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BELANGRIJKE 

73e Postzegelveiling 
TE AMSTERDAM, 
op 24 en 25 April 

1936. 
HOOGST BELANGRIJKE AFDEELING 

Nederland en Koloniën. 
Voorts vele andere landen, 
benevens een afdeeling 

RESTANTVERZAMELINGEN, ENZ. 
Geïl lus t reerde catalogus 
wordt aan serieuze gegadig
den g r a t i s toegezonden. 

Voor volgende veiling kan 
nog goed materiaal worden 
ingezonden. - Desverlangd 
wordt voorschot verstrekt. 

HEKKER'S 
POSTZEGELHANDEL N.V., 
Directie: P. J. Hekicer, beëedigd malcelaar en philatelistisch expert. 

ROKIN 4 0 , AMSTERDAM. 
TELEF. 33324 POSTGIRO 21278. 

Steeds gaarne bereid ook uw philatelistische belangen 
(13) naar beste weten te behartigen! 

J. K. RIETDIJK 
AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP 

LÄNGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
TÉL. 11702O. — POSTREKENING 117396. 

±7, 28 EN 29 APRIL A.S. 
BELANGRIJKE 

123' POSTZEGELVEILING 
GEÏLLUSTREERDE CATALOGUS VOOR 
SERIEUZE REFLECTANTEN GRATIS, OP 
AANVRAAG BIJ DEN AUCTIONARIS. 

Speciaal Catalogus 1936 
P&STZEGELS VAN NEDERLAND EN KOLONIËN, 

• 
uitgave van de Nederlandsche Vereenl-
ging van Postzegelhandelaren, is zoo
even verschenen. Vele verbeteringen. 
Zeer belangrijke afdeeling Luchtpost! 

Prijs f 1," plus 15 cent porto. 
Bestelt nog heden! Giro 117396. 

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

(8) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



postzeBelhandel p . HoogerdÜk, 
HOIENSTRMT 22, DEN HUG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

UITGEBREIDE CATALOGUS 
VAN NEDERLAND E N KOLONIEN, 

bewerkt door P . C. Korteweg. 
1935-1936. — Prgs 50 cent. 

NEDERLAND., 
1919. 40 en 60 op 30 et. (2 stuks) . . . . ƒ 0,10 
1927. Roode Kruis (5 stuks) - 0,55 
1930. Rembrandt (3 stuks) - 0,30 
1932. Vreemdelingenverkeer (4 stuks) . . -0,45 
1934. Crisis (2 stuks) -0,12 
NED.-INDIE. 
1932. Leger des Heils (4 stuks) - 0,55 
1933. Crisiswerk (4 stuks) -0,30 
1935. Militaire Tehuizen (4 stuks) . . . -0,50 
1934. Emma-zegel (1 stuk) 0,10 
1932. Luchtpost 50 op 1,50 (1 stuk) . . . - 0,15 

POETO EXTRA. 
Pryslgst van postzegelpakketten, albums en alle 

benoodigdheden, op aanvraag gratis verkrflgbaar. 
(10) 

VOOR 

150 CENTEN 
EEN COMPLEET ALBUM 
VAN NEDERLAND EN KOLONIËN. 

ONGEVEER 85 PAGINA'S EN 
TOEGELICHT MET 250 CLICHÉ'S. 

iilliillilllilllilllilliliiliiilllillliillil^ 
LOSBLADIG. ELK JAAR VERSCHIJNT 
EEN SUPPLEMENT OP DIT ALBUM. 

POSTZEGELHANDEL 
^ ^ „UNIVERSUM", 
^ w GRAVENSTRAAT 4 
.^^ ^ 6^ den MïeuwendyA, 

AMSTERDAM. 
TELEFOON 42164. (,8) POSTGIRO 33045. 

DEN HAAG, STEVINSTRAÄT 70. 
A A N K O O P - V E I L I N G E N - V E R K O O P . 
Telefoon 5 5 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 

MIJNE 

75e Postzegel veiling 
zal 11, 12, 13 en 14 Mei 1936 in Hotel „Polen" 

te AMSTERDAM 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. 

IVoor de 76a en volgende veilingen kunnen in- H 
zendingen regelmatig wordentoegezonden.H 

W ILT U VERKOOPEN? 
ENDT U TOT MIJ! 

hetzij voor directen, contanten verkoop, 
want steeds ben ik KOOPER van g o e d 
v e r z o r g d e COLLECTIES en PARTIJEN 
tegen contant geld, 

hetzij voor verkoop in VEILING, want 
OOK DAN is het UW BELANG zich 
onverwijld met mij in verbinding te stellen. 

VEILINGCONDITIES wordt.n op aanvraag 
gaarne kenbaar gemaakt, terwijl bij belangrijke 
objecten p e r s o o n l i j k e b e s p r e k i n g t e r 
p l a a t s e [kan plaats hebben en op verzoek 
RENTELOOS VOORSCHOT wordt verstrekt! 

DISCRETIE VERZEKERD! 

VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING! 

MAX P@&L 
DEI HAAG, STEVINSTRAÄT 70. 
Telefoon 5 5 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 
Bankiers: Amsterdamsche Bank N.V., Den Haag. 
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ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 23 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

15e Jaargang. Breda, 16 April 1936. Nr. 4 (172). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

» 
. 
„ 
n 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

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

, 
» 
„ 
. 

- 5,50 
- 4,50 
- 4 , -
- 3 ,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzoo veel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De adminis t ra t ie b e h o u d t zich h e t 
recht voor adver ten t iën , zonder opgaaf 
van redenen, ter plaats 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 156, Middelbure (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, 
Brouwersplein i^r, Haar lem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 4J4, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H . L. S. Adama, Van Oldenbarneveltstraat 2, Nijmegen. 

Vaste medewerkers: H . J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, ir. G. van Caspel, W. P. Costerus, 
L. van Essen, M. J. baronesse van Heerdt-Koliï, J. A. Kästeln, K. E. König, R. E. P. Maier, 
J. G. Millaard, mr. J. H . van Peursem, Leon de Raaij. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num-
meis, 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 49^6. Postrekening 37183. 

OVERDRUK 3 OP 5 CENT DER SERIE 1925 
VAN SURINAME 
door H. J. L. DE BIE. 

De serie overdrukjes werd reeds eerder in de tijdschriften 
behandeld. Omtrent oplagen, typen, enz. verscheen van de hand 
van dr. A. M. Benders in „i'ostzegelkunde en Postwezen" een 
interessant artikeltje. Hun, die over dit werk de beschikking 
hebben, beveel ik aan om het onderwerp op blz. 174 weer even 
door te lezen. 

Het is toch merkwaardig, dat over het algemeen juist de een
voudige zegels onze aandacht ontsnappen, terwijl toch bij 
nadere beschouwing daarvan dikwijls veel interessants ver
meld kan worden. Zulks is ook het geval met de 3 op 5 cent 
van Suriname. 

Onaanzienlijk, by leelyk af, biedt dat zegel genoeg phila-
telistisch terrein om te verkennen. 

Het zegel werd voor werkelijke frankeering zeer veel ge
bruikt. Bovendien werd door de ambtenaren, nu en dan, soms 
zelfs gedurende eenige weken, aan het publiek, instede van 
zegels van 6 cent, 3 op 5 cent zegels verkocht. Is een veel
vuldig gebruik van een postzegel in den regel een der eerste 
factoren om een zegel algemeen te maken, bij de 3 op 5 cent 
is zulks niet het geval. Door het gebruik werd van deze 
zegels een groot percentage ongeschikt voor de verzameling. 

Van de 25 stuks 3 op 5 cent, welke door mij, bjj wijze van 
steekproef werden gesorteerd, bleek plus minus de helft on
geschikt om verder behandeld te worden. Van de overige 50 9ó 
ging, biJ het ontdoen van de papierresten, nogmaals een klein 
percentage verloren. Ik moet het afweeken van deze zegels 
ten sterkste ontraden. Dit vindt zijn oorzaak in de omstandig
heid, dat de overdruk werd aangebracht op de zeer afwasch-
bare 5 cent groen van de serie van 1922. Dergelijke zegels 
weekt men niet af. In „Wenken voor verzamelaars" door J. D. 
van Brink, op blz. 336 van „Postzegelkunde en Postwezen", 
wordt de weg gewezen hoe of deze soort zegels behandeld 
moeten worden. 

Zooals ik zeide behandelde dr. Benders de serie overdrukken 
van 1925 reeds eerder in het „gedenkboek". De schrijver 
meldde daarin al, dat de opdrukvorm heeft bestaan uit een rij 
van 10 opdrukjes. In beginsel is dat ook zoo. Men trekke daar
uit echter geen onjuiste conclusie dat de opdruk per 10 stuks 
tegelijk op het vel werd aangebracht. Bij een oplage van 
175.000 zou zooiets 17500 drukgangen vormen. Bedoeld werd, 
dat men is uitgegaan bij het monteeren van den opdrukvorm 
uit de eerste liggende rij van 10 opdrukjes. 

De zegels werden overdrukt bij den heer J. H. Oliviera te 
Paramaribo, alwaar welwillend ter drukkerij eenige duistere 
punten omtrent dezen opdruk werden opgehelderd. Het gold 
hier twee door mij ontdekte typen, welke op zichzelven wel 
verklaard konden worden, maar waarvan de ligging op het 
vel, in onderlingen samenhang beschouwd, zoo'n afwijking op 
den regel vertoonde, dat daardoor mijn opgebouwde theorie 
aan het wankelen was gebracht. 

Mijn theorie bleek evenwel gedeeltelijk juist te zijn. 
Het mocht mij gelukken 

1 m.in. b '̂nd 2) 

3̂ 
mtßi 

voor de onbelicht gebleven 
punten een aannemelijke 
verklaring te vinden, terwijl 
weer bleek hoeveel en ge
compliceerd de factoren 
kunnen zijn bij het trekken 
eener conclusie. Daarnaast 
ook, hoeveel kans er altijd 

T i t bestaat, dat er belangrijk 
feitenmateriaal onbewust 

buiten onzen gezichtskring onttrokken blijft. Dit weten wij 
nog wel van de provisoriën van 1898, welke serie, zoowel 
wat karakter der typen als de ligging ervan op het vel be
treft, kenmerkend veel overeenkomst heeft met de 3 op 5 cent. 

Het uitgangspunt bij het samenstellen van den opdrukvorm 
van de 3 op 5 cent is de liggende rij van 10. Per liggende rij 
is de rangschikking der typen als volgt: 

II II II I I I I II I II [ I I I I n ~ | 
De typen verhouden zich dus als 6 : 4. Al de liggende 10 rijen 

hebben, met uitzondering van rij 2, deze rangschikking. Hier
door zijn vertikale rijen typen ontstaan. Per staande rij repe-
teeren de typen (c. q. opdrukfouten) zich dan ook van boven 
naar beneden. Omdat b.v. de hals van de „3" op het 9e zegel 
is gebroken, wordt zulks bij de geheele 9e rij opdrukken 
waargenomen. Een dergelijk repeteeren wijst op het gebruik 
van logo's, terwijl de identieke rangschikking per liggende rij 
ons zegt, dat er is gewerkt met logo's van 10. De vraag was 
nu: waarom wijkt de 2e rü, wat de rangschikking der typen 
betreft, van den regel af ? 

Men zou toch zeggen, indien alles er op wijst, dat er is 
gewerkt met liggende logo's van 10 opdrukken, en dat een 
aantal van deze identieke, zuiver aan elkaar gelijk zijnde 
logo's, onder elkaar tot één opdrukvorm worden vereenigd, 
dat een dergelijke afwijkende rangschikking in de typen van 
links naar rechts, niet mogelijk kon zijn. 

Nu bleek mij bij nadere beschouwing, dat weliswaar de 
r a n g s c h i k k i n g der typen op de tweede rij niet klopte, 
maar dat de v e r h o u d i n g eender was, n.l.: 
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Op de schets is de veranderde rangschikking door mij aan

gedikt. Ze ligt in een strook van 4 besloten. 
Verdeelt men deze strook in een linker- en een rechter 

paartje, dan ziet men, dat bij eventueele omwisseling daarvan, 
de geheele rij kloppend wordt. De eerste gedachte welke zich 
nu opdringt, is: er heeft een omwisseling plaats gehad; 
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waarschijnlijk heeft men er een stuk uitgezaagd en vervangen 
door een ander blok. Dit is de opgebouwde theoiie waar ik 
het reeds over had. 

Alvorens ik verder ga, wil ik er eerst de aandach*- nogmaals 
op vestigen, dat dus de volgende richtlijnen omtrent het 
samenstellen van den opdrukvorm waren ontstaan: 

1. Oorspronkelijk is men uitgegaan van typograiischs op
drukken. 

2. Dat men los gezette opdrukken gebruikte, w e l k e on
d e r l i n g k a r a k t e r i s t i e k v e r s c h i l l e n . 

3. Deze overdrukken bestaande uit losse zetsels, in een hori
zontale rij van 10 tot een logo werden verwerkt. 

4. De liggende logo's van 10 werden onder elkaar tot één 
logoplaat vereenigd. 

De vraag welke zich nu onmiddellijk opwerpt is deze: Heeft 
men eerst een los zetsel van 10 opdrukken gemaakt ? Zoo ja, 
heeft de zetter t o e v a l l i g bij zes van deze 10 zetsels, 
kenmerkend identiek het waardecijfer „3" dichter bij het links 
daarvan geflankeerde sterretje geplaatst; of was er slechts 
sprake van twee van elkaar verschillende zetsels, waarvan 
direct enkelvoudige en vervolgens meervoudige logo's werden 
gegoten welke in een verhouding van 6 : 4 tot één liggende 
logo van 10 werden samengevoegd om nogmaals daarvan een 
vorm te maken van papier mache ? Hierop kon ik ter drukkerij 
geen pertinent antwoord verkrijgen. Men wist zich dit niet 
precies te herinneren. Wel verklaarde de werkman, die in 1925 
bij het drukken assisteerde met alle beslistheid, dat er met 
logo's van 10 is gewerkt. Desgevraagd vernam ik van hem 
nog nadere bijzonderheden welke voor mij van zoodanig belang 
waren, dat ik de afwijking der typen op de 2e horizontale rij 
kan verklaren. Wat deze werkman verklaarde, komt ongeveer 
op het volgende neer: 

Eerst is gewerkt met losse lettertypen. Details hieromtrent 
konden helaas niet meer worden nagegaan. Het losse zetsel 
heeft gediend tot vervaardiging van den vorm in papier mache, 
bestemd voor den aanmaak van 5 logo's van 10 stuks hori
zontaal naast elkaar staande overdrukken. Over het ontstaan 
der typen kon geen positieve verklaring worden gegeven. Wel 
werd bevestigd, dat reeds in den vorm, welke diende voor den 
aanmaak der logo's, de beide typen in de gegeven rang
schikking geboren waren. De vijf stuks liggende logo's van 10 
werden vereenigd tot één opdrukvorm. Gedemonstreerd werd 
hoe zoo'n logo bestond uit een reep metaal (loodsubstantie), 
waarbij de 10 overdrukken tezamen één onvervreemdbaar ge
heel vormden. Nadat de vijf logo's waren vereenigd tot één 
opdrukplaat van 50, bleek, dat de onderlinge afstanden tus-
schen de overdrukken niet klopten. De waardecijfers kwamen 
niet precies centrisch op de zegels, zoodat verschoven op
drukken zouden ontstaan. Dit alles was het gevolg van metaal
krimping, werd gezegd. Hierin werd tegemoetgekomen als 
volgt. 

De logoplaat werd op verschillende plaatsen doorgezaagd 
van boven naar beneden en deze plaatsen opgevuld met z.g. 
„wit"; dit doorzagen geschiedde waarschijnlijk als op het 
schetsje A aangegeven. 

Fig. A. 
(Bovenhelft van het vel). 
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De dubbele lijnen geven de plaatsen aan waar tusschen-

ruimten ontstonden welke werden opgevuld met z.g. „wit". 
(De in bovenstaande figuur bedoelde logo moest m e t de 

overige vier daaronder geplaatste logo's worden doorgezaagd; 
oorzaak was krimping van het metaal. De reeds besproken 
omwisseling der paren in de tweede rij dient als richtsnoer 
tot het bepalen van de plaatsen waar gezaagd werd.). 

J. K. RIETDIJK. — I 

Pig. B. 
(Logo van 10 opdrukken). 

linker 5 rechter 5 

II II II I I II II I I n 

a b c d 
Combinatie b = c. 

De beide combinaties b en c zijn identiek en vormen in 
eikaars verlengde het middenstuk van 8 opdrukken, terwijl de 
linker- en rechtervleugel de identieke typen a en d de logo 
van 10 completeeren. 

Deze govolgde werkwijze verklaart het eventueele uit
springen van het waardecijfer in de vertikale rij, terwijl thans 
een aantal losse blokken den opdrukplaat vormden. 

Hiermede is van alle zegels eerst één helft (5 rij en) gedrukt. 
Daarna van alle vellen de tweede helft. De afwijking in de 
2e rij moet verklaard worden in de omstandigheid, dat na het 
drukken van de onderste (eerste) helft, de opdrukplaat is 
nagezien, waardoor bij omwisseling van twee blokken een 
andere compositie ontstond. Het is ook niet onmogelijk, hoewel 
niet waarschijnlijk, dat ook tydens het drukken van de tweede 
(of bovenste) helft de omwisseling heeft plaats gehad, in welk 
geval er dan vellen zouden bestaan, in een zetting waarvan 
ook de tweede rij normaal is. Hoogstwaarschijnlijk is dit 
echter niet het geval. Men kan echter niet weten. Voor mel
dingen houden wij ons zeer aanbevolen. 

Het is wel merkwaardig dat bij de 3 op 5 cent meermalen 
drukonregelmatigheden zijn gesignaleerd, welke mogelijk een 
subjectieve waarde mogen hebben, maar overigens van geen 
beteekenis zijn, terwijl constructieve verschillen niet werden 
gezien. Hieronder versta ik in het bijzonder alles, wat on
middellijk leidt tot een objectieve verklaring, waarin de feiten, 
vooral technische, fragmentarisch in oorzaak en gevolg worden 
verwerkt. Zulke welke de heer Korteweg in „De vraagbaak der 
philatelic" zoo kernachtig „het neusje van den zalm" noemt. 

Beschouwingen over het krimpen der logo's 
in ander verband. 

Men placht de bedoelde krimping van de logo's in den regel 
vast te stellen door het maken van een z.g. „trekproef". De 
trekproef besliste of er moest worden gezaagd om de af
standen tusschen de opdrukken te corrigeeren, zoodanig, dat 
elke opdruk bij benadering zuiver op het midden van het zegel 
kon worden gedrukt. Hierdoor ontstond uit den aard der zaak 
een opdrukplaat van min of meer andere compositie dan de 
opdrukplaat, welke werd gebruikt voor het maken van den 
trekproef. Vóór men dus tot een definitieve opdrukplaat kwam, 
werd er g e z a a g d , g e s n e d e n e n g e p a s t , zoodat er 
van de oorspronkelijke logo's soms niet veel overbleef. Om ge
noemde factoren is het dus mogelijk, dat de tusschenafstanden 
der opdrukken van den trekproef, met behoud zelfs van even
tueele rangschikking der typen, min of meer kunnen ver
schillen met die van de zegelvellen. 

Ik vond de consequenties der in Suriname gevolgde opdruk-
methode zoo interessant, dat ik het niet kan nalaten te ver
wijzen naar de destijds verschenen artikelen omtrent de ver
onderstelde 2e zetting van de 10 cent opdrukken van 1898, 
waarbij men metingen deed der afstanden tusschen de op
drukken van den trekproef, om ze te vergelijken met de uit
komsten van soortgelijke metingen op veldeelen. Hoe interes
sant en leerrijk overigens het feitenmateriaal van den terzake 
deskundige ook was, op dat ééne punt verschilde mijn meening 
met de zijne. 

We zullen afwachten welke verrassingen de 3 op 5 cent 
ons zal brengen. We zullen de onderste helft van het vel 
zetting I, en de bovenste zetting II noemen. 

Tenslote zouden nu nog, in het licht van deze theorie be
schouwd, de oplagen der typen kunnen worden vastgesteld. 
Deze zijn dan: type I: 105000; type II : 70000. 

In verband met de groote vernietiging waaraan de 3 op 
5 cent heeft blootgestaan door de reeds eerder door mij ge
noemde oorzaak, kunnen We gereedelijk erkennen, dat type II 
zeldzamer zal zijn dan we bij oppervlakkige beschouwing 
zouden denken. 

»OSTZEGELVEILINGEN, 
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Uitaiflen 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

ARGENTINIË (Maart 1936). 
Dienstzegels, opdruk M.J.I. op onderstaande waarden der 

nieuwe serie frankeerzegels: 
3 centavos, groen. 
5 „ bruingeel. 

Als voren, opdruk M.M.: 
5 centavos, bruingeel. 

10 „ rood. 
20 „ blauw. 

BELGIË. 
Opdruk gevleugeld wiel in karmijn op onderstaande waarde 

der nieuwe serie frankeerzegels: 
35 centimes, groen. 

BELGISCH-CONGO. 
Opdruk in groen op onderstaand luchtpostzegel in de koer-

seerende teekening: 
3.50 F op 3 francs, bruinrood. 

De vervallen waarde is dubbel doorstreept. 
Ir. Van Caspel dank voor toezending. 

BRAZILIË. 
Het 300-jarig bestaan der stad Carneta bracht de speciale 

frankeerzegels: 
200 reis, geelbruin. 
300 „ groen. 

Zij geven een gezicht op de stad weer, met het opschrift 
„Tricentenario de Carneta, 24 de Desembro 1635-1935". 

Het papier toont het koerseerend watermerk. 

BULGARIJE. 
De eerste waarden der frankeerzegels in de koerseerende 

teekeningen zijn thans verschenen op krytpapier en zonder 
watermerk: 

10 stot., rood en bruingrijs. 
1 lewa, groen. 
2 „ rood. 

CHAMBA. 
Opdruk Chamba State op frankeerzegel van Britsch-Indië, 

Yvert nr. 118: 
4 annas, olijfgroen. 

Dit zegel verscheen bovendien met den opdruk Service. 
CHILI. 
Het vierde eeuwfeest van de ontdekking van Chili bracht 

de reeds vroeger aangekondigde serie frankeerzegels in 
diverse teekeningen: 

5 centavos, rood. (Woestijn van Atacama). 
10 „ violet. (Visschersboot). 
20 „ roselila. (Palmen te Oaca), 
25 „ blauwgroen. (Schapenteelt). 
30 „ lichtgroen. (Mijnbouw). 

' 40 „ zwart. (Bosch te Longuimay). 
50 „ blauw. (De haven Lota). 
1 peso, donkergroen. (Haven van Valparaiso). 
1 peso 20, blauwzwart. (Vulcaan Puntiagudo). 
2 pesos, bruin. (Diego de Almagro). 
5 „ steenrood. (Veeteelt). 

10 „ donkerviolet. (Nitraatexploitatie). 
De zegels zijn gedrukt op papier met het watermerk wapen

schild. 
Luchtpostzegel, vliegtuig boven landschap: 

50 centavos, bruin. 

J. K. RIETDIJK. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
iHier werd de inwijding van een nieuwen verkeersweg in de 

hoofdstad, de Avenida George Washington, „gevierd" door een 
speciale uitgifte in de waarden: 

yi centavo, bruin en violetbruin. 
2 centavos, karmijn en violetbruin. 
3 „ oranje en violetbruin. 
7 „ blauw en violetbruin. 

Het zegelbeeld geeft den nieuwen weg weer, benevens het 
portret van president Trujillo. 

In het volgend nummer 
brengen wij de afbeelding. 

Tusschen haakjes zij ver
meld, dat de naam van de 
hoofdstad Santo Domingo is 
gewijzigd in Ciudad Tru
jillo, als een huidebetuiging 
aan den tegenwoordigen 
president. 

Luchtpostzegel in nieuwe 
teekening: 

10 centavos, licht- en 
donkerblauw. 

DUITSCHLAND. 

Luchtpostzegels volgens afbeelding, 
uitgegeven ter gelegenheid van den 
tocht van de LZ 129 naar Noord-
Amerika: 

50 pfennig, blauw. 
75 „ groen. 

Papier met het watermerk hakenkruis. 
De teekening is afkomstig van Karl 

Diebitsch te München. 

ECUADOR. 
De reeds vroeger aangekondigde serie ter herinnering aan 

het feit, dat honderd jaar geleden Darwin de Galapagos-
eilanden bezocht, is thans verschenen: 

2 centavos, zwart. (Landkaart). 
5 „ groen. (Leguaan). 

10 „ bruinrood. (Schildpad). 
20 „ violet. (Darwin). 

1 Sucre, rood. (Columbus). 
2 Sucres, blauw. (Gezicht op de eilanden). 

De 2 en 5 centavos zijn gedrukt in liggend, de andere 
waarden in staand formaat. 

EGYPTE. 

wmmm 

•MMMMÉMMAW 

Dienstzegel voor militaire corres
pondentie, volgens afbeelding: 

10 millièmes, rood. 
Dit treedt in de plaats van de in 

het vorige nummer beschreven eti
ketten en stempels der N.A.A.F.I. De 
sterke uitbreiding der Britsche troepen 
in Egypte maakte de invoering van 
dit militaire dienstzegel noodzakelijk. 

ESTLAND. 
De eerste waarden met het portret van Staatspresident Pats 

zün te melden: 
1 senti, donkerbruin. 
2 „ geelgroen. 
5 „ groen. 
6 „ wijnrood. 

FRANSCH-MIDDEN-AFRIKA. 
Midden-Congo met Gabon, Oubangui, Chari en Tchad zijn 

thans vereenigd tot een administratief geheel, waartoe de 
frankeerzegels van beide eerstgenoemde koloniën zijn voor
zien van den opdruk Afrique Equatoriale Franjaise. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Van Midden-Congo werden onderstaande waarden der koer-
seerende serie van bovengenoemden opdruk in zwart voorzien: 

1, 2, 4,. 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50. 75. 90 centimes. 
ly,, 5, 10 en 20 francs. 

De kleuren bleven onveranderd. 
Van Gabon werden op dezelfde wijze overdrukt de waarden 

der koerseerende serie in ongewijzigde kleuren: 
1, 2, 4, 5, 10, 40, 50 centimes, 1,1]/^ en 2 francs. 

GROOT-BRITANNIE (Maart 1936). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, doch in 

fotogravure: 
10 pence, blauw. 
1 shilling, geelbruin. 

ITALIË. 

De 17e jaarbeurs, gehouden te Milaan, bracht onderstaande 
speciale serie: 

20 centesimi, rood. 
30 „ bruin. 
50 „ violet. 

1 lire 25 c , blauw. 
Alle zijn gedrukt in liggend formaat en op papier met het 

koerseerend watermerk. 
JAIPUR. 
Dienstzegel, opdruk Service in rood op frankeerzegel der 

uitgifte 1931, Yvert nr. 25: 
2 annas, geelbruin en zwart. 

KAAP JUBY. 
Opdruk Cabo Juby op frankeerzegel van Spaansch-Marokko 

der koerseerende uitgifte, controle-nummer op de achterzijde: 
1 centime, rose. 

LIECHTENSTEIN. 
Opdruk Regierungs-Dienstsache en kroon op koerseerend 

frankeerzegel: 
25 rappen, roodbruin. 

LITAUEN. 
Ter herinnering aan de vlucht 

New York-Kaunas door den vlie
ger Vaitkus verscheen onder
staande serie luchtpostzegels: 

15 centus, bruinrood. 
30 „ groen. 
60 „ blauw. 

Alle volgens afbeelding: por
tret van den vlieger en afgelegde 
route. 

De heer Van Peursem, wien 
wij de toezending danken, meldt nog, dat de oplaag bedraagt 
200.000, resp. 200.000 en 100.000 exemplaren. 

NABHA. 
Opdruk Service op frankeerzegel der uitgifte 1928-1933, 

Yvert nr. 52: 
1 anna, bruin. 

SPANJE. 
In het vorige nummer waarschuwden wiJ tegen aankoop of 

ruil der zoogenaamde journalisten-serie, welke in de tweede 
helft van Januari j.1. aan de postkantoren verkrijgbaar werd 
gesteld; de 1 en 2 centimos in zeer beperkt aantal. 

Het grootste deel der oplaag werd vastgehouden door de 
persvereeniging, die deze rechtstreeks — en naar zü onge
twijfeld hoopt tegen hoogeren prijs — aan de liefhebbers zal 
trachten te slijten. 

Wij blijven koop of ruil afraden, doch doen volledigheids
halve een opgave van de waarden, waaruit de serie bestaat. 

Frankeerzegels: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. 50. 60 cen
timos, 1, 2, 4 en 10 pesetas. 

Expresse-zegel: 20 centimos. 
Luchtpostzegels: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50. 60 cen

timos, 1, 2, 4 en 10 pesetas. 
Frankeerzegel met het portret van Conception Arenal, 

geen controle-nummer op de achterzijde: 
15 centimos, zwartgroen. 

ST. LUCIA. 

Frankeerzegels in nieuwe teekenin
gen, middenstuk m zwart, papier met 
het koerseerend watermerk: 

Yi p., geelgroen. 4 p., bruin. 
1 „ bruinzwart. 6 „ roodoranje. 
lYi „ rood. 1 sh., blauw. 
2 „ grijs. 2 „ 6 p., ultramarijn. 
2% „ blauw. 5 „ violet. 
3 „ groen. 10 „ karmijn. 

De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: gezicht op 
de haven Castries (Y, 2, 4 pence); plein Columbus (1, 2%, 
6 pence); Ventine-waterval (IJ^, 3 pence); Fort Rodney 
(1 shilling); monument Inniskilling (2/6); regeeringsgebouw 
(5 shilling) en wapen der kolonie (10 shilling). De 1%, 3 pence 
en 2/6 zijn gedrukt in staand, de overige waarden in liggend 
formaat. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 

Weldadigheidszegels volgens afbeeldingen: 
50 + 50 heller. 

1 kroon + 50 heller. 
2 kronen + 50 heller. 

De toeslag komt ten goede aan de hulpbehoevende jeugd. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

ÜÉÉlftÉliÉ 

Het eeuwfeest van den 
staat Texas bracht het hier
bij afgebeeld speciale zegel: 

3 cents, violet. 
Het zegelbeeld geeft de 

portretten weer van gene
raal Sam Houston en Ste
phen F. Austin, alsmede het 
in 1722 gestichte gebouw 
„The Alamo". 

Den heer Abma te Grand Rapids dank voor onverwijlde 
toezending. v. B. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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TfeVerWaclitcii 
"NieinVe Uit^ifter 

Oplaa^ci/fers.enj.; 

ALGIERS. 
Binnenkort wordt de koerseerende serie frankeerzegels ver

vangen door een nieuwe in grootere uitvoering en andere 
teekeningen. 

