
NEDERLÄNDSCH MAANDBLAD 
15e JAARGANG 

Nr. 6 - (174). VOOR PHILATELIE 
GELEGENHEIDSOFFER 1 E. 
UITSLUITEND PRACHTSTUKKEN. 

ALBANIË. 
(Nrs. Yvert & Tellier, postfrisch). 

38, 41 en 41a . . . . ƒ 0,25 
100a, opdruk dubbel . . . - 6,— 
121—126 (gebruikt) . . . - 2,75 
166—173 - 1,80 
3 66—176 - 8,— 
177—187 - 6,50 
190—197 - 1,90 
198—206 - 10,— 
207—217 - 5,50 
218—220 - 0,17 
Avions 1—7 . . . . - 2,90 
Avions 8—14 . . . . - 3,75 
Avions 15—18 . . . . - 0,70 
Taxe 26—29 . . . . - 0,60 
Pakket 25 verschillende . . - 0,90 
Pakket 50 verschillende . . - 2,50 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
(* beteekent postfrisch). 

10 cent, nr. 1 . . . . ƒ 4,50 
10 cent, nr. 2 . . . • . - 9,50 
1892, 2K gulden * . . . - 4,— 
1899, 2K gulden * . . . - 2,50 
Java 2 3̂  gulden . . . . - 3,— 
Java hoog t.m. 50 cent * . . - 5,50 
Java hoog 1 gulden * . . - 5,— 
Buiten Bezit 2}^ gulden * . - 4,50 
Jubileum 234 gulden . . . - 2,10 
Jubileum 5 gulden . . . - 7,— 
Jubileum 50 cent H : 11 . . - 0,30 
Jubileum 50 cent 11 : I IK • - 0,30 
Jubileum 50 cent 1134 :11 . - 0,20 
Jubileum 1 gulden 1134 :11 . - 0,40 
Luchtpost 43^ gulden . . - 0,80 
Luchtpost 7% gulden . . - 1,25 

Orders boven f 10,— franco aangeteekend; frankeering met 
nieuwe zomerzegels en driehoekszegels. ■—— 

Onze laatste veiling in dit seizoen zal gehouden worden op 
Zaterdag 20 Juni 1936, in Hotel „Polen", te Amsterdam. 
Daarbij fraaie afdeeling NEDERLAND en Koloniën, Europa, 
restantverzamelingen, enz. Catalogus gratis. 
Voor onze Herfstveilingen worden thans reeds arrangementen 
getroffen. Gunstige condities. 

HEEKER'S POSTZEGELHÄNDEL N v 
Directie: P. J . Hel(l(er, beëedigd malcelaar en pliilaielistisch expert. 

ROKIN 40, AMSTERDAM. 
TELEF. 33324 POSTGIRO 21278. 

Steeds gaarne bereid ook uw philatelistische belangen 
(13) n/f.ar hpufp loiptpn tp hph/trtiopn I naar beste weten te behartigen \ 

J.K. RIETDIJK 
AANKOOP  VEILINGEN  VERKOOP 

LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
T E L . 117020. — POSTREKENING 117396. 

POSTZEGELVEILINGEN. 
Van 1919—1936 (Juni) werden 
door mij 124 Postzegel veilingen 
gehouden, waarbij 152 000 kavels 
onder den hamer kwamen, welke 
462 veilingdagen in beslag namen, 
terwijl pl.m. 146 000 catalogi aan 
koopkrachtige philatelisten in de 
geheele wereld verzonden werden. 

Zeggen dieciifersUnlets?? 
Voor aankoop in 
postzegelveilingen 
Voor verkoop in 
postzegelveilingen 

naar: 

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

(8) 

N.V. DRUKKEEIJ BORGHOUTS • ROTTERDA.M 



postzeflelhandel p . HoogerdQk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 9299S. 

UITGEBREIDE CATALOGUS 
VAN NEDERLAND E N KOLONIEN, 

bewerkt door P . C. Korteweg. 
1935-1936. — Prfls 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. 
Prösiijst van postzegelpakketteu, albums en alle 

benoodigdheden, op aanvraag gratis verkr^gbaar. 
(10) 

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. 
ZIGHTZENDINGEN. 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. w..^ 
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 ZtldzamB en middolmatige 
zegels van alle landen, van tweede soort of geschonden zegels met 
95 k 98 7o korting volgens Yvert. Prqslqst enerOS voor handelaren 
en wederverkoopers steeds gratis. f^M 
Verzoek aan handelaren mij hun prijslijsten engros en endétail toe te zenden. 

Huis van vertrouwen, opgericht in 1879. 
4, Rne 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) 

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. 

ADRESVERAMDERING! 
NIEUW ADRES: 

BADHUISWEG 44. 

A F D . V E R K O O P . 
WÊT ZOOEVEN VERSCHENEN: 
SPECIALE AANBIEDING No. 1, 
bevat tende ruim 600 kavels EUROPA, U.S.A., 
ENG. KOL., enz. tegan z»er billtikB netto 
prqzen ! — Vraagt nog h e d e n e e n ex. aan ! 
Toezending gratis en franco ! Een prett ige, 
voordeel ige wijze te r comple teer ing Uwer 

verzamel ing! 

A F D . V E I L I N G E N 
■ V Voor de &.S. SEPTEMBERVEILING 
kunnen tb ans r e e d s inzendingen worden 
toegezonden. — Gunstige veilingscondities. 
Bij grootere objecten word t o p verzoek 

RENTELOOS VOORSCHOT vers t rekt . 
V L U G G E C O N T A N T E AFWIKKELIN.G! 

DISCRETIE VERZEKERD. 

A F D . A A N K O O P 
Goed ve rzo rgde collecties, partijen, 

be te r e losse zegels , enz., enz. w o r d e n STEEDS 
tegen CONTANTE betaling te k o o p gevraagd! 

Aanbiedingen worden t egemoet gezien. 

kH 9@@h 
O C v e S T I Q D 1918. 

BADHUISWEG 44, 
DEN HAAG (Post Scheveningen). 
Telefoon 5 5 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 
Bankiers: Amsterdamsche Bank N.V., Den Haag. 

(4) 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nèderlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 23 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

15e Jaargang. Breda, 16 Juni 1936. Nr. 6 (174). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

„ 

, 
„ 
„ 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

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

„ 
. 
, 
» 

- 5,50 
- 4,50 
- 4,— 
- 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De adminis t ra t ie behoudt zich he t 
rech t voor adver ten t i ën ,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, Hulkesteïnscheweg 2a, 
Arnhem; al wat Nederland en Kolonien betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven i jó , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z . ; buitenlandsche poststukken 
aan J . J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein zjr , Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravennage; luchtpost aan H . L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen, 

Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, 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, Leen de Raaij. 

To t het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 49^6. Postrekening 37183. 

ADRESVERANDERING VAN DEN HOOFDREDACTEUR. 
Met ingang van 1 Juli a.s. is het adres van den hoofd

redacteur: 
J. D. van Brink, 

Hulkesteinscheweg 2a, Arnhem. 
In verband met mogelijke naamsverwarring wordt een 

juiste adresseering bijzonder aanbevolen. 

IR. G. J. G. VAN CASPEL t 
Op 14 Mei j.1. overleed te Heelsum, in den ouderdom van 

72 jaren, onze toegewijde medewerker, de heer G. J. G. 
van Caspel. 

Met hem, die lange jaren te Brussel woonachtig was, is een 
trouw vriend van het Maandblad en een degelijk verzamelaar 
ten grave gedaald. 

Nimmer was den heer Van Caspel iets te veel, wanneer het 
erom ging de belangen van het Maandblad te dienen. De thans 
in behandeling zijnde belangwekkende serie artikelen „Geen 
postzegels, doch fantasieproducten", werd door hem met 
liefde en toewijding geschreven. Bij de publicatie van de 
verdere vervolgen zal steeds bij ons de gedachte opkomen aan 
den man, die voor zoover zijn kennis en krachten zulks toe
lieten, onverdroten het zijne er toe heeft willen bijdragen om 
ons blad zoo goed en aantrekkelijk mogelijk te maken. Wij 
brengen hem daarvoor van deze plaats een dankbare en eer
biedige hulde. 

Dat hij in vrede ruste. 

PLAATRECONSTRUCTIE VAN EEN 
GOEDKOOP ZEGEL. 

Het „platen", het opnieuw tot een compleet vel aan elkaar 
voegen van paren, blokken en strips van een bepaald zegel, 
was tot dusver eigenlijk het voorrecht van de met aardsche 
goederen goed gezegende Philatelisten, omdat plaatrecon
structies vooral mogelijk zijn bij klassieke zegels. De druk
techniek is steeds vooruitgegaan ,zoodat steeds beter voldaan 
kon worden aan den reeds in 1840 gestelden eisch: alle exem
plaren van een bepaald zegel volkomen identiek. Dit maakt, 
dat met moderne zegels, wat „platen" betreft, meestal niets 
te beginnen is. En dat is jammer, want deze tak van den 
philatelistischen stam behoort tot de interessantste en 
boeiendste, die er voor den „wetenschappelijken" verzamelaar 
bestaan. 

Gelukkig is er biJ de Nederlandsche zegels van den laatsten 
tijd een heel gewoon zegel, dat zich door zijn plaatfouten uit
stekend leent voor dit doel. Het is het reddingszegel van 
2 cent, uitgegeven op 15 September 1924 ter herdenking van 
het 100-jarig bestaan van de N.- en Z.H. Reddingmaatschappij. 

Het doel van een plaatreconstructie is: te weten komen, hoe 
de drukplaat eruit zag en op welke wijze zij was samen
gesteld. Men tracht op deze wijze dus gegevens te krijgen 
over de methoden van aanmaak van de drukplaten, wat weer 
voor andere zegels van belang kan zijn. Verder leert men bij 
het platen elk zegel van het vel, met zijn bijzonderheden, 
kennen. Dit is van groot belang bij het ontdekken van ver-
valschingen. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden bij de 
portzegels, uitgifte 1881. Door het platen zijn de plaatfouten 
van alle zegels van de eerste verticale rij van de vellen bekend 
geworden. Vindt men portzegels met tanding 11K : 12, die 
andere plaatfouten vertoonen dan de voor deze tanding be
kende, dan moeten die zegels valsch getand zijn. 

Voor dit doel behoeft men het 2 cent Reddingszegel niet te 
gaan platen. De grootte van de vellen is bekend (100 stuks), 
en voor vervalschingen hoeven we bij dit zegel niet bang te 
zijn. Alleen kunnen we trachten, iets over de samenstelling 
van de drukplaat (in dit geval de drukcylinder) te weten te 
komen. 

Het zegel is gedrukt in offsetdruk, een gewijzigde steen
druk, waarbij niet meer van een steen wordt gebruik gemaakt, 
maar van een zinken plaat, die dezelfde eigenschappen bezit. 
De dunne plaat wordt, na van de zegelbeelden te zijn voor
zien, om een ijzeren cylinder gespannen. De zegelbeelden 
kunnen op verschillende manieren op den cylinder worden aan
gebracht; in alle gevallen is het resultaat, dat de lijnen van 
de teekening den drukinkt vasthouden, het wit van de teeke-
ning niet. Na geïnkt te zijn, geeft de cylinder het beeld over 
aan een tweeden cylinder, die van een laag rubber is voor
zien, en deze drukt op zijn beurt de teekening af op het papier. 

Voor het reddingszegel zijn blijkbaar twee drukplaten ge
bruikt, die te onderscheiden zijn door den randdruk van de 
vellen. Bij beide zijn boven- en onderrand blanco en bevinden 
zich op de zijranden de telnummers 1-10 respectievelijk 10-1. 
Verschil is te vinden in de plaats van de halve cirkeltjes op 
de randen, die aangeven waar de vellen moeten worden vast-
geprikt voor het perforeeren (Zähnungspunkturen). Bij een 
deel van de vellen vinden we dergelijke halve cirkeltjes in het 
midden van alle vier zijden, én onder zegel 100. Bij een ander 
deel alleen in het midden van de zijranden, en verder onder 
zegels 91 en 100. 

Fouten, die op beide soorten vellen voorkomen, mogen we 
dus zeker tot de plaatfouten rekenen; dat zijn geen druk-
toevalligheden. Beide soorten van vellen blijken dezelfde 
samenstelling te hebben; dezelfde plaatfouten komen er op 
dezelfde plaatsen op voor. 

Uit plaatfouten bij de oudste oplagen van de lagere waarden 
der koerseerende serie, die eveneens in offsetdruk zijn u i t . 
gevoerd, en die in dezelfde maand zijn verschenen, bleek mjj, 
dat de drukplaten daarvan zijn samengesteld uit 8 blokken 
van 25 (5 X 5) zegelbeelden; de primaire plaatfoutjes komen 
8 maal per vel op regelmatige afstanden voor. Bij de reddings
zegels van 2 cent komt ook een aantal plaatfouten meer dan 
eens per vel voor, maar, in tegenstelling met wat bü de 
gewone serie gevonden werd, is van eenige regelmaat n i e t s 
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te bespeuren. Er moeten dus 100 losse zegelbeelden op de 
drukplaat zijn aangebracht. 

Het merkwaardige bij de 2 cent is, dat er 5 plaatfouten zijn, 
of beter: groepen van plaatfouten, die elk ongeveer 20 maal 
per vel voorkomen. Elk van de 100 zegels is in een van deze 
5 groepen onder te brengen. Bij den aanmaak moet men dus 
van 5 zegelbeelden zijn uitgegaan, die na vermenigvuldiging 
voor de samenstelling van de drukplaat hebben gediend. 

Zooals hierboven gezegd en zooals ook uit het onderstaande 
schema duidelijk is, is de verdeeling van deze 5 groepen van 
zegels over het vel geheel onregelmatig. Door bijkomstige 
andere foutjes zijn de zegels van één groep weer onderling 
verschillend, waardoor de reconstructie van het vel mogelijk 
wordt gemaakt. 

Hier volgt de omschrijving van de kenmerken van elk van 
de 5 groepen, die met dezelfde cijfers ook op de teekening 
te zien zijn. Het is wel wenschelijk om een vergrootglas bij 
de hand te hebben. 

I. — a. Verdikking > an de v/itte lijn boven de jaartallen, 
tusschen 8 en 2 van 1824. 

b. De hoekig-gebogen lijn in het zeil van het linker schip 
is vrij dik. 

c. Zeer kleine inkeping van de rechter randlijn, waar de 
onderste golflijn deze raakt. 

d. De linker onderhoek is niet hoekig, maar iets schuin 
afgesneden. 

Tot groep I behooren 20 zegels. Hiervan is er één (zegel 
74) waar in de plaats van de witte vlek, onder a genoemd, 
een bruine vlek te zien is, die de witte lijn onderbreekt, en 
één (zegel 93), waar de witte vlek (a) ontbreekt; de andere 
kenmerken b, c en d zijn echter bij beide zegels te vinden. 

II. — a. Onregelmatige rechter randlijn. Deze is ongeveer 
in het midden even onderbroken en slingert daar, een mm. 
lager steekt een bruine punt buiten de rand uit. 

b. De hoekig gebogen lijn in het zeil van het linker schip 
eindigt bovenaan met een verdikking. 

c. Klein breukje in een van de golven links (door veel inkt 
soms niet zichtbaar). 

m/GE«1F 
Yó 

I 
TU 

d. De linkerbovenhoek loopt iets schuin af. 
Tot groep II behooren eveneens 20 zegels per vel. 
III. — a. Bruine punt in de 4 van 1924. 
b. De hoekig gebogen lijn in het zeil van het linker schip 

is even dik als bij I. 
Groep III omvat 19 zegels per vel. 
IV. — a. Witte punt onder het eind van de ophaal van de 

C van Cent. 
b. De hoekig gebogen lijn in het zeil van het linker schip 

is duidelijk dunner dan bij I-III. 
c. Klein bruin puntje tegen een van de golflijnen rechts (op 

de afbeelding iets te groot geteekend). 
d. Puntje op de bovenrandlijn in de rechterbovenhoek. 
e. De rechteronderhoek is schuin afgesneden of afgerond. 

Dit ook soms bij groep I. 
f. Het lijntje in de bovenhaal van de C is dun en in het 

midden onderbroken. Deze breuk komt ook hier en daar voor 
bij groep I, maar daar is het lijntje iets dikker. 

Er zijn van groep IV 21 zegels per vel. 
V. — a. Klein wit puntje in de onderrandlijn, onder de C. 
b. De hoekig gebogen lijn in het zeil van het linker schip 

is vrij dun, iets dikker dan bij IV. 
c. De rechterbovenhoek is iets schuin afgesneden. 
d. De rechteronderhoek is ook schuin afgesneden of af

gerond. 
Tot groep V behooren 20 zegels per vel. 
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De kenmerken van ieder zegel afzonderlek zullen hier niet 
worden opgenoemd, dat moet ieder voor zich zien uit te 
vinden ! Met behulp van het schema kan men echter met 
paren, blokken, enz., het vel zonder al te veel moeite weer 
opbouwen. 

Met opzet is het woord „typen" niet genoemd, omdat daar
voor de verschillen te gering zijn. Het is echter wel merk
waardig, dat de groepen niet alleen door gebroken lijntjes 
e.d. te onderscheiden zijn, maar dat er, in de lijn in het lin-
kerzeil, ook werkelijk een verschil in de teekening is (dun en 
dik). 

Of ook bij de 10 cent een reconstructie mogelijk is, kon ik 
door gebrek aan materiaal niet nagaan. 

A. M. BENDERS. 

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

Vertegen
woordigers 

voor 
Nederland 

en 
Koloniën: 

ds) 
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llil^ifleTi 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

ARGENTINIË (Mei 1936). 
Dienstopdrukken op onderstaande waarden der koerseerende 

serie Irankeerzegels: 
M.A. op: 

1 centavo, lichtbruin. 
2 centavos, donkerbruin. 

15 „ blauw. 
M.J.I. op: 

15 centavos, blauw. 
1 peso, sepia en blauw. 

BELGISCHCONGO. 
Van de jubileumserie van 1935 werden onderstaande waar

den voorzien van een opdruk: 
50 centimes op 1 fr. 50, bruinlila. 
50 „ „ 2 frs. 50, blauwgroen. 

De opdruk is aangebracht in blauw, resp. karmfn. Hü ver
tegenwoordigt den toeslag, waarmede deze zegels zijn belast 
en uit de opbrengst waarvan men de kosten hoopt te be
strijdep voor een op te richten monument ter eere van wijlen 
koning Albert I. Het standbeeld zal worden geplaatst te 
Léopoidville. 

De oplaag dezer opdrukken bedraagt 350.000 resp. 150.000 
exemplaren. 

BHOPAL (Mei 1936). 

D'enst^escl, opdruk Ser/i^e, op 'raikeerzegel volgens af
beelding: 

1 a. 3 p , roodlila en blauw. 
CCOKEILANDEN. 
Van de koerseerende serie frankeerzegels zijn de 2, 6 pence 

en 1 shilling verschenen in ongewijzigde kleuren, doch op 
papier met het watermerk NZ en ster. 

CUBA. 

msmmsssKmm 
CORREOIAEREO 

■AAMÉÉ« M M 

Het scheppen van een vrije zone in de haven van Matanzas 
bracht onderstaande speciale zegels, getand en ongetand: 

Frankeerzegels: 
1 centavo, groen. 8 centavos, bruin. 
2 centavos, karmijn. 10 „ groen. 
4 „ wijnrood. 20 „ bruin. 
5 „ blauw. 50 „ leiblauw. 

Expressezegel: 
10 centavos, wijnrood. (Mercurius). 

Luchtpostzegels: 
5 centavos, violet. 20 centavos, donkerolüf. 

1(^ „ oranje. 50 „ zwart. 
Expresse luchtpostzegel: 

15 centavos, lichtblauw. 
De i^gels, gedrukt bij Waterlow and Sons te Londen, toonen 

gezichten op de haven en diverse landschappen. Alle waarden 
ziJn gedrukt in het afgebeelde liggende formaat. 

De oplaagcijfers liggen voor de getande exemplaren tus
schen 1.800.000 (1 centavo) en 30.000 (50 centavos). Van het 
expressezegel werden gedrukt 60.000 stuks. 

Van de luchtpostzegels bedragen de oplaagcijfers: 5 cen
tavos 220.000, 10 centavos 280.000, 20 centavos 40.000 en 50 
centavos 80.000. Expresse luchtpostzegel: 30.000. 

Van de ongetande werden 20.000 complete series ver
vaardigd. 

DUITSCHLAND. 
In het vorige nummer bleef een zetfout onopgemerkt. De 

40 pfennig der Olympischespelenserie is belast met een toe
slag van 35 i. p. v. 15 pfennig. 

Het 6e internationale gemeentencongres bracht onder
staande frankeerzegels: 

3 pfennig, bium. 12 pfennig, rood. 
5 „ groen. 25 „ blauw. 

Dit congres werd van 813 Juni j.1. te Berlijn en München 
gehouden en viel samen met de op 7 Juni te Berlijn geopende 
tentoonstelling „Die Deutsche Gemeinde". 

De zegels waren op 3 dezer voor het eerst aan de post
kantoren verkrijgbaar. 

In het volgend nummer brengen wij de afbeeldingen. 
ECUADOR. 
Toeslagzegel ten bate van de landbouwende bevolking; op

druk „Seguro Social del Campesino" en waarde op fiscaal
zegel: 

3 centavos op 1 c , rose. 
Oplaag 1 millioen exemplaren. 
ERYTHREA. 

Luchtpostzegel volgens af
beelding: 

1 lire, blauw. 

r3'"LAND (Apiil 1936). 
\ o acro waarden der serie frankeerzegels met het portret 

vaT president Pais: 
1) Ecnti, blauw. 
20 „ lila. 
5T „ bruingeel. 

ETIfTOPIE. 

Frankeerzegels met het jio^tret 
van den keizerkoning \ 11 Italié 
voor het nieuwe Italiaansïlio /in
gewest Etiopia: 

25 centesimi, groen. 
30 „ donkerbrijii. 
50 „ karmijn. 
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FRANKRIJK. 
Het in het vorige nummer aan

gekondigde toeslagzegel ten bate van 
de kinderen der werkloozen is thans 
verschenen: 

50 + 10 centimes, bruinrood. 
De 1 centime in het zaaistertype 

verscheen in bruingeel i. p. v. olijf. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons 
hieromtrent, dat de vraag rijst of 
men hier te doen heeft met een fout
druk, wijl op de kantoren waar deze 
waarde in nieuwe kleur uitgeput was, 
weder dit zegel in olijfgroen verkocht 
wordt. 

