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10 en 11 Juni 1936 
BELANGRIJKE 

124^ POSTZEGELVEILING 
bevattende o.a. een schitterende collectie 

Nederland en Koloniën 
in postfrische blokken van vier, alsmede vele 

Rariteiten Engelsclie Koloniën 
in prachtige kwaliteit, enz. 

GEÏLLUSTREERDE CATALOGUS VOOR 
SERIEUZE REFLECTANTEN GRATIS OP 
AANVRAAG BIJ DEN AUCTIONARIS 

VERKRIJGBAAR. 
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74' VEOIIHI 
van de 

Fraaie Postzegelverzameling 
en vele zeldzame 

Hederlaodsche Briefkaarten, 
behoorende tot de nalatenschap van 
wijlen den WelEdelGestr. Heer 
Ir. A. J. VAN EIJNDHOVEN 
te Amsterdam, ten overstaan van 
N o t a r i s F. W. L U D W I G 
aldaar, op Zaterdag 23 Hei 1936, 
des avonds te 7 uur, in Hotel „Polen" 

te Amsterdam. 
De geïllustreerde catalogus is voor serieuze reflectanten 

gratis verkrijgbaar. 
Voor contant geld te koop gevraagd 

een goed onderhouden 
EUROPA- OF WERELDVERZAMELING. 

Voor volgende veilingen kan steeds goed materiaal 
worden ingezonden. 

HEKKER'S 
POSTZEGELHANDEL N.V., 
Oireciia: P. J . Hakker, beëadigd makelaar en philatelis<isch'expert. 

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

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

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUITS - ROTTERDAM 
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DE KAAPSCHE DRIEHOEKJES 

C O M P L E E T 
VOOR SLECHTS DRIE GULDEN 
KUNNEN OOK WIJ U NIET LEVEREN, MAAR WÈL: 
EEN JAARABONNEMENT OP 

PIT. 
NIEUWS HET MAANDBLAD VAN HET 

HOOFDBESTUUR DER P.T.&T. 
MET BESCHOUWINGEN OVER DE POSTGESCHIEDENIS, 

^ ^ ^ ^ FRANKEERZEGELS, VEILINGEN. AFSTEMPELINGEN, ENZ Pïï. 
N I E U W S 'S HET TIJDSCHRIFT, DAT U JUIST DIE GE

GEVENS BIEDT WELKE U ELDERS NIET VINDT 
ABONNEMENTSPRIJS F 3 . - PER JAAR 
LOSSE NUMMERS 3 0 CENT. AANVRAGEN 
AAN N.V. DRUKKERIJ M. WIJT & ZOON <''' 
P. DE HOOCHWEG111 . ROTTERDAM-WEST 

postzenelhandel R Hnngftril|jk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 929M. 
UITGEBREIDE CATALOGUS 

VAN NEDERLAND EN KOLONIEN, 
bewerkt door P. C. Korteweg. 

1935-1936. — Pros 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 

PORTO EXTRA. 
Prysiflst van postzegelpakketten, albums en alle 

benoodigdheden, op aanvraag gratis verkrijgbaar. 
(10) 

MAX POOL 
DEN HAAG (Post Scheveningen). 
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. 

ADRESVERANDERING! 
NIEUW ADRES vanaf 26 Mei a.s.: 
BADHUISWEG 44. 

A F D . V E R K O O P 
■ V * Binnenkort verschijnt het Ie. nummer 
van mijne geïllustreerde „SPECIALEAAN

BIEDING" eener belangrijke gedetailleerde 
collectie, hoofdzakelijk EUROPA (Ie gedeelte) 
tegen zeer billijke prijzen. H.H. Verzamelaars 
geefti U THANS reeds voor toezending op, 
waardoor ü verzekerd kunt zijn, bij verschij

nen een exemplaar gratis en franco te zullen 
ontvangen en tevens kennis kunt nemen, 
hoe U op prettige, voordeelige wijze Uwe 

verzameling kunt completeeren! 

A F D . V E I L I N G E N 
Mijne zoo juist afgeloopen 75e Veiling was 
zoowel voor koopers als verkoopers een 

volledig succes! 
W0^ Voor de 76e en verdere najaarsvei

lingen kunnen THANS reeds arrangementen 
worden getroffen. Vraagt de G U N S T I G E 
veilingcondities. Bij BELANGRIJKE objecten 
kan persoonlijke bespreking ten Uwent plaats 
vinden en wordt op verzoek RENTELOOS 

voorschot verstrekt. 
VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING! 

DISCRETIE VERZEKERD. 

A F D . A A N K O O P 
^ 1 ^ Goed verzorgde collecties, partijen, 
betere losse zegels, enz., enz. worden STEEDS 
tegen CONTANTE BETALING aangekocht! 

Aanbiedingen worden tegemoet gezien. 

AX POOL 
Q B V B S T I G D 1 9 1 S . 

DEN HAAG (Post Scheveningen). 
Telefoon 5 5 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 
Bankiers: Amsterdamsche Bank N.V., Den Haag. 
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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 
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(bij vooruitbetaling): 
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Bij 3- , 6-, 12-maal plaatsing, in 
e venzoo veel achtereenvolgende 
n u m m e r s , 10, 20, 30 7o reduct ie . 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentien,zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing 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 betreh, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z.; bultenlandsche poststukken 
aan J J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 2sr, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

Vaste medewerkers: H. j . L. de Bie, dr. G. W. Bölïan, ir. G. van Caspel, W. P. Costerus, 
L. van Essen. M. J. baronesse van Heerdt-Kolff, J. A. Kastein, 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
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere verecnigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhehninapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 

TETS OVER HET KOOPEN EN VERKOOPEN 
VAN ZEGELS 

door J. G. MILLAARD. 
Uit de praktijk blijkt mij meerdere malen, hoe weinig 

sommige verzamelaars op de hoogte zijn van deze twee han
delingen, welke dagelijks voorkomen, waarom ik meen goed 
te doen deze onderwerpen, vanuit een handelaarsoogpunt be
zien, te behandelen, om eventueel zich soms voordoende on
aangename bevindingen te voorkomen. 

A. Het koopen. 
De verkoopprijs van zegels, als vastgesteld door den han

delaar, wordt bepaald door zijn inkoopprijs, vermeerderd met 
alle verdere hem ten laste komende onkosten, zooals: huur, 
belasting, reclame, enz., alsmede een zekere winstmarge, kort
heidshalve gezegd dus: inkoop plus service. 

De wijze nu waarop zegels worden verkocht, beïnvloedt 
den prijs. Hoe meer arbeid een handelaar heeft te verrichten 
bij verkoop zijner zegels, des te duurder deze zullen worden. 
Als voorbeeld diene, dat wanneer een handelaar een manko-
lijst voor het goedkoopere soort zegels ontvangt en hij dus 
aan de hand van deze lijst de zegels één voor één moet op
zoeken uit zijn voorraadboeken, dergelijke zegels hooger ge
noteerd zullen moeten worden, dan wanneer hü ditzelfde soort 
zegels zou kunnen verkoopen tot een z.g. pakket gevormd, 
waarvan de samenstelling hem belangrijk minder zal kosten, 
gezien het feit, dat hij voor de samenstelling van pakketten 
de zegels dadelijk voor het pakken gereed heeft liggen en de 
samenstelling gewoonlijk geschiedt in een „verloren oogen. 
blik". 

Hieruit volgt, dat voor de goedkoopere soorten zegels, los 
gekocht, meer service zal moeten worden betaald dan voor 
de duurdere exemplaren. Dit blijkt ook bij verkoop der zegels, 
want voor de goedkoopere soort zal de handelaar u bü lange 
na niet zooveel kunnen vergoeden als bij duurdere zegels, 
vergelijkenderwijs gesproken natuurlijk. 

De waarde en de daarmede gelyken tred houdende prijs 
van zegels kunnen de drie navolgende regels ondergaan: 

1. de waarde kan stijgen, 
2. de waarde kan dalen, en 
3. de waarde kan gedurende eenigen tijd op hetzelfde ni

veau zijn gebleven en voorloopig geen verandering ondergaan. 
Nu zal wel ieder verzamelaar het liefst die zegels koopen 

als genoemd onder 1. Maar in dat geval moet u den hande
laar niet als duur beschouwen, indien hij u slechts een geringe 
korting op den catalogusprijs toestaat, want de handelaar 
is er gewoonlijk eerder mede op de hoogte wanneer zegels in 
waarde zullen stijgen of dalen dan de verzamelaars. 

Uit advertenties en aanbiedingen van handelaren blijkt te 
over, dat zij zeer geneigd zijn tot het maken van „koopjes". 
Dit is echter in vele gevallen zeer dubieus. Soms zijn de zegels 
niet eens leverbaar tegen den aangeboden prijs. Ik heb wel 
eens in een blad voor handelaren gelezen, dat er handelaren 
zijn die aanbiedingen doen van zegels en zich niet eens de 

moeite geven na te gaan of de in hun advertentie opgenoemde 
zegels inderdaad in voorraad zijn. Zij rechtvaardigen zich met 
het gezegde: „Wij kunnen toch altijd wel wat vinden van het
geen wij aanbieden". Zijn echter de zegels wel verkrijgbaar 
tegen de aangegeven prijzen, dan nog staat het te bezien of 
men inderdaad met koopjes te maken heeft. 

Zooals reeds is opgemerkt wordt de verkoopprijs door 
lederen handelaar bepaald aan de hand van inkoop plus 
service. Hiermede wordt natuurlijk ook rekening gehouden bij 
verkoop van dergelijke „koopjes", want per slot van rekening 
kan een handelaar niet van den wind leven. In vele gevallen 
is er dan ook van een werkelijk „koopje" heelemaal geen 
sprake, doch betreft het hier uitsluitend die zegels, waarvan 
de waarde dalend is, hetgeen ook meestal blijken zal uit de 
waardeering van deze zegels bij verschijning van den vol
genden catalogus. Wanneer nu de zegels in pry's verminderen 
bij inkoop door handelaren, vermindert natuurlijk de waarde 
van die zegels voor verzamelaars eveneens en dus is er van 
„koopje" heelemaal geen sprake meer. 

Een ander geval is het natuurlijk, wanneer een handelaar 
van een zeker soort zegels een groóte partij heeft ingekocht 
en hij vooruit weet, dat meerdere partijen van de zegels niet 
gemakkelijk zullen worden verkregen, hij tijdelijk deze zegels 
tegen een lageren prjjs te koop aanbiedt dan gebruikelijk is 
en de prijs der zegels weer zal stijgen naarmate zijn voorraad 
uitgeput raakt. 

De prijs van een zegel hangt natuurlijk ook geheel af van 
den toestand, waarin het zich bevindt. Niet alleen in den post-
zegelhandel is dit het geval, maar in iedere andere soort van 
handel evenzeer, is een voorwerp beschadigd, dan is het 
minder waard dan wanneer het geheel gaaf is. 

Nu kan echter alles tot een uiterste vervallen en dit is zeer 
dikwijls het geval waar het de kwaliteit van zegels betreft. 
Zeker, ik ga er zelf ook mede accoord, dat de zegels in het 
album een prettigen, frisschen indruk geven en dat zij niet 
worden ontsierd door vettige vlekken of bijna geheel be
dorven zijn door zeer zware afstempelingen. Maar is het nu 
werkelijk zoo heel erg, wanneer een zegel een bijna onzichtbare 
verdunning heeft, welke pas na ettelijke malen vergrooting 
voor een leek zichtbaar zal worden ? Of wanneer door vooraf
gaand gebruik van een gompapiertje de oorspronkelijke gom 
minimaal verdwenen is Y Gelukkig bestaan er nog zeer vele 
verzamelaars, die zich met het doorsnee goede zegel tevreden 
stellen, want zouden de verzamelaars ongeveer 50 % der be
staande zegels weigeren te koopen dan zouden de overblijvende 
zeker met 50 % moeten stijgen. 

De waardebepaling van een beschadigd zegel is zeer lastig. 
M. i. is dit een geheel persoonlijke kwestie. Een ieder heeft 
het recht te verzamelen wat hij wil. Dat een beschadigd zegel 
geheel waardeloos zou zijn, is niet juist. Hoewel het navol
gende niets uitstaande heeft met het koopen van zegels, wil 
ik, daar ik het toch over beschadigde zegels heb, er nog 
gaarne den weigemeenden raad aan toevoegen: Wanneer gy 
de verzameling van een vriend bekjjkt, wees dan spaarzaam 
met uw bemerkingen zooals: Jammer dat dit zegel wat dun is, 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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dat dit een hoektandje mist, enz. Ieder verzamelaar toont 
zijn verzameling met een zekeren trots en is er min of meer 
aan gehecht. Een ieder verzamelt naar zjjn beste weten en 
kunnen; afbrekende critiek is nimmer aangenaam te hooren. 
In vele gevallen bederft gij het genot van verzamelen van 
uw vriend en menigmaal is op deze wijze een verzamelaar 
voor de philatelie verloren gegaan. Indien u niets prettigs 
weet te zeggen omtrent de verzameling, zegt u dan liever 
heelemaal niets. 

Wat gerepareerde zegels betreft, hiervoor geldt ongeveer 
hetzelfde als voor beschadigde exemplaren. Worden ze ten 
verkoop aangeboden, dan behooren ze als gerepareerd gemerkt 
te zijn en moet de prijs naar verhouding zjjn. 

B. Het verkoopen. 
Hoewel feitelijk een verzamelaar, als zoodanig, zich behoort 

vrij te maken van het financieele gedeelte, dat met zijn lief
hebberij samenhangt, kan dit toch niet geheel verwaarloosd 
worden. Het is nu eenmaal gebruikelijk om de waarde van 
welke zaken dan ook in geldswaarde uit te drukken. Boven
dien zal ieder verzamelaar minstens eenmaal in zijn leven 
verkooper van zijn zegels worden. Dan doet zich dadelijk de 
moeilijkheid voor op welke wijze dit het best zal geschieden. 
De daarbij gebezigde methoden zijn onder drie groepen samen 
te vatten, n.1.: 

1. verkoop aan een handelaar, 
2. verkoop bij publieke veiling, 
3. verkoop aan een medeverzamelaar. 

1. Verkoop aan een handelaar. 
Evenals ieder ander handelsartikel, ondergaat ook de 

waarde van zegels veranderingen, welke geheel afhangen van 
vraag en aanbod en van de plaats van aan- en verkoop. Daar
om is het m.i. niet mogelijk om zooals dikwijls door hande
laren gedaan wordt een verzameling te koopen tegen zooveel 
en zooveel cent per franc, om te spreken met den in Neder
land meest gebruikten catalogus. 

Nederlandsche zegels worden het meest verzameld in Ne
derland en hebben daarom daar meer waarde dan de zegels 
van b.v. Bolivia. Zegels der Vereenigde Staten van Noord-
Amerika hebben meer waarde in dat land zelf dan in Neder
land. Zoo vervolgens zullen de zegels van Europa meer gezocht 
worden door verzamelaars in dat werelddeel dan elders. Zegels 
van Curagao en Suriname zullen meer waarde vertegenwoor
digen dan de zegels van Ned.-Indië, omdat de zegels der beide 
eerste koloniën niet alleen door de Nederlandsche verzame
laars worden verzameld, doch ook door die van het Ameri-
kaansche continent, tot welk werelddeel deze beide koloniën 
behooren, terwijl voor de zegels van Ned.-Indië een veel 
kleiner afzetgebibed is te vinden. 

Dat vraag en aanbod ook medetellen bij verkoop van een 
verzameling is duidelijk. Nog onlangs hebben wij daar een 
voorbeeld van gehad met de zegels van het Saargebied. De 
handelaren konden hun voorraden niet genoeg aangevuld 
houden om aan de groote vraag te voldoen en dus konden deze 
zegels tegen betere prijzen ingekocht worden dan voorheen. 

Nu is het voor de verzamelaars zeer moeilijk om met de 
marktwaarde der zegels op de hoogte te blijven. Zij ziJn per 
slot van rekening „outsiders" en over het algemeen minder 
bekend met den postzegelhandel dan iemand, die zich dezen 
handel tot levenstaak heeft gesteld. Zij beschikken niet over 
die wereldverbindingen om zegels op de beste markt te ver
koopen, doch hieraan is m. i. niets te veranderen en wordt dus 
bij verkoop de verzamelaar geheel aan de eerlijkheid van den 
handelaar overgelaten. 

Nog een andere kwestie telt mede bij verkoop van een ver
zameling, n.1. de voorraad van den handelaar aan wien men 
de zegels tracht te verkoopen. Heeft een handelaar van een of 
ander gebied een ruimen voorraad voorhanden, dan zal hü bij 
aankoop hiermede wel degelijk rekening houden en deze 
zegels dus lager berekenen dan in het tegenovergestelde 
geval. 

Uit het bovenstaande zal het U wel duidelijk zijn, dat de 
waarde der zegels als aangegeven in een of anderen cata
logus nimmer zonder meer als juiste maatstaf kan worden 
aangenomen om zegels te verkoopen tegen een zeker vast 
percentage der aangegeven waarden. 

Bovendien worden de prijzen in een catalogus eenmaal per 
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jaar vastgesteld door den uitgever, volgens zijn overtuiging 
en meestal aah de hand van zijn voorraden, welke prijzen na
tuurlijk in vele gevallen kunnen verschillen met die van 
andere handelaren, vooral waar wiJ in Nederland afhankelijk 
zijn van buitenlandsche catalogi. 

Ook dient biJ verkoop de kwaliteit der zegels in aanmerking 
genomen te worden en zal hierin de waardeering van den 
handelaar wel eens afwijken van die van den verzamelaar, om
dat de eerste beter op de hoogte is van de waarde van der
gelijke zegels. Laat u echter nimmer wijs maken dat dit 
soort zegels waardeloos zou zijn. Als een handelaar u dit 
vertelt, vraag hem dan wat hij zelf met deze zegels doet. Hij 
zal ze u gaarne verkoopen, hetzelfde oogenblik dat hij u 
dit zeide ! 

Wanneer nu een verzamelaar zijn verzameling te koop aan
biedt, doet hiJ goed vooraf na te gaan welken prijs hiJ daar
voor verlangen zal. Het komt n.1. zeer dikwijls voor, dat de 
verkooper beweert heelemaal geen prijs te kunnen bepalen, 
om zoodoende het bod van den handelaar, een soort kostelooze 
taxatie, te gebruiken als basis voor verkoop bij een anderen 
handelaar. Dit is niet fair en bovendien kan toch een hande
laar geen inkooper en verkooper tegelijk zijn in zijn eigen 
zaak. Daarom is het niet de gewoonte dat de handelaar het 
eerst een bod doet. Bovendien, wat zou het den verkooper 
zeggen indien hij een bedrag te hooren krijgt en hij heeft 
inderdaad niet het minste begrip van de waarde van zijn 
zegels ? 

Soms echter, wanneer de handelaar vermoedt dat de ver
kooper inderdaad geen waarde der zegels kent en dus geheel 
te goeder trouw handelt, zal hij een bod doen, doch dan met 
de restrictie, dat indien de verkooper zijn bod niet aanneemt 
en vertrekt, dat bod vervalt. Ik weet uit ondervinding hoe 
moeilijk het is voor den verkooper in zoo'n geval te besluiten, 
maar is de handelaar een vertrouwenswaardig persoon, dan 
zal zijn bod inderdaad eerlijk zijn en u voor eventueel verlies 
vrijwaren. 

Weest niet boos op den handelaar, wanneer hij u duidelijk 
maakt, dat er zich in uw verzameling valsche zegels be
vinden, of gerepareerde of beschadigde, welke gü misschien 
over het hoofd gezien hebt. Dergelijke zegels worden niet 
gaarne gekocht en hebben inderdaad minder waarde. 

Indien u echter, alvorens uw verzameling ten verkoop aan 
te bieden, met de waarde ervan op de hoogte wenscht te 
worden gesteld, laat haar dan door een vertrouwd handelaar 
schatten; het kost u slechts een gering bedrag en zal u voor 
veel onaangenaamheden behoeden. 

Verzamelingen kunnen ook een handelaar in commissie 
gegeven worden, d. w. z. dat de handelaar u betaalt, naarmate 
er zegels uit de verzameling verkocht zijn, onder aftrek van 
een zeker percentage voor kosten en vergoeding. In dit geval 
doet u goed eerst te laten berekenen, wat de verzameling, 
aldus verkocht, in totaal zal komen op te brengen. 

Ook kunnen verzamelingen in haar geheel op deze wijze 
verkocht worden. In dit geval gebeurt het echter meermalen, 
dat de verzameling van den eenen handelaar naar een anderen 
overgaat, waarmede de verkooper zeker niet gebaat is. 

2. Verkoop bij publieke veiling. 
Dit is ook een veel voorkomend geval om een verzameling 

te verkoopen, waaraan echter eenige nadeelen zijn verbonden. 
BiJ verkoop in veiling kan nimmer een vastgestelde op

brengst vooraf worden bepaald. Dit komt omdat het verkoop-
debiet van den veilinghouder beperkt is. De handelaar toch 
heeft de geheele wereld tot afzetgebied en kan daardoor met 
zorg de beste markt opzoeken; de veilinghouder kan dit niet, 
wat wel blijkt uit de tijdruimte die verloopt tusschen ont
vangst der veilingcatalogi en het tijdstip waarop de veiling 
plaats vindt. Hierdoor hebben overzeesche koopers geen tijd 
hun orders in te zenden, nog daargelaten tijd om de te koopen 
zegels ter inzage op te vragen. 

Op de veilingen wordt zeer veel door handelaren zelf ook 
gekocht, waaruit kan worden afgeleid, dat de zegels heusch 
niet meer opbrengen dan bij verkoop direct aan een handelaar. 
Ook al zou een verzameling in veiling evenveel opbrengen 
als een handelaar u daarvoor geboden zou hebben, dan bent u 
nog achterop, daar van de opbrengst nog een zeker percentage 
ten bate van den veilinghouder wordt afgetrokken. 
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Nu wordt er wel eens door veilinghouders geadverteerd dat 
zekere zegels voor zeer hooge bedragen zijn geveild. Zeker, 
dat kan wel eens voorkomen, maar daarentegen zijn er ook 
vele zegels in elke veiling aanwezig, welke bjj lange na niet 
de waarde opbrengen, die zij inderdaad behooren te hebben. 

Mocht een veilinghouder u een garantie geven, wat betreft 
de opbrengst der te verkoopen verzameling, dan baat het niet 
daarnaar te refereeren, indien dit begrag niet wordt behaald. 

Nogmaals, de veilinghouder is in alle opzichten beperkt 
verkooper en moet zich geheel overgeven aan de kooplust van 
zijn beperkte cliënteele. 

U kunt natuurlijk voor uw zegels een limiet stellen, maar 
bij een eenigszins belangrijke verzameling is dit niet doenlijk. 
Bovendien, wanneer de limieten te hoog zouden zijn, zoodat u 
zegels terugontvangt, dan wordt u meestal als kooper be
schouwd en wordt de koopprovisie u in rekening gebracht. 

Indien u echter er toch toe besluit uw zegels te verkoopen 
bij publieke veiling, doet u goed voor ieder onderdeel uwer 
verzameling de best mogelijke markt op te zoeken, b.v. Neder
land en koloniën bij een Nederlandschen, Engeland en koloniën 
bij een Engelschen veilinghouder, enz. Het spreekt vanzelf, 
dat het hier alleen betreft de zeer groote objecten. 

3. Verkoop aan een medeverzamelaar. 
Dit is wel het voordeeligste geval van verkoop voor een 

verzamelaar, aangezien natuurlijk een verzamelaar meer zal 
kunnen betalen, dan welke handelaar ook. De moeilijkheid 
doet zich hierbij echter voor om den juisten verzamelaar te 
vinden voor een bepaalde verzameling. De meeste verzame
laars toch zijn reeds in het bezit van een grootere of kleinere 
verzameling en zien er niet direct het nut van in om een 
groote hoeveelheid postzegels te koopen, welke exemplaren 
zij reeds bezitten. 

Men zij bovendien zeer voorzichtig met het beantwoorden 
van advertenties, waarin verzamelaars verzamelingen te koop 
vragen. Vooral in het buitenland schuilt er veel kaf onder 
het koren en uit een advertentie, hoe mooi ook opgesteld, kan 
men niet dadelijk afleiden, met vrien men te doen heeft. 
Eerst grondige informaties inwinnen omtrent den persoon, 
met wien men te doen heeft, zal u in vele gevallen voor ernstig 
verlies behoeden. 

NieuWe 
Uit^iflem 

N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 
grootte, tenzij het tegendeel is aangegeven. L = liggend-, 
S = staand formaat. 

ALGIERS. 

Van de in het vorige nummer aangekondigde nieuwe fran_ 
keerzegels zijn onderstaande waarden verschenen, alle in 
liggend formaat: 

10 centimes, geelgroen. 50 centimes, rood. 
25 „ roodviolet. 1 franc, bruin. 

De geheele serie zal bestaan uit 26 waarden, die geleidelijk 
zullen verschijnen. 

Een speciale commissie was belast met een keuze te doen 
uit de ingeleverde teekeningen; acht werden er uitgekozen, 
te weten: de ruïnen van Tebessa, een halte in de Sahara, 

10 centavos, rood. 
15 „ donkerblauw. 
20 „ blauw. 

Touggourt, het Muzelmansche kerkhof te Tlemcen, Colomb-
Béchar, het gebouw der admiraliteit van Algiers, de moskee 
El Kibir en Ghardaia. Zes kunstenaars van naam zijn belast 
met de gravure: Chef f er, Peltesse, Decaris, Hourriez, Delzers 
en Piel. 

Het admiraliteitsgebouw is weergegeven op de afgebeelde 
10 centimes, de moskee El Kibir op de 1 franc. 

Maison Fischer te Parijs, dat wij danken voor de onver
wijlde toezending, meldt ons nog, dat deze zegels mede ver
schijnen ter herinnering aan het feit, dat tien jaren geleden 
de eerste eigen zegels voor Algiers werden uitgegeven. 

ARGENTINIË. 
Talrijke dienstopdrukken op de nieuwe serie frankeer zegels 

zijn thans verschenen. Wij geven hieronder een volledige op
somming, waarin voor het gemak van belangstellenden de 
reeds in de twee vorige nummers vermelde opdrukken mede 
zijn opgenomen. 

M.A. (Ministerio de Agricultura = landbouw): 
3 centavos, groen. 10 centavos, rood. 
5 „ bruingeel. 30 „ bruinoranje. 

M.G. (Ministerio de Guerra = oorlog): 
1 centavo, lichtbruin. 3 centavos, groen. 
2 centavos, donkerbruin, 20 „ blauw. 

M.H. (Ministerio de Hacienda = financiën): 
3 centavos, groen. 10 centavos, rood. 
5 „ bruingeel. 20 „ blauw. 

M.I. (Ministerio del Interior =; binnenlandsche zaken): 
1 centavo, lichtbruin. 
2 centavos, donkerbruin. 
3 „ groen. 
5 „ bruingeel. 

M.J.I. (Ministerio de Justicia y Instruccion = justitie en 
onderwijs): 

3 centavos, groen. 20 centavos, blauw. 
5 „ bruingeel. 30 „ bruinoranje. 

10 „ rood. 
M.M. (Ministerio de Marina = marine): 

1 centavo, lichtbruin. 10 centavos, rood. 
2 centavos, donkerbruin. 15 „ donkerblauw. 
3 „ groen. 20 „ blauw. 
5 „ bruingeel. 

M.O.P. (Ministerio de Obras Publicas = openbare werken): 
1 centavo, lichtbruin. 10 centavos, rood. 
2 centavos, donkerbruin. 12 „ bruinlila. 
5 „ bruingeel. 20 „ blauw. 

M.R.C. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos = 
buitenlandsche zaken en kunsten): 

1 centavo, lichtbruin. 10 centavos, rood. 
2 centavos, donkerbruin. 15 „ donkerblauw. 
3 „ groen. 20 „ blauw. 
5 „ bruingeel. 

AUSTRALIË. 
De opening van de onder-

zeesche telefoonverbinding met 
Tasmania bracht de reeds vroe
ger aangekondigde zegels: 

2 pence, rood. 
3 „ blauw. 

Beide volgens afbeelding. 
Volgens de teekening komt 

de kabel aan land in Apollo-
baai (Victoria) en te Stanlej 
(Tasmania). 

Het papier toont het meer. 
voudig watermerk kroon en 
C. of A. 

BAHRAIN-EILANDEN. 
Opdruk Bahrain op onderstaand frankeerzegel van Britsch-

Indië: 
Ĵ  anna, groen. (Yvert nr. 133). 

BERMUDA. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, landschappen enz., 

al dan niet met daarnaast de buste van wijlen koning 
George V van Engeland: 
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% penny, groen. (L). 
1 „ karmijn en zwart. (L). 
1% pence, bruin en zwart. (L). 
2 „ lichtblauw en grijs. (S). 
2% „ donker- en lichtblauw. (S). 
3 „ karmijn en zwart. (L). 
6 „ violet en karmijn. (S). 
1 shilling, groen. (S). 
1 sh. 6 p., bruin. (L). 

De % penny is gedrukt in kleiner formaat dan de andere 
waarden. 

Papier met het koerseerende watermerk. 
Whitfield King's Bulletin meldt, dat de waarden waarop 

het portret van wijlen koning George V is aangebracht, het 
volgende jaar zullen vervangen worden door dezelfde met 
de beeltenis van Eduard VIII. 

De yi penny en 1/6 geven een gezicht weer op Red Hole; de 
1, 13^ pence en 1 shilling op South Shore; de 2}^ pence op 
Horse Shoe; de 3 pence huis met palmen; de 6 pence woon
huis met trappen. 

BHOPAL. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de volgende waarde-

opdrukken op dienstzegels der uitgifte 1932: 
Three pies op % anna, geelgroen. 
Vi anna op K anna, geelgroen. 
Three pies op 2 annas, ultramarijn. 
Vi anna op 2 annas, ultramarijn. 
One anna op 2 annas, ultramarijn. 
One anna op 4 annas, bruin. 

T "itstgenoemde opdruk is aangebracht in blauw, de overige 
in rood. 

BRAZILIË. 

^^mm 

MteÉ 
H É A É É M A 

Wü geven hierbij de afbeelding van de beide zegels, in 
het vorige nummer vermeld en uitgegeven ter gelegenheid 
van het 300-jarig bestaan der stad Cameta. 

Voor de nieuwe lezers zij nog medegedeeld, dat de waarden 
ziJn: 200 reis geelbruin en 300 reis groen. 

