezit namen van Ja
va, werden t.a.v. den postdienst herinneringen aan het vorig 
bewind, in den vorm van de V.O.C- en L.N.-stempels, in op
vallend korten tijd uitgewischt door deze te vervangen door 
nieuwe, welke in 2 hoofdtypen kunnen worden verdeeld en wel 
in het groote POST-OFFICE- en in het kleinere MEDAIL-
LONTYPE. Daarnaast komen bovendien enkele stempels van 
geheel af wijkenden vorm voor. 
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Qj. 

Deze „Engelsche" stempels, die, voor 
zoover bekend, hierbij in afbeelding zijn 
weergegeven, werden uitsluitend in rood 
en, gedurende het Engelsche bestuur, 
steeds op de adreszijde der brieven af
gedrukt. De met de L.N.-stempels in
gevoerde plaatsaanduiding bleef besten
digd, terwijl het probleem der portaan-
duiding werd opgelost, door geen waarde 
te vermelden, doch te bepalen, dat het 
verschuldigde port met inkt in het stem
pel moest worden ingevuld. 

Er bestonden slechts 3 eigenlijke post
kantoren, n.l. te Batavia, Semarang en ' 
Soerabaja, aan het hoofd waarvan een 
Dostmeester of deputy-postmeester stond. 
Deze kantoren kregen elk een Post-
Office-stempel. Op de overige plaatsen 
was de resident, als bestuurshoofd, te
vens belast met het beheer van den post
dienst. De afstempeling der brieven ge
schiedde daarbij met medaillonstempels, 
die bekend zijn van Buitenzorg, Cheri-
bon. Japara, Joana, Pekalongan, Grissee, 
Rembang en Tegal, welke plaatsen alle 
aan den grooten postweg gelegen zijn. 

Deze beide stempelsoorten zijn, in ver
band met hun uniformiteit, ongetwijfeld 
centraal aangemaakt en verstrekt. Daar
naast treft men enkele stempels aan van 
afwijkend model, nl. van Indramajoe 
(no. 12), Pasoeroean (no. 13), Djocjakarta (no. 14) en Soe-
menep (no. 15, 16 en 16A), welke bij gebrek aan een ander 
stempel vrerden gebezigd, dan wel plaatselijk aangemaakt. 

Regel was, dat brieven op het kantoor van afzending wer
den gestempeld en het eventueel verschuldigde port binnen dat 
stempel met inkt werd ingevuld. De Post-Office-stempels ver-
toonen zelfs 2 vakken, nl. voor DOLLORS en STYVERS. 

Dienstbrieven waren portvrij, terwijl op de overige de 
schriftelijke aanduiding of zij al dan niet gefrankeerd waren, 
moest voorkomen. De 3 postkantoren plaatsten op gefran
keerde blieven bovendien nog het blijkbaar eveneens centraal 
aangemaakte en verstrekte stempel POST-PAID in kastje 
(IA, 2A, 3A), welk voorbeeld door enkele andere plaatsen 
werd gevolgd, maar dan middels zelfvervaardigde stempels. 
(9A, lOA). 

Een overeenkomstig stempel voor ongefrankeerde brieven is 
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17. De oudste brief met Engelschen POST-OFFICE-stempel. 

18. De laatste brief, waarop een V.O.C.-stempel voorkomt. 
mij niet beiiend en ook weinig wvai schijnlijk, aangezien, zoo-
als verder zal blijken, niet-franco verzending uitzondering was. 

Sommige kantoren stempelden de brieven ook bij aankomst 
af. Te Batavia was zulks vrijwel regel, terwijl Verder aan
komststempels gevonden zijn van Indramajoe (no. 12) en 
Buitenzorg (no. 4). 

Het oudst bekende, Engelsche stempel, een Post-Office van 
Soerabaja (afb. 17), komt voor op een brief, die 23 September 
1811 daarvandaan naar Batavia werd verzonden, welk kan
toor bovendien voor aankomst stempelde. Het ingevulde port 
in stuivers is „30 koper", een bedrag, overeenkomend met het 
toen nog geldende tarief. Uit het feit, dat Soerabaja eerst den 
dag vóór de dateering van den brief, nl. 22 September 1811, 
door de Engelschen bezet was, blijkt wel, hoe grondig de „ver-
engelsching" van den postdienst was voorbereid. 

Toch schijnen in de eerste maanden van het Engelsche be
stuur enkele oude V.O.C.-stempels nog sporadisch ge-

'^ bruikt te zijn. In de collectie Van Nifterik bevinden zich 
2 brieven, die zoowel een V.O.C- als een Post-Office-
stempel vertconen en welke in De Philatelist van 1929 
op blz. 297 onder no. 83 en op blz. 198 onder no. 92 door 
den heer Korteweg zijn vermeld en op blz. 299 en 300 
onder ad d. nader zijn beschreven. 

Brief nr. 92, gedateerd Soerabaja 31-10-1811 en ge
adresseerd naar Batavia, vertoont naast het Post-Office-
aankomststempel van Batavia een zeer flauwen afdruk 
van een V.O.C.-stempel, waarvan de waarde niet te ont
cijferen is, doch die ongetwijfeld een 15 st. stempel van 
Soerabaja zal zijn. 

Brief no. 83 (afb. 18), op 25-12-1811 te Batavia aange-
* komen, vertoont naast het Post-Office-aankomststempel 

van die plaats het 10 St. V.O.C.-stempel van Semarang, 
waar de brief derhalve gepost moet zijn. Dit 10 St.-
stempel is daarom zoo merkwaardig, omdat te Semarang 
in het begin van 1811 dit stempel reeds was vervangen 
door het L.N.-monogramstempel m sierletters. Dit werd 
blijkbaar dooi de Engelschen direct in de ban gedaan. 
terwijl het reeds vervallen 10 St.-V.O.C.-stempel opnieuw 
in gebruik werd gesteld, om na enkele maanden opnieuw 
en thans voorgoed van het tooneel te verdwijnen. Brief 

I no. 83 is de laatst bekende, waarop een V.O.C.-stempel 
voorkomt. 

Nadat op 19 Augustus 1816 Java weer aan Nederland 
was overgedragen, bleven de Engelsche stempels nog 
geruimen tijd in gebruik. De eerste plaats, die deze her
innering aan het Engelsche tusschenbestuur uitwischte, 
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was Soerabaja, dat in 1817 het merkwaardige POST COMP
TOIRstempel invoerde, waarvoor echter het PostOffice
stempel nog als model heeft gediend. De laatste plaats, die 
een Engelsch stempel bezigde, schijnt Buitenzorg geweest te 
zijn, dat zich in 1833 nog van het medaillonstempel bediende. 

Aan de hand der afbeeldingen volgen hieronder nadere bij
zonderheden omtrent de verschillende stempels. 
1. JAVA GENERAL POST OFFICE BATAVIA. 
De tekst duidt reeds aan, dat Batavia het voornaamste post

kantoor op Java was. Zooals reeds vermeld, werd dit stempel 
veelal ook op aangekomen brieven geplaatst, mede op die, 
welke van over zee werden aangevoerd. Waar noodig, werd 
het bedrag aan port in het stempel vermeld, doch omstreeks 
eind 1816 is het als regel daarbuiten neergeschreven. 

Het oudste stempel, bij aankomst geplaatst, bevindt zich op 
den reeds vermelden brief, die gedateerd is 2391811, uit 
Soerabaja werd verzonden en omstreeks begin October van 
dat jaar te Batavia kan zijn aangekomen. Het laatst is dit 
stempel bekend op een brief, die gedateerd is Amsterdam 11
71818 en die op 2261819 te Batavia aankwam; eveneens dus 
een aankomststempel. Waar het daaropvolgende stempel van 
Batavia het eerst voorkomt op een brief van 1681819 uit die 
plaats, zal het PostOfficestempel tusschen beide laatstge
noemde data afgeschaft zijn. 