AUSTRALIË. 
De opening van de telefonische verbinding tusschen Tas

mania en het vasteland van Australië zal worden „gevierd" 
door de uitgifte van een speciaal zegel ! 

CUBA. 
Binnenkort is het drie eeuwen geleden, dat voor het eerst 

suikerriet op dit eiland geplant werd. Dit eeuwfeest zal 
worden herdacht door de uitgifte van drie zegels in de 
waarden 1, 2 en 5 centavos. 
DENEMARKEN. 
Van de Andersen-gedenkzegels bestaan de 5 en 5, 10 en 10 

en 15 en 15 öre in tête-bèche paartjes, afkomstig uit post
zegelboekjes. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Binnenkort verschijnt een bijzondere serie in de waarden 

34 centavo tot 2 pesos, waaruit men de kosten hoopt te kunnen 
bestrijden voor de inrichting van een nationale bibliotheek. 

DUITSCHLAND. 
Naar verluidt zal de Olympiade-serie, welke spoedig ver

krijgbaar wordt gesteld, uit 9 ä 10 waarden met toeslag 
bestaan, dezelfde als bij de kleederdrachten-serie. 

Het internationaal congres van gemeenten, dat in Juni a.s. 
te Berlijn en München zal worden gehouden, brengt een 
speciale serie in de waarden 3, 6, 12 en 25 pfennig. 

ECUADOR. 
Twee eeuwen is het geleden ,dat een commissie van Fransche 

en Spaansche geleerden hier een meridiaan-meting verrichtte 
en vanzelf sprekend is het, dat dit dubbele eeuwfeest zal 
worden gevierd door de uitgifte van eenige speciale zegels 
met de portretten van de leden dezer commissie. 

Ter gelegenheid van de in Augustus a.s. te houden post
zegeltentoonstelling zal een speciale serie frankeerzegels uit
gegeven worden. 

Hetzelfde zal geschieden naar aanleiding van het a.s. bezoek 
van den president der republiek Columbia. 

FRANKRIJK. 
Volgens het jongste Bulletin Mensuel is de verkoop der 

twee zegels ten behoeve van de intellectueele werkloozen zeer 
bevredigend. Vanaf 9 December - 31 Januari j.l. bracht deze 
537.000 francs op. 

HAITI. 
Van de in het Pebruari-nummer vermelde Dumas-zegels 

werden de volgende aantallen gedrukt: 10 centimes 300.000, 
25 centimes 250.000, 60 centimes (luchtpost) 50.000 stuks. 

JAPAN. 
Nieuwe teekeningen voor frankeerzegels zijn in voorbe

reiding. Zij zullen vermoedelijk niet langer de tot dusverre 
algemeen gevolgde versieringen, chrysant, kersenbloesem of 
heiligen berg, brengen, doch een beeld geven van het heden-
daagsche Japan. 

NIEUWE HEBRIDEN. 
De voorraad der koerseerende serie loopt ten einde; binnen 

kort zijn nieuwe frankeerzegels in andere teekeningen te 
verwachten. 

OOSTENRIJK. 
Die Postmarke meldt, dat de gebruikelijke weldadigheids-

serie dit jaar weder in den herfst zal verschijnen, in dezelfde 

J. K. RIETDIJK 

waarden als de zoogenaamde „veldheeren"-zegels, doch in 
grootere oplaag. 

Op deze nieuwe zegels zullen de portretten prijken van 
bekende uitvinders, als Karl Auer, uitvinder van het gas-
gloeilicht, Josef Ressel, uitvinder van de scheepsschroef; 
Josef Werndl, wapenconstructeur, o. a. van het Männlicher-
geweer. 

Het Moederdag-zegel verschijnt op 8 Mei a.s. in de waarde 
24 groschen en zal een madonna met kind weergeven. 

SPANJE. 
Van het in het vorige nummer vermelde toeslagzegel, 5 cen

times bruin en blauw, toont de heer Benders ons exemplaren 
met op de achterzijde het controlenummer in zwart, hetzelfde 
voorafgegaan door Serie 5a - A in zwart en Serie 5a - B 
in bruin. 

V. B. 

Nederland en 
Overzeesche 
Gewesten 

NEDERLAND. 
Een jamboree-postzegel in 1937. 
De minister van binnenlandsche zaken heeft toegestemd in 

de uitgifte van een specialen jamboree-postzegel, uit te geven 
voor de in 1937 te houden wereldjamboree der padvinders te 
Vogelenzang, gemeente Bloemendaal. 

Portverlagingen. 
Met ingang van 1 April zijn enkele portverlagingen in

gevoerd, die wel van weinig belang zijn uit verzamelaars
oogpunt, maar waarvan wij de voornaamste hier toch willen 
vermelden. 

Een koninklijk besluit van 26 Maart 1936 luidt: 
Artikel I. 

Het bij vooruitbetaling verschuldigde recht voor de over
making van gelden door middel van postwissels bedraagt voor 
eiken postwissel: 

voor een bedrag tot en met ƒ5 5 cent, 
boven ƒ 5 tot en met ƒ12.50 7J4 cent, 
boven ƒ 12.50 tot en met ƒ 25 10 cent, 
boven ƒ 25 tot en met ƒ 50 20 cent, 

en voorts 10 cent voor elke som van ƒ 50 of restend gedeelte 
van ƒ 50 boven ƒ 50 tot en met ƒ 500; boven dit bedrag is voor 
elke som van ƒ 100 of restend gedeelte van ƒ 100 10 cent 
meer verschuldigd. 

Artikel II. 
In het Postbesluit 1925 wordt nd artikel 10 een nieuw 

artikel opgenomen, luidende als volgt: 
„Artikel 10 b i s. 

1. Voor het overmaken van kleine geldbedragen wordt op 
door den directeur-generaal der P.T.T. te stellen voorwaarden 
en in de door hem te bepalen gevallen, de gelegenheid, hierna 
in het 2e lid nader omschreven, gegeven tot het tegen geld 
inwisselen van per post verzonden briefkaarten, met daarop 
door de afzenders gehechte, voor frankeering geldige, post
zegels. 

2. Tegen inlevering van die briefkaarten wordt, behoudens 
het hierna bepaalde, een bedrag uitgekeerd, gelijk aan de 
totale frankeerwaarde van de daarop voorkomende zegel
afdrukken en postzegels, na aftrek van het port of het port 
en recht, dat bij de verzending verschuldigd was, met dien 
verstande, dat het uit te keeren bedrag ƒ 1 , — voor elke brief
kaart niet te boven gaat. Voor elke ingeleverde briefkaart 
wordt een recht wegens inwisseling van 1 cent ingehouden." 

Artikel V bepaalt, dat de bovengenoemde nieuwe rechten 
voor postwissels ook gelden in het verkeer met Curagao en 
Suriname. 

Artikel VI: De bepalingen van dit besluit treden in werking 
met ingang van 1 April 1936. 

ZICHTZENDINGEN. 



66 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

/jUI 

i ^mi^ 
i Z _ ^ 

5 
^B 
■1 

1 
1 
1 

Bil F 
1 

Het in artikel II bepaalde, het overmaken van kleine be
dragen door frankeerzegels tot het gewenschte bedrag op een 
briefkaart te plakken, mag alleen als de ontvanger van de 
kaarten een machtiging van de posterijen heeft, en is dus niet 
algemeen ingevoerd. 

De postzegels voor dit doel moeten door de afzenders op de 
adreszijde van de in te wisselen briefkaarten zijn geplakt, bij 
voorkeur in den rechter bovenhoek. Postzegels, welke aan de 
keerzijde zijn geplakt, worden als niet geldig voor de over
making van geldbedragen beschouwd. De aan de adreszijde 
opgeplakte postzegels worden op de gebruikelijke wijze ver
nietigd. (Dienstorder H 190bis van 25 Maart 1936). 

Nieuwe oplaagletters. 
3 cent O; 123^ cent J; 36 cent G. 
Nieuwe etsingnummers. 

6 cent P: R 506; L 507; R 507. 
12K cent J: 500. 
36 cent G: 501. 
Nieuwe drukkersteekens. 
1% cent A: 242; B: 259, 260. 
3 cent O: 262, 263. 
Beide nummers van de 3 cent vertoonen weer iets nieuws: 

een klein kruisje achter het nummer. 
Ongetande randen. 

Het stukje in het Maartnummer over 
zegels met ongetande randen, waarvan 
aangetoond werd dat zij afgeknipt moes
ten zijn, bracht ons een brief van den heer 
Van Otterloo met het hiernaast afgebeelde 
zegel van 25 cent Indië 1870, getand 
12J^ : 12B. De onderrand is ongetand, 
maar wij missen de papierbruggen links 
en rechts boven aan de zijkanten. 

Het perforeeren met deze machine ge
schiedde zoodanig, dat tegelijk de boven
rand en de zijkanten van de zegels getand 

werden. De tanding van de zijkant echter, die wij op de af
beelding zien, is langer dan van normale zegels. Hij telt 15 
gaatjes, terwijl bij gewone zegels de zijkant 14 gaatjes heeft. 

Hoe zit dat ? Voor de oplossing was een voldoende breede 
ondervelrand van een vel met tanding 12 K : 12B noodig; 
daarin komt een volledige slag van de tandingkam voor. En 
nu bleek inderdaad dat de kam in de velrand over een lengte 
van 15 gaatjes uitsteekt; het bewuste zegel van 25 cent heeft 
dus een echte ongetande onderrand. 

En het bracht ons verder op het spoor van een merkwaar
digheid bij deze perforatie: de gaatjes op de kruispunten 
moeten t w e e m a a l geperforeerd zijn, de eerste maal door 
het 15e gaatje van de voorafgaande slag van de kam, ver
volgens nog eens door de daarop volgende slag. Dit moet wel 
zoo zijn, omdat zich tusschen de zegels slechts 14 gaatjes 
bevinden en de kam dus een pinnetje te lang was voor zegels 
van dit formaat. 

Frankeer als strafportzegel gebruikt. 
Een ambtshalve aangeteekende brief werd door een van de 

Haagsche bijkantoren uitgereikt, voorzien van twee portzegels 
van 20 cent en een frankeerzegel van 5 cent, welk laatste dus, 
misschien door gebrek aan portzegels van die waarde, als 
strafportzegel is gebruikt. 

NED.INDIE. 
De komende weldadigheidszegels. 
De weldadigheidsserie van 1936 zal ditmaal weer zijn ten 

bate van het Leger des Heils (hoofdkwartier te Bandoeng); 
de zegels zullen eerst tegen het einde van het jaar in omloop 
worden gebracht. 

Er waren ditmaal, naar wij vernamen, slechts enkele in
stellingen die voor de opbrengst in aanmerking wilden komen. 

Verschillen bij de 1 gulden palmtype 19131914. 
Het Postzegelblad voor Indië van Februari beeldde twee 

gedeelten van zegels van 1 gulden palmtype af, met duidelijke 
"erschillen in de waardeaanduiding. Op het eerste teeke

ningetje wordt de achtergrond van het cijfer 1 gevormd door 
horizontale en verticale gekruiste lijnen, op het tweede, even
eens in het Postzegelblad afgebeeld, door diagonale lijnen, 
van links onder naar rechts boven verloopend. Het blad stelt 
de vraag of dit twee „typen" zijn. Wij ontvingen hierover van 
de firma Enschedé de volgende inlichtingen: 

„Het zegel met de horizontale en verticale lijntjes is nor
maal. Op deze wijze kan ook alleen maar verf worden 
gehouden. 

Zegels met diagonale arceering zijn nimmer in omloop ge
bracht, zoodat er hier geen sprake kan zijn van twee typen. 
Waarschijnlijk zal wegens slijtage een plaat wat bijgewerkt 
zijn, waardoor deze diagonale arceering is ontstaan." 

Bekijkt men een aantal van deze zegels, dan blijken er tal
rijke verscheidenheden te zijn. Wij vonden b.v. ook de op de 
derde teekening vertoonde arceering: diagonalen hoofdzakelijk 
van links boven naar rechts onder, verder exemplaren waar
van de verticale arceering opvallend veel sterker is dan de 
horizontale, kortom allerlei mogelijkheden. Ook zijn er zegels 
met een zoo donkere achtergrond, dat er in het geheel geen 
arceering meer is waar te nemen. Ook bij de luchtpostopdruk 
75 cent op 1 gulden kan men mooie diagonale lijnen vinden. 
Er blijkt dus heel wat bijgewerkt, geretoucheerd, te zijn, een 
mooi terrein voor speciaalverzamelaars ! 

SURINAME. 
De nieuwe serie. 
Medio Maart waren de nieuwe zegels van Suriname ook 

aan de verzamelaarsloketten in Nederland verkrijgbaar, zoo
dat wü nu een vollediger beschrijving van de zegels kunnen 
geven. In de eerste plaats nog eens de lijst van waarden en 
kleuren, die wij hier en daar iets anders zouden willen be
noemen dan in de officieele opgave. 

MMÉMÉliÉMÉMU 

(Cijfertype, schip): 
% c. lichtbruin, 

1 c. lichtgroen, 
Xy^ c. lichtblauw, 
2 c. donkerbruin, 
23^ c. groen, 

(Koningin, klein formaat): 
]0 c. oranjerood, 
12 K c. groen, 
15 c. blauw, 
20 c. oranjegeel , 
(■Koningin, groot formaat): 
50 c. (geel)groen, 

1 g. blauw. 
De kleuren van de lagere waarden zijn levendig, die van 

de hoogere waarden zijn over het algemeen wat flets, dit kan 
echter aan de teekening liggen. 

De velgrootte bedraart voor de waarden tot en met 85 cent 
3 00 stuks, voor die van 50 cent en hooger 50 stuks. De waarden 
in cijfertype hebben op boven en onderranden oplaagletters 
A, geen drukkersteekens, op de zijranden telnummers 110 

3 
4 
5 
6 
73 

21 
25 
30 
35 

c. donkerblauw, 
c. oranje, 
c. grijs, 
c. karmijnrood, 
c. violet. 

c. zwart, 
c. lila, 
c. grijsviolet, 
c. bruinolijf. 

1 /<> g. grijsbruin, 
2>^ g. lila. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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resp. 10-1, van het oude model, zooals nog bij de portzegels 
gebruikelijk. De zegels van het koninginnetype hebben geheel 
blanco randen, ook geen plaatnummers. 

De t a n d i n g van de zegels in cijfertype is 15y> : 1214 
(kamtanding), zooals al medegedeeld. Het koninginnetype, 
klein formaat, heeft weer eens een nieuwtje: lijntanding 
14 : 14 (de 60 jaar geleden gebruikte tanding 14 : 14 zal wel 
niet dezelfde zijn !) . De hoogste waarden, in het groote for
maat, hebben als tanding een oude bekende: kamtanding 13 
(12K ä 13) : 14, die o. a. gebruikt is voor de Nederland-
Cura?ao-zegels en het Emma-zegel. 

Toch moeten de zegels met kamtanding door een andere 
perforeermachine getand zijn dan de Nederlandsche. De Neder-
landsche 13 Ĵ  : 12^-kam is 20 zegels lane, die voor Suriname 
maar 10 zegels. Eveneens heeft de Nederlandsche kam 13 : 14 
een lengte van 10 zegels, die voor de Surinaamsehe gulden
waarden 5 zegels. 

NED.-INDIE. 
Voor speciaal-verzamelaars is het van belang te weten, dat 

het zoo juist verschenen postblad van 7J4 e. in 2 soorten 
bestaat, n.1.: 

a. de gegomde kleppen zijn van binnen paars geruit; 
b. de gegomde kleppen zijn van binnen wit. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Verschenen zijn de buitenlandsche antwoord-betaald kaarten 

van 1 -(- 1 fr. rood op blauw karton met twee- en drietaligen 
tekst. Als stempel de oude wapenleeuw. 

BRITSCH-INDIE. 
De luchtpostbriefomslag van 8 a. lila op wit papier met 

violet netwerk van binnen verkreeg een zwarten éénregeligen 
opdruk 1% As. De oude waarde-aanduiding is driemaal door
streept. ' 

DUITSCHLAND. 
De eerste prentbriefkaartenseries voor 1936 zijn verschenen, 

dragende den bekenden stempel van Hindenburg, 6 pf. bruin. 
Het ziin de oplagen 67 en 68, met respectievelijk de volgende 
afbeeldingen: 1, 2, 3, 4, das badische Staatstheater Karlsruhe; 
5, 6, Köln, Domstadt am Rhein; 7, Zasker See bei Schönlanke 
(Ostbahn); 8, Städtische Pesthalle Viersen, en 9, Weisstein 
im Waldenburger Bergland. — 1, Greiz; 2, Thür, Technische 
Staats Lehranstalt Hildburghausen; 3, Kaisermühle am Fusse 
der Viersener Höhen; 4. Radolfzell a/Bodensee; 5, Elzach im 
bad. Schwarzwald; 6, Friedrichroda; 7. Oettigheim (Baden); 
8, Bad Dürrheim (Schwarzwald), en 9, Meersburg (Boden
see). 

MALTA. 
De in Februari reeds aangekondigde briefkaart van 1 d. 

bruin werd door Bern verdeeld. De stempel is gelyk aan dien 
van de kaarten 13 en 14; het karton is ook zeemkleurig en 
het formaat als nr. 14, terwijl ook het wapen dat van nr. 14 is. 
De landsnaam staat nu boven het wapen; Post Gard, dat als 
gebruikelijk in twee woorden naast het wapen staat, is nu 
57/^ mm. lang tegen 52 voorheen. Ook The address, enz., is 
iets (1 mm.) langer dan vroeger en is tevens iets verschoven 
ten opzichte van het wapen. 

NOORWEGEN. 
De dienstb"iefkaarten van 10 öre groen met deelstreep en 

van 10 + 10 öre zonder, zijn nu ook in groot formaat uit
gegeven geworden. 

OOSTENRIJK. 
Drie privaatbriefkaarten van 3 gr. rood, 5 gr. violet en 

12 gr. bruin (drachtenstempels) ziin bestemd om in her
innering te brengen, dat de vereeniging van postzegelver

zamelaars te Graz haar 50-jarig jubileum viert, dat tegelijker
tijd een tentoonstelling te Graz gehouden wordt en dat daar
aan op 16 Maart de 15e Oostenrijksche philatelistendag ver
bonden werd. 

De bond van Oostenrijksche philatelistenvereenigingen hield 
op 22 Maart in het warenhuis van A. Gerngross te Weenen 
een propagandatentoonstelling, hetgeen natuurlijk de uitgifte 
van een privaatbriefkaart van 3 gr. rood noodig maakte. Aan 
de achterziide is de landkaart te zien met een postkoets en 
een vliegtuig. 

PHILIPPIJNEN. 
Bern verdeelde twee briefomslagen van 2 centavos rood en 

4 c. grijs op roomkleurig papier in het formaat 160 : 89. De 
stempel vertoont in een hoogstaanden rechthoek van 32 : 23 
mm. den kop van een inlander met een hoofddeksel voor de 
tropen. Aan de linker bovenzijde, voorkant, vier regels zwarte 
tekst, waar het adres van den afzender en wenschen omtrent 
terugzending geplaatst kunnen worden. 

Verder behoorde tot de zending nog een briefkaart van 
2 c. rood op geel karton, klein formaat. Aan de voorzijde 
laat een deelstreep ongeveer een derde vrij voor correspon
dentie. De vierkante stempel draagt den kop van Rizal, na
genoeg en face. Ter hoogte van diens schouder het waarde
cijfer. 

STRAITS-SETTLEMENTS. 
Behalve de wijziging in de briefkaarten welke de vorige 

maand vermeld werd, blijkt er nog meer te zijn veranderd, 
nu de kaarten van 2 c. en 2 + 2 c. groen door Bern verdeeld 
zijn. De stempel is namelijk totaal anders geworden. Wel is 
de koningskop en profil naar links in medaillon behouden, 
doch de haardos en de baard zijn kleiner. Aan elke 
zijde van het medaillon staat een palm, onderaan is de lands
naam gedrukt en boven in den rechthoekigen stempel staat nu 
Malaya. Het karton is als dat van nrs. 29 en 31. Het wapen 
is veranderd en heeft plaats gemaakt voor het thans ge
bruikelijke vierkante van 21 bij 11'A mm. 

NEDERLAND, 
Volgens dienstorder 153 van 11 Maart 1936 is het expeditie

bureel B o x t e l - S t a t i o n met ingang van 16 Maart 1936 
opgeheven. 

Volgens mededeelingen P.T.T. van 11 Maart 1936 wordt 
het hulppostkantoor te O n d e r d e n d a m met ingang van 
1 April 1936 vervangen door een poststation; een dergelijke 
degradatie ondergaat volgens mededeelingen P.T.T. van 13 
(18 ?) Maart 1936 met ingang van 1 April 1936 het hulp
postkantoor te W i n d e s h e i m en volgens mededeelingen 
P.T.T. van 25 Maart 1936 met ingang van gelijken datum 
het hulppostkantoor T w ij z e 1. 

NED.-INDIE. 
Met ingang van 2 Januari 1936 is voor publiek verkeer open

gesteld het hulppostkantoor K a w a 1 i en met ingang van 
1 Februari 1936 de hulppostkantoren T a l a g a en T j i -
s a n d a w o e t . Deze kantoren, waarvan de verkorte bena
ming resp. luidt Kwl, Tla en Tsd, ressorteeren resp. onder 
de postkantoren Tasikmalaja, Cheribon en Bandoeng. 

Post- en Telegraafcirculaire nr. 7 vermeldt o. a.: 
Onderwerp: Stempel „ P o r t b e t a a l d " . Beschikking van 

het hoofd van de af deeling „Algemeene postzaken" van 11 Ja
nuari 1936 nr. 1134 / Post Al. In vervolg op postcirculaire 
nr. 39 van 1935 wordt medegedeeld, dat een stempel „Port 
betaald" mede in gebruik zal worden genomen door de hoofd
kantoren Bataviacentrum, Soerabaja en Bandoeng. 

Stukken welke zijn voorzien van een afdruk van dezen 
stempel — welke m a c h i n a a l zal worden aangebracht — 
dienen als volledig gefrankeerd te worden beschouwd. 
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Stempels type VI (dikke balk) zijn verstrekt aan K o e-
n i n g a n , K r a w a n g , M e n e s en W a t e s - D j o k j a . 

Post- en Telegraaf circulaire nr. 27 luidt: 
Onderwerp: Stempeling. Beschikking van het hoofd van 

de afdeeling „Verkeer der telegrafie" van 12 Februari 1936 
nr. 4801 / VTC. 

Door het hoofd van den dienst van scheepvaart is aan de 
gezaghebbers van de schepen der g o u v e r n e m e n t s 
m a r i n e en van de b e b a k e n i n g en k u s t v e r l i c h -
t i n g opdracht gegeven, de frankeerzegels voorkomende op 
de aan boord van die schepen geposte of los ten vervoer aan
geboden stukken, vóór de afgifte aan den postdienst, met den 
scheepsstempel onbruikbaar te maken. 

Voor de stempeling van deze stukken op de post-, bij- of 
hulpkantoren alvs^aar zij van de schepen worden ontvangen, 
geldt eveneens het bepaalde in lid 2 van postcirculaire 75/1935 
waarbij, evenals bij lid 6 van art . 101 HV. I, naar deze 
circulaire is te verwijzen. 

Postcirculaire 75, waarnaar verwezen wordt, luidt: 
Onderwerp: Stempeling. Beschikking van het hoofd van de 

afdeeling „Vervoer" van 13 Juli 1935 nr. 21846 / Post VI. 
Herhaaldelijk is gebleken, dat de frankeerzegejs, voor

komende op stukken afkomstig van fungeerende hulppost
kantoren aan boord van K.P.M.-schepen, andere fungeerende 
hulppostkantoren, bestelhuizen en haltes, veelal op onvol
doende wijze onbruikbaar worden gemaakt. 

In verband hiermede wordt bepaald, dat de op de stukken 
gehechte frankeerzegels, welke op evengenoemde postinrich-
tingen afgestempeld of op andere wijze ongeldig zijn gemaakt, 
in geval de stukken post-, bü- of hulppostkantoren passeeren, 
op het post- bü- of hulppostkantoor, waar die stukken van de 
in lid 1 bedoelde inrichtingen worden ontvangen, nogmaals 
o v e r d e f r a n k e e r z e g e l s dienen te worden afge
stempeld, doch zoodanig dat de oorspronkelijke stempelaf
drukken zooveel mogelijk leesbaar blijven. Hierdoor kan de 
afstempeling als voorgeschreven in den eersten zin van lid 6, 
art. 101, HV. I, achterwege blijven. 

Wij houden ons beleefd aanbevolen voor afstempelingen 
van de gouvernementsmarine, bebakenings- en kustverlich-
tingsschepen, evenals voor opgave der nieuwe K.P.M.-stempels 
met N.V. vóór Koninklijke Paketvaart Maatschappij, ons door 
dr. Benders overgelegd van S S. van DIEMEN en S.S. SING-
KARA. Dit zijn door de K.P.M, verstrekte scheepsstempels, 
die echter in de praktijk heel wat vaker voorkomen, dan de 
sedert 1 April 1912 door het hoofd van den post- en telegraaf
dienst verstrekte naamstempels, die den 1-regeligen boot-
naam vermelden. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 116 V. 
Medio Maart werd de machine van Heerlen naar Treebeek 

overgebracht, blijkende uit een nieuw datumstempel. Het af-
zenderscliché bleef onveranderd. Zie ook bij machine 537. 

Machine 149 Hl. 
Het afzenderscliché PURFINA in deze machine werd op 

26 Maart j.1. vervangen door een nieuw van soortgelijke vorm 
met Inschrift: SINFINA. 

Machine 164 II. 
Begin Maart werd een nieuw, grooter afzenderscliché op

genomen, waardoor het afdruknummer moest ve^^vallen; ook 
dit cliché bevat weer de afbeelding van een batikkende vrouw 
met bijschrift: N.V. RIGTERSBLEEK / V/H / G. J. v. HEEK 
/ EN ZONEN. 
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Machine 195 X. 
Bij type VIII werd links reeds het L. C. Smith-cliché af

gedrukt met afbeelding van een kogellager; medio Februari 
staat als verduidelijking er overheen: KOGELLAGER. 

Machine 214 I B. 
Nieuwe waardecijfers met de cijfers 6 zonder bovenvlag 

werden in de machine van de Vesta te Arnhem geplaatst. 
Machine 243 V. 
Opnieuw onderging deze machine een verandering: ditmaal 

waren de waardecijfers aan de beurt, die vervangen werden 
door grootere van het C4B-model. 

Machine 341 HL 
Een nieuw cliché links, in gebruik sedert begin Maart, 

vermeldt in de omlijsting: WIJ MAKEN OOK / ZAKJES / 
1 en 2 KL. - DRUKWERKEN / 1-2 EN 3 KLEUREN. Daar 
tusschen een in sectoren verdeeld vierkant, waarin 12 ver
schillende artikelen in kleine letters opgesomd. 

Machine 351 IV. 
Ook het andere reclame-cliché (met trottoir-banden^ komt 

voor in combinatie met het nieuwe afzenderscliché. 
Machine 448 HL 
Sedert half Februari wordt links een cliché afgedrukt met 

afbeelding van een geharnast ridder en bijschrift: STA OP 
DE BRES / VOOR UW OMROEP. 

Machine 492 IV. 
Een cliché links van den datumstempel meldt: Wordt / be

gunstiger / VAN / HET / BIO VACANTIEOORD ! 
Machine 509. 
Model C3B, zonder afdruknummer, sedert 7 Maart in ge

bruik bij het Alg. Handelsblad te Amsterdam. Tusschen de 
stempels in vierkant: HANDELSBLAD / ACTUEEL, links: 
HANDELSBLAD / BETROUWBAAR. 

Machine 536. 
Model C3B, sedert begin Maart in gebruik bjj de N.V. Petro

leum Mij. The Texas Company te 's-Gravenhage. Tusschen de 
stempels het handelsmerk TEXACO over een ster in cirkel. 

Machine 537. 
Na de verplaatsing van machine 116 naar Treebeek kwam 

te Heerlen begin Maart dit nummer in gebruik. Daar dit een 
C3B-machine is, is er tusschen de stempels plaats voor een 
wat grooter afbeelding van hetzelfde type als bjj machine 116; 
hier meet deze 34 bij 22 mm. 

Machine 584. 
Model C3B, sedert 9 Augustus 1935 in gebruik bij de N.V. 

Nederlandsche Arbeidersbank te Utrecht. Tusschen de stem
pels: DE NEDERLANDSCHE / ARB. BANK N.V. / DE 
CENTRALE / VOLKSBANK N.V. 

Machine 600 TL 
Een nieuw cliché links vermeldt: Expeditie - Inklaren ? / 

N.V. Gebrs. Scheuer / (afb. van een paar dravende beenen) / 
't Gaat sneller ! / niet duurder. 

Machine 602. 
Model C3B, sedert enkele maanden in gebruik bij de N.V. 

G. Kolf f & Co., Amsterdam-Zuid. Tusschen de stempels: P. C. 
HOOFTSTRAAT / 168, links een afbeelding van het kantoor
gebouw. 

Machine 611. 
Model C3B, sedert Maart in gebruik bij de firma A. C. van 

Loon & Zoon te Tilburg. Tusschen de stempels een aardig 
cliché, voorstellende een met twee paarden bespannen wagen, 
waarop een aantal zakken en opschrift: v. Loon's Paarden-
voer, Tilburg. 

Machine 612 II. 
Het driehoekige reclame-cliché tusschen de stempels werd 

nog door een afzonderlijke rechthoek omlijst sedert half Maart. 
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Machine 613. 
Model C3B, sedert 1 Maart in gebruik bij de ColgatePalm

olive Handelmaatschappij te Amsterdam. Tusschen de stem
pels de afbeelding van een stukje Palmolivezeep, links: PALM
OLIVE / MEER DAN ZEEP / EEN / SCHOONHEIDS
MIDDEL. 

Machine 630 I.II. 
Model C3B, sedert 20 Februari in gebruik bij de firma 

J. Rippe te Rotterdam. Tusschen de stempels is geen afdruk
nummer, doch in vierkant: J. RIPPE / VIJVERHOF. 
STRAAT / 3860. Links bij type I: J. RIPPE / JAAR
BEURS / STANDS / 40254027, bij type I I : „ledere dame 
vraagt / en draagt weldra / RIPA", benevens enkele bloem
figuren. 

Machine 631 I.II. 
Model C3B, sedert einde Februari in gebruik bij de N.V. 

Ver. Nederl. Chamottefabrieken te Geldermalsen. Tusschen 
de stempels: N.V. / VEREENIGDE / NEDERLANDSOHE / 
CHAMOTTE / FABRIEKEN. Bij type I links geen cliché, bij 
type II in diagonale richting: SILICA / SILLIMANIET. 

Machine 633. 
Model C3B, sedert Februari in gebruik bij de N.V. G. Lig

termoet & Zoon's Handelsvennootschap te Rotterdam. Tus
schen de stempels: G. LIGTERMOET & ZOON'S / HAN
DELSVENNOOTSCHAP / ROTTERDAM. 