Ter gelegenheid van het Braziliaansche congres voor numis
matiek (munt- en penningkunde) verscheen het frankeer-
zegel: 

300 reis, bruin op geel. 
300.000 exemplaren werden van dit zegel gedrukt. 

BULGARIJE. ^ 
Frankeerzegels in een gewijzigd leeuwentype, papier met 

het watermerk golflijnen: 
30 stot., bruinrood. 
50 „ blauwviolet. 

CANADA. 
De koerseerende frankeerwaarden 1 cent groen en 2 cents 

bruin zijn thans ook verschenen met twee zijden getand (8>^) 
en de andere ongetand. 

CHILI. 

Hierbij is afgebeeld de 2 pesos 
der jubileumuitgifte, beschreven in 
het vorige nummer. Alle waarden 
dezer sei ie zijn gedrukt in het
zelfde, liggend formaat. 

Dienstzegel, opdruk Oficial op 
frankeerzegel der uitgifte 1931: 

20 centavos, lilabruin. (Yvert 
nr. 152). 

COCHIN ANCHAL. 
Prankeerzegel m de koerseerende teekening, buste van 

den vorst: 
2 pies, bruin. 

Papier met het watermerk parasol. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

: i ; j ^ f Ä V ^ i i i \ 

il^^^ffl 
' irrgCTTOi-ff-Tmi 

Hierbij de afbeelding van de in het vorige nummer ver
melde serie, uitgegeven ter gelegenheid van de opening van 
de Avenida George Washington. 

Voor waarden en kleuren wordt verwezen naar het April-
nummer. 

Van de M en 7 centavos werden elk gedrukt 50.000 exem
plaren, vaii de 2 centavos 125.000 en van de 3 centavos 
250.000 stuks. 

Ten einde aan de noodige schijven te komen voor de op
richting eener nationale bibliotheek, verschenen de frankeer
zegels: 

3 centavos, violet. (President Trujillo). 
7 „ blauwgrijs. (Generaal Duvergé). 

De 3 centavos is eveneens gedrukt in staand formaat en in 
dezelfde afmetingen als de 7 centavos. 

Voor hetzelfde doel zullen nog verschijnen de waarden 
Yi, 1, 2, 5, 10. 20, 25, 30, 50 centavos. 1 en 2 pesos. 

DUITSCHLAND. 
F'rankeerzegel, ter gelegenheid van de 250-jarige herden

king van den dood van Otto von Guericke, bekend natuur
kundige, die van 1602 tot 1686 leefde: 

6 pfennig, groen. 
Olympiade.zegels, alle in liggend 

formaat: 
pf. (Turner). 
„ (Schoonspringster). 
„ (Voetballer). 
„ (Speerwerper). 
„ (Fakkelloop). 
„ (Schermer). 
„ (Roeiers). 
„ (Ruiter). 

(Hoewel vorenstaande zegels op 
het oogenblik dat deze rubriek af

gesloten wordt, nog niet door ons ontvangen werden, meenen 
wij toch op goed gezag deze opgave te kunnen verstrekken). 

3 + 
4 + 
6 + 
8 + 

12 + 
15 + 
25 + 
40 + 

2 
3 
4 
4 
6 

10 
15 
15 
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Van de in het vorige nummer vermelde Zeppelin_zegels 
is een kleine oplaag verschenen met af wij kenden stand van 
het watermerk hakenkruis: richting der haken tegen de 
wijzers van het uurwerk in. 

EGYPTE. 

Prankeerzegel voor militaire cor
respondentie: 

3 millièmes, groen. 

FRANKRIJK. 

h " 
tWr 
CM 

mmt 

\ 

> >. 
1 ^ ^ 

wm 

\ 

ÈA 

Frankeerzegel volgens af
beelding, „Le moulin d' Al-
phonse Daudet": 

2 francs, blauw. 
Het is binnen dezen molen 

dat Daudet zijn beroemde 
„Lettres de mon moulin" 
schreef. De molen, gelegen 
bij Pontvieille, is thans in
gericht tot Daudet-museum, 

LIBERIA. 
Luchtpostzegels, verkiegen door den opdruk Air Mail en 

waarde op onderstaande frankeer- en dienstzegels: 
Six cents op 2 cents, grijsviolet. (Yvert nr. 216). 
Six cents „ 3 „ bruin. (Yvert nr. 217). 
SIX cents „ 1 cent, groen. (Dienstzegel nr. 149). 

Hiervan werden in totaal slechts 1000 exemplaren gedrukt 
om te worden benut voor een vliegtocht van Monrovia naar 
Harper. 

Reeds nu zijn gevaarlijke vervalschingen opgedoken. 
LYBIE. 
Opdruk Libia op pakketpostzegels van Italië in het koer. 

seerend type: 
25 centesimi, rose. 
2 lire, groen. 

10 „ lila. 
20 „ bruinviolet. 

NEGRI SEMBILAN. 

Aanvullingswaarden der nieuwe serie 
f rankeerzegels: 

25 cents, karmijn en lila. 
1 dollar, karmijn en zwart op blauw. 

OOSTENRIJK. 
Moederdag-zegel volgens afbeel

ding, uit:^;egeven op 5 Mei j.1.: 
24 grosohen, blauw. 

De oplaag bedraagt 2 millioen 
exemplaren. 

Het zegelbeeld is een copie van 
het op hout geschilderde stuk van 
Albrecht Durer, „Maria met het 
kind", dat in 1512 ontstord. De om-
liisting van het zegelbeeld is van 
Franz Retzl. 

Tot het einde dezer maand zal 
het zegjl verkrijgbaar zijn. 

PAHANG. 
Als vermeld onder Negri Sembilan: 

25 cents, karmijn en lila. 
1 dollar, karmijn en zwart op blauw. 

PARAGUAY. 
Frankeerzegel in de koerseerende landkaartteekening, op

druk C in rood: 
1 peso 50, blauw. 

PERAK. 
Als vermeld onder Negri Sembilan: 

25 cents, karmijn en lila. 
1 dollar, karmijn en zwart op blauw. 

RUMENIE. 

Verplichte toeslagzegels voor het vlieg-
fonds: 

10 bani, olijf. 
20 „ donkerlila. 

SELANGOR. 
Als veiraeld onder Negri Sembilan: 

25 cents, karmijn en lila. 
1 dollar, karmijn en zwart op blauw. 

SPANJE. 

I1EPIIBUCAESPANÖLÄ 

^K"- mom "i^e 
CEniimos L_kL 

Frankeerzegel in het afgebeelde cvjfertype: 
2 centimos, bruin. 

Dit zegel, waarvan wij de toezending danken aan ir. Reus 
te Barcelona, heeft geen controle-cijfer op de achterzijde. 

Frankeerzegels volgens afbeelding en ongetand, uitgegeven 
ter gelegenheid van de te Madrid gehouden postzegeltentoon
stelling: 

10 centimos, bruinzwart. 
15 „ olijfgroen. 

Als voren met den diagonaal-opdruk Correo Aereo: 
10 centimos, rood. (Opdruk groen). 
15 „ blauw. (Opdruk karmijn). 

De oplaag bedraagt 20.000 resp. 10.000 paren. 

STRAITS SETTLEMENTS. 

Frankeerzegel in nevenstaand type: 
2 dollars, karmijn en groen. 

v r u " * 

SAN MARINO. 
Opdrukken op onderstaande frankeerzegels van vroegere 

uitgiften: 
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80 c. 
80 c. 

2 1. 
2 1. 

75 c. 
75 c. 

t> 
05 
75 
op 
)ï 

op 45 c , violet en zwart. (Onofri-serie). 
65 „ grijsgroen en zwart. (Onofri-serie). 

05 op 1,25 1., ultramarijn. (St. Franciseus-serie). 
„ 2,50 „ bruin. (St. Franeiscus-serie). 
50 c , groen. (Luchtpostserie van 1931). 
80 „ karmijn. (Luchtpostserie van 1931). 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 

Herdenkingszegels, ter gelegenheid 
van den lOOen sterfdag van den dich
ter K. H. Macha: 

50 heller, groen. 
1 kroon, wijnrood. 

ZUID-WEST-AFRIKA. 

i^V^WM l««OT^W*«OTOTVW< 

m . , . ^ ^ j . . . . . . . . . . ^ . ^ A 

Opdruk S.W.A. op weldadigheidszegels van Zuid-Afrika, 
met afwisselend Afrikaanschen en Engelschen tekst: 

/4 -\- 14 penny, zwart en groen. 
v. B. 

l̂ icimic Uitgiften 
Op!aa^ci/fers,ea5.j 

BELGIË. 
De heer Van Caspel deelt ons mede, dat in den loop der 

volgende maand frankeerzegels zullen vers'-hijnen in de 
waarden 70 cor^times en 1 franc, met een nieuw portret van 
den koning, in militaire uniform met liggenden kraag. 

BRAZILIË. 
Binnenkoit verschijnen twee speciale series, de eene ter 

gelegenheid van den lOOen geboortedag van den musicus 
Carlos Gomes, de andere voor de oprichting van een monu
ment ter eere van keizer Pedro II. 

CANADA. 
In Juli a.s. zullen Canadeesche oud-soldaten uit den wereld

oorlog een bezoek brengen aan de slagvelden in Noord-
Frankrijk, waar zij gestreden hebben. Naar het Bulletin 
Mensuel meldt zal voor deze gelegenheid een speciaal zegel 
verschijnen, waarop de Crete de Vimy (de hoogte van Vimy) 
zal worden afgebeeld. 

Een halve eeuw geleden werd de stad Vancouver door 
brand vrijwel geheel vernield, doch zij werd terstond weder 
opgebouwd. Deze herinneringsdatum zal een bijzondere serie 
frankeerzegels met zich brengen. 

COSTA-RICA. 
Van de in het Maart-nummer vermelde serie met de land

kaart der Cocos-eilanden werden de volgende aantallen ge . 

drukt: 4, 25, 35, 40 en 50 centimos elk 150.000 stuks, 8 cen
times en 2 colon elk 100.000, 5 colons 50.000 exemplaren. 
De zegels blijven verkrijgbaar tot de oplaag is uitgeput. 

DUITSCHLAND. 
De verkoop van de in November 1935 uitgegeven vier 

zegels (Olympische winterspelen te Garmisch-Partenkirchen) 
is op 30 April j.1. geëindigd. 

ERYTHREA. 
Binnenkort verschijnt een serie luchtpostzegels van 10 

waarden (25 centesimi - 10 lire) in nieuwe teekeningen (vlieg
tuig boven landschap). 

ESTLAND. 
Ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het klooster 

Ste. Brigitta zal een speciale serie verschijnen in de waarden 
5, 10, 15 en 25 santimu. 

Daar de voorraad opdrukken 2 kronen op 300 mark ten 
einde loopt, verschijnt binnenkort een definitieve 2 kronen 
in groot formaat. 

FINLAND. 
Een prijsvraag is uitgeschreven voor een serie van vier 

propaganda-zegels, in de waarden IK , IK. 2 en 2}i mark, 
waaruit het landelijk schoon van dit land duidelijk blijkt. 

FRANKRIJK. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons het volgende. 
De uitgifte van het zegel met het portret van Jacques Calot 

is beëindigd; er zal geen nieuwe druk van worden vervaardigd. 
In voorbereiding is een weldadigheidszegel ten bate van 

de kinderen der werkloozen. 
In September a.s. verschijnt een zegel ter herinnering aan 

het feit, dat 300 jaar geleden Corneille zijn Cid schreef. 
In bewerking is een serie van 16 waarden ter propageering 

van de internationale tentoonstelling, die in 1937 te Parijs 
wordt gehouden. 

Het frankeerzegel van 90 centimes, gezicht op de stad Puy, 
wordt vervangen door dezelfde waarde met een kiekje op 
de 1000-jarige stad Carcasonne. 

FRANSCHE ANTILLEN. 
De series voor Fransch-Guyana, Guadeloupe en Martinique, 

in 1935 uitgegeven ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan 
dezer landen als Fransche koloniën, zijn vanaf 4 dezer niet 
langer aan de postkantoren verkrijgbaar. De restanten zullen 
worden vernietigd. 

GRIEKENLAND. 
Omtrent de in bewerking zjjnde serie meldt L'Echo de Ia 

Timbrologie de volgende bijzonderheden. 
De 5, 10, 20 en 25 lepta zullen zuilen van diverse antieke 

stijlen toonen, op de andere waarden worden episoden uit de 
geschiedenis van het oude Griekenland weergegeven, op de 
100 drachmen wordt koning George II afgebeeld. 

HONGARIJE. 
In den loop dezer maand verschijnt een serie luchtpostzegels 

van tien waarden in nieuwe teekeningen. 
Ter gelegenheid van de 250-jarige bevrijding van de Turken 

en de herovering van Budapest, verschijnt een speciale serie. 
IRAQ. 
Aan de dienstzegels, opdruk On State Service, komt een 

einde, aangezien de dienststukken voortaan zullen worden ge
frankeerd met behulp van frankeermachines. 

MEXICO. 
De a.s. opening van den nieuwen grooten verkeersweg 

tusschen dit land en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika 
zal een speciale serie frankeerzegels in drie en luchtpost
zegels eveneens in drie waarden brengen. 

NEWFOUNDLAND. 
Daai dit land weder kroonkolonie wordt, zullen de zegels 

voortaan worden gedrukt op papier met het desbetreffende 
watermerk. 
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PANAMA. 
H e t a.s. Pan -Amer ikaansch postcongres , da t daa r te lande 

word t gehouden, b r e n g t een speciale serie f rankeerzegels van 
negen waarden ( K - 5 0 cen t imos) . 

P E R U . 
He t vierde eeuwfeest van de s t icht ing der s tad Callao, 

dat in Augus tus a.s. zal worden gevierd, b reng t een speciale 
serie f rankeerzegels v a n 12 w a a r d e n (2 centavos - 10 so l ) . 

RUSLAND. 
De Phil. Sovjet Assoziat ion meldt ons, da t einde Apri l j .1 . 

een „pioniers-serie" v a n zes waa rden zal verschijnen: 1, 2, 3, 
5, 10 en 15 kopeken. De oplaag bed raag t max imaa l 1 millioen 
exemplaren (1 kopeke) , min imaa l 300.000 s tuks (15 kopeken) . 
Voor de andere waarden d a a r tusschenin. Drie verschil lende 
teekeningen worden voor deze serie benut ; wij komen er op 
t e r u g zoo spoedig de zegels voor ons l iggen. 

S P A N J E . 
W a t verwacht kon worden en waarvoor wü gewaarschuwd 

hebben, is reeds geschied: onmiddellijk na he t sluiten van den 
verkoop-termijn der journa l i s ten-ser ie a a n de pos tkan to ren 
(2 weken) zijn de r e s t a n t e n overgegeven aan de persvei 'eeni-
ging, die deze t hans aanbiedt voor minder dan de helft van 
den postprijs ! 

T U R K I J E . 
Als gevolg van h e t s lui ten eener postovereenkomst m e t de 

landen van den Balkanbond, waardoor de ta r ieven m e t onge
veer een derde worden ver laagd, zullen meerdere f r ankee r -
zep-els worden u i tgegeven in overeens temming me t di t nieuwe 
tarief. 

VATICAANSCHE STAD. 
Tot dusverre ontbreken hier definitieve po r t - en pakke t 

postzegels. In deze leemte zal b innenkor t worden voorzien. 
De in den a.s. zomer te houden in ternat ionale ten toon

stelling der katholieke pers zal worden „opgeluis terd" door 
de uitgifte van een speciaal zegel. 

V E R E E N I G D E S T A T E N V A N NOORD-AMERIKA. 
De her inner ingszegels zijn n ie t van de lucht ! Binnenkor t 

verschijnt .een speciaal zegel in de waarde 3 cents t e r ge le
genheid van het derde eeuwfeest van de s t icht ing van Rhode 
Island, spoedig daa rop gevolgd door een zelfde w a a r d e t e r 
her inner ing aan he t feit, d a t honderd j a a r geleden de s t a a t 
Arkansas gest icht werd. 

YOUGO-SLAVIE. 
In den loop dezer m a a n d verschijnt een serie van vier 

waarden, belast me t een toes lag en toonende he t p o r t r e t der 
koningin.moeder. De ex t r a -opb rengs t komt t en goede a a n 
de hulpbehoevende jeugd. 

In Juli a.s. worden, t e r gelegenheid van den 80en v e r j a a r 
dag van den geleerde Nikola Tesla, die thans in de Vereenigde 
Sta ten van Noord-Amer ika woont, twee speciale zegels u i t 
gegeven. 

ZWEDEN. 
De opening van he t vliegveld Bromma (nabij S tockholm), 

in de tweede helft dezer maand , b reng t een speciaal luchtpos t 
zegel van 50 öre. 

ZWITSERLAND. 
Tot dusverre werden de zegels, in Zwitserland zelf gedruk t , 

vervaardigd in boekdruk. De drukkerij is evenwel me t nieuwe 
machines u i tgerus t en zoo zullen in den loop van enkele j a r en 
alle zegels n a a r een ander procédé worden vervaard igd . 

Als eerstel ingen zullen de thans , in gebruik zijnde land-
schap-zegels in nieuwen drukvorm verschijnen. De 3, 5 en 
10 franken der koerseerende serie zullen ve rvangen worden 
door historische motieven. v. B. 

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

Vertegen
woordigers 
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er Overzeesctie Gewesten 

NEDERLAND. 
De zomerpostzegels 1936. 
Diens torder H . 230bis van 15 April 1936 en een persber ich t 

b rach ten nade r n ieuws over de nieuwe zomerzegels , die wij 
in h e t M a a r t - n u m m e r hebben aangekondigd. 

De afmet ingen van de nieuwe zegels zijn dezelfde als die 
van he t vor ige j aa r . Binnen een schema, a a n g e g e v e n door 
den kunstschi lder W. A. van Konijnenburg, zijn de beel tenissen 
van prof. Kamer l ingh Onnes en E r a s m u s ge teekend en g e 
g ravee rd door den graf ischen kuns t enaa r S. H a r t z ; die van 
ds. T a l m a door mevrouw E. Rei tsma-Valen?a, terwij l h e t zegel 
voor m g r . Schaepman werd geteekend door H . Seegers en ge 
g ravee rd bij de f i rma Enschedé. 

De serie b e s t a a t u i t de volgende vier w a a r d e n : 
134 + 1>2 cent sepia (Kamer l ingh Onnes ) , 
5 + 3 cent groen (Ta lma) , 
6 + 4 cen t rood (Schaepman) , 

12K + 3J^ cent b lauw ( E r a s m u s ) . 
De zegels zijn verkr i jgbaar van 1 Mei to t en m e t 15 Ju l i ; 

de geldigheidsduur e indigt op 31 December 1941. 

De zegels zijn op 1 Mei verschenen, en we l : 
I K + I K cent grijsbruin ( sep ia ) , 
5 + 3 cent donkergroen. 
6 4 - 4 cent rood, 

12 K + 3K cent donkerblauw. 
Ze komen behalve de po r t r e t t en overeen m e t de zomer

zegels van he t vor ige j a a r ; waarde-aang i f t e , l a n d s n a a m en 
he t onderschrif t , .Cultureele & sociale zorg" zijn dezelfde als 
in 1935 (ook nu weer heeft de 5 cent als eenige w a a r d e de 
a fkor t ing „CT" in hoofdlet ters , de andere „e t " in kleine 
l e t t e r s ) . Wannee r wij ieder j a a r met een dergeli jke serie 
worden verblijd, dan zal het in 1940 al u i t e r s t moeilijk ziJn 
om zonder ca ta logus de diverse series u i t e lkaa r t e houden ! 

Alle vier waa rden hebben di tmaal kamtand ing , en wel de 
van 1935 bekende tand ing 12 K : 12. De a fmet ingen van de 
zegels zijn ru im 21 bij 28K mm., de g roo t t e der vellen is 
100 s tuks . Als r andd ruk de welbekende dubbele lijn; op den 
onder rand een p l aa tnummer . Wij zagen van alle vier waarden 
n u m m e r 1, onder zegel 95. 

H e t pap ie r is h e t gewone p laa tdrukpapier , zonder w a t e r . 
merk . 
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Een oordeel uit 1898 over weldadigheidis-uitgiften. 
Nu overal de weldadigheidszegels volledig ingeburgerd zijn, 

doet het merkwaardig aan, kennis te nemen van de opinie 
der redactie Nederland en Koloniën in 1898 over dergelijke 
uitgiften, die wij toevallig dezer dagen tegenkwamen. Het 
werd geschreven naar aanleiding van de weldadigheidskaarten 
voor de vereeniging „Moed, Beleid en Trouw" in 1898. 

„Met groote tegenzin maak ik melding van een serie 
kaarten, door de vereeniging „Moed, Beleid en Trouw" uit
gegeven. — Ik herhaal: met tegenzin, Ie omdat het mij tegen 
de borst stuit, dat voor hulpbehoevende dragers van het 
eenige ridderkruis, dat uitsluitend v e r d i e n d kan worden, 
dat voor mannen, die hun leven gewaagd hebben voor koning 
en vaderland, op zoo'n bedekte manier wordt gebedeld; 2e om 
den indruk, die zij in het buitenland zullen maken, alwaar men 
het als een feit zal beschouwen, dat de Nederlandsche staat 
niet bij machte is, zijne helden voor armoede en gebrek te 
vrijwaren; 3e omdat het een precedent is. Onze postzaken 
doen aldus dienst voor eene ,geldmakerij'." 

De redactie zal niet hebben kunnen droomen, dat er de 
laatste jaren in Nederland in den regel meer weldadigheids-
dan gewone zegels verschijnen ! 

Universiteitszegels. 
In verband met het 300-jarig jubileum van de Utrechtsche 

Universiteit zullen van 15 Mei tot en met 30 Juni a.s. een 
tweetal bijzondere frankeerzegels worden uitgegeven in de 
waarden van 6 en 12 >̂  cent, die zonder toeslag verkocht zul
len worden. 

Beide zegels zijn van driehoekig model, resp. roodbruin en 
blauw van kleur, en dragen de afbeelding van Pallas Athene, 
godin der wijsheid, en Gijsbert Voetius (1589-1676), hoog
leeraar in de theologie te Utrecht tijdens de stichting van de 
Universiteit. 

De zegels zijn in rotogravure uitgevoerd naar schilderijen 
van den kunstschilder Pijke Koch. 

De geldigheidsduur van deze herdenkingszegels loopt tot 
en met 31 December 1936. 

Van 15 Mei tot en met 30 Juni a.s. moeten, indien althans 
geen zomerpostzegels worden verlangd, in de genoemde 
waarden u i t s l u i t e n d herdenkingszegels worden ver
kocht, tenzij het publiek uitdrukkelijk zegels van de gewone 
uitgifte, dan wel, voor zooveel het postzegels van 12'X cent 
betreft, vredespostzegels wenscht. (Dienstorder H. 282 van 
6 Mei 1936). 

De 2>^ cent 1899 ongetand. 
De firma Hekker zond ons bijgaande merkwaardige strip 

ter inzage, waarvoor wij haar dank zeggen. Het zijn drie 
zegels van 2K cent uitgifte 1899, ongetand, met blanco-rand. 
De zegels zijn gegomd, en gedrukt op het gewone papier. 

Wij trachten nadere gegevens hierover te krijgen, en hopen 
in het volgend nummer nader nieuws erover te kunnen geven. 

Nieuwe oplaagletter. 
5 cent T. 
Nieuwe etsingnummers. 
5 cent T: L 508, R 508. 
Nieuwe drukkersteekens. 
1% cent B: 267, 268. 
3 cent O: 262, 263, zonder het in het vorig nummer ge

noemde kruisje achter het nummer, maar met een punt er
achter. , I , ^ ,^,1J 

Geen luchtpostzegel voor de „Hindenburg". 
Gebleken is, dat een gedeelte van de tot dusver ter post 

bezorgde correspondentie, welke bestemd is om met de eerste 
vlucht van het luchtschip „Hindenburg" te worden vervoerd, 
voorzien is van het driehoekige luchtpostzegel voor bijzondere 
vluchten. 

De aandacht wordt erop gevestigd, dat dit zegel voor de 
onderhavige vluchten n i e t geldig is. 

De proef porten van 1894. 
Ten vervolge op het medegedeelde op blz. 221 e. v. van 

den vorigen jaargang bericht de heer P. W. Waller ons, dat 
de heer A. W. R. Verbeek in het bezit is gekomen van een 
proefport 10 cent type I, afgestempeld Serooskerke (bij 
Middelburg) 27 Juli 1895. Het hoort thuis op de 16e rij, nr. 2. 
Kleur en papier komen geheel overeen met de 10 cent, af
gestempeld Middelburg. 

De eenkleurige portzegels 1912 en 1915. 
Als antwoord op onze vragen in het Maart-nummer over 

deze zegels bericht de heer Van Dongen ons, drie vellen van 
de IK cent type II te bezitten, waarvan hij vermoedt, dat 
ze tot den t w e e voudigen druk behooren. De indruk van de 
waarde en „Cent" is veel dieper dan van den rand; verder 
komen er op de vellen lichte „dubbeldrukken" voor van de 
cijfers en „Cent", niet van den rand. Een nader onderzoek 
van de plaatfouten op deze vellen zal moeten uitmaken tot 
welken druk ze behooren. 

Dr. Frenkel is van oordeel, dat de onderscheiding van de 
beide typen uit moet gaan van de plaatfouten. Hij gaat daar
mee van een ander gezichtspunt uit; onze bedoeling was om 
kenmerken te vinden, waarmee ieder aan losse zegels in zijn 
bezit zou kunnen uitmaken, of hij met twee- of enkelvoudigen 
druk te maken had. Dr. Frenkel schrijft: „M. i. kan het eerste 
en tweede type van de tweekleurige portzegels alleen be
schreven worden naar de voorkomende plaatfouten. Tot heden 
zijn alleen de 7K cent en 12K cent in 2 typen bekend met 
dezelfde plaatfouten bij type I en type II, echter met één 
uitzondering. Ongeveer 20 jaar geleden vond ik op het post-
kaTitoor te Vlaardingen een geheel vel 12 J4 cent type II, de 
waarde, die zooeven ontdekt is. Ik nam er een los exemplaar 
uit, een blok van 4 en alle zegels met de bekende plaatfouten. 
Het eerste zegel van de 10e rij verschilde echter van de plaat-
fout bij type I. Bij type I komen twee witte stippen voor 
in het linker boven-ornament, gecombineerd met een blauwe 
vlek in den daaronder liggenden schakelring. Bij type II 
komen ook de stipjes voor, doch ontbreekt de blauwe vlek in 
den schakelring. Ik bezit verschillende waarden met deze 
plaatfouten en wel de 4 en 5 cent in b e i d e variaties (dus 
hierbij 2 typen !). In type I heb ik de lyi, 4, 5, l'A, 10 en 
12K cent, in type II de M, 1, 234, 3, 4, 5, 7 en 12M cent. 
M. i. moet in deze richting gezocht worden." 

Dit beschouwt dr. Frenkel als het essentieele verschil 
tusschen type I en II: op het Ie zegel van de 10e rij de 
twee witte punten gecombineerd met de blauwe vlek bij 
type I, de twee witte punten zónder blauwe vlek bij type II. 

Ongetande randen. 
Wij ontvingen, in verband met de mededeeling in het vorige 

nummer over de 25 cent Indië Willem III met ongetande 
onderrand, een brief van den heer Boeken. Deze deelt mede, 
een 20 cent Nederland 1872 te bezitten, aan vier zijden ge
tand, maar van een te hoog formaat, met aan de zijranden 
15 perforatieeaatjes. Zoft de onderste tanding worden af
geknipt, dan bleef een dergelijk zegel over als in het vorig 
nummer afgebeeld. 

Het kwam dus voor, iets waarmee wij bij de beschrijving 
geen rekening hebben gehouden, dat de zegels tijdens het per-
foreeren te ver doorschoven en te groot werden, en de con
clusie in het vorige nummer, dat de afgebeelde onderrand 
„echt" ongetand was, is dus niet juist. 

Wij vonden zelf no» een blok van 4 zegels met tanding 
11% : 12 en 12>$ : 12 B, waar aan de kruispunten van de 
tanding heel duidelijk te zien was dat zij tweemaal waren 
geperforeerd. 
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De opdrukken 2 op 1>̂  c. en 3 op 234 c. van 1916. 
De heer J. C. Pull, oud-controleur bij de P. en T. te Haar

lem, schreef ons het volgende: 
„Op blz. 77, Ie kolom, 2e alinea, van het Maandblad van 

16 April j.1., s taat dat er ook opdrukken 2 op IK en 3 op 
234 cent op zegels bekend ziJn. Ik kan verklaren dat, als er 
dergelijke opdrukken op frankeerzegels bestaan, het falsifi-
caten ziJn. 

Het is absoluut onmogelük, dat er ook zelfs maar één echt 
exemplaar van bestaat. 

In den catalogus komen nog een paar onjuistheden voor, 
die verbetering behoeven. Op blz. 127 regel 3 v. b., blz. 166 
regel 13 v. b. en blz. 191 regel 12 v. b. staat telkens „D. 
Härtung"; dit moet zijn „D. Harting". De etser-graveur Dirk 
Harting is de groote leerling van wijlen van grooten meester 
Pieter Dupont. 

Voorts staat op blz. 52 regel 4 v. o., blz. 59 regel 10 v. o. 
en ook op de bovengenoemde 3 bladzijden „koperdruk", het
geen moet zijn „kopergravure". De platen zijn gegraveerd 
in koper en daarna verstaald. Wel kan men zeggen „plaat-
druk", zooals o. a. op blz. 40 regel 14 v. b. is vermeld, doch 
niet „koperdruk". 