IA. POSTPAID in kastje. 
Dit werd op gefrankeerde brieven geplaatst naast stempel 

1 en is zonder dat stempel niet bekend. Het werd vrijwel 
direct na de bestuursoverdracht op 1981816 afgeschaft en 
niet vervangen. Op brieven, die op 3111816 en later van Ba
tavia verzonden zijn, komt het stempel niet meer voor en is 
vervangen door een schriftelijke aanwijzing „Post Paid" of 
,,Franco". 

2. JAVA POST OFFICE SAMARANG. 
Semarang was het tweede postkantoor van Java. Het eerst 

bekende stempel is van 1821812 (Philatelist 1929 blz. 300), 
terwijl het, na de bestuursoverdracht, van de 3 PostOffice
stempels nog het langst in gebruik bleef, nl. tot minstens 63
1825. Het eerste, daarop volgend stempel dateert van 341825, 
zoodat tusschen deze beide data de afschaffing ervan heeft 
plaatsgehad. 

Tot 1821 was het gebruikelijk het port binnen het stempel 
te vermelden, doch daarna zien we het uitsluitend daarbuiten 
genoteerd. 

2A. POSTPAID in kastje. 
Dit werd op gefrankeerde brieven geplaatst naast stempel 

2 en is zonder dat niet bekend. In tegenstelling met Batavia 
werd dit PostPaidstempel na de bestuursoverdracht niet af
geschaft, doch tegelijk met stempel 2 tot het laatst gebezigd. 

3. JAVA POST OFFICE SOURABAYA. 
Het derde groote kantoor van Java gebruikte dit stempel 

reeds den dag, nadat de plaats door de Engelschen was bezet. 
(2291811). Het oudste stempel staat op den reeds beschreven, 
op 2391811 gedateerden brief, terwijl het jongste van 54
1817 dateert. Het eerste daaropvolgende POSTCOMPTOIR
stempel is bekend van 1561817, zoodat tusschen beide laatst
genoemde data het PostOfficestempel is afgeschaft. ■ 

3A. POSTPAID in kastje. 
Dit werd op gefrankeerde brieven naast stempel 3 geplaatst 

en is zonder dat niet bekend. Evenals te Semarang werd dit 
stempel tot het laatst toe, tegelijk met stempel 3 gebruikt. 

De Medaillonstempels hebben kort na de PostOffieestem
pels hun intrede gedaan, doch zijn na de bestuursoverdracht 
nog langer dan deze in gebruik gebleven. Bekend zijn de vol
gende, met vermelding van oudste en jongste bekende data 
van gebruik. 

4. BUITENSORG. 
Van 1631812 tot 25111833. Het eerste, daarop volgend 

stempel is bekend van 1838. Een „PostPaid"stempel is niet 
bekend. 

5. CHERIBON. 
Van 1812 tot 2011832, in welk laatste jaar het werd ver

vangen door het volgende stempel. Dit stempel werd, in af
wijking van den regel, ook op de achterzijde van brieven aan

gebracht in de jaren 1831 en 1832. Een „PostPaid"stempel 
is niet bekend. 

6. GRISSEE. 
Van 1814 tot 2351815. Het volgend stempel is bekend van 

1818. Een „Postpaid"stempel is niet gevonden. 
7. JAP ARA. 
Van 1815 tot 1822. Een „PostPaid"stempel is niet bekend. 
8. PACCALONGAN. 
(De toenmalige schrijfwijze van het tegenwoordige Peka

longan). 
Van 1816 tot 1827. Het volgend stempel is bekend van 1835. 

Een „PostPaid"stempcl is niet gevonden. 
9. REMBANG. 
Van 1813 tot 1821. Het eerstvolgende stempel is van 1823. 
9A. POSTPAID in kastje. 
Een ruw, blijkbtiar plaats,elijk vervaardigd stempel, dat in 

1813 nog niet, doch in 1816 wel, naast ctempel 9, op gefran
keerde Drieven voorkomt en tot minstens 1820 m gebruik is 
geweest. 

10. TAGAL. 
Van 1812 tot 1830. Het volgend stempel is bekend van 

1836. 
lOA St: POSTPAID in kastje. 
Een afwijkend, blijkbaar plaatselijk vervaardigd stempel, 

dat naast stempel 10 op francobrieven werd geplaatst. Het 
eerst bekend van 1815, terwijl het kort na de bestuursover
dracht schijnt te zijn afgeschaft. 

11. JOANA. 
Gebruikt te Djoewana en bekend uit 1817. Het volgende 

stempel verschijnt in 1826. Een „PostPaid"stcmpel is niet 
gevonden. 

In verband met de uniformiteit der medaillonstempels mag 
wel aangenomen worden, dat deze alle omstreeks eind 1811 
of begin 1812 verstrekt en in gebruik genomen zijn. 

Naast het PostOffice en medaillontype zijn nog enkele 
poststempels van geheel afwijkend model in gebruik ge
weest en wel: 

12. INDRAMAYOE. 
Is met zekerheid bekend van Mei 1815 tot begin 1816, doch 

wellicht reeds in 1811 gebruikt. Daar het vrijwel uitsluitend 
als aankomststempel bekend is en het ingevulde bedrag aan 
port vrijwel steeds 3 St. bedraagt, ligt de veronderstelling 
voor de hand, dat naar Indramajoe franco verzonden brie
ven slechts tot Cheribon getaxeerd konden worden en over 
het traject CheribonIndramajoe nog eens met 3 stuivers 
werden belast, die bij bestelling geind werden. Een „Post
Paid"stempel is niet bekend, terwijl het daarop volgende 
stempel eerst van 1839 is. 

13. POSTPAID STs. in kastje. 
Is bekend op een brief uit Pasoeroean van 1814. Het daar

opvolgend stempel is van 1817. 
14. FRANCO St. 
Bekend op brieven uit Djokjakarta van 1815 tot 1820. 

Een bijzonderheid is, dat het vermoedelijk het eerste stem
pel in Indië is, waar in de tekst FRANCO voorkomt. Het 
daarop volgend stempel is van 1823. 

15 DROST AT SUMANAP. 
Bekend op een particulieren brief, in 1813 uit Soemenep 

verzonden. Dit dienststempel van den drost diende blijkbaar 
tevens als poststempel. 

Dit dienststempel, dat o.a. ook van Grissee bekend is, ver
toont in het schild de initialen van English East India Com
pany, waaromheen de 4 letters van JAVA geplaatst zijn. 

16. RESIDENT SUMANAP. 
In de collectie van Nifterik aanwezig op 2 particuliere 

brieven, die echter geen gegevens omtrent datum en plaats 
van afzending meer bevatten. Is, blijkens den tekst, blijkbaar 
na stempel 15 in gebruik geweest. 
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16A. POST-PAID 
...... ST: in kastje. 