De 1 franc 50 met het stoomschip 
Normandie is verschenen in licht
blauw. 

Het werd uitgegeven ter gelegenheid van het weder in de 
vaart brengen van dit stoomschip, dat eenige grondige her
stellingen onderging. 

HONGARIJE. 

LYBIE. 

fJMR 

> KTRX'fif'.'^S'JtWf^.'m • 

■kÉÉ*É*ÉfÉM*Éi***Mi**A** 

g H i » l l H l ^ t T ^ W ^ W < ^ ^ ^ 

10 filler, geelgroen. 
20 „ rose. 
36 , , sepia. 
49 „ lichtblauw. 
52 , , roodoranje 

De aangekondigde serie luchtpostzegels is thans ver
schenen in de waarden: 

60 filler, violet. 
80 „ grijsgroen. 

1 pengo groen. 
2 „ roodbruin. 
5 „ blauw. 

De zegels, alle m liggend formaat, zijn gedrukt op papier 
met het koerseerend watermerk. 

Drie verschillende teekeningen werden voor deze zegels 
benut: vliegtuig boven landschap met ouderwetsche post
koets, vliegtuig boven Budapest en vliegtuig zonder meer. 
Naar ons gevoelen steken deze artistiek uitgevoerde producten 
zeer gunstig af bij de vorige luchtpostzegels van dit land. 

ITALIAANSCHSOMALI. 
■MMwn • M M«M»M 

POITA 
AEREA 

HM 

Luchtpostzegel volgens af
beelding: 

1 lire, blauw. 

I f l 

JAIPUR. 
Waardeopdrukken op koerseerende frankeerzegels: 

One rupee op 2 rupees, geelgroen en zwart. 
One rupee „ 5 „ wijnrood en zwart. 

LIECHTENSTEIN. 

»»<»*«tev 
Ter gelegenheid van den 

tocht van het luchtschip Hin
denburg naar de V. S. van 
N.Amerika verschenen de 
luchtpostzegels: 

1 franc, karmijn. 
2 francs, violet. 

Beide zijn gedrukt in lig
gend formaat op papier met 
zijdevezels. Zij toonen een 
luchtschip boven landschap. 

Émti 

Het feit, dat in deze kolonie nu 
reeds tien jaren achtereen een jaar
beurs wordt gehouden — waarvan de 
verzamelaars helaas goed weten mede 
te praten — bracht onderstaand twee
tal frai'keerzegels, waarop een inboor
ling in feesttooi is afgebeeld: 

50 oentesimi, violet. 
1 lire 25 c , donkerblauw. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Opdiuk Morocco Agencies op onderstaande zegels van 

Groot Britannië, lotogravure: 
1% pence, roodbruin. 
2 „ oranje. 
2% „ bblauw. 
3 „ purper. 

Als voren met bovendien Fransche munt: 
10 centimes op 1 penny, rood. 

NEGRI SEMBILAN (Mei 1936). 
Aanvullingswaarden der nieuwe serie f rankeerzegels: 

2 dollars, karmijn en groen. 
5 „ karmijn en groen. 

NIUE. 
Het vermelde onder Cookeilanden geldt eveneens voor de 

2, 6 pence en 1 shilling van dit gebied. 
NIEUWZEELAND. 
Opdruk Official op onderstaande frankeerzegels der koer

seerende uitgifte: 
1 penny, karmjjn. 
lyi pence, bruinrood. 

PAHANG. 
Als vermeld onder Negri Sembilan: 

2 dollars, karmijn en groen. 
5 „ kartnijn en groen. 

PARAGUAY. 
Kleurveranderingen bij onderstaande luchtpostzegels der 

uitgifte 1931, Yvert nr. 39 e. v.: 
10 pesos, bruingeel. 
10 „ blauw. 

Het luchtpostzegel in bovenstaande teekening en vermeld 
in het Februarinummer 1936, veranderde van rose in blauw. 

Frankeerzegel in het leeuwentype van 1930 (Yvert nr. 
312 e.V.), overdrukt met roode letter C: 

10 pesos, grijs 
Het frankeerzegel 20 centavos blauwgroen, Yvert nr. 267, 

verscheen thans in rose. 
PERAK. 
Als vermeld onder Negri Sembilan: 

2 dollars, karmijn en groen. 
5 „ karmijn en groen. 
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OOSTENRIJK. 

TERREICH 
Frankeerzegels in afgebeelde 

uitvoering: 
3 schilling. 
5 „ zwartbruin. 

Firma Keiser & Zn. te 's-Gra-
venhage dank voor toezending. 

PERU. 
Weldadigheidszcgel, waarvan de opbrengst ten goede komt 

aan de werkloozen; opdruk Pro Desocupados op frankeerzegel 
der uitgifte 1935: 

2 eentavos, liia. (Yvert nr. 311). 

R U J W E N I E (Mei 1936). 
Vert'ere waarden der serie verplichte toeslagzegels voor 

het vliegfonds: 
3 lei, groen. 
5 „ rood. 

Deza en de in het vorige nummer vermelde zegels dragen 
het opschrift ,,Fondulaviatei". 

Herinneringszegel, 70-jarig be
staan van het regeerend vorsten
huis: 

6 lei, rose. 
Dit zegel, dat verkocht wordt 

met een toeslag van 1 leu, werd 
voor het eerst verkrijgbaar ge
steld tijdens de jaarbeurs van 
Bucarest. 

De oplaag bedraagt 100.000 
exemplaren. 

SELANGOR. 
Als vermeld onder Negri Sembilan: 

2 dollars, karmijn en groen. 
5 „ karman en groen. 

SPANJE. 
Met eenig voorbehoud vermelden wij 

een serie opdrukken op het toeslagzegel 
van Barcelona volgens afbeelding, welke 
serie weid uitgegeven ter gelegenheid 
van het 5-jarig bestaan der republiek. 
De opdruk luidt: „5o. Aniv. Republiea 
14 Abril 1931-1936". 

De serie bestaat uit 3 frankeerzegels, 
bovendien overdrukt met een vrouwen
figuur met phrygische muts, resp. een 
vrouw met vlag en een gevleugelde fi
guur. Op de luchtpostzegels werden ge

drukt een vliegtuig, respectievelijk een autogiro. De oplaag 
zou bedragen 3300 series. 

SYRIË. 
Frarkeer- en luchtpostzegels, uitgegeven ter gelegenheid 

van de jaarbeurs te Damascus. Overdrukt werden met 1936 
Foire de Damas, in het Fransch en Arabisch, onderstaande 
waarden der uitgifte 1930-1936 der frankeer- en 1931-1933 
der luchtpostzegels: 

0 pi. 50, violet. 
1 piastre, donkergrijs. 
2 piastres, donkerviolet. 
3 „ geelgroen. 
4 „ oranje. 
4 pi. 50, karmijn. 
6 piastres, zwartgroen. 

7 pi. 50, blauw. 
10 piastres, bruin. 

Luc.-jtpostzegeis 
0 pi. 50, sepia 
1 piastre, bruingeel. 
2 piastres, blauwgroen. 
3 piastres, groenblauw. 
5 „ lilarose. 

De opdruk is aangebracht in zwart of rood; 20.600 exem
plaren van elke waarde werden aldus overdrukt. 

TIMOR. 
Weldadigheidszesel, opdruk „Assistencia D.L. No 72" op 

fiscaalzegel: 
10 avos, rose en zwart. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 

im^i^r^mmmif 
Frankeerzegel met het portret van den 

nieuwen president Benesj: 
50 heller, donkergroen. 

Met de buste van generaal Stefanik ver
scheen de aanvullende waarde: 

60 heller, violet. 

TURKIJE. 

Toeslagzegels in nevenstaande teeke-
ning, opdruk P.Y.S.: 

20 paras, violet en rood 
1 kurus, olijfbruin en rood. 
3 k. op 2'/, k., bruin en rood. 

De letters P.Y.S. zijn de afkortingen 
voor Posta Yane Saudigi, d. i. pottbij-
slagfonds. De toeslag komt n.l. ten goede 
aan het fonds voor hulp aan post perso
neel. 

URUGUAY. 
Frar.keerzegels in de koerseerende Artigas-teekening, 

groot en klein formaat: 1 peso, bruin. 
20 centesimos, bruinrood. 2 pesos, blauw. 
50 „ bruinzwart. 3 „ zwart. 

Deze zegels dragen aan den voet, in het midden, den naam 
der drukkeiij: Impienta Nacional, i. p. v. Waterlow and Sons 
Ltd., London. „ _ _ ^ 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

De internationale postzegeltentoonstel
ling te New-York, welke van 9 tot 17 Mei 
j.l werd gehouden, bracht een speciaal 
velletje, ongetand, waarop zijn weerge-
aeven de 3 cents waarden, violet, van de 
Connecticut-jubileumuitgifte, idem Michi
gan, California Pacific tentoonstelling en 
het Texas-eeuwfeest. Op de randen is een 
desbetreffende tekst aangebracht, 

He inneringszegel, 3e eeuwfeest van de 
stichting van Rhode Island: 

3 cents, violet. 
Het toont het portret van Roger Wil

liams. 

YOUGO-SLAVIE. 

évmiimmmwitmvm 

IM tÊÊÊM 

Frankeerzegels volgens afbeelding: 
75 para, bruingroen. 

1 d. 75 p., blauw. 
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Weldadigheidszegels, waarvan de toeslag ten goede komt 
aan de hulpbehoe\rende jeugd: 

75 p. + 25 p., blauwgroen. 
1 d. 50 + 50 p., rood. 
1 „ 75 + 75 „ bruin. 
3 „ 50 + 1 d., blauw. 

Het zegelbeeld toont het portret der koningin-weduwe. 
ZUID-AFRIKA. 
Porlzegel in d? koerseerende cijfei-teekening, papier met 

het watermerk springbokkop: 
3 pence, blauw. 

ZWEDEN. 
Het in het vorige nummer aangekondigde speciale zegel, 

uitgegc- en ter gelegenheid van de opening van het vliegveld 
Bromraa, is thans verschenen: 

50 öre, blauw. 
Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar de rubriek 

Luchtpost in dit nummer. v. B. 

îieuWe tit^ifter 
Oplaa^ci)ffr5,eii).| 

ETHIOPIË. 
Geruchten gaan, dat vóór de ineenstorting van dit land de 

regeermg aan de Zwitsersche drukkerij Courvoisier opdracht 
had gegeven voor het vervaardigen van een definitieve serie 
roode-kruis-zegels, naar ontwerpen van inheemsche kunste
naars. 

Indien die geruchten juist zjjn, rijst de vraag, wat men 
met deze serie thans zal doen. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
Evenals voor het moederlaiid, gelijk wij reeds in het vorige 

nummer meldden, zal voor elke kolonie een speciale serie ver
schijnen ter propageei'ing van de Parijsche wereldtentoon
stelling in 1937. 

LUXEMBURG. 
Het congres der F^d^ntion Internationale de Philatelie, 

dat einde Auguso^y a.s. daar te lande wordt gehouden, zal 
een speciale serie brengen in de waarden 10, 35, 70 centimes, 
1, 1.25 en 1.75 franc. 

Vooi verdere bijzonderheden zij verwezen naar elders in 
dit nummer. 

PORTUGAL. 
Binnenkort verschijnt een serie luchtpostzegels van 6 waar

den, 1 esc. 50 tot 20 escudo, in beperkte oplaag. 
RUMENIE. 
In den loop dezer maand verschijnt een serie toeslagzegels, 

waarvan de extra-opbrengst ten goede komt aan het jeugd
werk. 

ZUID-AFRIKA. 
Voor de in Johannesburg te houden internationale tentoon

stelling in September a.s. wordt een speciaal zegel uitgegeven 
met het portret van koning Edward VIII. 

v. B. 

Nederland en 
Overzecsclie 
Gewesten 

De Universiteith7egels. 
Hierbij de aibeel dingen van onze beide nieuwste zegels, op 

15 Me- verschenen ter gelegenheid van het 300-jarig jubileum 
van de Universiteit te Utrecht. Het zijn: 

6 cent bruinrood. 
12>^ cent donkerblauw. 

De zegels zijn gedrukt in vellen van 100 (10 X 10 zegels, 
beurteMngs recht- en kopstaand) op papier met watermerk 
cirkeltjes, dat wij uitsluitend verticaal zagen. De zegels 
hebben lijntanding 12K aan alle zijden. De druk is roto
gravure. 

k^MMAAÜAM 

De dubbele lijn op do velranden ontbreekt. Aan de zijkanten 
vinden we telcijfers, op de bovenrand het etsingnuramer. Bij 
de 6 tent staan de telcijfers 1-10 op den linkerrand naar de 
zegels toegekeeid, de cijfers 10-1 op den rechtervelrand van 
de zegels af. Bij de 1214 cent is dit juist andersom. Ook voor 
het etsingnummer is er geen uniformiteit; de bovenste rij 
van de 6 cent (waarboven het nummer staat) begint met 
een rechtopstaand zegel, de bovenste rij van de 12 >̂  cent 
met een kopstaand. De graveur van het nummer heeft zich 
dus in boven en onder vergist, hetgeen overigens biJ deze 
zegels niet te verwondeicn is. 

Dit alles geldt vOor de vellen van 6 cent met nummer 516, 
van de andere hebben wij nog geen geheele vellen gezien. 
Het nummer 515 van de 6 cent en 513 van de 12>̂  cent zijn 
op dezelfde wijze geplaatst als nummer 514 (12>^ cent), 
nummer 519 van de 6 cent op dezelfde wijze als het boven
beschreven nr. 516 (6 cent). 

Voor zoover wij hoorden worden de zegels overal bijzonder 
mooi gevonden, maar het formaat onpraktisch voor dage-
lijksch gebruik. Wie een aantal tegelijk koopt, kan ze niet 
langs de perforatie opvouwen om in den zak te steken. 

Volgens de Echo: deux jolis timbres. „The new triangles 
are very beautiiul" (Gibbs). 

Enkele bijzonderheden over Gijsbert Voetius: geboren 
3 Maart 1588 in Heusden, studeerde in Leiden, werd 1611 pre
dikant in Vlijmen, 1634 professor in de theologie te Utrecht, 
waar hij 1 November 1676 stierf. 

Over zijn geboortejaar s;hijnb geen eenstemmigheid te 
heerschen. De zegels \ci melden 1588, het betreffende pers
bericht (zie het vorig nummei') 1589, evenals Oosthoek's en-
cyclopaedie. Brotkhaus echter en de kleine encyclopaedie van 
Brouwer vermelden weer 1588. 

Wat „alwijkingen" betreft toonde de heer A. van der Wil
ligen ons een onderrand van de 12 >̂  cent, waarvan de naar 
de rand gekeerde zegels geheel witte letters en cijfers hadden 
in do inscripties „Nederland" en „12j^ c", terwijl deze bij 
andere zegels lichtblauw gekleurd zijn. 

Wij ontvingen deze afwijkingen ook van andere zijden; het 
verschil is bij „tête-bèche"-paren (regels van Ie en 2e rij 
samenhangend) scms bijzonder duidelijk. 

De zomerzegels. 
Een ingezonden stuk in het Handelsblad van 23 Mei, onder

teekend „Postzegelvriend", maakt bezwaar tegen de teekening 
van de zomerzegels. 
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„De mooiste Nederlandsche postzegels, die in jaren zijn 
verschenen, zijn zeker wel de beide driehoekige zegels, enz. 
Zoowel kleur als uitvoering zijr. een bewijs, dat ons land op 
dat gebied iets presteeren kan, dat ver uitgaat boven wat er 
zoo gewoonlijk op de postzegelmarkt verschijnt. 

Nu hiervan het tastbaar bewijs is geleverd, betreur ik het 
eens te meer, dat de zomerzegels 1936 (met toeslag alleen 
te koop) zoo'n poover figuur maken. Precies dezelfde letters 
nog wel als in 1935 ! Wat een gebrek aan fantasie. En wat 
moet het buitenland zich voor den geest roepen bij het aan
schouwen van de achtbare conterfeitsels van de beeren 
Schaepman of Talma. Aan hun verdiensten wensch ik hoe
genaamd niets af te doen. Dat zij verre. 

Maar hoeveel aardiger, fleuriger en ook voor Nederlandsche 
propaganda in den vreemde waardevoller zou het wezen, als 
de beeren van de P.T.T. een volgend maal eens aankwamen 
met werkelijke schoonheid uit ons eigen land, mooie oude 
stadsgezichten, karakteristieke kleederdrachten, enz., enz. En 
dan in even fraaie uitvoering als deze twee mooie Utrechtsche 
jubileumzegels. Beleven we dat nog eens ?" 

De heer Van Straten, Den Haag, vestigt onze aandacht op 
den naam van den hooggeleerde op de IK cent, die luidt 
HKAMERLINGHONNES, zonder eenige tusschenruimte, het
geen inderdaad vreemd aandoet. Het is de Echo dan ook 
niet kwalijk te nemen, dat zij van H. Kamerling Honnes 
spreekt. 

Nieuwe oplaagif tters. 
2 cent P; 50 cent N. 
Nieuwe etsingnummers. 
50 cent N: 504; 6 cent Univ.zegel: 515, 516, 519; 12 >̂  cent 

Univ.zegel: 513, 514. 
Nieuwe plaatnunimers. 
De 1 gulden verscheen met nr. 10, de 2,50 met nr. 7. 
Nieuwe drukkersteekens. 
2 cent P: 261. 
De 2y> cent 1899 ongetand. 
Van de firma Enschedé ontvingen wij op ons verzoek be

richt over de merkwaardige, in het vorige nummer afgebeelde 
strip van 3 van bovengenoemd zegel. Na geconstateerd te 
hebben dat de zegels in alle opzichten echt zijn, schrijft men: 
De mogelijkheid bestaat dus dat het rijtje van drie zegels 
geknipt is uit een proefvel of een uitschotvel. Dat kan dan 
in 1899 of later gebeurd zijn. 

De eenkleurige portzegels 1912-1915. 
Dr. Frenkel schreef hierover nog het volgende: 
„Nu de uitgifte der eenkleurige portzegels, uitgegeven 

sinds 1912 (de eerste waarde die verscheen was de 5 cent) 
in het middelpunt der belangsteUing bij velen schijnt te staan, 
meen ik de antwoorden op de vele brieven van verzamelaars, 
die ik reeds verzonden heb, te moeten samenvatten. De vol
gende vragen moeten beantwoord worden; 

Ie vraag: Welko waarden bestaan 2-voudige druk type I ? 
2e vraag: Welke waarden bestaan 2-voudige druk type II ? 
3e vraag: Hoe zien de veb'anden er uit bij deze drukken ? 
4e vraag: Welke plaatfouten komen voor bij type I ? 
5e vraag: Welke plaatfouten komen voor bij type II ? 
Mijn nasporingen hebben tot het volgende resultaat geleid. 
Ie. Van type I ,tweevoudige druk, bestaan de waarden: 1%, 

4, 5, T4, 10, 12 K en 15 cent. 
2e. Van type II tweevoudige druk bestaan de waarden: %, 

1, 2K, 3, 4, 5, 73^, 10, 12y, cent; 7 en 50 cent. 
3e. Zoowel bij type I als bij type II kom°n op de zijranden 

van het vel de bekende teekens: kleurdot en vierkante kleur-
&tip voor (geen letters on telcijfers). Bij de waarden 7 cent 
en 50 cent in tweevoudigen druk, die veel later verschenen 
zijn, komen teljijfers op de zijranden voor, niet de bekende 
figuren. 

4e en 5e. Deze h tb ik reeds in het vorig Maandblad-nummer 
grootendeels beantwoord, en zijn bovendien elders beschreven. 
Bij type II van do 7 cent waarde (waar"an type I niet be
staat) komen bovendien zeer vele plaatfouten voor die bij 
de eerste emissies niet voorkomen en die wijzen op een sterke 
slijtage van de ploat." 

De heer Reus te Barcelona noemde ons nog een eenvoudig 
middel om uit te m^aken of een bepaald zegel tot de twee- of 
enkelvoudige druk behoort, indien er verschillen in de waarde
cijfers bij die waarde bestaan. Hij vergelijkt het zegel dan 
met een exemplaar van de voorafgaande emissie (blauw en 
zwart), dat natuurlijk altijd tweevoudige druk is. 

Van de 10 cent Indië enkelvoudige druk (zie het Maart
nummer) bezit de heer Reus uitsluitend exemplaren met een 
afstand van K mm. tusschen de N van Cent en de schakel-
rand, dus evenals bij Nederland. 

De opdrukken 2 op 1% e. en 3 op 2 >4 e. van 1916. 
In verband met het stukje in het vorige nummer over deze 

zegels schreef de heer Pull ons nog het volgende: 
„Naar aanleiding van hetgeen op blz. 89 van het Maand

blad van 16 Mei j . l . onder bovenstaand hoofd is opgenomen 
volsta ik met navolgde toelichting. 

Voor het maken van die opdrukken is geen bijzonder, spe
ciaal vervaardigde, lettertype gebezigd, zooals b.v. voor den 
opdruk 2.50 op de 10 gulden zegels (1920) en de 2 et. en 10 et. 
(1923) wel het geval was, doch een gewoon handelslettertype, 
dat iedere drukker of particulier zich kan aanschaffen. Het 
is dan ook zeer eenvoudig om alle zegels en poststukken van 
de tegenwoordige en vroegere uitgiften van bovengenoemde 
opdrukken te voorzien. Of men met z.g. logotypen (aaneen-
gegoten zetsel) drukt zooals in 1916 geschiedde, dan wel met 
los zetsel, maakt in deze geen verschil, daar men de spatiën 
(onderlinge afstand tusschen letters en cijfers, z.g. „wit") 
nauwkeurig kan bepalen. 

Bovendien bedenke men wel dat particuliere briefkaarten 
niet bij de postkantoren kunnen worden ingewisseld. 

De heer Bohlmeijer heeft mij indertijd 'ook dergelijke brief
kaarten vertoond, doch ik heb hem toen gezegd, dat ik er 
absoluut geen waarde aan hechtte en ze als falsificaten 
beschouwde." 

Tandingafwijkingen. 
In de 74e veiling-Hekker komen twee (ons) nog onbekende 

tandingafwijkingen voor. In de eerste plaats de 10 cent jubi
leum 1913, tanding 11 y, •.11%, met ongetande onderrand, en 
ten tweede de 35 cent jubileum 1923, eveneens met ongetande 
onderrand, in tanding 11 illy, terwijl deze waarde tot dus
ver alleen met tanding 11 y, : liy en ongetande rand bekend 
was. 