Wij danken den heer Pull voor zijn mededeelingen, maar 
kunnen zijn oordeel over de niet-echtheid van de opdrukken 
2 en 3 cent op postzegels niet voetstoots onderschr^jven. Men 
kent de geschiedenis van deze zegels: Eind 1916 werden 
wegens verhooging der posttarieven de — voor een deel door 
het publiek aan de postkantoren ingeleverde — briefkaarten 
van 134 en 234 cent overdrukt met respectievelijk „2 CENT" 
en „3 CENT", Tusschen die briefkaarten bevonden zich enkele 
particuliere briefkaartformulieren, waarop zegels van 134 en 
231 cent waren geplakt, die mede ingeleverd werden, overdrukt 
en op regelmatige wijze uitgegeven (zooals tot dusver aan
genomen wordt). Het overdrukken van de kaarten is zeer 
weinig zorgvuldig uitgevoerd, ook de controle was niet feil
loos, en daardoor zijn er talrijke misdrukken uitgegeven. Wij 
noemen slechts dubbele opdrukken op het waardestempel, 
dubbele opdrukken waarvan één op een willekeurige plaats 
op de kaart, b.v. links onder of midden onder, blinddrukken, 
2 op 134 e. waarbij alleen de „T" van den opdruk zichtbaar is, 
enz., enz. Het is bijeen dergelijke „slordige" uitgifte o. i. in 
het minst niet te verwonderen, dat er ook postzegels met op
druk aan het weinig-wakend oog van de controle zijn ont
snapt. Ook de meldingen van deze afwijkingen in het Neder. 
landsch Tijdschrift voor Postzegelkunde van September en 
October 1918 wijzen erop, dat de bewuste kaarten geheel regel
matig in verkeer gekomen zijn. De eerste melding luidt als 
volgt: „Onder de 234 c.-briefkaarten die opgezonden zijn om 
met „3 CENT" overdrukt te worden, ziJn onopgemerkt ge
komen enkele particuliere formulieren, voorzien van een 
234 c.-zegel, w e l k o p g e p l a k t z e g e l o o k i s o v e r 
d r u k t g e w o r d e n . Deze zijn te 's-Gravenhage terecht 
gekomen. Van daar werd miJ zoo'n exemplaar ter keuring 
gezonden, omdat men aan de echtheid van den opdruk twij
felde; deze bleek e c h t te zijn." (N. T. v. P. Sept. 1918, 
blz. 115; op dezelfde blz.:) „De heer Robert meldt mij het 
bestaan van een particulier briefkaartformulier met opgeplakt 
zegel van 1% cent, dat met den gewonen opdruk „2 CENT" 
voorzien is, zoomede een dergelijk stuk, dat de heer Bohlmeijer 
mij ook toonde, maar met opdruk „3 CENT" op 234 cent; 
eindelijk een particulier briefkaartformulier z o n d e r zegel 
met laatstgenoemden opdruk in het hokje boven, bestemd 
voor opplakking van zegel." 

Expositie Postmuseum. 
Wij waren in de gelegenheid een in de eerste helft van Mei 

gehouden tentoonstelling te bezoeken van ontwerpen en 
proeven voor bijna alle postzegeluitgiften van Nederland 
sedert 1906, welke blijkbaar speciaal gearrangeerd was voor 
eenige groepen kunstenaars en mede toegankelijk was voor 
de overige bezoekers van het postmuseum. 

De oudste weldadigheidszegels, uitgegeven in ons land, 
waren de z.g. tuberculosezegels van 1906, waarvan de ori-
gineele penteekening van prof. Derkinderen getoond werd. 
Voor de De Ruijter-zegels van 1907 blijkt W. A. Mouton aan
vankelijk een veel gecompliceerder ontwerp (typisch ouder-
wetsch in den stijl van bijna 30 jaar geleden!) te hebben 

vervaardigd, waarvan de zegels, zooals zij verschenen, slechts 
een vereenvoudigde uitvoering zijn. 

Van de in 1923 verschenen 1, 2, 234 en 4 cents zegels waren 
enkele voorloopige ontwerpen aanwezig, die ingekomen waren 
op de „postzegelprijsvraag" en welke reeds elders besproken 
zijn. 

Een grootere plaatsruimte namen de jubileumzegels van 
1923 in beslag. Interessant was te zien op penteekeningen 
van een vergroot en van zegelformaat hoe de ontwerper W. A. 
van Konijnenburg zich voor het „troonzegel" (5 cent en de 
gulden-waarden) aanvankelijk bovenaan het opschrift: „Ko
ningin Wilhelmina 1898-1923" gedacht had, hetwelk later 
gewijzigd werd in „Je Maintiendrai 1898-1923". Met dit 
laatste opschrift werden reeds fotografische reproducties op 
zegelformaat in zwart en bruin vervaardigd. Vermoedelijk 
heeft men zich echter intijds bedacht, dat het devies „Je 
maintiendrai" niet slechts voor de jaren 1898-1923 gold, tot 
welke gevolgtrekking men bij het aanschouwen van deze 
zegels zou kunnen komen ! 

Kleine velletjes (ter grootte van 1 zegel, getand en on-
getand) op verschillende tinten wit en blauw papier, bevatten 
een 5 cents zegel, afgedrukt in blauwe kleur met op den rand 
de aanteekening, dat dit de origineele verf van het 60 cents 
luchtpostzegel was. 

Ook het andere zegeltype was in diverse stadia tentoon
gesteld, te beginnen met afdrukken van de kop-gravure af
zonderlijk geheel zonder letters en cijfers, in zwart, groen en 
karmijn. In Juni en Juli 1923 werden de jaartallen en waarde
aanduiding nog op witten achtergrond hieraan toegevoegd, 
terwijl pas op 15 Augustus 1923 een afdruk van 10 cent in 
de kleur der 734 cent op een getand velletje van 1 zegel 
definitief goedgekeurd werd door den directeur-generaal 
König, blijkens een aanteekening op den rand. Wie zich de 
uitgifte dezer zegels nog herinnert, zal er zich dus niet meer 
over verwonderen, dat op 31 Augustus 1923 de geheele serie 
nog niet verkrijgbaar was, doch deze pas geleidelijk in Sep
tember en October verscheen ! De portretzegels waren oor
spronkelijk alle bestemd om met de waarde-aanduiding CENT 
voluit te verschijnen, maar reeds na enkele proefnemingen 
werd voor de waarden bestaande uit meer dan één cijfer (dus 
boven de 2 cent) de afkorting CT aangenomen. 

De Tooropzegels, de reddingzegels 1924 en de weldadig
heidszegels 1924 waren vertegenwoordigd door de origineele 
penteekeningen van de onderscheidene ontwerpers, terwijl van 
de weldadigheidszegels tevens koperen cliché's getoond werden. 

Ook van de nog koerseerende zegels kon men in beknopten 
vorm de ontwikkeling volgen: het „duifjestype" had aan
vankelijk links en rechts onder de vleugels aan weerszijden 
een waardecijfer, in het middencirkeltje het woord CENT in 
verticale richting. Ook blijkt Chr. Lebeau een ongeveer gelijk 
motief voor zegels van staand formaat te hebben ontworpen. 
Voor de zegels in het formaat der gulden-waarden zijn eerst 
proeven zonder waarde-aanduiding gemaakt, waaraan na 
definitieve goedkeuring de waarde werd toegevoegd. Van 
deze voltooide cliché's werden op kleine velletjes afdrukken 
van elke waarde in de gekozen kleur der 5 gld. gemaakt, 
alsmede van de 5 gld. alleen in blauw (met op den rand 
de aanteekening: Goedgekeurd als kleur voor de 1 gulden
waarde) en donkerkarmijn. 

Ant. Molkenboer vervaardigde gekleurde ontwerpen voor de 
achtereenvolgende series weldadigheidszegels met de Neder-
landsche provinciewapens (1925-1926-1927), terwijl ook van 
de roode-kruis- en olympiadezegels de origineele teekeningen 
der artisten tentoongesteld waren. 

Jan Sluyters blijkt zich van de weldadigheidszegels van 
1928 (geleerdenserie) oorspronkelijk een tweekleurendruk te 
hebben voorgesteld, zooals uit vergroote teekeningen van deze 
serie blijkt (o. a. de I34 cent in groen en violet, de 734 cent 
in rood en groen). 

Van de weldadigheidszegels 1929, 1930 en 1931 zijn daar
entegen weer vergroote teekeningen enkel in zwart gemaakt, 
terwijl Jan Sluyters voor de Rembrandtzegels ook een ver
groote penteekening in zwart vervaardigde. 

In het jaar 1931 deed de foto-montage haar intrede bij 
onze postzegels met de zegels van 36 en 70 cent, ontworpen 
door Piet Zwart, gevolgd door de twee Goudsche-Glazen. 
zegels en de 80 cent in 1933 van denzelfden ontwerper. Van 
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de 36 cent is nog een afzonderlijke, vergroote teekening in 
kleuren gamaakt, terwijl voor de Glazen-zegels het oor
spronkelijke, uit losse stukjes opgebouwde zegelbeeld getoond 
werd. Van de 70 en 80 cent waren goedgekeurde proeven 
aanwezig, waarbij ook afzonderlijk de roode druk getoond 
werd (letters, cijfers en het roode cirkelvlakje, dat als achter
grond voor het portret van de koningin dient). Bü de 80 cent 
waren bovendien een aantal afzonderlijke scheepsfoto's ge
ëxposeerd uit welke de achtergrond was samengesteld. Ook 
voor de kinderzegels van G. Kiljan (1931) was de monteering 
tot de (vergroote) zegelbeelden duidelijk gedemonstreerd, 
terwijl van de A.N.V.V.-zegels van 1932 de foto's der onder
druk (zonder landsnaam en waarde) bijgevoegd waren. 

De jubileumzegels van Willem van Oranje waren slechts 
in kleurproeven en één stalen cliché van elke waarde aan
wezig; de IK cent in licht en donker sepia, de 5 cent in grijs-, 
olijf-, blauw- en donkergroen, oranjerood, karmijn en ultra
marin, de 6 cent in zwarte, bruine en lila tot violette tinten 
benevens karmijn, oranjerood en bruinrood en de 12^ cent 
in zwart en eenige tinten licht- tot donkerblauw. 

De ontwerpen voor de zeemanszegels van 1938 waren van 
P. Kramer voor de 1>^ en 6 cent alleen in zwart, van G. A. 
van der Stok voor de 5 en 12 >2 cent in meer kleuren, hoewel 
de laatste waarde, zooals bekend, uitsluitend in blauw werd 
uitgevoerd. 

Voor de crisiszegels waren penteekeningen van beide waar
den tentoongesteld en tevens voor de 6 cent een speciaal door 
P. W. van Baarsel op Het Loo gemaakte potloodteekening 
van prinses Juliana, die echter tamelijk ingrijpend gewijzigd 
werd alvorens het postzegelbeeld bereikt was. 

Wij weten niet of het toeval of een uitdrukkelijke opdracht 
aan de volgende ontwerpers was, maar van de sindsdien ver
schenen zegels blijken steeds vergroote potlood-ontwerpen te 
zijn gemaakt, n.1. voor de 6 cent Nederland-Cura?ao-jubileum, 
de kinderzegels 1934 en de zomerzegels 1935. Van de latere 
uitgiften zijn nog geen ontwerpen enz. in het postmuseum 
opgenomen. 

Wij vermeldden niet de ontwerpen, cliché's enz. van de 
weldadigheidszegels van 1930 en van de luchtpostzegels, aan
gezien deze reeds eerder in deze rubriek besproken werden. 

Een afzonderlijke tafel was belegd met albumbladen waar
op een volledige verzameling ongebruikte Nederlandsche 
postzegels vanaf 1852 tot en met de pas verschenen zomer-
zeggls. Na het bezichtigen der geheele tentoonstelling (die 
overigens waarschijnlijk nog slechts een gedeelte van het 
aanwezige materiaal op dit gebied vormt) kwamen wy bij deze 
verzameling opnieuw tot de overtuiging, dat de Nederlandsche 
postzegels in den waren zin des woord een serie kunstwerken 
vormen, die — al vinden wij geenszins alle zegels geslaagd ! 
— o. i. in artistiek en druktechnisch opzicht bij vergelijking 
met zegeluitgiften van andere landen zeker een eervolle 
plaats innemen ! A. v. d. W. 

NED.-INDIE. 
Verschillen bij de 1 gulden palmtype 1913-1914. 
In het vorig nummer werd bijgaande afbeelding opgenomen 

met verschillende arceeringen rondom de waardecijfers bij de 
1 gulden palmtype. Er blijkt aan deze kwestie meer vast te 
zitten, hetgeen uit het hierondervolgende duidelijk zal zijn. 

Een van de lezers vond tusschen eenige honderden 1 gld.-
zegels 15 exemplaren met dubbele diagonale arceering (af
beelding rechts); het bleek hem dat deze al met het bloote oog 
te onderscheiden waren door: witter papier, scherpere druk, 
donkerder kleur. De afstempelingen op deze zegels vertoonden 
geen vroegere data dan 1933. Bij de opdrukken 60 en 80 cent 
op 1 gld., die van 1922 dateeren, komt geen diagonale ar
ceering voor. Deze is wél te vinden bij den luchtpost-opdruk 
75 c. op 1 gld. van 1928. Bij de andere waarden in het palm-

type van Indië en bij dezelfde teekening van Suriname en 
Curasao werden geen diagonale arceeringen gevonden, wél 
de bovenvermelde scherpere druk bü de nieuwere 1 gld. van 
Suriname met tanding 12 K. 

Zou, gezien den donkeren, scherperen druk, misschien het 
heele zegelstempel van de 1 gld. Indië voor de laatste op
lagen van dit zegel wat opgewerkt zijn ? Als dit al het geval 
is, dan moet dat buitengewoon zorgvuldig zijn geschied, want 
behalve de bewuste arceering is er niet het minste verschil 
in teekening tusschen oude en nieuwe 1 gld.-zegels te vinden. 

Om een en ander nader na te gaan riepen wij de hulp in 
van ir. H. Cramer, die ons met zijn collectie plaatnummers 
terzijde stond. 

Zooals wellicht bekend, vertoont de 1 gld. de merkwaardig
heid, dat er drie series plaatnummers van bestaan, die telkens 
weer met 1 beginnen. Dit is een unicum bij de Nederlandsche 
plaatdrukzegels. De eerste twee series nummers zijn van 
vroeger jaren en doen hier niet ter zake. Van de derde serie 
plaatnummers bezit de heer Cramer de nrs. 1-4, 10, 11-14 
van de 1 gld. en de nrs. 6-10, 11, 14 en 15 van de luchtpost-
opdruk 75 c. op 1 gld. De beide eerste series en de nummers 
tot en met 10 van de derde serie vertoonen alle zonder uit
zondering de verticale en horizontale arceering om de waarde
cijfers (afbeelding links), maar daarna komen de verschillen. 
De zegels met plaatnummers 11 en hooger van den lucht-
postopdruk zijn van dezelfde tint bruin op hetzelfde licht
bruin-getinte papier als de lagere nummers; alleen loopt 
de arceering om de „1" anders, en wel hoofdzakelijk van 
links onder naar rechts boven (afbeelding midden), maar 
met enkele kruisende lijntjes er doorheen. Deze zegels 
stammen dus uit 1928. 

De gewone 1 gld.-zegels met nummers 11 en hooger ver
toonen een ander beeld. Het papier is witter, de druk is veel 
donkerder dan van de zegels met lagere nummers (dus t.m. 
10), en de arceering is als op de afbeelding rechts, diagonaal, 
hoofdzakelijk van links boven naar rechts onder. Volgens de 
aanteekeningen van ir. Cramer zijn deze zegels in 1933 uit
gegeven (de vroegste datum is April 1933). 

De platen 11 t.m. 15 zijn dus éérst in 1928 gebruikt, blijk
baar uitsluitend om zegels te verschaffen voor de luchtpost-
opdrukken, en eerst 5 jaar later komen ze opnieuw voor den 
dag. In dien tusschentijd zijn ze grondig bijgewerkt en ge
reinigd. Dit blijkt niet alleen uit de nieuwe arceering om de 
cijfers „1", maar ook uit het optreden van witte vlekken 
rondom het kastje met den landsnaam en de versieringen 
daarnaast. Deze witte plekken zijn niet te vinden bij de lucht-
postopdrukken of bij vroegere 1 gld.-zegels, maar ze komen 
algemeen voor bij de donkerbruine 1 gld. van 1933. De witte 
plekken zijn al vroeger ontdekt, een afbeelding verscheen in 
het Mei-nummer van 1934. Ook dit wijst dus op de „groote 
beurt", die de platen 11 t.m. 14 (en 15 ?) ondergaan moeten 
hebben vóór zij opnieuw in gebruik werden gesteld. 

Samenvatting: Zegels met diagonale arceering behooren 
tot 'een afzonderlijke oplaag (1933), ze komen niet samen
hangend voor met zegels met normale arceering. De zegels 
zijn tevens te herkennen aan de donkere kleur en het wittere 
papier. 

'oststuWkeïL. 

NEDERLAND. 
Wederom is een nieuwe particuliere briefkaart ontdekt, n.1.: 

Als de normale briefkaart nr. 56 Aa I, met scheidingslijn, 
3 cent groen op groenaehtig: 

7.I.d. Heringa & Wuthrich / Haarlem / Interc. telef. 555. 
BUITENLAND. 

DUITSCHLAND. 
De 69e oplaag van de prentbriefkaarten van 6 pf. bruin 

met Hindenburg in medaillon omvat de volgende afbeeldingen: 
1. Offenbach, die Stadt des Leders; 2, 3, 5 en 6. Radiumbad 
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Landeck; 4. Petersdorf, Hartenberg; 7. Bad Sooden, Allen
dorf im Werratal; 8. Offenbach/Main, Schloss; 9. Offen
bach/Main, Rathaus. 

Privaat uitgegeven versehenen 5 verschillende kaarten van 
3 pf. (Hindenburg in medaillon) met reclames voor In
danthren. 

IERLAND. 
Omslag nr. 2a verscheen in een nieuwen vorm. Het formaat 

is hetzelfde gebleven, doch nu is de klep aan de spits af. 
gerond en aan den wortel schuin afgesneden. De zijkleppen 
waren voorheen afgerond, nu schuin afgesneden. De onderklep 
was 43 mm. hoog en is nu 56 mm. geworden. 

Ook het postblad vertoont bij een nieuwe oplaag eenige 
verschillen. De kleur van den stempel is beduidend lichter 
groen geworden, ook het karton is lichter, terwijl de afstand 
tusschen stempel en tekst daarentegen grooter werd. 

JAMAICA. 
Van de kaart nr. 30 (K d. groen, koning George) is het 

karton dat tot nu toe geelachtig zeemkleurig was, roodachtig 
zeemkleurig geworden. 

LUXEMBURG. 
Bern verdeelde als voorlooper een opdruk van kaart nr. 103. 

De waarde van 75 c. is door een zwart vierkantje onzichtbaar 
gemaakt; de nieuwe waarde van 35 c. is bovenaan in den 
stempel gedrukt. Bovendien vertoont de kaart nu links, onder 
de gebruikelijke afbeelding een waarschuwing tegen den 
coloradokever, met een voorstelling van kever en larve en 
tekst in twee talen, links Fransch en rechts Duitsch. 

RUSLAND. 
Omslag nr. 69a, zoowel met als zonder propaganda-opdruk, 

verscheen met olijfgroene lijnen aan de binnenzijde. Tevens 
zag een nieuwe omslag van 20 k. olijfgroen (boer) het licht 
met wit en grijsblauw watermerkpapier (meervoudige sovjet-
ster); Kyda en Komy weer cursief gedrukt. De bemerkingen 
onder de adresregels zijn nu van haakjes voorzien, terwijl de 
achterzijde voor propaganda benut is. 

SPANJE. 
Ook in de privaatpoststukken heeft een omwenteling plaats 

gevonden. Alle voorheen verschenene zouden buiten gebruik 
zijn gesteld en in de plaats ervan zijn gekomen stukken met 
in den stempel de bekende vrouwenkop en een controlecijfer 
in de kleur van den stempel. Een firma-opdruk moeten belang
hebbenden zelf laten aanbrengen. Er worden gemeld: omslagen 
van 2 c. olijf, 5 c. lilabruin, 10 c. groen, 15 c. blauwgroen, 
25 c. rood, 30 c. rood, 40 c. blauw, 50 c. blauw, 1 p. zwart en 
4 p. lila, zoomede een briefkaart van 15 c. violet. 

St. LUCIA. 
Twee briefomslagen werden door Bern verdeeld, en wel 

een van 1 penny violet op roomkleurig, vrij dik papier, for
maat 146 :87. De stempel vertoont het oude Nigeria-type, 
koning George in vierkant, naam van het land boven en 
waarde cijfer beneden. De andere omslag heeft een waarde 
van 1>2 d. met hetzelfde soort papier in de maten 134 : 107. 
De roode stempel is nu als in 1927, ik meen voor Tanganyika, 
ingevoerd; de koning naar links in ovaal, naam onder en 
waardecijfers boven. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
De 86e verjaardag van president Masaryk is gevierd met 

de uitgifte van een nieuwe prentbriefkaarten-serie met 20 
verschillende afbeeldingen, weergevende episoden uit het leven 
van den jarige, die in den stempel, evenals voorheen op de 
groene 50 h. kaart, met muts wordt voorgesteld. De vertaling 
van de bijschriften luidt als volgt: 1. Feestelijke intocht van 
den president op 21.12.1918; 2. President Masaryk met zijn 
echtgenoote Charlotte 1920; 3. Idem met den Yougo-Slavischen 
koning Alexander in 1922; 4. Standaard van den president; 
5. President Masaryk als opperste bevelhebber van het leger; 
6. Dezelfde gedurende de manoeuvres; 7. Idem in het slot 
Lany; 8. Idem met den minister-president Sochla 1927; 9. Idem 
bij een feestelijkheid van het Roode Kruis 1932; 10. Idem 
sprekende in de radio met Amerikanen in 1932; 11. Idem op 
de Sokoltentoonstelling in 1932; 12. Idem de werkverschaf-

fingsleening onderteekenende in 1932; 13. Idem op het vlieg-
terrein Ebely; 14. Idem in zijn bibliotheek; 15. Idem de 
eerste keer tot Staatspresident gekozen; 16. Idem bij een 
rondrit door Praag 1934; 17. Idem met Barthou en dr. 
Benesch 1934; 18. Idem bij zijn afstand-doen op 14.12.1935; 
19. Praag-Burg: woning van den Staatspresident; 20. Slot 
Lany, blijvende woonplaats van den eersten Staatspresident 
Masaryk. 

De waarde is 50 heller. 
De kaarten zijn genummerd van 1 tot 20. 
Behalve deze serie werden door Bern nu pas verdeeld 

de 15 kaarten, welke al beschreven werden op de bladzijden 
158 en 235 van 1935 en 28 van dit jaar. Blijkbaar is deze serie 
thans compleet. Eveneens werden nu pas door het wereld
bureau verzonden de series, welke in 1934 reeds een beschrij
ving vonden op bladzijde 159 en de zoogenaamde F.I.S.-kaar-
ten. (zie 1935 blz. 32). 

EEN NIEUWE POSTSTUKKEN-CATALOGUS. 
Hoera, er komt een nieuwe poststukken-catalogus ! Ik ont

ving een brief van den heer dr. S. Ascher te Berlijn, waarin 
hij mededeelde, dat de Berliner Ganzsachen Sammler Verein 
besloten heeft een nieuwe uitgave voor te bereiden van de 
Groszer Ganzsachen Katalog van 1924-1928. Sinds dit laatste 
jaar zijn er zooveel nieuwe stukken bijgekomen, dat de nieuwe 
catalogus wel beduidend dikker zal worden. De heer Ascher 
verzocht mij, vooral aandacht te wijden aan het volgende: 

1. Het verschijnen van het eerste en laatste deel van den 
tegenwoordigen catalogus lag eenige jaren uiteen, hetgeen 
natuurlijk een niet geringen invloed heeft gehad op de prijzen, 
die niet naar dezelfde maatstaf ziJn vastgesteld. 

2. Gaat men de lijsten na van de ontbrekende stukken in de 
groote verzamelingen na, zoo ziet men daarop zeer dikwijls de
zelfde stukken voorkomen; hierdoor is de vraag gerezen of 
deze stukken wel bestaan. 

Ik beveel mij zeer aan, opmerkingen, aanvullingen, enz. te 
ontvangen van een ieder, die denkt een wenk in de goede 
richting te kunnen geven. Ik zal ze gaarne naar Berlijn 
overmaken. 

Late men nu niet denken, dat een ander dit wel zal op. 
knappen; men vergete niet, dat in dien nieuwen catalogus 
ook Nederland en Koloniën worden opgenomen en al moge het 
waar zijn, dat Nederland vermoedelijk nog wel niet aan de 
beurt zal zijn, Curasao daarentegen zal wel spoedig moeten 
worden nagezien. Hierover ontvang ik gaarne zoo spoedig 
mogelijk eventueele voorgestelde wijzigingen in de catalogi
seering, aanvullingen of veranderingen van prijzen. 

Wat Nederland en de andere koloniën betreft, het ligt in 
miJn voornemen aan het Bondsbestuur voor te stellen, dat een 
commissie aan de hand van het uitstekende boekje van den 
heer Zwolle een revisie dezer landen zal samenstellen, zooals 
dit vroeger ook reeds geschiedde. 

Hierbij doen zich allerlei vragen voor, b.v.: moeten de prijzen 
gewijzigd worden; moeten de kaarten met opdruk, waarvan 
slechts enkele stukken bekend zijn, opgenomen worden, en 
zoo ja, met of zonder prijzen, enz. ? Late men hierover nu 
reeds nadenken en mij, zoolang er nog geen commissie is, 
kennis geven. Iedereen die poststukken van Nederland en 
Koloniën verzamelt, moet het belang der zaak inzien. 

W. P. COSTERUS P.zn., 
Lingerzijde, Edam. 

NEDERLAND. 
De persdienst van het staatsbedrijf der P., T.en T. meldde 

9 April 1936: Bijzonder poststempel. Tijdens het op 11, 12 en 
13 April in den Dierentuin te 's-Gravenhage te houden 
Esperantisten-congres ter gelegenheid van het 25-jarig jubi
leum der Haagsche afdeeling, zal de aldaar ter post bezorgde 
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correspondentie van een afdruk van een bijzonder poststempel 
worden voorzien. 

Wij danken den heer Kirchner voor toezending van dezen 
stempel, in den dubbelring OKAZE DE LA 25 JARA JU
BILEA KONGRESO + sGRAVENHAGE + , in het boven, 
segment F.L.E. / 19111936 en in het benedensegment DIS
TRIKTO  HAGO / DIERENTUIN, in de verkorte balk de 
datum, b.v. 12 APR. 1936. 

Op 29 April 1936 meldde de persdienst wederom een bij
zonder poststempel. De correspondentie welke ter post wordt 
bezorgd in de brievenbus op de tentoonstelling van de ver
eeniging „Nederlandsch Fabrikaat" te A m s t e r d a m van 
30 April t.m. 9 Mei zal van een afdruk van een bijzonder 
stempel worden voorzien. De omtrek van dezen stempel is 
gekarteld, zoodat het geheel een tandwiel gelijkt. In den 
dubbelring NEDERLANDSCH FABRIKAAT * AMSTER
DAM *, in het bovensegment V / NF, in het benedensegment 
1936 en in de verkorte balk de datum, b.v. 30 APR. 36. 

Gedurende April kwam de uit vorige jaren bekende vijf
regelige tekst tusschen Emmabloempjes TUBERCULOSE
BESTRIJDING / Emmabloem. / collecte / in / April, voor 
in de stempelmachines te A m s t e r d a m CS., ' s  G r a v e n 
h a g e en R o t t e r d a m links van den enkelringdatum
stempel; uit laatstgenoemde stad zagen wiJ eind April deze 
tekst eveneens links van een dubbelringstempel met 3 dichte 
vijfstralige sterren. 

In de stempelmachines te A r n h e m  S t a t i o n , A m 
s t e r d a m CS. en 'sG r a v e n h a g e staat sedert 9 April 
1936 de tekst: ELKE BOSCH OF / HEIDEBRAND / IS 
VERLIES VOOR / STAD EN LAND tusschen vlammen en 
heidebloemen. 

Sedert 30 April 1936 kwam in de stempelmachines te 
'sG r a v e n h a g e en H a a r l e m tusschen 2 schilden de 
tekst: CULTUREELE EN SOCIALE / ZORG / KOOPT 
ZOMERZEGELS en sedert 1 Mei ook te Rotterdam. 

Sedert 1 Mei 1936 stempelt U t r e c h t  S t a t i o . n rechts 
van den datumstempel UNIVERSITEIT UTRECHT / 1636 — 
1936 / HERDENKING 22.27 JUNI, in het midden het 
Utrechtsche wapen in een stralenden zon met onderschrift 
SOL IVSTITIAE ILLVSTRA NOS. 

Van den heer E. J. Lunenberg ontvingen wij op een ex
presbrief uit N i j m e g e n een stempel (Vellinga, type B) 
dus met 2 vijf puntige zwarte sterren in plaats van kruisen 
terzijde van den plaatsnaam en met no. 4 in het beneden
segment. 

Wie kent dit type van andere stempels dan Amsterdam 
R.P.S.B. 1 en Nijmegen 4 ? 

Op groote stukken uit R o t t e r d a m komt den laatsten 
tij4 een vierregelig stempel voor, ongeveer als volgt: 
m <■ 23 IV 36 20 — 23 IV 36 
'TK XII ROTTERDAM XII 

ROTTERDAM XII ROTTERDAM 
20 — 23 IV 36 20 — 

Op zijn verzoek ontving dr. Benders van den chef van het 
Bureel Vertrek van het Postkantoor te Rotterdam de vol
gende mededeeling omtrent dezen stempel: „Het is een hand
rolstempel, die gedurende eenige maanden te mijnen bu
reele op proef is gebruik is genomen. XII duidt het nummer 
van den stempel aan, in volgorde met de overige in gebruik 

zijnde handrolstempels van het tot dusverre gebruikte model. 
Van den nieuwen stempel is er echter slechts één aanwezig". 

Aan de Mededeelingen van het hoofdbestuur der P., T. en T. 
ontleenen wij het onderstaande: 

Nummer 2378 S van 26 Februari 1936. Met ingang van 
2 Maart 1936 wordt in de gemeente Haarlemmermeer een 
poststation gevestigd, hetwelk met den naam B a dh o e v e
d o r p wordt aangeduid. 

7 April 1936. Met ingang van 16 April 1936 wordt het 
hulppostkantoor te B a k e 1 vervangen door een poststation. 

15 April 1936. Met ingang van 1 Mei 1936 worden de hulp
postkantoren te E e n r u m , K r u i s l a n d , S c h a r s t e r 
b r u g en S c h e r m e r h o r n vervangen door een post
station. 

Nummer 4889 S van 28 April 1936. Op 20 April 1936 is te 
V e n h o r s t (N.Br.) een poststation gevestigd. 