Is geplaatst op dezelfde brieven als stempel 16 en blijk
baar plaatselijk aangemaakt. Het daarop volgend stempel is 
bekend van 1819, 

Hoewel de lijst der tot nu toe bekende Engelsche stempels 
hiermede afgesloten wordt, is het volstrekt niet uitgeslo
ten, dat er nog meerdere gevonden zullen worden. Immers, 
daar stempels 6 en 12 ook als administratief stempel van 
den resident ter plaatse bekend zijn, ligt het vermoeden 
voor de hand, dat de medaillonstempels, evenals no. 15 en 
16, mede als administratief stempel van den bestuursamb
tenaar ter plaatse dienst deden, zoodat meerdere als post
stempel gebezigde dienststempels mogelijk zijn. In de eerste 
plaats kunnen deze verwacht worden van de plaatsen, welke 
in het nader te vermelden TARIEF zijn vermeld en waarvan 
nog geen stempels gevonden zijn, n.1. Anjer, Serang, Oena-
rang, Salatiga, Bojolali, Soerakarta, Probolinggo, Besoeki 
en Banjoewangi. De moeilijkheid is echter, dat van de stem
pels uit den Engelschen tijd niet veel bewaard zijn gebleven, 
terwijl de meeste afdrukken nog onvolledig zijn en de roode 
kleur door atmosferische invloeden veelal is verbleekt. Een 
duidelijk stempel in frisch roode kleur is dan ook een uit
zondering. 

Van de Post-Office-stempels wordt no. 2 van Semarang, 
met den längsten gebruikstijd (1812-1825) nog het meest 
gevonden; daarna volgt no. 1 van Batavia (1811-1819) en 
het minst ontmoet men no. 3 van Soerabaja (1811-1817). De 
medaillonstempels zijn nog schaarscher, teinvijl no. 12 -16 
slechts in enkele exemplaren bekend zijn. 

Toen de Engelschen Java in bezit namen was de post
dienst georganiseerd volgens het door Daendels op 12-12-
1809 uitgevaardigde „Reglement voor de posterijen en voor 
de inspectie der wegen en herbergen op Java". De portta-
rieven bedroegen toenmaals voor brieven lichter dan 10 gr.: 

Van Batavia naar Bantam en Cheribon v.v. 7K stuivers. 
Van Batsvia naar alle plaatsen onder het district 

Semarang v.v., zoomede van Semarang naar Soerabaja v.v. 
10 stuivers. 

Van Batavia naar alle plaatsen onder het district Soera
baja v.v. 15 stuivers. 

Brieven van 10 gram gewicht werden met het dubbele, die 
van 10 tot 100 gram met het viervoudige port belast, terwijl 
die, zwaarder dan 100 gram, over voormelde afstanden resp. 
1, 2 en 3 rijksdaalders (ad. 48 stuivers) kostten. 

Voor gefrankeerde brieven werd dit port bovendien nog 
met Yi verhoogd. 

Uit de weinige bewaard gebleven brieven uit die periode 
blijkt, dat de Engelschen aanvankelijk dit tarief handhaaf
den. Eerst in het op 11 Maart 1813 door Raffles uitgevaar
digde „Nader reglement voor het postwezen op het eiland 
Java" werd een nieuw tarief vastgesteld. Het reglement is 
gepubliceerd in de „Java Government Gazette" (J.G.G.) 
van 13-3-1813 no. 55 en stelt m.i.v. 1 April 1813 regelen vast, 
welke hier beknopt zullen worden vermeld. Tekst, die ter 
verduidelijking woordelijk is aangehaald, is tusschen aan-
halingsteekens geplaatst. 

(Wordt vervolgd). 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTI
KELEN, IN APRIL 1935 VERSCHENEN IN 

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

Afkortingen der tijdschriften: 
A.PH.: American Philatelist. 
C.C.PH.: Collector's Club Philatelist. 
E.T.: L'Echo de la Timbrologie. 
G.: Die Ganzsache. 
G.B.: Germania Berichte. 
G.S.M.: Gibbons' Stamp Monthly. 
L.PH.: London Philatelist. 
I.B.J.: Illustriertes Briefmarken Journal. 
PH.J.G.B.: The Philatelie Journal of Great Britain. 

PH.B.: Le Philatéliste Beige. 
PH.Z.: Philatelist enZeitung. 
P.: Die Post. 
P.M.: Die Postmarke. 
S.C: Stamp Collecting. 
Schw.B.Z.: Schweizer Briefmarken Zeitung. 
W.E.EPH.: West End Philatelist. 

Algemeen. 
Easter in Switzerland by way of the stamp album. S.C. 

vol. XLIV, 1935, 98. 
Esperanto stamps. G.S.M. vol. VIII, 1935, 131. 
Grundbegriffe der Philatelie. P.M. 1935, 85. 
Some De la Rue varieties on their intaglio plates. G.S.M. 

vol. VIII, 1935, 124. 
A simple way to photograph stamps. S.C. vol. XLIV, 1935, 

116. 
War ships on stamps. S.C. vol. XLIV, 1935, 74. 
Im Zeichen des Kreuzes. P. jrg. 42, 1935, 80. 

Arabic. 
Arab, Syria. C.C.PH. vol. XIV, 1935, 105. 

Baden. 
The Postmarks of Baden. C.C.PH. vol. XIV, 1935, 70. 

Basutoland. 
Basutoland „Official" stamps. S.C. vol. XLIV, 1935, 125. 

Britsch-Indië. 
Varieties in India Half Anna, Die 2 of 1873. PH.J.G.B. 

vol. XLV, 1935, 64. 
Canada. 

Canadian Locals. C.C.PH. vol. XIV, 1935, 67. 
Duitschland. 

Die Auftragsnummern auf den Marken des Deutschen 
Reiches. P.M. 1935, 92. 

Die deutschen Feldpoststempel 1914-1918. G.B. jrg. 39, 
1935, 50. 

Die deutsche Heerespost an der Westfront. (Vervolg van 
blz. 67). P.M. 1935, 107. 

„Graf Zeppelin" im Jahre 1934. I.B.J. jrg. 62, 1935, 103, 118. 
Ein Preuszenstempel. G.B. jrg. 39, 1935, 52. 
Die Stolper Post, ihre Stempel und Formulare vom Beginn 

bis zur Gegenwart. G.B. jrg. 39, 1935, 47. 
Duitsche koloniën. 

Nochmals der minderwertige Fagamalo Stempel auf Samoa-
Marken. I.B.J. jrg. 62, 1935, 117. 

Egypte, 
The Official Stamps of Egypt. PH.J.G.B. vol. XLV, 1935, 56. 

Engeland. 
Britain's Jubilee Stamps: art and photogravure. S.C. vol. 

XLIV, 1935, 111. 
British Inland Air Mails. W.E.PH. vol. XXXI, 1935, 173. 
Ueber englische Ganzsachen und Freistempler. P.M. 1935. 

G. jrg. 15, 1935, 17. 
Great Britain (IL The Embossed issues). (Vervolg van 

blz. 57, Dec. 1934). G.S.M. vol. VIII, 1935, 128. 
Great Britain Jubilee Stamps. PH.J.G.B. vol. XLV, 1935, 68. 
Great Britain Silver Jubilee Stamps. L.PH. vol. XLIV, 1935, 

88. 
Finland. 

Die Kalevala-Marken von Finland. A.PH. vol. 48, 1935, 99. 
Formosa (Chineesch). 

The Stamps of Chinese Formosa. (Vervolg van blz. 5). 
PH.J.G.B. vol. XLV, 1935, 65. 

Prankrük. 
Correspondances du siege de Paris par voie de terre. E.T. 

jrg. 49, 1935, 422. 
Les Obliterations Temporaires Frangaises en 1934. E.T. 

jrg. 49, 1935, 372. 
Fransche koloniën. 

Etude sur les premières emissions générales des colonies 
frangaises (types aigle, Napoléon et Cérès). E.T. jrg. 49, 
1935, 368. 
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Hamburg. 
Die Postfreimaiken von Hamburg. (Vervolg van blz. 151, 

jrg. 1934). P.M. 1935, 87. 
Ionische eilanden. 

Kohl, Part 36 (Ionian Islands). I.B.J, jrg. 62, 1935, 76. 
Mexico. 

Les premières emissions du Mexique (1856 ä 1874). E.T. 
jrg. 49, 1935, 363. ' 

Noorwegen. 
Norway. L.PH. vol. XLIV, 1935, 83. 