Plaatfout Luchtvaartfondszegel. 
Wij hebben tot dusver verzuimd, melding te maken van 

een plaatfout bij het 6 c. zegel voor het Nationaal Lucht
vaartfonds, in 1935 verschenen. Op zegel 25 van alle vellen 
komt, naar de heer P. Blom en anderen ons berichten, een wit 
vlekje voor in het IJselmeer, ongeveer op de plaats waar het 
eiland Schokland zich hoort te bevinden, dat op de normale 
zegels niet vermeld staat. 

NED.-INDIE. 
De komende Leger-des-Hei [s-zegels. 
De nieuwe weldadigheidsserie, die tegen het eind van dit 

jaar verschijnen zal, zal ditmaal uit vijf waarden bestaan, in 
verband met de invoering van de postbladen van ly cent. 

Uitgegeven zullen worden: 2 + 1, 5 + 2y, ly + 2y, 
1234 f 2K en 15 + 5 cent. 

De zegels dragen alle dezelfde teekening, een kinderkopje. 
Afwijkende kleur 2K cent 1934. 
Er is in Indië veel te doen over een kleur-foutdruk van de 

2y cent in het karbouwentype. Exemplaren daarvan zijn ge
vonden in olijf g r o e n e kleur, duidelijk verschillend van de 
normale, o'ijfbruine. Alle postkantoren kregen, naar de heer 
De Lang Evertsen ons schreef, een telegram om de voorraad 
na te zien en eventueele groene zegels van 2y cent terug 
te zenden. 

De groene 2y cent blijkt echter volgens het laatste nieuws 
een doodgewone verkleuring te zijn ! De redactie van het 
Postzegelblad voor Indië schreef ons over de kwestie het 
volgende: „Hoe voorzichtig men moet zijn met sommige „ont
dekkingen" bewijst weer het voorkomen van de groene 2)4 
cent in karbouwentype. Aanvankelijk werd mij het voorkomen 
van dit zegel gemeld met afstempeling Medan. Een tele-
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fonisch gesprek met Medan leidde tot geen resultaat, even
min het nazoeken van de voorraad bij het stapelmagazijn. Een 
telegrafische order aan alle post- en hulpkantoren bracht 
evenmin uitkomst, tot de Philatelist man en paard noemde 
in Pematang Sianter, met de mededeeling dat proeven op zon 
en licht waren genomen, doch dat de bruingele kleur hierop 
n i e t reageerde. Genoemde heer in Pematang Sianter zond 
een gebruikt en ongebruikt exemplaar op in duidelijk olijf-
groeno kleur, z P e r verschillend met de oorspronkelijke 
kleur. Door het blootstellen van geheele vellen van de 214 cent 
gedurende 10 dagen aan het tropenzonnetje kregen wij hier 
precies dezelfde groene kleur. Deze proef wordt nog door
gezet en we krijgen hier de 2y, cent nog groener dan aan
vankelijk gemeld. — Het moet een trucje zijn van den „ont
dekker"." 

Wij hebben getracht, het experiment na te doen, maar de 
Amerongsche zon kan blijkbaar niet concurreeren met de 
Bandoengsche. 

NED.-INDIE, 
Postbladen. 
Bij beschikking van het hoofd van de afdeeling „Algemeene 

Postzaken" van 4 Februari 1936, nr. 3945/Post Al, werd de 
verkrijgbaarstelling van postbladen, niet voorzien van een 
frankeerzegel-afdruk, bekend gemaakt. 

Het hoofd van de P.T.T.-dienst te Bandoeng verzond der
gelijke postbladen „Aan een Ieder die geregeld brieven of 
briefkaarten schrijft in Nederlandsch-Indië", waarin de aan
dacht op het nieuwe correspondentiemiddel wordt gevestigd. 
Dit formulier komt overeen met het gewone postblad, alleen 
heeft het op den achterkant niet het woord „Afzender", ter
wijl op de plaats van het zegel een vierkant is gedrukt, waar
in 4-rpgelig „Frankeer / zegel / franco / lyi cent". Boven
dien zijn 3 gestyleerde vogels afgedrukt schuins links onder 
de P van „Postblad". 

Voor deze formulieren geldt hetzelfde port als voor de post
bladen, welke van een opgedrukt frankeerzegel zijn voorzien, 
terwijl zij overigens aan dezelfde bepalingen zijn onderworpen. 
De prijs is gesteld op ƒ 5,— per duizend, de minimum afname 
is 1000 stuks. Zij worden voornamelijk in omloop gebracht 
ten gerieve van grootgebruikers en leenen zich in het bij
zonder voor machinale frankeering. De formulieren mogen 
desgewenscht van een hoofd, een reclame-opdruk of van een 
gedrukten tekst worden voorzien. Aanmaak van dergelijke 
formulieren door de particuliere nijverheid is echter, in ver
band met de bijzondere eischen, waaraan de formulieren be-
hooren te voldoen, niet toegelaten. Deze maatregel had dit 
fraaie succes, dat in 1 week tijds aanvragen dezer ongefran-
keerdo postbladen werden ontvangen tot levering van niet 
minder dan 130.000 stuks. 

Ik houd mij vrierdelijk aanbevolen, speciaal van de Indische 
lezers, voor opgave, zoo mogelijk onder overlegging van een 
exemplaar, van do formulieren, die de verschillende firma's 
in gebruik hebben genomen. 

EEN BELANGRIJKE POSTSTUKKENVEILING. 
Zaterdag 23 Mei j.1. hield de firma Hekker te Amsterdam 

een veiling, waarop een groote hoeveelheid Nederlandsche 
briefkaarten werd verkocht. Deze veiling was daarom van 
belang voor de verzamelaars van Nederlandsche poststukken, 
omdat dit eigenlijk vrijwel de eerste maal was, waarop een 
uitgebreide collectie kaarten met opdruk van ons land publiek 
werd verkocht. Het is natuurlijk bekend genoeg, dat tal van 
opdruk-kaarten in slechts zeer weinige exemplaren zijn uit
gekomen; duidelijk is ook, dat bij de bewerking van Nederland 
van den Ascher-catalogus de prijzen slechts bij benadering 
konden worden vastgesteld en dat daarin bij een nieuwe be
werking noodzakelijk wijziging behoort te komen. 

Het resultaat is geweest, dat ongeveer 80 in Ascher ge
prijsde kaarten gemiddeld ƒ 0,10!^ per mark opbrachten. 
Vermeldenswaard is, dat nog 12 kaarten, waarvoor geen 
prijs in Ascher is aangegeven, tezamen ƒ 153,— opbrachten; 
hiervan waren de goedkoopste: nr. 156 l ik (ƒ4,—), nr. 129 I 
(ƒ5,50) en 111 I (ƒ6,50), en de drie duurste: nr. 110 II op 
nr. 41 Ia (ƒ26,—), nr. 113 op nr. 35 (ƒ19,—) en nr. 149 I 
(ƒ19—). 

Van de in Ascher geprijsde kaarten, die sterk afweken van 
den gemiddelden prijs per mark, laa t ik ook eenige volgen; 
boven den doorsnee-prijs: nr. 94 Ib (m. 150,—; ƒ22,50), 
nr. 141 m (m. 75,—; ƒ25,—), nr. 146 II (m. 100,—; ƒ22,—), 
nr. 156 Ild (m. 90,—; ƒ20,—). Onder dien prijs: nr. 63 He 
(m. 50,—; ƒ3,—), nr. 80 Hb (m. 80,—; ƒ5,50), nr. 103 He 
(m. 80,—; ƒ5,50), nr. 141 lid (m. 150,—; ƒ11,—). 

De ongebruikte bruine-rand-kaart bracht ƒ 5,50 op, wat 
naar mijn meening zeer goedkoop is; de gebruikte juist de 
helft, hetgeen ik normaal vind. 

In ieder geval ziet men hieruit, dat de opdrukkaarten nog 
lang geen waardeloos bezit zijn en dat men voorloopig niet 
ongerust behoeft te worden, dat men er niet afkomt. 

BUITENLAND. 
AFGHANISTAN. 
De feeds eenigen tijd bekende briefkaart van 8 pul, bruin 

op dik karton, is nu verschenen op zeer dun en doorschijnend 
papier. De stempel, het vrij heidsmonument, is onveranderd 
gebleven. Verder ia ook nog uitgegeven een nieuwe kaart van 
10 p., eveneens bruin op wit karton. In den stempel nu een 
gebouw, met Arabische Inschriften boven, terwijl beneden de 
waarde-aanduiding staat tusschen de woorden Afghan en 
Postes. De tekst in drie regels is in het Arabisch en Fransch 
gesteld en een deelstreep is aanwezig. 

ARGENTINIË. 
De kruisbanden van J4 c. bruin, 1 c. geelbruin, 2 c. donker

bruin en 4 c. roodbruin met den kop van generaal San Martin 
in den stempel, verkregen een nieuwen tekst. Het verschil is 
het opmerkelijkst in den tweeden regel van de bemerking. 

Bovendien zag een geheel nieuwe reeks poststukken het 
licht, met stempels naar het model van de onlangs verschenen 
postzegels. Te melden zijn: briefomslagen van 10 c. rood en 
15 c. blauw, beide op grijs papier (Bernardino Rivadavia en 
Canaderis). De binnenzijde is versierd met de woorden Ser-
vicio de Correos Republica Argentina in vele golfbanden. 
Aan de achterzijde is in twee regels gelegenheid het adres 
van den afzender te vermelden. Onder de sluitklep staat: 
„Kasa de Moneda". Verder 5 kruisbanden: 3̂  c. lilabruin met 
Manuel Belgrano; 1 c. geelbruin met Domingo F. Sarmiento; 
2 c. bruin met Justo José de Urquiza; 3 c. groen met José de 
San Martin; 4 c. grijsbruin met Guillermo Brown. Alle 
stukken, op zeemkleurig papier, hebben twee regels tekst en 
een bemerking, welke ook uit twee regels bestaat. Voorts 
een postblad van 10 c. rood op geel papier, dat van binnen 
wit is. In den stampei Bernardino Rivadavia. Eindelijk nog 
4 briefkaarten, dat wil zeggen eigenlijk 7 kaarten, want de 
eerste, van 4 c. grijsbruin (Brown) op wit karton in het 
formaat 138 : 93 mm., is in vier soorten verschenen. Het zijn 
kaarten met een omklapbaar aanhangsel, van binnen met 
propaganda bedrukt, en waarop aan de voorzijde links een 
meerkleurige landkaart. Een andere kaart van 4 c. grijsbruin 
(Brown) heeft bruin zeemkleurig karton, meet 149 : 105 mm. 
en draagt geen propaganda. De ka,art van 10 c. rood op wit 
karton is wederom als klap-propagandakaart uitgevoerd, ter
wijl een andere, eveneons mat Rivadavia in den stempel, een 
antwoord-betaald-kaart van 10 + 10 c. is zonder propaganda, 
doch op bruin zeemkleurig karton. 

BELGIË. 
Do kaarten van 50 c. blauw worden met een rooden opdruk 

van 35 in een vierkant kastje in prijs verlaagd. Voorloopig is 
te melden een kaart met tekst in twee talen, roomkleurig 
karton, en tevens een opdruk ten behoeve der werkloozen, en 
een dubbele kaart, dus van 35 + 35 op 50 + 50 c , op geel 
karton en met tekst in drie talen. 
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CANADA. 
Een kruisband, formaat 240 : 154, van 1 c. groen op groen

achtig papier met koning George in uniform, volgens de 
nieuwe teekening van 1935, in den stempel en een bemerking 
in twee regels naast den stempel, is te melden. 

COLUMBIA. 
Een omslag voor aangeteekende brieven van 4 c. blauw 

met den kop van Columbus in den stempel verscheen met ge-
wijzigden tekst op de voorzijde. Overigens is de indeeling 
en zijn de afmetingen gelijk aan zijn voorganger. Het verschil 
is als volgt: Onder een cirkel voor het stempelen links boven
aan staat nu Peso Onder de vijf adreslijnen staan nu vier 
nieuwo: por valer de ; lotras numeros ; al remittento ; 
en El empleado que recibe 

DANZIG. 
Een privaat briefomslag van 3 pf. bruin op twee soorten 

papier is te melden. 
DUITSCHLAND. 
De Duitsche juristen hebben van 15 tot 19 Mei j.1. te Leipzig 

een congres gehouden en dat gaf aanleiding in aller haast nog 
een prentbriefkaart, oplaagnummer 74a, in een aantal van 
50000 stuks te doen aanmaken. Het opschrift luidt in vier 
regels: Leipzig, die Stadt der Deutschen Juristentage / 
5. Reichstagung / des Bundes nationalsozialistischer Deutscher 
Juristen / 15-19 Mai 1936. Er zijn negen prentjes, die zooals 
gebruikelijk is van 1 tot 9 genummerd zijn. 

GRENADA. 
De omslagen voor geldzendingen hebben hun uiterlijk een 

weinig gewijzigd. Die van 2 d. blauw in de formaten H en H2 
dragen nu den waardestempel op de naar de voorzijde om
slaande sluitklep. De tekst is in blauw gedrukt. Van de om
slagen van 3 d. in de zelfde formaten is de tekst rood, de 
5-regelige bemerking op de achterzijde is nu vervallen. 

MEXICO. 
Ook hier een serie nieuwe poststukken. Om te beginnen 

met de omslagen van 5 c. bruin (Torre de loz Remedios Mex.) 
en van 10 c. violet (Cruz del Palenque) op wit papier, dat 
binnen veelmaals in blauw gedrukt „Mexico-Correos" lezen 
laat. A f zender-aanduiding ontbreekt nu. Verder een omslag 
van 20 c. rood op wit papier (Indianenkop), van binnen als 
boven. Aan de hoeken de bekende opdruk ten behoeve van de 
luchtpost en een afzendersaanduiding van vier regels boven
aan. De postbladen van 5 c. bruin (Torre de loz Remedios) en 
van 10 c. violet (Cruz del Palenque), beide evenals de dade
lijk te beschrijven briefkaarten op zeemkleurig papier, dragen 
alle links een vertikaal staande gelegenheid tot het plaatsen 
van de aanduiding van den afzender. Daartoe zijn 4 regels, 
in de kleur van den stempel gedrukt, beschikbaar. De bedoelde 
briefkaarten zijn van 2 c. groen (vrouw met vruchten) en 
4 c. rood (revolutiegedenkteeken) en dragen nu de bemerking: 
Debe abrirse . En esto lado in het midden onderaan. 

Gemeld wordt dat de kaarten 129 opdruktype I met een 
rooden bijdruk van 10 cents, alsmede kaart 135 in een normaal 
gebruikt exemplaar gezien zijn. 

NICARAGUA. 
' Ook kaart nr. 79 is gehalveerd met den opdruk van 1913 

type I te melden; de in het Spaansch gedrukte aanduidingen 
voor „antwoord betaald" of „antwoord" zyn met een zwarten 
opdruk onleesbaar gemaakt. 

OOSTENRIJK. 
Voor den luchtpostdienst bestemd, verschenen een omslag 

van 40 gr. blauw op grijs, van binnen blauw versierd, papier 
en een briefkaart van 20 gr. blauw op blauwachtig karton. 
De beide stukken dragen den bekenden adelaar in den stempel 
en bovendien daaronder een blauwe luchtpostaanduiding. 

POLEN. 
Bern verdeelde de geelgroene briefkaart van 15 gr. (stoom

schip Pilsudski) met een zwarten opdruk „Port Gdansk", 
welke uitsluitend bestemd is voor de Poolsche postkantoren 
gelegen op het terrein van de vrije stad Danzig. 

J. K. RIETDIJK. 

PORTUGAL. 
De donkerblauwe kleur van de binnenlandsche briefkaart 

van 25 c. op wit karton is in lichtblauw veranderd. 
TUNIS. 
Een postblad van 50 c. blauw op zeemkleurig papier met 

een stadsbeeld in den stempel is te melden. 
ZUID-AFRIKA. 
Van de reeds gemelde kaart van % d. groen voor binnen-

landsch gebruik bestaan twee typen. Bij het eene type staat 
in den groenen te ts t het Engelsch boven en het Afrikaansch 
beneden en bij het andere is het juist omgekeerd en staat 
het Engelsch beneden. 

ZWITSERLAND. 
Van de nieuwe prentbriefkaarten van 10 r. violet waren 

nog maar alleen de getande series gemeld. Thans verschenen 
ook de ongetande kaarten, die behalve de 26 reeds opge
somde afbeeldingen der getande series nog de 4 volgende 
omvatten: Basel, Stadtansicht; Bern, Stadtansicht; Romans-
horn am Bodensee en Vevey. 

/ diïióerLl 

m 
NEDERLAND. 

De reclamestempel voor de zomerzegels zagen wij ook nog 
in de stempelmachines van A r n h e m S t a t i o n en van 
U t r e c h t S t a t i o n . 

E l s t ( G l d . ) . In een dubbelringstempel komt als tekst 
voor: VERLANGT V.V.O.B. VRUCHTEN en over de seg
menten verdeeld: EET / MEER / FRUIT *. V.V.O.B. betee-
kent hierin „Veiling-Vereeniging Over-Betuwe". 

Als kleuraf wij kingen werden ons getoond in violet, afstem
pelingen van: 

B u i k s l o o t N.-H.) 25.III.36 6-7 V; 
S e v e n u m datumstempel als op postwissels gebezigd: 

5. Sep. 1935; 
A m e r o n g e n kantoornaamstempel. 
Mededeelingen P.T.T. van 8 Mei 1936 meldt: 
Met ingang van 15 Mei 1936 wordt gevestigd het post

agentschap Haarlem-Van Nesstraat. 
Mededeelingen P.T.T. van 19 Mei 1936 bevatten o.a.: 
Met ingang van 1 Juni 1936 worden de hulppostkantoren 

C o t h e n . H e r k i n g e n en V a r s s e l d e r - V e l d h u n -
t e n vervangen door een poststation. 

Mededeelingen van 27 Mei 1936: 
Het postagentschap E i n d h o v e n - V a r e n s t r a a t is 

na afloop van den dienst op 23 April 1936 opgeheven. 
Het postagentschap Z a n d v o o r t - Z e e s t r a a t , het

welk telken jare van 1 Juni t.m. 31 Augustus was opengesteld, 
is opgeheven. 

NED.-INDTE. 

Op den landdag van het 
Leger des Heils, 21 Mei 1936 
te B a n d o e n g gehouden, 
was evenals in 1935 een spe
ciale afstempeling voor daar 
geposte stukken, inkt violet. 
In het midden het embleem 
van het Heilsleger, waar
boven: LANDDAG (vorig 
jaar Velddag), er onder: 
LEGER DES HEILS. In den 
dubbelring DAGO - BAN
DOENG. 21 Mei - 1936. 

ZICHTZENDINGEN. 
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frarheer , 
NEDERLAND. 

Universal Postal Franker. 
Machine 1 II. 
Als vermoedelijk de laatste machine, welke van dit type nog 

in gebruik is (bij de af deeling controle van de Twentsche Bank 
te Amsterdam) wordt hierin sedert het begin van dit jaar 
ook de datumstempel in rood afgedrukt, nadat deze tot dusver 
steeds in zwarte kleur stempelde. 

Francotyp. 
Machine 146 III. 
De HAV-Bank te Schiedam liet in haar machine nieuwe 

C3B-waardeeijfers plaatsen. 
Machine 160 XVL 
Vermoedelijk ter frankeering van een klein aantal brieven, 

stempelde deze machine in April geheel zonder afzenders- en 
reclamecliché. 

Machine 193 XXIX. 
Stond eerst het cliché Francotyp - Uw eigen postkantoor 

links, thans werd het tusschen de stempels geplaatst met 
links den tekst RHV Carbon Papier. 

Machine 235 II. 
Uit een afdruk van eind Maart blijkt, dat deze machine 

van Treebeek naar Heerlen overgebracht werd en bovendien 
voorzien werd van een nieuw waardestempel met grooter 
machinenummer, alsmede van een afzenderscliché tusschen de 
stempels, overeenkomende met dat van machine 537. 

Machine 280 IV. 
Omstreeks Februari werd de afdrukk-enteller uit de machine 

van de Twentsche Bank verwijderd. 
Machine 305 IL 
Stempelt thans met datumstempel Huizen - N.H., terwijl 

mede het reclamecliché Balatum iets naar rechts werd 
verplaatst. 

Machine 333 IV. 
In April werd het cliché WELLA in cirkel weer links van 

den datumstempel afgedrukt. 
Machine 351 V. 
Links van den datumstempel een tot planken gezaagde 

boom, waaroverheen de woorden: N.V. / HARD- EN ZACHT-
HOUTHANDEL / VOORHEEN / FIRMA R. J. ALTONA, 
tusschen de stempels als bij typen III en IV. 

Machine 379 III. 
Links een klein vierkantje met een vulpenfragment en bij

schrift: MOOR / VULPEN / HOUDERS. 
Machine 392 V. 
Geheel als type IV, doch zonder reclamecliché links. 
Machine 419 IL 
Tusschen de stempels een overeenkomstig cliché als bij 

type I, doch thans met Inschrift: CEGRO / KLEDING. 
Machine 475 II. 
Deze machine wordt mede gebruikt door de N.V. Orga-

chemia, die daarbij een soortgelijk cliché als bij type I, doch 
hier met N.V. ORGACHEMIA afdrukt. 

Machine 546. 
Werd onlangs in gebruik genomen door de N.V. J. P. Wijers 

te Utrecht. Tusschen de stempels eenzelfde cliché als voor
komend in de machines 352, 427 en 507. Model C3B. 

Machine 574 I-IL 
Kort na de ingebruikname blijkt deze C3B-machine van de 

firma H. Oyens te Amsterdam verwisseld te zijn voor een 
van het C4B-model, welke laatste als type I gemeld is. Type I 
is dus C3B, type II: G4B. 

Machine 582 II. 
Een cliché links van den datumstempel bevat een soort

gelijke afbeelding als in de Hasler-machine 614 gebruikt werd, 
doch met toevoeging VAN MELLE's / TOFFEES. 

Machine 617 IL 
Ook deze werd na een kort gebruik in het C3B-model 

vervangen door een machine, model C4B. 
Machine 621. 
Model C4B, sedert 1 April in gebruik te Amsterdam. 

Tusschen de stempels in driehoek op een cirkelvormige schijf: 
DUNLOP & Co. / HEERENGRACHT / 166. 