Machine 642. 
Model C3B, sedert 25 Februari in gebruik bij de N.V. 

Stavenhagen's Wolimportmaatschappij te Amsterdam. Tus
schen de stempels: Stavenhagen's / Wol Import Maatschappij 
N.V. / AmsterdamC. 

Machine 643. 
Model C3B, sedert 1 Maart in gebruik bij de N.V. Neder

landsche Gasaccumulator Mij. te Amsterdam. Tusschen de 
stempels het handelsmerk AGA in ovaal, waaronder N.V. 
NEDERL. / GASACCUMULATOR MIJ. 

Hasler. 
Machine H. 511 VII. 
Links van den datumstempel wordt nog een nieuw cliché 

gebruikt: een afbeelding van een accu met opschrift Exide 
en eronder DE ACCU / VOOR UW AUTO. 

Machine H. 523 II. 
Deze machine kreeg in November 1935 een grooter machine

nummer; bedroeg voorheen de breedte daarvan 7.5 mm., zoo 
is deze thans 10 mm. Overigens geen wijzigingen. 

Machine H. 546 II. 
Sinds Februari thans gebruikt door de Ned. Aannemers 

Patroonsbond te Amsterdam. Tusschen de stempels NAPB 
als monogram. 

Machine H. 594 VI. 
Een nieuw cliché links vermeldt: VIM / HET MODERNE / 

REINIGINGSMIDDEL / STANDAARDBUS / 15 / CTS. 
Machine H. 613 IIIIL 
Bij type II staat links van den datumstempel: HAMAME

LIS / ZALF / TEGEN / RUWE HUID, biJ type III: HEN
SEL's / TONICUM / UITSTEKEND / STAALPREPARAAT 

Machine H. 616. 
Sedert 11 Maart in gebruik bij de N.V. Van der Heem & 

Bloemsma (voorheen de Francotype 532 gebruikend). Tus
schen de stempels het handelsmerk HB in cirkel, links Radio 
/ Stofzuigers / Naaimachines. 

Machine H. 617. 
Sedrt 20 Maart in gebruik bij de N.V. „Vola" te Rotterdam. 

Tusschen de stempels in rechthoek: N.V. „VOLA" / ROTTER
DAM. 

J. K. RIETDIJK. 

Komusina. 
Machine K. 190 III. 
Sinds enkele maanden in gebruik bij de CV. De Handels ' •■ 

kamer te Rotterdam. Bij type I links: Haka / BESCHUIT / 
bij het / ontbijt, bij type II links: Haka / CACAO / de / 
gezinsdrank. Bij beide onder den waardestempel: DE HAN 
DELSKAMER  ROTTERDAM. 

NpD.INDlE. 
Francotyp. 

Machine 57 II. 
In Februari was deze machine (tijdelijk ?) in gebruik bij 

het Hotel des Indes te BataviaCentrum. Tusschen de stem
pels: HOTEL DES INDES / 29 FEBRUARI A.S. / GRAND 
BAL / DES NATIONS. Links: GRAND HOTEL / HOMANN \  , »J 
EN ISOLA / BANDOENG / GRAND HOTEL / NGAM 
PLANG / GAROET. 

Machine 202 IV. 
Sedert November 1935 is het cliché Mascot Sigaretten van 

type III door een rechthoek omlijst. 

De kortste weg. 
Zoo nu en dan duiken in de pers verhalen op van brieven, 

die een wereldreis maakten, alvorens in het bezit van den 
geadresseerde te kom.en, die slechts enkele straten van den 
afzender verwijderd woonde. Soms ook duurt het een 
menschenleeftijd voordat een brief bezorgd wordt, terwijl toch 
in normale omstandigheden daarvoor slechts enkele dagen 
noodig waren. Dergelijke brieven waren in een verkeerde post
zak terecht gekomen, of bij de posterijen zoek geraakt, zoodat 
ze eerst bij een „groote schoonmaak" weer te voorschijn 
kwamen. 

De heer J. Hermans te Maastricht zond mij een brief, 
welken iets dergelijks was overkomen. Deze brief werd 31 
September 1935 verzonden te Kabandjahe en was geadresseerd 
naar Koetaratja, beide in Ned.Indie gelegen. Per abuis kwam 
deze brief in een postzak naar Rotterdam, waar hij 4 No
vember arriveerde. 

J^.. /^^-^-^-^p-^-a^ 
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Het aardige van dezen brief is nu — en daarom wordt hij 
in déze rubriek besproken — dat het vliegtuig hier een moge
lijkheid bood om de fout zoo spoedig mogelijk te herstellen. 
Van Rotterdam toch werd hij per luchtpost naar Ned.Indië 
teruggezonden, terwijl een éénregelig zwart stempeltje de 
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reden van dit gratis luchtpostvervoer aangeeft, en het stuk 
13 November in Koetaratje werd uitgereikt. 

De zeppelin Hindenburg. 
Dinsdag 31 Maart j.1. werden de bewoners van Eindhoven 

en Rotterdam verrast door een bezoek van de nieuwe zeppelin, 
die op ongeveer 200 meter hoogte boven deze steden vloog. 

Na verschillende kleinere en grootere rondvluchten boven 
Duitschland, was deze luchtreus thans op weg naar Zuid-
Amerika, waarbij wel de bedoeling zal voorgezeten hebben, 
om hem eerst eens langs deze — reeds door de tochten der 
Graf Zeppelin zoo bekende — route te beproeven, alvorens 
den per zeppelin nog minder vaak af gelegden en moeilijker 
weg naar de Vereenigde Staten te volgen. 

Bij de kleinere vluchten van den Hindenburg vond reeds 
postvervoer plaats, waarvan door passagiers en verzamelaars 
gebruik gemaakt werd. Er werden twee verschillende stempels 
gebezigd, waarvan men hierbij de afbeeldingen aantreft. Beide 
stempels zullen ook bij volgende vluchten nog dienst doen. 

In Duitschland verschenen ondertusschen 2 speciale zeppelin 
zegels voor de Noord-Amerikavlucht welke 6 Mei uit Frank
furt am Main zal beginnen. De posttarieven zijn heden bekend 
geworden en bedragen 65 pf. voor frankeering der brief
kaarten en 75 pf. voor brieven. De stukken moeten het op
schrift dragen „Mit Luftschiff LZ 129 nach New-York" en 
kunnen naar elk gewenscht (dus ook uw eigen) adres gericht 
worden. 

Eerstvluchten van de K.L.M. 
Meermalen bereikt mij het verzoek: „Kunt u niet tijdig 

in het Maandblad melden, wanneer er eerste postvluchten der 
K.L.M, plaats vinden ?" Ik zou er aan willen toevoegen: 
„Kreeg ik zelf maar tijdig bericht", maar helaas geschiedt 
het meermalen dat de berichten op het laatste nippertje of 
te laat binnenkomen. Ook moet men niet denken, dat alle 
berichten uit één bron stammen, vanwaar men ze dan toe
gezonden krijgt; integendeel ! Hier vindt men iets en daar 
hoort men iets, en al combineerende en deduceerende als 
Sherlock Holmes, hoopt men dan steeds tijdig georiënteerd 
te ziJn. l j i | i [ | 

Indertijd plaatste ik eens een oproep in deze rubriek om 
mü krantenknipsels betreffende de luchtvaart te willen toe
zenden. Uit enkele bladen krijg ik thans geregeld de lucht-
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vaartmededeelingen, waarvoor ik mijn stille medewerkers zeer 
dankbaar ben —maar ja: hoeveel zal ons nog ontgaan ? 
Daarbij komt, dat men soms wel van te voren kan zeggen: 
deze of die mogelijkheid zal zich voordoen, maar dat de 
noodige bijzonderheden uitblijven, of dat de plannen eenige 
keeren gewijzigd worden. 

Geheel vrijblijvend vermeld ik dan ook hieronder de eerste 
postvluchten der K.L.M., welke bij haar opening der zomer-
dienstregeling op 19-20 April a.s. ingaan. Nadere bijzonder
heden kan men waarschijnlijk bij het ontvangen van het 
Maandblad uit de dagbladen opdiepen. 

In combinatie dan met de Tsjechische luchtvaartmaat
schappij zal een sneldienst ontstaan van Londen via Neder
land naar Praag en Boedapest met aansluiting (alles in één 
dag) naar Istanbul. 

In samenwerking met de Lufthansa ontstaat een luclitlyn 
via Keulen, Frankfurt en Milaan naar Rome. 

De luchtlijn naar Malmó wordt doorgetrokken naar Stock
holm. 

Op 1 Juli wordt de luchtlijn naar Liverpool heropend, terwijl 
dan voor het eerst Doncaster (in plaats van Huil) zal worden 
aangedaan. 

Of speciale poststempels gebezigd zullen worden, is heden 
nog niet bekend. 

H. A. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSGHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN APRIL 1896). 
Nederland. 
Een officieel bericht kondigt ons aan, dat de briefomslagen 

van 5 en 12}<S cent in groot formaat zullen worden uitgegeven. 
Beschikking van den Directeur-Generaal der Posterijen en 

Telegraphie van den 24en Maart 1896, No. 3662: 
„1. Er worden, nevens de thans bestaande briefomslagen, 

k l e i n f o r m a a t , met een zegelaf druk van 5 en 12 "̂  cent, 
in gebruik gesteld briefomslagen, g r o o t f o r m a a t , met 
gelijke zegelafdrukken. 

Het voornemen bestaat om de briefomslagen, klein formaat, 
zoodra de voorraad is uitgeput, buiten gebruik te stellen." 

Het is overbekend dat vele verzamelaars druk bezig zijn 
om onze postzegels naar afstempelingen te verzamelen, ook 
met de 259 verschillende kantoornummers. De heer D. v. d. 
Graft, die ons aan zich verplicht heeft met zijne beschrijving 
van Nederlandsche poststempels in den vorigen jaargang, 
kon ons op pag. 413 niet aangeven welk kantoor den nummer-
stempel 147 gebruikt heeft. Hoewel steeds meer zegels met 
dien vernietigingsstempel werden gevonden, bleven de gedane 
pogingen om dat te weten te komen vruchteloos. De heer 
J. Goossen Czn. deelde op de Vergadering van 25 Maart, te 
Amsterdam, mede dat 147 het nummer is geweest van het 
tijdelijk postkantoor in het K a m p bij L a r e n ; een bericht 
dat velen met genoegen zullen vernemen en waarvoor den 
verkondiger dank toekomt. 

euragao. 
Voor het overdrukken van de 10 cent met 2>2 cent zijn 

blijkbaar 2 stempels gebruikt. Een groot gedeelte van een blad 
kwam in mijn handen, waarvan de opdruk anders was dan 
op pag. 98 de afbeelding te zien geeft. Het grootste verschil 
levert de 2 en de t. Volgens de afbeelding: 2 en t is het 
tweede type 2 en t. 

Bij de 2 van y^ is het juist andersom, iiij het eerste type 2, 
tweede type 2, terwijl bij al de exempl. op dat vel de groote 2, 
de 1, en de c en t gebroken zijn. 

Algemeen Maandoverzicht. 
— Misschien bestaan er in 1900 geen zegels meer. Ten

minste als ge zoo de Duitsche industriebladen leest, is men 
haast zeker van den goeden uitslag. Een Münchener ingenieur 
heeft een machine uitgevonden om al dat kleverige papier 
overbodig te maken. „Binnenkort zal het postzegel opgehouden 
hebben te bestaan", ziedaar de indruk die de pers me schonk. 
Weet U hoe die machine eruit ziet ? U hebt zeker wel 'ns 'n 
gasmeter gezien, niet ? Nu, 'n dusdanig cijferblad, verdeeld 
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BELEEFD VERZOEK. 
Heeren secretarissen der aangesloten vereenigingen, als

mede die harer af deelingen, worden vriendelijk verzocht — met 
het oog op het winnen van plaatsruimte ten behoeve van het 
philatelistisch gedeelte — de vergaderingsverslagen a a n-
m e r k e i y k i n t e k o r t e n . 

DE RAAD VAN BEHEER. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VOORLOOPIG PROGRAMMA 
VAN DEN 

ZEVEN EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

TE HAARLEM. 

V r i j d a g 4 S e p t e m b e r 1936. 
4 uur. Bondsbestuursvergadering in café „Brinkman" op 

de Groote Markt. 
6 uur. Reunie in „Brinkman". 
8 uur. Ontvangst ten stadhuize. 

Na afloop feestvergadering van „Op Hoop van 
Zegels" in „La Gaité". 

Z a t e r d a g 5 S e p t e m b e r 1936. 
9 uur. Kapittelvergadering voor de Costerus-medaille (in 

„Brinkman"). 
9% uur. Opening van den Zeven en twintigsten Philatelisten-

dag, gevolgd door de Bondsvergadering (in „Brink
man"). 

± 1 uur. Gemeenschappelijke lunch (in „Brinkman"). 
2% uur. Aanvang congres (in „Brinkman"). 

Tentoonstelling bü de firma Enschedé. 
7 uur. Met auto's via den Zeeweg naar Zandvoort (aan

komst 7.45 uur). 
8K uur. Peestdiner in Zandvoort. 

Z o n d a g 6 S e p t e m b e r 1936. 
±10 uur. Autotochtje met korte wandeling achter langs Mee

renberg met slot lunch op Velserend en bezoek aan 
de ruïne van Brederode. 

p ^ Liefst vóór 15 Juli wordt een opgave verzocht van deel
nemers aan het congres met vermelding van het te behandelen 
onderwerp. Indien mogelijk de stof zoodanig in te richten, dat 
met een maximum spreektijd van een half uur kan worden 
volstaan. 

DE Ie BONDSSECRETARIS. 

VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 
21 Maart 1936, ten huize van den voorzitter, te Edam. 

Aanwezig het voltallig Bondsbestuur. De notulen der vorige 
Bondsbestuursvergadering, zooals deze in" het Maandblad van 
16 Januari j.1. zijn gepubliceerd, worden ongewijzigd, de aan-
vullingsnotulen met een kleine wijziging goedgekeurd. De 
penningmeester verstrekt uitvoerige inlichtingen omtrent de 
geldelijke verantwoording van den verkoop van het boek 
Vellinga. 

Voornaamste der door het dagelij ksch bestuur 
tusschen 15 December en 15 Maart afgedane 

stukken. 
Naar aanleiding van den brief van het Bondsbestuur aan 

den Raad van Beheer van het Maandbblad, waarin het Bonds
bestuur uitdrukking gaf aan zijn spijt, dat de geestige 
speeches van den heer Maingay te Groningen niet in het ver
slag van den Philatelistendag zijn opgenomen, licht de heer 
de Bas toe, dat de hoofdredacteur de kopij van deze speeches 
aan den heer Maingay heeft verzocht, die verzuimde deze 
tijdig toe te zenden. Later heeft de hoofdredacteur daarop 
niet meer aangedrongen. De vereeniging „Op Hoop van 
Zegels" zou toejuichen, deze speeches alsnog opgenomen te 
zien. Daar haar actualiteit thans is verloopen, oordeelt het 

J . K. RIETDIJK. 

Bondsbestuur, dat het geen nut meer heeft, ze alsnog te 
publiceeren. 

Aan den voorzitter der F.I.P. zijn eenige van den directeur 
van het Postmuseum ontvangen advertenties toegezonden be
treffende repareeren van beschadigde zegels, met verzoek de 
Duitsche en Oostenrijksche Bonden op het gevaar van der
gelijke advertenties te wijzen. Deze kwestie zal tevens op de 
agenda voor de eerstvolgende vergadering der F.I.P. worden 
geplaatst. 

Ook zal de F.I.P. op de agenda harer eerstvolgende ver 
gadering plaatsen het punt: „Als een lid van de jury buiten 
mededinging heeft ingezonden en door de een of andere oor
zaak verhinderd is als jurylid op te treden, wordt ziJn in
zending — desgewenscht — in aanmerking gebracht voor een 
normale beoordeeling." 

Aan het hoofdbestuur der P.T.T. is een vraag overgebracht 
van de vereeniging „Breda" om aan de philatelistenloketten 
ook de portzegels verkrijgbaar te doen stellen. Het hoofd
bestuur deelde mede, dat indien deze zegels op sommige 
kantoren met het oog op de geringe vraag niet aan het 
philatelistenloket verkrijgbaar ziJn (zooals b.v. te Breda het 
geval is), ziJ aan de gewone zegelloketten kunnen worden 
gekocht dagelijks, gedurende den geheelen openstellingstijd 
van deze loketten. Het hoofdbestuur vond geen aanleiding, 
verdere voorzieningen ter zake te treffen. 

De Bond heeft aan de F.I.P. verzocht, de aandacht der 
internationale verzamelaarswereld te vestigen op den 
rakettenpostzwendel. 

Naar aanleiding van het verzoek van den hoofdredacteur van 
het Maandblad, om de verslagen der Bondsbestuursvergade
ringen te bekorten, merkt de heer de Bas op, dat hij — wel
iswaar — die verslagen opstelt, doch nooit inzendt, zonder dat 
deze zijn goedgekeurd door den voorzitter en den eersten 
secretaris. Het gaat hier niet om verslagen, welke „maan
delijks" terugkeeren, maar om slechts hoogstens vier ver
slagen per jaar. De tweede secretaris heeft meermalen de er
varing opgedaan, dat deze verslagen een niet te onder
schatten propagandistisch nut hebben voor den Bond. Ze 
vormen het eenige middel, om den aangesloten vereenigingen 
en den niet-Bondsleden te doen blijken hoezeer de Bond waarde 
van bestaan heeft en zich beijvert, de philatelistische belangen 
van zijn leden en van niet-leden te behartigen. Verschillende 
aangesloten vereenigingen gaven blijk ,deze verslagen — als
ook de toegezonden agenda's der Bondsbestuursvergaderingen 
— op prijs te stellen. De vergadering sprak haar waardeering 
uit voor de wijze, waarop die verslagen werden gepubliceerd 
en zou betreuren, wanneer daarin verandering werd gebracht. 
Dit neemt niet weg, dat het Bondsbestuur gaarne toezegt, 
beknoptheid dezer verslagen te betrachten. Met waardeering 
nam het Bondsbestuur kennis van de mededeeling der ver
eeniging „Op Hoop van Zegels", deze notulen in het Maand
blad niet te veel te bekorten, daar zij dienen ter inlichting 
dergenen, die de vergadering niet kunnen bijwonen. 

Te behandelen stukken. 
De heer La Gro te Leeuwarden zond polisvoorwaarden in 

voor het verzekeren van postzegels. Aan deze voorwaarden 
kleven soortgelijke practische bezwaren, als reeds meermalen 
werden ondervonden. In het algemeen staan de Nederlandsche 
verzekeringsmaatschappijen huiverig tegenover dit risico in 
verband met de moeilijke schaderegeling. Enkele maat
schappijen hebben zich bereid verklaard postzegelverzame
lingen te verzekeren op de normale brand-inbraak-polissen, 
zonder premieverhooging, doch met conditie, dat in geval van 
schade een lijst zal worden overgelegd van de vermiste, resp. 
verbrande postzegels. Waar men over het algemeen niet weet, 
welke postzegels men precies heeft, stelde La Gro's Assurantie
kantoor voor, dat haar cliënten de verzekerde zegels in een 
catalogus zullen afstrepen en deze catalogus — onder gesloten 
couvert — zullen deponeeren in de sale van de bank der 
maatschappij. Men zal moeten toegeven, dat de vervulling 
van een dergelijke voorwaarde op groote practische bezwaren 
stuit. Bovendien geldt een dergelijke verzekering alleen voor 
verzamelingen van niet al te grooten omvang en staande in 
verhouding tot de totaalwaarde van den eventueelen inboedel. 
Voor verzekering van uitsluitend zegels was een offerte ont
vangen van Lloyd's Assuradeuren van 2,50-3,75 per mille. 

- ZICHTZENDINGEN. 
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De zegels moeten dan aanwezig zijn in woonhuizen van steen 
met harde dekking. De verzekering geschiedt dan tegen brand
schade en het inbraakrisico, terwijl als leidraad wordt op
genomen, dat in geval van schade een zeker percentage, 
b.v. 50 % wordt aangenomen van een der catalogi. Bij even
tueele opdracht zou een en ander kunnen worden bedongen en 
kan een polis worden vastgesteld. Wat betreft de verzekering 
van rondzendingen van vereenigingen, bleken de voorwaarden 
van de „Hollandia"polis practischer en voordeeliger. 

De vergadering stelde een ontwerp keuringsreglement vast, 
dat — ter beoordeeling ■— den aangesloten vereenigingen zal 
worden toegezonden. De goedkeuring van dit ontwerp zal als 
punt op de agenda der eerstvolgende Bondsvergadering worden 
geplaatst. Bij de behandeling van dit ontwerp bracht de heer 
de Bas ter sprake, dat — ongeveer een jaar nadat de H. P. V. 
uit den Bond was getreden — het hoofd der keuringsafdeeling 
had geweigerd zegels te onderzoeken, welke de H. P. V. ter 
keuring had aangeboden. Bij onderzoek bleek, dat artikel 1 
van het oude keuringsreglement inderdaad bepaalde, dat de 
keuringsafdeeling slechts keurde voor Bondsleden, een be
perking, welke in dit ontwerp is opgeheven. 

De heer A. L. J. de Pauw te Legerplaats bij Oldebroek 
heeft bij den Bond bezwaren ingebracht tegen het besluit van 
den Koninklijken Belgischen Bond, waarbij de ongetande zegels 
van België na 1914 van geen philatelistische waarde worden 
verklaard. De heer De Pauw merkt op, dat de Belgische P.T.T. 
nooit tegen deze uitgiften heeft geprotesteerd en nimpier 
mededeelingen heeft verstrekt, dat het hier geen „officieele" 
uitgiften betrof. De zegels moeten toch van de „officieele" 
platen zijn gedrukt. Deze zijn door groote experts jarenlang 
op hun veilingen verkocht. Bedoelde zegels zijn — door nie
mand minder dan door den secretaris der F. I. P., wijlen den 
heer dr. L. Goldberg ! — verhandeld en verkocht. Bedoelde 
zegels staan jarenlang in de groote catalogi geboekt en zijn 
gedurende een 20tal jaren in den handel. In geen enkel phila
telistisch tijdschrift werden deze zegels als minder correct 
gekenmerkt. Tegen de Letlandsche uitgiften is evenzeer ge
protesteerd, zonder dat de reeds uitgegeven zegels van on
waarde werden verklaard. De heer De Pauw vraagt, wie de 
bedragen vergoedt, welke aan bedoelde zegels, waartegen ge
durende 20 jaren niemand protesteerde, ten koste zijn gelegd ? 
Men kan — naar het oordeel van den heer De Pauw — alle 
ongetande uitgiften i n d e n v e r v o l g e tot maakwerk 
kwalificeeren, doch late vroegere, welke men niet veroordeelde, 
haar waarde behouden. Het Bondsbestuur vond in de bezwaren 
van den heer De Pauw termen, ter zake nadere inlichtingen 
van Belgische zijde in te winnen. 

Met het Clearing Instituut zijn moeilijkheden gerezen be
treffende de betaling van nieuw uitgekomen zegels en post
stukken, welke door Duitsche vereenigingen worden verschaft. 
Ter zake heeft het Bondsbestuur het advies ingewonnen van 
zijn rechtskundigen raadsman, mr. W. S. Wolff de Beer. Naar 
diens oordeel verdient de vraag van den invoer van post
stukken wel te worden onderscheiden van die van het ruilen 
van poststukken en postzegels in het algemeen. Zelfs dient 
rnen bij de poststukken nog een onderscheid te maken tusschen 
die, welke uit het buitenland worden ingevoerd en Duitsche 
poststukken. Van de laatste zou men nog kunnen zeggen, dat 
het in Duitschland bewerkte goederen zijn en dat voor den in
voer daarvan verlof van het Clearing Instituut noodzakelijk 
is. Voor poststukken echter, die uit het buitenland, b.v. 
BritschIndië, Japan, Australië, enz., in Duitschland worden 
ingevoerd en van daar juist zoo naar Nederland verzonden, 
geldt — naar het oordeel van mr. De Beer — de clearingwet 
niet, daar het hier niet betreft goederen, welke op eenigerlei 
wijze in Duitschland zijn bewerkt, doch van goederen, welke 
in het transitoverkeer over Duitschland naar Nederland zijn 
doorgezonden. De Bond zal het Clearing Instituut dit stand
punt kenbaar maken en vragen, indien het zich hiermede niet 
kan vereenigen, op welke gronden het dan meent, dat bedoelde 
poststukken onder de clearingwet vallen. Geheel anders staat 
de zaak bij het ruilen van postwaarden of postzegels en 
verkoopzendingen, daar men in dat geval te maken heeft met 
Duitsche goederen en invoer daarvan, uit welke oorzaak dan 
ook, aan het Clearing Instituut recht tot rekening en ver
antwoording tegenover den importeur geeft. 

Van den heer Kastein is een artikel ontvangen betreffende 

het trefwoord „Postzegelkunde", dat aan de Katholieke En
cyclopaedie zal worden aangeboden. 

Het Bondsbestuur is in het bezit gesteld van een in het 
Engelsch gesteld schrijven van den Nederlandschen Raketten
bond, gericht tegen den heer Van Brink. De heer Thoolen had 
in een Amerikaansch tijdschrift een advertentie geplaatst, 
waarin hij waarschuwde tegen den heer Van Brink en de 
lezers uitnoodigde zijn (Thoolen's) antwoord aan te vragen. 
Ook dit antwoord is in het bezit van den Bond. De beeren 
Polling en Cramerus waren in het bezit van een geschrift, 
waarin de rakettenpost opnieuw opkomt tegen het verzet, 
dat hij ondervindt van Nederlandsche philatelistische zijde 
tegen zijn ontoelaatbare practijken. Dit geschrift zal nader 
worden bestudeerd. 

Bij de rondvraag herinnert de heer de Bas eraan, dat de 
eerstvolgende Bondsbestuursvergadering zal moeten beslissen 
over toekenning van de Wallermedaille 1936. Het Bonds
bestuur wacht eventueele voorstellen van de aangesloten ver
eenigingen vóór die Meivergadering in. 

De heer Zwolle deelde het voorloopig programma mede van 
den 27en Nederlandschen Philatelistendag te Haarlem op 
4, 5 en 6 September a.s. 

Van de aanwezigheid van mr. Wolff de Beer maakte de 
vergadering dankbaar gebruik tot het vragen van enkele in
lichtingen omtrent verzekeringsvoorwaarden en omtrent den 
eisch, dat een vereeniging koninklijk moet ziJn goedgekeurd 
om als lid van den Bond te worden toegelaten. Zulks dient 
— naar het oordeel van mr. De Beer — te blijven gehand
haafd. Een niet koninklijk goedgekeurde vereeniging bezit 
geen rechtspersoonlijkheid en kan mitsdien niet aan het ver
eenigingsverkeer deelnemen. Zulks kan — in de practijk ■— 
tot ongewenschte gevolgen leiden. Mr. De Beer zal nader 
overwegen, of dit bezwaar op een of andere wijze is te onder
vangen. Het Bondsbestuur zal nagaan, in hoeverre het de niet 
koninklijk goedgekeurde vereeniging in deze kan tegemoet
komen. 

Nadat de heer de Bas den heer Cramerus had herinnerd 
aan zijn toezegging betreffende schenking van een nieuw 
falsificatenalbum, sloot de voorzitter omstreeks 18 uur de 
vergadering. 

Utrecht, 22 Maart 1936. 
De tweede secretaris, 

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

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

Nieuwe leden. 
604. J. van Best, Rue de l'Aurore 20, Brussel (België). (V.). 
357. S. Bok, Westerstraat 39, Enkhuizen. (V. Ned. en Kol., 

benevens Europa). (Lid „ZuidLimburg"). 
625. P. D. Bremer, Rijnsburgerweg 105, Leiden. (V. en L.). 

75. J. L. M. van Tekelenburg, Ramen 16, Hoorn. (V.). 
456. P. Wijga, Frans van Mierisstraat 60, Amsterdam, Z. 

(V. en L.). 
617. J. A. Welleman, Probolinggo (Java). 

Verbetering jaarboekje. 
648. P. G. Crietée, Vredenhofstraat 8, Haarlem. 
364. A. Hoeing, Dep. van Economische Zaken, Afd. Tuinbouw

kundigen Dienst, Batavia (Java). 

Aanmeldingen. 
J. H. Geerlings, Groot Hertoginnelaan 12, Bussum. (V.). 
G. Heuff, Waalsdorperweg 267 ,Den Haag. (V). 
J. Blijerveen, Postbus 305, Amsterdam, C. (V. a en b). (Lid 

„Op Hoop van Zegels"). 
W. te Hennepe, Wladimirlaan 12, Bussum. (V.). 
mej. A. M, Pellen, Prinsengracht 681, Amsterdam, C. (V. 

en L.). 
J. Hilarins, lepenlaan 25, Bloemendaal. (V). 
H. G. Suurenbroek, Koningslaan 52, Bussum. 
P. R. Jurrfens, Amsteldijk 103a Noord, NieuwerAmstel. (V). 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



I l l NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 APRIL 1935. 

mevr. H. Brouwer-Jacobs, Kerklaan, Apeldoorn. (V). (Oud-
lid). 

Adreswijzigingen. 
334. mevr. Westhoff-Van der Handele, Heerenstraat 73, Hil

versum. 
353. W. de Knoop, Perenstraat 40, Den Haag. 
256. C. Ruiter, Rivierenlaan 206 II tage, Amsterdam, Z. 
904. J. Dorrestein, P. K. Pagar Alam (Zuid-Sumatra).. 
830. H. E. Tancrelle, Haanplein 24, Den Haag. 

41. G. F. N. van Doorn, Reigerstraat 20, Badhoevedorp. 
476. mr. dr. J. H. H. Hülsmann, Simon Stevijnweg 134, Hil

versum. 
245. H. A. van Son, Buijs Ballotstraat 7, Den Haag. 

21. L. W. van den Heuvel, havenmeester. Tg. Oeban (Riouw)' 
420. dr. L. P. van Lelijveld, Amsterdamscheweg 19, Arnhem. 
145. mr. W. J. Oosterhoff, Mr. P. J. Troelstraweg 96, 

Leeuwarden. 
115. J. Engels, adres onbekend. 
843. F. Bruins, adres onbekend. 
579. ir. J. Mair, IJsfabriekweg 16, Buitenzorg (West-Java). 
826. J. G. Allebé, p.a. N.V. Hvg. v.h. Reiss & Co., Batavia 

(Java). 
631. P. H. van Doesburg, Cantonlaan 1, Baarn. 
207. B. Cornelisse, Tjikasintoe Estate, Soekaboemi (Java). 
444. C. P. A. M. Luske, Wilhelminaweg 20, Tjepoe (Java). 
536 J. B. van der Meer, s.f. Rendeng, Koedoes (Java). 
127. ir. J. D. Neuteboom, Ond. Leuwi-Manggoe, Postkantoor 

Tjibeber (West-Java). 
629. G. J. A. Bolk, Chamissostrasse 5, Düsseldorf (Duitsch-

land). 
Overleden. 