Met ingang van 1 Mei 1936 wordt te S i b b e (Lbg.) een 
poststation gevestigd en een postagentschap te H a l f w e g 
NJI .  Z w a n e n b u r g . 

frarheer 
^ macliiriê  

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 107 V. 
Sedert kort in gebruik bij de Uitgeversmaatschappij Arn

hem N.V. te Arnhem. Tusschen de stempels thans: UIT
GEVERS MAATSCHAPPIJ / ARNHEM N.V. i/o. / BOEK
COURANT EN HANDELSDRUKKERIJ. 

Machine 177 IIA, VIIVIII. 
De oude machine 177 met waardeaangifte 06 blijkt ook nog 

met een reclamecliché links gestempeld te hebben, n.1. met 
Francotypfrankeering enz., hetgeen terwille van de chrono
logische volgorde type HA genoemd wordt. In de thans ge
bruikte machine werd in Augustus 1935 links het cliché 
Olivettischrijfmachine (als bij 154 V) afgedrukt en in April 
1936 GF Allsteel STALEN KANTOORMEUBELEN. 

Machine 199 VI. 
Links van den datumstempel werd een cliché in rechthoek 

geplaatst met tekst: EEN FLES ETIKETTEREN / EEN 
PAKJE / BANDEROLLEREN / KOFFIE OF THEE VER
PAKKEN / EEN ETIKET ROND EEN BUSJE PLAKKEN / 
KAN ALLES MACHINAAL GESCHIEDEN / WIJ KUN
NEN DAARVOOR 't BESTE BIEDEN. 

Machine 210 IV. 
De N.V. Lettergieterij Amsterdam liet in Maart nieuwe, 

grootere waardecijfers (model C4B) in haar machine plaatsen. 
Machine 230 III. 
De Wijnhandel Kempinski te Amsterdam stempelde eind 

Februari zonder handelsmerk links van den datumstempel. 
Machine 270 VI. 
Zonder afdruknummer tusschen de stempels bestaan van 

deze machine ook afdrukken met links de Mokka CP.reclame 
(als bij type IV). 

Machine 392 IV. 
Een nieuw cliché tusschen de stempels bevat een leeuw in 

achthoek, waarin tevens een vierkantje met de letters M / JL, 
eronder CHEMISCHE FABRIEKEN / M. J. LEWENSTEIN 
N.V. / AMSTERDAM C Links dezelfde reclame als bij 
type II. 

Machine 445 VII. 
Het cliché tusschen de stempels heeft thans den vorm van 

een geperforeerd zegel op een iets grooter gekleurd recht
hoekig vlak „geplakt". 
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Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Voorloopige begrooting. 

I n k o m s t e n . 
Saldo 
Contributie (2241 leden ä ƒ0,35) 
Belangstellende leden 
Keuringsdienst 
Rente spaarbank 
Verkoop bezittingen 

f - -
- 784,35 
- 17,— 
- 30,— 
- 35,— 
- 15,— 

ƒ 881,35 

U i t g a v e n . 
Maandblad f 60,— 
Bestuursvergaderingen . . . . . . . 120,— 
Bondsvergadering . . . . . . . . 325,— 
Contributie F. I. P. . - _ 65,— 
Representatie » -100,— 
Reserve • . . . - 50,— 
Postmuseum - p. m. 
Huishoudelijk vjJc*."«" ^^^'— 
Onvoorzien 'mm,-;ij;^ - 61,35 
Saldo i ■•- —,— 

ƒ 881,35 

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

Nieuwe leden. 
26. J. H. Geerlings, Groot Hertoginnelaan 12, Bussum. (V.). 
61. G. Heuff, Waalsdorperweg 267, Den Haag. (V.). 

117. J. Bleijerveen, Postbus 305, Amsterdam, C. (V. a en b). 
(Lid van „Op Hoop van Zegels"). 

121. W. te Hennepe, Stargardiaan 15, Bussum. (V.). 
143. mej. A. M. Pellen, Prinsengracht 681, Amsterdam, C. 

(V. en L.). 
170. J. Hilarins, lepenlaan 25, Bloemendaal. (V). 
173. H. G. Suurenbroek, Koningslaan 52, Bussum. 
178. P. R. Jurrfens, Amsteldijk 103a Noord, Nieuwer-Amstel. 

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

(Oud-lid). 
Aanmeldingen (per 1 Juli). 

mej. M. A. E. Krijgsman, Ramen 10, Hoorn. (V.). 
P. W. Laan, Avenhorn (West). (V.). 
J. Kooij, Kruisstraat 25, Horn. (V. Ned. en Kol. en Duitsch-

land). 
W. P. Tuinman, Merensstraat 43, Hoorn. (V.). 
H. Stikkel, Verdr. Oord 119, Alkmaar. (V. Ned. en Kol. en 

Europa). 
C. J. de Bruijn, Rijksstraatweg A 337, Heiloo. 
E. Clason, Emmastraat 49, Alkmaar. 
H. C. Stikkel, Fontein Verschuirstraat 18, Alkmaar. 
G. Kruijd, p.a. B. Jonker, Midden Beemster. (V.). 
P. Boer, p.a. J. Nauta, Wollebrandtstraat 13, Alkmaar. (V.). 
J. P. Tesselaar, Laat 95, Alkmaar. 
S. van Ammers, Oosthuizen. (V.). 
W. Kwadijk, Dorpsstraat 198, Oosthuizen. 
H. A. Dade van Lith, Buijskesweg 5, Enkhuizen. 
J. M. Boom, Kanaalkade 31, Alkmaar. (V. Ned. en Kol.). 
mevr. G. L. C. Goettsch-van Hardeveld, Costerstraat 33, Alk

maar. (V. Ned. en Kol. en Europa). 
G. L. Hagenaar, Spoorstraat 37, Alkmaar. (V. Ned. en Kol.). 
A. Eriks, Westerweg 338, Alkmaar. (V.). 
J. M. L. Crèvecoeur, Van Houtenkade 32, Alkmaar. (V. Eur. 

en Kol.). 
Overgeschreven lidmaatschap. 

925. W. B. Brocx, Graaf Florisstraat 63a, Rotterdam. 
97. P. Reynders, Groote Oost 70, Hoorn. 

Adreswijzigingen. 
711. ir. H. van Berckel, Laan van Meerdervoort 207c, Den 

Haag. 
59. A. de Rooij, Zijde 10, Boskoop. 

135. J. Engels, Geleenstraat 53 hs., Amsterdam, Z. 
208. C. van de Wall, Ripperdastraat 5, Haarlem. 
251. J. C. Vet, Van Riebeeklaan 24, Haarlem. 

593. J. K. de Jager, p.a. J. D. Winnen, Willemslaan 20, 
Bussum. 

835. L. H. van Asperen, p.a. mevr. Bachman, De Gene,stet-
straat 11, Arnhem. 

102. mr. S. H. Bloembergen, Van Bleiswijkstraat 169, Den 
Haag. 

353. W. de Knoop, p.a. B.P.M., Tarakan (Borneo). 
171. G. Ferguson, Tjibeunjingstraat 2, Bandoeng (Java). 
322. W. L. Davids, Sportplein 1, Djokjakarta (Java). 
295. U. Ph. Boissevain, „de Rinkelaar", D 50, Holten (O.). 
636. B. J. Abrahams, Stationsweg 101, Den Haag. 
114. J. W. Mousset, adres onbekend. 
533. F. J. Bernhard, Hartelustlaan 16, Bloemendaal. 

21. L. W. van den Heuvel, havenmeester, Pangkalan Brandan 
(Sumatra). 

Bedankt. 
392. J. van Dongen. 

Bestu ursmededeeling. 
Te Alkmaar is een afdeeling opgericht. Vergadering op den 

eersten Vrijdag van elke maand, in hotel Nachtegaal, Lange-
straat 94. Voorzitter: H. Stikkel; secretaris: J. M. Boom, 
Kanaalkade 31, Alkmaar; penningmeesteresse: mevr. G. L. C. 
Goettsch-van Hardeveld; sectiehoofd: G. Vos, Steinstraat 39, 
Alkmaar. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Vergadering op 15 April 1936. Aanwezig 13 

leden en 3 gasten. De voorzitter houdt een inleiding, waarin 
hij de noodzakelijkheid bepleit van een instantie, waartoe de 
postzegelverzamelaars zich kunnen wenden ter bescherming en 
ter voorlichting tegen vervalschingen bij het aanschaffen van 
zegels. De notulen worden, op een opmerking van den voor
zitter na, goedgekeurd. Drie nieuwe leden treden tot de af
deeling toe. De heer Van Essen houdt een causerie over de 
zegels van Napels en toont zijn complete collectie. Daarna is 
er eenige gedachtenwisseling over het denkbeeld, dat de voor
zitter in zijn inleiding ter sprake heeft gebracht. De gebruike
lijke verloting levert zes prijzen op. Bij de rondvraag wordt 
over het a.s. jubileum der afdeeling gesproken. In de volgende 
vergadering zal de heer Wittkämper zijn verzameling Han
nover medebrengen en zal de voorzitter daarbij een causerie 
houden. W. F. G. H. 

West.FriesIand. Vergadering op 11 Maart 1936. Aanwezig 
20 verzamelaars, w. o. eenige introducé's. Er was ballotage 
van 5 nieuwe leden. Afscheid werd genomen van ons oudste 
lid en mede-oprichter der afdeeling, den heer F. Reijnders, die 
wegens het bereiken van zeer hoogen leeftijd bedankte voor 
het lidmaatschap. Besloten werd een poging te wagen tot op
richting van een afdeeling te Alkmaar. 

Dientengevolge werd op 26 Maart te Alkmaar een vergade
ring gehouden. De heer Van Essen heeft, door het houden 
van een lezing over de zegels van Napels en een propaganda-
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speech, zeer tot het welslagen dezer poging medegewerkt. 
Jammer genoeg was de belangstelling niet overgroot. Alle 
aanwezigen traden echter direct als lid der vereeniging en 
der nieuwe afdeeling toe. Wij hopen ten zeerste, dat de af-
deeling Alkmaar een belangrijke tak van den boom, genaamd 
„Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars", zal 
mogen worden. 

Vergadering op 8 April. Aanwezig 16 leden ,benevens 5 in-
troducé's. Daar de voorzitter verhinderd was, nam de heer 
Dade deze functie waar. De heer Lückens overhandigde den 
heer Dade het door hem geteekende portret, op deze wijze 
hem huldigende voor de vervulling van het penningmeester
schap gdurende 20 jaren. Na de gebruikelijke verloting en de 
veiling, gaven 3 introducé's zich als lid op, hetgeen de toch 
al goede stemming nog meer vergrootte. J. M. Z. 

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

In memoriam 
A. J. JACOBS, 
t 16 April 1936. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
27 April 1936, des avonds te 8 uur, in café „Moderne" 
te Breda. 

Aanwezig zijn 43 leden; afwezig met kennisgeving de heren 
Boks en Kools. De voorzitter, de heer Cramerus, opent de 
vergadering met een welkom, en — terwijl de aanwezigen 
zich van hun zetels verheffen — herdenkt hij het overlijden 
van onzen besten vriend Jacobs, die in verschillende functies 
grote verdiensten voor onze vereniging heeft gehad. Zijn 
heengaan is dan ook voor ons een groot verlies. Het bestuur 
heeft gemeend in de geest van de vergadering te handelen 
door hem een krans op zijn laatste tocht mede te geven, ter
wijl bijna het voltallige bestuur, alsmede verschillende leden 
de laatste eer aan den overledene hebben bewezen. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd 
en het candidaat-lid, de heer Suiker, als lid aangenomen. 

Ingekomen zijn de volgende brieven: 
a. Dankbetuiging van de familie Jacobs voor de bewijzen 

van deelneming bij het overlijden van den heer A. J. Jacobs. 
b. Mededeling van den directeur van het postkantoor te 

Breda, dat aan ons verzoek, bü het philatelistenloket een plaat 
te hangen, waarop de verkrijgbare zegels zijn aangegeven, zal 
worden gevolg gegeven. 

c. Verzoek van den heer ir. W. L. Brocx zijn lidmaatschap 
weder over te schrijven op naam van zijn vader, den heer 
W. B. Brocx, waartoe wordt besloten. 

d. Verzoek van ons lid, den heer Bourne te Paramaribo, om 
opgave van ernstige verzamelaars, die goede Nederlandse 
zegels willen ruilen tegen hoge waarden van Engeland en 
Koloniën. 

e. Verzoek van ons lid, den heer Buist te Curagao, om op
gave van de vermoedeliike waarde van het bekende poststuk 
door de Heinekens Bierbrouwerij per „Snip" aan den gouver
neur van Curasao gezonden. 

f. Mededeling van ons lid, den heer Pieterse te 's-Graven-
hage, dat hij gaarne in relatie treedt met verzamelaars van 
oude brieven en kaarten, waar hij in het bezit is gekomen van 
een oud archief van plm. 500 stuks. 

g. Dankbetuiging van de familie Van Gent voor onze be
wijzen van deelneming bij het overlijden van ons lid, den 
heer A. P. van Gent. 

h. Circulaire van het comité tot huldiging van onzen schei
denden burgemeester mr. dr. W. G. A. van Sonsbeeck. Besloten 
wordt het comité ƒ 2,50 ter beschikking te stellen. 

i. Dankbetuiging van ds. Loeff te 's-Gravenhage voor het 
telegram van gelukwens ter gelegenheid van zijn 70e verjaar
dag, waarbij enige zegels voor de verloting. 

Vervolgens vindt bestuursverkiezing plaats. Met op één na 
algemene stemmen wordt tot sectiehoofd Europa Breda be
noemd de heer Van Dijk, die verklaart deze benoeming gaarne 
te zullen aanvaarden. 

Na een korte pauze wordt een bestuursvoorstel tot splitsing 
van de jeugdafdeling goedgekeurd. Deze splitsing bleek nodig 
wegens het grote aantal jeugdleden en het grote verschil in 
leeftijd. Thans zal de afdeling bestaan uit jongens en meisjes 
van 12 t.m. 15 en van 16 t.m. 17 jaar. Die van 18 t.m. 20 jaar 
zullen een contributie van ƒ 2,— per jaar moeten betalen en 
krijgen dan het Maandblad gratis. Tevens krijgen zij het recht 
onze maandelijkse vergaderingen bij te wonen en aan de 
maandverlotingen deel te nemen. 

De heer Smit geeft enkele interessante bijzonderheden over 
plaatfouten, voorkomende op de zegels van het Saargebied 
en over verschillende opdrukvariëteiten op de zegels van 
Abessinië. Hij schenkt het bekende zegel Saargebied 30 c. met 
rokende schoorsteen voor de verloting, waarvoor hem dank 
wordt gezegd. 

Voor de verloting, die daarop volgt, werd ook door den 
heer Martens nog een zegel beschikbaar gesteld. 

De voorzitter vraagt den leden hun doubletten nog eens 
te willen nazien, aangezien de voorraad zegels voor de jeugd
afdeling op bedenkelijke wijze aan het slinken is, en deelt 
mede, dat de heer dr. Gommers de volgende vergadering een 
lezing zal houden over „Dieren op postzegels in verband met 
geschiedenis en mythologie", waarna de vergadering door 
hem wordt gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Mededelingen. 
Als hoofd van sectie Europa Breda is benoemd de heer 

G. H. C. van Dijk, Emmalaan 6, Ginneken, giro 77068. 
Het bestuur doet een beroep op de leden binnen en buiten 

Breda om zegels voor de jeugdafdeling af te staan. 
Nieuw lid. 

189. (S.E.Z.). J. Suiker, Kleine Haarse Kade 76a, Gorinchem. 
Overschrijving lidmaatschap. 

49. W. L. Brox wordt W. B. Brocx, Graaf Florisstraat 63a, 
Rotterdam, W. 

Overleden. 
48. A. J. Jacobs, Breda. 

Adres wij zigingen. 
107. mevr. G. Bijl, thans Riouwstraat 77, 's-Gravenhage. 

12. ir. C. F. J. Hagedoorn, thans St. Annastraat 141, Nij
megen. 

255. L. Juliard, thans 99 Rue de l'Abbaye, Brussel. 
139. J. Th. M. Smelt, thans Primulastraat 25, Eindhoven. 
341. C. van der Woude, thans Burg. van Rijnsingel 14, Venlo. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 25 Mei 1936, des avonds 

te 8 uur, in café „Moderne", te Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 21 Mei 1936, des avonds 

te 8 uur, in café „Riche", te Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 11 Juni 

1936, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken. 
Jeugdbijeenkomsten: Zondag 7 Juni 1936 voor hen, wier 

geslachtsnaam begint met A tot M, alsmede voor de meisjes, 
en Zondag 21 Juni 1936 voor hen, wier geslachtsnaam aan
vangt met N tot Z; beide des voormiddags te 10 >2 uur, in de 
bovenzaal van café „Riche", Van Coothplein, Breda. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Zaterdag 25 April 1936, te Amsterdam. 

Om kwart over 8 opent de voorzitter de door 50 leden be
zochte ve "gadering met een herdenking van den heer De Raaü 
in verband met diens op handen zijnde 70en verjaardag. De 
voorzitter "heeft met de directie van „Kras" gesproken over 
de handelwijze met de vorige vergadering; er is nu beloofd 
er zorg voor te zullen dragen, dat er steeds een zaal voor ons 
is, óf A en B, óf lounge, desnoods witte zaal. De zomerzegels, 
waarmede de convocaties in Mei en Juni zullen worden ge
frankeerd, worden besproken. Dr. Reedeker juicht deze phila-
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telistische frankeering toe; helaas is het slechts voor 2 maan
den; hij vraagt het steeds te doen. Ook de afbeeldingen op de 
kinderzegels worden besproken; er wordt om betere onder
werpen gevraagd, b.v. onze mooie kleederdrachten. Door de 
P.T.T. is afwijzend beschikt op ons verzoek om gratis een 
reclamebiljet op te hangen naast het philatelistenloket ge
durende den tijd dat dit open is. De heer Verheusele heeft 
als bibliothecaris bedankt wegens zijn drukke bezigheden. 
Hem wordt hartelijk dank gebracht voor ^lles dat hij in deze 
functie belangeloos heeft gedaan. De heer Siegmund blijkt 
bereid deze taak op zich te nemen, waarvoor een applaus der 
vergadering hem dank zegt. Over de jeugdvereeniging valt 
nog niet veel te melden; het begin is er. De notulen der 
vorige vergadering worden goedgekeurd onder opmerking, 
dat de naam Koning gewijzigd moet worden in König (onze 
excuses hiervoor). Behandeld wordt het ontwerp-keurings-
reglement, waarin enkele kleine wijzigingen zullen worden 
voorgesteld. „Hollandia" sluit zich aan bij O. H. v. Z., om het 
Bondsverslag niet te bekorten. De voorzitter wekt om, om 
aan het congres deel te nemen. Van den Amerikaanschen 
consul is een vraag gekomen over ruilverbinding met iemand 
in Washington. Het werkie „Koningin Astrid" van den heer 
Van Peursem gaat rond. Hierna houdt de voorzitter ziin voor
dracht over een tocht door de 80 postgebieden van Azië, welke 
gedurende de pauze aanschouwelijk wordt voorgesteld door 
prentkaarten. De heer Bakker dankt den voorzitter namens de 
vergadering voor het getoonde. Na de pauze wordt een veiling 
gehouden van slechts een paar kavels, waarna de verloting 
onder de aanwezigen plaats vindt. Tegen half 11 sluiting. 

W. G. Z. 
Aangenomen als lid. 

H. G. van Lente, Curagaostraat 35 I, Amsterdam, W. 
Th. P. Glasz, gemeentesecretaris. Harmeien. 
H. van der Moer, Haringvlietstraat 43, Amsterdam, Z. 

Overschrijving lidmaatschap. 
Van ir. W. L. Brocx op W. B. Brocx, Graaf Florisstraat 53a, 

Rotterdam. 
Adresveranderingen. 

A. P. M. Hollenkamp, Kerkstraat 235 I, Amsterdam, C. 
L. Goudsmit, Vrolikstraat 174, Amsterdam, O. 
E. E. Kip jr., M. H. Trompstraat 37 I, Amsterdam, W. 
J. A. Kästeln, Koninginneweg 192 huis, Amsterdam, Z. 
M. J. Schrikkel, Kribbestraat 8 II, Amsterdam, Z. 
A. P. .1. Nortier, Sweelinckstraat 27, Utrecht. 

Bedankt als lid. 
N. A. Tilman, Amstelkade 127, Amsterdam, Z. 
W. Davids, Djember (Java). 

Mededeeling. 
Het adres van den len secretaris is vanaf 1 Mei: J. A. 

Kästeln, Koninginneweg 192 huis, Amsterdam, Z. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 23 Mei 1936, des avonds 
te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 30 Mei 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). 

NOTULEN van de algemeene ledenvergadering, gehouden op 
Dinsdag 28 April 1936, in Hotel des Pays-Bas, Utrecht. 

Aanwezig 49 leden en introducé's. In zijn openingswoord 
richt de voorzitter een bijzonder woord van welkom tot den 
spreker van den avond, den heer Vredenduin, tot de beide 
introducé's, mevrouw Daams en den heer Van Zutphen, en tot 
ons candidaat-lid, den heer Wigman. De voorzitter doet mede
deeling, dat ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan op voor
stel van den heer Raatgever, behalve de reeds geprojecteerde 
feestavond, nog een tentoonstelling gehouden zal worden, uit
sluitend voor leden der U. Ph. V. 

De notulen van de Februari- en Maart-vergaderingen wor
den goedgekeurd; de ingekomen stukken geven geen aan
leiding tot bijzondere opmerkingen. Ten aanzien van het ont
werp Bondslieuringsreglement vraagt en verkrijgt de voor
zitter machtiging van de vergadering, om deze zaak als 
bestuursaangelegenheid te behandelen. 

De heer Vredenduin houdt dan op de van hem bekende vlotte 
wijze zijn causerie. Allereerst zegt hij wat „cartophilatelie" 
eigenlijk is, n.1. „het verzamelen van prentkaarten uit alle 
deelen der wereld, prentzijdig gefrankeerd en afgestempeld 
in die plaats, waarvan de kaart een beeld geeft". Voor den 
echten verzamelaar is het een ideaalgebied; men is toch ge
dwongen zelf alles te v e r z a m e l e n ; het koopen van de 
begeerde stukken bij een handelaar is immers onmogelijk. Na 
deze inleiding gaat spreker over tot het eigenlijke onderwerp, 
een cartophilatelistische tocht door de postgebieden van Azië 
aan de hand van een uitgelegde verzameling voorbeelden. Van 
alles is hier aanwezig; kaarten uit Thibet en van kleine 
eilandjes, waarvan de meeste verzamelaars de namen niet 
gekend zullen hebben en zeker nooit vermoedden, dat daar 
zooiets als „post" bestond. Na beantwoording van eenige 
vragen dankt de voorzitter den heer Vredenduin hartelijk voor 
het gebodene. 

Nadat de heer Wigman, die met algemeene stemmen tot lid 
verkozen werd, door den voorzitter als zoodanig geïnstalleerd 
was en na het uitdeelen van de prijzen der verloting, sloot de 
voorzitter de vergadering. 

Opgemerkt wordt nog, dat deze vergadering in dit ver-
eenigingsjaar tot nu toe de grootste opkomst vertoonde. 

J. H. N. 
Teleurstellende ervaring ! 

Na de ledenvergadering op 28 April in „Pays-Bas" bleek, 
dat vier leden de bijeenkomst hadden verlaten, zonder hun 
consumptie te hebben afgerekend. Om den kellner geen slacht
offer van zijn vertrouwen te doen worden, heeft het bestuur 
deze consumpties betaald. 

Het bestuur vertrouwt erop, dat degenen, die zich aan deze 
slordigheid hebben schuldig gemaakt, hun aandeel in bedoeld 
voorschot zullen vergoeden. In den vervolge zal, bij afgifte 
der consumptie, onmiddellijk worden afgerekend. 

De voorzitter der U. Ph. V., 
W. G. de Bas. 

Mededeeling. 
Aangezien het noodzakelijk is, dat het bestuur zich eenigs-

zins kan oriënteeren omtrent de deelname aan bovenvermelde 
tentoonstelling, wordt den niet-vergaderingbezoekers verzocht, 
indien zij in principe willen inzenden, hiervan kennis te geven 
aan den heer Raatgever, Steenstraat 1, Utrecht. 

Candidaat-lid. 
J. W. van Kuijk, student, Maarssen. 

Vergaderingen. 
Maandag 18 Mei 1936: bestuursvergadering in restaurant 

Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Dinsdag 26 Mei 1936: ledenvergadering in Hotel des Pays-

Bas, Janskerkhof, Utrecht, te 8 uur. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 

4. Ballotage. 5. Landen wedstrijd Duitschland (Duitsche Rijk) 
na 1923. 6. Rondvraag. 7. Veiling. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Donderdag 23 April 1936, des avonds te 8J4 uur, in 
hotel „De Gouden Kroon", 's.Gravenhage. 

Wederom was het aantal aanwezigen boven de 40, toen de 
voorzitter de vergadering met een woord van welkom opende 
en allen, in het bijzonder 3 introducé's, welkom heette. De 
notulen werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en 
daar er geen ingekomen stukkon te behandelen vielen, werd 
dadelijk overgegaan tot de heden avond uit te brengen ver
slagen van de diverse functionarissen, waarvan er geen enkele, 
de bibliothecaris uitgezonderd, in mineur gesteld was, en de 
laatste dan nog alleen, omdat hij het afgeloopen jaar zoo 

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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weinig, feitelijk té weinig, te doen had gehad ! Geconstateerd 
kon worden dat, al waren er dan ook geen lezingen enz. ge
weest, die steeds zoo welkom zijn, toch het philatelistisch leven 
in onze vereeniging en op onze vergaderingen in bblakenden 
welstand verkeerde en onze avonden hoe langer hoe meer 
gaan beantwoorden aan het doel, dat onze vereeniging be
oogt: het vergemakkelijken van het onderling ruilen van 
zegels en gedachten over onze mooie liefhebberij. Nog steeds 
gaan wij in ledental vooruit en eveneens in aantal bezoekers 
onzer vergaderingen. 

Voor onzen bibliothecaris, den heer Bloys van Treslong 
Prins, dien het bestuur met groot leedwezen uit zijn midden 
ziet heengaan (al moet het ook de reden billijken, die hem 
daartoe, helaas, nopen), werd gekozen de heer T. E. Thiange, 
die deze benoeming aannam. 

Aan de bestuursleden, belast met verantwoordelijk beheer, 
werd door de vergadering aquit en décharge verleend en 
aan allen werd door den voorzitter de dank van zichzelven en 
onze vereeniging gebracht. 

De voorgehangen candidaat werd met algemeene stemmen 
tot lid aangenomen; er had nog een kleine veiling plaats in 
weerwil van al het reeds behandelde en daarna de verloting, 
waarna de voorzitter de vergadering sloot. A. S. jr. 

Nieuw lid. 
E. Hamakers, Rusthoekstraat 42, Den Haag. 

Candidaat-Iid. 
Ph. Kremer, Den Haag. 

Adresverandering. 
I. J. Milborn wordt Anthonie Duijckstraat 81, Den Haag. 

Uitloting „Bewijzen ad ƒ 2,50". 
De volgende nummers zijn uitgeloot ,welke zijn in te wis

selen bij onzen penningmeester, den heer G. Muijs, ten kan
tore der Nuts-Spaarbank, Groot Hertoginnelaan, dan wel 
tegen inzending aan zijn adres, Meezenlaan 12, kunnen worden 
overgemaakt na aftrek der remisekosten: 24, 58, 77, 78, 82, 
103, 129, 138, 229, 269, 280. 330, 347, 351, 380, 391. 414, 
513, 515, 522, 527, 664, 666, 705, 708, 720. 730. 767. 864, 
918, 956, 983, 986, 997, 1010, 1061. 1109, 1133, 1158. 1181, 
1183, 1187, 1211, 1228, 1231, 1287, 1293, 1373. 1410, 1415, 
1420, 1421, 1423, 1436. 1463, 1489, 1522, 1533, 1539, 1550, 
1557, 1611, 1661, 1668, 1682, 1698, 1715, 1733. 1778, 1801, 
1803, 1840, 1844, 1850, 1858, 1914, 1917, 1950, 1952, 1963. 

Vergadering. 
RUILAVOND op Donderdag 28 Mei 1936, des avonds te 

SVi uur, in hotel „De Gouden Kroon", 's-Gravenhage. 

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

VERSLAG der 25e jaarvergadering, gehouden op Woensdag 
22 April 1936, in het „Zuid", 's-Gravenhage. 

Aanwezig 116 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom 
tot de talrijke aanwezigen en in het bijzonder tot den heer 
Verbeek, voor het eerst aanwezig, den heer Grégoire, den 
heer Van Leijden, eere-voorzitter, en de beeren Van der 
Mark, Rouwenhorst en Bruinse, bestuursleden van de af-
deeling Dordrecht. Hij wijst op den groei der vereeniging in 
de laatste jaren, hetwelk hem groot genoegen doet en dank
baar stemt voor allen, die medewerkten om te bereiken dat 
wü op deze jaarvergadering met een aantal van 817 leden 
(inclusief jeugdleden) zijn vereenigd. 

De voorzitter der afdeeling Dordrecht, de heer Van der 
Mark, dankt daarna voor de vriendelijke ontvangst en de 
hartelijke samenwerking en biedt het cadeau aan, dat met 
ons 25-jarig jubileum is toegezegd. Tevens geeft hij als 
candidaat-lid op het 4e dameslid zijner afdeeling. 

Na dank door den heer Reijerse worden de notulen der 
vorige vergadering goedgekeurd. De secretaris brengt daarop 
zijn jaarverslag uit. Hij wijst erop, dat het 25e jaar der ver-

J. K. RIETDIJK. — I 

eeniging voor de voorgaande niet onderdeed. WJj constateeren 
een opgewekt philatelistisch leven. Met de afdeelingen mede 
84 ledenvergaderingen; een grooter aantal bestuursvergade
ringen. Wij begonnen 1935 met 668 leden en 3 jeugdleden en 
sloten het af met 731 leden en 15 jeugdleden. Onder de vele 
mutaties betreuren wij 10 overledenen. 

In 1935 werden de afdeelingen Nijmegen en Zwolle op
gericht. Dordrecht vierde in Mei haar 12 <4-jarig bestaan. 
De grootste vergadering in Den Haag telde 104 leden, de 
kleinste 43. In 1935 had Den Haag een gemiddeld vergade-
ringbezoek van 68 leden tegen 58 in 1934. Grooten dank ver
dienen de vele medewerkers in Den Haag en in de afdee
lingen. Er is alle reden tot tevredenheid en voor een gunstige 
verwachting voor 1936. 