Oostenrijk. 
Ueber die Portomarken von Südtirol. G.B. jrg. 39, 1935, 47. 
Die Telegraphenwertzeichcn Oesterreichs. P.M. 1935, 102. 
Die Werbestempel Oesterreichs. P.M. 1935, 93. 

Oud-Duitsche staten. 
Der Wert der altdeutschen Marken auf Briefstück. P. jrg. 

42, 193.5, 76. 
Polen. 

Die Postwertzeichen und Poststempel von Polen im 18. und 
19. Jahrhundert. (Vervolg van blz. 77). P.M. 1935, 89, 106. 

Prince Edward Eiland. 
The official airmails of Prince Edward Island and the Mag

dalen Islands, 1928-1930. W.E.PH. vol. XXXI, 1935, 164. 
Roemenië. 

Druckproben der ersten Moldau-Ausgaben. P.M. 1935, 101. 
Les timbres des Principautés danubiennes et de la Rou-

manie (1858 a 1872). PH.B. jrg. 15, 1935, 76. 

Saargebied. 
The British army post office in the Saar, 1935. S.C. vol. 

XLIV, 1935, 63. 
Toeva. 

Tuwa oder was sich das russische Markenmonopol leistet. 
P.M. 1935, 105. 

Tsjecho-SIowakije. 
Nochmals die Präsident-Masaryk 85. Geburtstagsmarken 

der Tschechoslowakei. I.B.J, jrg. 62, 1935, 101. 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 

The first Byrd Antarctic Expedition. A.PH. vol. 48, 1935, 
373. 

Rural Free Delivery cancellations. A.PH. vol. 48, 1935, 370. 
Standardized Hand Stamp Cancellations on the Bank Note 

issues. A.PH. vol. 48, 1935, 359. 
The United States postage stamps of the 20th century. 

C.C.PH. vol. XIV, 1935, 75. 
The Two-Cent Columbian. A.PH. vol. 48, 1935, 347. 

Vervalschingen. 
Belgium forgeries. A.PH. vol. 48, 1935, 386. 
Rusland, Yvert 176-179. P. jrg. 42, 1935, 88. 
San Marino-Zeppelinmarken. G.B. jrg. 39, 1935, 53. 

Zuid-Afrika. 
South-Africa, 1 d. 1934. G.S.M. vol. VIII, 1935, 134. 

Zuid-Australië. 
South-Australia. (Vervolg van blz. 58). L.PH. vol. XLIV, 

1935, 77. 
Zuid-Nigeria. 

Southern Nigeria: Its Posts and Postage Stamps. (Vervolg 
van blz. 19). S.C. vol. XLIV, 1935, 37, 65, 95, 119. 
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ECHTHEIDSKENMERKEN VAN 
BRUNSWIJK NR. 4 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 

Watermerk: Posthoorn in een lijst van 4 rechte lijnen. 
Boekdruk. De meeste vervalschingen zijn steendruk. 
Bovenrand krul dubbele lijn. 
3 lijntjes. 
Geen punt achter Braunschweig. 
Benedenkantlijn dikker dan bovenkantlijn. 
Letters van Braunschweig aan beide einden kleiner dan in 
het midden. 
Rechter ovaaltje staat lager dan het linker. 
1 dichter bij de breukstreep dan in het linker ovaal. 
Beide ovaaltjes links dikker dan rechts. 
Dwarsstreep 4 even hoog als ondereind breukstreep. 
Dwarsstreep 4 hooger dan ondereind breukstreep. 
Groot ovaal rechts boven dubbele lijnen, de rest een dikke 
lijn. 
R en A samenhangend. 
Fond bestaat uit 38 vertikale lijnen. 
7 streepjes op de buik van het paard. 
Staart eindigt bij de derde streep van rechts. 
Boven in de staart langwerpig wit plekje. 
Tusschen de achterpooten geen streepjes van het fond. 
Hoek meest open. 
Achter Pfennig een punt en daarover een streep, zoodat 
het op een uitroepteeken lijkt. 
Bovenkant band loopt van E van Drei tot N van Pfennig 
precies evenwijdig met onderkant groot ovaal. 
Onderkant band dikker dan bovenkant. 
5 lijntjes. 
2 vertikale en 2 horizontale lijntjes. 
Onderkant krul dubbel. 
10 lijntjes. 
3 lijntjes. 
Schaduw bestaat uit lijntjes die van links naar rechts 
dunner worden en steeds verder van elkaar afstaan. 
1 dicht bij de rand van het ovaal. 

DïW.B.Jf.' 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 
IX. 

St. Thomas-Portorico. 
Zegel in 1869 op de markt ver

schenen en in „Le Timbrophile" 
van dat jaar beschreven. Het werd 
waarschijnlijk dcor den Parij-
schen graveur Stern gestoken. 
Het middenstuk stelt voor een 
schip, de „Clara Rothe", waarvan 
de eigenaar beweerde, van Dene~ 
marken (waarvan kroon, scepter 
en zwaarde.i boven het schip z^n 

afgebeeld) de concessie gekregen te hebben, de post te bren
gen tusschen 't eiland St Thomas en Portorico. 9 zegels zijn 
bekend, waarvan 5 in centavos uitgedrukt, alle zwart, te 
weten }4, 1, 2, 3 en 4 ctvs. Verder 4 stuks in realwaarden: 
Yi blauw, 1 vermiljoen, 2 mauve en 4 rs. groen. 

De rechtmatigheid der uitgifte dezer zegels werd dadelijk 
betwijfeld. Ook hield de dienst spoedig op te bestaan, wijl 
slechts verlies geleden werd. Het schip werd verkocht aan 
de republiek Hawaï, die uit de „Clara Rothe" een kanonneer-
boot maakte en den naam wijzigde. 

Zie „Le Timbrophile" v. 1869 bldz. 406, 413, 429 en Mel
ville Phantom Philately. 

Sedang. 
Een stel fantasieproducten uit 1889, waarvan de held is 

een Fransch officier, met name Marie David de Mayrena, die 
eenige maanden in Annam reisde en ook de Sedangs bezocht, 
een lang gestrekt gebied tusschen de rivier de Mekong en de 
Annamitische grens, noordelijk van Cochin-China, westelijk 

van Siam. Daar huwde de Mayrena de 
éénige dochter van een voornaam op
perhoofd met groote feestelijkheden, 
waarna hij zich tot koning van Sedang 
stempelde met den titel „Marie de Eer
ste". Hij bezocht als zoodanig later Pa
rijs, waar hij opgang, maar ook vele 
schulden maakte, en waar hü zegels liet 
scheppen met kroon, wapen, en konink-
Ifke attributen en inschrift Deh Se
dang (Koninkrijk Sedang), in 7 waar
den, getand 11, op wit of geelachtig pa
pier; waarden in math, mouk en dol
lar. Vele zegels zijn afgestempeld met 

het jaartal 1889 tusschen twee streepen in 't midden en in 
een cirkel daarom heen de woorden: Deh Sedang-Pelei Agna. 
De waarden zijn: 

Yi math, bistre. 
1 „ violet. 
2 „ groen. 
4 „ oranje rood. 
1 mouk, blauw. 

Yi dollar, geel. 
1 „ rose. 

De dollar ter waarde van een rijksdaalder, de mouk 50 
centen, de math 5 centen. 

De handelaar Dorsan Astruc te Parijs was het, die de zegels 
voornamelijk verspreidde onder bescherming van zijne Ma
jesteit Marie, par la Grace de Dieu et la volonte nationale 
Roi des Sédangs. 

Zie: „How I made myself King". Interview in Pali Mall 
Budget V. 15 Aug. 1889. Melville, Phantom Philately. 