192. ir. A. J. van Eijndhoven. 
Bedankt. 

347. P. A. Ammerlaan. 
Afgevoerd. 

375. J. B. G. A. Dijkman. 
227. E. C. J. van der Horst. 
254. C. Maathuis. 
828. W. C. Spaander. 
810. P. A. Kellenberg. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Vergadering op 19 Februari 1936. De voor

zitter, de vergadering openende, heet in het bijzonder twee 
gasten welkom. Het 3e eeuwfeest van de Zweedsche post is 
voor hem aanleiding, hieromtrent iets te zeggen. Nadat de 
voorgelezen notulen goedgekeurd zijn, houdt de heer Schröder 
zijn lezing over het postwezen van Thurn & Taxis, aan de 
hand van zijn fraaie verzameling, welke de aanwezigen kunnen 
bewonderen. Bij monde van den onder-voorzitter betuigt de 
vergadering den spreker haren dank. In April zal de heer 
Van Essen een bespreking houden over de postzegels van 
Napels. De voorzitter brengt in herinnering, dat in September 
1937 de afdeeling Amsterdam 40 jaren zal bestaan. In de vol
gende vergadering zullen de denkbeelden, welke thans reeds 
werden geuit, aan eon nadere bespreking worden onderworpen. 

W. F. G. H. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
30 Maart 1936, des avonds te 8 uur, in Café „Moderne", 
te Breda. 

De vergadering wordt door den voorzitter, den heer Cra-
merus, geopend. Hij verwelkomt de 46 aanwezigen, in het 
bijzonder den heer Ingen Housz, die voor do eerste maal onze 
vergadering bijwoont. Terwijl de aanwezigen zich van hun 
zetels verheffen, memoreert hij daarna het heengaan van twee 
onzer leden, n 1. de heren Aldenhoven en Van Gent. De notu
len van de vorige vergadering wo'-den goedgekeurd en de 2 
candidaat-leden met algemene stemmen als lid aangenomen. 

De heer Van West, aanwezig zijnde, wordt thans als lid ver
welkomd. 

Ingekomen zijn enige brieven, waaronder een van de Bond, 
waarin mededeling wordt gedaan, dat P.T.T. geen aanleiding 
vindt Nederlandse portzegels ook aan het philatelistenloket 
verkrijgbaar te stellen, waar deze zegels aan de gewone zegel
loketten verkrijgbaar zijn en wel dagelijks gedurende de ge
hele openstellingstijd van deze loketten; en een van den hoofd-
redaceur van het Maandblad, waarin hij bericht, dat voortaan 
niets meer zal worden gepubliceerd wat betrekking heeft op 
den heer Thoolen e. c. 

De heer dr. Gommers, als hoofdleider der jeugdafdeling, 
neemt dan afscheid van den heer ir. Hagedoorn, den gees
telijken vader dezer afdeling, die Breda gaat verlaten. Ook 
de voorzitter spreekt den scheidende toe en overhandigt hem' 
namens de veïeniging een serie Suriname DO-X zegels als 
herinnering en als waardering voor het vele, dat hij voor 
onze vereniging heeft gedaan. De heer Hagedoorn dankt beide 
sprekers en zijn medeleden en hoopt nog eens in de gelegen-, 
heid te zijn onze vergadering te bezoeken. 

Mededeling wordt gedaan, dat het bestuur als candidaten 
voor het bestuur wegens vertrek van den heer Hagedoorn 
(sectie Europa Breda) voordraagt de heren G. H. C. van Dijk 
als nr. 1 en J. M. van den Berg als nr. 2. Volgens art. 10 van 
het huishoudelijk reglement hebben de leden het recht, min
stens 14 dagen vóór de vergadering van 27 April a.s. tegen-
candidaten bij den len secretaris in te dienen. 

Na de pauze geeft de voorzitter een kort verslag van de 
op 8 Maart j.1. gehouden jeugdtentoonstelling ter gelegen
heid van het éénjarig bestaan der jeugdafdeling. Deze is een 
groot succes geworden; niet alleen de kwantiteit was groot 
(74 deelnemers met 150 inzendingen), doch ook de kwaliteit 
was boven verwachting. Men zag daar reeds de opvoedende 
werking van onze jeugdleiders. Daar was ook aanwezig een 
deputatie van de jeugdclub uit Roosendaal, die een fraaie 
serie (Nederland, 2e emissie compleet) als hoofdprijs beschik
baar stelde. Door diveise andere schenkingen kon aan alle 
jeugdige inzenders een prijs toegekend worden. De voorzitter 
dankt alle schenkers van zegels en albums en de heren van de 
verschillende commissies, alsmede de firma Wagemakers voor 
het afstaan van glas. Waar de jeugdafdeling thans 128 leden 
telt, hebben de leiders hejt bestuur voorgesteld tot splitsing 
naar leeftijd over te gaan. Dit voorstel is thans bij het bestuur 
in studie en zal binnenkort een desbetreffend voorstel de ver
gadering voorgelegd worden. 

Daarna houdt de heer J. M. van den Berg een causerie 
ove" „Met de loupe door het postzegelalbum", welke zeer in
teressante en humoristische lezing met een dankwoord van 
den voorzitter en applaus wordt beloond. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Vroom om bij P.T.T. aan 
te dringen op het plaatsen van aankomststempels op vlieg-
brieven. Hem wordt erop gewezen, dat de Bond reeds her
haalde malen een afwijzende beschikking op een dergelijk 
verzoek heeft gekregen en bovendien tegenwoordig alle Euro
pese correspondentie, indien deze verzendingswij ze bespoedi
ging geeft, per luchtpost wordt verzonden. Aan de Bond zal 
worden gevraagd, hoe men erover denkt aan P.T.T. te ver
zoeken op niet Europese correspondentie een luchtpoststem
pel als vernietigingsstempel te gebruiken, zoals vele Zuid-
Amerikaanse Staten bezigen. De heer Stoop vraagt, of bij het 
philatelistenloket een bord kan worden geplaatst, waarop alle 
voorradige soorten zegels zijn aangegeven. Een desbetreffend 
verzoek zal aan den directeur van het postkantoor worden 
gedaan. 

Ten slotte volgt de verloting, waarvoor in dank zegels zijn 
ontvangen van de heren Costerus en Hekking, terwijl na af
loop de heer C'^amerus nog enige fraaie prijzen schenkt voor 
diegenen, die nog niet tot de gelukkigen behoorden, waarna 
deze geanimeerde vergadering wordt gesloten. 

J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
285. (S-E-Z.BE.) G. Th. Krijnen, A 95, Schinnen (L.), giro 

224315. 
43. (S.E.NK.) F. W. A. van West, Stationsstraat 69, Zeven

bergen, giro 45375. 
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Overleden. 
3. J. A. K. Aldenhoven, Breda. 

43. A. P. van Gent, Breda. 
Adres wij zigingen. 

457. P. Gordon, thans 241 Nightingale Road, Edmonton, Lon
don, N. 9. 

314. A. J. J. Wolterbeek, thans Korianderstraat 107, Eind
hoven. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 27 April 1936, des avonds 

te 8 uur, in café „Moderne", te Breda. 
Bijeenkomst van de Club Ginneken op Donderdag 14 Mei 

1936, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken. 
Jeugdbijeenkomsten: Zondag 3 Mei 1936 voor hen, wier 

geslachtsnaam begint met A tot M, alsmede voor de meis
jes, en Zondag 17 Mei 1936 voor hen, wier geslachtsnaam aan
vangt met N tot Z; beide des voormiddags te lO'A uur in de 
bovenzaal van Café „Riche", Van Coothplein, Breda. 

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

KORT VERSLAG algemeene vergadering van 28 Maart-
In een niet al te opgewekte stemming opent de voorzitter 

tegen half negen de door 53 leden bezochte vergadering. We 
moesten n.1. in een klein zaaltje in „Suisse" vergaderen, daar 
„Kras" eerst Vriidag-avond bericht had gezonden geen zaal 
voor ons beschikbaar te hebben. We hopen, dat zulks niet 
meer zal voorkomen, anders zijn wij genoodzaakt naar een 
andere vergaderzaal uit te kijken. De notulen der vorige ver
gadering worden hierna goedgekeurd. Na enkele mededeelin-
gen over de jeugdvereeniging, deelt de voorzitter mede in de 
volgende vergadering een causerie te zullen houden over: 
„Een cartophilatelistisehe tocht door de pl.m. 80 postgebieden 
van Azië". De heer Koning, die reeds van te voren speciaal 
was verwelkomd, houdt nu zijn voordracht met lichtbeelden 
over de zegels van Bosnië-Herzegowina (kortheidshalve moge 
voor den inhoud verwezen worden naar zijn artikel in het 
Maandblad). Het applaus bewees, dat deze voordracht uitste
kend was ingeslagen; hij wordt hartelijk bedankt voor de 
moeite, die hij voor ons heeft over gehad en voor de belang
stelling, die hij voor ons heeft getoond. Wij maken zeer gaar
ne gebruik van het aanbod nog eens iets te komen vertellen. 
Bij de rondvraag vraagt de heer Van Praag om een contract 
te maken, dat we steeds dezelfde zaal krijgen. De heer Bon-
joanni verzoekt de Amsterdamsche leden, die aan de rond-
zending deelnemen, hun briefkaart voldoende te frankeeren. 
Het moet 3 cent zijn, IJ-ä cant is onvoldoende en heeft straf-
port ten gevolge. De heer Konmg dankt voor zijn hartelijke 
ontvangst en neemt afscheid. Na de pauze volgt een veiling 
van slechts 3 kavels, vervolgens de verloting van 20 prijzen 
onder de aanwezigen, waarna om half elf sluiting. W. G. Z. 

Adresveranderingen. 
mr. Jos. van Gastel, Minervalaan 43 hs., Amsterdam, Z. 
P. W. Scheurleer, Overtoom 396 I, Amsterdam, W. 
Jac. Keijzer, Ged. Gracht 19, Zaandam. 

Candidaat-leden. 
H. van der Moer, Procuratiehouder Ned. Lloyd, Haringvliet-

straat 43, Amsterdam, Z. (Voorgesteld door J. A. Kästeln). 
Th. P. Glasz, Gemeente-secretaris, Harmeien, (Eigen aan

gifte). 
H. G. van Lente, ass. accoutant, Curaeaostraat 35 I, Amster

dam, W. (Voorgesteld door J. A. Kastein). 
P. L. Roussos, négociant en timbres-poste, Athènes. (Eigen 

aangifte). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 18 April 1936, des avonds 
te 8 uur, in Café „Parkzicht", Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 25 April 1936, 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). 

VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op Dins
dag 31 Maart 1936, in Hotel des Pays-Bas, Utrecht. 

AanVezig 49 leden en introducé's. In zijn openingswoord 
verwelkomt de voorzitter achtereenvolgens den heer Van 
Brink, spreker van dezen avond, den heer Boudier, directeur 
van het postkantoor, den heer Arkema, adjunct-directeur, 
met hun respectievelijke eehtgenooten, alsmede den heer en 
mevrouw Rietdijk, den heer Van Brink jr. en den heer Han. 

De vergadering gaat accoord met het voorstel van den voor
zitter de overige agendapunten uit te stellen tot de volgende 
vergadering en terstond het woord te geven aan den heer 
Van Brink. In een voordracht, welke getuigt van diepgaande 
studie, laat de heer Van Brink alle tochten en verbindingen 
de revue passeeren, die sinds Marco Polo tot op den huldigen 
dag tusschen Europa en Indië gedaan werden en bestonden. 
Wij hooren van het convooi van 3 schepen, waaronder „Het 
Duifken", dat in 1595 Indië bereikte, zoomede van het in
gewikkelde systeem van postvervoer, dat de V.O.C, erop na
hield, uit angst, dat toch maar niets over de Indië-route naar 
buiten zou uitlekken. Wij verplaatsen ons weer in de tijden, 
dat reizen naar Indië maandenlang duurden en met groote 
moeilijkheden gepaard gingen en wij zien langzamerhand de 
versnellingen en verbeteringen ontstaan (vervoer over de land
engte van Suez met kameelen, Suezkanaal, snelle stoom-
schepen, boottreinen), die uiteindelijk leidden tot den tegen. 
woordigen toestand van 2 postvluchten per week. In het 
laatste gedeelte van zijn rede gaf spreker aan de hand van 
officieele cijfers een overzicht van de geweldige toename van 
het luchtpostverkeer. Nadat het hartelijk applaus, waarmede 
de vergadering den spreker beloonde, was verstomd, dankte 
de voorzitter den heer Van Brink; in het feit, dat niemand 
vragen wenschte te stellen, constateert hij de duidelijkheid 
van het betoog. Tevens dankt de voorzitter den heer Evers 
voor het bedienen van den projectielantaarn en de pers voor 
haar aanwezigheid. 

De landenwedstrijd Memel heeft tot resultaat: 1. Tholen, 
2. De Bruijn, 3. Uijterwaal. Van Nederland jubileum 1923 is 
één inzending ingekomen van den heer Van der Horst, welke 
ook goed aangeslagen wordt. 

Niets meer aan de orde zjjnde, sluit de voorzitter (het was 
intusschen toch half elf geworden) deze interessante ver
gadering. J. J. A. H. N. 

Candidaat)-lid. 
J. F. G. Wigman, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Maandag 20 April 1936, bestuursvergadering in restaurant 

Cortenbach. 
Dinsdag 28 April 1936, des avonds te 8 uur, ledenverga

dering in Hotel des Pays Bas, Utrecht. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 

4. Ballotage. 5. Voordracht van den heer Vredenduin: „Carto
philatelistisehe tocht door de plm. 80 postgebieden van Azië". 
6. Rondvraag. 7. C.q. veiling. 8. Verloting. .9 Sluiting. 

H;ia",sclie PJiilutelisten Verren., Ie 's-dravenhasre. 
Secretaris: A. STARINK jr.. Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder, 
dag 26 Maart 1936, des avonds te SĴ  uur, in hotel „De 
Gouden Kroon", Den Haag. 

Toen de voorzitter de vergadering opende, waren er 45 leden 
aanwezig, die welkom werden geheeten, waaronder een intro
ducé en twee nieuwe leden. De notulen werden voorgelezen en 
onveranderd goedgekeurd en gearresteerd, waarna de inge
komen stukken aan de beurt kwamen, die werden afgedaan. 
Iets bijzonders was op dezen avond niet te behandelen. Het is 
gelukkig, dat de avonden hoe langer hoe meer gaan voldoen 
aan den wensch der meeste leden, om het onderlinge ruil-

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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verkeer te bevorderen, want dit is inderdaad de hoofdschotel 
en door dat ruilen wordt tevens de kennis onderhouden en 
vermeerderd. 

Een der leden deed aan het bestuur het verzoek toch te 
willen bevorderen dat bij de inzending der ruilboekjes steeds 
worde aangegeven het nummer van den Yvert-catalogus; dat 
is voor de inzenders gemakkelijk en bevordert tevens den 
vlotten verkoop, maar bovenal de vlotte doorzending, wat 
voor den verkoophandel van het grootste belang is. 

De veiling had als gewoonlijk plaats, evenals de verloting, 
waarna de voorzitter met een woord van dank aan de aan
wezigen de vergadering wilde sluiten, toen een der leden nog 
de vraag stelde of er niet iets te doen zou zijn aan de vaak 
grove afstempeling van de zegels op de brieven en of Neder
land het goede voorbeeld van Indië niet wilde of kon volgen, 
aparte bussen beschikbaar te stellen voor die zegels, welke 
men in het bijzonder met eenige zorg afgestempeld wenscht 
te zien. Aan den vrager werd beloofd, dat het bestuur er 
werk van zou maken, waarna de vergadering werd gesloten. 

A. S. jr. 
Nieuwe leden. 

dr. H. P. A. Smit, Groot Hertoginnelaan 143, Den Haag. 
T. Veerman, Carpentierstraat 161, Den Haag. 
G. J. te Veldhius, Resedastraat 10, Den Haag. 

Candidaat-lid. 
E. Hamakers, Rusthoekstraat 42, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
ds. W. van den Beke Callenfels, Laan van Meerdorvoort, 

Den Haag. 
Adresverandering. 

H. Hanèkamp wordt Ceintuurbaan 255 III, Amsterdam. 
Vergadering. 

Algemeene vergadering op Donderdag 23 April 1936, des 
avonds te 8K uur, in hotel „De Gouden Kroon", Frederik 
Hendriklaan, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Verslagen volgens 
art. 19 van het huishoudelijk reglement. Verkiezing van een 
bibliothecaris. Mededeelingen. Eventueele veiling. Verloting. 
Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene ledenvergadering op Woensdag 
25 Maart 1936 in het „Zuid", Groenmarkt, 's-Gravenhage. 

Aanwezig 92 leden. De voorzitter opent met een specialen 
groet aan eenigen, voor het eerst in onze vergadering aan
wezig. Zegels voor de jaarlijksche verloting zijn geschonken 
door den heer J. Haussen, falsificaten door den heer Van Eijk 
en zegels door den heer Dalen Gilhuis. Ter circulatie gaan, 
behalve de tijdschriften der bibliotheek, een strip zegels van 
80 c. met verschoven druk en een exemplaar 1% c. met plaat-
fout. Ingekomen is een voorstel van den heer Melsert, om 
speciale ruilavonden te houden. Na eenige besprekingen wordt 
dit voorstel niet aangenomen, doch besluit men dat, te beginnen 
met onze Mei-vergadering, men een officieel ruiluur zal in
voeren van plm. 9V, tot plm. 10>2 uur. Ontvangen en ter 
kennismaking gesteld is de „Aero-Philatelist" nr. 1. Wegens 
wanbetaling worden een paar leden (zie onder) geroyeerd en 
één afgevoerd. 

De notulen der vorige vergadering worden onder dank
zegging aan den secretaris goedgekeurd. De ledenverkiezing 
levert 78 stemmen vóór en 7 blanco. De heer Dolleman wordt 
door den voorzitter op de gebruikelijke wijze geïnstalleerd. Bij 
de maandelijksche verloting krijgt de heer Reumerink den 
len prijs. De veiling heeft een geanimeerd en willig verloop. 

Aan de hand van het artikel op blz. 47 in het Maandblad 
zegt de heer Reijerse, dat er vele zegels zwerven met één of 
twee zijden ongetand. Dit zijn bijna alle verknoeide zegels. 
Men passe de manier toe, die ook in het Maandbblad is aan
gegeven door de zegels en de zeTelbeelden en de grootten 
nauwkeurig naast elkaar te ve'-geliiken. Aan de hand van het 
artikel op blz. 57 zegt hij, dat wij overstroomd worden met 

valsche Pransche en vooral Fransche koloniale zegels, die 
niet meer te koop worden aangeboden, doch vooral menigvuldig 
voorkomen in ruilboekjes en zoo voor onze goede zegels in 
de plaats komen. 

Bü de rondvraag wordt het woord gevoerd door de beeren 
Boekema, Michon, Vos, Van Leijden en door den voorzitter 
geantwoord, waarna hij de vergadering sluit. J. N. H. v. R. 
PP~ Wie zich nog voor de a.s. jaarvergedering, op 22 April, 
als lid opgeeft, doet nog mede aan de groote jaarlijksche 
verloting. 

Begrooting 1936. 
O n t v a n g s t e n . U i t g a v e n . 

1. Contributies . . . ƒ 1650,— 1. Kosten Maandblad na af-
2. Entrée's - 50,— trek opbrengst abonnemen-
3. Veilingen . . . . - 24,— ten, enz ƒ 1354,— 
4. Comm. rondzend. - 375,— 2. Zaalhuur - 72,— 
5. Interest - 120,— 3. Verlotingen . . . - 385,— 

4. Onkosten - 285,— 
5. Assurantie . . . . - 44,50 
6. Onvoorziene uitg. - 35,—■ 
7. Batig saldo . . . . - 93,50 

ƒ 2219,— f 2219,— 
Verbeteringen. (Zie vorig Maandblad). 

792. ir. H. M. I. Hol, c.i.. Van Weede van D\jkveldstraat 2, 
Den Haag. 

370. F. J. A. Volkom, Fultonstraat 68, Den Haag. 
A f d e e l i n g T i l b u r g . 

494. M. Cuisinier, Broekhovenscheweg 9, Tilburg. 
548. A. van Amelsvoort, Capucijnenstraat 62, Tilburg. 
533. R. Villevoye, Lange Nieuwstraat 165, Tilburg. 
567. E. Carlier, p.a. Firma Aarts, Heuvelstraat, Tilburg. 
641. mej. Tine van Bommel, Pelgrimsweg 47, Tilburg. 

Candidaat.leden. 
B. J. A. M. Elias, De Carpentierstraat 124, Den Haag. (Voor

gesteld door J. H. van der Veen en A. van der Bliek). 
F. K. Kwinth, Oranjelaan 13, Driebergen. (Voorgesteld door 

J. van den Brink). 
Nieuwe leden. Afdeeling Tiel. 

246. A. Harp, notaris, Opheusden. 
594. W. F. Straatman, Westlindenschestraat, Tiel. 

Nieuwe leden. Afdeeling Tilburg. 
612. Ant. van Gorp, Kuiperstraat 3, Tilburg. 
797. H. Tabbers, Tuinstraat 71, Tilburg. 
798. P. Biemans, Koningstraat 41, Tilburg. 

Nieuwe leden. 
601. G. Groen, Doelenstraat 1, Den Haag. 
668. J. J. A. Schwartz, Van Imhoffstraat 9, Den Haag. 
593. mevr. J. A. Kruyt-Bruinse, Anna Polownastraat 68, Den 

Haag. 
705. M. D. Postma, Spoorstraat 130, Leeuwarden. 
581. J. Timmermans, Herungerweg 99, Venlo. 
D. 714. P. J. C. de Waardt, Achterom 9, Dordrecht. 
D. 739. C. in 't Veld, Toulonschelaan 57, Dordrecht. 
D. 725. A. Groeneveld, Kromhout 120, Dordrecht. 
741. C. C. Verbeek, Wilgstraat 5, Den Haag. 
793. S. Grin, Rauwenhoffstraat 4, Rotterdam, W. 
794. mej. Gerry Henseier, Havikstraat 19, Utrecht. 
795. Thierry de Bije Dolleman, Paul Gabriëlstraat 139, Den 

Haag. 
796. G. B. J. Bakker, Van Drenkwaertstraat 5, Den Haag. 

Afgevoerd. 
612. P. F. Servaas Smits, Den Haag. 
701. J. de la Bije, Den Haag. 

Geroyeerd. 
246. A. M. J. Pompe, 's-Hertogenbosch. 
594. H. J. Hoogstraaten, Oegstgeest. 

Bedankt. 
485. P. J. Clarijce, Den Haag. 
716. O. Eggers, Zwolle. 
245. M. J. H. Hardijzer, Den Haag. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 



16 APRIL 1936. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. VI 

Adresveranderingen. 
550. A. M. Mondt. Oost-Maaslaan 80,Rotterdam. 
167. W. T. H. Douw van der Krap, Boreelstraat 30, Den Haag. 
515. C. G. P. Stevens, Floris Grijpstraat 27, Den Haag. 

A. J. Uylen, J. Luijkenstraat 11, Eindhoven. 
537. F. A. Budde, Regentesselaan 213, Den Haag. 
713. H. M. C. Knip, Oranjestraat 107, Arnhem. 
267. J. K. Zeldenrust, Pieter de Hoogstraat 29, Huizem bij 

Leeuwarden. 
K. G. Bron, van Schiedam naar ? 
G. Poot, Damasstraat 241, Den Haag. 

516. C. Kars, Van Reesstraat 73, Den Haag. 
671. W. de Boer, c/o Sutherland House, 23/4 Londonstreet, 

Hydepark, London, W. 2. 
Nieuwe leden. Afdeeling Dordrecht. 

D. 485. C. P. Bos, Transvaalstraat 40, Dordrecht. 
D. 566. C. A. Kool, Krommedijk 15 rd., Dordrecht. 
Jeugdlid. P. de Bruin, Maasstraat 136, Dordrecht. 
Jeugdlid. L. de Waal, Ceramstraat 102, Dordrecht. 

Bedankt. 
D. 566. C. Jansen, Dordrecht. 

Afdeeling Nijmegen. 
Op de vergadering van 24 Maart waren 18 leden en 2 ge-

noodigden onder voorzitterschap van den heer F. J. de Waal. 
Voorlezing werd gedaan van enkele ingekomen mededeelingen. 
De voorzitter betreurde het heengaan van den heer J. C. 
Hensing, oud-voorzitter, die de vereeniging groot gemaakt 
heeft. De voorzitter maakte zijn compliment over het omvang
rijke rapport der kascommissie. Het batig saldo over 1935 
moet op ƒ 24.91 gesteld worden. De heer Lensink, veiling
meester, dringt er sterk op aan, dat de te veilen kavels twee 
dagen te voren bij hem ingeleverd worden, om klachten te 
voorkomen en zegels met gebreken als zoodanig te ken
merken. P. V. 

Adresverandering. 
786. P. J. Moll, van Nijmegen naar Meenkschelaan 16, Drie

bergen. 
Afdeeling Venlo. 

Op Dinsdag 10 Maart waren ter vergadering 10 leden. 
Wegens ziekte van dpn heer Den Hartog moes thet financieele 
gedeelte tot de volgende vergadering uitgesteld worden. Mede
gedeeld wordt, dat de serie Luxemburg 1935 weldadigheid wel 
degelijk als een officieele uitgifte moet beschouwd worden. 
De voorzitter verzoekt ernstig de hand te houden aan tijdige 
doorgifte der rondzendingen. Een serie Oostenrijk 1935, 
Winterhilfe, wordt op Amerikaansche wijze verkocht en brengt 
daardoor een batig saldo van ƒ 6,35 aan de kas. Door de 
beeren Cabooter en Heijting werden zegels ter verloting 
geschonken. , E. H. 

Vergaderingen. 
Jaarvergadering op 22 April 1936, des avonds te 7}4 uur, 

in het „Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Verslag van 

den secretaris. 5. Verslag der rekeningcommissie. 6. Verslag 
van den penningmeester. 7. Begrooting 1936. 8. Verslag van 
deïi bibliothecaris. 9. Verkiezing bestuursleden (aftredend zijn 
de beeren J. N. H. van Rest, J. H. van der Veen, D. O. 
Kirchner, allen herkiesbaar). 10. Begin jaarlijksche verloting. 
11. Veiling. 12. Rondvraag en sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou
wenhorst, Celebesstraat 29), den laatsten Woensdag der 
maand, in „Taveerne ter Merwe", Scheffersplein, Dordrecht. 

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt), el-
ken 2en Donderdag der maand in hotel „Corbeliin", Tiel. 

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

Vergadering afdeelina: Venlo (secretaris: E. Heijting, He-
rungerweg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7% uur 
bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van 
café „Nationaal", Venlo. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, 
Bloemstraat 18, Zwolle), elke maand, ter plaatse als ge 
woonlijk. 

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: P. A. J. Veen, 
Barbarossastraat 74, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand 
in „De Nieuwe Karseboom", Mariënburgerplein, Nijmegen. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Waarnemend secretaresse: mej. G. M. W. VEERING, 

Ernst Casimirlaan 54, Arnhem. 

In memoriam 
mevr. J. G. SCHUURMAN-MEESTERS. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Woens
dag 25 Maart 1936, in restaurant „National", Arnhem. 

Te ongeveer half negen wordt de vergadering geopend. De 
aanwezigen, die van het verscheiden van een bij uitstek ver
dienstelijk lid der vereeniging reeds kennis dragen en onder 
den indruk verkeeren van het overlijdensbericht, dat, hoewel 
reeds eenigen tijd gevreesd, allen toch nog onverwachts heeft 
getroffen, verheffen zich van hun zetels, als de voorzitter, 
het woord nemende, aan de vergadering officieel mededeeling 
doet van het overlijden, op Dinsdag 24 Maart j.l., van me
vrouw J. G. Schuurman-Meesters. In welgekozen bewoordingen 
memoreert spreker de verdiensten van de overledene, die, van 
haar verkiezing als bestuurslid af, aanvankelijk de functie van 
Ie secretaresse, later die van hoofd der rondzendingen heeft 
vervuld en die als verzamelaarster en als vraagbaak op phila
telistisch gebied een vooraanstaande plaats innam in den 
kring van Globe-vrienden, die haar allen grooten dank ver
schuldigd zijn, niet alleen voor de wijze, waarop zij, volijverig 
en geheel belangeloos, het beheer over de rondzendingen heeft 
gevoerd, doch ook voor de bereidwilligheid, waarmede zy aan 
de wenschen van hen, die haar hulp inriepen, steeds tegemoet 
wist te komen. „De Globe" verliest in mevrouw Schuurman als 
bestuurslid een eerste kracht, als verzamelaarster eene van 
beteekenis, die, hoewel laat begonnen, al spoedig als ver
gevorderde en ter zake kundige een welverdiende reputatie 
wist te vestigen. Aan de leden, die geregeld met haar om
gingen, is een vriendin ontvallen, die hen steeds met raad 
en daad ter zijde stond en op wier vriendschap nimmer te
vergeefs een beroep werd gedaan. 

De Globe-leden zullen haar ongetwijfeld nog langen tijd 
gedenken en geen andere dan aangename herinneringen aan 
haar persoonlijkheid levendig houden. 

Op voorstel van den voorzitter, na het beëindigen van diens 
toespraak, wordt besloten de vergadering op te heffen. 

J. C. H. 
Vergadering. 

Eerstkomende vergadering op Woensdag 29 April 1936, des 
avonds te 8 uur precies, in restaurant „National", Arnhem. 

De agenda vermeldt o. a. verkiezing van twee bestuursleden. 

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

VERSLAG der gewone bijeenkomst, gehouden op Dinsdag 10 
Maart 1936, des avonds te 7j4 uur, in de bovenzaal van 
het „Zuid-Hollandsch Koffiehuis", Korte Hoogstraat 27a, 
Rotterdam. 

Aanwezig 21 leden. De voorzitter opent deze vergadering 
en de notulen der vorige vergadering Worden gelezen en goed
gekeurd. Hierna komt aan de orde het bezichtigen der col
lectie Oud-Rumenië van den heer J. Eijgenraam, die weer 
aan de leden een genotvolle avond bezorgde. Zeer duidelijk 
was alles te overzien, alles was gerangschikt volgens het 
boekje van dir. H. Birnbach, Berlijn: „Die Rekonstruktion der 
Umdruckblocks der rumänischen Briefmarkenausgaben von 
1866-1872 für das Sammlen von Umdrucktypen". (Hiermede 
rectificeert ondergeteekende meteen het vorig verslag, waarin 
bij abuis door hem dit boekje werd genoemd in verband met 
Luxemburg, hetgeen foutief is). 