De verificatie-commissie, bestaande uit de heeren Van der 
Zee en Brakenburg, brengt haar verslag uit met veel waar
deering voor het vele en nauwkeurige werk van den penning
meester en stelt voor hem deswege te dechargeeren, hetgeen 
onder applaus geschiedt. De voorzitter leest wegens afwezig
heid van den heer Van der Willigen de rekening en verant
woording voor, waarna de begrooting voor 1936 wordt goed
gekeurd. 

Hierna brengt de heer Kirchner, als bibliothecaris, zijn ver
slag uit; 32 leden deden aanvragen voor 71 werken. Van ver
scheidene leden werden nieuwe werken en tijdschriften ont
vangen. De falsificaat-albums werden voortdurend aangevuld. 
Voor aanwinst werd ƒ 47,82 besteed. 

Na dank voor het vele werk van den bibliothecaris stelt de 
voorzitter de ledenverkiezing aan de orde. 

Vervolgens vraagt de eere-voorzitter het woord en wijst op 
onzen sterken aanwas, op 25 eervolle jaren, die achter ons 
liggen en brengt grooten dank aan het huidige bestuur, aan 
wie deze gunstige ontwikkeling te wijten is. 

Hierna neemt de jaarlijksche verloting een aanvang. Allen 
trekken hun prijs. Als mooiste prijzen worden getrokken de 
nummers 6, 10, 11, 12, 18 en 24. 

Vóór het einde nog een kleine veiling. Bij de rondvraag 
brengt de voorzitter nogmaals zijn dank naar vele zijden, 
niet het minst aan de familie Lorang, die met haar cither, 
kwartet meermalen een zeer aangename afwisseling gaf aan 
het zakelijk deel der vergadering. Hij spreekt verder de hoop 
uit, dat het voleend jaar weer allen aanwezig zullen zijn en 
roept ieders medewerking in voor de toekomst en sluit, na 
eerst er nog eens de aandacht op gevestigd te hebben, dat wü 
voortaan een officieel ruiluur zullen invoeren op onze ver
gaderingen. J. N. H. V. R. 

Mededeelingen. 
De Ie prijs trok de heer L. M. Smits, van de afdeeling 

Dordrecht. 
De getrokken prjjzen voor de leden van 's-Gravenhage en 

omstreken zijn tot 1 October 1936 te verkrijgen bjj den heer 
C. van der Willigen, Beeklaan 454, 's-Gravenhage. 

De heer J. Nering Bögel schonk nog een prijs voor de 
jaarlijksche verloting. 

Nieuwe leden. 
701. P. K. Kwinth, Oranjelaan 13, Driebergen. 
716. B. J. A. M. Elias, De Carpentierstraat 24, Den Haag. 
799. J. J. Antonietti, Kwartellaan 13, Den Haag. 
D. 800. mej. M. de Haan, Dubbeldamscheweg 242, Dordrecht. 

(Afdeeling Dordrecht). 
Candidaat-lid. 

C. Molhoek, Oosterloostraat 20, Voorburg (Z.-H.). (Voorge
steld door A. M. Saris en M. J. van den Brink). 

Verbetering. 
Niet D. 566, maar D. 564 bedankte en werd: 
D. 564. C. A. Kool. 
245. M. J. H. Hardijzer, Den H a a g ' ) , bljjft tot einde des 

jaars lid. 
Afvoeren. 

J. F. Heijmans, Leiden. -) 

' ) Verzoeke opgave van nauwkeurig adres. Adm. 
2) Komt niet meer voor in de cartotheek. Adm. 
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Rekening van de Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage over 1935. 

Ontvangsten . 

Contributies 
Entrée ' s . . . . 
Veilingen 
Commissie rondzend ingen 
Afgeschreven deb i teuren 
Interes t . . . . 

Begroot 
bedrag . 

ƒ 1515,— 
- 65,— 
- 26,— 
- 370,— 

. 120,— 

■ ƒ 2096,— 

Werkeli jk 
bedrag . 

ƒ1716,19 
- 156,— 
- 29,54 
- 401,66 

2,50 
- 139,53 

ƒ 2445,42 

Ui tgaven 

Kosten Maandblad, na a f t rek op. 
b rengs t abonnementen, enz. . 

Zaa lhuur . . . . 
Verlot ingen 
Onkosten 
Assuran t i e 
Jeugdclub 
Onvoorziene u i tgaven 
Bat ig saldo 

Begroot 
bed rag . 

ƒ 1265,— 
- 72,— 
- 380,— 
- 200,— 
- 44,33 

. ■- 4 5 ' , -

- 89,67 

ƒ 2096,— 

Werkeli jk 
bed rag . 

ƒ 1347,12 
- 7 2 , -
- 335,59 
. 235,09 
- 45,38 
. 1 5 , -
- 2 8 , 0 1 ^ 
- 367,22 K 

ƒ 2445,42 

Verandering. 
107. W. L. Brocx, Zaltbommel, wordt: W. B. Brocx, Graaf 

Florisstraat 63a, Rotterdam. 
Adresveranderingen. 

50. C. J. Reijerse, voorzitter. Prinses Mariestraat 34, Den 
Haag. 

8. J. F. Kastelijn, Antheunisstraat 114, Den Haag. 
493. A. L. C. Sjouken, Eschdoornstraat 98, Den Haag. 
460. P. H. Kwadijk, Lunterscheweg Ee Ib, Ede (Gld.). 
475. W. H. A. Ontrop, Renbaansctraat 64, Scheveningen. 
D. 411. W. H. Moorrees, Gevaertsweg 17, Dordrecht. 

B. C. Th. Spierenburgh, Vermeerstraat 6, Nijmegen. 
334. mr. G. van der Veen, van Medan naar Rijksstraatweg 

793, Wassenaar. 
463. mej. J. Janssen, De Lairessestraat 51, Amsterdam, Z. 
254. W. I. van Genderen, Ruisdaelstraat 52, Nijmegen. 
303. dr. J. C. B. Eijkman, Wolvendak 127, Eindhoven 

(Tongelre). 
693. E. H. Ferguson, Van Swietenstraat 159, Den Haag. 
181. J. P. van der Valk, Hertog Reinoudsingel 103, Venlo. 
33. J. C. Hess, Pasteurstraat 131, Den Haag. 
77. M. L. Spier, Hasseltschestraat 40, Scheveningen. 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van Woensdag 29 April 1936. Aanwezig waren 

57 leden, w. o. 4 dames. Ingekomen is o. a. bericht van over
lijden van ons lid, den heer L. Smits; zijn nagedachtenis werd 
door de vergadering op eerbiedige wjjze herdacht. De voor
zitter deed mededeeling van het verloop der jaarvergadering 
van „Philatelica". Alle aanwezigen ontvingen de voor hen 
bestemde prijzen van de jaarverloting. Mejuffrouw De Haan 
werd aangenomen als lid; zjj bleek nr. 800 van „Philatelica" 
te zijn en ontving de toezegging van een jubileumboek als 
geschenk. De gewone maandelijksche verloting bracht alle 
aanwezigen in het bezit van een of meer zegels, waarna de 
vergadering werd gesloten. De vergaderingen der jeugdclub 
zullen den len Woensdag van elke maand gehouden worden 
in „Taveerne ter Merwe". A. R. 

Overleden. 
D. 418. L. Smits, Dordrecht. 

Afdeeling Venlo. 
14 April 1936 werd de ledenvergadering gehouden in café 

Nationaal. Te 9 uur opende te voorzitter, de heer J. P. van 
der Valk, de vergadering. De notulen der vorige vergadering 
werden onveranderd goedgekeurd. De vergadering had verder 
haar gewoon verloop en werd na de gebruikelijke verloting 
en rondvraag om 11 uur gesloten. 

Afdeeling Nijmegen. 
De vergadering van 28 April werd door 17 leden bezocht. 

Voorzitter de heer F. J. de Waal. Als geschenk ontvangen het 
boekje van mr. Van Peursem over wijlen koningin Astrid. Bij 
de rondvraag ontwikkelde zich een uitgebreide bespreking 
over de rondzendingen, speciaal de plaatsing op de rouleerings-
lijst en de verdeeling in twee routes heeft aller belang
stelling. Voor de veiling was weinig belangstelling. 

J . K. RIETDIJK. 

Afdeeling Tilburg. 
Op 2 April kwam te half 7 de jeugdclub bijeen; om 8 uur 

onder bijzonder groote belangstelling de gewone vergadering. 
De voorzitter, de heer P. Mennen, dankte de beeren F. Car. 
lier, M. Horbach en Jos. Maussen uit Maastricht voor hun 
moeite om tot oprichting der jeugdclub te komen. Een ge-
introduceerde werd met algemeene stemmen als lid aan
genomen. Na een half uur algemeene ruilgelegenheid werd de 
veiling gehouden, die om de andere vergadering plaats vindt. 
Ditmaal werden zeer mooie exemplaren aangeboden. De over
blijvende tijd werd besteed met het uitwisselen van corres
pondentie-adressen van verzamelaars en het verschaffen van 
inlichtingen over bepaalde zegels. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7 uur, ledenvergadering op Woens

dag 27 Mei 1936, te 8 uur, in het „Zuid", Groenmarkt, Den 
Haag. 

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

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou
wenhorst, Celebesstraät 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 „Corbelijn", Tiel. 
Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: H. 

Derex, Westwal 30b, Goes), eiken 3en Woensdag der maand. 
Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, He-

rungerweg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7M 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. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Woens
dag 29 April 1936, in restaurant „National", Arnhem. 

Aanwezig 22 leden. Aangezien de voorzitter iets later zal 
komen, wordt de vergadering geopend door den penning
meester. Hij heet mevrouw Westermann welkom, die voor het 
eerst de vergadering bijwoont. De notulen van de vergadering 
van 28 Februari worden gelezen en goedgekeurd. De notulen 
van de vergadering van 25 Maart worden ongelezen goed
gekeurd, omdat deze woordelijk in het Maandblad hebben ge
staan. De waarnemend voorzitter deelt mede, dat aan de op
roeping voor de jeugdafdeeling nog maar 3 candidaten gehoor 
hebben gegeven. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Daarna kwam de voorzitter ter vergadering. Bij de inge
komen stukken was een werkje van den heer Van Peursem 
over koningin Astrid, voor welke mooie aanwinst in de Phila
telie den schenker dank wordt gebracht. Het eerste nummer 
van de „Aero-Philatelist" zal in de portefeuille circuleeren. 

De voorziter deelt mede, dat hij met den heer Raadsveld 
„De Globe" vertegenwoordigd heeft op de begrafenis van 
mevrouw Schuurman. 

Aan de orde is dan het verkiezen van een bestuurslid. De 
voorzitter wijst er met nadruk op, dat het lid dat gekozen 
wordt in staat en bereid moet zijn het secretariaat op zich 
te nemen. Als candidaat wordt genoemd G. J. H. van Ton
geren. Na gehouden stemming blijkt, dat genoemde heer Van 
Tongeren is gekozen, aan wien mededeeling van zijn be
noeming zal worden gedaan. 

Nadat bij de rondvraag nog enkele punten van onderge
schikt belang zijn besproken, wordt de vergadering gesloten. 

G. M. W. V. 
Bedankt als lid. 

41. mr. A. J. Enschedé, Aerdenhout. 
Overleden. 

111. mevrouw J. G. Schuurman-Meesters, Arnhem. 
Adreswij zigingen. 

78. J. W. G. Meerstadt, Graafscheweg 292, 's-Hertogenbosch. 
18. mevr. C. de Bruijn-Vrins, Van Pallandtstraat 61, Arnhem. 

112. J. M. Hagenbeek, Nieuwe Plein 31b, Arnhem. 
61. C. Th. Meijer, Nieuwe Doelenstraat A 299 IV, Zevenaar. 

Mededeeling. 
Voorloopig zal de functie van hoofd van de rondzendingen 

door den heer C. Raadsveld, Velperbuitensingel 13, Arnhem, 
worden waargenomen. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 27 Mei 1936, des avonds te 8 uur 

precies, in „National", Arnhem. 

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

VERSLAG der gewone bijeenkomst, gehouden op Dinsdag 
21 April 193S, des avonds te 7K uur, in de bovenzaal 
van het „Zuid-Hollandsch Koffiehuis", Korte Hoogstraat 
27a, Rotterdam. 

Aanwezig 24 leden en als introducé de heer Stoel. De voor 
zitter opent de vergadering, heet allen welkom en begint met 
het voorlezen van enkele ingekomen stukken van het Bonds-
bestuur. Op voorstel van den heer Frenkel wordt een wijziging 
voorgesteld van art. 9 B betreffende de keuring. Besloten 
wordt aan het Bondsbestuur te verzoeken bij de bemiddeling 
voor te keuren postwaarden door buitenlandse deskundigen 
een minimum van 50 cent voor den Bond te berekenen. Verder 
had het boekje over wijlen koningin Astrid de belangstelling 
van de vergadering. Eenige boekjes werden besteld. 

Dan worden de notulen der vorige vergadering gelezen en 
ongewijzigd goedgekeurd. De vice_voorzitter, de heer Van den 
Hoven van Genderen, verzoekt dan den heer Van Harderwijk 
ziJn algemene verzameling te laten rondgaan. Achtereen
volgens passeren de mooi opgezette emissies van verschillende 
landen van Europa, waarna een hartelijk dankwoord van den 
vice-voorzitter volgde. De verloting van het extra zegel 
bracht den heer Vooren de zege voor ditmaal. Hierna kwam de 
gewone verloting. De rondvraag bracht voor een volgende 
maal de toezegging van Hongarije, dat door den heer Vooren 
zal worden gedemonstreerd. Niets verder aan de orde zijnde, 
sloot de voorzitter deze zeer geanimeerde vergadering. L. W. I. 

Vergadering. 
Eerstvolgende bijeenkomst op Dinsdag 12 Mei 1936, in het 

Zuid-Hollandsch Koffiehuis, Korte Hoogstraat 27a, Rotterdam. 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 

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

VERSLAG van de ledenbijeenkomst, gehouden op Vrijdag 
24 April 1936, te Haarlem. 

Van de gelegenheid tot onderling ruilen wordt door enkele 
leden gebruik gemaakt. Na ingeleid te zijn door den voor
zitter, geeft de heer De Jong eerst een overzicht van Frank
rijk en de postzegelfabricage ten tijde der verschijning van 
de eerste serie zegels van dat land en toont daarna het be
treffende gedeelte zijner collectie. Na afloop dezer bezichtiging 
gaat een derde der kavels van de veiling in andere handen 
over. Wegens het gevorderde uur wordt deze bijeenkomst 
gesloten, alleen wordt nog gehouden de verloting onder de 
aanwezigen, wier aantal vier personen meer bedraagt dan tot 
nu toe op een ledenvergadering werd bereikt. H. W. 

Voorgesteld als lid. 
E. J. Gosen, Julianalaan 68, Overveen. 

Ingeschreven als lid. 
103. J. C. Tol, Craijenestersingel 19, Heemstede. 
212. W. B. Brocx, Graaf Plorisstraat 63a, Rotterdam, C. (Oud-

lid; overschrijving van ir. W. L. Brocx). 
Adres wij zigingen. 

145. W. B. de Jager, thans Geuzenkade 70 II, Amsterdam, W. 
76. C. van de Wall, thans Ripperdastraat 5, Haarlem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 29 Mei 1936, des avonds te 

SVi uur, in het gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, 
Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maan
dag 27 April 1936, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig 23 leden. De voorzitter opent te half negen deze 
vergadering met een woord van welkom. De notulen van de 
Februari- en Maart-vergadering worden daarna voor den 
secretaris gelezen en onveranderd vastgesteld. Bij de in
gekomen stukken bevindt zich een exemplaar van het juist 
uitgekomen werkje „Koningin Astrid" van mr. J. H. van 
Peursem. Dit exemplaar wordt in dank aanvaard en voor de 
bibliotheek bestemd. Het candidaat_lid, de heer Horlings, 
wordt met algemeene stemmen als lid aangenomen. Dan volgt 
een verloting van eenige mooie zegels. 

Daarna houdt de heer Kleiman een causerie over de zegels 
van Litauen. Na een zeer uitvoerige inleiding behandelt 
spreker de verschillende emissies aan de hand van zijn vrij
wel volledige verzameling van dit land. De aanwezigen luis
teren met veel aandacht en geven bij het einde door een 
hartelijk applaus hun waardeering te kennen. De heer dr. 
Wachters zegt den heer Kleiman namens de aanwezigen har
telijk dank. Na rondvraag wordt daarop het officieele gedeelte 
van de vergadering gesloten en overgegaan tot de veiling. 

Nieuw lid. 
21. H. Horlings, Hoofdkade 12, Stadskanaal. 

Candidaat-Ieden. 
H. F. Snijders, Groningen. (Voorgesteld door R. B. de Jonge). 
B. Wiersma, Leeuwarden. (Voorgesteld door M. Th. La Gro). 

Adresveranderingen. 
59. J. Beukema wordt De Sitterstraat 7a, Groningen. 
14. S. Brouwer wordt Floresplein 22b, Groningen. 
18. H. van Teerns wordt Ceramstraat 30, Groningen. 

159. J. G. Jansens wordt Korreweg 206, Groningen. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 25 Mei 1936, des avonds te 
8.15 uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de bijeenkomst, gehouden op Maandag 
20 April 1936, in de benedenzaal van Taveerne Rutten, 
Vrijthof 50, Maastricht. 

De vergadering van 20 April j.1. viel uit door een voor
dracht, welke de heer J. D. van Brink heeft gehouden over 
„Enkele bijzonderheden uit de postgeschiedenis van oud en 
nieuw Maastricht". Op deze druk bezochte voordracht waren 
aanwezig buiten de leden vele genoodigden, waaronder ver
schillende dames, benevens de burgemeester en tal van nota
belen uit de stad. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en 
in het bijzonder den spreker van dezen avond. Hij deelt mede, 
dat de heer Van Brink zijn gegevens voor deze voordracht 
geput heeft uit de archieven van de stad Maastricht, hetgeen 
hem zeer veel tijd en moeite heeft gekost. Hierna geeft de 
voorzitter den heer Van Brink het woord. Aan de hand van 
vele jaartallen gaat spreker de postgeschiedenis van de stad 
na van de oudste tijden af tot op den huldigen dag. De voor
dracht, welke ongeveer 1M uur duurde, getuigde van een diep
gaande studie en een onuitputtelijk geduld. Een hartelijk 
applaus beloonde den spreker, waarna de voorzitter den heer 
Van Brink bedankte. 

Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat op de vergadering 
van 18 Mei a.s. een voordracht met lantaarnplaatjes zal ge
houden worden, wederom door den heer Van Brink, over „Van 
het Duifken tot de Pelikaan". Op deze voordracht, welke zeer 
belangrijk zal zijn, is introductie toegestaan. J. H. 

Adresverandering. 
86. P. J. L. Soons, thans Papenstraat 4, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 18 Mei 1936, vergadering; 
Maandag 8 Juni 1936, beurs; 
Maandag 22 Juni, vergadering; 

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

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

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

Te half negen wordt de vergadering door den voorzitter ge
opend met een welkom tot de aanwezigen. De heer EUerman 
wordt dan als lid der vereeniging aangenomen. Na lezing der 
notulen komen de ingekomen stukken aan de orde, waarbij 
o. a. een werkje over koningin Astrid door mr. Van Peursem, 
hetwelk in dank voor de bibliotheek wordt ontvangen. Het 
voorstel betreffende de werklooze leden, hetwelk in de Maart
vergadering is aangenomen, zal in de te houden Bondsverga
dering ter sprake worden gebracht, zoodat ook andere ver-
eenigingen dit voorbeeld zouden kunnen volgen. Van de hierna 
volgende rondvraag wordt door enkele leden gebruik gemaakt. 
De heer Zwagerman doet vragen over jeugdafdelingen en over 
te houden lezingen over philatelie. De heer Brouwer vraagt 
de maandverlotingen weer in te voeren met een kleine bijdrage 
uit de kas, hetgeen aangenomen wordt. De heer Klerk doet 
nog een vraag betreffende het rouleeringssysteem der rond-
zendingen. Nadat de voorzitter tot ieders tevredenheid de 
verschillende vragen heeft beantwoord en toegelicht, wordt de 
vergadering onder dankzegging gesloten. M. H. H. 

Rectificatie. 
In het verslag, opgenomen in het April-nummer, staat ver

meld, dat werklooze leden op kosten der vereeniging lid kun
nen blijven — voor elk jaar dat ze lid zijn — twee maanden. 
Bedoeld is hier tot een maximum van één jaar. 

Nieuw lid. 
L. L. Ellerman, Herzogstraat 54, Den Helder. 

Adresveranderingen. 
M. Quant, Ruyghweg 90, Den Helder. 
M. van Praag, Meerhuizenstraat 26 huis, Amsterdam, Z. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Dinsdag 

26 Mei 1936, in de gewone zaal. 

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

Adres wij ziging. 
B. Boersema, thans Doorvaartstraat 11a, Brunssum. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 25 Mei 1936; 
Beursavond op Maandag 8 Juni 1936; 

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

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

Candidaat-lid. 
H. Gorter, Handelskade, Stadskanaal, W. 

Adresveranderingen. 
14. J. Beukema, Mr. W. de Sitterstraat 7 A, Groningen. 

W. J. Wegeling, Coendersweg 133, Grrmingen. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 28 Mei 1936, des avonds te 83^ 
uur, in café „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene ledenvergadering, ge
houden op Woensdag 15 April 1936, in hotel Central, 
's-Hertogenbosch. 

Als de voorzitter te 8.40 uur de vergadering opent, zijn 
21 leden aanwezig, w. o. het nieuwe lid, mejuffrouw Heeren, 
die een bijzonder welkomstwoord in ontvangst moet nemen. 
Nadat de secretaris de notulen, van de vorige vergadering 
heeft voorgelezen, worden deze onveranderd vastgesteld. Bij 
de ingekomen stukken bevindt zich het reeds eerder aan
gekondigde werkje van mr. Van Peursem over koningin Astrid 
van België. De voorzitter beveelt dit geschriftje ten zeerste 
bij de aanwezigen aan, waarna meerdere leden een exemplaar 
bestellen. 

Daar het bestuur geen bijzondere mededeelingen heeft, 
kan de verloting een aanvang nemen, waarvoor ook thans 
wederom een aantal aardige prijsjes beschikbaar zijn. 

Bij de rondvraag worden nog eenige vragen gesteld be
treffende de junioren-af deeling, terwijl een der leden het 
houden van een tentoonstelling in overweging geeft. Het 
bestuur zal een en ander nader onder het oog zien. 

De directeur der afdeeling verkoop maakt de leden nog op
merkzaam, dat het aantal „open vakjes" in de ruilboekjes 
„onrustbarend" toeneemt en verzoekt daarom steeds op een 
nauwkeurige afstempeling te willen letten. 

Niets meer aan de orde zijnde, gaat de voorzitter over tot 
sluiting van het officieele gedeelte der vergadering, waarna 
het ruilen en handelen wordt voortgezet. P. H. 

, Nieuwe leden. i 
mej. Chr. Heeren, Vughterstraat 76, 's-Hertogenbosch. 
B. van der Steen, Nieuwstraat, Oirschot. 

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

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 



16 MEI 1936. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE VIII 

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

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

Aanwezig 15 leden. Bericht van verhindering is ingekomen 
van de heeren Thielen en Kam. Na goedkeuring van de no
tulen der vorige vergadering Wordt de heer ir. J. G. Kam 
met algemeene stemmen als lid aangenomen. Na eenige in
leidende woorden van den heer Mulder wordt overgegaan tot 
bezichtiging van zijn zeer fraaie en uitgebreide collectie 
Oostenrijk, Bosnié-Herzegowina en Tsjecho-Slowakije. Bijzon
dere vermelding verdienen de met veel zorg bijeengebrachte 
variëteiten van Tsjecho-Slowakije, alsook de semi-officieele 
uitgiften van Bosnië. Hierna vindt weder een gratis verloting 
plaats van door de heeren Brouwers, Faber, Van Lieshout, 
Mulder, Promper, Van Schijndel en Van de Ven beschikbaar 
gestelde zegels. Door den heer Van Schijndel is verder nog 
een loupe ter beschikking van de vereeniging gesteld. Na rond
vraag volgt vervolgens sluiting van het officieele gedeelte 
van de vergadering. A. H. J. S. 

Nieuw lid. 
52. ir. J. G. Kam, Ie Haagstraat 82, Helmond. 

Adreswijziging. 
11. Th. J. W. van Hoof, Jan Stevensstraat 22, Helmond. 

Rondzenddienst. 
Inzendingen voor den rondzenddienst van donateurs en leden 

worden gaarne tegemoet gezien door het hoofd van den rond
zenddienst, Hurkschestraat 26, Helmond. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 25 Mei 1936, 

des avonds te 8 uur, in „De Beurs" (Van Vilsteren), Markt, 
Helmond. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 24 
April 1936, in het Patronaatsgebouw, IJmuiden. 

Aanwezig 15 leden. Te ongeveer half negen opent de voor
zitter de vergadering. Naar aanleiding van de Zeppelin-vlucht 
naar Amerika geeft de voorzitter eenige inlichtingen, door 
hem ingewonnen omtrent de te verzenden poststukken. Hierna 
wordt als lid voorgesteld de heer C. Verdonk, die als zoo
danig met algemeene stemmen wordt aangenomen, waarna 
de gebruikelijke verloting plaats heeft en eenige leden weder 
in het bezit komen van mooie zegels. Vervolgens wordt de 
avond met onderling ruilen doorgebracht, waarna te ongeveer 
elf uur de sluiting volgde. B. J. S. 

Nieuw lid. 
C. Verdonk, Ruijsdaalstraat 47, IJmuiden, O. 

Bedankt. 
B. Gjertsen, Schoutenstraat 3, IJmuiden. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 27 April 
1936, in „Het Schaakbord", Kleiweg, Gouda. 

Om half negen opent de voorzitter de vergadering en heet 
de aanwezigen welkom. Aanstonds wordt overgegaan tot de 
ballotage van den heer J. van der Kind, die met algemeene 
stemmen tot de vereeniging wordt toegelaten. Vervolgens 
verzoekt de voorzitter den secretaris de notulen voor te lezen, 
welke notulen ongewijzigd worden goedgekeurd. Ingekomen is 
het keurig verzorgde boekje van den heer mr. Van Peursem, 

die op eenvoudige wijze illustreert het leven van de koningin 
der Belgen en het tragische einde daarvan. De belangstelling 
voor dit boekje is dan ook groot, zoodat er verscheidene exem
plaren worden besteld. Ook de nieuwe catalogus Nederland en 
Koloniën der Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhande
laren vindt aftrek. Een schrijven van den heer R'esz wordt 
voor kennisgeving aangenomen. Niets meer te behandelen 
zijnde, wordt de rondvraag aan de orde gesteld, waarvoor nie
mand zich opgeeft, waarna de vergadering wordt gesloten. 

De voorzitter verrast ons met een lezing over de eerste 
emissie van Nederland, welke door hem op heldere en boeiende 
wijze wordt voorgedragen. Ter verduidelijking circuleeren 
eenige cartons met opgeplakte zegels, zoodat een ieder zich 
kan oriénteeren. Vervolgens wordt er nog wat gehandeld met 
den heer Daudt, waarna om half elf de vergadering uiteen 
gaat. D. P. 

Rectificatie. 
In het vorig nummer stond vermeld de naam M. Schooten, 

Goejanverwellendijk 13, Gouda. Dit moet zijn M. Schouten, enz. 
Nieuw lid. 

J. van der Kind, Staringstraat 20, Gouda. 
Candidaat.Iid. 

P. Rond, Fluweelensingel 91, Gouda. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 25 Mei 1936, des avonds te 8 uur, 
in „Het Schaakbord", Kleiweg, Gouda. 

N. Ver. V. Luchtp.verz. „De Vliegende Hollander". 
Secretariaat: Stünbuijsstraat 35, Nijmegen. 

Mededeelingen. 
De heer H. L. S. Adama zal, in verband met zijn werkzaam

heden in de landbouwpractijk, gedurende de eerstvolgende 
maanden alleen en op de snelste manier te bereiken zijn: 
p.a. J. M. Peters, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. Het andere 
adres vervalt dus. 

Naar aanleiding van het verschijnen van den luchtpost
catalogus werden ons verschillende aanvullingen medegedeeld. 
Aangezien in theorie vele mogelijkheden van eerste luchtpost
stukken zijn te ontwerpen, die in werkelijkheid in het geheel 
niet bestaan, verdient het aanbeveling bij de opgaven steeds 
te vermelden, of men de vermelde stukken werkelijk gezien 
heeft of dat er althans waarschijnlijkheid van bestaan is. 

Uit Engeland ontvingen wij ten geschenke een stukje van 
het doek van de R 100: het luchtschip, dat in 1930 een succes
volle reis v.v. naar Canada maakte en daarna afgebroken is. 
Alhoewel geen philatelistische rariteit zijnde, zijn er misschien 
toch onder onze leden liefhebbers, die zich als souvenir van 
dit luchtschip — dat nimmer officieel luchtpost vervoerde — 
een stukje daarvan wenschen. Tegen vergoeding van porto
kosten zijn eenige kleine stukjes gratis beschikbaar. J. P. 

Firma J. VOET (J.G. Millaard), 
KEIZERSTRAAT 4, - ROTTERDAM. 
Uitgebreidste voorraden zegels 

(zoowel de oudste als de nieuwste uitgiften) van 
EUROPA EN NEDERLANDSCHE KOLONIEN. 

PHILATELISTISGHE BEN00DI6DHEDEN: 
PINCETTEN, LOUPEN, GOMPAPIERTJES, 
ALBUMS, CATALOGI, LITERATUUR, ENZ. 
SAe. pifun that meattó axiUa-facUan, (.,) 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Machine 446 III. 
Uit het afzenderscliché van type II werd de naam N.V. 

EXPORTCHLEB verwijderd. 
Machine 466 II. 
Deze machine werd naar Almelo verplaatst en voorzien 

van een nieuw afzenderscliché tusschen de stempels: FIRMA 
S. J. VAN ESSEN / ESGAS / TANNERS / ALMELO / 
FIRMA G. J. GAST JR., met wederom als achtergrond een 
vy f puntige ster. 