Machine 627 I-II. 
Model C3B, sedert 28 Maart in gebruik bij de N.V. Stoom-

wasscherij Burger te Zeist. Tusschen de stempels: BURGER, 
links bij type I: nu Uw / Dekens en / Gordijnen !, bij type II: 
Kraakhelder ! / franco thuis. 

Machine 637 IIL 
De firma Holsmuller te Alkmaar blijkt aanvankelijk ook 

zonder reclame links te hebben gestempeld. 
Machine 638. 
Model C3B, sedert 4 April in gebruik. Tusschen de stempels 

een d'ibbel ovaal, waarin N.V EXCELSIOR / SCHIEDAM, 
benevens V / NP\ 

Machine 640. 
Model C3B, sedert Mei in gebruik bij de N.V. Netherlands 

Fox Film Corporation. Tusschen de stempels: 20th / CEN
TURY / FOX. 

Machine 641. 
Model C3B, in gebruik sedert 29 April. Tusschen de stempels 

in rechthoek: DEUTSCHE HANDELSKAMMER / FÜR DIE 
NIEDERLANDE / AMSTERDAM. 

Machine 647. 
Model C3B, in gebruik sedert 21 April. Tusschen de stem

peis in rechthoek: De Korenschoof / N.V. / UTRECHT. 
Machine 648. 
Model C3B, sinds 4 Mei in gebruik te Keerde. Tusschen de 

ftempels een klok, waar overheen: N.V. ZEEPFABRIEK / 
,.DE KLOK" / V/H FA. J. L. VAN APELDOORN HZN. 

Komusina. 
Machine K. 177 IV. 
Stempelt thans geheel zonder reclame-cliché links. 

Neopost. 
Machine N. 264. 
Sedert 27 April in gebruik bij de N.V. D. Jordaan & Zonen's 

Textielfabrieken te Haaksbergen met de frankeerwaarden: 
IK. 5, 6, T/j, 12K en 20 ets. Links van den datumstempel 
een zeer bewerkt wapenschild, waarop twee zeilscheepjes; 
erboven Ao. 1781 en ter weerszijden D. JORDAAN & ZONEN 
N.V. 

Machine N. 265. 
Sedert 6 Mei in gebruik bij de N.V. Medische Praeparaten 

Dr. Weil te Amsterdam met de frankeerwaarden: l'A, 2!4, 
5, 6, 12 K en 20 ets. Links van den datumstempel een recht
hoek waarin: PAVYCO / HET SPASMOLYTICUM / N.V. 
MEDISCHE PREPARATEN DR. WEIL. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 8 V. 
Aan het naamschildje met SS / SIEMENS werd toegevoegd 

het monog'ram SH, eveneens in een cirkeltje. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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HET MAANDBLAD BEKROOND. 
Door vriendelijke tusschenkomst van den heer J. K. Rietdijk 

ontvingen wij de tijding, dat aan het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie op de Derde Internationale Postzegeltentoon
stelling te New York, gehouden van 9 tot 17 Mei 1.1., een 
bronzen medaille werd toegekend. 

VERZOEK. 
Aan beeren redactieleden en medewerkers wordt verzocht 

hun gespecificeerde nota's, wegens voorgeschoten porti over 
het eerste halfjaar 1936, vóór 27 Juni a.s. te willen inzenden 
aan de administratie. 

PHILATELISTENLOKETTEN. 
Te beginnen met Zaterdag 13 Juni j.1. is ten post- en tele

graaf kante re te Zaandam, bij wijze van proef, den tweeden 
Zaterdag van elke maand van 3—4 uur een loket voor den 
verkoop, van postwaarden opengesteld. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Waarschuwing. 
Op verzoek van den heer Toorens, secretaris van de Neder-

landêche Vereeniging van Postzegelhandelaren, worden han
delaren en verzamelaars gewaarschuwd voor den boekhande
laar Chr. Jansen, voorheen A. J. de Jong, Wünstraat 99, 
Dordrecht, die postzegels, welke hij in consignatie krijgt, niet 
afrekent. Herhaalde aanmaningen tot betaling hadden geen 
succes. 

De beheerder van het Bonds-informatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam, Z. 

Keuringsdienst. 
Het bureau van den keuringsdienst zal gedurende de maand 

Augustus gesloten zü'n. 

Congres Philatelistendag. 
Op het congres, tijdens de a.s. Philatelistendagen te Haar

lem, zal de heer Leon de Raaij den wisselbeker verdedigen 
met een voordracht, getiteld: „Een les in de anatomie". 

De heer De Rsaij heeft zich bereid verklaard, gedurende 
die dagen g r a t i s postzegels van Transvaal te keuren, zoo
dat ieder bezoeker deze zegels kan medebrengen en direct 
weer, gekeurd, terug ontvangt. 

Invoer van postwaarden uit Duitschland. 
Naar aanleiding van door den Bond gedane vragen aan 

het Nederlandsch Clearinginstituut ontvingen wij op 12 Mei j.1. 
van dit instituut onderstaand schrijven: 

„Ter beantwoording van uw bovenaangehaald schrijven 
diene het volgende. 

Krachtens de desbetreffende bepalingen van het Neder-
landsch-Duitsche clearingverdrag, d.d. 5 December 1934, be
hoort de betaling van in Nederland -ingevoerde Duitsche goe
deren te geschieden door storting van de volle tegenwaarde 
daarvan in guldens in de Nederlandsch-Duitsche clearing. 

Onder Duitsche goederen zijn hier te verstaan goederen van 
Duitschen oorsprong en goederen, welke, van niet-Duitschen 
oorsprong zijnde, in Duitschland een bewerking of ver
werking hebben ondergaan. 

Uit het bovenstaande volgt, dat, indien leden van uwen 
Bond nieuwe niet-Duitsche postzegels ontvangen uit Duitsch
land, het door hen deswege naar Duitschland verschuldigde 
niet behoeft te worden overgemaakt via de Nederlandsch-
Duitsche clearing. 

Voorts is ook de betaling van niet-Duitsche postzegels, 
welke afkomstig zijn uit Duitsche verzamelingen, niet onder
worpen aan de bepalingen van het Nederlandsch-Duitsche 
clearingverdrag, inzake verrekening door bemiddeling van het 
Nederlandsch clearinginstituut. 

Indien door de douane bjj inklaring in Nederland van zen
dingen als bovenbedoeld van de Nederlandsche ontvangers af
legging wordt geëischt van een clearingverklaring, verdient 
het aanbeveling, dat, hetzij uit de daarby door de betrokken 
ontvangers over te leggen facturen, hetzij uit een door hen 
op de clearingverklaring te stellen aanteekening, duidelijk 
blijkt, dat het hier geen invoer van Duitsche zegels of andere 
Duitsche goederen in Nederland betreft." 

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

Nieuwe leden (ingaande 1 Juli). 
192. mej. M. A. E. Krijgsman, Ramen 10, Hoorn. (V,). 
204. P. W. Laan, Avenhorn (West). (V.). 
227. J. Kooij, Kruisstraat 25, Horn. (V. Ned., Kol. en Duitsch

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

Europa). 
249. C. J. de Bruyn, Rijksstraatweg A 337, Heiloo. 
254. E. Clason, Emmastraat 49, Alkmaar. 
337. H. C. Stikkel, Fontein Verschuirstraat 18, Alkmaar. 
339. G. Kruijd, p.a. B. Jonker, Midden Beemster. (V.). 
341. P. Boer, p.a. J. Nauta, Wollebrandtstraat 13, Alkmaar. 

(V.). 
344. J. P. Tesselaar, Laat 95, Alkmaar. 
347. S. van Ammers, Oosthuizen. (V.). 
361. W. Kwadijk, Dorpsstraat 198, Oosthuizen. 
366. H. A. Dade van Lith, Buijskesweg 5, Enkhuizen. 
368. J. M. Boom, Kanaalkade 31, Alkmaar. (V. Ned. en Kol.). 
375. mevr. G. L. C. Goettsch-van Hardeveld, Costerstraat 33, 

Alkmaar. (V. Ned., Kol. en Europa). 
378. G. L. Hagenaar, Spoorstraat 37, Alkmaar. (V. Ned. en 

Kol.). 
402. A. Eriks, Westerweg 338, Alkmaar. (V.). 
404. J. M. L. Crèvecoeur, Van Houtenkade 32, Alkmaar. (V. 

Europa en Kol.). 
Aanmeldingen. 

L. de Groot, Badhuisweg 21, Scheveningen. (V. en L.). 

Adres wij zigingen. 
442. D. A. N. Margadant, Cabeljaustraat E 2, Alkmaar. 
114. J. W. Moussei., Graaf Plorislaan 34, Bussum. 
925. W. B. Brocx, Graaf Plorisstraat 63a, Rotterdam, C. 
618. ir. J. Deinema, p.a. A. Dannenberg, Ibisstraat Ib, Leeu

warden. 
355. D van Orden, Batavia (Java). 
226. M. L. A. Bruggeman, 's Lands Plantentuin, Buitenzorg 

(Java). 
414. A. J. Metz, naar Indië vertrokken. 
325. D. Terpstra, Ond. Pasir Madang, Djasinga (Java). 
541. H. A. Bal, Mathenesserlaan 430, Rotterdam, W. 
175. W. J. Wijsmuller, Huidenstraat 26, Amsterdam, C. 
793. J. Mebus, Gravenstraat 4, Amsterdam, C. 
873. A. A. Bieters, Zandvoort. 

23. A. Roos, Haringvlietstraat 2, Amsterdam, Z. 
75. J. L. M. van Tekelenburg, Wilhelminalaan 16, Bergen 

(N.-H.). 
276. J. L. Gilhuijs, Apartado 160, Mazatlan, Sinaloa, Mexico. 
468. N. Messchaert Snellen, Oosteinde 37, Voorburg. 
802. F. H. Schoevaart, Ond. Glantangan, Djember (Java). 
209. mr. W. S. Wolff de Beer, Donarstraat 4, Amsterdam, Z. 
476. mr. dr. J. H. H. Hülsmann, Joh. Geradtsweg 108, Hil

versum. 
28. J. van 't Riet, Buitenweg 11a, Hengelo (O.). 

394. Th. Mes, Sophiaweg 99, Nijmegen. 
849. .1. de Graaf, Orchideeënlaan 28, Heemstede, post Haar

lem. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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370. dr, Th. J. Krebs, Van Neckstraat 28, Den Haag. 
764. F. F. Venema, Wilhelminalaan 3, Batavia, C. (Javat. 
362. E. J. M. Heim, Laan van Nieuw-Oosteinde 250, Voojbuig. 
389. W. P. J. de Vrueh, Suikerfabriek Pesantren, Kediri 

(Java). 
Afvoeren. 

894. W. M. C. van den Arend. 
717. ir. M. H. Fuchslin. 

Geroyeerd. 
515. mr. D. J. W. J. Kluiver. 
753. L. Glans. 

Overleden. 
959. E. H. M. van Koolwij k. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Vergadering op 20 Mei 1936. De voorzitter 

opent en heet de 18 aanwezigen welkom. De notulen worden 
goedgekeurd en de ingekomen stukken worden voorgelezen. 
De heer Wittkämper laat zijn schitterende verzameling Han
nover circuleeren, nadat de heer Aug. Schröder een causerie 
over de zegels van Hannover heeft gehouden. De vice-voor-
zitter, de heer Keiser, zegt beide beeren dank. Na de gebrui
kelijke verloting volgen rondvraag en sluiting der verga
dering. W. F. G. H. 

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

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

Aanwezig 40 leden. Afwezig met kennisgeving de heren 
Cramerus en Wijnekus. De onder-voorzitter, de heer dr. Gom-
mers, opent de vergadering en heet allen welkom. De notulen 
van de vorige vergadering worden goedgekeurd en enige in
gekomen stukken voorgelezen, o.a. een schrijven van den heer 
Leon de Raay, dankende voor ons telegram van gelukwens 
ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. De heer dr. Gom-
mers houdt daarna een lezing over „Dieren op postzegels in 
verband met geschiedenis en mythologie". Zijn interessante 
causerie wordt met aandacht aangehoord. De secretaris zegt 
hem namens de aanwezigen dank en deelt mede, dat de heer 
J. M. van den Berg op de volgende vergadering een causerie 
zal houden, getiteld „Een stiefkind", waarna gepauzeerd 
wordt. Ten slotte volgt rondvraag, waarvan niemand gebruik 
maakt, en verloting, waarvoor in dank enige zegels zijn ont
vangen van de heren Francq, Smit en Van West, waarna slui
ting. J. C. G. V. d. B. 

Candidaat-lid. 
ir. N. A. Felix, adjunct-directeur Gemeentewerken, Mara

thonstraat 1, Breda. (Voorgedragen door C. J. Vogelsang te 
Ginneken). 

Bedankt als lid. 
481. A, B. Bijnen, Breda. 
349. C. Maartense, 's-Gravenhage. 

Adreswijzigingen. 
204. mr. W. S. W. de Beer, thans Donarstraat 4, Amsterdam, 

Z. 
202. W. F. del Campo Hartman, thans p.a. N. I. Escompto 

Mij., Noordwijk, Batavia, C. 
179. G. C. van Deventer, thans Zutphenschestraat A 78 *, 

Brummen. 
113. A. G. Duijn, thans Ververstraat 104a, 's-Hertogenbosch. 

8. A. Exalto, thans Theresiastraat 1441, 's-Gravenhage. 
11. K. E. König, thans Corn. Kruseimanstraat 35 II, Amster

dam, Z. 
312. J. van der Meulen, thans Bergstraat 3, Rotterdam, N. 
452. mevr. H. E. Meulman-Balendong, thans Gerard Reijnst-

s traat 29, 's-Gravenhage. i 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 29 Juni 1936, des avonds te 

8 uur, in de bovenzaal van Café „Moderne", te Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 25 Juni 1936, des avonds 

te 8 uur, in Café „Riche", te Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 9 Juli 

1936, des avonds te 8 uur, in Hotel „Dennenoord", te Ginneken. 
Jeugdbvjeenkomsten in de bovenzaal van Café „Riche", Van 

Coothplein, Breda: 
Voor jongens beneden 16 jaar, wier geslachtsnaam begint 

met A tot en met L, alsmede voor de meisjes beneden 16 jaar, 
op Zondag 5 Juli 19366, te 10.30 uur v.m. 

Voor jongens beneden 16 jaar, wier geslachtsnaam aanvangt 
met M tot en met Z, op Zondag 19 Juli 1936, te 10.30 uur v.m. 

Voor jongens en meisjes van 16 en 17 jaar op Woensdag 
1 Juli 1936, te 8 uur n.m. 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering van Zaterdag 30 Mei 
1936. 

De vice-voorzitter, de heer Boeg, opent om half negen de 
vergadering. Aanwezig zijn 41 leden en 3 introducé's. Voordat 
de leden uitgenoodigd worden de expositie van den heer Zil
ver te bezichtigen, houdt deze een korte inleiding ter verdui
delijking van hetgeen hij tentoongesteld heeft. Dezen keer 
zijn het in hoofdzaak zegels van de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika. De kartons, waarop ze geplakt zijn, prijken 
alle met een afbeelding van den president, van wien een beel
tenis op den zegel voorkomt. Het is een keurige collectie, 
die zeer de aandacht trekt. 

Om 9 uur komt de voorzitter ter vergadering. Hij deelt 
mede, dat de heer Zwolle verhinderd is aanwezig te zijn, doch 
dat deze zich toch gaarne zal belasten met het meebrengen 
der tentoonstellingszegels, die van 26 Augustus tot 2 Sep-
tembei in Luxemburg worden uitgegeven; de serie van 6 stuks 
kost 35 cent. Wie ze wenscht, gelieve dit even per briefkaart 
te melden aan het adres: den heer W. G. Zwolle, Oranje 
Nassaulaan 37, Amsterdam, Z., en er bij te voegen: gestempeld 
of ongestempeld. Vervolgens doet de voorzitter eenige mede-
deelingen over zjjn bemoeiingen met de philatelistische jeugd-
vereeniging en over zijn bezoek aan den heer De Raaij, die 
70 jaar geworden was. Ook komen de voorloopige plannen voor 
een feestviering, biJ gelegenheid van het 35-jarig bestaan 
van „Hollandia", in November 1937, ter sprake. 

By de ballotage wordt de heer Krekelberg te Bondowoso 
met algemeene stemmen aangenomen. Over de falsificaten-
albums zal op de bestuursvergadering beslist worden. De leden 
worden er nog eens aan herinnerd, dat ze zich stipt houden 
aan de 3 dagen voor de zichtzendingen en de 4 dagen voor 
de portefeuilles. De voorzitter hoopt, dat het boetestelsel 
niet zal behoeven te worden toegepast. Naar aanleiding van 
de zichtzendingen en de begeleidende kaarten wordt voorge
steld, dat ieder lid (kooper of geen kooper) deze kaart aan 
het sectiehoofd zal inzenden, anders is voldoende controle 
onmogelijk. Ook wordt nog gevraagd, de kaarten zoodanig in 
te richten, dat ze als drukwerk met een lj4 cent postzegel 
verzonden kunnen worden, die er dan vooraf door het sectie
hoofd opgeplakt wordt. 

Na een veiling van 18 kavels en een verloting wordt de 
vergadering gesloten. De winnaars waren de nummers: 48, 
22, 114, 89, 156, 290. 124, 39, 43, 74, 117, 108. 162. 197. 120, 
248, 227, 90, 13, 281, 51, 332, 76, 286 en 296. J. A. K. 

Aangenomen als lid. 
H. P. E. A. Krekelberg, Kadasterkantoor, Bondowoso 

(O. Java). 
Bedankt als lid. 

ir. G. J. G. van Caspel, Brussel. (Overleden). 
Adresveranderingen. 

mr. W. S. W. de Beer, Donarstraat 4, Amsterdam, Z. 
A. G. DuiJn, Ververstraat 104a, 's-Hertogenbosch. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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J. Veerman, Brederodestraat 42, Haarlem. 
D. C. L. van Dijk, Monnikendam. 
Max Pool, Badhuisweg 44, Den Haag. 
M. van Praag, Meerhuizenstraat 26 hs., Amsterdam, Z. 
H. G. D. Coppens, Amsterdamscheweg 384, Buitenveldert, 

Amsterdam, Z. 
J. L. Benjamins, Euterpestraat 155 hs., Amsterdam, Z. 

Candidaat-leden. 
H. L. J. van den Boogaard, boekhouder, J. J. Cremerplein 35, 

Amsterdam. (Voorgesteld door J. A. Kastein). 
de heer en mevr. J. N. Wijnperle, Noorder Amstellaan 216, 

Amsterdam. (Voorgesteld door H. P. van Lente). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 20 Juni 1936, des avonds 
te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 27 Juni 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 26 Mei 1936, in Hotel des Pays Bas, te Utrecht. 

Aanwezig 38 leden en introducé's. Aangezien de voorzitter 
in het buitenland is, leidt de vice-voorzitter, de heer Baljet, 
de vergadering. Bij het begin van de vergadering richt de 
voorzitter tot de aanwezigen het verzoek, voor de pauze niet 
te willen rooken. Onder applaus deelt hij mede, dat de heer 
Vredenduin, spreker op onze vorige vergadering, geweigerd 
heeft de vergoeding voor reiskosten te accepteeren. 

De notulen van de April-vergadering worden ongewijzigd 
goedgekeurd. Van verschillende kanten wordt echter aanmer
king gemaakt op het door den voorzitter in het Maandblad 
geplaatst stuk betreffende het niet betalen van consumptie. 
Men is van oordeel, dat, waar zulks nooit eerder voorkwam en 
ook een vergissing van den kellner niet uitgesloten geacht 
mag worden, een onverdiende blaam op de vereeniging is 
geworpen. Derhalve constateert de vergadering het verschij
nen van dit stuk met leedwezen. 

Benoemd worden tot gedelegeerden ter Bondsvergadering 
de beeren dr. Van Gittert, Kamb en Harbrink Numan. De ver
eeniging heeft geen punten ter behandeling op genoemde 
vergadering in te dienen. 

De heer Raatgever geeft een nadere toelichting omtrent de 
tentoonstellingsplannen in verband met ons 30-jarig jubileum; 
de leden zullen nader een circulaire daaromtrent ontvangen. 
In een commissie van voorbereiding voor die tentoonstelling 
worden benoemd oe beeren Raatgever, De Bruijn, Deenik, Van 
der Wcude en Van Straaten. ^eeds kan worden medegedeeld 
dat de beer Deenik een zilveren medaille beeft toegezegd. 

Voor den landenwedstriid Duitscbland na 1923 zijn drie in-
zndingen ingekomen, welke met elkaar een groot gedeelte 
van de vergaderzaal innemen. De commissie van beoordeeling 
zegt, bij monde van dr. Van Gittert, een moeilijke taak gehad 
te hebben. De collectie van den heer Tholen was, wat zegel
materiaal betreft, de volledigste. Daartegenover was de col
lectie van dr. Hirsch met zooveel zorg en zoo buitengewoon 
aardig opgezet, dat de commissie besloot aan beide inzendin
gen een gelijk (hoog) aantal punten toe te kennen. Goede 
derde was de verzameling van den heer Harbrink Numan. 

De heer Hirsch geeft dan een exposé over zijn wijze van 
opzet. Hij probeert in zijn verzameling de historische ontwik
keling van het betreffende land tot uitdrukking te brengen; 
ieder blad is zooveel mogelijk gewijd aan één bepaalde gebeur
tenis; behalve de mogelijk bij die gebeurtenis of herdenking 
uitgegeven zegels hee"''*- hij tevens opgenomen briefkaarten 
en bijzondere afstempelingen. 

Bij de rondvraaa: vraagt de heer Heintjes, of op onze ver
gadering geen gelegenheid gegeven kan worden tot ruilen. 
De voorzitter zegt, dat deze gelegenheid altijd bestapn heeft 
na afloop van het officieele gedeelte, doch dat er in den loop 
der tijden minder gebruik van gemaakt werd. Voortaan zal 
in de agenda dit punt opgenomen worden. 

De heer Van Gittert merkt op, dat tijdens de universiteits
feesten in het universiteitsgebouw een postkantoor geopend 
wordt, waar niet alleen een speciaal stempel gebruikt zal 
worden, doch ook postwaarden te krijgen zullen zijn. Hij dringt 
aan op een druk gebruik. Verder beveelt hij de tentoonstelling 
aan, welke in het geografisch instituut aan de Drift gehouden 
zal worden betreffende de historie van de universiteit. 