Als tweede deel stond het bezichtigen van proeven, specimen 
en ongetande originalen van Nederland en Koloniën van den 
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heer Frenkel op het programma. Onder veel belangstelling 
passeerden ook deze bladen. De voorzitter bedankte na af
loop beide heren voor het bijzondere, dat weer vertoond was. 
In de collectie Oud-Rumenië prees hij de opzet en de studie, 
hiervoor benodigd. Wat betrof de proeven enz. van den heer 
Frenkel, bracht de voorzitter naar voren, hoe vroeger een der
gelijke verzameling geen beteekenis had, doch de tijd had dit 
zeer veranderd. Beide heren kregen een hartelijk applaus 
der vergadering. 

Hierna kwam de verloting van het extra zegel en de gewone 
verloting. Voor een volgende maal zal de voorzitter een al-
gemeene verzameling van enkele landen laten zien, hetgeen 
voor velen ook weer eens prettig is. 

Niets verder voor de rondvraag zijnde, werd de verga
dering gesloten, nadat de datum der volgende bijeenkomst 
op 21 April werd vastgesteld. L. W. I. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 21 April 1936, des avonds te 1% 

uur, in de bovenzaal van het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, 
Korte Hoogstraat 27a, Rotterdam. 

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

KORT VERSLAG der 25ste jaarvergadering, gehouden op 
Vrijdag 27 Maart 1936. 

Wegens ongesteldheid van den voorzitter, presideert de 
bibliothecaris. Van de ingekomen stukken circuleeren een 
ontwcrp-reglement van den keuringsdienst van den Ned. 
Bond en een voor de boekenrij ontvangen exemplaar van „De 
Postzegelverzamelaar". Het jaarverslag van den secretaris, 
de rekening en verantwoording van den penningmeester en de 
begrooting worden accoord bevonden; op voorstel van de veri^ 
ficatie-commissie wordt de penningmeester, de heer Mans, 
gedechargeerd. De periodiek aftredende functionarissen, de 
beeren Engelenberg, Trupp en Weijenbergh, worden herkozen, 
resectievelijk als commissaris van toezicht, bibliothecaris en 
secretaris. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van „Op Hoop 
van Zegels", stelde de heer Weijenbergh (als archivaris = 
integreerend deel van het secretariaat) op: 

1. een algemeene ledenlijst (met de hulp van den heer Rob
bers, den huldigen voorzitter, die niet alleen de eenige oprich
ter is, die O.H.v.Z. haar geheele bestaan trouw bleef, doch 
tevens al die 25 jaren eene functie bekleedde); 

2. een algemeene functionarissenlijst, alsmede 
3. een overzicht van het bestaan der vereeniging. 
Van dit laatste maakte de heer Engelenberg een bekorting, 

welke de heer Weiienbergh voorleest. Het een en ander had 
de volle belangstelling der aanwezigen. 

De heer Engelenberg deelt het volledige voorloopige pro
gramma der a.s. philatelistensamenkomsten mede (zie elders 
in dit blad) en spreekt een opwekking uit ter bijwoning van 
het een en ander, waarna een verloting onder de aanwezigen 
de vergadering besluit. H. W 

Bedankt als lid. 
157. mevr. M. J.. Smit. 

Geroyeerd. 
243. F. Hermsen. 

Adreswijzigingen. 
81. J. van Noort Jzn., thans Prins Hendriklaan 7, Soestdiik. 
57. mevr. A. Schmitz-Van Schouwenburg, thans Noordwjjk-

schelaan 7, Kijkduin bij Den Haag. 
20. P. Lugt, thans Oranje Nassaulaan 91, Overveen. 

Voorgesteld als lid. 
J. C. Tol, Crayenestersingel 19, Heemstede (door J. van Bem-

mel). 
Vergadering. 

De eerstvolgende ledenvergadering zal gehouden worden op 
Vrijdag 21 Anril 1936, des avonds te 8K uur, in het gebouw 
van den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

De agenda vermeldt o.a.: bezichtiging Ie deel collectie 
Frankrijk van den heer De Jong. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van 22 Maart 1936, 
in restaurant „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig 23 leden. Voorzitter en secretaris zijn beide we
gens ziekte afwezig, terwijl ook de 2e secretaris verhinderd is. 
De leiding berust bij den 2en voorzitter, den heer Cleij. De in
gekomen stukken worden behandeld. Het candidaat_lid, de 
heer G. van Dijk, wordt met algemeene stemmen als lid aan
genomen. 

Als gebruikelijk worden ook nu weer eenige aardige zegels 
verloot. Daar verder niets aan de orde is, wordt de verga
dering gesloten. Er volgt dan nog een veiling. A. C. S. 

Nieuw lid. 
20. G. van Dijk, Prieschestraatweg 22, Groningen. 

Candidaat-Iid. 
H. Horlings, Hoofdkade 12, Stadskanaal. (Voorgesteld door 

T. van Heuvel). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 27 April 1936; 
Beursavond op Donderdag 14 Mei 1936; 

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 16 Maart 
1936, in de bovenzaal van Taveerne Rutten, Vrijthof 50, 
Maastricht. 

Aanwezig 23 leden. De voorzitter opent de vergadering, 
waarna de notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. De 
heer Loontjes wordt bij ballotage tot lid aangenomen. Op de 
voordracht, welke de heer Van Brink 20 April a.s. in het ver-
eenigingslokaal zal houden over: „Enkele bijzonderheden uit 
de postgeschiedenis van Oud- en Nieuw Maastricht", kunnen 
belangstellenden worden geïntroduceerd; eventueele adressen 
van die personen aan den secretaris op te geven. Vervolgens 
heeft de gratis-verloting plaats, waarna het gezelschapsspel, 
waarbij de beeren Geldner en Vrijdal waardevolle zegels schen
ken. J. H. 

Nieuw lid. 
131. H. Loontjes, Maastrichtsche Heidestraat 1, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. ' 
Maandag 20 April 1936, vergadering; 
Maandag 4 Mei 1936, beurs; 
Maandag 18 Mei 1936, vergadering; 

telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van „Taveerne 
Rutten", Vrijthof 60, Maastricht. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
24 Maart 1936, in de bovenzaal van café „De Valk", 
Koningsplein, Den Helder. 

De vergadering, welke druk bezocht is, wordt te ruim half 
negen door den voorzitter geopend met een welkom tot de 
aanwezigen, in het bijzonder tot de nieuwe leden Kloprogge, 
Zwagerman en Perks en een introducé, den heer Ellerman. 
De seeretaris leest hierna de notulen der vorige vergadering, 
welke ongewijzigd goedgekeurd worden. Hierna komt het be-
stuursvooi'slel om leden, die zonder werk komen, voor elk 
jaar dat ze lid zijn, twee maanden hun lidmaatschap te laten 
behouden op kosten der vereeniging. Dit voorstel wordt aldus 
zonder tegenkantingen aangenomen. 
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Na afhandeling van ingekomen stukken is de beurt aan de 
rondvraag, waarvoor niemand zich opgeeft, zoodat hiermede 
het officieele gedeelte afgeloopen is en een aanvang met de 
verloting gemaakt wordt, welke allen leden een mooien prijs 
oplevert. 

Bedankt met 1 April 1936. 
J. Jongepier, Krugerstraat 60, Den Helder. 

Adresveranderingen. 
V. Nedorost, Frans van Mierisstraat 55, Amsterdam, Z. 
G. F. Kloprogge, Narcisstraat 67, Den Helder. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal nlaats hebben op Dinsdag 28 

April 1936, in de bovenzaal van Café „De Valk", Koningsplein 
Den Helder. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
30 Maart 1936, te Heerlen. 

Opening als gewoon, opkomst goed, verder niet veel bij
zonders. Bij de rondvraag een opmerking over het Maandblad. 
Er ontbreken goede artikelen over eigen land en buurstaten. 
Voor vreemde landen is minder belangstelling. 

De afdeeling Brunssum organiseerde Zondag 8 Maart 1.1. 
een onderlinge tentoonstelling. In aanmerking genomen, dat 
het allen, op een uitzondering na, nog jonge verzamelaars zijn, 
zoodat men er geen zeldzaamheden moest zoeken, was de 
opzet juist gekozen, om voor beginnelingen het verzamelen 
aantrekkelijk te maken. Er was veel belangstelling ,waarbij 
ook de jeugd goed vertegenwoordigd was. Alles bij elkaar 
was deze dag zeer geslaagd. P. S. 

Bedankt. 
S. Sitartz, Rumpen. 

Adreswijziging. 
ir. W. H. J. Hol, thans p.a. Van Handel, Grubbenvorst. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 27 April 1936; 
Beursavond op Maandag 11 Mei 1936; 

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

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

Nieuw lid. 
24. L. Hooghoudt, Nieuwe Ebbingestraat 92 Ia, Groningen. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op 

Donderdag 23 April 1936, des avonds te S14 uur, in café 
„De Pool", Groote Markt, Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de jaarvergadering, gehouden op Don
derdag 26 Maart 1936, des avonds te 7 uur, in het 
Hotel de Nederlanden, te Terneuzen. 

De voorzitter opent de vergadering, welke goed bezocht is, 
en heet alle aanwezigen van harte welkom. De notulen der 
vergadering van 22 Februari 1936 wo"'don door den secre
taris gelezen en ongewijzigd vastgesteld. Enkele ingekomen 
stukken, welke van weinip; belang waren, konden in de be
stuursvergadering nader bekeken worden. Het verslae van 
den heer Hommes, directeur van de rondzending, te Nieuw
dorp (Z.-B.), is dcor de hee^'en Antheunis en Van den Berg, 
die daartoe door het bestuur waren uitgenoodigd, nagezien 
en in orde bevonden. Namens deze commissie stelt de heer 
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Van den Berg voor, om de rekening en verantwoording goed 
te keuren en den heer Hommes namens de vereeniging dank 
te brengen voor zijn mooi en accuraat gehouden beheer. De 
rekening sluit met een batig saldo van ƒ 48,12, welk bedrag 
bereids op de rekening van den penningmeester is bij gestort. 
Na rondvraag wordt deze rekening met algemeene stemmen 
goedgekeurd en dankt de voorzitter den heer Hommes, die 
niet aanwezig is, voor zijn mooi en accuraat werk, waarmede 
alle aanwezigen instemmen. 

Alsnu volgt het verslag van den penningmeester, den heer 
Westerweel. Hieruit blijkt, dat de vereniging er goed voor
staat, want de rekening en verantwoording sluit dit jaar met 
een totaal saldo bezit van ƒ 375,81. De voorzitter stelt voor 
deze rekening ook goed te keuren, hetgeen met algemeene 
stemmen geschiedt. De voorzitter dankt den heer Westerweel 
voor zijn goed en accuraat gehouden beheer, waarmede allen 
instemmen. Verder dankt de voorzitter de beeren Antheunis 
en Van den Berg voor hun werkzaamheden voor de ver
eeniging verricht. 

Nu komt aan de orde de voorziening in de periodieke af
treding van den voorzitter en den len secretaris, n.1. de beeren 
Wolfert en Timmerman. Beide beeren worden bij acclamatie 
weder in hun functies benoemd, nemen deze herbenoeming 
ook weer aan en danken de beeren voor het in hen gestelde 
vertrouwen. 

Daarna volgt het glanspunt van den avond, n.1. de ver
loting voor alle leden. Het was deze maal een pracht-verloting, 
zoodat ieder een mooien prijs kon krijgen. De aanwezigen 
namen de zegels direct in ontvangst, terwijl de penningmeester 
de prijzen aan de leden buiten de stad zal toezenden. 

Van de rondvraag is, met uitzondering van eenige kleine 
vragen, geen gebruik gemaakt, zoodat de voorzitter de ver
gadering sloot, de leden dankte voor hun goede opkomst en 
mededeelde, dat hij nog iets aan de leden kon laten zien. Hij 
heeft n.1. een overzicht gemaakt van alle Nederlandsehe zegels, 
welke opgeplakt zijn op karton, dat naar onder en boven kan 
worden opgevouwen; een aardig idee voor een tentoonstelling. 

G. T. 

's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: P. HEEREN, Twaalf morgenstraat 20, 's-Hertogenbosch. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Zondag 
22 Maart 1936, in hotel Centraal, 's-Hertogenbosch. 

Te circa 3.20 uur opent de voorzitter de vergadering en heet 
de aanwezigen welkom, in het bijzonder mejuffrouw Heeren, 
die als introducée aanwezig is. De heer IJsbrandy wordt 
als „schatbewaarder" geïnstalleerd. De voorzitter doet mede-
deeling van het overlijden van den heer Rademaker, exploitant 
van hotel „Central". In het kort schetst hij de steeds door 
den overledene betoonde bereidwilligheid ten onzichte van de 
vereeniging en verzoekt diens zoon namens de vereeniging 
zijn deelneming te aanvaarden en aan diens familie over te 
brengen. 

De notulen van de jaarvergadering worden onveranderd 
vastgesteld. Bij de ingekomen stukken bevindt zich het eerste 
nummer van het maandblad „Aëro-Philatelist", een tijdschrift 
voor ve^'zamelaars van luchtpostzegels. 

De gebruikelijke gratis-verloting brenet wederom een zeven
tal gelukkige winnaars. Van de rondvraag maakt de heer 
Rademaker gebruik, om dank te zeggen voor de deelneming, 
betuigd bij het overlijden van zijn vader. Nadat nog verzocht 
is, om ten gerieve van de leden eenige koerseerende series 
van Nederland en Koloniën aan te koopen en in voorraad te 
houden, sluit de voorzitter deze dnor 24 personen bezochte 
vergaderinp-, waarna nog eenigen tijd met ruilen en handelpn 
wordt doorgebracht. P. H. 

Candidaat-le-len. 
mej. Chr. Heeren, Vughterstraat 76, 's-Hertogenbosch. 
B. van der Steen, Nieuwstraat, Oirschot. 

Adres wij zigingen. 
M. Cappel wordt Jan Heinstraat 10, 's-Hertogenboseh. 
L. W. Labordus wordt Willem van Oranjelaan 46, 's-Hertogen

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
30 Maart 1936, in „De Beurs", Markt, Helmond. 

Aanwezig 11 leden. Bericht van verhindering is ingekomen 
van den heer Faber. Na opening door den voorzitter en goed
keuring der notulen van de vorige vergadering, wordt de aan
gekondigde wedstrijd over een viertal zegels van Nederland 
gehouden, waarbij de beeren Van Hoof en Van Sch\jndel 
prijzen behalen, beschikbaar gesteld door den voorzitter. Ver
volgens vindt een gratis verloting plaats van door de beeren 
Promper, Van Someren, Thielen, Mulder en Van Lieshout tot 
dit doel afgestane zegels. Besloten wordt verder, dat de heer 
Mulder op de volgende vergadering zyn collectie Oostenr^jk, 
Bosnië en Tsjecho-Slowakije zal toonen. 

Na rondvraag en sluiting van het officieele gedeelte wordt 
de rest van den avond met ruilen, enz. doorgebrbacht. A. S. 

Candidaat-Iid. 
ir. J. G. Kam, Ie Haagstraat 82, Helmond. 

Bedankt als lid. 
26. W. H. A. P. Schafrath, Bakelscheweg 76, Helmond. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Maandag 27 April 1936, des 

avonds te 8 uur, in „De Beurs", Markt, Helmond. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: P. GIJZEN, Dorpstraat 25, Geleen (L.). 

Bedankt als lid. 
P. Koch, Mauritspark 3, Lutterade. 
J. Daenen, Raadhuislaan, Lutterade. 

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

KORT VERSLAG der jaarvergadering, gehouden op Woens
dag 25 Maart 1936, in het Patronaatsgebouw, IJmuiden. 

Aanwezig 21 leden. Te ongeveer 8 uur opent de voorzitter, 
de heer Muller, de vergadering en heet alle aanwezigen harte
lijk welkom. Hij dankt alle leden voor hun bijzondere mede
werking met het bestuur en spreekt de hoop uit, dat dit in 
het vervolg zoo moge blijven. Hierna leest de secretaris de 
notulen en het jaarverslag voor, welke beide werden goed
gekeurd. Vervolgens brengt de penningmeester verslag uit 
van het financieel e gedeelte over het afgeloopen jaar, waarna 
de begrooting 1935-1936 wordt behandeld, welke beide met 
algemeene stemmen werden aangenomen. Het aftredende be
stuur wordt met algemeene stemmen herkozen, waarna de 
heer Van der Laan namens de leden een woord van dank aan 
het bestuur brengt voor het vele werk in het eerste ver-
eenigingsjaar gedaan en het jongste lid K. Hoogerwerf het 
bestuur een bloemstuk aanbiedt. De voorzitter dankt de leden, 
ook namens zijn medebestuurders, voor het vertrouwen in 
hen gesteld en het lid K. Hoogerwerf voor de bloemenhulde. 

Tot slot de gratis verloting, waarna de vergadering te on
geveer 10 uur gesloten wordt. B. J. S. 

Jaarverslag. 
Bij dezen heb ik de eer u het eerste jaarverslag van onze 

vereeniging aan te bieden. Op 26 Maart 1935 werd hier ter 
plaatse opgericht een postzegelvereeniging, welke den naam 
draagt: Postzegelvereeniging „IJmuiden en Omstreken". Oor
spronkelijk opgericht met 10 leden, groeide zij aan tot 33 leden 
en 1 donateur. In het eerste jaar werden 2 leden geroyeerd en 
bedankten 3 leden, zoodat de vereeniging 28 leden en 1 dona
teur telt. Dank zij de goede medewerking van den heer Kriek 
met het bestuur, gelukte het ons reeds spoedig een perfect 
werkend rondzendverkeer in het leven te roepen. Tot onze 
spijt moest de heer Kriek wegens drukke werkzaamheden als 
directeur der rondzending bedanken, welke functie daarna 

J . K. R I E T D I J K . 

door den heer H. Schol werd waargenomen. Met ingang van 
1 Juli gelukte het ons tevens een goedkoop vereenigings-
abonnement af te sluiten met het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. In den loop van het jaar waren we genood
zaakt het bestuur met 2 leden uit te breiden. Gekozen werden 
de beeren H. Doevedans, 2e secretaris, en J. Schipper, com
missaris. Dank zij de welwillendheid van den heer De Hoog 
kon ieder lid in het bezit gesteld worden van de statuten en 
het huishoudelijk reglement, waarvoor hem namens het bestuur 
hartelijk dank wordt gezegd. Te memoreeren valt nog de 
hartelijke verstandhouding tusschen bestuur en leden. Hopende 
dat dit in de toekomst zoo moge blijven, sluit ik mijn jaar
verslag met den wensch voor een gestadigen bloei onzer 
vereeniging. 

B. J. SCHOL, Ie secretaris. 
Rekening 1935-1936. 

O n t v a n g s t e n . U i t g a v e n . 
1. Contr. 1935-1936 ƒ 88,85 
2. Donatiën 1936 - 3,50 
3. Verlotingen - 33,35 
4. 10 % der rondz. - 8,061^ 
5. Verk. doubl.b. - 13,50 
6. Kavelingen - 1,37 
7. Diversen - 3,59 

1. Zaalhuur ƒ 31,-
2. Kosten Mndbl. 
3. Drkw., doubl.b. 
4. Kasb., catalogi 
5. Porto secret. 
6. Aank. z. verlot. 
7. Propaganda 
8. Onk. rondzend. 
9. Onvoorz. uitg. 

35,96 
19,50 
13,47 
2,14 

21,55 
2,35 

14,671^ 
0,90 

10. Saldo - 10,68 

Totaal ƒ152,2214 Totaal ƒ 152,221^ 
Nagezien en accoord bevonden 25 Maart 1936. 

De commissie van onderzoek: 
G. DE HOOG. 

Geroyeerd. 
H. J. Gottmer, Duinvlietstraat 24, Velsen, N. 

Vergadlering. 
Vergadering op Vrijdag 24 April 1936, des avonds te 8 uur, 

en vervolgens elke 14 dagen, in het Patronaatsgebouw, 
IJmuiden, O. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
23 Maart 1936, in „Het Schaakbord", Gouda. 

Aanwezig 13 leden en 1 introducé. Te half negen opent de 
voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen, waaronder 
de heer Van Willigen, welkom. Er wordt overgegaan tot de 
ballotage van de beeren Haaksman, Schooten en De Waardt, 
die allen als lid worden aangenomen. Nu wordt overgegaan 
tot de behandeling van eenige ingekom n stukken, waaronder 
een schrijven van den heer Klinkhamer, te Zevenhuizen, die 
ons graag eens uiteen wil zetten het nut om zich bij een 
groote vereeniging aan te sluiten. Na eenige discussie wordt 
besloten genoemden heer eens over dit onderwerp te laten 
spreken, wat wellicht voor de vereeniging van nut kan zijn. 

Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de ver
gadering en wordt overgeeraan tot de lang verbeide verloting 
van betere exemplaren. Na de verloting blijken alle leden 
tevreden te ziin met de door het bestuur gekozen zegels, 
zoodat de volgende verloting, welke in October a.s. wordt 
gehouden, waarschijnlijk eveneens een succes zal worden. D. P. 

Nieuwe leden. 
M. Schooten, Goejanverwellendijk 13, Gouda. 
P. Haaksman, Coejanverwellendijk 43, Gouda. 
N. J. de Waard, Gravin Jacobastraat 40, Gouda. 

Candidaat-leden. 
J. van Willigen. Cornells Ketelstraat 61, Gouda. 
A. van der Kind, Staringstraat 20, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 April 1936, des avonds te 8J4 

uur, in „Het Schaakbord", te Gouda. 

ZICHTZENDINGEN. * 
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N. Ver. V. Luchtp.verz. „De Vliegende Hollander". 
Secre ta r i aa t : St i jnbui jss traat 35, Nijmegen. 

De luchtpos tca ta logus . 
N ie t ' veer t ig , m a a r zes t ig bladzijden over de luchtpost , 

beva t de zoo ju is t verschenen postzegelcata logus van Neder
land en Koloniën. 

„Pionierswerk, da t voor verbe te r ing v a t b a a r i s" , s t a a t in 
he t voorwoord. Inderdaad, m a a r wij hebben thans een goede 
basis gekregen , om onze verzamel ing daarop t e fundeeren. 

Verschil lende onzer leden en vele anderen hebben hun s teen
tje bi jgedragen, en wij allen zijn de Ned. Ver. van Postzegel 
hande l a r en dankbaar , da t di t we rk door h a a r zoo keur ig ver 
zorgd word t ui tgegeven. 

Vooru i tgang . 
De aërophi la tel ie vindt steeds meer liefhebbers in de Neder-

landsche verzamelaarswere ld . Geen wonder : de Nedcr landsehe 
l uch tvaa r t behoort to t de voorui t s t revends te t e r wereld, en 
de Neder landsche Posteri jen la ten zich niet onbetuigd bij he t 
benu t t en van deze prach t ige gelegenheid to t versneld post 
vervoer . 

Even dreigde he t luchtpos tverzamelen te verf lauwen. D a t 
was , toen donkere zwendelwolken den hemel verduis terden en 
men nie t meer wist , w a t ve rzamelwaard ig en w a t he t n ie t 
was . Publ icat ies in ons Maandblad en vele andere tijdschrif
t en b rach ten de zoo noodige opklar ing, hetgeen veel to t de 
u i tbre id ing der liefhebberij op een gezonde basis heeft bi j 
ged ragen . Niet da t t hans alles w a t gebrouwen wordt k la re 
wijn is , m a a r de ve rzamelaa r s kunnen he t nu weten, w a a r m e e 
zü te doen hebben. 

H e t devies. 
Onze bestuurs leden geven hun voorl ichting onder he t devies : 

„Van verzamelaa rs , vóór ve rzamelaa r s" . Hun woorden berei 
ken door de t i jdschriften vele ve rzamelaa r s en lichten hen in, 
w a t luchtpostverzamelen beteekent . De belangste l l ing neemt 
zienderoogen toe. Heden s t aan wij weer eens bij een mij lpaal : 
een ca ta logus , die veel onzekerheid en misvers tand zal weg
nemen. 

Een kleine terugbl ik , en dan weer voorwaar t s ! 
De vereen ie ing heeft reeds in de kor te spanne tijds, da t 

zij bes t aa t , bewezen, da t zij a a n een behoefte voldoet. E n da t , 
terwijl zij nog lang niet volmaakt , integendeel nog m a a r 
nauweli jks aan he t g a n g m a k e n begonnen is. 

Reen woorden, m a a r daden. 
Bij de leden is he t besef gekomen, da t wij ve rzamelaa r s 

onder e lkaar zijn. D a t belooft veel goeds voor de toekomst . 
Om alle plannen te verwezenlijken zijn geen woorden, m a a r 

daden noodig. Deze komen voort ui t he t enthousiasme van 
st i l le werkers . Verschillende onzer leden voeren p ropaganda 
n a a r buiten, en zij vinden daar in s teun aan de verschil lende 
publicat ies en hete-een zij van hun eigen verzamel ing demon-
s t reeren . En zij hebben succes ! 

Behalve deze, is ook het voeren van n ropaganda-naar -b innen 
van he t groots te belano'. Men begri jpt wel, wa t ik hiermede 
bedoel. Nog steeds s'eldt he t spreekwoord, da t vele handen 
licht werk maken . Wie h a r t heeft voor zijn mede-verzame
l a a r s , vindt in de vereeniging een dankbaa r arbe ids ter re in . 

J . P . 

IADVERTENTIËN. I 

I Rondzendingsverkeer. Van Ie Vliegpostzegels, geheele wereld. 
2e Europazegels, w.o. zeer veel weldadig

heid, herdenk. , gelegenheidzegels, enz. 
3e Moderne Fransche en Britsche Koloniën. 
(Silver Jub . zeer rijkelijk ver tegenwoordigd) . 

Zicht termi jn 5 dagen, ver rekening b innen 14 dagen. Geeft U vrijblijvend op 
als deelnemer en U ontvangt uitsluitend mater iaal , dat U interesseert . Elke 
rondzend ing bestaat u i t ca. 8—10 boekjes, loopend over hoogstens 10 deel
nemers , zoodat zeer ru ime keuze bestaat . De doorzendkos ten behoeven U niet 
af te s c h r i k k e n ; deze worden op speciale wijze grootendeels door mij gedekt . 
a . VAIV H O L X E M , B U S 3 2 3 , R O T T E R D A M . (8i) 

Pri js dezer adver ten t ies : 
ƒ 0,75 bij voorui tbeta l ing. 
Pos tz . w. niet in bet . gen. 

FRANSCHE KOLONIËN. 
Aanbieding pakketten van uitsluitend 

gave en echte zegels. 
joo verschillende f 3,25 

' 1000 „ „ 12,— 
2000 , „ 36,25 
3000 „ „ 8s,— 
4000 „ ' „ 180,— 
5000 „ „ 430,— 

J E A N VRIJDAL, 
A V E N U E M O N T É F I O R E 5 1 , 
E S N E U X ( B E I L G I Ë ) . (50) 

P O S T Z E G E L B O E K J E S N O O D I G ? 
Vraagt bemonsterde offerte aan 
T . D E J O N G T z n . , 
2e Dorpsstraat 30B, Z E I S T . 

BI2. genummerd. Recapitulatie o/d. omslag. 
KWALITEIT PRIMA. (3) 

T e k o o p g e v p a a g d : 
Goed verzorgde Postzegelverzame-
ling tegen redelijken prijs. 
O o k ben ik bereid zegels los te koopen . 
Brieven onder no, 84 aan de administratie 
van het Maandblad. 

"degens v e r t r e k naar bui tenland billijk 
ter o v e r n a m e zeer soliede en degelijke 

B R A N D K A S T 
in p r i m a s taat , circa hoog 120, breed 85 
en d i e p 64 cM. 

Brieven onder nr. 83 aan de administratie 
van di t blad. 

■ p v ' p ' p / ^ ' X ' Winkelier op zeer goeden 
stand in groote provinc ie 

p laa t s vraag t POSTZEGELS, ALBUMS en 
B E N O O D I G D H E D E N in depot . 
Brieven o n d e r no . 72 aan de adminis t ra t ie . 

De hoogs te prijzen betaal ik voor 
Ned. Kilowaar gew. zegels per 1000 
en meer, betere zegels van Neder
land en Koloniën, ook buitenland. 
Verder koop ik ä contant Eng. 
Jub. 2J4 pence, Duitschland 25 pf. 
gedenkzegels, België fr. 1,50 ten
toonstelling, enz. 
NIEUW ADRES: A. J. DE WIT, 

2de Helmersstraat 20, 
AMSTERDAMW. {73) 

Z I C H T Z E I V D I N G E I V 
gevraagd in zegels van België, 258  266 

351  352 enz., enz. 
D u i t s c h l a n d . Nieuw. Matige prijzen. 

U O H S . J. S T O K S , 
P r i n s H e n d r i k s t r a a t 160, D E N H A A G . 

Lid 264 „Breda". (71) 

!BISI T^IM^iMl^ 
NEDERLAND C KOL.-EUROPAZECELS 

U i t g e b r e i d e c o l l e c t i e s - Lage p r i j z e n 

W.li^.iF.SyTIt^lI^LÄI^P 
ALBR.THAERLAAN49 . UTRECHT. 