Machine 536 II. 
Begin April werd een reclame links opgenomen: Texaco / 

producten / besparen U / geld. (in rechthoek). 
Machine 538. 
Model C3B, sedert 1 April in gebruik bij de Alg. Friesche 

Levensverzekering Maatschappij te Leeuwarden. Tusschen 
de stempels in rechthoek: ALGEMEENE FRIESCHE / 
LEVENSVERZEKERING / MAATSCHAPPIJ / OPGERICHT 
1844 / ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ / ALLE WINSTEN 
/ VOOR VERZEKERDEN. 

Machine 562 III. 
Een nieuw cliché links vermeldt: Pinkster / Clubreis / naar 

de / Middellandsche Zee / per SS Slamat / 19 Mei - 4 Juni. 
Machine 588 III. 
Met het afzenderscliché van type II werd thans ook het 

reclame-cliché links van type I (Hygienisch-Zigzag) tezamen 
gebruikt. 

Machine 603. 
Model C3B, sedert 3 Februari in gebruik bij de Centrale 

Nederlandsche Ambtenaarsbond te 's-Gravenhage. Tusschen 
de stempels CN / AB. 

Machine 608. 
Model C3B, begin 1936 gedurende ongeveer 2 maanden in 

gebruik geweest bij de N.V. Brandstoffen- & Bouwmaterialen-
handel v/h Van de Ven & Co. te Eindhoven. Tusschen de 
stempels een brandend vuur in dubbelen cirkel met als om-
schrift: VAN DE VEN EN Co's BRANDSTOFFEN WINNEN 
HET ALTIJD IN KWALITEIT. 

Machine 609 II . 
Begin April was het afzenderscliché gewijzigd in: Edy / 

EMAILLE. 
Machine 616. 
Model C3B, sedert 24 Maart in gebruik bij de N.V. Reinders' 

Olie- & Veevoederfabrieken te Zwolle. Tusschen de stempels 
een koksfiguurtje naast een anderhalf maal zoo groote flesch 
met bijschrift: ZWOLSCHE / SLAOLIE. 

Machine 620. 
Model C4B, sedert 12 Maart in gebruik bij de Eerste Neder

landsche Coöp. Kunstmestfabriek te Vlaardingen. Tusschen 
de stempels een molentje, waaroverheen: EERSTE NED. 
COÖP. / KUNSTMESTFABRIEK. 

Machine 622. 
Model C4B, sedert 31 Maart in gebruik bij de N.V. Amster-

damsche Superfosfaatfabriek te Utrecht. Tusschen de stem
pels: Ultra Super (in rechthoek). 

Machine 628 III. 
Links een doosvormige figuur met een vijl, waarnaast het 

handelsmerk NICHOLSON / U.S.A. / EISCHT / DIT MERK 
OP UW VIJL. 

Machine 629. 
Model C3B, sedert 1 Maart in gebruik bü het Centraal 

Bureau der Ned. Textielconventie te Arnhem. Tusschen de 
stempels: CEENTRAAL BUREAU / DER NEDER
LANDSCHE / TEXTIEL CONVENTIE. 

Machine 632. 
Model C3B, sedert 6 April in gebruik bij de N.V. Van 

Dungen's Chocoladefabrieken te Nijmegen. Tusschen de 
stempels: VAN DUNGEN'S / Chocolade / Bonbons, links van 
den datumstempel: „DUNKO" / Chocolade / Pastilles. 

Machine 637 I.II. 
Model C3B, sedert 1 April in gebruik bij de firma H. W. 

Holsmuller te Alkmaar. Tusschen de stempels: Firma / H. W. 
Holsmuller / Grossier. BiJ type I links: HOLSMULLER's / 
VERPAKTE LEVENSMIDDELEN / (Afb. rijstvogel in 
ovaal) / „DE RIJSTVOGEL"; bü type I I : Sabina / koffie en 
thee. 

Machine 639. 
Model C3B, sedert 4 April in gebruik bü de Commissie ter 

voorbereiding van de Wereldjamboree 1937 te 's-Gravenhage. 
Cliché's als op bügaande afbeelding. 

Machine 646. 
Model C3B, sedert 16 April in gebruik bü de Noord-Friesche 

Middenstandsbank N.V., te Leeuwarden. Tusschen de stem
pels: NOORD-FRIESCHE / MIDDENSTANDSBANK N.V. 
in rechthoek. 

Machine 659 I.II. 
Model C3B, sedert 28 April in gebruik bü Benninga's 

Friesche Margarine-fabrieken N.V. te Leeuwarden. Tusschen 
de stempels in rechthoek BENNINGA, bü type II bovendien 
links: een kinderkopje met by schrift: Friesche gezondheid en 
kracht / door Benninga's producten gebracht. 

Rectificatie. 
In het Februari- en April-nummer vermeldden wü, dat de 

Francotype-machines 532 en 582, resp. gebruikt door de N.V. 
v.d. Heem & Bloemsma en de N.V. Van Melle door de Hasler-
machines 616 en 614 vervangen waren; Ruys' Handelsvereeni. 
ging bericht ons echter, dat deze beide Francotyps nog steeds 
gebruikt worden. 

Hasler. 
Machine H. 507 III. 
Het kantoorgebouw Petrolea van type I werd weer tusschen 

de stempels geplaatst, links als Wj type II : Essolube. 
Machine H. 615. 
Sedert eind April in gebruik bü de N.V. P. F. v. Vlissin. 

gen's Katoenfabrieken te Helmond. Tusschen de stempels: 
Naamlooze Vennootschap / P. F. van VLISSINGEN & Co's / 
Katoenfabrieken. Links cirkelvormig: VLISCO STOFFEN / 
(afbeelding van een jongedame, gekleed in een gebloemde 
japon) / ONOVERTROFFEN. 

Komusina. 
Machine K. 115 IV. 
Een cliché links van den datumstempel vermeldt: Inter

lock / Prima / Kwaliteiten / in / katoen / en / wol. 
Machine K. 170 IV. 
De firma E. J. Goudsmit te Rotterdam stempelde onlangs 

zonder reclame links van den datumstempel. 

Postvervoer met de zeppelin „Hindenburg". 
Ook vanaf Nederland kan post verzonden worden met de 

Noord-Amerika-vluchten van het luchtschip „Hindenburg". 
Te beginnen met 6 Mei maakt dit luchtschip een reeks tochten 
tusschen Frankfurt (Main) en Lakehurst (bü New-York). 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Voor de volgende vluchten zijn voorloopig- de data 17 Mei 
en 18 Juni vastgesteld. 

Het luchtrecht bedraagt voor briefkaarten 50 cent per 
stuk, voor brieven 50 cent per 5 gram en voor de overige 
stukken 10 cent per 5 gram. De stukken moeten bestemd zijn 
voor Noord-Amerika, Midden-Amerika, West-Indië of Colum
bia en Venezuela in Zuid-Amerika. 

Uitsluitend bä de eerste vlucht mogen brieven en kaarten 
voor elke gewenschte bestemming verzonden worden. 

Voor verder dan New-York gelegen bestemmingen is door
zending per luchtpost mogelijk, indien eveneens het daarvoor 
verschuldigde luchtrecht voldaan is. 

De stukken moeten voorzien zijn van een luchtpostetiket en 
van het opschrift „Mit Luftschiff nach Nordamerika" even
tueel met de toevoeging „und mit Luftpost ab New-York". De 
Duitsche postdienst voorziet de stukken van een specialen 
stempelafdruk „Deutsche Luftpost Europa-Nordamerika". De 
duur van den overtocht zal omstreeks 3 dagen zijjn. Na een 
verblijf van een dag of twee te Lakehurst keert het lucht-
schip dan naar Frankfurt terug. 

De luchtverbinding Amsterdam-Prankfurt-Rome wordt be
nut om de laatst binnengekomen post nog tijdig naar Frank
furt te vervoeren. 

Op zijn eerste heenvlucht had het luchtschip 200.000 post
stukken aan boord. 

Voorts werden in verband met dezen geregelden zeppelin-
dienst op New-York de katapultpostvluchten van de stoom-
schepen „Bremen" en „Europa" beëindigd. De nabrengvluehten 
van Keulen naar Cherbourg in aansluiting op de afvaart van 
deze schepen aldaar blijven wel plaatsvinden. 

Dfi_eerate. ïlunhten der K.L.M. 
In verband met het feit, dat des Zondags voor de ver

zending van luchtpost met Europeesche bestemming geen 
gebruik wordt gemaakt van de van Schiphol vertrekkende 
vliegtuigen, vonden de eerste postvluchten van de opening 
der K.L.M, zomerdienstregeling Maandag 20 April j . l . plaats. 

De „Rietvink" met als gezagvoerder Duimelaar maakte •— 
geheel volgens de dienstregeling — haar vlucht naar Boeda
pest, alwaar de poststukken de bekende Hongaarsche aan
komststempels, het eenregelige violette stempeltje: Legi 
Postaval erkezett, en het datumstempel: Legi Posta / 936 
Apr. 20 21 / Budapest 72 verkregen. Deze stempels kwamen 
ook op de doorgaande correspondentie. 

Het keerende vliegtuig, de Douglas O.K.-A.I.A. van de 
Tsjechische luchtvaartmaatschappij, nad minder geluk. Boven 
Amsterdam gekomen zat Schiphol dicht door de mist. De radio 
functioneerde niet en de benzine raakte op. Een noodlanding 
te Doornspijk bij Elspeet, waarbij het toestel vernield werd 
maar de bemanning en passagiers er vrij goed afkwamen, was 
het gevolg. De poststukken kregen in Nederland geen bijzon
dere afstempeling. 

De eerste postvlucht via Frankfurt en Milaan naar Rome 
werd niet door de K.L.M, uitgevoerd, aangezien hiervoor nog 
geen ministerieele goedkeuring was afgekomen. De dienst 
wordt voorloopig door de Lufthansa in combinatie met de 
Italiaansche maatschappij onderhouden. De poststukken 
kregen in Rome een machinale datumafstempeling, welke niet 
op alle stukken even duidelijk is en ook op verschillende ont
breekt. De tekst luidt: Roma-Distribuzione 4-5 21-1V 36 XIV, 
Lotteria Automobilistic Di Tripol. 

Daar het vliegveld bij Stockholm nog niet geheel gereed 
was, werd de K.L.M, luchtdienst van Malmö nog niet tot 
Stockholm doorgetrokken. De openstelling van dit vliegveld 
vindt thans op 23 Mei a.s. plaats. Voor deze gelegenheid wordt 
door de Zweedsche posterijen een speciaal zegel van 50 öre 
uitgegeven, welk zegel, op den eersten dag gebezigd, van een 
speciale afstempeling voorzien zal worden. 

Reclamestempels voor de luchtpost. 
Het bestuur van den postchèque- en girodienst plaatst op 

zijn uitgaande correspondentie op een vrijgelaten plaats ter 
linkerzijde van de enveloppe een alleraardigst rood stempel 
met een opwekking, eigenlijk meer een herinnering aan: den 
luchtdienst van Nederland naar Indië. 

Vroeger was het onderstaande stempel in gebruik. 

K ^ ' ^ ^ 

JJLUCHTPpST I 
V ä . y X 

2K«1 
PER 
WEEK 

LUCHTPOST 
NED-IMDIE 

< > 

DIHSDAfi 
POSTEN. 

Thans, nu de vliegtuigen 2 maal per week naar Indië 
vliegen, heeft men het vervangen door een ander. 

Dat het bestuur van den postchèque. en girodienst op zoo
danige wijze tracht mede te werken tot de opbouw van een 
bloeienden luchtpostdienst naar Indië mag met lof vermeld 
worden. 

Luchtpost naar het Verre Oosten. 
Geen technische, maar politieke factoren hebben de uit

breiding van de Europeesche luchtdiensten tot het verre 
Oosten in den weg gestaan. Thans echter is een wekelijksche 
luchtpostdienst Penang-Hongkong tot stand gekomen, waar
voor de verzending vanuit Nederland voor het eerst kon ge
schieden op 22 April j.l. met den luchtdienst Amsterdam-
Bandoeng of wel met den luchtdienst Londen-Singapore. 

Het luchtrecht bedraagt voor briefkaarten 25 cent en voor 
andere stukken 35 cent per 5 gram. 

De postvlucht Java-Borneo. 
Door bemiddeling van dr. Benders verkreeg ik de getallen 

van de hoeveelheden poststukken, welke op de verschillende 
etappen van de eerste postvlucht Java-Borneo vervoerd 
werden. 

Aangezien brieven en briefkaarten, alsook de stukken voor 
het buitenland bestemd alle op dezelfde wijze van een spe
ciaal vertrek- en aankomst- of doorgangsstempel voorzien 
werden, kan ik met één getal per etappe volstaan. Voor den 
doorsnee-luchtpostverzamelaar is het natuurlijk voldoende als 
hij van alle 4 speciale stempels, n.l. van Batavia, Soerabaja, 
Bandjermasin en Balikpapan er één in zijn verzameling heeft. 

Vervoerd werden op het traject: 
Heenvlucht: Batavia-Soerabaja 391 stuks, Batavia-Bandjer. 

masin 394 stuks, Batavia-Balikpapan 821 stuks, Soerabaja-
Bandjermasin 298 stuks, Soerabaja-Balikpapan 868 stuks, 
Bandjermasin-Balikpapan 89 stuks. 

Terugvlucht: Balikpapan.Bandjermasin 66 stuks, Balik-
papan-Soerabaja 1561 stuks, Balikpapan-Batavia 796 stuks, 
Bandjermasin-Soerabaja 370 stuks, Bandjermasin-Batavia 
277 stuks, Soerabaja-Batavia 80 stuks. 

Het speciale stempel van Batavia komt dus voor op 2759 
stuks, dat van Soerabaja op 3568 stuks, dat van Bandjermasin 
op 1494 stuks en dat van Balikpapan op 4201 stuks. 

H. A. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TUDSCHRIFT 
VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MEI 1896). 

Curasao. De voorloopige zegels. 
Naar aanleiding van de nieuwe opdrukken {214 op 10 en 

2>2 op 30 cent) werd door „Am. J. of Ph.", bij de toenmalige 
vermelding, den raad gegeven de beurs, voor d e z e v o o r 
l o o p i g e , gesloten te houden. De ook ons bekende reden 
werd aangevoerd, n.l. dat bijna de geheele voorraad, door de 
betrekkingen van den Directeur van het postkantoor te Cu-
ragao, was opgekocht. — De Redactie schrijft nu dat, moge 
de hoeveelheid opdrukken, door des Directeur's betrekkingen 
ingepalmd, ook wat overdreven zijn, positief kan verklaard 
worden, dat een enkele neef van dezen ambtenaar 5000 zegels 
van de geheele oplage, groot 40.000, 2yi c. op 10 blauw, 
in handen had, en die 2'A centjes, voor den billijken prijs van 
1 gulden per stuk aanbood, (sic ! !) . 

Het schijnt dat de tweede 2J^ c , die op 30, niet aan 't pu-
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bliek mochten verkocht, maar door den postcommies moesten 
gehecht worden op alle stukken, waarop een 234 cent moest 
komen. De postdirecteur beweert nu, dat hieraan streng de 
hand gehouden is. Duizenden couranten werden naar Vene
zuela en Columbia geadresseerd, op den dag waarop het pro
visorisch zegel werd in gebruik gesteld. Alleenlijk de massa 
verliet het eiland niet. De postdirecteur bericht dan ook zelf, 
dat het grootste gedeelte, met dit zegel vrijgemaakt, nog 
vóór het vertrek van de mail, werd teruggevorderd, waar
aan, volgens voorschrift, moest worden voldaan. Hoeveel van 
den neef ? 

Ten slotte is 't niet van belang ontbloot hier te consta-
teeren, dat de New-Yorksche mailbooten, die ongeveer dien 
tijd, Curasao verlieten, n.1. in den tijd dat de voorloopige 
zegels in koers m o e s t e n z i jn , g e e n p r o v i s o r i s c h e 
z e g e l s v a n 2% c. o p d e s t u k k e n m e e b r a c h t e n , 
maar de gewone zegels van 2% c , waaruit wel de nood
wendigheid der bedoelde voorloopige zegels kan worden op
gemaakt. 

Abyssinië. Naar bericht uit Bern dd, 11 Maart zou de Negus 
gemeld hebben, dat de postdienst van zijn Ethiopië toetrad tot 
het Wereldpostverdrag ! Hiertegen moet Italië zijn opge
komen, omdat het over Abyssinië het protectoraat bezit. 
Waarom het den keizer niet vrijstaat met den Zwitserschen 
Bondsraad in diplomatisch verkeer te staan. 

DE ENVELOPPEN VAN HELGOLAND 
door W. P. COSTERUS P.zn. 

De liefhebberij voor het verzamelen van poststukken blijft 
toenemen. Men heeft het opnieuw kunnen constateeren bij de 
liquidatie van de mooie poststukken-verzameling door den 
handelaar Ederzeel te Amsterdam, dat zich nieuwe discipelen 
aanmeldden en dat de oude met graagte hun verzamelingen 
uitbreidden. 

Waar Helgoland een land is met interessante zegels en 
waar deze vroegere Engelsche bezitting slechts zeer weinig 
poststukken heeft uitgegeven (zoo staan in den catalogus 
slechts 3 enveloppen, 4 kruisbanden en 10 briefkaarten, in
clusief de variëteiten), is het voor den zegelverzamelaar van 
dit land aantrekkelijk, ook de poststukken bijeen te brengen. 
Een beschrijving van hetgeen bekend is over de enveloppen 
van Helgoland volge hier. 

Ofschoon de postmeester van Helgoland, R. Pilger, op den 
len Januari 1875 mededeelde, dat men met ingang van dezen 
datum enveloppen van 10 pf. / 134 penny ten postkantore 
kon verkrijgen, werden deze den 9en Januari d.a.v. eerst bij 
de keizerlijke drukkerij te Berlijn besteld. Op 4 Februari zond 
de drukkerij 4 proeven — die helaas nergens meer te vinden 
zijn — met de opmerking, dat de druk in twee kleuren veel 
moeilijkheden zou opleveren; op grond hieivan deelde het 
postbestuur mede, dat het met een waardestempel in één 
kleur genoegen zou nemen. Eerst op 13 April 1875 werden 
de bestelde lOO.COO enveloppen op het eiland afgeleverd. 

Zooals bekend, was de waardestempel, die door Schilling, 
den graveur der meeste Oudduitsche enveloppen, „,xa ge^ 
graveerd, rood, het papier was grijswit; op de bovenklep 
bevond zich de Duitsche droogstempel. 

De verkoop is blijkbaar niet groot geweest; Moens deelt 
mede, dat tot 1897, toen 13000 stuks werden overdrukt, er 
slechts 18300 verkocht waren. 

Vroeger werden in verschillende catalogi herdrukken van 
deze enveloppen opgenomen; deze zouden dan geen droog
stempel op de klep hebben. Ohrt deelt echter mede, dat deze 

POSTAL UNION, üniofi postale mmn 
HEUaOLAMJ. 

herdrukken nergens bekend zijn. De Hamburgsche handelaar 
Goldner nam den geheelen vooiraad niet-verkochte enveloppen 
ten bedrage van 68696 stuks, alsmede de cliché van den 
waardestempel, over. Ohrt vertelt daarover o.a.: „Dagegen 
hat Goldner allerdings Wertstempel-Ausschnitte des obigen 
Briefumschlags schon seit Dezember 1879 neu drucken lassen, 
als Vorräte für seine Markenpakete, weil er hierfür seine 
obigen Original-Umschläge nicht ausschneiden wollte. Diese 
Wertstempel-Ausschnitte Hess Goldner zuerst von der dor
tigen Buchdruckerei A. Kumpel und später von der Druckerei 
F. Schlottke, ebenfalls in Hamburg, herstellen, wobei er die 
galvanoplastisch vervielfältigten Wertstempel des Briefum
schlages, welche Streifenweise gestellt und gedruckt waren, 
nachher ausschneiden Hess." De kleur dezer uitknipsels was 
lichter en niet zoo scherp als bij de echte; de letters zijn 
dikwijls dichtgeloopen. De geheele enveloppen in de verzame
lingen en in den handel zijn alle van dezen restvoorraad 
afkomstig. 

Vermeldenswaard is nog, dat in de bekende Petschek-
verzameling te Berlijn zich één stuk bevindt met den droog
stempel aan den binnenkant, alsmede een exemplaar met 
twee droogstempels. 

Door het toetreden van Helgoland tot de Postunie werd 
een nieuw tarief noodzakelijk; daardoor werd enveloppe nr. 1 
in de drukkerij van G. Rauschenplatt te Cuxhaten voorzien 
van tekst, in versierde zwarte letters, links van den waarde
stempel, n.L: POSTAL UNION. Union postale universelle. 
HELIGOLAND. Dit laatste in scheefstaande letters. Op den 
waardestempel kwam te staan, bovenaan: 234 PENCE en 
onderaan: 20 PPEENNIG. Op de waardecijfers drukte men 
twee rechthoeken; daar deze de getallen niet steeds volkomen 
bedekten, herhaalde men dezen opdruk, waardoor men exem
plaren met dubbele en zelfs met drievoudige rechthoeken ver
kreeg. De drukker zelf stelde nog een proefdruk samen, die 
echter niet werd aangenomen; deze bestond uit: boven en 
beneden weer de Engelsche en Duitsche waarde en op de 
cijfers een I. 

Zooals reeds gezegd, werden er in het geheel 13000 stuks 
bedrukt; deze vertoonen twee typen, die zich in hoofdzaak 
onderscheiden door een normale (10000 stuks) of een te korte 
I (3000 stuks) in PFENNIG; deze laatste opdruk werd in 
1881 gemaakt. 

Bij de eerste oplaag kan men 3 variëteiten vaststellen, die 
het gemakkelijkst te herkennen zijn doordat de afstand 
tusschen de punt achter universelle en de 2 van 234 hetzij 
3, 4 of 5 mm. is; bij elk van deze afstanden gaat de ver
lengde breukstreep van 234 door 20 van PFENNIG op een 
andere plaats; de t van postale heeft bij alle variëteiten 
de dwarsstreep alleen rechts. Bij de variëteit met 4 mm. 
afstand komen nog twee drukaf wij kingen voor, n.1.: 1. de G 
van PFENNIG staat lager dan de andere letters; 2. tusschen 
de I en de G bevindt zich een zwarte haak, die tegen de G 
aanleunt. 

Het tweede type van 1881 onderscheidt zich van het eerste 
niet alleen door de te korte I in PFENNIG, maar ook nog 
door het volgende: POSTAL enz. meet 101 mm. in plaats van 
99K-100 mm.; de t van postale heeft een heele dwarsstreep; 
de s van universelle is gebroken; HELIGOLAND meet 3834 
in plaats van 38 mm.; terwijl de A juist onder het vertikale 
been van de p staat; de afstand tusschen de punt achter 
universelle en de 2 meet 234 mm. 

De geheele oplaag van 3000 stuks werd tot op 2 na op
gebruikt. 

Moens en Wülbern geven een beschrijving van een ver-
valsching van dezen opdruk, Moens zelfs een afbeelding. Zij 
onderscheidt zich van de echte door het volgende: POSTAL 

enz. meet 120 mm.; de t van postale 
heeft weer een heele dwarsstreep; 
HELIGOLAND meet 37 mm.; 234 
PENCE meet 20 i. p. v. 2034 mm.; 
de 2 van 234 heeft een te groote ron
ding; de 2 van 34 staat op gelijke 
hoogte als PENCE; de punt achter 
universelle staat 4X mm. van de 2. 

Moens zegt dat er twijfel gerezen 
is of deze vervalsching misschien 
een derde type is en houdt dit voor 
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onwaarschijnlijk, daar er slechts 2 bestellingen geweest zijn 
en deze slechts in 2 typen zijn verschenen; alleen deze typen 
zijn gebruikt bekend. Hij heeft slechts één exemplaar dezer 
vervalschingen in een Berlijnsche verzameling gekend. 

Wülbern deelt nog mede: „Nach Fränkel soll es aber 
Exemplare geben, wo der letzte Fehler (bei der 2 van %) 
verbessert ist. Es sollen 200 Exemplare hergestellt sein, 
wovon die „meisten" (warum nicht alle ?) ^) laut Geständnis 
des Verfertigers aus Reue vernichtet sein sollen. Wahrschein
lich rührt die Reue daher, dasz der Aufdruck doch nicht 
tauschend genug war, um ernste Sammler zu düpieren." 

Ik vrees, dat de vroegere bekende verzamelaar te Berlijn, 
Fränkel, gelijk heeft gehad; voor mij ligt een exemplaar 
dezer enveloppe met opdruk, die niet gelijk is aan den echten 
en ook niet aan de beschreven vervalsching. Zij heeft de 
volgende kenteekenen: de eerste opdrukregel meet 99% mm., 
maar de afstanden tusschen de woorden zijn kleiner dan biJ 
de echte, ziJ zijn resp. 2%, 5K, 2K en 2% mm. in plaats van 
3K, 5, é% en 3% mm. bij de uitgave 1879; de t heeft een 
heele dwarsstreep; de punt na universelle staat 3 mm. van 
de 2; HELIGOLAND meet 37 mm. met de A iets rechts onder 
de vertikale streep van p; bij 2i4 staat de kleine 2 niet op 
gelijke hoogte als PENCE, maar lager, zij is echter kleiner 
dan bij de echte, n.1. Vt mm. in plaats van 1 mm.; de scheeve N 
staat 0.6 in plaats van 1 mm. van de C; de eercte N van 
PFENNIG staat scheef; de I is normaal. 

Daar deze vervalsching zeer veel gelijkt op de eerste op
laag en ik haar nergens beschreven vond, kwam het mij ge-
wenscht voor, ze bekend _te maken, daar ik ze gevaarlijker 
vond dan de andere. 

Ik zeg den heer Ederzeel vriendelijk dank voor het voor
leggen van een deel van het gebruikte materiaal. 

Literatuur: J. B. Moens, Heligoland et ses timbres; A. Wül
bern, Originale und Neudrucke von Helgoland; P. Ohrt, Hand
buch aller bekannten Neudrucke; C. Lindenberg, Die Ganz
sachensammlung der Brüder Petschek. 

1) Eenige zijn ontkomen, zegt Moens. 

EEN STUKJE POSTGESCHIEDENIS IN 
HET SAARGEBIED. 

Nooit werden de postkantoren in het Saargebied zoo over
stelpt door verzamelaars en niet-verzamelaais als in den tijd 
van de uitgifte der „Abstimmungs"-zegels van de Saar. On
willekeurig werd men herinnerd aan den dag, toen, bij de be
zetting van het Saargebied in 1919, generaal Wirbel, biJ af
zonderlijke verordening, de opdracht gaf tot het overdrukken 
der Saarzegels. Toen was er ook een run op de postkantoren. 
Maar nooit was die zoo sterk als op den 13en Januari (1935). 
Jong en oud wilde den specialen „Abstimmungs-stempel" 
hebben, ter waardeloosmaking van Saarzegels en ieder stelde 
alles in het werk in het bezit te komen, ter herinnering aan 
dezen gedenkwaardigen dag, van dit postaal document. De 
postambtenaren in Saarbrücken waren op dezen dag werkelijk 
niet te benijden. 

In tegenstelling hiermede ging het postverkeer van de 
Abstimmungs-troepen volkomen rustig door. Voor den ver
zamelaar in het algemeen en in het bijzonder voor den speciaal
verzamelaar van de zegels van het Saargebied, is het interes
sant het een en ander te vernemen van de „postverhoudingen" 
der contingenten van de vier landen, welke in den „Ab-
stimmungs"-tijd in het Saargebied vertoefden. In ieder geval 
hebben er door de Abstimmungs-troepen postale gebeurte
nissen plaats gehad, welke verdienen voor de philatelie vast
gelegd te worden. Zeker had niemand het verwacht, dat, met 
den intocht dezer troepen, eigen postkantoren zouden worden 
opgericht, die naast de Saarpost als concurrenten zouden 
fungeeren, maar spoedig werd het in verzamelaarskringen 
bekend dat ze bestonden, en menig vurig philatelist beijverde 
zich daarom aan het slot van zijn Saargebied-verzameling ook 
briefwisseling der Abstimmungs-troepen van de Saar naar 
het vaderland en terug op te nemen. 

In de allereerste plaats iets fundamenteels: de gewezen 
regeeringscommissie, succ. de O.P.D. van het Saargebied, had 
met de posterijen der vier landen, welke troepencontingenten 

moesten leveren, de overeenkomst getroffen, dat de troepen 
de „post der soldaten" voor zichzelf zouden verzamelen en 
deze in gesloten postzakken in Saarbrücken op het post
kantoor nr. 2 zouden inleveren, met uitzondering der Zweden, 
welke ze in Merzig afleverden. Het Saarlandsche postbestuur 
had alleen te zorgen de verzegelde postzakken naar het vader
land der troepen door te zenden, wat kosteloos zou geschieden. 
Zoo verliep het ook met de voor de troepen bestemde post. 
De uit het buitenland komende post (welke in ieder land op 
een centrale plaats verzameld werd) werd overgegeven aan 
het desbetreffende oppercommando, succ. diens veldpost, die 
zorg droeg voor uitreiking aan de geadresseerden. 

In de eerste dagen van hun aanwezigheid in het Abstim-
mungsgebied werd van de vier veldpostkantoren betrekkelijk 
weinig gebruik gemaakt. De oorzaak hiervan was eenvoudig 
de volgende: de soldaten gaven er de voorkeur aan hun corres
pondentie langs den normalen weg te doen bezorgen om hun 
verwanten te imponeeren met de „vreemde" zegels, d. w. z. de 
Saar-Abstimmungsmarken, waarmede ze in dit geval moesten 
frankeeren. Hun groet uit het in de heele wereld zoo besproken 
„Abstimmungsland" moest misschien ook in latere tijden een 
„ambtelijke" voor hen nooit wederkeerende herinnering zijn, 
want zeker zal menig soldaat zjjn verwanten verzocht hebben, 
zulke brief stukken tot zijn terugkeer in het vaderland te 
bewaren. 

Laten we nu eens de postverhoudingen nagaan der vier 
troepencontingenten, die voor hun veldpostverkeer steeds 
zegels van hun eigen land gebruikten. 