Na de gebruikelijke veiling en verloting sluit de voorzitter 
het officieele gedeelte. J. J. A. H. N. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 22 Juni 1936 in Restau

rant Cortenbach op het Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 30 Juni 1936, des avonds te 

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

4. Ballotage. 5. Toelichting van den heer mr. Vuijstingb over 
zijn schilderijen van oude Engelsche zegels. 6. Landenwed-
strijd over interessante luchtpoststukken. 7. Rondvraag. 
8. Veiling. 9. Verloting. 10. Sluiting. 

N a a f l o o p g e l e g e n h e i d t o t r u i l e n . 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 28 Mei 1936, des avonds te 8K uur, in hotel „De 
Gouden Kroon" te 's-Gravenhage. 

Van een vergadering in den gewonen zin was geen sprake; 
het was een ruilavond, d. w. z. de gewone „huishoudelijke be
slommeringen" waren er niet, enkel waren er ruilers en lief
hebbers voor de gewone verloting. Het bestuur was er alleen 
voor de goede orde en toen dit naar huis ging, waren de om
vangrijke doubletten-cahiers nog open en was bet feest nog 
in vollen gang. A. S. jr. 

Candidaat-lid. 
M. Ph. van Romondt, Weimarstraat 143, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 Juni 1936, des avonds te 

SVi uur, in hotel „De Gouden Kroon", Frederik Hendriklaan, 
Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Bal
lotage nieuwe leden. Eventueele veiling. Verloting. Rondvraag. 
Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene ledenvergadering op "Woensdag 27 
Mei 1936, in „'t Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 82 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
deelt mede, dat prijzen voor de verloting zijn geschonken door 
de beeren Melsert, Verhoeff, Van den Houwen en mevrouw 
Vos; -falsificaten door den heer 't Gilde uit Terneuzen; 
2 boekjes voor de bibliotheek door den heer Dalen Gilhuis en 
bet nieuwste werkje Koningin Astrid van België door mr. 
Van Peursem. Hij brengt den milden gevers dank. Ter bezich
tiging zijn van de beeren Weenink en Scbarrenburg aanwezig 
brieven van den eersten tocht met de „Hindenburg" naar 
Amerika en terug en van den beer Melsert van de opening 
van het vliegveld bij Stockholm. 

De notulen der vorige vergadering worden hierna goed
gekeurd, nadat de beer Kirchner heeft opgemerkt, dat uit
gevallen is dat bij de bestuursverkiezing de drie aftreden
den, de beeren Van Rest, Van der Veen en Kirchner, zijn her
kozen. De ledenverkiezing levert 70 stemmen vóór en 11 
blanco. Bij de verloting wint de heer Linkels den len prijs. 
Na de veiling komen bij de rondvraag aan het woord de beer 
en mevrouw Vos en de beeren Guijt en Van Erp. De voorzitter 
sluit daarna dit gedeelte en men gaat tot half elf verder met 
ouderlingen ruil en verkoop. J. N. H. v. R. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Nieuwe leden. 
jeugdlid. J. Berck, Groenmarkt 1, Dordrecht. 
727. C. Molhoek, Oosterloostraat 20, Voorburg (Z.-H.). 
418. G. Westland, Goirlestraat 22, Tilburg. 
128. P. Bakx, P. F. Bergmanstraat 1, Tilburg. 
629. A. J. de Vaan, Roostenlaan 54, Eindhoven. 

(De laatste drie van de afdeeling Tilburg). 
Afvoeren. 

629. ir. J. L. Leistra, Almelo. 
171. C. Hagen, Batavia. 
503. D. Hollinga, Bandoeng. 
670. F. D. Senneke, Soerabaja. 
326. J. K. Zeldenrust, Huizen. 

Bedankt. 
798. P. Biemans, Tilburg. 
128. J. C. Hensing, Nijmegen. 

Candidaat-leden. 
ir. J. J. Vormer, De Carpentierstraat 106, Den Haag. (Voor

gesteld door C. C. Verbeek). 
W. Broers, Tomatenstraat 9, Den Haag. (Voorgesteld door 

P. H. Kwadijk). 
J. M. Brogt, Populierstraat 95, Den Haag. 
G. van Gelder, Fuchsiastraat 35, Den Haag. (Beiden voorge

steld door E. van Gemund). 
dr. Donker, arts, Soest. (Voorgesteld door J. Nering Bögel). 
Jeugdlid. J. Norden, Spui 169. Den Haag. (Eigen aangifte). 

Verbeteringen. 
C. Janssen, Wijnstraat 99, Dordrecht, bblijft lid tot einde 1936. 
C. A. Kool komt op nr. 798. 

Adresveranderingen. 
781. C. H. D. van der Loo, van Den Haag naar „The Mave

rick", Woodsock, N. Y. (U.S.A.). 
722. G. W. van Veen, Hofgartenstrasse 6, Bonn a. Rh. 
490. J. Jongenelen, Dunne Bierkade 33, Den Haag. 
706. J. van Dam, Paradijsstraat 91, Voorburg (Z.-H.). 
422. P. N. Sonsbeek, Amandelstraat 18, Den Haag. 
493. A. L. C. Sjouken, Eschdoornstraat 98, Den Haag. 
212. P Stap Geveke, Nassaulaan 28, Alkmaar. 
512. A. de Ridder, Schenkweg 32, Den Haag. 
778. C. Westhof, Lindestraat 35, Den Haag. 
756. H. Albrecht, Tobias Asserlaan 5, Den Haag. 
720. C. Braakenburg, Abrikozenplein 14, Den Haag. 
316. B. J. Abrbahams, Stationsweg 101, Den Haag. 
470. A. Goudswaard, Delfgaauwstraat 62b, Rotterdam, N. 
236. F. van Heugten, Koningin Wilhelminalaan 546, Voorburg. 
290. R. O. H. Neugebauer, Padoxlaan 18, Warmond. 

42. M. A. Dutrieux, s.f. Bogo Kidoel, Poerwoadri, Kertosono 
(Java). 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van Woensdag 27 Mei 1936. Aanwezig waren 

50 leden. De voorzitter, de heer Van der Mark, opent de ver
gadering met een welkomstwoord aan de aanwezigen. Hij 
bedankt de leden Schotel, Van Stek en Zaal, die zegels ge
schonken hebben voor de je'igdafdeling. On 17 Juni a.s. zal 
wederom een extra ruil-avond worden gehouden. Voor het 
nazien der ter veiling aangeboden zegels wordt voorgesteld 
een commissie te benoemen, die de zegels een paar dagen te 
voren ontvangt en ze dus beter kan beoordoelen. De verga
dering gaat hiermede accoord. Als commissie worden benoemd 
de beeren Harirgcaspel, Krommediik 209, Van Pelt, Paters
weg 27, en Thoman, Voorstraat 366. Uiterlijk Zaterdags te
voren moeten de te veilen zegels bij een van deze beeren 
worden bezorgd. Na veiling, verloting en rondvraag wordt de 
vergadering door den voorzitter gesloten. A. R. 

Afdeeling Nijmegen. 
De vergadering van 6 Mei werd bijgewoond door 18 leden 

en 2 genoodigden en werd genresideerd door den heer F. J. 
de Waal. De heer Jaspers constateerde tot zijn genoegen, dat 
san de in de notulen omschreven klachten der rondzending 
is tegemoet gekomen. De prijzen der jaarlijksche verloting, 
te 's-Gravenhage gehouden, worden aan de leden uitgereikt. 
Ook dit jaar waren een paar leden de gelukkige winnaars van 

een mooi zegel. Ter sprake kwamen de kosten, verbonden 
aan de zendingen naar Arnhem en terug. Hierna volgden de 
verloting en de veiling. P. V. 

Afdeeling Zwolle. 
Nieuwe leden. 

201. mej. Meulemeester, Oude Vischmarkt 3, Zwolle. 
202. A. W. G. Zijlstra, Gladiolenstraat 4, Zwolle. 
203. G. Reimerink, Praubstraat 11, Zwolle. 
204. Chr. de Bondt, Molenweg 42, Zwolle. 

Adresverandering. 
L. Tiescheffer, naar Hertenstraat 7a, Zwolle. *) 

Mededeeling. 
In de maanden Juli en Augustus geen vergaderingen te 

Zwolle. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te IVi uur, ledenvergadering op 
Woensdag 24 Juni 1936, des avonds 8 uur, in het „Zuid", 
Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledem "-kie-
zing. 5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag, 8. OFFICIEEL 
RUILUUR. 

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

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

Vergadering afdeeling Goes en omsreken (secretavia: H. 
Derex, Westwal 30b, Goes), eiken 3en Woensdag der m.aand. 

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, He-
rungerweg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 1% uur 
bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van 
café „Nationaal", Venlo. 

Vergadering afdee'ing 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. 

*) Komt niet vooi in de cartotheek. Adm. 

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 Woensdag 
27 Mei 1936, in restaurant „National", Arnhem. 

Aanwezig 19 ledon en als gafet de heer Siebers. De voorzit
ter opent de vergadering, heet allen welkom en doet mede
deeling van een schrijven van den heer Van Tongeren, waarin 
deze zijn benoeming als bestuurslid aanneemt; de voorzitter 
hoopt, dat hij langen tiid met het bestuur op aangename 
wijze zal samenwerken. Dan worden de notulen der vorige 
vergadering gelezen en ongewijzigd goedgekeurd. 

Verder niets te behandelen zijnde, is de rondvraag aan de 
orde. De heer Katz stelt voor den heer Van Brink geluk te 
wenschen met zijn benoeming tot directeur van het postkan
toor te Arnhem, waartoe besloten wordt. De heer Heidenreich, 
de niet aanwezig kan ziin, deelt telefonisch mede, dat zich 7 
jongelui voor de jeugdafdeeling hebben opgegeven en nog een 
naar zullen volgen, zoodat hij hoopt in Sepetember de eerste 
bijeenkomst te kunnen houden. De voorzitter stelt voor nog 
eens een beroep te doen op alle leden, om zegels voor de ver
loting. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering 
gesloten, waarna men nog eenigen tijd bijeen blijft, om mede
gebrachte verzamelingen te bezichtigen. G. M. W. V. 

Candidaat-lid. 
H. C. Siebers, Dijkstrat 19, Arnhem. (Eigen aangifte). 

Adresverandering. 
37. G. J. Looijen, Angerensteinlaan 2, Arnhem. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 24 Juni 1936, des avonds te 8 uur 

precies, in „National", Arnhem. 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Vrijdag 
29 Mei 1936, te Haarlem. 

Na goedkeuring der notulen van de ledenbijeenkomsten van 
Maart en April 1936, heeft punt 4 der agenda, verkiezing 
afgevaardigden ter Bondsvergadering, de aandacht der samen-
gekomenen; als resultaat der discussie naar aanleiding van dit 
punt kan vermeld worden, dat dit jaar de afgevaardigden drie 
bestuursleden zullen zijn, door het bestuur nader aan te 
wijzen. Een z.g. crisisalbum van den heer C. Rose circuleert 
vervolgens onder de aanwezigen, terwijl de .samensteller dit 
album nader toelicht. Ten bate van het jubileumfonds 1936 
worden de nog in het bezit der jubileumcommissie zijnde 
zegels gedeeltelijk geveild op Amerikaansche wijze en de 
overige verloot. Daarna houdt de heer Traanberg een causerie 
over „Postvervoer met Nederlandsche mailschepen" en toont 
daarbij zijn betreffende collectie brieven en afstempelingen. 
De voorzitter spreekt woorden van dank tot voornoemde bee
ren, waarmede de samengekomenen door applaus hun instem
ming betuigen. Met de gebruikelijke verloting onder de aan
wezigen wordt deze geanimeerde vergadering besloten. H. W. 

Adres wij ziging. 
228. J. M. A. de Vries, thans Pompstationsweg 181, 's-Graven-

hage (Scheveningen). 
Ingeschreven als lid. 

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

J. Harder, Lijsterlaan 18, IJmuiden, O. (Voorgesteld door 
N. J. Bakker). 

W. A. M. Timmers, Arnoldystraat 15, Haarlem, N. 
L. van den Hoonaard, Voorweg 39, Heemstede. (Voorgesteld 

door J. C. Tol). 
J. B. Jonkman, Camplaan 9, Heemstede. (Voorgesteld door 

J. van Bemmel) 
H. Mulder, Heerenweg 20, Heemstede. (Voorgesteld door J. 

van Bemmel). 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 25 Mei 
1936, in Café Van Duinen, Groningen. 

De voorzitter opent te half negen deze door 27 personen 
bezochte vergadering met een woord van welkom. Daarna 
deelt hij mede, dat door den brand in „Suisse" dezen keer in 
een andere localiteit moet worden vergaderd. Spreker wijdt 
daarop eenige gevoelvolle woorden aan den heer Homan, den 
directeur van „Suisse", die bij den brand het leven heeft ver
loren en die de vereeniging steeds terwille was. Deze woorden 
worden door de vergadering staande aangehoord. De notulen 
van de vorige vergadering worden vervolgens gelezen en on
veranderd goedgekeurd. De ingekomen stukken worden behan
deld. Als vertegenwoordigers van de vereeniging naar de 
Bondsvergadering worden benoemd de hceren Kielman en 
Ongering, die beiden deze benoeming aanvaarden. Het candi-
daatlid, de heer H. F. Snijders, wordt met algemeene stem
men als lid aangenomen en door den voorzitter als zoodanig 
welkom geheeten. De gebruikelijke maandelijksche verloting 
wordt gehouden. Medegedeeld wordt, dat gedurende de zomer
maanden geen beursavonden zullen worden gehouden en dat 
ook de Jeugdafdeeling deze maand voorloopig voor het laatst 
zal bijeenkomen. De heer Kielman houdt vervolgens een cau
serie over de zegels van Bulgarije, waarnaar als altijd met 
veel belangstelling wordt geluisterd. De heer Cleij, 2e voor
zitter, zegt den spreker hartelijk dank voor zijn interessante 

lezing. Bij de rondvraag vestigt de heer Ongering er de aan
dacht van de leden op, dat de heer Kielman Woensdag 3 Juni 
voor de N.C.R.V.-microfoon zal spreken. Hierop volgt sluiting 
van het officieele gedeelte der vergadering. A. C. S. 

Nieuw lid. 
21. H. F. Snijders, Korreweg 86a, Groningen. 

Candidaat-lid. 
J. van der Meulen, medisch student, Sauwerd (Gr.). 

Adresverandering. 
J. S. Bottinga wordt Coendersweg 146, Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 22 Juni 1936, te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
18 Mei 1936, in de benedenzaal van Taveerne Rutten, 
Vrüthof 50, Maastricht. 

Aanwezig 22 leden en introducé's. De voorzitter verwelkomt 
de aanwezigen, in het bijzonder den heer Van Brink als spre
ker van den avond. Hij deelt mede, dat de secretaris met 
kennisgeving afwezig is en het afhandelen van de verschil
lende agendapunten tot een volgende vergadering wordt uit
gesteld. De heer Van Brink krijgt vervolgens het woord. Dez> 
voordracht, welke, evenals die de heer Van Brink in de bijeen
komst van 20 April j.1. heeft gehouden, wederom van een diep
gaande studie getuigt, geeft een overzicht van de verschillende 
tochten en verbindingen tusschen Europa en Indië in de 
vroegere jaren en thans. Wij vernemen het ingewikkelde 
systeem van postvervoer, dat het reizen naar Indië moeilijk 
en tijdroovend was, waarna verbeteringen ontstaan, die ten
slotte leidden tot den huldigen toestand. Door toelichting met 
den projectielantaarn hebben de aanwezigen ten volle genoten, 
hetgeen na afloop van de voordracht met een dankbaar 
applaus wordt onderstreept. Nadat de voorzitter den heer Van 
Brink heeft bedankt, heeft de gratis-verloting plaats, waarna 
men nog geruimen tijd gezellig bij elkaar blijft. J. H. 

Adresverandering. 
13. N. H. Defesche, thans Avenue de la Pépinière 24, Rhode 

St. Genese (België). 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 22 Juni 1936 vergadering, des avonds te 8 uur, 
in de bovenzaal van Taveerne Rutten, Vrijthof 50, Maastricht. 

Dip~ In de vacantiemaanden Juli en Augustus geen bijeen
komsten. 

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

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

De vergadering wordt te ruim half negen door den voor
zitter geopend met een welkom tot de aanwezigen, waarbij 
als gast aanwezig is de heer Koning uit Schagen. Na de no
tulen gelezon te hebben, komen de ingezonden stukken in be
handeling. Het ontwerp-reglement van den keuringsdienst 
wordt breedvoerig besproken wat betreft de artikelen 9 en 10, 
waarover aan het Bondsbestuur geschreven zal worden, daar 
we ons niet met genoemde artikelen kunnen vereenigen. 

Bij de rondvraag wordt gesproken over het gezamenlijk be
stellen van door de leden gewenschte zegels, waartoe op de 
volgende vergadering een briefje ingeleverd kan worden met 
daarop vermeld de te bestellen zegels. 

Hiermede is het officieele gedeelte van de vergadering af-
geloopen en wordt de maandverloting gehouden, waarvoor 
nog door den heer C. B. Brouwer een blokje zegels van Do
minica ter beschikking werd gesteld. M. H. H. 
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Adresveranderingen. 
V. Nedorost, Departement van marine, Batavia, C. 
S. Bonte, Kroonstraat 32, Den Helder. 
G. C. Broeke, Schagenstraat 121, Den Helder. 
H. J. Kerkhoven, Emmastraat 31, Den Helder. 
H. Rotkam, Dalak Her, Serbalawan (Sumatra). 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 23 Juni 1936, des avonds te 8 uur, 

in de bovenzaal van café „De Valk", Koningsplein, Den Helder. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. S C H O E N M A K Ï ; R S , Schinkelstraat 99, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
2.5 Mei 1936, te Heerlen. 

Na opening door den voorzitter worden de notulen voor
gelezen en goedgekeurd. De ingekomen stukken worden voor 
kennisgeving aangenomen. Van de rondvraag wordt door 
enkelen gebruik gemaakt. Besloten wordt in de maanden Juli 
en Augustus niet te vergaderen. De laatste bijeenkomst van 
dit seizoen is op 29 Juni a.s. De daaropvolgetnde vergadering 
in September wordt nog nader aangekondigd. De veiling heeft 
een vlot verloop. Na de maandelijksehe verloting wordt de 
vergadering gesloten. P. S. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 29 Juni 1936, des 

avonds te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

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

Nieuw lid. 
26. H. Gorter, Handelskade, Stadskanaal, W. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 Juni 1936, des avonds te 

8K uur, in café „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene ledenvergadering van 
Zondag 17 Mei 1936, gehouden in Hotel Central, te 
's-Hertogenbosch. 

Te ^.15 uur opent de voorzitter met een welkomstwoord de 
vergadering, waarna hij den secretaris gelegenheid geeft de 
notulen van de vorige vergadering voor te lezen. Deze worden 
onveranderd vastgesteld. Eenige ingekomen stukken worden 
ter kennis van de vergadering gebracht. Naar aanleiding van 
een van het bestuur der junioren-af deeling ontvangen verzoek, 
haar aantal leiders te willen uitbreiden, deelt de voorzitter 
mede, dat het bestuur de beeren J. van de Meerendonk en 
E. P. A. van Dijk als leiders en tevens de beeren L. W. La-
bordus en P. Heeren als reserve-leiders aan deze afdeeling 
heeft toegevoegd. 

De voorzitter deelt verder mede, dat het bestuur het plan 
heeft opgevat in de tweede helft van de maand Augustus een 
propaganda-vergadering te beleggen te Zalt-Bommel, waar
mede de aanwezigen zich allen kunnen vereenigen. Nadere 
bijzonderheden hiei omtrent worden nog bekend gemaakt. 

In verband met de op een vorige vergadering door den heer 
Van Dijk gestelde vraag, deelt de voorzitter mede, dat het 
bestuui adviseert, om voorloopig het organiseeren van een 
tentoonstelling aan te houden, daar er nog onoverkomelijke 
bezwaren aan verbonden 7iin. De hierna gehouden verloting 
brengt een negental gelukkige winnaars. Van de rondvraag 
wordt slechts gebruik gemaakt door den directeur der af
deeling verkoop. Deze deelt mede, dat de rondzendingen in 
de zomermaanden gewoon zullen doorgaan. Diegenen, die 
echter geen rondzending wenschen te ontvangen of een be

paalden tijd uitstedig zullen zijn, gelieven dit te zijner kennis 
te brengen. Hierdoor wordt een geregld verloop gewaarborgd. 
Ieder neme hiervan goede nota ! Tevens maakt hij de in
zenders van boekjes, bestemd voor de afdeeling „verkoop", 
erop attent, dat in den vervolge van de opbrengst van niet bij 
de vereeniging gekochte boekjes ƒ 0,10 per stuk zal worden 
afgehouden. 

De voorzitter sluit daarna met een woord van dank voor de 
goede opkomst de door 25 personen bezochte vergadering 

P. H. 
Candidaat-lid. 

Franz Bückmann, Helvoirtsehe Steenweg C 21, Vught. (Voor
gesteld door Kurt Otto, Schijndel). 

Adres wij zigingen. 
A. G. Duijn, Ridderstraat 2, wordt Ververstraat 10-la, 's-Her

togenbosch. 
G. W. Brioul, G 61 A, Rosmalen, wordt Graafsc>)eweg E 25, 

Hintham. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
25 Mei 1936, m „De Beurs", Markt, Helmond. 

Aanwezig 13 leden, terwijl bericht van verhindering is 
binnengekomen van de beeren Kam en Van de Ven. Na de 
opening door den voorzitter worden de notulen van de vorige 
vergadering goedgekeurd. Op voorstel van den heer Van Hoof 
wordt besloten op de vergadering in Juni een wedstrijd te 
houden, er wel, in tegenstelling met voorgaande keeren, over 
een vrij onderwerp, ter keuze van den inzender. Als jury zullen 
optreden de beeren Thielen, Faber en Van de Ven, c. q. in 
plaats van laatstgenoemde de heer Schouten. Na bezichtiging 
van een deel van de verzameling van den heer Schouten en 
rondvraag volgt sluiting van het officieele gedeelte van de 
bijeenkomst. A. H. J. S. 

Bedankt als lid, ingaande 1 Januari 1937. 
27. J. Thijssen, Binderstraat 14, Helmond. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 22 Juni 1936, des avonds te 

8 uur, in „De Beurs" (Van Vilsteren), Markt, Helmond. 
Wedstrijd over een onderwerp naar keuze van den inzender. 