Verzamelaars v a n ~ p o s t s t u k k [ e n 
vinden in de rondzendingen der 
„Vereeniging van Poststukken

verzamelaars" gelegenheid hun 
verzameling uit te breiden. Ieder, 
die poststukken heeft te verkoo

pen, kan deze daarin aanbieden. 
Geen contributie. Inlichtingen bij 
J. A. M A A S G E E S T E R A N U S , 
Nassaustraat 13, Utrecht. (76) 

100 gram strooken van de pakket

post met zegels van 40, 50, 60, 70 
cent, vliegpost, jubileum, enz. voor 
f 1,— franco; V4 kilo v. f 2,— fr. 
Giro 222932. A. ESKES, Gorinchem. (77) 

1000 versch. postzegels (wereld) 
f 1,15; dito (Europa) f 1,35; franco 
uit mijn doubletten. D. VAU Ommen, 
Apeld.weg 46, Epe. Giro 132330 

(74) 

PHILIPPIJNEN. Te koop aangeb. nav. doubl., 
prachtex. postf,: onget., 1906/14, i c.io pes. 
f 22,—; luchtp. 12 f 35,—; compl. L.O.F, 
f 16,—; 26/31 f 1,10; souv. 1/7 f 3,90; souv. 
S/17 f 3»—■ Ook bereid te ruilen tegen Zepp. 
U.S.A. ä f 22,JO p serie en 50 c. Zepp. ä f 2,— 
p . St. A Wildschut, Pijlslaan 104,Haarlem. (85) 

OVERZEElanden verzamelaors. 
Uit een mooie collectie worden na opgave van 
verlangde landen en Yv. nos. h e d e n nog tegen 
zeer lage prijzen zichtzendingen gemaakt na op
gave van ref. Alléén prima kwaliteit. Vraagt 
nog heden aan Van Seventer ' s Postzegel 
hande l , Keizerstraat, Rottërdom. (53) 

Catalogus' 
Nederland en Koloniën. 
Ofïicieele uitgave tot Maart 1936 
van de Ver. van Postz.handelaren. 
Zendt f 1,09 op girorekening 120543 
ten name Ned. Postzegelbeurs. 
Den Haag. Dir. M. J. H. Toorens. 
AFZENDING DIRECT. (86) 

B O D GEVRAAGD o p : Phil. Maandblad en 
Ned. Maandblad voor Phil., van 1914 af tot 
en met 1935. De nos. 84, 90 en 93 ontbreken. 
Tevens Yv Cat. 1917, 1921 t/m 1927 en 1929. 
Alles in goeden staat. Ook in ruil voor 
goede zegels. Aanb. aan L. GOUDSMIT, 
Vrolikstraat 1741, AMSTERDAM. (88) 

1 0 0 E m m a z e g e l s 
1 0 0 s . n ieuw e k ind 
1 0 0 1i/.> z o m e r z e g e l s 
1 0 0 121/2 
1 0 0 12>/2 nwe k indz. 

f 1 , 7 5 
f 1 5 , " 
f 2 ,  
f 6 , 5 0 
f 7 , " 

T e k o o p g e v r a a g d : 
Nieuwe kinderzegels 6 c. f2,— p. 100, 
zomerz. ï c f 3,50 p. loc, Willem de 
Zw. 1V2 c. f 0,40 per 100, 5 c. 
f 0,70 per 100, 6 c. f 0,30 per 100. 
Curafao 6 c. f 0,30 per 100, 
kleine waarden Suriname en Curasao, 
België tentoonsteUmg r , jo f 3,—, 
Engeland Jub. 21/j d. f 3,— p. ico, 
alle 2s pf. gel. luchtpost; weldad. 
van Duitschland. Gewone en betere 
soorten en kilo's Nederland en Kolo
niën, elke kwantiteit. (19) 
H . D R E Y F U S S , A m s t e r d a m . 
A n n a Vondels t r . 4, Giro 86326. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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BELANGRIJK BERICHT. 
Door aankoop eener schitterende verzameling Engelsche Koloniën van ruim 1000 000 frs. 
Yvert, uitsluitend Prachtexemplaren, zijn wij thans beter dan ooit in staat uw 
verzameling tegen billijke prijzen, met kleine en groote rariteiten aan te vullen. 

DE H.P.H ('4b) 

N O O R D E I N D E 196  DEN HAAG. 

Te koop gevraagd: 
Kilowaar (en zegels per rooo en meer). 
elke hoeveelheid. Brieven met pnjs. 

Te koop: 
looo versch geheele wereld f i , io 
2000 „ „ „ „ 2,75 
loo Beijeren „ o,8o 
loo Bulgarije „ o,6o 
IOC Danzig „ 0,65 
100 Denemarken „ 0 j o 
100 Fmland „ o,6j 
100 Griekenland „ 0,80 

jo Italië n 0j2O 
100 „ „ 0,45 
150 „ „ 0,90 

Giro 40215. Porto ext ra . 

%JOffIV G O E D G , 

100 
2 0 0 

5° 
100 
100 

SO 
100 
100 

50 
100 
I J O 
100 
100 

Polen 

Portugal 

Port Kolomen 
Rumenie 
Spanje 
^ 

U.SA. 
Yougo Slavie 
Tsjecho Slowakije 

„ 
Zweden 
Zwitserland 

Moneolie 6 w, 23 fr. 
100 Sovjet, 110 fr. Yvert 

f 0 30 
» °.75 

» 0 7 0 
» =.!5 
» 0,20 
» 0,8 s 
» i . jo 
. 0,30 
n 0,40 
 °,7S 
■ 0)50 ' 
, 0,60 
„ 0,20 
. 1,50 1 

BREDERODESTRAAT 46, M 

i ^ t t t a i M 

AMSTERDAM, W. (78) 1 

m^^M 

TE KOOP GEVRAAGD 
tegen redel i jken prijs elke 
P O S T Z E G E L V E R Z A M E L I N G . 

Contante betal ing. 

AMSTERDAMSCHE POSTZEGELHANDEL, 
ST.LUCIENSTEEG 22, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON 3 3 2 0 3 . POSTREKENING 151986. 

(6,1) 

Bredase Postzegelhandel, 
Dr.v.Mierlostraat 18, achterde Passage, Breda. 
Telefoon 2125. Postgiro 257891 
De nieuwe catalogus Nederland en 
Koloniën der Ned. Vereeniging van 
Postz.handelaren verkrijgbaar ä f 1,— 
afgehaald, franco per post f 1,12. 
Geperforeerde roltandingen heden 
extra voordeelig door ons aan te 
bieden. Zendt ons Uw mancolijsten! 
3000 verschillende zegels a f 7,65 franco. 

(.(■95) 

U I T S L U I T E N D VOOR H A N D E L A A R S I 
J U G O S L A V I A P.P.MICHEL" 
IMPORT — EXPORT — ENGROS. 
VRAAGT ONZE PRIJSCOURANT. 

H O O F D W E G 174, 
AMSTERDAM  W. 

3 : I . P. H. V . 

,POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
{het z.g. Jubileumboek). 

Exemplaren van dit boekwerk zijn verkrijgbaar 
bij de administratie a f2,60 plus f 0,30 porto. 

De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
van 3 5 jaar systematische aankoopen. 

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

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
'rariteiten. 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee . 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZiCHTZEND INGEN. 

35 Southamptonstreet, W i H O U I T ^ Ä l M I I E I S r Strand, London W.C. (34) 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 



16 APRIL 1936. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. XII 

I 
I 
m 

i 

Vraagt toezending van onze MAART

APRIL aanbieding! Veel interessante series. 
NIEUWIGHEDEN, PAKKETTEN, enz. 
worden hierin SPOTGOEDKOOP aan

geboden.  Zendt ons even een kaartje en 
U ontvangt de prijslijst gratis en franco. 

duf. de^ Meide^ó. 

= Hilversum, Postbus 1. Amsterdam, Gravenstraat 17. 
(5) 

I 

■ 

1 
H.P.H. DE 
G I R O 1 1 O 1 O 4 , 
N O O R D E I N D E 196. 
DEN HAAG. 

BIEDT AAN 
B*lglë, Astridserie, compleet . . 

1915, 5 Franken, No. 147, . . 
Curagao, 1934, Jub. serie, compl. 
Duitschiand, Luchtpost 1934. 

5 pf.—3 mrk., compleet slechts 
1935 Weid. compl. slechts . . 
1936, L. Z. 129, 2 st. compl. . 

Engeland. £ 5.—, pracht exempl. 
Letland 1922, 50en 100Roeb.,pr. ex. 
Luxemburg 1935, Weid. compleet 
Nederland 1935, Zomerzegels, compl, 

per 10 series 
1935, Luchtvaartzegel, 10 stuks . 

Ned. lndië, Drijvende brandkast, cpl. 
Rusland, 1934, nos. 509513, compl. 

1935, nos. 541550 compl. . . . 
1930, Zeppelin, compl. slechts 
1932, 2de Pooljaar, compl. slechts 

Sur iname , 1936, % clO c. 11 st. 
1936, serie geheel compl. 22 st. . 

LEVERING van f 2,50 af 
na ontvangst van remise. 

ongebr. 
f 0,70 
 5,75 
 17,50 

 6,25 
 1,50 
 0,75 

^ 
) 

 0,75 

3 

5 

 12,50 
) 
5 

) 
> 

 0,50 
 8,25 
franco. 

(14a) 

gebr. 
f 0,75 
 5 , 

 27,50 

> 
5 

) 
 37,50 
 1,95 

> 

 1,70 
 0,85 

) 
 3,25 
 1,40 
 1,10 
 1,75 

) 
) 

R « c l a m e  a a n b i » d i n 9 van „The Globe*', Zaandam. 
Ter gelegenheid van de opening onzer nieuwe zaak, Cxarinastraat é, Zaandam, 
geven wij alléén deze maand aan alle bestellers op deze annonce een aardige 
premie cadeau, en wel NederlandschIndië 121/2 op 20 cent met spiegeldruk, 
No, 171 van Catalogus Nederland en Koloniën, t.w. bij bestelling van f 2,— 
1 ex.; bij f 4.— een paartje; bij f 6,— een strip; bij f 8,— of meer i blok. 
Wie liever iets anders wenscht, schrijve ons die. 
Let „Philepartout" 2000 xegels f 10,35. All« v*r$chill«nd. Buitengewoon. 
Armenië, Yv 94101, fr 109,— f i,— joo Engelsche Koloniën, extra f 8,jo 
alleen No. 94 en 96a, fr 80, 0,80 200 Argentinië  2,jo 
Rumenië, Geogr. Congres, 500 Oostenrijk  2,50 

Yv 319—323  o,7S 65 U.S.A , met vele gedenkz.  o,7j 
Liberia, Yv 168—179, i C.5 dol. 
Idem, dienst, 105—118, i C.5 d.  i,— 
Nyassa, Yv 55—63, compl.  0,65 
Nyassa, Yv 82—94, compl.  0,75 
Rusland, Zeppelin, prachtex. 
No. 20 f o,so, No. 27 f 0,30, No. 29 
f o,jo, No. 31 f 0,40. Alle licht gest. 
Rusland, 13 st., Poolvaart, Zeppelin en 
Tsjeluskin, alle pracht exempl. f 2,50 
100 X 20, Ruslind, postfrisch  7,50 
U.S.A., 2 en 5 dollar 247—248  2,— 
Denemarken, Vliegp., ï5, mooi  0,80 
JougoSlavië, No. 210—221, 

fr 20,— compleet  0,20 
Idem. No. 237—238, postfrisch  0,12 
Nederland, No. 19, j c. Willem III 
1872, per 300 gram (circa jooo stuks) 

f 3»— 
Pr. v. Oranje, p. 10 series compl.  i,— 
Cura5aoged.,p. 10 series compl.  i,— 
Rouwz. Astrid, gebr. of ongebr. 

8 waarden  0,60 
Oostenrijk, Dolfuss I en II  0,16 
Oostenrijk, Moederdag  0,08 

25 Syrië, meest groot formaat  0,50 
20 Malta  0,50 
2 j Memel  0,60 
50 Memel  1,30 
20 versch. vUegpoitzegels van 

Perzië (Iran)  i,— 
j o versch. Egypte  0,7 j 

Zwitserland, Pro Juventute, postfrisch. 
1924, Yvert 214—217, compl. f 0,50 
1925, „ 218—221, „  0,5c 
1926, , 222—225, „  0,50 
1927, , 226—229, „  0,50 
Ned.ïndië, 171—174> »  0.18 
Ned.lndië, 17s—179, „  0,30 
Duitschiand, jo verschillende, alle 
gedenkzegels, spotprijs f i, 
Gelegenheidsaanbieding: 100, alle ver
schilfende, uitsluitend GROOT FOR
M A A T plaatjeszegels, zonder Fransche 
Kolonën , ongewoon fraaie samenstel
ling, prijs f 2,— 
Luxemburg, Caritas, postfrisch. 
1925, Yvert 160—163, compl.  0,25 
1926, „ 182—186, „  o,jo 

1927, „ 192—196, ,  D,JO 
Zie verder nog onze annonce van Maart Mooie boekjes met Eng. Kol. beschikbaar. 

Lot „Philepartout" is franco, alle andere aanbiedingen porto extra. Met deze 
annonce vervallen alle vorige aanbiedingen. Toezending van zegels na ontvangst 
van het bedrag. Giro 118^0 . Origineele lots „Philepartout" zijn in Ned.lndië 
verkrijgbaar bij W . F. de Nieuwe, Oro O r o Dowo 161, Malang. 

Aanvragen zonder porto voor antwoord kunnen niet beantwoord worden. 
Postzegelhandel „The Globe", Cxarinastraat 6, Zaandam. Tel. 3854. (30) 
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1 9 3 4  1 9 3 6 . I 
P r i j s v a n dit s u p p l e m e n t (bij voorui t» f 
be ta l i ng ) . . . . f 0 , 9 S | 
(p lus 20 c e n t v o o r p o r t o e n v e r p a k k i n g ) . W 
I n d i t s u p p l e m e n t i s d e n i e u w e se r i e = 
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in eenheden, tientallen, honderden, enz. bevindt zich in een 
zeer klein kastje, dat met den naam „Portbetaler" gedoopt is. 
Daaronder zijn 6 knoppen, waarop de diverse waarden der 
Postzegels; op elk der knoppen komt een der waarden: 3, 5, 
10, 20, 25 en 50 Ff. voor. De poststukken worden door een 
sleuf naar binnen geschoven, alwaar een niet verstelbaar 
stempel op den brief of het poststuk een wapen drukt met 
omschrift „Deutsche Reichspost", plus het nummer dat het 
kastje draagt. Een v e r s t e l b a a r stempelvak bevat een 
datumnummerwerk, dat alleenlijk door een postbeambte met 
zijn regulator automatisch kan versteld worden. Aldus wordt 
het ingeschovene ook voorzien van datum, enz. De boven
bedoelde knoppen hebben een waardestempelrad aan de binnen
zijde. Weegt m'n drukwerk, dat ik wil verzenden, b.v. minder 
dan 150 gram, dan werp ik 't in 't kastje, druk op den knop 
met „5", en een geheel gestempeld stuk komt te voorschijn. 
De „5" die er op staat, dient als postzegel; ze geeft de fran-
keerwaarde van het stuk aan. Bij eenige routine kunnen 2000 
brieven per uur worden gefrankeerd. Voor groote handels
huizen, druk correspondeerende zaken of personen is de vin
ding een uitkomst. Geen postzegels koopen, enz. enz. De meter 
geeft aan voor hoeveel men gefrankeerd heeft, zoodat eene 
maandelijksche afrekening voldoende is. 

Dat deze machine, die aan de postbesturen van Duitschland 
Beieren en Wurtemberg is voorgelegd, door de Duitsche 
handelsbladen wordt gesteund, zal ik U maar niet verzekeren 

Dus d e d o o d i s o v e r h e t p o s t z e g e l u i t 
g e s p r o k e n ! Maar daarom niet getreurd. En geloof me 
nu, dat het postzegel het nog wel zal uithouden gedurende 
al de lange dagen die U, en Uwe kinderen, en Uwe klein
kinderen beschoren zijn. 

B. 

DE PLAATJES-SERIE DER OEKRAÏNE 
(MICHEL NRS. 69-82 - YVERT NRS. 134-147) 

door K. E. KÖNIG. 
Ik heb steeds belangstelling gehad voor postzegels, die 

door den doorsnee-verzamelaar stiefmoederlijk behandeld en 
bekeken worden. Zooiets moet bij voorkeur al interessant zijn. 
Zoo viel dan ook mijn blik op bovengenoemde serie, die ook 
een van die stiefkindertjes der philatelie is. En waarom ? 
Er zijn uit den tegenwoordigen tijd zegels, die philatelistisch 
veel onaangenamer ruiken dan de serie, die ik in de volgende 
regels voor u ga beschrijven. 

In Augustus 1920 werd besloten, alle zegels, die tot dusver 
in de Oekraïne dienst hadden gedaan, uit het verkeer te 
nemen. De regeering zag zich daartoe genoodzaakt, doordat 
bij een Bolsjewistische invasie groote voorraden van die zegels 
in verkeerde handen waren geraakt. Op deze wijze wilde men 
het onrechtmatige gebruiken ervan tegengaan. Natuurlijk kon 
men daartoe eerst overgaan, als er inmiddels voor een andere 
serie gezorgd werd. Vandaar, dat reeds eenigen tijd van te 
voren een commissie ter bestudeering van den postzegelaan-
maak naar Parijs, Weenen en Praag werd gezonden. Het 
spreekt bijna vanzelf, dat de commissie tenslotte in "Weenen 
is blijven hangen. Weenen, de stad met de beroemde staats
drukkerij, die gedurende tientallen jaren voor verschillende 
landen der wereld prachtige zegels had gedrukt, leek den 
Oekraïners de meest geschikte plaats. Daar werd dan ook 
het contract afgesloten. 

De teekeningen van de 2, 3, 30, 50, 80 en 200 grywie zegels 
zijn afkomstig van den Oekraïnischen kunstenaar M. Iwas-

juk ,terwijl de teekeningen der overige waarden, in overleg 
met het Üekraïnische ministerie der posterijen, ter drukkerij 
werden ontworpen. Voortreffelijk is er voor gezorgd, dat de 
in het volksbewustzijn sluimerende figuren uit de nationale 
geschiedenis weer tot nieuw leven werden gewekt, door ze 
op de nieuwe serie te vereeuwigen. De omlijstingen bevatten 
bovendien tal van motieven, ontleend aan echte Oekraïnische 
kunst. Het zijn diezelfde motieven, waarmee het volk zijn 
Weeren, de muren van zijn vertrekken, zijn huisraad en vele 
andere voorwerpen van dagelijksch gebruik — zooals lepels, 
messen, borden, enz. — versiert. Het opvallendste zijn on
getwijfeld de paascheieren, die in deze ornamentiek naar 
voren treden. Het Inschrift luidt: „Poschta ukrainska na-
rodnja respublika", wat beteekent: Post der Oekraïnische 
volksrepubliek. 

De druk der zegels begon medio September 1920. Een 
Oekraïnische commissie van toezicht was te Weenen aan
wezig. De zegels werden uitgevoerd in tanding 113^ en ge
drukt op glanzend papier. Er bestaan ook verscheidene 
proeven op verschillende soorten papier, zelfs op stafkaarten 
van het Oostenrijksch-Hongaarsche leger. Ook andere kleuren 
komen voor, alsmede zegels met kopstaand of ontbrekend 
middenstuk. Bovendien bestaan er 200 series ongetand (zie 
afb. 1). Hier volgt een beschrijving der 14 verschillende 
zegels. (Tusschen haakjes de oplagen). 

1 grywie: Het historisch nationaal embleem, n.1. de Wladi-
miersche' drietand, het wapen der Oekraïne (zie afb. 2). 
(2.000.000). 

2 grywie: Boerenmeisje in nationale kleederdracht, die de 
vlag der Oekraïne in haar hand houdt. (4.000.000). 

3 grywie: De in vele liederen bezongen dorpshut. 
(4.000.000). 

5 grywie: Ossenspan met Oekraïnischen boer. (4.000.000). 
10 grywie: De kozak Hetman Bohdan Chmelnizkyj, die de 

Oekraïne in de 17e eeuw van het Poolsche juk bevrijdde en 
dus als stichter van het rijk beschouwd wordt. (20.000.000). 

15 grywie: Hetman Ivan Mazeppa, van Poolsche afkomst, 
die in den dertigjarigen oorlog met den Zweedschen koning 
Gustaaf Adolf de Polen herhaaldelijk versloeg. (4.000.000). 

20 grywie: De grootste volksdichter der Oekraïne, Taras 
Sch&wtschenko. (20.000.000). 

30 grywie: Hetman Pawlo Polubotak, die door de Mosko-
vieten gevangen genomen werd en in gevangenschap stierf. 
(4.000.000). 

40 grywie: Simon Petlüra, die in 1920 het Oekraïnische 
staatshoofd was. (20.000.000). 

50 grywie: Kozak met pandoera, een in Slavische landen 
zeer verbreid muziekinstrument. (5.000.000). 

60 grywie: Het gebouw der Centraalrada, waar de eerste 
volksvertegenwoordiging bijeen kwam, in Kiew. (3.000.000). 

80 grywie: Kozakken met een boot aan de monding der 
Dnjpr op weg naar de Zwarte Zee om te strijden tegen de 
Turken. (3.000.000). 

100 grywie: Landschap uit de omgeving van Kiew aan de 
Dnjpr, waarboven uitsteekt het alles overheerschende stand
beeld van Wladimier den Heiligen, ook wel genaamd Wladi-
mier de Wijze. (6.000.000). 

200 grywie: Korenveld met windmolen. De Oekraïne is, 
zooals algemeen bekend, een biJ uitstek geschikt gebied voor 
korenbouw. (1.000.000). 

In October 1920 brak als het ware een postzegelnood in de 
Oekraïne uit, waarop men onmiddellijk naar Weenen tele
grafeerde om alvast eenige zegels te ontvangen. De eerste 
zending kwam dan ook weldra aan in Kamenek-Podolsk, de 
toenmalige zetel der regeering. De Oekraïnische legers werden 

echter inmiddels door de Sovjets uit hun vader
land verdreven, vluchtten over de Poolsche grens 
en werden daar geïnterneerd. Deze zegels kwamen 
dus niet meer in verkeer en kunnen alleen als 
„voorbereide serie" gecatalogiseerd worden, zoo
als dit ook in de gebruikelijke catalogi gebeurt. 
Toch schijnen eenige proefdrukken der zegels van 
10, 20 en 40 grywie in omloop gekomen te zijn (in 
het veldpostverkeer). De gewone zegels kunnen 
dus niet afgestempeld voorkomen. Treft men dus 
toch gestempelde exemplaren aan, dan heeft men 
te doen met valsche of geantedateerde stempels. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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De cliché's der zegels werden ten overstaan van een com
missie op 31 Mei 1921 vernietigd. De voorraden werden daar
op onmiddellijk vanuit Weenen aan den man gebracht. In
middels was echter een gedeelte der oplage van de waarden 
ä 10, 20 en 40 grywie (samen 2.100.000 stuks) overdrukt met 
„U. P. P." en een nieuwe waarde-aanduiding (zie afb. 3), 
waardoor de werkelijke voorraden minder zjjn geworden dan 
de oplaagcijfers aangegeven. Voorts schijnt er nog een vrij 
groot gedeelte in 1921 door de opstandelingen met „Wilna 
Ukraina - 1921" (d. i. De bevrijde Oekraïne) te zijn over
drukt, alsmede enkele waarden met „DOPLATA" (porto). 
De zegels ziJn mij onbekend. Voor bewijsmateriaal houd ik 
mij ten zeerste aanbevolen. 

Aldus kom ik tot deze slotsom: hoewel de zegels hun pos
talen doop nooit ondergingen en dus feitelijk nooit postzegels 
zijn geworden, maar slechts essays zijn gebleven, zullen zij 
door vele verzamelaars, én door hun goedkoopte, én door hun 
propagandistische waarde (het zijn immers plaatjes !) graag 
in hun verzameling worden opgenomen, en daar is ook niets 
op tegen. 

DE ONTWIKKELING DER LUCHTVAART 
IN NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur hij den Ned.-Indischen P.-, T.- en T.-dienst. 

XIX. 
Opheffing Batavia-Palembang-lyn. 

De genoemde luchtlijnen bleven in 1931 gehandhaafd tot 
1 Mei 1931. Met ingang van dien datum werd bij de in
werkingtreding van de nieuwe dienstregeling de éénmaal 
's weeksche dienst Batavia-Palembang v. v. opgeheven, aan
gezien den 2en Mei op de lijn Batavia-Medan v. v. Fokker 
F Xll-toestellen in dienst zouden worden gesteld, welke be
halve een grootere kruissnelheid, ook een grooter laadver
mogen hebben dan de tot dien uitsluitend gebruikte F Vllb 
3 m. machines, zoodat aan de vervoersaanvragen voor het 
traject Batavia-Palembang zou kunnen worden voldaan met 
de toestellen, welke de Medan- en de Singapore-lijn bevliegen. 
In beide lijnen wordt Palembang aangedaan. 

De stoomvaart-maatschappijen „Nederland" en „Rotter-
damsche Lloyd" besloten om met ingang van 2 Mei 1931 de 
thuisvarende mailbooten reeds des Zaterdagsmiddags van 
Belawan te doen vertrekken instede van des Zondagsvoor-
middags. De dienstregeling voor de K.N.I.L.M.-Iijn Batavia-
Medan is sedert zoodanig geregeld, dat het des Zaterdags-
morgens van Batavia vertrekkende vliegtuig de aansluiting op 
den dien dag des namiddags 5 uur van Belawan vertrek
kenden mailstoomer haalt. 

Er doen zich nog talrijke mogelijkheden voor om het Ned.-
Indische luchtnet uit te breiden. De K.N.I.L.M. overweegt 
thans de doortrekking van de lijn Batavia-Palembang-Singa
pore naar Medan. Volgens het voorloopige plan zal dan des 
Dinsdags het traject Batavia-Palembang-Singapore worden 
gevlogen en den volgenden dag het traject Singapore-Medan. 
Des Donderdags zal het vliegtuig van Medan naar Singapore 
terugkeeren en vandaar Vrijdags naar Batavia vertrekken. 
Of dit jaar deze doortrekking nog tot stand zal komen, valt 
thans niet te zeggen. De Ned.-Indische regeering heeft in-
tusschen (Juli 1931) haar goedkeuring gehecht aan het 
K.N.I.L.M.-plan tot doortrekking van de lijn Batavia-Sipga-
pore naar Medan. (De doortrekking is Augustus 1931 tot 
stand gekomen). 

J. K. RIETDIJK. — 

Verder is de K.N.I.L.M. reeds in onderhandeling getreden 
met het Ned.-Indische gouvernement en de regeering van het 
gemeenebest van Australië omtrent de totstandbrenging van 
een wekelijksche luchtverbinding van Soerabaja over de 
Kleine Soenda-eilanden naar Port Darwin c. q. een andere in 
het Noordelijk deel van het Australische vasteland gelegen 
plaats. Door een dergelijke 2500 km. lange luchtlijn zou niet 
alleen de verbinding tusschen het Ned.-Indische en het Austra
lische luchtnet tot stand worden gebracht, hetgeen een belang
rijke verbetering in het onderling verkeer zou beteekenen, 
doch tevens voor het gemeenebest de mogelijkheid worden ge
opend tot rechtstreeksche uitwisseling langs den luchtweg 
van de correspondentie voor een groot deel van Azië, Afrika, 
Europa en Amerika, doordat alsdan aansluiting zou worden 
verkregen op den Nederlandschen luchtlijn Batavia-Amster
dam, c. q. op andere rechtstreeksche luchtlijnen, welke tegen 
dien tijd tusschen Europa en de landen om den Indischen 
archipel mochten zijn tot stand gebracht. De tijden zijn echter 
voor de totstandkoming van een luchtlijn tusschen Ned.-Indië 
en Australië thans niet zeer gunstig. Beide zullen hoogstwaar
schijnlijk, in verband met den stand der financiën, momenteel 
geen geldelijke garanties stellen, welke, naar het zich laat 
aanzien, althans den eersten tijd, noodig zullen zijn om een 
dergelijken dienst te kunnen onderhouden. 

In het hieronder opgenomen overzicht is aangegeven hoe
veel kg. luchtpost, sedert de K.N.I.L.M. de exploitatie van 
luchtlijnen in Ned.-Indië ter hand nam, elke maand door die 
maatschappij zïjn vervoerd. Hieruit blijkt, dat in 1930 bijna 
9100 kg. luchtpost met de toestellen dier maatschappij werden 
medegegeven. Indien men dit cijfer vergelijkt met dat over 
het eerste exploitatiejaar, n.l. 1596 kg., of met het getal, dat 
aangeeft hoeveel kg. luchtpost sedert de instelling van het 
burgerlijk luchtverkeer in Ned.-Indië tot en met ultimo 1929 
door de K.N.I.L.M. werden vervoerd (ruim 2377 kg.), blijkt 
wel, dat het luchtpostverkeer in Ned.-Indië in 1930 een groote 
vlucht genomen heeft. 

Niettegenstaande de malaise, vsrelke zich overal doet ge
voelen, is het luchtpostvervoer per K.N.I.L.M. gedurende de 
eerste maanden van dit jaar niet teruggeloopen. Er valt zelfs 
nog stijging waar te nemen. 

1928: October 1.097 kg., November 88.155 kg., December 
111.829 kg., totaal over 1928 bruto 201.081 kg. 

1929: Januari 130.065 kg., Februari 106.962 kg.. Maart 
113.614 kg.. April 116.702 kg.. Mei 131.191 kg., Juni 122.378 
kg.. Juli 147.061 kg.. Augustus 133.475 kg.. September 162.880 
kg., October 230.906 kg.. November 407.039 kg.. December 
373.969 kg., totaal over 1929 bruto 2176.242 kg. 

1930: Januari 367.703 kg., Februari 418.956 kg.. Maart 
(lijn Batavia-Singapore geopend) 521.263 kg.. April 604.096 
kg.. Mei 605.879 kg.. Juni 652.688 kg., Juli 752.174 kg.. Augus
tus 668.830 kg., September (lijn Batavia-Medan v. v. geopend) 
775.190 kg., October 1275.299 kg.. November 1232.655 kg., 
December 1222.709 kg., totaal over 1930 bruto 9097.342 kg. 

1931: Januari 1422.952 kg.. Februari 1269.727 kg.. Maart 
1359.697 kg., April 1556.694 kg.. Mei 1504.576 kg.. Juni 
1431.931 kg., Juli 1669.740 kg., Augustus 1681.291 kg. 

Behalve met de K.N.I.L.M.-toestellen werd ook nog op het 
traject Bandoeng-Batavia-Palembang-Medan v. v. door de 
Ned.-Indische kantoren onderling luchtpost uitgewisseld met 
de K.L.M.-vliegtuigen, welke de luchtverbinding Amsterdam-
Batavia-Bandoeng v. v. onderhouden. 

De lijndiensten van de K.N.I.L.M. werden steeds met groote 
regelmaat uitgevoerd. Verschillende malen werden extra lijn-
vluchten uitgevoerd, welke ook voor het vervoer van post 
werden aangewezen, indien verzending langs den luchtweg 
voordeel kon opleveren. 

(Wordt vervolgd). 

DE INDISCHE ZEEBRIEFSTEMPELS 
door R. E. P. MAIER. 

De hierbij weergegeven afbeeldingen — op ware grootte — 
treden in de plaats van de verkleinde, weergegeven op blz. 2 
van het Januari-nummer 1936. ' W^iinT 
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LEGENDEN EN MYTHEN OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

I I I . 
DE GRIEKSCHE MYTHOLOGIE. 

Triptolemus. 
Triptolemus was volgens de mythe koning van Eleusis en 

de verspreider van den landbouw onder de menschen. In het 
hoofdstuk betreffende Demeter hebben we gelezen hoe Zeus 
haar dochter door Hades liet schaken en naar de onderwereld 
brengen. De arme Demeter zwierf daarna rond op de aarde, 
vermomd als een oud vrouwtje, steeds haar dochter zoekende. 
Op deze wijze kwam zij eens bij Celeus te Eleusis, die een 
zoontje, Triptolemus, had. Niet wetende, wie het oude vrouwtje 
was, droeg Celeus haar de zorg voor Triptolemus op. Demeter 
kreeg het kind lief en wenschte het onsterfelijkheid toe; daar
toe wreef zij het met ambrosia en hield het in den nacht 
in het vuur. Zoodra de moeder bemerkte, wat Demeter met 
haar kind uitvoerde, verbood zij haar het kind aan te raken 
en verzocht haar zoo spoedig mogelijk heen te gaan. Bij haar 
vertrek gaf Demeter Triptolemus de opdracht, wanneer hij 
volwassen zou zijn, de toepassihg van den landbouw over de 
wereld te verspreiden, tot heil van de menschheid. Op deze 
wijze verwierf hij zich toch de onsterfelijkheid ! 