ADVERTEER EEN KEER 
EN U DOET HET MEER. 

Tw'dscliriftcii, 
Catalogi, eng, 

EXCELSIOR-ALBUM. 
UITGAVE INTERNATIONAAL UITGEVERSBEDRIJF, 

ELANDSTRAAT 169-173, AMSTERDAM, C. 
Reeds ligt het derde deel van deze nationale uitgave voor 

ons, waarvan de bewerking gelijk is aan die van het tweede 
deel, door ons besproken in het Juli-nummer. De nieuwe band 
biedt plaats voor de zegels van de Britsche Levant, Fiume, 
Frankrijk, Fransche Kolonien enz., Georgië, Gibraltar, Grie
kenland met Cavalle, enz., Hongarije, Ierland, Ingermanland, 
Italiè en de Ionische eilanden. 

Dat de samenstellers „al doende hebben geleerd", bewijst 
de zeer korte toelichting op dit nieuwe deel, waarmede de ge
bruikers hun voordeel kunnen doen en dat heel wat beperkter 
is dan het begeleidend woord bij de twee eerste deelen. De 
verklaring is naar onze meening, dat den samenstellers, dank 
zij de gemaakte opmerkingen, de verlangens der gebruikers 
meer en meer duidelijk voor den geest kwamen te staan, 
dat beide partijen elkander hoe langer hoe beter hebben be
grepen en, dat dit volkomen begrijpen thans een uitvoerige 
toelichting overbodig maakt. Een verblijdend teeken, dat het 
beste doet verwachten voor de toekomst. 

De uitvoering van dezen band sluit volkomen aan bij die 
der twee voorafgaande: keurig en overzichtelijk en een genot 
biedend door er eens in te bladeren. 

Wanneer, met pen dergelijke Nederlandsche uitgave voor 
zich, de Europa-verzamelaars thans nog de voorkeur geven 
aan buitenlandsch fabrikaat, begrijpen wij er niets meer van. 
Laten zij, die voor de keuze van een nieuw Europa-album 
staan, nu niet langer aarzelen. In het zesdeelig Excelsior-
album vinden zij een prachtig Nederlandsch product, dat hen 
volkomen zal bevredigen en door de aanschaffing waarvan zij 
de industrie van het eigen land steunen. v. B. 

EUROPA BRIEFMARKEN KATALOG, 19e JAARGANG. 
ZUMSTEIN & CIE-, BERN. 

Deze firma is steeds de eerste met den catalogus voor het 
nieuwe „verzameljaar". De eerste en toch ook weer de laatste, 
want het is en blijft onverklaarbaar hoe zij het klaarspeelt 
de nieuwste snufjes nog in dezen catalogus op te nemen, 
nieuwigheden, die in de philatelistische bladen eerst later 
worden vermeld. Wat dit betreft slaat de Zumstein alia 
records. Toch lijdt de algeheele bewerking van dezen han
digen catalogus niet onder het streven tot het laatste oogen-
blik „bij" te zijn. 

Op rond 560 bladzijden, verdeeld in twee kolommen, worden 
de zegeluitgiften vermeld van de Europeesche landen, de 
Buropeesche postkantoren in den vreemde en de voormalige 
Duitsche Koloniën. Alles overzichtelijk gerangschikt en over
vloedig van illustraties voorzien. 

Aanvullingen worden regelmatig gegeven in de Berner 
Briefmarken Zeitung van dezelfde firma, een intere.-;-ant 
maandblad. 

De tekst is Duitsch, doch een losse woordenlijst in 12 talen 
maakt het gebruik gemakkelijk voor hen, die het Duitsch 
niet of onvoldoende machtig zijn. 

Terecht merkt de uitgeefster op, dat de prijsnoteerinfe-en 
voor haar het moeilijkst zijn. We zullen ons daarin niet ver
diepen; laat het den gebruikers voldoende zijn te weten, dat 
de firma Zumstein deze met de grootst mogelijke nauw
keurigheid verricht. 

Deze keurige catalogus, gebonden in groenen linnen band, 
kost slechts 3 fr. 75. Wij wenschen hem in veler handen, v'". B. 

CATALOGUE DE TIMBRES-POSTE 1936. 
YVERT & TELLIER-CHAMPION. 40e JAARGANG. 

PRIJS 42 FRANCS. 
Op handige wjjze hebben de uitgevers het bezwaar weten 

te voorkomen, dat door het toenemen van het aantal zegels 
de omvang van den catalogus dermate groeit, dat dit boek-

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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werk meer en meer moeilijk te hanteeren is. Zij hebben een
voudigweg het formaat vergroot, waardoor met ongeveer 
200 bladzijden minder tekst kon worden volstaan dan bij de 
uitgave 1935. 

Deze zeer goede Fransche catalogus behoeft eigenlijk geen 
aanbeveling; groot is het aantal gebruikers hier te lande, dat 
het buiten dit werk niet meer stellen kan. De duidelijke druk, 
goede illustraties en overzichtelijke indeeling maken, dat deze 
catalogus meer en meer gebruikt wordt. Dat hij zoo goed als 
„bij" is tot op heden, spreekt vrijwel vanzelf. 

Het vorige jaar zijn de uitgevers begonnen met een vrijwel 
over de gehee'le linie volgehouden verlaging der noteeringen. 
Wij hebben dit toegejuicht, omdat het naar onze overtuiging 
in het belang der philatelie is, wanneer de in vorige jaren 
sterk opgedreven prijzen belangrijk omlaag gingen. Voor de 
groote massa toch blijft het postzegelverzamelen gelukkig 
een liefhebberij, die alleen kan groeien en bloeien wanneer 
de zegels in het algemeen binnen het bereik van de lief
hebbers blijven. Ook in dezen jaargang hebben de uitgevers 
in de richting van prijsverlaging gewet-kt, gesteund als zij 
zich wisten door hen, die het goed met de philatelie voor 
hebben. Wij deden hier en daar een greep, wijl de tijd tot 
het maken van diepgaande vergelijkingen ons ontbrak. Het 
eerst-vermelde getal is dat uit den catalogus 1935, het tweede 
dat van deze nieuwe uitgave. 

Nederland nr. 1 25,— 25,— 
nr. 2 10,— 12,50 
nr. 3 160,— 1 2 5 , -
nr. 4 7,50 8,50 

„ nr. 5 4,50 5,— 
nr. 6 1 0 0 , - 1 0 0 , -
nr. 48 250,— 250,— 

„ nr. 64 200,— 225,— 
„ nr. 93 300,— 300,— 

Baden nr. 1 475,— 475,— 
„ nr. 5 35,— 37,50 

Beieren nr. 7 250,— 250,— 
nr. 8 325,— 300,— 

Frankrijk nr. 1 150,— 125,— 
nr. 33 375,— 375,— 
nr. 40 250,— 200,— 

De totaal-indruk, dien wij verkregen, is, dat de samen
stellers (men zegt, dat de heer Champion persoonlijk de prijs-
noteeringen verricht) met groote objectiviteit te werk ziJn 
gegaan. 

Dat deze goed-bewerkte catalogus, die een schat van wetens-
waardigs bevat, opnieuw zijn weg zal vinden en zijn ge
bruikers zal voldoen, staat voor ons vast. v. B. 

MICHEL BRIEEFMARKEN KATALOG. 
EUROPA - UEBERSEE 1936. 