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

KORT VEERSLAG van de vergadering, gehoud«>n op Vrijdag 
22 Mei 1936, in het Patronaatsgebouw, IJmuiden, 

Aanwezig 14 leden. Te ongeveer half negen oppr't do voor
zier de vergadering. Na de rondvraag, waarvan de heer 
Adrians gebruik maakt om te informeeren hoe het met de 
busjes voor de rondzending staat, is de heer Van den Burg 
zoo welwillend dit op zich te nemen. Hierna houdt de heer 
Kriek een voordracht aan de hand van een geheel vol, dat 
in zijn bezit was, van d^n overdruk 3 op 5 cent der serie 1925 
van Suriname, welke behandeld is in het Maandblad van 
16 April 1936. Hierna volgde de verloting, terwijl verder 
weer onderling geruild en gehandeld werd, waarna te onge
veer elf uur de vergadering door den voorzitter gesloten werd. 

B. J. S. 
Nieuw lid. 

J. B. Schoos, Breestraat 16, Beverwijk. 
Adresverandering. 

M. J. Voogd, naar Leeuwerikenlaan 5, IJmuiden, O. 

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

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Philatelisten-Vereeniging „Gouda", te Gouda. 
Secretaris: D. PALSGRAAP, IJssellaan 80, Gouda. 

KORT VERSLAG der vergadering van 2.5 Mei 1936, gehouden 
in „Het Schaakbord", aan den Kleiweg, Gouda. 

Om half negen opent de voorzitter de vergadering en heet 
de aanwezigen welkom. Er wordt overgegaan tot de ballotage 
van den heer P. Rond, die met algemeene stemmen als lid 
wordt aangenomen. Vervolgens worden de notulen der vorige 
vergadering ongewijzigd goedgekeurd. Ingekomen is een 
schrij\en van den heer Klinkhamer te Zevenhuizen, die ons 
mededeelt dat hij zonder tegenbericht 22 Juni a.s. in „Het 
Schaakbord" aanwezig zal zijn voor de door hem te houden 
causerie. Een schrijven van den heer Roskes te Breda wordt 
voor kennisgeving aangenomen. 

Niets meer te behandelen zijnde, wordt overgegaan tot de 
rondvraag, waarvoor zich opgeven het sectiehoofd en de voor
zitter. Eerstgenoemde deelde mede, dat het verreweg de 
meesta leden wat lang duurt eer zij de rondzending ontvangen, 
hetgeen natuurlijk het gevolg is van het steeds sijgende leden
aantal. Besloten wordt een tweede sectiehoofd te benoemen. 
De heer Schouten verklaart zich aanstonds bereid deze taak 
op zich te nemen. Vervolgens laat de heer Polling ons weten, 
dat hij er veel voor voelt om voor het komende seizoen eens 
een postzegeltentoonstelling te organiseeren, b.v. in October 
of November. Hij licht dit voorstel nader toe en vertelt in 
groote trekken, hoe zooiets kan geschieden zonder dat dit 
te veel kosten met zich medebrengt. Een tentoonstelling is 
een prachtig propagandamiddel voor de vereeniging en zal 
zeker wel weer een aantal leden opleveren. Besloten wordt 
dit punt op de volgende vergaderingen nog eens nader onder 
het oog te zullen zien. Hierna sluit de voorzitter de verga
dering. Ook nu weer blijken er een aantal leden hun collecties 
eens te hebben nagezien, of deze wellicht iets bevatten voor 
een kleine verloting, zoodat deze ook heden avond kan door
gaan. Om half elf gaat de vergadering uiteen. D. P. 

Bedankt als lid. 
J. van Willigen, Cornells Ketelstraat 61, Gouda. *) 

Nieuw lid. 
P. Rond, Fluweelensingel 91, Gouda. 

Nieuw sectiehoofd. 
M. Schouten, Goejanverwellendijk, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 22 Juni 1936, des avonds te 8 uur, 

in „Het Schaakbord", Gouda. 

*) Komt niet voor in de cartotheek; is nooit lid van „Gouda" 
geweest. Adm. 

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

Ons vijftigste lid. 
Binnenkort verwachten wij ons 50e lid te kunnen inschrijven. 

Dit nieuwe lid, zoowel als den voorsteller ervan, hopen wij te 
verblijden met een aardig geschenk. Wie zijn de gelukkigen ? 

Zendt in voor de rondzending. 
De rondzending kreeg een kleine stagnatie wegens gebrek 

aan voldoende materiaal. De zeer sterk gestegen belang
stelling voor ons verzamelgebied maakt, dat het beschikbare 
materiaal snel in de verzamelingen opgenomen werd. In het 
bijzonder gezocht zijn luchtpostzegels van Europa en vlieg-
brieven van Nederland en Koloniën. Inzendingen van b i 11 ij k 
geprijsde stukken worden gaarne tegemoet gezien. J. P. 

Adverteeren doet verkoopen. Adverteert in dit blad. 
^ ^ ^ P ^ M "P y y V <F "» » V y y Ô  MP » y 'M" ^ 

UNIVERSITEITSZE6ELS 6 EN IZ^b GENT, 
in eik icwantum te Icoop gevraagd. Aanbiedingen met prijs. 

T e Icoop: « 50 Portugal f 0,20 
1000 versch geheele wereld f 1,10 100 „ „ 0,60 
2000 „ „ „ „ 3,— roo Port Koloniën „ 0.70 
3000 „ „ „ „ 6,50 100 Rumenië „ 0,55 
100 Beijeren , 0,80 50 Spanje „ 0,20 
100 Bulgarije „ 0,60 100 „ » o,8j 
100 Danzig „ o,6j 100 U.S.A. „ 1,50 
100 Denemarken > 0.50 yo Yougo Slavic „ 0,30 
100 Finland , o,6j 100 Tsjecho Slowakije „ 0,40 

jo Italië » 0,20 i j o „ „ „ 0,7j 
100 „ „ 0,45 IOC Zweden „ o,jo 
150 „ , 0,90 100 Zwitserland , 0,60 
IOC Polen j , 0.30 Mongolië 6 w. 23 fr. „ 0,20 
200 „ „ 0,75 100 Sovjet, 110 fr. Yvert „ 1,50 

ZICHTZENDINGEN AAN VEREENIGINGEN EN CLUBS. 
J O H N G O E D E : , B R E D E R O D E S T R A A T 46, A M S T E R D A M , W . {78) 

VII n ' C HIT D I I V C U C I I I I I P C U ^^^^ verzamelaars en Handelaren. Alleen 
M L U U U i l K I J n U I L i L l l i U L n ^^^''^^ uitknipsels van pakketkaarten, daarom 

mooi gefrankeerd, met veel betere waarden. 
Gegarandeerd origineele waar, rechtstreeks van de bron afkomstig. 

NOORWEGEN, 1931-1933, met herinneringszegels van ver
schillende uitgiften, luchtpost, enz., yi K.G. ƒ2,05; 1 K.G. 
(4000 ex.) door de post gezegeld ƒ 3,95. 

ESTLAND, t.m. Yv. 110; ook 111-2 in 1 K.G.; J4 K.G. ƒ4,30; 
1 K C f8 30 

DENEMARKEN, bijna alleen uitgifte 1933, met Yv. 216-8; 
ook 5 kr. 1 K.G. (4200 ex.) door de post gezegeld ƒ3,30; 
4 K.G. ƒ 10,15. 

JOEGOSLAVIË, strooken van pakketkaarten, veel 30 d. en 
port. 14 K.G. ƒ2,80; 1 K.G. ƒ5,40, 

BELGIË, pakketzegels, 1 K.G. ƒ 1,40. 
BELGIË, dagbladen, % K.G. ƒ1,65; 1 K.G. ƒ3,15. 
BELGIË, missiezegels, best, 1 K.G. (8500 ex.) ƒ2,25. 
JOEGOSLAVIË, 1920-35, missiezegels, J4 K.G. ƒ2,50; 1 K.G. 

(7500 ex.) ƒ4,80. 
DUITSCHLAND, missie, nieuw, 1 K.G. ƒ1,50. 
TSJECHOSLOWAKIJE, missie, 1 K.G. ƒ2,60. 
^U K.G. van elk dezer lo soorten (2I/2 K.G.) f 9,—. Geld vooruit. Porto f o,7y. 
OLYMPIADE, compl., nominale waarde M. 1,92, geadresseerd 

met stempel „Berlin Olympisches Dorf", ƒ 1,20. 
KARL WALTER, Ascha f fenbupg , D u i t s c h l a n d . 

Postgiro 's-Gravenhage 145910. (117) 

■■llliaili^lllllllllllllllHHBIIIIIIIIBHBIIIIIIIIHHHillllllllllllllLniHIIIIHI| 

I Nieuwe Uitgiften l 
I koopt U het voo rdee l i gs t bij i 

I A U F P E R HEIDE'S | 
[ POSTZEGELHANDEL, [ 
I HILVERSUM, 
1 Postbus 1. 

AMSTERDAM, | 
Gravenstr. 17. 1 

I Alle nieuwtjes direct bij verschijnen 
leverbaar. — Vraagt toezending van 

onze prijslijsten. (5) B I 
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De Haagsche Postzegel Handel, 
Noordeinde 196, Giro 110104, Den Haag. B I E D T A A N : 

NIEUWTJES. 
ABESSINIE, 5 overdrukken 
BELGISCH-CONGO, luchtpost, 3 fr. 50 op 3 fr. . . . 
IDEM, weldadigheid, 2 stuks, compleet 
BRAZILIË, 1200 reis, Cairu 
IDEM, 300 reis, congres 
IDEM, 200 en 300 reis 
IDEM, Roode Kruis, compleet 
BULGARIJE, 2 si., 30 en 50 c 
CUBA, 28 stuks, getand en ongetand, w.o. luchtpost . 
DOMINICA, 2 stuks 
DUITSCHLAND, Olympiade-serie, compleet 
IDEM, 6 pfennig, Otto von Guericke 
IDEM, Internationaal Gemeenten-Congres, compleet 
FRANKRIJK, 1 c. en „Normandie" 
IDEM, kinderzegel 
HAITI, 60 c , luchtpost 
HONGARIJE, lucltpost, 10 stuks, compleet 
ITALIË, colis post., 1 1 
ITALTAANSCH-ETHIOPIE, 3 stuks 
JOEGO-SLAVIE, weldadigheid, compleet 
LIECHTENSTEIN, Zeppelin, 2 stuks 
OOSTENRIJK, 3 en 5 schilling 
IDEM, Moederdag-zegel 
PARAGUAY, 10 pesos 
IDEM luchtpost, 10, 10 en 17 pesos 
IDEM, luchtpost, 33 pes. 75 
ROEMENIE, 6 lei 

ƒ0,35 
-0,20 
-0,35 
-0,18 
-0,05 
-0,08 
-0,25 
-0,03 
- 9 , — 
-0,25 
- 1 — 
-0,04 
-0,25 
-0,20 
-0,08 
-0,27 
- 4,25 
-0,14 
-0,16 
-0,45 
-1,70 
-2,75 
-0,08 
-0,25 
- 0,90 
-0,85 
-0,18 

IDEM, luchtpost, 4 stuks ƒ 0,13 
RUSLAND, 2, 4 en 40 kop., gebruikt - 0,20 
TSJECHO-SLOWAKIJE, 2 stuks - 0,10 
SAN MARINO, overdrukken, 4 stuks - 0,80 
SPANJE, 5 jaar republiek, 2 stuks, ongetand - 1,— 
IDEM, 5 jaar republiek, luchtpost, ongetand, 3 stuks . - 3 , ^ 
IDEM, Presse-serie, 16 stuks, compleet - 4,50 
IDEM, Presse-luchtpost, compleet - 4,50 
IDEM tentoonstelling, 2 stuks, ongetand - 1,25 
VER. STATEN VAN AMERIKA, 3 c , Roger Williams - 0,07 
IDEM, tentoonstellingsvel - 0,25 
ZWEDEN, 50 öre, luchtpost - 0,25 

EXTRA RECLAME. 
1931. SPANJE, luchtpost, nr. 95, compleet in 8 typen, 

zeldzame serie, slechts - 2,50 
3934. ITALIË, militie, serie compleet, nrs. 346—356, 

luchtpost nrs. 69—77, gebruikt - 4,50 
1933. IDEM, Heilig Jaar, luchtpost, gebruikt - 0,35 
1936. FRANKRIJK, luchtpost, serie compleet - 1,60 
1936. RUSLAND, sport-serie, compleet, gebruikt . . . . - 1,25 
3936. IDEM, Ital. kunst congres, compleet, gebruikt . -0,60 
1936. IDEM, Kalinin, serie compleet, gebruikt -0,40 

PF" Levering uitsluitend na ontvangst van remise. 
— Porto extra. — 

(14) 

Excelsior Europa-Album 
in zes k l e m D a n a e n m e t Runst l eaer o v e r t r o k k e n . 

Dit is absoluut een compleet album, 
in Nederlandschen tekst, 

en 
Nederlandsch fabrikaat. 

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

Priis i] Jeelen i 40 , -r i js m ze s v^^^x^^x x ^^y 
(veert ig g u l d e n ) , t e b e t a l e n i n t-waalf t e r m i j n e n . 

Postze^elnanclel „Universum , 
v/k. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL N.V., 
Gravenstraat 4, Telefoon 42164, A M S I E R D A M . (.8) 

JCaningiit CUMd. 
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 •va.n 
dit bedrag op postrekening 188282 ten name van PHILATEUE 
EN GESCHIEDENIS, ZEESTRAAT 40, 's-GRAVENHAGE. (96) 

Verplaatst 
Bredase Postzegelhandel 

van Dr. van Mierlostraat 1 8 
naar PASSAGE 11 , BREDA. 
Telefoon 2125. Postgiro 257891. 

«95 



I>5iDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 115 

Machine 26 XIII 
Tekst geheel als bij type XI, doch thans in kleiner letters: 

firmanaam 5 i. p. v. 8 mm. hoog, PISSAN nu met holle 
letters. 

Machine 30 XIII. 
In deze machine vsrordt ook het Opel-cliché gebruikt, reeds 

bekend van machine 45. 
Machine 31 IV. 
Een nieuw cliché tusschen de stempels vermeldt thans in 

rechthoek: Kinine / tegen Malaria / Griep & Influenza. 
Machine 61. 
Model C3, sedert begin 1935 in gebruik bij de N.V. Behn, 

Meyev & Co. Hanaelmaatschappij te Soerabaja. Tusschen de 
stempels en gedeeltelijk onder den waardestempel: Rijdt in 
een Ford / V8 / N.V. Behn, Meyer & Co. Handel Mij. / FORD 
SALES & SERVICE. 

Machine 66. 
Model C4, sedert eind 1935 in gebruik bij de Optische In

dustrie J. H. Goldberg te Soerabaja. Tusschen de stempels 
de afbeelding van een hoofd, waaronder: GROOTER GE
ZICHTSVELD / DOOR OPTISCHE WETENSCHAP / 
BAUSCH & LOMB PRODUCT / GAAT HET OM UW 
OOGEN / GA NAAR GOLDBERG. 

Machine 72. 
Model C4, in gebruik biJ de firma Tan Tjoei Gin te Ban

doeng. Tusschen de stempels een afbeelding van de toko met 
onderschrift: „TAN TJOEI GIN" / PASAR BAROE 50 
BANDOENG / TELEFOON 50. 

Machine 205 XXIV. 
Ook het cliché Adressograph werd gebruikt zonder mono

gram tusschen de stempels. 

De Noord-Amerika-vluchten der zeppelin Hindenburg. 
Als dit nummer verschijnt, heeft de zeppelin Hindenburg 

reeds twee vluchten naar Noord-Amerika uitgevoerd. 
In Duitschland en Liechtenstein verschenen speciale zeppe

linzegels, resp. van 50 en 75 pf. en van 1 en 2 frank, terwijl 
in do Vereenigde Staten van Noord-Amerika alle poststukken 
van de terugvlucht van een groot rood herinneringsstempel 

voorzien werden. 

J. K, RIETDIJK. 

In Duitschland bezigde men een soortgelijk rood stempel 
als voor de Zuid-Amerika-vluchten van de Lufthansa/Zeppelin 
alleen met den gewijzigden tekst Europa - N o r d amerika. 

Voorts kregen bij de eerste vlucht alle stukken in New-
York oen aankomststempel, terwijl de Amerikaansche stukken 
in Frankfurt van een bijzondere machinale stempelafdruk 
voorzien werden. 

De boordpoststukken kregen een bijzonder stempel over de 
zegels, dat bij elke vlucht gewijzigd kan worden: 1. Fahrt, 
2. Fahrt, enz. Ik zag deze van 7 Mei in blauw en van 8 Mei 
in zwart. 

De eerste twee vluchten zijn buitengewoon gunstig ver-
loopen. Op Woensdag 6 Mei vertrok de Hindenburg 's avonds 
om half tien uit Friedrichshafen met 51 passagiers en 200.000 
poststukken aan boord. Via Nederland en Zuid-Engeland werd 
vervolgens grootendeels de transatlantische scheepvaartroute 
gevolgd. Met een gemiddelde snelheid van 120 km. per uur 
bereikte het luchtschip Zaterdagsochtends om 5 uur (dat is 
20 minuten over 10 v.m. Nederlandsche tijd) Lakehurst, waar 
een vlotte landing plaats vond. In 62 uur was de heenvlucht 
volbracht. 

Op Maandag 11 Mei te 23.27 uur aanvaardde het de terug
vlucht met 875.5 kg. poststukken en 1197 kg. ijlgoederen 
aan boord. Begunstigd door den overheerschenden westenwind 
had de7e vlucht eeri buitengewoon vlot verloop. Reeds 14 Mei 
des ochtends vroe" werd Frankfurt bereikt. De geheele af
stand van het 6670 km. lange traject werd met een gemiddelde 
snelhpid van 136 km. in slechts 49 uur 3 minuten afgelegd. 

De Amerikaans "he poststukken waren in een recordtijd van 
s.lechts 2 VS dag in Europa op hun bestemming. 

Eeri5te postvlucht Batavia-Tarakan. 
Eén dag tevoren kon men in onze groote dagbladen het 

volgende lezen: 
De lu^htdienst Eatavia-Soerabaja-Borneo wordt vermoede

lijk op 6 Jiiri a.s. doorgetrokken naar Tarakan. 
Poststukk^r, verzonden met het op 30 Mei vertrekkende 

vliegtuig v^ den luchtdienst Amsterdam-Bandoeng en be
stemd voir de eerste vlucht naar Tarakan, worden te Batavia 
en Tarakan voorzien vsn een afdruk van een bijzonder stempel. 
De correspondentie moet voorzien ziin van het opschrift: „Per 
Amsterdam-Bardoeng en eerste vlucht Batavia-Tarakan". 
Ingeval de doortrekking van de luchtlijn wordt uitgesteld, zal 
de correspondentie tot de eerste vlucht bewaard worden, 

ZICHTZENDINC.EN. 
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Voor den nieuwen dienst is geen verhooging van het lucht
recht verschuldigd. 

Zeilvliegen tusschen Weenen en Budapest. 
Naar aanleiding van een congres van de „Studiecommissie 

voor liet motorlooze vliegtuig" in Budapest werden 19 Mei j.1. 
£ zweefvliegtuigen van Weenen via Sopron en Györ door een 
vliegtuig naar Budapest gesleept, terwijl eenige dagen later, 
n.1. op 23 Mei, de terugvlucht plaatsvond. De Oostenrijksche 
en Hongaarsche posterijen verleenden haar medewerking voor 
het verkrijgen van luchtpostsouvenirs met een bijzondere af
stempeling. 

^%^94^
■f-

1 P.'.Oi vfi!«r«'..<^£PUlF.S 

j^/'pc^'vHoch.c''^''  uin P e r m 
, i r.d . I . i r . 

Holland 

Sympathiek was het voorts, dat de luchtrechten voor dit 
postvervoer uiterst laag gesteld waren, n.1. slechts 50 gr. 
van Weenen naar Budapest en slechts 80 filler van Budapest 
naar Weenen. 

Scandinavische luchtpost. 
1 Mei j.1. werd op de toen geopende nachtluchtpostlijn Oslo

Gothenburg voor het eerst de luchthaven Moss aangedaan, 
terwijl voorts aansluiting gevonden werd naar Bergen. Voor 
de eerste nachtvlucht naar Hannover werden speciale stempels 
gebezigd in Gothenburg en Stockholm. 

Met vele festiviteiten werd 23 Mei de nieuwe luchthaven 
Bromma bij Stockholm geopend. Deze vlieghaven is geheel 
op het moderne luchtverkeer ingesteld, 8 startbanen, elk van 
800 m. lengte, loopen straalsgewijze naar het stationsgebouw, 
zoodat bij elke windrichting gemakkelijk opgestegen en ge
daald kan worden. Tot nu toe vloog de K.L.M, nog steeds niet 
verder dan tot Malmö, omdat het oude vliegveld Lindarängen 
van Stockholm te klein was voor de moderne machines. Men 
denkt thans 1 Juli de lijn door te trekken. 

De Zweedsche posterijen gaven ter 
gelegenheid van de opening van dit 
uiterst belangrijk vliegveld, dat zoowel 
een centrum vormen zal voor het 

, Zweedsche binnenlandsche luchtverkeer 
alsook voor het NoordEuropeesche 
luchtverkeer, een speciaal zegel uit, 
dat op den eer.sten dag van een bij
zondere afstempeling voorzien werd. 

H. A. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 
VOOR POS'IZEGELKUNDE VAN JUNI 1896). 

Nederland. — Ook onze tegenwoordige frankeerzegels 
vragen Uw aandacht. Van de eerste afdrukken der 5 cent
zegels, type Koningin, toonde mij de heer H. Schäffer een 
exemplaar op „ h o r i z o n t a a l g e r i b d " papier. 

Hare Majesteit de Koningin heeft de aanstaande Inter
nationale Postzegeltentoonstelling der 'Afdeeling 'sGraven
hage vereerd met de schenking van de Groote Bronzen 
Medaille. 

De Samenstelling van de Platen der Frankeerzegels van 
Nederland en zijne Koloniën, door J. E. Bohlmeyer. 

Uitgifte 1852. Hoewel ik in 't algemeen geene beschrijving 
van de frankeerzegels zal geven, wil ik U van deze uitgifte 
iets mededeelen, wat ik niet van algemeene bekendheid acht, 
hoewel het met typen niets heeft uit te staan ! In de lijst
versiering boven het „cijfer" der waarde en boven de „C" is 
met een vergrootglas iets te ontdekken, in den schijnbaar 
slechts geharceerden ondergrond. Dit is ook opgemerkt door 
den heer J. A. Wreesman te Groningen, die bij zijn onderzoek 
tot eenzelfde resultaat is gekomen. 