De Nederlanders namen het niet zoo zwaar op met hun 
veldpost, welke in de Bleichstrasse I onder leiding van den 
vlootpredikant stond. Voor het postverkeer der troepenafdee-
lingen binnen het Saargebied werd geen port in rekening ge
bracht, daar het overbrengen door eigen auto of motor ge
schiedde. Brieven naar Nederland kostten binnenlandsch port. 
zoodat de militairen, indien ze gebruik maakten van de veld
post, in vergelijking met de heffing van buitenlandsch port 
door de Saar-posterijen ruimschoots profiteerden. Zegels 
werden noch op de commandantuur noch bij den vlootpredikant 
verkocht. Voor den verkoop der Nederlandsche zegels zorgde 
de facteur, die ze uit Nederland betrok. De briefwisseling werd 
dagelijks door den vlootpredikant verzameld, die ze in post
zakken verzond met een aangehechte adreskaart. Op noi^nale 
wijze werden deze over de lijn Emmerik-Amsterdam Cl of L 
verzonden. De Nederlanders beschikten niet over een eigen 
veldpoststempel. De afstempeling der zegels geschiedde in 
Nederland, n.1. in den postwagen Emmerik-Amsterdam, waar 
ook tegelijkertijd de verdeeling der brievenmalen voor de 
plaatsen van bestemming geschiedde. Een Nederlandsche brief 
uit de Saar kan daarom niet door de afstempeling onder
scheiden worden van een gewonen brief uit het land zelf. 

De Italianen hadden hun veldpost in de Seibertsche villa 
aan den Weinberg. Het ging hier ongeveer op dezelfde manier 
als bij de Nederlanders, slechts met dit verschil, dat de post
stukken, voordat ze in den postzak gingen, werden afge
stempeld. Daarvoor werd een brugstempel gebruikt: Comando 
Truppe Italiana Nella Saar. In de brug staat de datum, maar 
zonder tijdopgave. In plaats daarvan staat achter 1935 een 
Romeinsch cijfer XIII, dat naar het 13e jaar van het facistische 
regime moet verwijzen. Als port werd ook het normale binnen-
landsche geheven. Er vond bij de Italianen geen zegelverkoop 
plaats. De Italiaansche militairen konden echter, als er geen 
postzegels verkrijgbaar waren, hun brieven ongefrankeerd 
inleveren. Het normale port — dus zonder strafport — werd 
dan door de geadresseerden betaald. Ambtelijke brieven (zelfs 
aangeteekende stukken) van de commando's aan de „Stamm
truppe" waren portvrij. Aangeteekende stukken der soldaten 
aan privé-adressen werden niet verzonden. In dergelijke ge
vallen moest men zich bedienen van de Saarpost en was men 
aan de internationale regelen onderworpen. De gezamenlijke 
postzakken werden naar twee richtingen gedirigeerd, n.1. 
naar Milaan (Milano Ferrovia) voor Noord-Italië en naar 
Rome (Roma 13) voor Zuid-Italië. 

Het Engelsche veldpostkantoor was gevestigd in de Saar-
brücksche hoofdwerkplaats van de spoorwegen. Het werkte 
reeds ietwat meer postaal dan de beide bovengenoemde veld
postkantoren. Op het „Field Post Office" werden postzegels 
verkocht en zelfs konden daar aangeteekende brieven worden 
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afgegeven. Het portbedrag was hier het voor soldatenbrieven 
gebruikelijke. Zakenman als de Engelschman nu eenmaal is, 
eischte hij zelfs betaling voor de bezorging van correspon
dentie zoowel in de stad Saarbrücken als naar een andere 
garnizoensplaats van het Saargebied, hoewel de expeditie 
daarvan met eigen auto's geschiedde voor het gebied van het 
troepencontingent. Alleen dienstbrieven, kenbaar aan het op
schrift „On His Majesty's Service", waren portvrij. Bij de af
stempeling van de Engelschen ontbreekt iedere aanwijzing 
naar het Saargebied. Het is een dubbelringstempel met de 
woorden „Field Post Office 10" met in het midden de datum. 
Dit F.P.0. nr. 10 is klaarblijkelijk hetzelfde als dat van het 
Engelsche expeditiecorps in Egypte. De postzakken der 
Engelschen gingen over CalaisDover naar Londen P.P. Daar 
pas werd met de distributie — ook voor het buitenland — 
een begin gemaakt. Het is hier de plaats den nadruk te leggen 
op het „buitenland", want vele poststukken werden naar 
Egypte doorgezonden, waar de XII Royal Lancers, welke hier 
als Abstimmungstroepen fungeerden, 7 jaar als koloniale 
troepen waren gestationneerd. Terwijl gewone burgers uit 
Egypte, als ieder Engelschman, het recht hadden te fran
keeren met binnenlandsche zegels, werden z.g. soldatenbrieven 
van troepenafdeelingen uit Egypte gefrankeerd met een 
speciaal zegel, dat verminderd porto aanduidde. Deze zegels 
hadden den opdruk „British Forces in Egypt". Te dezer 
plaatse zij vermeld, dat de post der Ieren natuurlijk onder 
dezelfde voorwaarden als die der Engelschen werd vervoerd. 

Verreweg de meest interessante 
inrichting was ongetwijfeld die van 
de Zweedsche veldpost, gestation
neerd in Merzig, Poststrasse 50. 
Reeds van verre was ze te herkennen 
aan een groot schild ,,Fiald Post" 
met daarboven wapperenden wimpel. 
Hier heerschte altijd drukte, want de 
Zweedsche post bedreef, onder leiding 
van een opzettelijk daarvoor aan. 
gewezen postdirecteur uit Stockholm, 
alles wat maar postaal te bedrijven 
was. Van den gewonen zegel en 
briefstukkenverkoop, aangeteekende 
stukken en geldzendingen tot behan

Ingedrukt zegel voor deling van postspaarbankboekjes en 
terugzending. opgeven van telegrammen werd in 

bedrijf genomen. Daar de Zweden zel
den het functionneeren hunner veldpost in den oorlog konden 
beproeven, werd de inrichting ervan grondig geprobeerd. 
Ieder lid der ti'oepen kreeg kosteloos wekelijks een veldpost
briefkaart en een veldpostbriefomslag, zonder bepaalde 
waardeaangifte op het zegel. De enveloppe had aan de achter
zijde een antwoordzegel, dat door den geadresseerde in Zweden 
uitgeknipt kon worden en als kostelooze frankeering gebruikt 
kon worden. Heeft een der menschen grootere schrijfwoede, 
zoodat deze kaart en brief voor hem niet voldoende zijn, dan 
moet hij de verzending der meerdere berichten voor eigen 
rekening nemen, dus frankeeron met Zweedsche zegels tot een 
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bedrag van het binnenlandsche port. Als veldpoststempel werd 
een enkelvoudig ringstempel gebruikt met de woorden: 
„Svenska Bataljonen * Saar *". Ook de zegels, waarmee de 
postzakken gesloten werden, waren precies zoo geteekend. 
De Zweedsche postzakken werden uit Merzig gedirigeerd naar 
de Zweedsche zeepost SassnitzTrälleborg. Op den veerdienst 
SassnitzTrälleborg werd dan de post gesorteerd en voor de 
verschillende plaatsen van bestemming verdeeld. Natuurlijk 
hadden de soldaten de vrijheid de post langs den normalen 
weg te verzenden. In dat geval was het port natuurlijk duurder 
want een soldatenbrief kostte minder dan wanneer de afzender 
het Saarlandsche buitenlandsche port moest betalen. Voor 
correspondentie met andere landen dan het vaderland kon de 
veldpost niet gebruikt worden. 

In een Saargebiedverzameling hebben in ieder geval brieven 
of briefstukken, die gefrankeerd zijn met buitenlandsche post
zegels, welke met een der stempels der Abstimmungstroepen 
vernietigd zijn en echt door de veldpost geloopen zijn, een 
zekere mate van verzamelwaarde. Ze sluiten zulk een verza
meling, die een Saarlandsche postgeschiedenis vormt, prachtig 
af en vormen in hun soort prachtige documenten van politiek
geschiedkundige waarde. C. J. L. S. 

(Naar het desbetreffend artikel in de „Sammlerwoche"). 

ECHTHEIDSKENMERKEN VAN 
HAMBURG NRS. 3 EN 15 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 
No. 3 ongetand, No. 15 getand 13>^; beide met watermerk 

golflijnen. 
1. 7 lijnen en 1 punt. 
2. Een puntje links van den kop van de H en een links 

boven de H van HAMBURG. 
3. Krulversiering raakt randlijn en band. 
4. B van HAMBURG boven gebroken. 
5. Krulversiering raakt randlijn twee keer en band even

eens twee keer. 
6. 6 lijnen. 
7. 3 lijnen. , 

ZO 1^ 
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8. Onderlijn band dikker dan bovenlijn. 
9. Versiering hier open. 

10. Lijntje links aan de ster. (Niet altijd). 
H . Klein streepje boven ng van Schilling. 
12. Puntje voor kop 1. 
13. Puntje voor i. 
14. Puntje in kop S. 
15. Een lijn. 
16. 7 lijnen en 1 punt. 
17. Krulversiering raakt randlijn en band meest beide twee 

keer. 
18. Band raakt randlijn over een lengte van 35 mm. 
19. Krulversiering staat geheel vrij. 
20. 8 strepen, waarvan de 3e van links dikker dan de rest, 

en 2 punten. 
21. Band open. 
22. Voet groote 2 afgerond. 
23. Men lette op den vorm van het stukje wit in den kop 

van de 2. Er behooren 3 lijnen in te zijn. Bij de meeste 
vervalschingen is de vorm van dit stukje meer als hier
naast aangegeven, als een halve maan met de opening 
naar beneden. 

24. De sterren staan precies boven de 2e kanteelen van binnen 
gerekend. 

25. 3 lijnen, die een verlengde vormen met de 3 eerste lijnen 
onder 1 vermeld. 

LEGENDEN EN MYTHEN OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

IV. 
DE GRIEKSCHE MYTHOLOGIE. 

Athene. 
Athene of Pallas Athene is de Grieksche naam voor Mi

nerva, de godin der wijsheid en der schoone kunsten. Onder 
den naam van Paeonia treedt zij op als genezende godheid. 
Zij was de knapste van Zeus' kinderen. Zij bezat geen moeder, 
daar zij volgens de mythe geheel geharnast en gewapend uit 
het hoofd van Zeus te voorschijn sprong, toen diens hoofd 
door Hephaestos werd gekloofd. Men ziet haar meestal af
gebeeld met helm, schild en speer; ook wel met een uil, als 
zinnebeeld der wijsheid of met een spinnewiel, daar zij de 
vrouwen onderrichtte in het spinnen en weven. Athene was 
ongetrouwd, vandaar dat zij ook Athene Parthenos wordt ge
noemd, hetgeen „de ongehuwde" beteekent. Het beroemde 
Parthenon te Athene, waarvan de machtige ruinen thans nog 
bestaan, werd te barer eere gebouwd. 
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Op de 20 en 40 1. zegels van Griekenland der uitgifte 1896 
zien we Athene afgebeeld op een Grieksche vaas, een z.g. 
amphora. De amphora's werden veelal, gevuld met olijfolie, 
aan de overwinnaars der Olympische spelen als prijs uit
gereikt. Wij zien Athene afgebeeld met den helm op, de speer 
in de rechter, het schild (dat als versiering een Medusakop 
draagt) in de linkerhand. Zij staat tusschen twee Dorische 
zuilen, waarop zich twee hanen bevinden. De haan is n.1. de 
heilige vogel van Agon, de beschermende godheid der Olym
pische spelen. Langs de rechterzuil bevindt zich een Inschrift, 
hetwelk aangeeft, dat de vaas „een prijs van de Olympische 
spelen" is. 

Ik heb niet kunnen nagaan, waaraan de afbeelding op het 
75 dr. zegel van Griekenland 1933 is ontleend. 

Op het 7 dr. zegel van de luchtpostuitgifte 1935 zien we 
Athene afgebeeld met het paard Pegasus, dat zij aan het 
beteugelen is. De Corinthiërs hadden Athene den bijnaam 
van Chalinitis gegeven, hetgeen beteekent „de beteugelende". 
Athene had n.1. het gevleugelde paard Pegasus (zie onder 
Medusa) getemd door het een bit aan te doen, waarna zy het 
aan Bellerophon schonk (zie onder Bellerophon). 

Athene komt voor op Griekenland 1896, 20 en 40 1.; idem 
1938, 75 dr.; idem luchtpost 1935, 7 dr.; Vereenigde Staten 
courantenzegel 1875, $ 9. 

Britomartis. 
Britomartis is een dochter van Zeus en Carme. Zij is een 

der minder bekende godinnen. ZiJ was een nimf en leefde op 
Creta, waar koning Minos het haar erg lastig maakte met 
zijn liefdesbetuigingen. Om hieraan te ontkomen, wierp zij 
zich in zee, waar visschers haar in hun netten opvischten; 
vandaar haar bijnaam Dictynna, hetgeen beteekent „netten
godin". Te Aegina aangekomen, verdween zij in een boschje 
van Artemis en werd onzichtbaar. Haar onsterfelijkheid had 
zij te danken aan deze godin. 

Britomartis komt voor op Creta 1905, 5 1. 

Clio. 
Boek I van Homerus' Ilias begint o. a. met het aanroepen 

van de godin Clio, de muze der geschiedenis: 
Wrok, zij uw zang, o godin, de moordende wrok van Achilles, 
Peleus' zoon die tallooze rampen den Grieken bereidde 

(vertaling van dr. Aegidius W. Timmerman). 
Clio is de dochter van Zeus en Mnemosyne (hetgeen ge

heugen beteekent). Cleos beteekent in het Grieksch glorie, 
vandaar Clio, de glorierijke. Zij is een van de negen muzen 
of „mousai", beschermgodinnen van schoone kunsten, geschie
denis, muziek en dans. Mousike beteekent in het Grieksch niet 
uitsluitend muziek, doch omvat alle schoone kunsten. Apollo 
was de aanvoerder der negen muzen. Wanneer een dichter 
het een of ander ging bezingen, dan begon hij met de muzen 
aan te roepen. Aan de muzen werd niet geofferd, doch wél 
werden feesten te hunner eere gehouden. Hun namen zijn: 
Clio, de muze der geschiedenis, Euterpe, de muze der dicht
kunst, Thalia, de muze van het blijspel, Melpomene, de muze 
van het drama, Terpsichore, de muze van den dans en de 
zang. Calliope, de muze van de epische dichtkunst, Erato, de 
muze van de erotische dichtkunst, Polyhymnia, de muze van 
den lofzang, en Urania, de muze van de sterrenkunde. 
Cliché Ver. Staten, courantenzegel 1875, $ 5. MMM MMMMM 

Clio's attributen zijn: een lauwerkrans op het hoofd, een 
stift en een boek of een rol papier in de hand. Ook wordt zij 
wel afgebeeld met een trompet in de rechterhand. 

Clio komt voor op het courantenzegel der Vereenigde Staten 
1875, $5. 

Demeter. 
Demeter, in het Latijn Ceres genaamd, was de godin van 

den landbouw. Demeter beteekent: moeder aarde. Zij was de 
zuster van Zeus en de dochter van Kronos en Rhea. Haar 
dochter Persephone had Zeus tot vader. Zeus beloofde zijn 
dochter aan Hades, den god der onderwereld, zonder mede
weten van Demeter. Terwijl Persephone op een dag aan het 
bloemenplukken was, opende de grond zich en kwam Hades 
met ros en wagen uit de onderwereld te voorschijn om haar 
te schaken, waarop hü snel naar de onderwereld terugkeerde. 
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Demeter was de wanhoop ten prooi toen zij hoorde, dat haar 
dochter verdwenen was en zij besloot de hulp van Zeus in 
te roepen. Deze bepaalde daarop, dat Persephone het eene 
half jaar bü haar moeder óp de aarde en het andere half jaar 
bij haar echtgenoot ónder de aarde zou vertoeven. 

Volgens de mythe leerde Demeter de menschen de akkers 
bebouwen. Zij wordt afgebeeld met een krans van korenaren 
op het hoofd of in de arm. Het meest werd Demeter geëerd 
in Attica en Eleusis. Demeter is de Egyptische Isis en de 
Grieksche eeredienst van deze godin vertoonde veel overeen
komst met dien van Isis. 

Demeter komt voor op Frankrijk 1849-1862 (eerste repu
bliek), alle waarden; idem 1870-1876 (tweede republiek), alle 
waarden; Pransche koloniën 1871-1876, alle waarden; Cor-
rientes (Argentinië), alle uitgiften; Uruguay 1895, 10 c ; 
Vereenigde Staten, courantenzegel 1875, $ 1,92. 

(Wordt vervolgd). 

DE DIAMANTEN VERJAARDAG VAN 
LEON DE RAAY 

1866 — 21 MEI — 1936 
door W. G. DE BAS. 

Op Hemelvaartsdag — 
21 Mei a.s. — viert een 
der veteranen uit de 
Nederlandsche philatelis
tische wereld: Leon de 
Raay, zijn zeventigsten 
verjaardag. Nog diep ge
bukt gaande onder het 
verlies van zijn beminde 
echtgenoote in 1935, 
heeft de heer De Raay 
gewenscht, dit jubileum 
zo o onopgemerkt moge
lijk te laten voorbijgaan. 
Niettemin heeft hij aan 
scnrijver dezes een in
terview voor het Maand
blad toegestaan. 

Leon de Raay werd 21 
Mei 1866 te Parijs uit 
Nederlandsche ouders ge

boren. Als men de Fransche geschiedenis eenigszins kent, 
zal men zich herinneren, dat vier jaar later de Fransch-
Duitsche oorlog uitbrak, die eindigde met den voorloopigen 
vrede van Versailles op 26 Februari 1871, welke weer de 
bloedige commune (18 Maart-31 Mei) na zich sleepte. Ten 
gevolge van deze commune en ook, omdat de De Raay's 
vreemdelingen waren, moesten zij Parijs verlaten en de wijk 
nemen naar Londen, waar zij tot 1878 bleven. Leon de Raay 
heeft dus in zijn jeugd weinig of geen Nederlandsch geleerd, 
gesproken of geschreven. Vandaar, dat hij nog steeds met 
onze taal en stijl op gespannen voet leeft, wat voor hem het 
houden van philatelistische causerieën en het sahrijven van 
philatelistische verhandelingen — die alle uitmunten door 
gedegen deskundigheid op philatelistisch gebied — in de 
Nederlandsche taal moeilijker en dus tevens verdienstelijker 
maakt. 

In 1890 bevond De Raay zich in Zuid-Afrika, waar hij werd 
benoemd tot commissaris-generaal voor Nederland voor de 

internationale tentoonstelling te Kimberley in 1892. Terug
gekeerd in Nederland had hü eerst een ernstige ziekte te door
worstelen. Na zijn herstel stichtte hij de firma N. Yaar 
( = Raay, gelezen volgens den Koran !) & Co., die zich steeds 
in een gunstige reputatie heeft mogen verheugen. De handels
betrekkingen dezer firma zijn den laatsten tijd beperkt. 

Tusschen 1894 en '99 woonde De Raay twee maal te New-
York. Mede in verband met den Zuid-Afrikaanschen oorlog 
keerde hij van daar naar Nederland terug, wat getuigt van 
zijn liefde voor Transvaal en Oranje-Vrij staat. Te zamen met 
den heer Halberstadt stichtte hij in 1904 de „Nederlandsche 
Philatelist", door hem zelf uitgegeven en geredigeerd. De 
heer Halberstadt stierf twee jaar na de oprichting. De Raay 
zette — alleen — het orgaan tot 1911 voort. Een serie feuille
tons over den Oranje-Vrijstaat in dit tijdschrift verscheen in 
1907 afzonderlijk in boekvorm. In 1913 verwierf De Raay •— 
in concurrentie met 22 mededingers — te Parijs de gouden 
medaille voor zijn manuscript Oranje River Colony, welke 
onderscheiding later door nog vele gelijkwaardige (o. a. de 
gouden medaille te Durban in 1913) werd gevolgd. Ook maakte 
De Raay zich verdienstelijk door zijn verzameling van plm. 
3000 stuks falsificaten van Transvaal, die hü in een album 
bijeenbracht. 

Leon de Raay behoorde tot degenen, van wie op den tweeden 
philatelistendag te 's-Gravenhage in 1906 het initiatief uitging 
tot stichting van den Nederlandschen Bond van Vereciiigirgen 
van Postzegelverzamelaars. De Raay is dus — om zoo te 
zeggen — de peter van den Bond, die hem in 1923 onder
scheidde met de „Bondsmedaille", welke — evenals de Bonds-
wisselbeker, mede aan zijn initiatief haar ontstaan had te 
danken. Na den dood der beeren Robert en Spitzen is Leon 
de Raay thans oudste kapittel-ridder. 

De loop der jaren kent De Raay in onderscheidene phila
telistische functies, als: commissaris-generaal voor Europa 
der internationale postzegeltentoonstelling te Melbourne in 
1928; lid van de Academie van Philatelie; commissaris-gene 
raal voor Nederland der internationale postzegeltentoonstel 
lingen te Brussel (1924 en 1935), Parijs (1925 en 1937), Frank, 
fort a. M. (1926), Straatsburg (1927), Luxemburg (1927), 
Monaco (1928), Durban (1928), Le Havre (1929), Algiers 
(1930), Antwerpen (1930) en Hamburg (1931), terwijl hij als 
jurylid bij verschillende tentoonstellingen hier te lande (o. a. 
te Breda en Maastricht) werkzaam was. 

Gedurende den wereldoorlog legde De Raay zich speciaal 
toe op de verzameling van oorlogszegels. Hij wist prachtige 
collecties saam te garen, o. a. van Transvaal, Oranje. Vrij staat, 
Memel, Ierland, Opper-Silezië, Saargebied en Fiume, waarvan 
verschillende hun weg bij kooplustige verzamelaars hebben 
gevonden. De groote philatelistische bibliotheek, welke De 
Raay inrichtte, moest hij — wegens plaatsgebrek — overdoen 
aan mevrouw Van Heerdt-Kolff. Het aantal causerieën, dat 
De Raay hield, naast dat zijner philatelistische bijdragen in 
binnen- en buitenlandsche tijdschriften, is legio. In 1935 ver
overde hiJ op het congres ter gelegenheid van den 26en phila
telistendag te Groningen den Bonds-wisselbeker door zijn 
voordracht over „Wat is de philatelistische waarde van de 
„Commando-briefzegels" van Oranje-Vrijstaat ?", welk bezit 
hij dit jaar, tijdens den 27en philatelistendag te Haarlem, door 
een nieuwe causerie zal hebben te verdedigen. 

Onder de philatelistische geschriften van Leon de Raay 
behooren „The history of the postage stamps of the Orange 
Free State", ,,The postage stamps of the Orange River 
Colony" (2 deelen), „The enveloppes, postcards and wrappers 
of Orange Free State and Orange River Colony", „The fiscal 
and telegraphic stamps of Orange Free State and Orange 
River Colony", „The postal obliterations of Orange Free 
State and Orange River Colony", ,,Les falsifications de Trans
vaal", „De kïntcekenen tusschen de echte en valsche post
zegels van Transvaal", „De postzegels van Pietersburg", „De 
postzegels van Opper-Silezié", „De postzegels van Stella
land" en „De postzegels van de Nieuwe Republiek" wel tot 
de allervoornaamste, terwijl in bewerking is een standaard
werk over de postzegels van Transvaal in zeven (eigenlijk 
negen !) deelen, achtereenvolgens behandelende die der eerste 
Republiek (2 deelen), der eerste Britsche annexatie (2 deelen), 
der tweede Republiek, van het Britsche rijk en van de Unie 
van Zuid-Afrika, benevens de afstempelingen van Transvaal 
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en de fiskaal- en telegraafzegels van dat rijk. We wenschen 
den zeventigjarige van harte toe, dat hij de voltooiing van 
dezen stoeren philatelistischen arbeid zal mogen beleven. Niet 
alleen dat ! We hopen tevens, dat zijn twee zoons (van wie 
één philatelistisch erfelijk is besmet !) en zijn twee dochters 
hun vaders levensavond zonnig mogen maken en hem het 
gemis van zijn lieve vrouw eenigermate zullen vergoeden. 

Wij — Philatelisten — hopen De Raay nog tal van jaren 
gezond en geestdriftig in ons midden te mogen bezitten. Wij 
zijn trotsch op hem ! Hij is een dergenen, die in woord, ge
schrift en beeld aangetoond hebben, dat de philatelie méér is 
dan een liefhebberij, n.1.: een wetenschap. 

Het is de gewoonte, dat een jubilaris geschenken ontvangt, 
allerminst, dat hij cadeautjes geeft. De Raay heeft op zijn 
diamanten jubileum het laatst aan zichzelf, het eerst aan de 
philatelie gedacht. Hij stelde, ter gelegenheid van deze ge
beurtenis, vijf zilveren medailles ter beschikking van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, om gedurende vijf 
jaren te worden toegekend aan de schrijvers der beste phila
telistische bijdragen in dat tijdschrift. Dit geschenk is door 
den Raad van Beheer dankbaar en met groote waardeering 
aanvaard. In die medaille zal, tot in lengte van dagen, voort
leven de herinnering aan een kundig, warmvoelend, verdienste-
liik Nederlandsch philatelist, wien wij, ter gelegenheid van 
zijn diamanten verjaardag, van ganscher harte voorspoed, 
geluk en goede gezondheid toewenschen ! 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTI
KELEN, IN JANUARI EN FEBRUARI 1936 

IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
VERSCHENEN 

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

Algemeen. 
Ancient Posts. C.C.PH. vol. XV, 1936, 1. 
Changing City Names. A Study of Cancellations. A.PH. 

vol. 69, 1936, 221. 
Grundbegriffe der Philatelie. (Vervolg van biz. 301, jrg. 

1935). PMRK. 1936, 22. 
Völkerschriften im Spiegel der Briefmarke. S.B.Z. jrg. 49, 

1936, 25. 
Was lehrt uns die „Briefmarke" über die Hinterbliebenen 

König Georg's ? I.B.J, jrg. 63, 1936, 36. 
Zeitrechnungen auf Briefmarken. P. jrg. 43, 1936, 13. 

Abessinië. 
Ethiopië. (Emission 1905, etc.). PH.B. jrg. 16, 1936, 3. 

Albanië. 
Albanien - Land, Leute, Briefmarken. P. jrg. 43, 1936, 6. 

België. 
Belgian Pre-Stamp Covers. L.PH. vol. XLV, 1936, 10. 
Contribution k l'étude des obliterations belges. PH.B. jrg. 

16, 1936, 10. 
Les entiers postaux de Belgique, émis pendant les années 

1984 et 1935. PH.B. jrg. 16, 1936, 17. 

Les obliteration«-, temporaires, devises et reclames de Bel
gique. PH.B. jrg. 16, 1936, 13. 

Columbia. 
Plating the Columbian Republic Bolivar Issue of 1904. 

C.C.PH. vol. XV, 1936, 38. 
Deensch-West-Indië. 

Danish West Indies (3). Translation from Kohl's Handbook. 
C.C.PH. vol. 16, 1936, 51. 

Duitschland. 
Die Auftragsnumern auf den Marken des Deutschen 

Reiches. PMRK. 1936, 7. 
Bogensammeln der deutschen Inflationsmarken. P. jrg. 43, 

1936, 39. 
Die deutsche Heerespost an der Westfront. (Vervolg van 

blz. 278, jrg. 1935). PMRK. 1936, 36. 
„Graf Zeppelin" im Jahre 1935. I.B.J. jrg. 63, 1936, 40, 55. 
Zeppelinfahrten 1935. PMRK. 1936, 36. 

Egypte. 
Egypt: The British Military Postal Franks. S.C. vol. XLV, 

1936, 580. 
Engeland en Koloniën. 

The Silver Jubilee Stamps. PH.J.G.B. vol. XLVI, 1936, 2. 
Frankrijk. 

Les différents types de remission „Napoléon Lauré". E.T. 
jrg. 50, 1936, 56. 

Fransche Koloniën en Protectoraten. 
Marcophilie Aéropostale. - Colonies et Pays de Protec-

torat. E.T. jrg. 50, 1936, 8. 
Honduras. 

The First Air Stamp of Honduras (1925). (Vervolg van 
blz. 299). S.C. vol. XLV, 1936, 428. 

Japan. 
The Japan 1 Sen line-engraved issue of July 20th 1872. 

(Vervolg van vol. XLIV, blz. 270). L.PH. vol. XLV, 
1936, 5. 

Lagos. 
The Posts and Postage Stamps of Lagos. (Vervolg van 

blz. 404). S.C. vol. XLV, 1936, 431, 485, 539, 609. 
Madagascar. 

Les Premiers Timbres de Madagascar. E.T. jrg. 50, 1936, 
121. 

Oostenrijk. 
Das Ende der Oesterreichischen Post in den Donaufürsten

tümern (1869-1879). PMRK. 1936, 23. 
Die erste Ausgabe von Oesterreich und Lombardei-Venetien 

1850-1858. PMRK. 1936, 6. 
Die Gelegenheits- und Werbestempel Oesterreichs, Er

gänzungen und Nachtrag 1934-1935. PMRK. 1936, 8. 
Rumenlë. 

Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren 
Postwertzeichen mit besonderer Berücksichtigung der 
Poststempel. PMRK. 1936, 4, 34. 

Saargebied. 
Etudes sur les Timbres-Poste de la Sarre (1920-1935). 

(Vervolg). E.T. jrg. 50, 1936, 4, 51. 
San Marino. 

La République de Saint Marin. S.B.Z. jrg. 49, 1936, 7 
Tsjecho-Slowakije. 

Die Postmarken der Tschechoslowakei. PMRK. 1936, 20. 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 

United States Pioneer Airmail Flights. A Check List. A.PH. 
vol. 49, 1936, 157. 

The United States Postage Stamps of the 20th Century. 
C.C.PH. vol. XV, 1936, 7. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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The United States Ten Cent Stamp of 1855-1857. A.PH. 
vol. 49, 1936, 162. 

Zweden. 
Die Wasserzeichen der schwedischen Marken ab 1920. P. 

jrg. 43, 1936, 17. 
Zwitserland. 

Die Auflagehöhen der Volkerbundsmarken. I.B.J, jrg. 63, 
1936, 39. 

Les Marques Postales de la Suisse (1650-1850). S.B.Z. 
jrg. 49, 1936, bylage blz. 1. 

Yervalschingen. 
Bosnien-Herzegowina. Mi.- und Senfnr. 10—20, Y.T. 10—20. 

Deutsche Post in Rumänien. Aufdruckfälschung. Mi. 
Nr. 3, Senf 3. Y.T. 3. P. jrg. 43, 1936, 23. 