Triptolemus komt voor op Griekenland, luchtpost 1935, 
30 dr. 

ÜÉiÜttl 
Europa op den rug van den 

stier (Zeus). 
Triptolemus rjjdt over de 
aarde om den landbouw te 

verspreiden. 
Zeus. 

Zeus (de Jupiter der Romeinen) was het hoofd der goden. 
Hij was de zoon van Kronos (den Saturnus der Romeinen) en 
van Rhea. Volgens de legende was hij geboren op den berg 
Ida. Kronos had van zijn broeder Titan recht op den hemel-
troon gekregen, indien hij beloofde geen afstammelingen van 
het mannelijk geslacht groot te brengen. Indien hem een zoon 
werd geboren, zou hij dezen moeten verslinden. Bij de geboorte 
van Zeus wist Rhea het kind te doen verdwijnen en liet zij 
Kronos een grooten steen inslikken, hem in den waan latend, 
dat het het pasgeboren kind was. Zeus werd heimelijk naar 
het eiland Creta gebracht en gezoogd door de geit Amalthea, 
terwijl de Curelen en Corybanten voor zijn opvoeding zorgden. 
Het verblijf van Zeus op Creta werd al spoedig bekend. Titan 
ontstak in groote woede toen hij vernam dat Kronos nu toch 
een afstammeling van het mannelijk geslacht bezat. Met 
behulp van zijn zoons ontnam hij Kronos diens troon en zette 
hem gevangen. Zeus was pas één jaar oud, doch reeds zoo 
sterk en verstandig, dat hij kans zag, zijn vader uit de ge
vangenis te verlossen en wederom in het bezit te stellen van 
zijn troon. Kronos werd het bang te moede, toen hij zag, hoe 
sterk zijn jongste zoon was en hij besloot Zeus uit den weg 
te ruimen. Toen dit Zeus ter oore kwam, ontstak hij in hevige 
woede, hij onttroonde Kronos, joeg hem weg van den Olympus 
en maakte zich meester van het gezag. Hij deelde dit gezag 
met zijn broeders Poseidon en Pluto. Poseidon was heer en 
meester der zeeën en Pluto had de onderwereld onder zijn 
bevelen. Zeus zelf regeerde over hemel en aarde; in den hemel 
bestierde hij de lotgevallen der goden en godinnen en op de 
aarde die der menschen. Hij deelde al naar het noodig was 
belooning of straf uit. De menschen zagen in hem de bron 
van goed en kwaad en beschouwden hem in tijden van tegen
spoed als hun verlosser. Geiten en schapen werden hem rijke
lijk geofferd. Bij zijn wettige echtgenoote Hera (de Juno der 

Romeinen) had hij drie kinderen: Hephaestos, Hebe en Lucina. 
Het is niet doenlijk om alle minnaressen van Zeus op te 
noemen. Hera was een lastige, jaloersche vrouw, met wie 
Zeus veel te stellen had (zie onder Hera). 

Niet alleen bij de Grieken, doch ook bij de Romeinen was 
de eeredienst van Zeus (Jupiter) zeer verspreid. Hij kan tevens 
geïdentificeerd worden met den Osiris der Egyptenaren, den 
Belus der Babyloniërs en den Ammon der bewoners van 
Noord-Afrika. 

r - * r t * W W W W ^ » 

De geit Amalthea 
zoogt Zeus. 

Zeus offert bij de Olympische 
spelen. 

De meest bekende tempels van Zeus bevonden zich te 
Dodona in Griekenland, te Olympia in Elis, te Ammon in Lybië 
en op het Kapitool te Rome. 

In verband met de afbeelding van het 1 drachme zegel van 
de uitgifte 1905 van Creta wil ik de legende van Zeus en 
Europa vermelden. Op het bovengenoemd zegel zien we Zeus 
in de gedaante van een stier, Europa op zijn rug dragend. 
Europa was een dochter van Agenor, koning van Phoenicië. 
Terwijl zij zich met haar vriendinnen vermaakte, kwam plot
seling Zeus, die op haar verliefd was, in de gedaante van 
een witten stier aangerend, nam haar op zijn rug en ontvoerde 
haar naar het eiland Creta. Later werd ons geheele wereld
deel naar haar Europa genoemd. Zeus was de vader van haar 
drie zonen, n.1. Minos I, Aecus en Rhadamanthus. Later werd 
Europa de vrouw van Asterius, koning van Creta en adop
teerde Zeus haar drie bovengenoemde zonen. 

Zeus komt voor op Creta 1905, 20 1. (de geit Amalthea zoogt 
Zeus); 1 dr. (Europa op den rug van den stier Zeus); 
Griekenland 1906, 5 dr. (Zeus offert bij de Olympische spelen). 

Ariadne. 
Ariadne was de dochter van Minos, koning van Creta, en 

Pasiphaë. Op Creta leefde een afschuwelijk monster, de Mino-
taurus, dat jaarlijks 7 Atheensche jongelingen en 7 Atheensche 
maagden opeischte om te verscheuren (zie ook onder Minos I I ) . 
Dit was een schatting, die door de Cretensers aan de Atheners 
was opgelegd. Theseus besloot het monster te dooden en begaf 
zich hiertoe naar Creta. Het monster huisde in een labyrinth, 
waaruit men niet levend terugkwam. Ariadne besloot Theseus 
te helpen bij zijn gevaarlijke onderneming. Zij gaf hem een 
kluwen garen, die hij bij het betreden van het labyrinth moest 
beginnen af te winden, zoodat hij langs de draad zijn weg 
uit het labyrinth terug zou kunnen vinden. Het gelukte The
seus het vreeselij k monster te verslaan en dank zij de draad 
uit het labyrinth te komen. Hij besloot Ariadne te trouwen 
en zij vluchtte met hem, doch werd door hem op het eiland 
Naxos achtergelaten, daar hij gedroomd had, dat Ariadne, in
dien zij in Griekenland kwam, tot bruid van eer der goden 
bestemd was. Weenend en klagend vond Bacchus haar op het 
s+rand van Naxos en geroerd door haar ongelukkig lot. be
sloot hij haar te trouwen. Zoodoende werd Ariadne verheven 
tot de rijen der onsterfelijken. 

Ariadne komt voor op Creta 1905, 50 1. bruin. 
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Artemis. 
Artemis (door de Romeinen Diana genoemd) is de dochter 

van Zeus en de tweelingzuster van Apollo. Zij werd aanbeden 
in drie verschillende gedaanten: 1. als de godin van de jacht 
en van de kuischheid, onder den naam van Diana; 2. als de 
godin van de maan onder den naam van Phoebe; 3. als de 
godin van de onderwereld onder den naam van Hecate. Hoe
wel zij de godin der kuischheid was, had zij liefdesbetrekkingen 
gehad met Endymion, Pan en Orion. Zij was het voorwerp 
van een uitgebreiden eeredienst, die te Ephese zijn hoogtepunt 
bereikte. Aldaar bevond zich een prachtige tempel, aan Ar
temis gewijd. Deze tempel werd later door Erostratus ver
woest. In Tauris offerde men haar de vreemdelingen, die op 
de kusten schipbreuk leden. Men vindt Artemis meestal af
gebeeld, gekleed in een korte tuniek, gewapend met pül en 
boog en begeleid door een hinde of jachthond. 

Artemis komt voor op Greta 1905, 2 1. grijslila. 
(Wordt vervolgd). 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 
XI. 

(Tijdperk na 1915). 
Tijdens den langen duur van den Europeeschen oorlog en 

nog vele jaren daarna zijn groote hoeveelheden fantasiezegels 
en speculatieproducten uitgegeven en in goed vertrouwen in 
verzamelingen opgenomen, waarvan de oorsprong en de recht
matige uitgifte van ambtswege niet na te speuren waren. 
Ook heden nog vermelden sommige catalogi stellen, die 
zwendel zijn, hoewel van dergelyke series meer en meer de 
onrechtmatige oorsprong bekend wordt. Zoo bij voorbeeld 
van de Oost-Europeesche staten. 

Daar Rusland gedurende vele jaren van de overige wereld 
afgesneden geweest is en wijl behalve de Petersburgsche resp. 
de Moskousche regeering er nog in het Noorden, Noordwesten, 
Westen, Zuiden, in Siberië, Oost-Siberië, alsook in het verre 
Oosten afzonderlijke republieken bestaan hebben, ook zelf
standige legers en legeraanvoerders, die zegels uitgegeven 
hebben, is het langen tijd vrijwel onmogelijk geweest te weten 
te komen, wat rechtmatig uitgegeven werd en wat slechts 
fantasie- of zwendelproducten zijn. Eerst op de „Wipa"-
tentoonstelling werd een verzameling bekroond van dokter 
Gorelik, een uitstekend talenkenner, die na jaren studie het 
kaf van het koven heeft weten te scheiden. Daar had hiJ ten
toongesteld al wat hij had kunnen bijeenbrengen zoowel echt 
als wat aan fantasieproducten binnen en buiten Rusland in 
die jaren vervaardigd was, zelfs tot in Weenen en in Berlijn 
toe door handelaren, doch ook door uitgewekenen, die in deze 
vervaardiging gedurende jaren een middel van bestaan hadden 
weten te vinden. 

In deze samenstelling van fancyzegels zullen wij weergeven 
wat nu nog aan opdrukken en prentjes in groote hoeveelheden 
bestaat en den goedgeloovigen verzamelaars als werkelijk 
zegel wordt aangeboden. Met vrucht is hierbij gebruik ge
maakt van de studie van den heer Paul Lindenberg te Berlijn, 
verschenen in de ,,Berliner Allgemeine Zeitung". 

Voor zoover noodig zij nog opgemerkt, dat onder de al-
gemeene benaming „fantasie-producten" mede zijn opgenomen 
authentieke zegels van b.v. spoorwegmaatschappijen e. d., 
stukken evenwel, die n i e t thuishooren in een postzegel
verzameling. 

Armenië. 
Nog steeds is men het niet eens over 

de rechtmatigheid der uitgiften van 1919 
en 1920, dus al of niet van de Russische 
wapenzegels van 1915-1917 met opdruk 
van een monogram gelijkende op een Z 
in een raampje of ook zonder raampje en 
ronder of met opdruk van een nieuwe 
waarde bovendien. Zeker weet men even
wel, dat de zegels met opdruk van 50 en 
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100 roebel speculatieproducten zijn uit lateren tijd, gelijk ook 
in het Kohl-handboek, deel I, blz. 1120, duidelijk aangegeven 
staat. Zij zijn eerst in 1921 verschenen, toen Armenië reeds 
deel uitmaakte van de Sovjetunie. Toch staan deze waarden 
bij Senf, Michel en Yvert nog met groote drukletters vermeld 
en zijn zij niet onderscheiden van de lagere waarden. 

Even onvolwaardig zijn de Romanoff-zegels van 1913-1917 
met Armeensche opdrukken (Kohl blz. 117, nr. 67-70, later 
in zijn bijvoegsel gebrandmerkt en als ongeldig te schrappen). 
Zij ziJn evenals andere Armeensche speculatie- en zwendel
producten voor het meerendeel uit de Vereenigde Staten aan
geboden en verkocht geworden. 

Van dezelfde onwaarde zijn de Russische weldadigheids-
zegels uit den oorlog, uitgave 1914-1915 (Senf 97-100 en 103; 
Yvert 93-101) met Armeensch monogram opdruk en 100 r. 
op 1 k. bruinrood en groen op geel (Senf 97; Yvert 93); 1 k. 
oranjebruin en grijs (Senf 103; Yvert 97); 3 k. rood en olijf-
zwart op rose (Senf 98; Yvert 94); 7 k. bruin en Russisch 
groen op geel (Senf 99; Yvert 95); 10 k. bruin en donkerblauw 
op wit (Senf 105; Yvert 100). 

Verder zijn fantasieproducten de Romanoff noodgeldzegels 
op kartonpapier van November 1915 (Senf 100 I-III; Yvert 
102-104) met opdruk van het Armeensche monogram en der 
nieuwe waarde 100 r., te weten de 10 k. blauw, 15 k. licht
bruin, 20 k. olijfgroen. Deze zegels zijn weliswaar nu uit de 
catalogi verdwenen, waarin zij hoog geprijsd stonden, maar 
zij blijven bestaan, hoewel slechts gering in aantal. 

In September 1920 kwam een zegeluitgifte gereed, door de 
nationale regeering (Menschewiki-regeering) bij Chassepot te 
Parijs besteld, die echter niet tot uitgifte kwam, daar, gelijk 
Kohl, deel C, blz. 118, mededeelt, deze regeering door de 
Bolschewisten omvergeworpen werd vóór of dadelijk na de 
aankomst der zegels in Armenië. Zoo zou dit stel als „onuit
gegeven zegels" kunnen worden verhandeld, ware het niet, dat 
zij nu na tien jaren als rechtmatig uitgegeven den verzame
laars aangeboden worden. 

Het zijn de zegels Senf 090 I tot X, 
Yvert 94-101, staand en liggend for
maat, getand 13 : 1414, met verschil
lende landschappen en zinnebeelden, 
in de waarden: 1 r. bruin, 3 r. groen, 
5 r. rose, 10 r. blauw, 15 r. olijfgroen, 
25 r. groen en bruin, 40 r. oranje en 
bruin, 50 r. blauw en bruin, 70 r. vio
let en bruin, 100 r. karmijn en bruin. 

Volgens Kohl raakten de lage 
waarden grootendeels reeds onder
weg verloren tusschen Parijs en Ar
menië; ook schijnt men de waarden 
van 3, 5 en 10 r. reeds te Parijs aan 

handelaren te hebben verkocht. Bovendien werden 2000 volle
dige stellen door de Armeensche vertegenwoordiging te Parijs 
rechtstreeks aan een postzegelhandelaar aldaar afgestaan, 
waarvoor deze 40.000 francs betaalde. Verder deelt Kohl mede 
dat van het 15 r. zegel naar het schijnt de geheele voorraad 
zoek raakte met uitzondering van 20 stuks. Van dit zegel 
werd in het begin de kleur verkeerd opgegeven en eerst in 
het bijvoegsel verbeterd; daarin werd ook voor het eerst 
het 1 r. zegel vermeld. Senf noemt deze zegels onder de juiste 
benaming „onuitgegeven" en prijst enkele zegels met 25 pf. 
en met 75 pf., daarentegen de 1 r. en de 15 r. elk met 75 rm. 
(Yvert met 375 fr.), rijkelijk hooge prijzen voor onuitgegeven 
zegels. Michel vermeldt deze zegels ook, met uitzondering 
van de 1 r. 

Voorts is te melden een serie van 1922, die weliswaar uit 
de meeste catalogi verdwenen is, maar toch in Yvert met 
kleine letter gedrukt staat 123a-123g, alle geprijsd 75 cen
times, in staand en liggend formaat, zoowel in donkerrose als 
in groenachtig leikleur, bijna zwart. Een bekende Zwitsersche 
handelaar bracht deze producten in groot aantal op de markt. 
De waarden zijn in beide kleuren: 100 r. spinster, 250 r. 
reiger, 500 r. ossenwagen, 1000 r. waterdraagster, 2000 r. 
station vóór den berg Ararat, 5000 r. ruiter vóór den berg 
Ararat, 3 0000 r. phoenix, 20000 r. jager in het gebergte. 

Toch moet op een of andere wijze de vervaardiger met het 
Armeensche postbestuur in verbinding hebben gestaan, want 
in Juni 1922 ve"schenen in het land zelf deze zegels met 
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nieuwe waarde-aanduiding als volwaardige postzegels (Senf 
108-117; Yvert 124-133). Van deze uitgifte bestaat overigens 
een groot aantal variëteiten, die natuurlijk ook weer als 
groote zeldzaamheden worden aangeboden, maar in werkelijk
heid niets dan misdruk zijn. 

In 1921 gaf de nieuwe regeering der Federatieve Sovjet
republiek Armenië een serie uit van 17 postzegels met aller
hande afbeeldingen (Senf 91-107; Yvert 102-118), gedrukt te 
Constantinopel in de drukkerij Essajan, die echter daarvan 
eigenmachtig een nadruk maakte in ietwat gewijzigde kleuren. 
Volgens Kohl, deel I, blz. 1122, zijn het vervalschingen. 

Een soortgelijke zwendelarij is een reeks van 9 zegels, kort 
daarna in groeten getale gedrukt en uitgegeven op particu
liere bestelling te Weenen, voorstellende landschappen, figuren 
en symbolen, in staand en liggend formaat, bestaande uit de 
waarden: 5 r. geel, 300 r. oranje, 400 r. rood, 1000 r. blauw, 
2000 r. violet, 3000 r. groen, 4000 r. vleeschkleur, 5000 r. 
vermiljoen, 10000 r. bruin. 

Kohl brandmerkt deze zegels op blz. 119. 
Ten slotte verscheen in Armenië in 1922 een uitgifte met 

opdrukken op 5 stuks van de vroegere Russische roebelzegels 
(Senf 63, 79, 120, 121, 124; Yvert 75, 76, 120, 121, 122) 1 r. 
bruin en oranje, 3,50 r. bruinlila en lichtgroen, 5 r. donker-
blauwgroen en lichtblauw, 7 r. grijsgroen en rose, 10 r. rood 
en geelgroen. De zwarte opdruk is gevormd uit een staand 
raampje met in het midden de Sovjet-ster met hamer en sikkel, 
links en rechts daarboven een opschrift Armenië, daaronder 
de waarde r. 5000 r. Deze serie komt nog in verschillende 
catalogi voor (Senf 0107 I-V); Yvert 119-123). Daarentegen 
wijst Kohl, deel I, blz. 1122, uitdrukkelijk op de speculatieve 
bedriegerij van deze serie, waarvan zelfs 75 proeven bestaan 
volgens dezelfde bron. 

Het voornaamste onderscheid tusschen deze en de echte 
opdrukken bestaat daarin, dat de echte in het geheel geen 
nieuwe waarde-aanduiding hebben en een veel betere uitvoe
ring van de verschillende letters van het handstempel. De 
echte opdruk komt bovendien voor in rood, violet en zwart; 
de valsche slechts in zwart. 

(Wordt vervolgd). 

POSTZEGELTENTOONSTELLING DER JEUGD. AFDEELING VAN DE POSTZEGELVEREENIGING „BREDA". 
Zondag 8 Maart 1.1. herdacht de jeugdafdeeling der Post-

zegelvereeniging „Breda" haar één-jarig bestaan. In verband 
hiermede was in „Modern" een tentoonstelling ingericht. Een 
groot aantal der jeugdige leden had fraaie inzendingen ge
ëxposeerd. 

De voorzitter der Postzegelvereeniging „Breda", de heer 
J. C. Cramerus, wees erop, dat de jeugd-afdeeling te dezer 
stede de grootste in den lande is. Dr. E. M Gommers, leider 
dezer afdeeling, was van oordeel, dat het één-jarig bestaan 
daarvan op feestelijke wijze gevierd moest worden. Uit de 
talrijke inzendingen — aldus spreker — blijken op de juiste 
wijze de karaktertrekken der jeugdige inzenders. Het geheel 
ademt groote liefde voor de philatelie, hetgeen voor de toe-
korrist veel belooft. 
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Vervolgens bracht de heer H. P. Gremmen, voorzitter der 
jeugdpostzegelvereeniging te Roosendaal, namens de zuster-
vereeniging de gelukwenschen over en bood een complete 
2e emissie van Nederland aan. 

De exppositie zelf bestond uit drie afdeelingen, n.1. een 
verplichte inzending van twee bladen met zegels van Neder
land en Koloniën, een blad met zegels naar keuze en een blad 
met staatshoofden, vliegtuigen, geschiedkundige tafereelen, 
planten, dieren en landschappen. 

De jury, bestaande uit de beeren Cramerus, Molenaar en 
Wiggers, had een moeilijke taak en kende de volgende prijzen 
toe: 

In afdeeling I: 1. J. Loman, 2. F. Sollewijn, 3. S. de Rotte, 
4. W. Wiggers, 5. F . Wijdicks. 

In afdeeling II: 1. J. van den Bosch, 2. B. Zuure, 3. M. 
Boelaars, 4. H. Stubenrauch, 5. J. Rietsema. 

In afdeeling III: 1. G. Wisdom, 2. J. Kasteel, 3. J. Franken-
huijze, 4. B. Ie Blanc, 5. E Ie Blanc. 

Verschillende leden der moedervereeniging hadden prezen 
geschonken, o.a. albums door den ,,Bredase Postzegelhandel" 
en den heer Nijkamp. 

's Avonds had in „Modern" een feestelijke bijeenkomst plaats 
onder leiding der beeren Soutendam en Hekking als feest
commissie. De avond, die van het begin tot het einde in volle 
gezelligheid verliep, werd opgeluisterd door den goochelaar 
Davola. Tevens hadden de leden gezorgd voor verschillende 
voordrachten, pianospel, enz. 

Na uitreiking der prijzen door den heer Cramerus, waarbij 
ook aan ieder der inzenders een prijs kon worden geschonken, 
werd onder hartelijke woorden door de jeugd afscheid ge
nomen van den leider, den heer ir. Hagedoorn. Dezen werd 
door de jeugd een volledige serie luchtpostzegels van Curajao, 
eerste emissie, aangeboden. En zoo verliep deze eerste feest
avond tot aller tevredenheid en was het uur van scheiden 
te vlug aangebroken. dr. G. 

(Buiten verantwoordelijkheid der redactie). 
Aan de redactie van het Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie, te Maastricht. 
Mijne beeren. 
Sedert twee jaren verblijdt de fiscus vele verzamelaars met 

het heffen van invoerrecht op den Schaubek-Nachtrag, wat 
vóór 1934 niet gebeurde. De berekening van dit invoerrecht 
vormt een ware puzzle, zooals u uit onderstaande opgave zal 
blijken. Waar de douane-ambtenaar aan voorschriften ge
bonden is, moet het wel in orde zijn, doch lijkt het mij voor 
uw lezers van belang dat zij zoo'n heffing ook eens kunnen 
berekenen en zou b.v. een artikeltje daarover in uw blad velen 
belang inboezemen. Men raakt dan tevens het onprettige ge
voel kwijt, dat men „aan de heidenen is overgeleverd". In 1934 
bedroeg het eerste invoerrecht ruim 16 % van het rembourse-
ment, en nu in 1935 „slechts" ruim 11 %. Is een en ander wel 
juist ? 

W. VAN DER LEEUW, 
Van Bleis wijkstraat 71, Den Haag. 

W a a r d e N a c h t r a g (Lücke, Le ipz ig) 
Por to idem 

Ver rekenbedrag 

Idem der Nedërlandsehe posteri jen 
Invoer rech t 
S ta t i s t i ekrech t 
Recht inklar ing en vr i jmaking (sic !) 

1934: 
R.M. 8,10 
R.M. 1,55 

R.M. 9,65 

ƒ 5,78 
ƒ 0,94 
ƒ 0,04 
ƒ 0,25 

Totaa l ƒ 7,01 

1935: 
8,75 
1,55 

10,30 

6,16 
0,70 
0,04 
0,25 

7,15 
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SPECIAAL-CATALOGUS VAN DE POSTZEGELS VAN 
NEDERLAND. UITGAVE VAN DE NED. VER. VAN 
POSTZEGELHANDELAREN. 3e EDITIE. MAART 1936. 

PRIJS ƒ 1 , — . 
De lang-verbeide derde druk van de „Handelaars-Catalo

gus" is emd Maart verschenen, in een keurige oranje linnen 
band. De indeeling is gelijk aan die van vorige uitgaven: als 
verandering is op te merken dat de Nederlandsche rolzegels, 
die een atgesloten gebied vormen, niet meer tusschen de ze
gels met gewone tanding te vinden zijn, maar in een afzon
derlijk hoofdstuk zijn ondergebracht, en verder dat de blok
ken van 4 telkens bij de betreffende uitgifte opgenomen zijn, 
inplaats van in een afzonderlijke lijst zooals vroeger. De derde 
en belangrijkste verbetering is een zeer uitvoerige bewerking 
van de Nederlandsche en koloniale luchtpost, die niet minder 
dan 60 blz. beslaat. Het zal zeker op prijs gesteld worden dat 
ondanks deze toevoeging de prijs van de catalogus dezelfde 
gebleven is; het aantal blz. steeg van 196 tot 271. 

Veel is er verder niet veranderd, daarvoor was trouwens 
ook weinig aanleiding. Bij de serie Nederland 1899 zijn nieuw 
opgenomen de opdrukken 2 op 1>^ cent en 3 op 2 >̂  cent, voor 
briefkaarten bestemd, maar ook bekend op zegels. Ze zijn als 
volgt geprijsd: 2 op 1'/, cent ultramarijn f 200,—, 2 op 1% 
cent blauw ƒ200,—, 3 op 23^ cent ƒ90,—. Voor het eerst zijn 
ook geprijsd de beide in 1983 ontdekte grove tandingen 15 
cent blauw en rood 11 : 11>^ (1920): ƒ30,— ƒ15,—, en 10 op 
17^ cent (1923) 11>^ :11J^: ƒ—,—, ƒ20,—. 

Met de in vorige recensies aanbevolen verbeteringen is 
deels wel, deels geen rekening gehouden. Nog steeds ontbreekt 
b.v. de 50 cent Nederland 1867 type II 14 :14 (no. 12. II. D.). 
Wij zouden ook gaarne bij de A.M.V.J.-zegels van Indië 1933 
een opmerking gezien hebben over de minderwaardige massa-
afstempeling, zoo mogelijk met speciale prijs voor dergelijke 
series. En, nu wij toch aan het opmerkingen maken ziJn, ver
geten zijn de portzegels van Nederland van 1, 4, 9 en 20 cent 
met de nieuwe tanding 13}4 : 123^, terwijl ook verder de op
stelling van de eenkleurige porten van Nederland niet geheel 
compleet is. Bij deze serie zijn niet vermeld de 7>^ cent type 
II in tweevoudige druk, en de 12 >2 cent type II in tweevoudige 
druk. De afbeelding, die het verschil tusschen type I en II 
moet duidelijk maken, vertoont twee 12)4 cent-zegels in type 
I, inplaats van I en II. 

Overigens is de catalogus „bij" genoeg, de nieuwe serie van 
Suriname is reeds, met afbeeldingen, opgenomen ! 

De nieuwe luchtpost-afdeeling behandelt niet alleen de spe
ciale zegels en stempels, maar geeft een lijst van alle vluch
ten en luchtdiensten sinds 1919, voor zoover bekend met de 
vervoerde hoeveelheden post. Een dergelijke opgaaf was nog 
niet eerder gepubliceerd. Ook zijn daarbij opgenomen vluch
ten uit het buitenland, waarvan de stukken Nederlandsche of 
koloniale aankomststempels dragen. Voor de meeste vluchten 
ziJn geen speciale vertrek- of aankomststempels gebruikt, 
brieven daarvan zijn vaak alleen te herkennen door de data 
van de stempels, eventueel door een luchtpostetiket. (Tusschen 
haakjes, na het roode etiket van de K.L.M, is er een in zwar
ten druk op geel papier verschenen, dit laatste wordt niet ge
noemd). Ziet men de prijzen in deze rubriek, dan blijken er 
tallooze zeldzaamheden onder te schuilen. Ook hier is het 
laatste nieuws al opgenomen, de Ie vlucht van de dienst Java. 
Borneo. De samensteller, de heer Adama, verdient de dank van 
alle luchtpostverzamelaars voor zijn pionierswerk. 

Behalve in de luchtpostrubriek noemt de catalogus geen op-
laagcijfers. Zou het geen aanbeveling verdienen, deze in de 
volgende druk te vermelden ? 

Wat de prijzen in de catalogus betreft, daarin blijkt weinig 
verandering te zijn gebracht. Over het algemeen kan men zeg
gen dat de duurdere zegels hier en daar wat in prijs zijn ge
daald, de goedkoopere meestal gelijk gebleven, een enkele 
keer iets gestegen. Het ziJn echter slechts geringe verschillen. 

Het trof ons dat de toch al zéér behoorlijke prijzen voor 
tandingaf wij kingen in veel gevallen nog verder verhoogd 
zijn; prijzen van ƒ 25,— zijn heel gewoon. Wie betaalt er 
ƒ 40,— voor een 3 cent groen 1901 Nederland met ongetande 
bovenrand ? Voor dat bedrag kan men een ongebruikte 15 
cent 1852 koopen. De brandkast-zegels van Nederland en 
Indië zijn thans tot nominaal gezakt. — Bij Indië is in de 
prijzen practisch niets veranderd. Curagao vertoont een stij
ging bij de oudere emissies, bij Suriname is daarentegen veel 
in prijs gedaald. — Over het geheel lijken de prijzen ons aan 
de hooge kant, de handelaars zullen vaak een flinke korting 
kunnen geven. Dat is o. i. jammer, wij hadden liever een cata
logus met n e 11 o-prijzen gezien. Maar dat ideaal is blijk
baar moeilijk te bereiken; het is ook te begrijpen, dat de 
samenstellers de prijzen niet radicaal hebben kunnen vermin
deren, dat zou een paniek ten gevolge hebben. Toch moeten 
we tenslotte op de netto-catalogus aansturen. 

Wij hebben hierboven enkele op- en aanmerkingen gemaakt, 
dit echter hoofdzakelijk omdat wij het werk een hoogen maat
staf hebben aangelegd. Het doet nauwelijks iets af aan onze 
groote waardeering voor den „Speciaal-Catalogus", die een 
onmisbaar bezit voor den Nederland-verzamelaar is geworden. 
Een opwekking om de derde druk aan te schaffen is over
bodig; u koopt hem tóch wel ! B. 

LES MARQUES AEROPOSTALES 
DOOR J. LE PILEUR. 

UITGAVE YVERT & CIE., AMIENS. PRIJS 12 FRANCS. 
Deze „proeve" van een nomenclature en classificatie der 

afstempelingen enz., benut bij de luchtpost in Frankrijk, de 
Fransche koloniën en protectoraten, zal ongetwijfeld veel be
langstelling wekken bij de verzamelaars van luchtpost-
afstempelingen in het bijzonder en de liefhebbers van post
stempels in het algemeen. 

Op ruim 50 bladzijden, goed geïllustreerd, geeft de heer 
Le Pileur een verklarende opsomming van de luchtpost
stempels, benut in bovengenoemde landen, zonder de zegels 
te behandelen. 

Wij bevelen dit keurig uitgevoerde werkje in de belang
stelling der liefhebbers aan. v. B. 

KONINGIN ASTRID 
DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM. 