Lege het postzegel zoo. dat de beeltenis naar beneden is 
gekeerd. Rechts van het cijfer, dat nu links boven is, kunt 
ge dan lezen „Post 1852 Segel", rechts van de C „1851" ,daar
onder in den hoek „H. H. A.", daarnaast „10 cent". Welk doel 
de graveur, die vermoedelijk een Duitscher was, waarmee ge
had hoeft, is met zekerheid niet te zeggen; ik waag me dan 
ook niet er aan eene verklaring te geven, daar alle OxHcieele 
gegevens ontbreken. Vreemd is het volstrekt niet, want ook 
verschillende oude zegels van Victoria hebben geheime in
schriften in hunne versieringen. Het dient echter als bewijs, 
daar het bij de drie waarden van 1852 gevonden word';, dat 
slechts één stempel voor het geheele stel is gebruikt. Na 
onderzoek kom ik tot het besluit dat er een cliché is gemaakt, 
voor het 10 centzegel, en datzelfde cliché heeft gediend voor 
de 5 en 15 cent, met verandering van het waardecijfer. Beziet 
goed bij het 10 ct.zegel de arceering onder het cijfer „10" 
en onder de „C". Die arceering is geheel gelijkmatig, eii 
duidt aan eene oorspronkelijke graveering. Vergelijk dan 
daarmede de beide andere zegels en ge zult het verschil 
bemerken. Vooral bij de 5 cent is het cijfer „5" er slecht 
ingebracht. Het moet een relief cijfer voorstellen met boven 
en rechts de licht, links en beneden de schaduwzijde. Dit is 
goed waar te nemen bij de 10 en 15 cent, doch bij de 5 cent 
heeft het cijfer aan alle kanten schaduwlijnen. 

Waarom ook de „C", bij de 5 en 15 cent gelijk, verschilt 
met die bij de 10 cent, kan ik me niet verklaren; wel moet 
daaruit opgemaakt worden dat, even als de waardecijfers, de 
„C" er later is ingebracht, zie ook de arceering i n de „C". 

Uitgifte 1864. Hiervan valt het me gemakkelijker te be
wijzen, dat voor de drie waarden een stempel is vervaardigd, 
en wel die van de 10 cent. Wederom is niet het minste verschil 
aan te wijzen in letters en teekening. De gelijke naar het 
midden toevloeiende arceering onder het cijfer ,,10", bij het 
10 cent zegel, is bij de 5 en 15 cent achter het waardecijfer 
onderbroken, 't Is net of die cijfers in een vierkant staan, 
veroorzaakt door het latere inbrengen van die cijfers, en het 
bijwerken van de beschadigde arceering. 

Uitgifte 1867. Wij noteeren: 5, 10, 15 en 20 cent: 
2 typen; 25 en 50 cent: 1 type. Alvorens van deze uitgifte 
afscheid te nemen, moet ik U nog op iets wijzen, wat vooral 
bil deze en volgende emissiën kan voorkomen. Er zijn exem
plaren te vinden die, wat de teekening betreft, bijna een m M. 
langer of breeder zijn, waardoor men geneigd is te denken 
aan meer dan één type. Dat komt daarvandaan, dat het papier 
voor het bedrukken wordt nat gemaakt. Enz. 

B. 

ADVERTEER EEN KEER 
EN U DOET HET MEER. 
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DUITSCHE INFLATIE-UITGIFTEN 
MEI 1921 TOT EN MET NOVEMBER 1923 

door M. J. VAN HEERDT-KOLFP. 
I. 

Het is eigenaardig, dat de inflatie-uitgiften en die, on
middellijk daaraan voorafgaande, onder verzamelaars buiten 
Duitschland weinig belangstelling wekken, hetgeen m. i. te 
betreuren is. Bovengenoemde uitgiften omvatten namelijk een 
uiterst interessant gebied voor specialisten, dat aan ver
scheidenheid, o. m. in watermerken, drukken, tandingen en 
velranden, zijn weerga niet vindt en dat niet kostbaar is 
om te verzamelen. 

Behalve 74 dienst- en 17 luchtpostzegels verschenen in het 
tijdperk van Mei 1921 t.m. November 1923 169 frankeer-
zegels (zonder variëteiten). Niet uit speculatiezucht werd dit 
groot aantal zegels uitgegeven, doch tengevolge van de 
Duitsche financiëele debacle, die de val van de mark ten
gevolge had. 

Ik wil trachten in een kort bestek een beschrijving te geven 
van de inflatieuitgiften voornoemd, in de hoop hiervoor ook 
bij andere verzamelaars belangstelling te wekken. Aan het 
eind van dit artikel volgt een lijst met tabellen, waarop men 
op overzichtelijke wijze de bijzondere kenmerken en variëteiten 
van elk zegel kan nagaan. 

Druk. 
Alvorens tot de beschrijving van de verschillende uitgiften 

over te gaan, wil ik iets mededeelen over de wijze, waarop 
deze zegels werden gedrukt. Reeds sedert 1911 worden de 
zegels in boekdruk volgens twee procédé's gedrukt en wel 

bMlMMMIflil ^ g ^ ^ j 
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Links: Tête-bèche, afkomstig uit postzegelboekje. P.-druk. 
Blanco rand. 
Rechts: P.-druk. Op den velr&nd telcüfer, rand verder on
bedrukt. 

1 *** 
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m\ 
Links: W.-druk. Op den velrand telcijfer en 13 verticale 
strepen. 
Rechts: W.-druk. Op den velrand telcijfer en 7 verticale 
strepen. 
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door middel van plaatdruk („Plattendruck", bij afkorting P.) 
en door middel van rotatiedruk („Walzerdruck", bij afkorting 
W.). (De zegels in koperdruk zijn afkomstig van platen. Het 
langwerpig formaat (cijfers) is in offsetdruk). Er bestaan 
minimale verschillen tusschen plaat- en roratiedruk, wat de 
zegels betreft, doch opvallende verschillen in de bedrukking 
der velranden. Het verdient dan ook aanbeveling om de in
flatiezegels en de uitgiften die er onmiddellijk aan voorafgaan 
met bovenrand van het vel te verzamelen. Vooral bij de over
strooming van opdrukken, welke met Augustus 1923 los
breekt, is dit van groot gewicht, daar men op deze wijze ook 
de overdrukte zegels op eenvoudige manier kan onderscheiden 
en volgens de drukken opzetten. Hierbij gaan drie af
beeldingen van zegels met verschillende randen. Niet altijd 
komen op den velrand van den W.-druk 13 verticale strepen 
voor. Zoowel bij de zegels in het cijfer- en arbeiderstype, als 
bij het type posthoorn treft men velranden aan, bedrukt met 
7 of 13 verticale strepen. 

Behalve de bijzonderheden, die ik hierboven reeds aangaf, 
komen bij verschillende uitgiften reclames op de velranden 
voor, die zoowel bij den plaat- als bij den rotatiedruk worden 
aangetroffen. Deze reclame bestaat uit den naam van 
de firma R. Sehwerdtner (een postzegelhandelaar te Berlijn) 
of den naam van een firma, waarmede Sehwerdtner re
laties heeft. 
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De vier verschillende typen der reclameranden. 
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Watermerken. 
Behalve op de verschillen in drukken, heeft men ook te 

letten op de verschillende v^atermerken. Het papier, v^aarop 
sinds eind October 1905 de Duitsche zegels gedrukt werden, 
is voorzien van het watermerk ruiten (Rauten); met Januari 
1922 wordt dit vervangen door het watermerk wafels 
(Waben). Uit ditzelfde jaar stammen twee zegels met z.g. 
watermerk kruisbbloem (Vierpasz), n.l. het zegel van 1% mark 
(Maart 1922) en dat van 50 mark (December 1922), waarvan 
abusievelijk een gering aantal zegels op papier bestemd voor 
rentezegels werd gedrukt. Zegels met dit watermerk zijn 
zeer zeldzaam. 

Wmk. ruiten. Wmk. wafels. Wmk. kruisbloem. 
Duitsche zegels, tijdens de periode die hier behandeld wordt, 

werden uitgegeven in vellen, in zegelrollen (voor automaten) 
en in postzegelboekjes. Bij deze laatste komen horizontale en 
verticale tête-bèches voor, o. m. van verschillende waarde en 
teekening (b.v. Germania met cijfertype, enz.). (Zie voor tête-
bèches en haar combinaties: Kohl Handboek, deel I, blz. 991). 

Tanding. 
De tanding is voor het gewone formaat (Germania-, cijfer-, 

arbeiders-, posthoorn-, klein cijfer, Mio- en Mia-waarden 
type) 14 :14K; voor het langwerpige formaat in offsetdruk 
14>4 -.14%, voor de zegels in koperdruk 14 (Wartburg, dom 
van Keulen, cijfertype Haas en ploeger), voor de weldadig-
heidszegels van XII-1922 in tweekleurigen offsetdruk 14, voor 
de zegels in het type stedelijk wapen van München en het 
groot formaat luchtpostzegels type duif 13 : 13K (het klein 
formaat luchtpostzegels type duif heeft 14 :14K) . 

Beschrijving der verschillende uitgiften. 
Het Germania-type wordt in Mei 1921 vervangen door de 

cijferzegels naar het ontwerp van prof. W. Geiger, op papier 
met watermerk ruiten. De 5, 10 en 30 pf. verschijnen met Mei, 
de 15, 25, 40 en 50 pf. met Augustus. Alle zegels komen voor 
in plaatdruk (P.); de 10 en 30 pf. ook in rotatiedruk (W.). 
De zegels werden ook voor zegelrollen vervaardigd, behalve 
de 50 pf. Reclameranden komen voor bij de 10, 25 en 40 pf. 
De tanding is 14 : 14K. Bij het zegel van 10 pf. in rotatie
druk komt bij een gedeelte der oplage een plaatfout voor, 
bestaande uit een punt in de kleur van het zegel boven of 
onder in de punt van de nul. Ook bij de zegelrollen doet zich 
deze fout voor. Ik bezit n.l. een strook van 11 van deze 
zegels van de zegelrol, waarop de fout bij twee zegels voor
komt (bij het 2e en het 10e zegel van boven). 

De uitgifte van 4 zegels in het Germania-type met overdruk 
had ongeveer tegelijk met die der cijferzegels plaats. Het zijn 
de 1,60 m. op 5 pf., de 3 m. op IK m., de 5 m. op 75 pf. en 
de 10 m. op 75 pf. De vier zegels komen voor in plaatdruk; 
de 1.60 m. op 5 pf. en de 3 m. op IK m. eveneens in rotatie
druk. Het eerste is zeldzaam in rotatiedruk. Alleen de 3 m. 
op IK m. is op zegelrollen vervaardigd. Met reclameranden 
werden deze zegels niet vervaardigd. De tanding is die der 

Germaniazegels, 14 : 14 K. Reeds in Januari 1922 werden deze 
zegels buiten koers gesteld, daar de opdrukken werden ver_ 
valscht tot schade van de posterijen. 

In September 1921 verschijnen de hoogere waarden in de 
nieuwe teekening: de 5 en 10 m. in het langwerpig cijfertype 
naar het ontwerp van Hermann Haas, de 20 m. in het ploeger
type naar ontwerp van Edwin Scharff. De zegels zijn in 
koperdruk, getand 14, en komen nóch in zegelrollen nóch met 
reclameranden voor. Langzaam aan begint nu de inflatie reeds 
goed merkbaar te worden. 

In een nieuw type, dat der arbeiders, dat 10 November 1921 
wordt uitgegeven, verschijnen de waarden van 60, 80, 100, 
120, 150, 160 pf., uitsluitend in plaatdruk (P.) op papier met 
watermerk ruiten; tanding 14 : 14K. Ontwerper Paul Neu. 
Alle zegels komen met reclameranden voor; de 80 pf. zelfs 
in drie verschillende soorten. Zegelrollen werden alleen van 
de 60 pf. vervaardigd. _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

400,00 

Met December verschenen wederom drie hoogere waarden, 
n.l. zegels van 2, 3 en 4 mark, in het z.g. posthoorn-type 
naar een teekening van W. Szesztokat. Deze zegels zijn twee
kleurig, n.l. lila en karmijn, oranje en geel, en donkergroen 
en lichtgroen De 2 en 4 mark zegels zijn in plaatdruk en 
het 3 mark zegel, dat pas 29 December verschijnt, uitsluitend 
in rotatiedruk vervaardigd. Papier met wateimerk ruiten, 
tanding 14 : 14K. De 2 en 4 mark zegels komen voor met 
reclamei'anden en in zegelrollen. 

In Januari 1922 gingen de Duitsche posterijen ertoe over 
een papier met nieuw watermerk voor de postzegels in ge
bruik te nemen, n.l. met het watermerk wafels (Waben). 
De reeds beschreven zegels in het cijfertype (Geiger), in het 
groote langwerpige formaat (Haas en Scharff) werden nu 
nogmaals gedrukt, doch op het papier met watermerk wafels 
(zie voor de afbeeldingen van de watermerken onder „water
merken"). Feitelijk hadden in Januari de lagere cijferwaarden 
al geen reden van bestaan meer, tengevolge van de inflatie. 
Dit is dan ook de reden waai'om de waarden van 5 pf. tot en 
met 40 pf. niet in zegelrollen vervaardigd zijn; de waarden 
60, 80, 100, 150 en 160 pf. daarentegen wel (behalve het 
120 pf. zegel), benevens de 2, 3 en 4 maik zegels. De waarden 
tot en met de 4 mark bestaan in plaatdruk, behalve de 60 pf. 
De 50, 60 en 150 pf., benevens de 2, 3 en 4 mark zegels werden 
ook in rotatiedruk vervaardigd. De zegels verschijnen succes-

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVBILfNGEN. 



NEDBRLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 119 

sievelijk tusschen Januari en eind Mei 1922. De tanding is 
14 : 14M; die van de 5, 10 en 20 mark zegels 14. 

Tevens verschijnen in Januari 1922 nog twee zegels in het 
Germaniatype, op papier met watermerk wafels, n.1. de aan
vullingswaarden 75 pf. purper en 1% mark roodlila. Het 
laatste zegel bestaat op papier met watermerk kruisbloemen 
(zie onder „Watermerken"). Beide zegels zijn in plaatdruk 
en komen voor in zegelrollen en met reclameranden. De 
13^ mark bestaat ook in rotatiedruk. De tanding is die van 
de Germaniazegels. 

(Wordt vervolgd). 

PORTRETC.ALERIJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Rectificatie. 
De heer K. A. de Mcyier te 'sGravenhage is zoo vriendelijk 

mij te wijzen op een vergissing in de vorige galerij. Amen
hotep III (nr. 53) staat alleen afgebeeld op de 10 m van 
Egypte van 1914; de op de serie van 1927 voorkomende Amen
hotep is een andere persoon. Ter wille van de duidelijkheid 
melden wij hier beide biografieën. 

53. AMENHOTEP III. 
Geboien in het jaar 1420 voor Christus; hij was een van de 

koningen der 18e dynastie en liet de beide groote colossen 
bouwen voor een geweldigen tempel, die nog ten deele be
staat. Reeds in 1411 aanvaardde hü de regeering en leidde 
het bestuur van Egypte tot zijn dood. Hij behoorde tot de 
belangrijkste vorsten van het oude Egypte en is overleden 
in 1375 voor Christus. 

Beeltenis: Egypte, 1914, 10 m. 
^f^fe^lc^ü^Tl 
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53 I. AMENHOTEP. 
Ambtenaar van koning Amcnhotep III, in wiens dienst hij 

fungeeide alb schrijver, militair bevelhebber en opperbouw
meesler. Hij was belast met het sainenstellen van registers 
en lijfeten van het aantal reciuten voor het leger, van het 
aantal huizen en het aantal belastingplichtigen. Door deze 
werkzaamheden kwam hij op de hoogte van een nieuwe tak 
van wetenschap, waarvan hij zelf een der pioniers is: de 
statistiek. 

Beeltenis: Egypte, 1927. 
Aam uilen: 
44a. Diego de ALMAGRO. 
Als vondeling doet hij omstreeks 1464 in de omgeving van 

Almagro zijn imrede in het leven. Hij trad in militairen dienst 
en ging samen met Pizarro naar de nieuwe wereld. Hij ver
overde Peru, samen met den wreeden Pizarro. Karel V gaf 
hem het zuidelijke deel van Peru als gebied. In 1536 onder

D A N K B E T U I G I N G . 
Voor de buitengewone bewijzen van hartelijkheid en 

belangstelling, ondervonden ter gelegenheid van mijn 
70''"' verjaardag, betuig ik langs dezen weg mijn hartelijken 
dank, en hoop nog vele jaren te kunnen medewerken 
in het belang van de Philatelie (104, 

Amsterdam, Mei 1936. LEON DE RAAY. 

nam hij een weinig gelukten tocht naar Chile tot aan Co
quimbo. Met Pizarro geraakte hij in oneenigheid; op 26 April 
1538 werd hij door Hernando Pizarro verslagen en op 8 Juli 
ter dood gebracht. Hij was een man van ruwen, dapperen en 
hartstochtelij ken soldatenaard. 

Beeltenis:" Chile, 1936, 2 pesos. 
^ r^<.Aji-»mt^-ir^t\ 
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58a. St. ANNA. 

Volgens de overlevering de moeder van de Heilige Maria; 
gehuwd met den heiligen Joachim. Sinds de zesde eeuw wordt 
ziJ vereerd. In de tweede eeuw verscheen haar levensbeschrij
ving in het z.g. pseudoevangelie van Jacobus. Haar naam
dag is 26 Juli. 

Beeltenis: Oostenrijk, 1936, 60 gr. skiserie. 
Voortzetting. (Zie voor nr. 61: Maartnummer). 
62. Ludwig ANZENGRUBER. 
Geboren te Weenen op 29 November 1839, werd boekhan

delaarsbediende, daarna tooneelspeler. In 1869 ambtenaar bij 
de politie van Weenen. Van 1882 tot 1885 hoofdredacteur van 
„Die Heimat", daarna van de „Figaro". Hij heeft talrijke 
tooneelstukken geschreven, waarin hij het echte Weensche 
volksleven schetste, onder gebruikmaking van politieke ac
tualiteiten. Zijn bekendste werken zijn „Der Pfarrer von 
Kirchfeld" en „Der Meineidbauer", waarnaast ook eenige blij
spelen bekendheid genieten. 

Hij overleed op 10 November 1889 te Weenen. 
Beeltenis: Oostenrijk, 1931, 50 gr. 
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63. Oswalde ARANHA. 
Geboren op 15 Februari 1894 te Alegrete in den staat Rio 

Grande do Sul. Ging reeds op jeugdigen leeftijd in de politiek, 
werd vicepresident van den staat Rio Grande do Sul. Bij de 
revolutie van 1930 speelde hij een belangiijke rol. Van hem 
waren de slagwoordan „O que é que ha", wat is er nou te 
doen ? Na de revolutie werd hij bondsministe. van justitie. 
Later werd hij gekant van Brazilië in de Vereenigde Staten, 
welke functie hij thans 17 maanden uitoefent. 

Beeltenis: Brazilië, 1931, 50 en 1000 r. 
64. Jdnos ARANY. 
Geboren op 1 Maart 1817 te Nagyszalonta, waar hij notaris 

werd. In 1849 werd hij leeraar aan het gymnasium te Nagy
koros. Sinds 1860 vertoefde hij te Budapest, waar hij secre
taris van de Academie van wetenschappen werd. Zijn drama 
„Toldi" gehaalde een geweldig succes. Na Petöfi is hij de 
belangrijkste Hongaarsche dichter; talrijke balladen en 
drama's zijn van hem verschenen. Daarnaast vertalingen van 
Shakespeare en Aristophanes. 

Hij overleed op 22 October 1882 te Budapest. 
Beeltenis: Hongarije, 1932, 2 f. 
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65. Manuel Enrique ARAUJO. 
Geboren 'op 12 October 1859. Studeerde rechten, in welke 

weten.?chap hij den doctorsgraad behaalde. Ging reeds vroeg 
in de politiek; na het bekleeden van verschillende functies 
werd hij onder Figueroa vice-president van Salvador. Op 
1 Maart 1911 werd hij op legale wijze tot president gekozen. 
Onder zijn bewind vierde men het eeuwfeest der onafhanke
lijkheid. Hij behoorde tot de meest bekwame staatslieden van 
Salvador, doch vond geen genade in de oogen der oppositie, 
welke hem twee jaar voor het eind van zijn ambtstermijn, 
in 1913, liet vermoorden. 

Beeltenis: Salvador, 1913, 25 c ; 1936, 1 colon. 
(Wordt vervolgd). 

Het trekt de aandacht, dat van de in deze „bus" geopende 
gelegenheid tot het stellen van min of meer algemeene vragen^ 
in den laatsten tijd zoo weinig gebruik wordt gemaakt. De 
lezers zijn toch als Philatelisten niet volleerd ? 

De leider dezer rubriek, dr. G. W. W. Bolian, Koninginne
weg 77 te Hilversum, is gaarne bereid Uw vragen op deze 
plaats in het Maandblad te beantwoorden. 

Catalogi, en§. 
KONINGIN ASTRID 

DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM. 
NO. 18 DER SERIE PHILATELIE EN GESCHIEDENIS, 
ZEESTRAAT 40. 's-GRAVENHAGE. POSTREK. 188282. 

Met genoegen maken wij er melding van, dat van dit fraaie 
ïverkje reeds een tweede druk verscheen. Zooals wij reeds 
vroeger schreven in de geheele opbrengst bestemd voor „Het 
Nationaal Belgisch werk ter bestrijding der tuberculose" en 
„Het werk der Koningin onder de bescherming der koninklijke 
prinsen". 

Voor den luttelen prijs van 30 cent komt men dus in het 
bezit van een keurig en belangwekkend boekje, terwijl men 
tevens wat bijdraagt voor een goed doel. v. B. 

CATALOGUE DETAILLEE DES TIMBRES DU MEXIQUE, 
DECRITS ET EXPLIQUES DANS L'OUVRAGE DE M.M. 
PAUL DE SMETH ET LE MARQUIS DE FAYOLLE „LES 
PREMIERES EMISSIONS DU MEXIQUE" (1856 A 1874). 