UITGAVE DER SCHWANEBERGER ALBUM, LEIPZIG. 
PRIJS 5 M. 50 IN EEN, 6 M. 50 IN TWEE BANDEN. 
Alvorens tot een korte bespreking van den inhoud van dit 

werk over te gaan, willen wij wijzen op een merkwaardig 
staaltje van „dumping": de Duitsche regeering heeft zich 
ten doel gesteld de verkoop van Duitsche boeken in het buiten
land te bevorderen en daarom alle prijzen met 25 % verlaagd. 
Deze verlaging krijgt de exporteur van de regeering terug. 
Het is toch wel een merkwaardige wereld, waarin we leven ! 

De Michel wordt meer en meer de catalogus voor den ver
gevorderden verzamelaar en specialist. Voor hen is dit keurig 
uitgevoerde werk de aangewezen leidsman; voor den kleinen 
en doorsnee-verzamelaar achten wij dit werk wel wat al te 
uitgebreid (plm. 2000 bladzijden tekst). 

Overigens niets dan lof voor de grondige wijze waarop 
het geheele verzamelgebied is behandeld. v. B. 

GEBRÜDER SENF'S ILLUSTRIERTER 
BRIEFMARKEN KATALOG 1936, 39e JAARGANG. 

GEBR. SENF, LEIPZIG. 
De „blauwe" Senf voor 1936 ligt thans voor ons in de uit

gave W (wereld), terwijl ook een uitgave E (Europa) en 
D (Duitschland) in dergeliike uitvoering verschenen. De 
wereldcatalogus kost 5 m., de E-uitgave 2,85 m. en de D-
uitgave 1,25 m., alles zonder porto. 

Dat we hier te doen hebben met een goed stuk werk. 

spreekt vrijwel vanzelf. Toch is de nieuwe jaargang niet zóó 
bij als we dat andere jaren van deze uitgevers gewend zijn. 
Het eerste aanvullingsblad verscheen tegelijk met den cata
logus zelven en daarin zyn opgenomen de jubileumzegels van 
de Engelsche koloniën, verschenen in Mei j.l. ! Bij sommige 
koloniën is de noot geplaatst, dat deze uitgifte tot op dat 
oogenblik niet aan de redactie was getoond. Zekerheid is 
prachtig, maar deze wijze van doen is ons onbegrijpelijk. 

Overigens veel lof voor dit werk, hoewel wij toch gaarne 
hadden gezien, dat het benutte papier witter en minder door
schijnend was geweest. 

De prijzen ? Men krijgt uit een vluchtige kennisneming 
niet den indruk, dat de „Senf" zich voldoende aanpast bij 
het lagere prijsniveau van thans, dat alom in de wereld zich 
baanbreekt. Enkele voorbeelden: 

Beieren nr. 1 1935: 225 m.; 1936: 250 m. 
„ nr. 19 1935: 50 m.; 1936: 55 m. 

Wurtemberg nr. 5 1985: 225 m.; 1936: 250 m. 
Nederland nr. 1 1935: 6 m.; 1936: 8 m. 

nr. 2 1935: 3 m.; 1936: 3% m. 
nr. 3 1935: 25 m.; 1936: 30 m. 

V. B. 

DR. A. B. SZALAY : HÖHERE PHILATELIE. 
DIE PHILATELIE DER ZUKUNFT. KINEMATISCHE 

PHILATELIE ODER DIE PHILATELIE OHNE GRENZEN, 
D. I. BOGENPLATZ-PHILATELIE MIT IHREN 8 NEUEN 

HILFSWISSENSCHAFTEN. PRIJS 7 MARK, FRANCO. 
Als literatuurliefhebber verheug ik me steeds, als er iets 

nieuws verschijnt. Maar deze keer verheug ik me extra, want 
er is iets bijzonders verschenen. Het boek van dr. Szalay, dat 
ruim 1050 bladzijden telt, kondigt een nieuwe tijd aan. Alleen 
al door z ĵn titel moet het onze aandacht trekken. Het boek 
is het resultaat van een studie van ruim 10 jaar door een 
man van wetenschap. De schrijver verkondigt in zijn boek 
een nieuwe, hoogere philatelie, de toekomstphilatelie, die ons 
zoo ver brengen wil, dat wij absoluut zeker kunnen keuren. 
Hij doet zijn wetenschappelijk onderzoek aan de hand van de 
z.g. Regatul-zegels (uitgiften voor Transsylvanië, Klausen-
burger- en Grosswardeiner-uitgiften). Toch is de bespreking 
dezer uitgiften maar bijzaak, al rechtvaardigt alleen die be
spreking de uitgave al. Hoofdzaak is de nieuwe geest, die 
door het boek waait. En al is dan ook niet alles nieuw, het 
zou toch van groote ondank getuigen, niet te willen toegeven, 
dat in dit boek vele nieuwe gedachten worden geopperd en 
wat meer is worden uitgewerkt. Ik noem slechts de phila
telistische planimetrie, de leer der druk-inktvlekken (micro-
philatelie) en de tandingleer. Deze gedeelten van het boek 
bereiken een wetenschappelijke hoogte, zooals die tot op heden 
in geen boek gevonden wordt. De heele opzet is origineel en 
afwijkend van het gewone soort handboek en toch zit er door 
het geheele boek een bewonderenswaardige systematiek. Daar
naast is van hooge algemeen philatelistische waarde het pro
bleem der vervalschingen en vervalschers. Deze hoofdstukken 
behoorden met toestemming van den schrijver in alle phila
telistische bladen te worden gepubliceerd, opdat de verzame
laars kunnen zien, hoe zij door de beeren vervalschers en hun 
handlangers om den tuin v/orden geleid. Weet u wel, ver
zamelaars, dat de duurdere Regatul-zegels, die u in uw ver
zameling heeft, 99 tegen 1 valsch zijn ! Mij is bij het lezen 
dezer hoofdstukken menig lichtje opgegaan ! 

Het is geen alledaagsche kost, wat de schrijver u biedt, 
en volgens zijn eigen uitspraak alleen bedoeld voor hen, die 
werkelijke zin voor studie hebben. Het is echter de plicht 
van iedere vereeniging, dit boek voor haar bibliotheek aan 
te schaffen, want iedere vereeniging telt eenige leden, die 
zin en belangstelling hebben voor het wetenschappelijke in 
de philatelie. 

Den schrijver feliciteer ik met deze uitgave en hoop, dat 
het boek die aftrek moge vinden, die hü zi"h ervan voor
gesteld heeft. Dit verdient het boek ten volle door zijn weten-
schanpelijkheid, alsmede door de juistheid en de helderheid 
van de uiteenzetting. K. E. KöNIG. 

P. S. Ik ben gaarne bereid voor vereenigingen, tegen ver
goeding van reiskosten, een lezing over dit fraaie stuk werk 
te houden. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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SITEB. 

(Slot). 
Het spreekt vanzelf dat de tentoonstelling „België en 

Belgisch-Congo", ondergebracht in 13 kleinere zalen, voor de 
vele liefhebbers dezer zoo populaire zegels een lust voor de 
oogen was. Ik wil mij er toe bepalen hier alleen die ver
zamelingen te vermelden, welken een gouden medaille of een 
bijzondere eereprijs te beurt vielen. 

België: 
De monumentale verzameling van den heer André de Cock, 

conservator van het postmuseum te Brussel, gouden medaille 
met bijzondere gelukwenschen der jury, tevens de grand prix, 
zijnde een groote verguld-zilveren beker met edelgesteenten 
ËTGZGt 

Dr. Alfred Magonette, Charleroi, uitgiften 1849 tot 1867, 
een gouden medaille. 

De heer Louis Zurstrassen, Verviers, „epaulettes", een gou
den medaille, alsmede de prijs van Z. M. den Koning: een 
groote verguld-zilveren medaille. 

De heer Jean Dubois, Brussel, uitgiften 1865 tot 1883, een 
gouden medaille en een zilveren beker. 