Les faux 1 f., 2 f., 5 f. au type Olivier-Merson. E.T. jrg. 50, 
1936, 57. 

NEW-YORK 9.17 MEI 1936 IN HET GRAND CENTRAL 
PALACE, LEXINGTON AVENUE. 

Voor deze gebeurtenis gaf de Iphv-Courier, d. i. Internatio
naler Postwertzeichen Händler Verband te Mainz een extra 
nummer van zijn blad uit, dat er zeer verzorgd uitziet. 

NEPA 5-7 SEPTEMBER 1936. 
Van Leel wat bescheidener omvang dan de New-Yorksche 

is de tentoonstelling, die de philatelistenclub Horsens (Dene
marken) op bovengenoemde data houdt. 

Deze vereeniging bestaat dan 25 jaren; wie tijdens de 
vacantie onze Deensche vrienden in Horsens gaat opzoeken 
ter gelegenheid van hun tentoonstelling, zal ongetwijfeld van 
een hartelijke ontvangst verzekerd kunnen zü'n. 

Catalogi, eng. 
OIE PORTRäTBRIEFMARKEN EUROPAS 

VON BERNARD DU VAL. 
L BANO. VERLAG MAURY SWARTZ (LUXEMBURG). 

Het eerste deel van het standaardwerk van Du Val over de 
portretze^els van Europa is verschenen; een kloek werk van 
340 pagina's 4o. Men vindt een beschrijving van het leven 
van alle ptrsonen, die op de postzegels van Europa (Albanië 
tot Kroatië) voorkomen met een zoo groote volledigheid en 
accuratesse, dat wü niets dan bewondering voor het enorme 
werk van Du Val hebben. Jarenlange studie, eindelooze corres
pondentie mt t diverse officieele instanties en matelooze 
energie hebbeü Du Val thans gebracht bü het einddoel: een 
philatelistisch-biografische encyclopaedic. Het hoeft nauwe
lijks te worden gezegd, dat wij ons over deze uitgave ver
heugen. Moge heo den schrijver althans een deel van de kosten 
die hij gemaakt heeft om het werk tot stand te brengen, 
terugbrengen. Wij bevelen de aanschaffing van dit standaard
werk van ganscher harte aan: de prijs (55 Luxemburgsche 
franken ofwel ƒ 3,30) zal zeker voor de bibliotheken van de 
vere«nigingen geen bezwaar zu'n. Nogmaals: wij bevelen de 
aanschaffing' ten warmste aan. v. P. 

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

UITSLAG VAN DE TWEE EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
De opschriften komen voor op de volgende zegels: 

1. St. Helena 79. 
2. Mauritius 92 (en 96 en 97). 
3. Italië 124-127 (en op zegels van de koloniën). 
4. Oostenrijk 431-436. 
5. Newfoundland, luchtpost 15. 
6. Fiume 96-109 (en 132-146). 
7. Eng.-Guyana 137 en 142. 
8. Chili 124-131 (en dienst 39-43). 
9. België 350. 

10. Griekenland 345 en 346. 
Prijswinnaars zijn: 

C. Brouwer, Den Helder. 
A. J. van Eelde, Den Haag. 
L. J. van der Feijst, Gorinchem. 
J. Kromme, Zwolle. 
M. Meertens, Maastricht, 
mr. W. J. M. Plate, Batavia, C. 
A. C. Quirijnen, Ginneken. 
mej. A. Schulte, Voorschoten. 
H. P. Verschuur, Soerabaja. 
H. F. van der Woude, Utrecht. 

Namens den Raad van Beheer: 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

DRIE EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt aan welke opdrukken de afgebeelde letters 

ontleend zjjn. 

Oplossingen vóór 15 November 1936 in te zenden aan dr. 
P. H. van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. Op de en
veloppe te vermelden: „23e prijsvraag". 

Een tiental prijzen in postzegels wordt beschikbaar gesteld. 
Correspondentie kan over de prijsvraag niet gevoerd worden. 

Namens den Raad van Beheer: 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Ipliilate^^icjh^^erlei 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON. 
Dat de alom bekende firma Keiser op een goede basis rust, 

blijkt wel uit het feit, dat zij, ongeacht de huidige omstandig
heden het aangedurfd heeft, haar zaak uit te breiden. Sinds 
bijna veertig jaar gevestigd in de Passage nr. 25 te 'sGraven
hage, heeft de firma het naastliggende huis, nr. 27, erbij ge
trokken. De winkelruimte werd zoodoende meer dan ver
dubbeld; een ruim kantoor, vol licht en lucht, is thans on
middellijk achter den winkel gelegen. Een groot aantal 
vitrines en toonbanken met zegels maken den winkel tot 
een waar lustoord voor de verzamelaars. 

Op 2 Mei j.1. werd de zaak heropend. Van vele zijden 
waren bloemen gezonden, terwyl vele Philatelisten hun geluk
wensehen kwamen aanbieden. Onder de bezoekers zagen wij 
o. a. den directeur van het postmuseum, den heer Tresling, 
die weer van zijn belangstelling voor de philatelie getuigde. 

Een aardig denkbeeld was het van mevrouw Keiser zich te 
steken in een costuum, waarop allerlei postzegels waren af
gebeeld: een origineele gedachte voor dezen feestdag. 

Wij hopen, dat de firma Keiser veel succes zal hebben 
van haar uitbreiding. P. 

KONING FOUAD I VAN EGYPTE t 
Op 28 April j.1. is deze vorst, na een korte doch hevige 

ziekte overleden. Talrijk zyn de zegels, waarop de koning is 
afgebeeld; Z. M. was zelf een ernstig postzegelverzamelaar. 

Opvolger op den troon zal zijn prins Farouk, ter eere van 
wiens tienden verjaardag in 1929 de bekende serie van vier 
waarden verscheen. 

EEN JUBILEUM. 
Op 28 April j.1. herdacht mejuffrouw J. C. van der Heijden, 

procuratiehoudster bij Auf der Heide's Postzegelhandel te 
Hilversum, den dag, dat zy 25 jaren geleden bij deze firma 
in dienst trad. Zij heeft zich in die 25 jaar onderscheiden 
door grooten ijver en nauwgezette plichtsbetrachting. In de 
laatste 10 jaren is de afdeeling voor zichtzendingen en het 
gereedmaken en verzenden van op de prijslijsten ontvangen 
bestellingen door haar, met behulp van twee vrouwelijke 
jongere assistenten, zelfstandig behandeld. De firma Auf der 
Heide heeft dan ook gemeend dezen dag voor haar niet on
opgemerkt te moeten laten voorbijgaan, 's Morgens werd haar 

door den firmant, den heer Van Uchelen, met een toepasselijk 
toespraakje een gouden horloge met inscriptie aangeboden, 
terwijl haar 's avonds met haar familie en het andere perso
neel een gezellig diner aangeboden werd, waarvoor het groote 
kantoor geheel was ontruimd. 

EEN MAAKSEL VAN DE AEROCLUB TE KOWNO. 
Het luchtpostzegel van Litauen, in 1934 verschenen en in 

de waarde 40 centu (Yvert nr. 85) is door bovengenoemde 
club thans „uitgegeven" in een oplaag van 2000 stuks, voor
zien van een opdruk, die in het Nederlandsch luidt: „F. Vait
kus bedwong den Atlantischen oceaan 2122.IX.1935". Dit 
zegel (?) werd aan geen enkel postkantoor verkrijgbaar 
gesteld; wie zijn geld kwijt wil zijn, kan het voor 25 litas 
bestellen bij genoemde club ! 

THE ROYAL PHILATELIC SOCIETY. 
Zooals bekend, was wijlen koning George V bescherm

heer van deze vooraanstaande vereeniging van postzegel
verzamelaars. 

Thans heeft Eduard VIII de „Royal" doen weten, dat deze 
eerefunctie door hem wordt overgenomen. 

f B Italiaan wenscht postzegels te ruilen met 
= Nederlanders. — 100 voor 100 of meer. 
r r — = CORRESPONDENTIE IN ESPERANTO OF FRANSGH. 
= F. PLAGODIO, Via d'Albertis, = 
^ ■ 1 = = = = Oenova (Italië). (102) ■■■ 

Bredase Postzegelhandel, 
Dr. V. Mierlostraat 18, achter de 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 versciiiilende zegels é f 7,65 franco. 

(«95) 

l^lllllllliiiilllllllliiiillllllll llllllliMilllllllliiiilllllllliiiilllllllliiiilllllllliiiilllllllliiiiillllllliiiilllllllliiiiillllllliiiillllllllimlIllllh^ IIIIIIIIMIIlllllll mill Illllllliiiilllllllliiiilllllll Illllll^ 

IJ Ik heb een buitengewoon mooie partij BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS, zooals onderstaand gespecificeerd en i 
^ alle in zeer mooie conditie. • p 
' j Mag ik U van elke klasse een zichzending doen toekomen ? Deze boekjes zullen blijken uw volle aandacht waard ^ 
s te zijn. Middelmatige en gevorderde verzamelaars vragen mij derhalve toezending. p 
M Mij onbekende aanvragers worden verzocht de gebruikelijke referenties op te geven. = 
J Klasse 1. — Eerste uitgiften. West.Indië, NoordAmerika, Afrika, Azië en Australië, welke %. 
p kunnen uitgezocht worden vanaf een derde catalogusprijs; condities netto. = 
M Klasse 2. —■ Eduard en Georgeuitgiften in po stfrisschen staat, welke in het algemeen kunnen p 
1 worden uitgezocht vanaf 50 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. p 
M Klasse 3. •— Eduard en Georgeuitgiften, prachtig gebruikt, welke in het algemeen kunnen wor ^ 
= den uitgezocht vanaf 50 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. f 
% i ^ P r i j z e n i n B n g e l s c h geldL b e t e e k e n t e e n g r o o t e e x t r a k o r t i n g . "WS W 

1 J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. , , | 
'^i|||f|lll"ll|||||lll"ll|||||iMIIII||||||M"ll||||||IIIM|||||||lllll||||||| ||||||INII||||||||IMI|||||||lllll|||l||||llll||||||lllin|||||I||ml||||||||MIII|||||||IIM||||||||llll(|||||||l^ I|||||llii"l||||||l^ 

http://21-22.IX.1935
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CU A D V E R T E N T I Ë N i m 
Siomngin (lótHid. 

Als No. 18 in de serie „Philatelie en Geschiedenis" 
verscheen een door Mr. J. H. van Peursem geschreven 

biographic van Koningin Astrid. 
Als illustratie: een schitterend portret der Belgische 
Koningin en 17 postzegelafbeeldingen. Opbrengst komt 
geheel ten bate van de Belgische T.B.C.bestrijding. 

PRIJS DERTIG CENT. 
Het werkje wordt toegezonden na storting oj overschrijving van 
dit bedrag op postrekening 188282 ten name van PHILATELIE 
ENGESCHIEDENIS, ZEESTRAAT40, 'sGRAVENHAGE. {,6) 

1 T e k o o p g e v r a a g d : 
' ^ 

B Nederlandsche zeaels Der kilo. 
■ elke kwantiteit. 

1 Te koop aangeboden 
tt looo versch geheele wereld f 

, 2000 „ „ „ „ 
t 3000 „ „ „ „ 

NEDERLAND, rollanding 
' Weldadigheid J926 

1927 
, .. 1929 
i " 1930 
' .. 1931 

1932 
, .. 1933 

roltanding 2. waterm. i, 2I/2, j . 
1 9, 12I/2. 20, 30, 40, 50 60 et. 
1 per serie f 

met waterm. compl. 13 w, „ 

1,10 
3,— 
6,jo 

0,65 
0.3 ! 
0,22 
0,30 
0,40 
0.35 
0,30 
7' / , , 

2,— 
1,90 

" * 
vierz 23 w. zonder 12I/2 rood f 
12I/2 et. rood, zeldzaam , 
Rembrandt per serie , 
Zomerserie 1936, per serie , 
Olympiade , 
Toeristenserie , 
Willem van Oraaje 4 w. , 
Vredeszegel , 
Crisisserie , 
36 + 70 et. per serie , 
Curajao, brandkast gebr. , 

2,2 S 
i , !o 
0.25 
C,20 
0,75 
0,40 
0.10 
0,02 
0,12 
0,12 
4.S0 

Giro 40215. P o r t o extra . 1 

ifiTiiT nni^Ti 
I I I H N i T l I r l 

üUni i uUljiJ 
r̂  1 r 1 
^« 1 

' 1 B R E D E R O D E S T R A A T 4*, ■ 

A M S T E R D A M , W. ■ 
«j 

Voortdurend te koop oezocht: 
Zeldzame en middelsoortzegels 

van alle landen. 

Variëteiten. Proeven. 
Specimenzegels. 

Postzegels op geheele brieven. 

ZICHTZENDINGEN 
met uiterste prijzen 

worden 
prompt beantwoord. 

W. IHIOIÜIÏÏIAIMIEI^, 
3435 SOUTHAMPTONSTREËT, LONDON, W.G. 

(34) 

Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 by vooruitbetaling. 
Postz. w. niet in bet. gen. 

FRANSCHE KOLONIËN. 
Aanbieding paick*n«n van uitsluitsnd 

gav« «n echt» zegels. 
500 verschillende f 3,2 j 

1000 „ „ 12,— 
2000 , „ 36,25 
3000 . , 8 5 , — 
4000 „ „ 180,— 
JOOO « 4 3 0 , — 

JEAN VRIJDAL, 
AVENUE MONTÉFIORE 51, 
ESNEUX CBELGIË). (50) 

■ p \ " C ' p / ^ ' T ' Winkel ier op zeer goeden 
■■'■*'■■■ ^^ *• • stand in groote provinc ie
plaats vraagt POSTZEGELS I N D E P O T . 
Slechts Ie kwali te i t zegels. SoHed adres. 
Brieven onder no. 93 aan de admin is t ra t i e . 

Nederlond en Koloniën en Europa, 
los en per 10 tot 100 series, 

geregelde oanbieding gevraagd; 
alléén gebruikt. 

Brieven onder nr. 91 aan de administratie 
van dit blad. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

^ i l ^ ïM ïaa^ ®li f̂  S^ÏIRI 
NEDERLAND S 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.lf^.lF.SyTIHIll^L^INlID) 
ALBR.THAERLAAN^g . U T R E C H T . 

EUROPA-VERZAMELING 
vanaf Ie ui tg i f t en ; vele landen nagenoeg 
volledig. O o k gedeelten. Door verzame
laar Den H a a g aan kapi taa lkrach t ig ver
zamelaar T E K O O R aangeboden. 

Brieven onder n o . 90, adminis t ra t ie van 
het Maandblad . 

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 . 

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

OVERZEElanden verzamelaars. 
Uit een mooie collectie worden na opgave van 
verlangde landen en Yv. nos. heden 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 , Rotterdam. (53) 

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

(95) 

komen met honderden ex. voor in 
mijn R O N D Z E N D I N G S V E R K EER, SILVER JUBILEES 

alsook het meest couran te materiaal , zooals daar zijn: VLIEGPOSTZEGELS 
geheele wereld, EUROPAZEGELS, w.o. zeer veel weldadigheid, herdenk. , 
gelegenheidzegels, enz. Moderne Fransche en Britsche Koloniën. 
Zicht termijn 5 dagen, verrekening binnen 14 dagen. Geeft U vrijblijvend op 
als deelnemer en U ontvangt mater iaal , dat U interesseert . Elke rondzending 
bestaat ui t ca. 10—15 boekjes, loopend over hoogstens 10 deelnemers , zoo
dat zeer ru ime keuze bestaat . De doorzendkos ten behoeven U niet af te schr ik
ken ; deze worden op speciale wijze grootendeels door mij gedekt . 
J , V A N H 0 L T E : I V , B U S 3 2 2 , R O X X E R D A i V l . (97) 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

100 series zomerzegels 1936 f 15,— 
100 12V2 „ 1936 f 6,

kind 1935 
i 7
f 1 6 , 

f 6,50 
f 2.— 
f 1,95 

100 senes 
100 12^/3 
100 series zomer 
100 12I/2 „ 
100 1I/2 ., 
loo Emmazegels 

Te k o o p g e v r a a g d : 
Nieuwe kinderzegels 6 c. i 2,— p 100, 
zomerz. ^ 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. 
Curasao 6 c. f 0,30 per 100, 
kleine waarden Suriname en Curasao, 
België tentoonstelling i . j o f 3,—, 
Engeland Jub. 2I/2 d. f 3,— p. ico, 
alle 2j pf. gel. luchtpost; weldad. 
van Duitschland. Gewone en betere 
soorten en kilo's Nederland en Kolo

niën, elke kwantiteit. (19) 
H. DREYFUSS, Amsterdam. 
Anna Vondels t r . 4, G i r o 86326. 

ALLEEN PLAATSING 
BIJ VOORUITBETALING. 
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i 

- ^ -^ -- ^ S U R I I V A i U B . k r i l k a i k ^ h i ^ 
1873/88: 3 c. (—.85), 5 c. —.40, 12>^ c. (—.50), 15 c. 

—.40, 20 c (1.15), 25 c. ul t r . 2.50, 80 c. (1.60), 40 c. 
(1.30), 1 g. 2.75, 2% g. (4.75), 1898: 10/15 c. (3.50), 
1900: 1/1 g. —.90, 2}4/2'A g. 2.25, 1901/08: 15 c. —.75, 
20 c. —.50, 22 K c —.75, 25 c. —.85, 30 c. 1.15, 50 c. 
1.90, Ig. 3.75, 2 / 2 K g.4 .80, 1911: 15/25 c. 2.75, 30 c. /2}^ 
g. 7.75, 1915/26: 1 g. 1.—, 2>^ g. 2.40, 1923: jub . 520 c. 
—.70, 1, 2K, 5 g. 16.50. 

Por t zege l s : 1886/89: 5 c. 1.10, 20 c. 2.10, 25 c. 2.70, 
30 c. —.25, 40 c. 1.60, 50 c. —.40, 1911: 10/30 c. 5.—, 
10/50 c. 8.25. 

Prijzen in Ned. guldens ; prijzen voor ongebruik t ; 
tusschen haakjes gebru ik t . — Goedkoopere waarden 
alsook meer zeldzame t ypen en t and ingen steeds ru im
schoots in voorraad, benevens zegels v a n Nederland, 
Curagao en Ned.Indië. ■— Por to e x t r a bü bestel l ingen 
beneden ƒ 10,—. 

HflT- Zend mü u w mancoli js ten van Nederland en 
Koloniën. 

W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). 
Lid Nederlandsche Vereenig ing . Opgericht 1890. (99) 

De naagsche lostzegel nandel 
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: 
Engeland , Zilveren Jubi leum, 25 versch. 
Mal ta , idem, compleet 
Gibra l ta r , idem, compleet 
I ta l ië 1928, P r o p a g a n d a Fide , No. 124-127, 

serie compleet, 50 f rs . slechts 
Griekenland, kroning 1935, 4 s tuks 
Griekenland 1933, 50 Dr., No. 400 

NIEUWTJES. 
Duitschland, 6 pf. (Guericke) 
Frankr i jk , 2 fr. (molen) 
I ta l ië , Milaan, 4 s tuks 
Li tauwen, Oceaan-vlucht , 3 s tuks 
Spanje, Tentoonstel l ing, 2 s tuks 
Tsjecho-Slowakije, 3 s tuks . Weldadigheid 
Tsjecho-Slowakye, 2 s tuks , Macha. 
Amer ika V.S., Luchtpost , 16 c. 

PORTO E X T R A . 
Lever ing van Nieuwtjes op abonnement tegen speciale 
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,peciale prijzen. 
(14) 

RUIL. Practisch middel, om zijn verzameling uit te breiden met zijn 
doubletten, zonder zijn beurs aan te moeten spreken. Ik neem in ruil 
tot hoogstens 10 stuks van elk zegel van Europa en de Fransche Koloniën, 
bij voorkeur in complete series, met 40 % korting volgens Yvert 
en geef al mijn beschikbare zegels tegen den vollen prijs van 
denzelfden catalogus volgens de mancolijsten der ruilers. 
MANCOLIJSTEN. Daar ik in staat ben bijna alle zegels tegen 
schappelijke prijzen te kunnen leveren, verzoek ik den verzamelaars 
mij hun mancolijsten toe te zenden. 
ZICHTZENDIN6EN. Op een eenvoudig verzoek, voorzien van 
referentiën, maak ik rijke zichtzendingen aan verzamelaars en aan 
philatelistenvereenigingen. 
WEKELIJKSCHE LIJSTEN. Deze lijsten worden op aanvraag gratis 
verzonden, om mijn clienteele te laten profiteeren van mijn gelegen
heidsaanbiedingen van elke week. 
PRIJSLIJSTEN. Zoo juist verschenen mijn prijslijst van alle zegels 
der Fransche Koloniën, welke gratis wordt toegezonden bij wijze van 
reclame voor mijn Huis, tegelijk met mijn andere prijslijsten van alle 
andere landen der geheele wereld en welke duizenden gelegenheids
aanbiedingen bevatten. Prijslijst van zaldzame en middelmatige 
zegels van alle landen, van tweede soort of geschonden zegels met 
95 a 98 7o korting volgens Yvert. Prijslijst encros voor handelaren 
en wederverkoopers steeds gratis. 
Verzoek aan handelaren mij hun prijslijsten engros en endétail toe te zenden. 

Huis van vertrouwen, opgericht in 1879. 
4, Rue Clément Roassal (Palais de Venise), NICE. 

Giro: Marseille 351.82. — R. C. Nice 14.013. 
Principes van mijn Huis: Ie. Groote omzet tegen kleine winsten. 

2e. Eerlijkheid en goede trouw. 
SPECIALITEIT. Zegels van Monaco, Europa, Fransche Koloniën 

en zeldzaamheden van alle landen. (92) 

I KIIwO'S Door de enorme vraag, welke den 
laatsten tijd bestaat voor postzegels 

per gewicht (z.g. kilopakketten) zijn sommige regeeringskilo*s 
bij ons tijdelijk uitverkocht! Zoo o.a. Zweden; den voorraad, 
dien wij hiervan in bestelling hebben, kunnen wij eerst over 
drie maanden tegemoet zien. Voor de goede orde onderstaand een 
overzicht van de kilo's, die momenteel uit voorraad leverbaar zijn: 

= N oorwegen. Hwal. I bevat „Paketkartenabschnitten" 1932/34, Herd, zegels, 
Vliegpost zegels, opdrukken, 5 Kr. Dienst enz i orig. door de 
Pose verzegeld kÜopakket f j .25 . 
Kwal. II . Postanweisungsabschnitten 1931'33 met herd., vliegpost 
en Dienstzegels (bruto 1300 gr., inh. 3000 tot 5000 zegels) orig. 
verzegeld door de Post f 3,50. 

= Denemarken, Orig. door de Post verzegeld kilopakket, waarden uit series r924'3i 
hooge frankeerwaarden, dikwijls Congres en Jub. z. i ko. f 3,25. 

Idrland, Met veel herd, en gelegenh. z. van de laatste jaren i ko. f 2,50_ 
Spanje, Mooi kilopakket, div. waarden van de laatste jaren i ko. f 4,—. 
Portugal, „ „ „ „ „ „ „ „ i k o . f 7 , — 
De kilo's Ierland, Spanje en Portugal zijn NIET verzegeld, de andere wel. 
Prijzen worden verhoogd met de portokosten; betaling vooruit op giro 1700 
of per postwissel of onder rembours. 

AUF DER HEIDE'S P0STZE6ELHANDEL, 
Hilversum, Postbus 1. (s) Amsterdam, Gravenstraat 17. 
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Postzegelhandel J h e Globe", 
Czarinastraat 6, Zaandam. 
KOOPT — VERKOOPT — RUILT 

tegen engros partijen Nederland en Koloniën. 
Maakt zichtzendingen. Geen levering op mancolijst! 
Wij leveren ook engros aan kleine handelaren 

series, pakketten, benoodigdheden, enz. 
Ziet onze annonce in het Maandblad van April. 
Giro 118330. (30) Telefoon 3854. 

4 REISINLICHTINGEN ^ 
worden gaarne en gratis vers t rek t door het 

CORRESPONDENTIEREISBUREAU 
John L. Oppenheim, 

Amalia v. Solmsstraat 63, D E N H A A G , Tel . 720631. 

Eenig Bureau, gespecialiseerd in het SCHRIFTELIJK 
verstrekken van betrouwbare en zaakkundige reis

inlichtingen. ALLES op het gebied van toerisme: 
Privéreizen, Hotels, biljetten, enz. 

Ons devies: STEEDS OMGAAND A N T W O O R D ! 
(Indië per vliegpost). {79) 

Postzegelhandel, 
wegens gezondheidsredenen, 

ter overname aangeboden 
te 'sGravenhage, voor f 2500,— contant, 
op zeer goeden stand, alles inbegrepen. 
Brieven onder no. 100 aan de administratie van 
het Maandblad. 
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POSTZEGELYEILING No. 271, 
in het Nutsgebouw te Rotterdam, zal 
25,26 en 27 Mei 1936 plaatsvinden. 
DEZE VEILING OMVAT: 

EEN WERELDVERZAMELING, 
EEN ZEER BELANGRIJKE AFD. R E S T A N T E N . 

Geïllustreerde catalogus wordt op aan
vraag gaarne gratis toegezonden door 
Holland's oudste veilinghouders, 

i L VAU mm 
ßOSfSSGSINAIil&EIL H.Y, 

Delftschevaart 44 , Rotterdam, C , Telef. 5 5 2 5 9 . 
Postrekening 17369. Veilingen sedert 1892. 

(33) 

t ^ ^ h t ^ ^ i ^ i h ^ É É M S M h A i i ^ 

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. M.f^ (?) 

D U I T S C H L A N D - Z B C B L S . 
30 versch. herinneringszegels (liooge catalogusprijs) f 035 

dito 10 X - 5,— 
15 versch. weldadigheid - 1,S0 

Beide pakketjes - 2,— 
RUIL: WIJ bieden aan (Micheï-nummers) : Rusl i, ongebr. 
en gebr ; Finl. 2, gebr. (Michel lao RM) ; Engel. 35 §ebr.; 
Newfoundl 3 gebr.; U S A. courantzegel 24 II; Togo Britsche 
bezetting 3 ongebr.; Duitsch-Togo 22 gebr,, Genève I j gebr.; 
Spanje 11 gebr., Turkije 2 en 6j. Ook enkele zegels worden 
afgegeven! (94) 
WIJ ZOEKEN: Weldadigheid- en gedenkseries 
van Nederland, België en vooral Ned. Koloniën. 
M I S S I E H U I S , Afd. M. M. I. Postzegels, 
STEYL bij Tegelen (L.). Giro 123800, met merk: voor M. M. I. 

ALLES PRIMA fiEBRDIKT! 
1936. Zomerzegels, per serie ƒ 0,17 

10 series _ 1,60 
100 series _ 15,— 

1923-1935. Alle kinderzegels, com
plete series (48 w.) - 3,70 
Idem, in complete series rol-
tanding (31 w.) - 4,60 

PAKKETTEN (gemaakt uit eigen voor
raad, géén uitschot). 

Nederland, 
Nederland, 
Nederland, 
Ned.-Indië, 
Ned.-Indië, 

50 
100 
150 

50 
100 

verschillende 0,20 
verschillend© - 0,50 
verschillende - 1,30 
verschillende - 0,30 
verschillende - 1,20 

Curacao, 20 verschillende - 0,90 
Suriname, 25 verschillende - 0,75 
Geheele wereld, 500 verschillende . - 0,60 
Uitgebreide Catalogus 173S-'3i van Kederland en Koloniën, 
bewerkt door P. C. Korteweg en anderen, per ex. f 0,50. 

Nederlandsehe Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 
Postgiro 224451. Porto steeds extra. (687) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij -wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 
(24) 
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K ONZE ZAAK IS UITGEBREID. 
k.WALITEIT OVERWINT! Door gedurende bijna 40 jaren bij al onze verkoopen | | 

i J de kwaliteit vóór alles te stellen, groeide ons bedrijf | i 
i l dusdanig, dat wij tot een belangrijke uitbreiding moesten overgaan. Op 2 Mei 1.1. vond f j 
k% de heropening plaats van onze geheel verbouwde en gerestaureerde winkel- en kantoorrumte, f J 
| i in de perceelen PASSAGE 25-27. f j 
WM DEN HAAG. S P E C I A L E O P E N I N G S A A N B I E D I N G . I ] 

NEDERLAND 1923. 
2'A gulden (127), ongebruikt f 3,50 
5 gulden (128), ongebruikt ƒ 6,— 

PORTZEGELS 1909.1910. 
3 c. op 1 gulden (40), ongebruikt f 0,75 

NED. INDIE 1923. 
ZVs gulden (149), gebruikt ƒ 2,25 
5 gulden (149), gebruikt ƒ 7,50 

CURACAO 1879. 
2% gulden (12), gebr. of ongebr. ƒ 2,25 

1899. 
1.50 op 2 »4 gulden (28), ongebr. ƒ 4,50 

1903/04. 
ly, gulden (42), gebruikt ƒ 1,50 
2K gulden (43), gebruikt ƒ 2,25 

1929 LUCHTPOST (1.3). 
Complete serie, 3 stuks, ongebr. ƒ 9,50 

Postzegelhondel G. Keiser & Zoon, DEN Passage 25-27. Telefoon 112438. 
HAAG. Gevestigd sedert 1897. (9) g l 
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25, 26 en 27 Hei o.s. 
zeer belangrijke 

6e Postzegelveiling 
van een 

Wereldverzomeling 
belangrijk Europa, w.o. veel post-
frissche bloes en buitengewone 

Afdeeling Restanten. 
Geïllustreerde catalogus voor serieuze 

reflectanten gratis op aanvraag. 

Firma TEN KÄTE & WEEDÄ, 
Gasthuismolensteeg 13, Amsterdam, C. (,8) 

Excelsior Ei L-Alt-^xceisior j:wuropa-/\iDuiii 
in zes RlemDanaen. met kunstleaer overtrokken. 

Dit is absoluut een compleet album, 
in Nederlandschcn tekst, 

en 
Nederlandsch fabrikaat. 

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

Prijs in zes aeelen i 40,— 
(veertig gulaen), te betalen in twaalf termijnen. 

Postze^elnanael „Universum , 
v/k. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL N.V., 
Gravenstraat 4, Telefoon 42164, A M S I T R D A M . (.8) 

l , I , I , , i I I 1^ , m i l , I II 