NR. 18 DER SERIE PHILATELIE EN GESCHIEDENIS, 
ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 

PRIJS 20 CENT IN ONGEBRUIKTE NEDERLANDSCHE 
OF KOLONIALE ZEGELS, OF TE GIREEREN OP 

POSTREKENING 37939. 
De opbrengst van dit fraaie werkje komt geheel ten goede 

aan „Het Nationaal Belgisch Werk tot Bestrijding der Tuber
culose" en „Het Werk der Koninklijke Prinsen". Een korte, 
opwekkende levensgeschiedenis en een diep-tragisch einde. 
De vlotte pen van den schrijver weet dezen levensloop goed 
te schetsen. De oorspronkelijke foto, genomen door den foto
graaf Marchand te Brussel, waarnaar de rouwzegels werden 
vervaardigd, opent deze levensschets. En om den inhoud én 
om het goede doel bevelen wij deze korte, gevoelvolle studie 
gaarne in aller belangstelling aan. v. B. 

STANLEY GIBBONS SIMPLIFIED CATALOGUE 1936, 
4e UITGAVE. UITGAVE STANLEY GIBBONS LTD., 

391 STRAND, LONDON W.C. 2. PRIJS 5/- PLUS PORTO. 
De derde uitgave van dezen „vereenvoudigden" catalogus 

verscheen einde October 1935 en hoewel de uitgevers gerekend 
hadden op een groote vraag, overtrof deze toch dermate de 
verwachtingen, dat een nieuwe uitgave thans reeds noodig 
was. Wel een bewijs van de sterk-groeiende belangstelling 
voor de philatelic, die het beste doet hopen voor de toekomst. 

Door deze tusschentijdsche uitgave was het mogelijk, tal 
van nieuwe zegels op te nemen, welke ontbreken in de derde 
uitgave. 

In de vorige bespreking hebben wij reeds de vele verdiensten 
van dezen keurigen catalogus uiteengezet, die uitsluitend de 
standaard-zegels beschrijft en prijst, dus geen rekening 
houdt met tandingsvariëteiten, watermerken, enz. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Voor den prijs een uitstekend werk, dat bij de gebruikers 
ongetwijfeld in den smaak valt, gezien de kort op elkander 
volgende uitgaven. v. B. 

DIE GELEGENHEITS UND WERBESTEMPEL OESTER
REICHS, DOOR RENO TRIPPELSDORF EN R. SCHEIDL. 

UITGAVE DIE POSTMARKE, WALLNERSTRASSE 6, 
WIEN I. PRIJS 80 HELLER PLUS PORTO. 

Niet minder dan 55 bladzijden hebben de schrijvers noodig 
om alle bijzondere stempels van Oostenrijk te vermelden. Zij 
beginnen met het oudste bijzondere stempel, dateerend uit 
1864 en benut ter gelegenheid van het Linzer volksfeest. 

Voor de liefhebbers is deze studie ongetwijfeld een uit
komst; het werk is den geringen prijs meer dan waard. v. B. 

Ter bescherming 
Van "VerzamjElaars 

er Handelaren 
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Ethiopië. Zooals reeds op blz. 59 van het 
vorige nummer werd vermeld, wor
den op groote schaal nadrukken — al 
dan niet gestempeld — der uitgifte 
1919 verspreid. 

In verschillende buitenlandsche 
bladen werd tegen deze nadrukken 
gewaarschuwd; de jongste Berner 
Briefmarken Zeitung publiceert over 
deze producten een uitvoerig artikel, 
waaraan het onderstaande is ont
leend, hier en daar aangevuld met 
andere gegevens. 

Bij de verspreiding dezer nadruk
ken is betrokken de bekende Bela 
Sekula; in zichtzendingen van een 
Sekulafirma komt o.a. een 10 dollar

waarde voor met kopstaand middenstuk, dat als een zeldzaam
heid is geprijsd. Deze nadrukken werden in 1931 vervaardigd, 
terwijl zij werden afgestempeld met een der vijf poststempels, 
die den „fabrikanten" ten dienste stonden. 

Het centraal comité van het verbond van Zwitsersche ver
eenigingen van postzegelverzamelaars bond de kat de bel aan, 
wat voor Bela Sekula de aanleiding was tot het uitgeven van 
drie brochures, die hij „Wahrheitsgetreuer Tatbestand" noemt
Alvorens brochure nr. 3 te bespreken, dient een korte op
merking vooraf te gaan. 

Op 30 September 1935 heeft Sekula aan een groot aantal 
handelaren een brief gezonden, waarin het volgende voorkomt: 

„Naar myn meening kan men nooit of te nimmer in dit 
geval van na of nieuwdrukken (Neudrucken) spreken, daar 
de zegels ingevolge opdracht van dezelfde regeering, met 
gebruikmaking van dezelfde cliché's en hetzelfde papier als 
den eersten keer, door dezelfde drukkerij en wederom door de 
„Eidgenössische Münzstätte" te Bern vervaardigd werden. 

Het gerecht, dat deze zaak in behandeling heeft, verlangt 
nu van mij van eenige autoriteiten op het gebied der phila
telic verklaringen over te leggen, waaruit ontwijfelbaar blijkt, 
dat het hier geen nadrukken doch origineele stukken betreft 

Ik moge thans aan onze langjarige zakenrelatie herinneren 
en u wél verzoeken mij den groeten dienst te bewijzen door 
het afgeven van een desbetreffende waarheidsgetrouwe ver
klaring, waaruit de hierboven vermelde punten blijken, d. w. z. 
(Originale nicht Neudruck). 

U zult mij met dezen vriendschapsdienst zeer verplichten; 
tot wederdienst ben ik steeds gaarne bereid." 

De B. B. Z. teekent bij dezen brief aan, dat het uitgangs
punt reeds niet deugt, waar Sekula spreekt van „opdracht" 
van dezelfde regeering. Uit de overeenkomst, die Michel met 
de Ethiopische post in 1918 aanging, blijkt duidelijk, dat na 
verloop van zekeren tijd Michel de beschikking kreeg over de 
cliché's met het r e c h t daarmede nadrukken te vervaardigen 
voor den verkoop aan verzamelaars. Tusschen „recht" en 
„regeeringsopdracht" is een hemelsbreed verschil. 

De hierboven vermelde „vriendendienst" werd Sekula door 
verschillende handelaren bewezen, wat verzoeker vermeldde 
in zijn brochure nr. 1, daarbij den nadruk er op leggend, dat 
deze „zegels" dus gedrukt waren in de „Eidgenössische Münz
stätte". Dit is evenwel volstrekt onwaar, wat blijkt uit de 
in de B. B. Z. opgenomen verklaring van het hoofdbestuur der 
Zwitsersche posterijen. Hierin heet het o. a.: 

„De Ethiopische zegels, uitgifte 1919, werden te Bern ge
drukt. De cliché's werden vervaardigd door de toenmalige 
firma Busag (Balmer & Schwitter A.G. — niet Aberegg 
Steiner & Cie. — ) ; de druk werd verzorgd door de boek
drukkerij Benteli A.G.; slechts de t a n d i n g der zegelvellen 
geschiedde ingevolge opdracht der Busag door de Eidge
nössische Münzstätte. 

In Januari 1931 gaf de firma AbereggSteiner & Cie., 
waarvan de leider vroeger werkzaam was bij de Busag, aan 
de postzegeldrukkerij na lelefonische afspraak een nadruk 
dezer zegels, uitsluitend om deze te tanden. Deze nadruk was 
wederom vervaardigd in de boekdrukkerij Benteli A.G. Sedert 
April 1930 behoort de postzegeldrukkerij niet meer tot de 
Eidgenössische Münzstätte; de postdirectie had de drukkerij 
en het personeel met de betrekkelijke lokaliteiten van de Eid
genössische Münzstätte overgenomen. 

De beambten der postzegeldrukkerij, die reeds de tanding 
van 1919 hadden verzorgd, waren te goeder trouw van meening 
dat het bij de perforatieopdracht van Aberegg ging om een 
officieelen nadruk der uitgifte 1919. Terstond toen de post
directie evenwel ontdekte, dat zulks niet het geval was, doch 
dat het hier betrof een privénadruk van sedert 1928 buiten 
koers gestelde zegels, deed zij het noodige voor een gerechte
lijk onderzoek." 

Men ziet hieruit, dat de „vriendendienst" door Sekula ge
vraagd, om te verklaren dat deze „zegels" waren g e d r u k t 
in de Eidgenössische Münzstätte, op alles behalve juiste 
gronden berust. 

Doch ook al laat men deze belangwekkende bijzonderheden 
verder buiten beschouwing en bepaalt men zich uitsluitend 
tot de vraag, of men hier te doen heeft met „nadrukken", dan 
nog is hetgeen, dat door de B. B. Z. aan het licht wordt ge
bracht, bezwarend genoeg voor Sekula. 

Het is vrijwel usance in de philatelie als nieuw of herdruk 
te beschouwen het zegelproduct, dat vervaardigd is met behulp 
van origineele platen op een tijdstip, dat de druk van dezelfde 
zegels voor postale doeleinden definitief beëindigd is. 

Bij de controle van de platen, waarvan de nadrukken van 
1931 werden getrokken, welke platen door de justitie in beslag 
zijn genomen, is gebleken, dat enkele n i e u w e platen wer
den vervaardigd en benut. In zijn derde brochure verklaart 
Sekula, dat eenige der origineele platen geoxydeerd en voor 
het gebruik ongeschikt waren geworden. De heer Aberegg 
van de clichéfabriek AbereggSteiner & Cie. verklaart voorts 
woordelijk: „deze platen werden door mij volkomen vernietigd 
en door galvano's vervangen". 

Hieruit blijkt dus zonneklaar, dat herdrukken werden ge
drukt van galvano's, vervaardigd met behulp van de res
teerende nietgeoxydeerde doch vermoedelijk min of meer ver
sleten origineele platen. Dit zijn dus v e r v a l s c h i n g e n 
zonder meer. 

De exemplaren, gedrukt van de o r i g i n e e l e platen, kan 
men beschouwen als nadrukken; zij dragen, indien gestempeld, 
evenwel alle v a 1 s c h e stempels. 

De heer Jorissen deelt ons npg mede, dat bij beschouwing 
van origineele zegels en na en herdrukken door de kwarts
lamp, het papier van de echte zich grauw getint voordoet, 
terwijl bij de andere dit zuiver wit blijft. Ook de tanding 
toont een afwijking: biJ de origineele zegels spits toeloopend, 
bij de nadrukken stomper. v. B. 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissen
verzamelaars op tot aansluiting bii een vereeniging. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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VERJONGING EENER OUDE ZAAK. 
De bekende postzegelwinkel der firma G. Keiser & Zoon, 

Passage 25 te 's-Gravenhage, ondergaat thans een groote 
uitbreiding. Door bijtrekking van het aanliggende pand nr. 27 
wordt een mooi en. modern g"eheel ingericht met flinke 
etalages en ruime verkoopruimte. 

Het is een bemoedigend verschijnsel, dat deze oude, bekende 
firma niet bij de pakken neerzit, doch, in weerwil van de 
ongunstige tijden, tot een dergelijke ingrijpende en kostbare 
uitbreiding heeft besloten. 

Einde dezer maand zal de verbouwing tot stand zijn ge
komen. Ongetwijfeld zullen de Philatelisten in de residentie 
en daarbuiten met belangstelling dan een kijkje nemen in 
deze vernieuwde en gemoderniseerde zaak. 

Wij vertrouwen, dat de firma Keiser van haar durf de 
goede vruchten zal plukken. 

DE POSTZEGELVERZAMELING VAN WIJLEN 
KONING GEORGE V VAN ENGELAND. 

Engelsche bladen melden thans, dat op last van koning 
Eduard VIII deze prachtige verzameling zal worden voort
gezet door den philatelistischen secretaris van den overleden 
vorst, sir Denny Bacon. 

Het moet voorts in de bedoeling van koning Eduard VIII 
liggen om later, wanneer zijn tijd zulks toelaat, de voort
zetting dezer unieke collectie zelf ter hand te nemen. 

DE OOSTENRIJKSCHE F.I.S.-ZEGELS. 
De in het vorig nummer onder nieuwe uitgiften beschreven 

zegels voor de ski-wedstrijden in Innsbruck zijn slechts in een 
aantal van 70.000 complete series uitgegeven, hoewel de 
Oostenrijksche post er van talrijke zijden op was gewezen, dat 
deze oplaag veel te klein was. Do gevolgen zijn ook niet uit
gebleven. In Weenen waren de zegels alleen aan het ver
zamelaarsloket van het hoofdpostkantoor verkrijgbaar van 
20 Februari af; op 19 Februari stelden zich 's avonds te 
eerste adspirant-koopers bij de ingang op, den volgenden 
ochtend om 8 uur stonden er 6000, een stoet van vele hon
derden meters lang, in rijen van vier. Een groote politiemacht 
was op de been om de orde te handhaven. Eerst kreeg iedere 
kooper 5 series, kort daarop nog maar één, wat niet ver
hinderde dat 's middags om half 3 alles uitverkocht was. 
Duizenden, die uren lang in de stroomende regen hadden 
staan wachten, konden niets meer krijgen en stormachtige 
protesten waren het gevolg, zoodat tenslotte de politie de 
straten moest schoonvegen, waarbij een aantal slachtoffers 
met de gummistok kennis maakten. In Innsbruck, waar de 
zegels ook verkrijgbaar waren, ging het op dergelijke wijze; 
daar waren de zegels in den loop van den ochtend al uit
verkocht. 

Het is te hopen, schrijft Die Postmarke, dat de Oosten
rijksche post hieruit de noodige gevolgtrekkingen maakt. Ben 
dergelijk beperkt aantal zegels is een dwaasheid. Waren er 
meer geweest, dan zou ook de opbrengst van de toeslag voor 
de F.I.S. en het Oostenrijksche olympiade-fonds heel wat 
grooter geweest zijn. B. 

PHILATELIE OP SCHOOL. 
De „Stadtschulrat" in Weenen heeft de volgende verorde

ning uitgevaardigd: „In verband met een verzoek van den 
bond van Oostenrijksche philatelistenvereenigingen worden de 
hoofden van scholen uitgenoodigd, de scholieren die postzegels 
verzamelen door philatelistisch geïnteresseerde leeraren en 
onderwijzers raad en leiding op dit gebied te laten geven." 

Hiermede heeft da philatelie officieel op de Weensche 
scholen haar intrede gedaan; wij zijn benieuwd hoe dit „vak" 
zich daar zal ontwikkelen. B. 

EEN NEDERLANDSCHE VETERAAN. 
Op 21 Mei aanstaande 

viert de bekende post
zegelhandelaar en publi
cist van philatelistische 
studies, de heer Leon de 
Raaij te Amsterdam, ziJn 
70en verjaardag. 

De Nederlandsche phi
latelie en de naam De 
Raaij zijn onverbreek
baar aan elkander ver
bonden. In binnen- en 
buitenland is de heer De 
Raaij bekend als een 
kundig philatelist en een 
waardig vertegenwoordi
ger der Nederlandsche 
philatelie. 

Hoewel wü een hekel 
hebben aan overdreven 
persoons-vereering, mee-

nen wij toch, dat thans het tijdstip zich voordoet om de ver
diensten van den heer De Raaij eens nader te belichten. Niet, 
dat het hem in den loop der jaren aan waardeering heeft 
ontbroken. In 1923 werd hem de medaille van verdienste uit
gereikt; hij is dus thans de oudste bezitter van deze phila
telistische onderscheiding. In 1935 gewerd hem de wissel-
beker; allen, die hierbij tegenwoordig waren, zullen niet licht 
de bewogenheid vergeten van den winnaar, wien deze prijs 
zoo van ganscher harte werd gegund. Het was de bekroning 
op een periode van 52 jaren verzamelaar en 43 jaren post
zegelhandelaar. 

Van 1904 tot 1911 was de heer De Raaü redacteur van „De 
Nederlandsche Philatelist"; groot is het aantal artikelen, dat 
in die jaren en volgende uit zijn pen vloeide. 

Het Maandblad telt hem onder zijn gewaardeerde vaste 
medewerkers, wiens artikelen, en heel bijzonder die over zijn 
lievelingslanden Transvaal en Oranje-Vrijstaat, graag-gelezen 
kost zijn. 

Moge het den jarige gegeven zijn nog langen tijd in op
gewektheid en gezondheid zijn krachten te geven aan de 
hem zoo na aan het hart liggende philatelie. Naast den post
zegelhandelaar De Raaij eeren wü in hem den waarachtigen 
verzamelaar en liefhebber. 

EENIGE BIJZONDERHEDEN OVER 
VERZAMELAARS UIT VROEGERE JAREN. 

(OVERGENOMEN UIT THE STAMP LOVER). 
Nieuw-Schotland, uitgifte 1851-1853 in een blok van vier. 
Wijlen mr. B. van de firma B. & S. (wat niet zeggen wil: 

Brandy and Soda) deelde eens het navolgende mede. 
In lang verleden tijd verkochten wij eens een blok van vier 

van de 1 shilling lila van Nieuw-Schotland uitgifte 1851-1853 
(waarde thans voor één exemplaar genoteerd bij Yvert voor 
7500 frs.) aan een zekeren mr. X voor het bedrag van £7 . 
Enkele maanden nadien kwam hij terug en deelde ons mede, 
dat hij dit blokje niet kon verkoopen en verzocht ons dit 
terug te nemen en in ruil daarvoor andere zegels. Wij stem
den daarin toe en gaven hem daarvoor in de plaats een 
partijtje zegels van Bermuda, 3 pence overdruk op 1 shilling 
(waarde Yvert nr. 12: 3000 frs. en nr. 13: 450 frs.). 

Lang hebben wij dat blok intact gelaten, doch konden het 
zoo niet verkoopen, zoodat het verdeeld werd in enkele exem
plaren. Veronderstel eens, dat wij dit blok nu nog hadden ! 

Een tête bèche zegel van Frankrijk, Yvert nr. 24a. 
Een oude invalide dame, die veel connecties had en zelf 

aan het verzamelen van postzegels deed, gaf van haar dou
bletten zeer veel weg aan haar bevriende kennissen; er waren 
dikwijls zeer zeldzame exemplaren bij. Zelf had zij een ver
zameling, die ondergebracht was in een Imperial Album waar 
slechts plaats was voor één zegel van elke soort. 

Eens deelde zij aan bovengenoemden handelaar mede, dat 
zij in het bezit was gekomen van één paar van het ongetande 
zegel van Frankrijk, de 80 centimes uitgifte 1862, waarde 
thans 4000 frs. Daar zij zooals gezegd slechts plaats had in 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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haar album voor één zegel, knipte zy het door, maar ver
telde er het navolgende bij: En verbeeld u eens wat grappig; 
een van die zegels stond op zjjn kop ! 

De handelaar heeft haar maar niet verteld welke schade 
zü zich zelf had berokkend. 

PERKINS, BACON AND CO., LTD. 
Deze beroemde drukkerij, waar in 1840 de 1 penny zwart 

van Engeland werd gedrukt, in den loop der tijden door tal
rijke andere gevolgd, heeft haar deuren gesloten, na een 
bestaan van 116 jaren. 

Zü was de oudste postzegeldrukkerij ter wereld en zeer 
groot is het aantal uitgiften, dat door haar werd verzorgd. 

De bekende Londensche handelaar Nissen heeft het interes
sante archief dezer drukkerij opgekocht, bevattende tal van 
proeven, belangrijke notities, enz., meer in het bijzonder der 
Engelsche zegels. 

De aanwezige drukplaten zijn onbruikbaar gemaakt, met 
uitzondering van die, waarvan de zegels der Pacific Steam 
Navigation Cy. — zie aan het slot van Peru — werden 
gedrukt, alsmede van enkele andere. 

Deze geheele nalatenschap aan archieven, proeven, druk
platen, enz., werd geschonken aan de Royal Philatelie Society. 

ZILVEREN WOORDEN OVER DE PHILATELIE. 
De Philatelie oftewel postzegelkunde bevordert huiselijk

heid, gezelligheid, saamhoorigheid en leergierigheid, en zeker 
niet in het minst ook internationale broederschap. 

De beoefening dezer nuttige sport, mits zónder over
drijving en zónder zucht naar financieel gewin, kan nooit 
genoeg worden aanbevolen en bevorderd. N. A. Z. 

Wie verzamelt met volharding, met overleg en met vlijt. 
Is levenslang verzekerd tegen werkloosheid. 
Want zelfs in 't allerslapst seizoen 
Heeft zoo'n verzamelaar nog altijd héélveel te doen. 

N. A. Z. 

BOOZE PHILATELISTEN. ^ 
De Haagsche Post van 14 December bevatte een ingezonden 

stuk, onderteekend: „Philatelisten", met in het kort den vol
genden inhoud: Een storm van verontwaardiging is er op
gegaan onder de postzegelverzamelaars, toen het hoofd
bestuur besliste, dat frankeerwaarden van vóór 1924 op 
1 Januari 1936 buiten koers komen, ongeldig zijn (op een 
enkele uitzondering na), evenals de weldadigheidszegels, uit
gegeven van 1923 tot 1930. Indertijd heeft men bij de uitgifte 
bepaald, dat deze zegels onbeperkt geldig zouden ziJn. Daarop 
heeft menigeen vertrouwd en heeft groote hoeveelheden dezer 
weldadigheidszegels gekocht om die in verloop van tijd op te 
gebruiken voor zijn philatelistische correspondentie. Nu wordt 
men ineens gedwongen, in een paar maanden deze op te ge
bruiken; dat gaat voor de meesten niet. Waarom heeft men 
dezen termijn zoo kort gesteld en althans voor de weldadig
heidszegels niet nog 1 of 2 jaren gelegenheid gegeven tot 
gebruiken ? Wij eischen, dat de post geen woordbreuk pleegt 
en te vertrouwen is. Wij besluiten, geen ongebruikte Neder
landsche zegels meer in onze verzameling op te nemen en 
duizenden met ons. Ook zullen wij geen weldadigheidszegels 
meer koopen in groeten getale als voorheen, noch deze ge
bruiken voor onze frankeering bij abonnement (voor dui
zenden guldens per jaar !). 

Het antwoord van P.T.T. luidt in het kort: Het is een eisch 
van de praktijk, het aantal voor frankeering geldige zegels, 
dat thans omstreeks 180 bedraagt, te beperken. 

De schrijver ziet den toestand wel erg somber in, als men 
bedenkt, dat voor deze uitgiften, welke meer dan 5 jaar oud 
ziJn, plm. 8 maanden gelegenheid werd gegeven, deze nog 
op te gebruiken ! B. 

^ REIS-INLICHTINGEN ^ 
worden gaarne en gratis verstrekt door het 

CORRESPONDENTIE-REISBUREAU 
John L. Oppenheim, 

Amalia v. Solmstraat 62, DEN HAAG, Tel. 720631. 

Eenig Bureau, gespecialiseerd in het SCHRIFTELIJK 
verstreliken van betrouwbare en zaakkundige reis
inlichtingen ALLES op het gebied van toerisme: 

Privéreizen, Hotels, biljetten, enz. 

Ons devies: STEEDS OMGAAND ANTWOORD! 
(Indiè per vliegpost). (79) 

Postzsgelhandel en Rondzendverkeer 
„HET C E N T R U M " 
Nieuwstraat 36, Rotterdam. 

Heeft U zich al aangemeld als deelnemer of 
Inzender van ons R O N D Z E N D V E R K E E R ? 
Zoo niet, doe het dan nog heden of vraag per 
omgaande het gratis prospectus hieromtrent aan. 
Ook onze NIEUWTJESDIENST blijkt een groot 
succes te zijn. Inlichtingen hieromtrent worden 
door ons gratis verstrekt. (go) 

I ADRESVERANDERING ! | 
I B.J.ABRAHAMS, | 
I DEN HAAG, | 
I vanaf 1 Hei: STATIONSWEG 101, | 
I TELEFOON 116976. 1 
I INKOOP»  V E R K O O P | 
f N e d e r l a n d en K o l o n i ë n , f 
= Speciaal groote posten Weldadigheidszegels J 
p zeer gezocht. ^ 
^ Aanbieding: 6 c. Zomerzegels f 2,50 per s 
= honderd. Geef 2 stuks 6 c. voor 1 ex. 5 c. s 
^ Zomerzegels. (82) 1 

^^^^m^i^^^^wm^m ^'m0''9''ii^^w^mvmmwmmmnm'm^m^^m^^mmfwwiarfm^m 

POSTZEGELVEILING No. 271 
Z A L E I N D E M E I A . S . P L A A T S V I N D E N . 

DEZE VEILING OMVAT: 
EEN WERELDVERZAMELING. 
EEN BELANGRIJKE AFDEELING RESTANTEN. 

De t z.1. te verschijnen catalogus wordt serieuzen reflectanten gratis en franco toegezonden door 

Holland's oudste veilinghouders, 

Jl. l. ¥ÄN eilEÏÏEII'S ß©SfZEGilLHÄIMI&EL N.V. 
Delftschevaart 44 , - Telefoon 5 5 2 5 9 , - Postrekening 17369, - Rotterdam, C. 

■ (33) 
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NEDERLAND. 
1, 2}^ en 5 gulden 
Tuberculose, cpl. 
De Ruijter, cpl. 
2y^—25 cent, jubileum 
40 en 60 op 30, cpl. 
7 stuks opdruk, cpl. 
6 en 10 c , ongetand 
2 c—1 gld., jubileum 
2 stuks opdruk, cpl. 
Toorop weldadigheid 
Tentoonstelling, cpl. 
Reddingzegels, cpl. 
Weldadigheid, cpl. 
Weldadigheid, cpl. 
1, 2K en 5 gulden 
Weldadigheid, cpl. 
Roode Kruis, cpl. 
Weldadigheid, cpl. 
Olympiade, cpl. 
Weldadigheid, cpl. 
Weldadigheid, cpl. 
Rembrandt, cpl. 
Weldadigheid, cpl. 
70 cent 
Goudsche Glazen, cpl. 
Weldadigheid, cpl. 
Vreemdelingen, cpK 
Weldadigheid, cpl. 
Willem de Zwijger, cpl. 
Zeémanszegels,' cpl. 
80 cent 
Weldadigheid, cpl. 
Crisiszegels, cpl. 
Curaeao-herd., cpl. 
Koningin Emma 
Weldadigheid, cpl. 
Zomerzegels, cpl. 
Luchtvaart 
Weldadigheid, cpl. 

Ongbr. 
1898 
1906 ƒ 
1907 -
1913 
1919 
1923 -
1923 -
1923 
1923 -
1923 -
1924 -
1924 -
1924 -
1925 _ 
1926 
1926 -
1927 -
1927 -
1928 -
1928 -
1929 . 
1929 -
1930 -
1931 
1931 -
1931 _ 
1932 -
1932 -
1933 -
1933 -
1933 
1933 -
1934 -
1934 -
1934 -
1934 -
1935 -
1935 . 
1935 -

0,40 
0,15 

0,75 
0,23 

1,30 
0,80 
1,80 
0,18 
0,35 
0,32 

0,60 
0,55 
0,50 
0,85 
0,45 
0,50 
0,35 
0,50 

0,35 
0,55 
0,65 
0,50 
0,35 
0,55 

0,55 
0,30 
0,25 
0,12 
0,50 
0,55 
0,17 
0,50 

Gebr. 
ƒ0,20 
-0,07 
-0,15 
-0,55 
-0,10 
-0,18 
-0,12 
-0,30 
-0,20 
-0,80 
-1,80 
-0,07 
-0,25 
-0,22 
-0,20 
-0,42 
-0,55 
-0,22 
-0,85 
-0,22 
.0,20 
.0,26 
.0,22 
-0,10 
-0,30 
.0,40 
.0,40 
-0,25 
.0,12 
.0,22 

0,25 
.0,25 
.0,12 
-0,09 
-0,03 
-0,22 
-0,18 
-0,12 
-0,18 

Luchtpost. 
10, 15 en 60 c , cpl. 1921 - 1,35 - 0,22 
40 en 75 c , cpl. 1928 - 0,30 
Wi, 4 k - 734 gld., cpl. 1929 - -1,75 

Roltanding. 
Zonder watermerk, cpl. 1925 - 12,— - 9,— 
Weldadigheid, cpl. 1925 - 2,— -1,75 
Met watermerk, cpl. 1926 - 3,50 - 1,75 
Weldadigheid, cpl. 1926 - 0,90 -0,85 
Weldadigheid, cpl. 1927 - 0,70 _ 0,35 
Vierzijdig, cpl. 1928 - 4,50 -3,25 
Nagekomen vierz., cpl. 1929 - 1,75 -0,70 
Weldadigheid, cpl. 1929 - 0,60 -0,30 
Weldadigheid, cpl. 1930 - 0,60 -0,30 
Weldadigheid, cpl. 1931 - 0,70 --0,50 
Weldadigheid, cpl. 1932 - 0,55 -0,35 
Weldadigheid, cpl. 1933 - 0,60 -0,30 

Porto extra. Girorekening 160158. 

J. KAAS, 
RIJNSTRAAT 80, AMSTERDAM, Z. 
Lid Nederlandsche Handelaarsvereeniging. 
P F " Ook andere zegels van Nederland en 
Koloniën worden zoo voordeelig mogelyk 
geleverd. 

(87) 

Britsche Koloniale Zegels. 

INDIEN GIJ HET VOORNEMEN HEBT 

Zeldzame Britsche Koloniale Zegels 
TE KOOPEN OF 
TE VERKOOPEN, 

MOET GIJ U IN VERBINDING STELLEN 
MET DEN LEIDENDEN HANDELAAR 
IN BRITSCHE KOLONIALE ZELDZAAMHEDEN, 

5 BLAKE HALL ROAD, WANSTEAD, LONDEN, E. 11. (7) 

ALLES PRIMA GEBRUIKT ! 
1935. Kinderzegels, per serie ƒ 0,18 

Idem, 10 series - 1,70 
Luchtvaartfondszegels, 10 st. . - 1,— 
Zomerzegels, per serie - 0,18 
10 series ƒ 1,70; 100 series . . -16,— 

1923-1935. Alle kinderzegels, com
plete s£ries (48 w.) - 3,70 
Idem, in complete series rol
tanding (31 w.) - 4,60 

PAKKETTEN (gemaakt uit eigen voor
raad, géén uitschot). 

Nederland, 50 verschillende - 0,20 
Nederland, 100 verschillende - 0,50 
Nederland, 150 verschillende - 1,30 
Ned.-Indië, 50 verschillende - 0,30 
Ned.-Indië, 100 verschillende - 1,20 
Curasao, 20 verschillende - 0,90 
Suriname, 25 verschillende - 0,75 
Geheele wereld, 500 verschillende . - 0,60 
Uitgebreide Catalogus 1935-'3i ^an Nederlancl en Koloniën, 
bewerkt door P. C. Korteweg en anderen, per ex. f 0,50. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 
Postgiro 224451..Porto steeds extra. (687) 

Nederland en Koloniën 
MIJN SPECIALITEIT 

SEDERT 1890. 
Zichtzendingen tegen referentiën. 

Mancolijsten verzocht. 

. WDNPI^ÄflHI, 
LyOANO (ZWITSERLAND), (j,) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Fan:^.^Xë: 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 
(24) 
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