De heer Et. Corbusier de Meaultsart, Brussel, een gouden 
medaille en een zilveren beker voor uitgiften 1849 tot 1884, 

Dr. J. P. O'Connor, Dun-Loaghaire, Ierland, uitgiften 1849 
tot 1863, een gouden medaille en een zilveren beker. 

Een zilveren beker ontvingen alsnog de beeren Jules Crus
tin, Verviers, en Cyrille Lalière, Lambusart. 

Buiten mededinging waren ingezonden de uitgebreide en 
hoogst leerzame verzameling van den grooten Belgischen phi
latelist Paul de Smeth, Brussel, over versehilende klassen 
verspreid, en de prachtige verzameling van „epaulettes" en 
„médaillons" van sir John Wilson, president van de Royal 
Philatelie Society te Londen. 

Belgisch-Congo: 
De schitterende speciaal-verzameling van dr. Alfred Mago

nette, Charleroi, ontving een 'gouden medaille met bijzondere 
gelukwenschen der jury, alsook de groote zilveren beker met 
edelgesteenten gezet. De eveneens prachtige verzameling van 
den heer Joseph Wright, Londen, een gouden medaille en den 
KoninsTsprijs: een groote zilveren medaille. Verder een gouden 
medaille aan den heer André de Cock, Brussel, voor zijn 
bekend werk: Le Congo Beige et ses marques postales. 

Een zeer voornaam punt, dat alleszins vermelding verdient, 
is wel dat alle scholen van Brussel en omgeving uitgenoodigd 
waren de .,Siteb" onder leiding gratis te bezoeken. Hiervan 
werd op ieder der 6 werkdagen door 6 ä 7 scholen gretig 
gebruik gemaakt. 

Een welverdiend woord van hulde aan den Belgischen 
Bond voor diens zoo uitnemend geslaagde grootsche 
tentoonstelling, waar door de vele duidelijk omschreven ver
zamelingen van groote waarde voor ons, Philatelisten, zoo 
heel veel te leeren viel. 

Ten slotte is te vermelden de Liphinprex, de eerste ten
toonstelling van de philatelistische pers en -literatuur, die in 
een 3-tal zalen was ondergebracht. Of met de dekoratieve op
bouw, waartoe dr. Tedeschi (die de ziel van deze tentoon
stelling was) met 2 wagons materiaal, ziin secretaris, een 
architect en een 5-tal werklieden uit Turiin was gekomen, 
werkelijk datgene bereikt is geworden, wst hij voor de phila
telistische pers bereiken wilde, betwijfel ik zeer. Met de door 
hem persoonlijk uitgegeven ƒ 10.000,— had waarschijnlijk op 
een andere manier meer bereikt kunnen worden. Het aantal 
bezoekers was betrekkelijk gering, het meerendeel verzeilde 
in deze zalen om het speciale stempel machtig te worden. 
Toch waren hier de verschillende werken veel en veel over
zichtelijker tentoongesteld dan bü gewone exposities het ge
val is. Niets was onder glas, elk boek kon men in de hand 

nemen, hetgeen ik helaas maar sporadisch zag gebeuren. 
Toch is het voor dr. Tedeschi te hopen, dat het hem eenmaal 
moge gelukken datgene voor de philatelistische pers te be
reiken, wat hij er zich van heeft voorgesteld. Eén ding is 
zeker: geld en moeite spaart hij er niet voor. 

W. G. ZWOLLE. 

ROLL OF DISTINGUISHED PHILATELISTS. 

Op het jaarlij ksche philatelistencongres in Engeland — dit 
keer te Bath gehouden — worden als regel eenige vooraan
staande verzamelaars ingeschreven op de rol van uitblinkende 
Philatelisten. Dit jaar zijn het de beeren: 

Dr. John Morton Evans, bekend Engelsch algemeen ver
zamelaar, doch die vooral naam heeft gemaakt op het gebied 
van de „platen" der zegels van Britsch-Guyana en Victoria. 

Jean Louis Frangois, vice-voorzitter van de Académie de 
Philatelie te Parijs en die beschouwd wordt als de beste 
kenner van de zegels en afstempelingen van Frankrijk. 

Fred Jarret, een Canadeesche postzegelhandelaar, schrijver 
van verschillende philatelistische werken, w. o. een standaard
catalogus van Britsch-Noord-Amerika. 

WEER EENS EEN POSTZEGELOORLOG ! 
De 20 en 40 filler van de luchtpostzegels van Hongarije 

dragen in de vleugels van het vliegtuig de woorden „Gius-
tizia per l'Ungheria" (gerechtigheid voor Hongarije). Dit 
opschrift was voor de post van Tsjecho-Slowakije voldoende 
aanleiding om alle correspondentie terug te wijzen, met deze 
zegels gefrankeerd. 

Maar de Hongaarsche post is ook niet voor één gat te 
vangen. Zij weert de Tsjechische post, gefrankeerd met 
zegels in de waarden 25 en 30 heller. 

Dat die postbesturen niet verstandiger zijn, want door 
dergelijke maatregelen wordt juist de algemeene aandacht 
gevestigd op opschriften e. d., die wenschen naar voren 
brengen, waarover men liever zwijgt. 

TENTOONSTELLINGSZEGEL DER PEXIP. 

In 1937 7sl gelijktijdig met de wereldtentoonstelling te 
Parijs een EXpositie (Internationaal) der Philatelie plaats 
hebben onder den verkorten naam van PEXIP, onder be
schermheerschap van den president der republiek, van den 
minister van koloniën en van den minister van luchtvaart, 
die een prijs zal beschikbaar stellen voor luchtpostverzame
lingen. Bovendien heeft de minister van P.T.T. besloten tot 
uitgifte van een bijzonder zegelblokje van 1 franc in 100.000 
exemplaren, uitsluitend ter beschikking van de oprichters 
(bureaux: 5 rue Molière, Paris Ier), die aan elk bezoeker van 
de Pexip zulk een blokje zullen uitreiken tegen het toegangs
geld van 5 fr., zegelblokje inbegrepen. 

Verder worden de belangstellenden opgeroepen tot mede
werking door inteekening op een garantiefonds in bedragen 
van 100 fr., 500 fr. en 1000 fr., welke recht geven op resp. 
] . 7 en 15 toegangskaarten, elk van 5 fr., waarvan het bedrag 
(in vermeerdering) is te storten minstens één maand vóór 
opening der tentoonstelling. 

Marr ook zal gezorgd worden voor verkrijgbaarstelling van 
zulke toegangskaarten naar volgorde dc" bestelling aan alle 
vereenigingen, handelaren of verzamelaars tegen betaling van 
5 fr. per stuk. Wordt toezending per post gewenscht, dan zijn 
de portokosten bij te voegen. 

In geen geval worden zegelblokjes afgegeven vóór opening 
der tentoonstelling. 

De bedragen zijn aangeteekend te zenden aan den al-
gemeenen penningmeester notaris Tollu, 70 rue St. Lazare, 
Paris (9e), of pei crossed check of door overschrijving on 
gironummer 1871-84 Paris. v. C. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 



Llaagsche postzegel U 
riiiiiiiiiiiiiiiiii riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n 

andel, 

Noordeinde 196, 
— Giro 110104,— 
DEN HAAG. 

Levering uitsluitend bij vooruitbetaling. Porto extra. 

BIEDT AAN: 
ENGELSCHE BLANCO ALBUMS. 
Alle in klembanden, rood of groen. 

No. 2000, form. 20 X 25 cM., met 100 bladen f 1,65 
No. 2002, form. 2 3 ' . X 2 7 ' ^ cM., m. 50 dikke bl. f 2,— 

No. 2004, form. 26 X 30 cM., met 100 bladen f 2,25 

No. 2008, form. 26 X 30 cMr, met 50 f arton W» f 4,75 
met linnen tusschen strooken plat liggend. ^"^^^ 

H E T L U X E ALBUM. 
Prachtige uitvoering, van f 12,50, 
thans slechts . . . . f 6,95. 

ENGELSCHE STOCKBOEKEN, 
geheel linnen 16^2 ^ 20 cM., met 70 strooken f 1,50 

20 X 24 cM., met 100 strooken f 1,90 

KLEMBANDEN, 
rood of groen 

No. 2010, 20X25 cM., met 225 manilla strooken f 2,75 
No. 2011, 
No. 2012, 
No, Z913. 

mt^ ^<A' 

20X25 cM., met 180 linnen strooken f 3,75 
26X30 cM., met 275 manilla strooken f 3,90 
26 X 30 cM., met 200 linnen strooken f 4,90 

ENGELSCHE GOMSTROOKJES 
Pakjes met 1000 stuks, merk H.P.H., 

slechts 10 cent. 
Pakjes met 1000 stuks, merk Ever Ready, 
reeds gevouwen, iets nieuws en iets 

bijzonders 25 cent. 
Verder alle andere Duitsche en Engelsche merken. 

Ka-Be-, Schaubek- en Schwaneberger Albums 
en Supplementen, =̂ 
— uitgave 1936. — 

Ook vorige jaargangen zijn leverbaar. (529) 

Verschenen is een geheel n ieuw bewerkt 

Schanbek-Europa-Allinni m. m M 
Dit fraaie a lbum bes taa t u i t 3 l innen banden, , 
is gedruk t op p r ima houtvrfl pap ie r en bevat 
p laa t s voor alle bes taande zegels van E u r o p a ; 
bovendien nog een complete opgave van Ned.-
Ind ië , Sur iname en Curasao en rol tanding-
zegels v a n Neder land. H e t biedt p laa t s voor 
circa 20 000 zegels ! 
De geheele u i tvoer ing en d ruk is zooals wfl 
d i t van de Schaubek-albums steeds gewoon 
zfln: p r ima, te rwgl de p rgs van di t pracht
werk, voor de dr ie deelen compleet, slechts 
ƒ 3 5 , — bedraag t . 
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. (631) 

Fa. J. VOET (J. G. Millaard), 
Philatelisten, 

Keizerstraat 9 - Rotterdam, 
heeft de uitgebreidste voor

raden zegels van Europa en 
Nede r l andsche Koloniën, 

zoowel wat oude uitgiften 
betreft, als de allernieuwste; 

kan U ieder gewenscht album, ■ 
met en zonder voordruk, 

leveren, verder catalogussen, 
philatelistische literatuur en 

benoodigdheden, in den uit-

gebreidsten zin des woords. 

Wendt U daarom steeds tot ons, U is dan verzekerd van 
een niet te overtreffen service en algeheele tevredenheid. 
Wij staan U gaarne met iederen raad en elke daad 
ten dienste, want wij zijn: (,35) 

The Firm that means Service and Satisfaction. 



Oe grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
van 35 jaar systematische aankoopen. 

Nederland en Koloniën. 
De zeldzame typen en 
tanJingen, gebruikt en 
ongebruikt, voorradig. 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel 

3 5 Southamptonstreet, 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZEND INGEN. 

Strand, London W.C. (355) 

KILO-PAKKETTEN. 
IERLAND. Bevat veel herdenkings- en gelegenheidszegels van 

de laatste jaren, mooi pakket. 1 kilo ƒ 2,50. 
DENEMARKEN. Origineele door de post verzegelde 1 kilo 

pakketten, bevatten zéér dikwijls 1, 2, 10 kronen, jubileum, 
kanker-uitgiften, enz ƒ3,25. 

ZWEDEN. Origineele door de post verzegelde 1 kilo pakket
ten, waarden uit series 1924-1931, hooge frankeerwaarden 
(ook buitenlandsche), congres- en jubileumz. 1 kilo ƒ3,25. 

FINLAND. Origineel van de post, doch niet verzegeld, mooie 
samenstelling ƒ3,—. 

YOUGO-SLAVIE. Waarden uit de series 1921-1927, 1924-1928 
met prov. porto's, nrs. uit series 182-193, 194-203, 170-181. 
Mooi pakket , ƒ3,75. 

Alles plus porto (Nederland ƒ0,35; Indië ƒ1,25). Geld voor
uit of onder rembours. 
Auf der Heide's Postze^elhandel, 

Postbus 1, HILVERSUM, Giro 1700. (603) 

Fostzegelhandel „INSÜLINDE", 
AERT VAN DER 60ESSTRAAT 19. 

Tel. 556867. DEN HAA6. Giro 46266. 
OELEGENHEIDS-AANBIEDINO 
Jub. 1923. Ned.-Indië, ongebr. compl. f 10,— 
Jub. 1923. Curasao, f^,^^„^^.i? „ 22,50 
Jub. 1923. Suriname, x l X ^ ^ . ^ , 25,— 
Suriname, Kroontjes-Sêrie 1911^" ' ' 

5 stuks, ongebr. „ 13,50 
Kroontjes-porten 1911, 10/30 en 10/50, 

ongebr. „ 14,50 
Ned.-Indië, Dienst 1911, geheel compl. 

28 stuks, ongebr. „ 12,— 
Voor liefhebbers Aangeboden één stel 
Jub. 1923, Curasao en Suriname in blok
ken van 4, met plaatnummer, ongebr. „ 200,— 

(673) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
i 'OSTZEGEL.S, 

OEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Verzèekè mij eenTlsij 'Wjïfr -Hti- |)roef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. f Handteekenma} 
(553) ^̂ V̂«-̂  •.^^■*^ 

In mijn zichtzendingen vindt U: 
^JEen keur van goede postzegels 
%(zoowel EUROPA als OVERZEE, 

alsmede NEDERLAND en KOLONIËN, 
In prima kwaliteit en tegen laagste prijzen. 

Maakt ook U eens kennis met den inhoud mijner 
hoekjes. Het kost U vrijwel niets, daar al mijn 
zendingen philatelistisch gefrankeerd worden en het 
geeft U zeker voldoening, daar U vele manco's met 
geringe uitgaven zult kunnen aanvullen.", 
^ NEVENSTAAND MANCOLIJSTJE 

wordt, liefst zoo volledig mogelijk ingevuld, gaarne 
ingewacht door HERMAN COHN, 

DEN HAAG, 24 Van Lennepweg. 
Tel. i51945. Giro 37029. 

ALLES PRIMA GEBRUIKT. 
1935. iomerzegels, compleet . . . . . . t 0,17 

10 series ƒ1,60; 100 series'^^gQrö,— 
1934. Crisis, compleet OTr. . - 0,10 

Curacao-herdenking, compl. . . - 0,10 
Emma-zegel ^^,0,05 
Weldadigheid, compleet •'•':fe£^^0,20 

1933. 'W. de Zwijger, complee^ ^^^M(i,10 
Zeemanfezegels, compleet . ^ ^ ^ ^ 0 , 2 0 
Weldadigheid, compleet . . . ' . ! ' - 0,20 
Idem, roltanding - 0,25 

De uitgebreide catalogHS 1935-1936 
van Nederland en Koloniën, opnieuw 
bewerkt door P. C. Korteweg en anderen, 

per exemplaar f 0,75. 

Nederiandsche Fostzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, - Amsterdam, C. 

Postgiro 224451. 
H ^ g r P o r t o steeds- ex t r a . ' " ^ f ? | ^99 ) 

DE 2e HONDERD 
s'amenstellingen 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 Indie: W. F. de Nieuwe, 
Oro Oro Dowo 161, Ualang. (60s 