UITGAVE YVERT & CIE., AMIENS. 
Het uitgebreide werk van genoemde auteurs werd enkele 

maanden geleden op deze plaats besproken. De markies de 
Payalle geeft thans in den door hem samengestelden catalogus 
een uitvoerige en gedetailleerde beschrijving en waardebepa
ling dezer uitgiften. 

Deze catalogus is slechts afzonderlijk verkrijgbaar voor hen, 
die zich het hoofdwerk over de eerste uitgiften van Mexico 
(1856-1884) aanschaften. De twee werken kosten tesamen 
70 francs. 

Voor hen, die een studie willen maken, van de interessante 
eerste uitgiften van dit land, of die zich het hoofdwerk aan
schaffen, is deze catalogus onmisbaar. Hij is keurig uit
gevoerd, geluk men van de uitgeef ster gewend is. Wij bevelen 
dezen catalogus in de belangstelling aan. v. B. 

EXCELSIOR-ALBUM. 
UITGAVE INTERNATIONAAL UITGEVERSBEDRIJF, 

GRAVENSTRAAT 4, AMSTERDAM. 
De 5e band van deze fraaie uitgave ligt thans voor ons in 

dezelfde uitvoering als die der voorafgaande deelen, d.w.z. 
keurig verzorgd en met een overzichtelijke verdeeling der vel
den. Dit vijfde deel omvat de verzamelgebieden Montenegro, 
Nederland en Overzeesche gewesten, Noorwegen, Noordduit-
sche Bond, Oldenbjrg, Oostenrijk met veldpost en buitenland-
sche kantoren, Oost-Rumelië, Parma en Polen met de Poolsche 
kantoren in den vreemde. Het is dus wel een zeer lijvig deel 
geworden. 

De overzichtelijkheid bij Nederland wordt zeer bevorderd, 
door de weldadigheidsuitgiften en de roltandingen afzonder
lijk te rubriceeren. 

Opnieuw bevelen wij deze goede, Nederlandsche uitgave 
gaarne in de algemeene belangstelling aan. v. B. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, 
l i e OPLAAG, AFLEVERING 40. 

UITGAVE VEREIN DER FREUNDE DES KOHL
BRIEFMARKENHANDBUCHS, E.V. 

BERLIN NW 7, DOROTHEENSTRASSE 53 IV. 
Met deze aflevering, omvattende het derde deel van de be

schrijving der zegels van Italië en aanvullingen op band V, 
is laatstgenoemde band voltooid. 

Met de voleinamg van dit deel neemt dr. Herbert Munk 
een tijdlang rust, wat hem van harte gegund is. Alleen is te 
hopen, dat binnen afzienbaren tiJd de bewerking van dit 
prachtige handboek onder zijn beproefde leiding weder ter 
hand zal worden genomen. 

Met alle warmte bevelen wü opnieuw dit standaardwerk 
in de belangstelling van verzamelaars en bibliotheken aan. 

V. B. 

DIE POSTSTEMPEL VON SERBIEN 1840 BIS 1921 
DOOR E. DEROCCO. 

UITGAVE VAN „DIE POSTMARKE", GES. M. B. H., 
WIEN I, WALLNERSTRASSE 6a. PRIJS 2 MK. + PORTO. 

Het IS een merkwaardig verschijnsel, dat de hedendaagsche 
Philatelie zulk een groote aandacht schenkt aan de afstem
peling. Niet alleen wordt daardoor het bewijs geleverd, dat 
de postzegelkunde zich meer en meer op hooger plan verheft, 
doch de tweede goede zijde van deze terreinuitbreiding is, dat 
hier een gebied wordt opengelegd, dat ook voor de post-
geschiedenis van het grootste belang is te achten. Aldus wordt 
een pioniersarbeid verricht van zeer groote, historische 
waarde. 

Een knap staaltje daarvan levert de schrijver van deze 
interessante studie, die op ruim 60 bladzijden druks een over
zicht geeft van de Servische poststempels uit de jaren 1840 
tot 1921. 

Wij vertrouwen, dat de heer Derocco de vruchten mag 
plukken van deze diepgaande studie en vestigen gaarne de 
aandacht van belangstellende verzamelaars op dit goed uit
gevoerde werk. V. B. 

RECTIFICATIE. 
In mijn beoordeeling van het standaardwerk over de portret

zegels van Europa door Bernard du Val noemde ik als uit
gever Maury Swartz, Luxemburg. > 

Dit moet zijn: Maury Swartz, uitgever te Kayl, Luxemburg. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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POSTZEGELTENTOONSTELLING TE LUXEMBURG 
26 AUGUSTUS - 2 SEPTEMBER 193n. 

Omdat het 11e congres van de F.I.P. dit jaar te Luxemburg 
gehouden zal worden, besloot de Luxemburgsche Bond een 
Bondstentoonstelling te houden, welke een internationaal ka
rakter zal dragen. Aan deze tentoonstelling kan n.1. een ieder 
deelnemen, die lid is van een der bij den Luxemburgschen Bond 
aangesloten vereenigingen (lidmaatschap bedraagt lu ä 30 
Lux. fr. + hoogstens 10 fr. entreegeld). Buitenlandsche ver
zamelaars moeten zich dus bij een dezer vereenigingen aan
sluiten. Belangstellenden kunnen bij mij nadere inlichtingen 
verkrijgen. Volgens het tentoonstellingsreglement is de ver
langde plaatsruimte geheel gratis, eveneens de verzekering 
tot 50.000 fr. (daarboven moet de eigenaar voor 1/3 mee
betalen). De inzender moet alleen betalen het vervoer zijner 
verzameling naar Luxemburg; terug geschiedt dit weer gratis. 
De inzendingen zijn geheel vrij van inkomende en andere 
rechten, zoowel bü het binnenkomen van als bij het gaan uit 
Luxemburg. 

Er komt een internationale jury, waarin ook een Nederlander 
zal zitting nemen (vermoedelijk mr. Wolf de Beer). Er is een 
indeeling gemaakt in 13 klassen, waarvan de meeste weer 
zijn onderverdeeld. 

De Luxemburgsche posterijen geven bü deze gelegenheid 
een serie van 6 speciale postzegels uit, die zonder eenigen toe
slag worden verkocht, nominale waarde 5.15 Lux. fr.; dit is 
ongeveer 35 cent. Zij geven een afbeelding van het in den 
volksmond onder den naam „Cercle" bekende stadhuis, waar 
de postzegeltentoonstelling zal worden gehouden evenals het 
congres van de F.I.P. Om het werk van de F.I.P. te eeren, 
zullen de zegels het opschrift (geen opdruk) dragen: „Xle 
Congres de la F.I.P.". De waarden zijn: 

10 c. voor drukwerk in het binnenland en naar België; 
35 c. voor briefkaarten in het binnenland en naar België; 
70 j . voor brieven in het binnenland en naar België; 
1,— fr. voor briefkaarten naar het buitenland; 
1,25 fr. voor brieven naar Duitschland en Frankrijk; 
1,75 fr. voor brieven naar het overige buitenland. 
Tot 1 Juli bestaat de gelegenheid bovenstaande zegels voor

uit te bestellen Het bedrag, verhoogd met het port voor toe
zending, kan gestort worden op postchèque nr. 303 in Luxem
burg ten name van het Landesverband Luxemburger Brief
markensammlervereine. 

Tijdens de tentoonstelling zal een speciaal aldaar aanwezig 
postkantoor de post afstempelen met een speciaal stempel, 
hetwelk behalve den datum tot opschrift heeft: „Exposition 
federale, Luxembourg". 

Daar ondergeteekende gedurende deze tentoonstelling in 
Luxemburg hoopt te zijn, stelt hij zich wederom beschikbaar 
tot het voldoen van wenschen van de Nederlandsche verzame
laars. Men wordt verzocht mij precies op te geven wat men 
wenscht te hebben, b.v. zooveel ongebruikte series, een af
gestempelde serie, het speciale stempel op een bepaald zegel, 
enz. T. z. t. kan het verschuldigde voldaan worden door 
storting op mijn postrekening 13600, waarbij op de strook 
bestemd voor mededeelingen extra vermeld moet worden: 
„Bestemd voor rekening Z 10". 

W. G. ZWOLLE, 
Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. 

BEAUNE 30 MEI - 2 JUNI 1936. 
Congres der Federation des Sociétés Philatéliques Fran-

Caises. 
BURG LAUENSTEIN (THÜRINGEN) 7 JUNI 1936. 

42e Duitsche philatelistendag. 
PAIGNTON 9 - 12 JUNI 1936. 

23e Philatelisten-congres van Groot-Britannië. 

J. K. RIETDIJK. 

DÜSSELDORF 20-22 JUNI 1936. 
Postzegeltentoonstelling van het Ry'nland in het Tentoon

stellingspaleis (Ehrenhot). Voor deelname aan de expositie 
wende men zich tot de Geschäftsstelle, Gladbacherstrasse 38, 
Düsseldorf. 

Speciale briefkaarten met ingedrukt zegel, in de waarden 
3, 5 en 6 pfennig, zullen worden uitgegeven, voorts een lucht-
postkaart van 3 pfennig en een luchtpostzegel van 10 pfennig. 

HAARLEM 4 - 6 SEPTEMBER 1936. 
27e Nederlandsche Philatelistendag. 

HORSENS 5 - 7 SEPTEMBER 1936. 
Neba. Postzegeltentoonstelling, samenvallende met het 25-

jarig jubileum der postzegelvereeniging „Horsens Filatelisten" 
klub". Op 6 September vindt aldaar de Deensche Philatelisten
dag plaats. 

JOHANNESBURG 4 - 14 NOVEMBER 1936. 
Internationale postzegeltentoonstelling. 

Ter bescherming 
Van Verzamelaars 

er Handelaren 
Luxemburg. J l 
Door den heer A. Rouwenhorst te Dordrecht werd miJ toe

gezonden een dienstzegel nr. 182 van LvLxemburg; echter was 
de opdruk niet horizontaal geplaatst maar schuin, zooals bij 
de vorige emissies. De opdruk is valsch, en wel omdat het 
echte zegel nr. 182 dienst tot watermerk gegolfde lijnen be
hoort te hebben. Vermoedelijk heeft men de heele serie ver-
valschi en hierop niet gelet. Daarom lijkt het mij goed om 
hier even de hoofdkenmerken van den valschen opdruk bekend 
te maken. Deze zijn: 

1. In het verlengde der onderste dubbele krul 2 punten in 
plaats van 3 (hoofdkenmerk). 

2. Bovengedeelte O vormt een duidelijken hoek, terwjjl dit 
gedeelte bij het echte zegel mooi rond is. 

3. Streep door de eerste F komt met een boog van boven, 
bij het echte zegel loopt deze streep in de richting van het 
woord. 

4. Punten op de i's ongelijk van grootte, de eerste grooter 
dan de tweede. Bij het echte zegel even groot. 

5. Bovengedeelte e loopt eerst naar beneden, dan omhoog 
en is met de 1 verbonden. Bij het echte zegel zit het boven
gedeelte precies rechthoekig op het eerste gedeelte van de 
letter en er is een tusschenruimte tusschen e en 1. 

6. De krulletjes van de benedenversiering zijn minder in-
gekruld dan bij den echten opdruk. 

(OM'c/^ {Qffiä^ 

Echt. Valsch. 
Dit zijn de meest in het oog loopende kenmerken; biJ 

nauwkeurige vergelijking zal men nog tal van andere van 
minder beteekenis kunnen ontdekken. 

Deze vervalsching is met een beetje oplettendheid goed te 
onderscheiden, maar is daarom zoo gevaarlijk, omdat ver
moedelijk ook nog andere waarden, ook der vorige emissie, 
vervalscht zijn en men bij de lager geprijsde zegels hierop 
niet letten zal. dr. B. 

Polen. «I II 
De geheele serie luchtpostzegels van 1925 blijkt, volgens 

een bericht der Poolsche postadministratie in L'Union Postale 

ZICHTZENDINGEN. 
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van Mei 1936, te zijn vervalseht. De 1, 2 en 3 groszy vî erden 
in 1933 buiten omloop gesteld, de overige waarden op 
1 Aprü j.1. 

Hieronder volgen eenige kenmerkende verschillen tusschen 
de echte en valsche zegels. 

Papier. Bij de echte zwaar en crèmewit. Bij de namaaksels 
dun en blauwachtig wit. 

Kleur. Bij de valsche iets donkerder. 
Teekening. Bij de vervalschingen grover; de buitenste rand-

l\)n is hier en daai onderbroken; somtijds loopen over korte 
afstanden twee lijntjes evenwijdig. Het wapen is misvormd; 
de kroon boven den kop van den adelaar is een vormlooze 
massa. 

De druk der vervalschingen geschiedde in lithografie 
Tanding. Bjj de namaaksels onregelmatig en afwijkende 

van de officieele tanding 12 K. 
Vermoedelijk werden deze vervalschingen buiten Polen 

vervaardigd. ^ v. E. 

"TOiËië^^^^^êrlci 
i ^ 

KONING GEORGE V EN DE VERZAMELAARS. 
In het Pebruari-nummer schreven wij in het artikel over 

wijlen koning George V van Engeland, dat het aannemen van 
zegels van particulieren hoffelijk, doch beslist, werd afgewe
zen. ! ' 

Een onzer lezers schrijft ons evenwel, dat hij in het bezit 
is van een brief, waarin hem namens den koning dank wordt 
gebracht voor een aan Z.M. afgestaan postzegel. 

Dit is dan vermoedelijk een van de weinige uitzonderingen, 
die den regel bevestigen. 

HET NIEUWE WATERMERK VOOR DE ZEGELS VAN 
HET BRITSCHE RIJK. 

Bepaald is, dat de zegels, welke geleidelijk aan met het 
portret van den nieuwen koning zullen verschijnen, tot water
merk zullen dragen de koningskroon en E. R. VIII. Het zal 
in een dusdanige grootte worden aangebracht, dat steeds een 
volledig watermerk bij elk zegel zichtbaar is. 

De teekening van dit merk is afkomstig van sir Gerald 
Woods Wollaston. 

WAT HET INTERNATIONAAL BUREAU DER 
WERELDPOSTVEREENIGING IN 1935 VERDEELDE. 
Tot de werkzaamheden van genoemd bureau behoort o. a. 

het toezenden aan alle bij de wereldpostvereeniging aange. 
sloten landen, van de ingekomen nieuwe zegelwaarden, enz. 

Over 1935 zond het aan elke administratie 1358 frankeer-
zegels, 1 afdruk van frankeermachines en 139 poststukken. 
Over 1934 waren deze getallen 1164, respectievelijk 4 en 107. 

EEN KLEINE OORZAAK MET EEN GROOT GEVOLG ? 
Naar „L'Echangiste Universel" meldt heeft een Zwitsersche 

afgevaaidigde bü den volkenbond geprotesteerd tegen het 
feit, dat Engeland in 1935 de serie zegels uitgaf met het op
schrift Kenya-Uganda-Tanganyika, welke geldig is in het 
geheele gebied dezer Britsche Koloniën en protectoraten. 

Volgens dit blad is het in strijd met het protocol van 
Geneve, dat op een zelfde zegel de namen prijken van een 
kolonie en een mandaatgebied. 

EEN BESCHEIDEN KUNSTENAAR. 
Dit is de graveur Heinz Bohumin, die o. a. de teekening 

van de nieuwe Tsjechische kinderzegels verzorgd heeft. Zijn 
initialen H. B. staan wel op deze zegels vermeld, maar zoo 
miniem dat er een vergrootglas noodig is om ze te vinden. 
Bij de zegels van 50 h. en 2 kr. zijn de letters HB te zien 
in den donkeren rand van de tafel, rechts van de mouw van 

PASSAGE ZS-TJ DEN HAAG 

De bekende pobtzegelzaak der firma G. Keiser & Zoon, Passage, te 's-Gravenhage, 
zooals zy er thans uitwendig, na de verbouwing en vernieuwing, uitziet. 
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den vader, en bij de 1 kr . op de zijkant van de bank, geheel 
rechts op de teekening. 

»xlSKOsLov:ensK:o I in^ii 
POhfcohóeTf-n. 50h. f 

Nog kleiner zijn de le t ters H B op het zegel van 1 kr., 
president Masaryk me t pet, da t op het eind van 5 935 ver 
schenen is. Ze zijn d a a r te vinden (met een goede loupe) 
links onder, tusschen de tweede en vierde horizontale lijn van 
den achtergrond, naas t de linker waarde-aanduid ing . B. 

B R E D A S E P O S T Z E G E L H A N D E L . 
Onlangs brachten wij een bezoek aan de nieuwe zaak 

van den „Bredase Postzegelhandel" . Daa r thans een eng ros -
zaak aan den deta i l -verkoop verbonden werd, was de ve r 
huizing naar een groote re ru imte noodig. De „Bredase P o s t 
zegelhandel" s laagde er in de hand te leggen op het ui tnemend 
voor het doel geschikte pand Pas sage 11, te Breda, een zaak, 
die men niet voorbij kan gaan zonder te kijken en te 
Ijoopen ! Twee groote e ta lageru imten t rekken met hun keur 
van zegels en benoodigdheden het oog van welhaas t lederen 
voorbijganger, en g a a t men binnen, dan is d a a r gelegenheid 
in overvloed voor menigeen, om rus t ig zijn keuze te doen of 
een dei f i rmanten daarbij te raadplegen in een der gezellige 
zitjes He t aan ta l zegels en benoodigdheden is nu dan ook wel 
zoo uitgebreid, da t de meest veeleischende philatel is t t e 
vreden gesteld kan worden. 

P A U S P I U S T E N T O O N S T E L L I N G . 
In de zalen van de R.K. Leeszaal te ' s -Gravenhage werd een 

Paus Pius tentoonste l l ing geopend op 31 Mei. De o rgan i sa 
toren dezer tentoonstel l ing meenden, dat een tentoonstel l ing 
omtrent het leven en de werken van den tegenwoordigen P a u s 
nie t volledig zou zijn, zonder naas t de talri jke boeken van en 
over Paus Pius de postzegels van de Va t i caan -S tad op te 
nemen. Zoodoende kon men inderdaad op genoemde ten toon
stell ing een collectie zegels van den Pauselijkon s taa t , bene
vens de zegels van Spanje en Ital ië waarop de P a u s s t a a t 
afgebeeld, aanwezig vinden. 

Hie ru i t blijkt wel, da t de philatel ie steeds mee r au sér ieux 
word t genomen, iets w a t to t vreugde kan s t emmen . 

D E L I N D E N B E R G - M E D A I L L E U I T G E R E I K T A A N 
E E N S E R V I S C H E N V E R Z A M E L A A R . 

Deze hooge phi latel is t ische onderscheiding verwierf de 
heer E. Derocco te Belgrado voor zijn werk „Geschiedenis der 
postzegels van Servië 1866-1911", da t in 1914 te Berlijn 
verscheen. 

Nadien heeft deze hoogbejaarde phi la te l i s t nog menige 
studie over speciaalgebieden gepubliceerd. 

Corner - Aanlbiedin^. 
Al léén «Juni, «Juli e n A u g u s t u s . 

Ieder kooper van ons pracht lot „ P H I L E P A R T O U T " , in
houdende 2000 alle verschillende postzegels in ze ldzaam mooie 
sor teer ing , waarde ƒ30,—, voor slechts ƒ lO.S.'j f ranco a a n -
geteekend, on tvangt thans bovendien G E H E E L G R A T I S zes 
mooie premies cadeau, t . w. : 

1. PRIMA V E R N I K K E L D E P I N C E T T E ; 
2. Z U I V E R E T A N D I N G M E T E R ; 
3. 1 S E R I E k 225 L A N D E N N A M E N , MOOIE L E T T E R OP 

GEGOMDE S T R O O K J E S ; 
4. 3 RUILBOEK.IES ä 320 Z E G E L S ; 
5. 1000 PRIMA G O M S T R O O K J E S ; 
6. 2 ZELDZAME P O S T Z E G E L S , YVERT F R . 80,—, E C H T 

E N POSTFRISCH. 
Zend spoedig Uw bestel l ing, U on tvang t al les omgaand 

na on tvangs t van ƒ 10,35 op giro 118330 of postwissel . 

Postzegelhandel ,,The Globe", 
Czarinastraat 6, Zaandam. Telefoon 3854. 

Te koop gevraagd driehoekzegels 6 en 1234 cent en alle 
andere Neder land- en Indië-zegels , in elke hoeveelheid; ook 
ruil . Zend specificatie met ver langden prijs. Voor 12 34 d r i e 
hoek geven wij 1214 zomerzegels of 12'A kind 1935. 

Wij koopen ook kilo's en massawaar , onverschil l ig welk land. 
i M r „ P H I L E P A R T O U T " is een kleine, m a a r mooie ve rza 
meling ! 
. J i r „ P H I L E P A R T O U T " is he t mooiste op he t gebied van 
lots en pakke t ten ' 
Ü ^ „ P H I L E P A R T O U T " is in Ned.-Indië ve rk r i jgbaa r bij 
W. F . de Nieuwe, Gro Oro Dowo 161, Malang . — Premies 
worden vanui t Neder land nagezonden. (30) 

ZOiVlER-AANBIEDING èi 2 C E N T P E R F R A N C C p l u s p o r t o ) . 

De aangegeven Nos. 
zijn van 

Yvert en Tellier 1936. 
'" beteekent ongebruikt. 

ANNAM EN TONKING. 
N r s . *7, 7. 

B R U N E I . 
Nrs . *2, *5, *13, *14, 14, *15, 
*16, 16, *17, *19, *20, *21 , *24, 
*26, 26, *28. 

CEYLON. 
N r s . 1, 32, *33, 34, *36, *37. 
42, 49. 52, 58, *66, 66, *68, 
' 6 9 , *70, *71, 74, 75, 76, 77, 
*85, *93, 93, *99, 100, *101, 
*103, *104, *108, *110, 110. 

*I. L,. V A N D I E T E N ' S 

*111, *112, 113, *114, 114, 
115, *116, 116, 117, *118, 118, 
119, *120, 120, 121, *122, *124, 
125, *126, '-127, 127, *128, *130, 
*132, 132, *134, *135, 135, *136, 
«137, *138, *139, *140, *141, 
*142, *143, *144, *148, *151, 
*152, *156, *157, *160, *161, 
*163, *169, *172, *179, *181, 
*184, *185, *204, *212, *227. 
DIENST. Nrs . 9, *10, 10, *11 , 
n 2 , 12, *13, 13, *14, 14, *15, 
15, *16, 16, *17, 17, *18, 18, 
*19, 19, *20, 20, *21 , 21, *22, 
22, *23, 23, *24, 24, *25, 25. 

CHAMBA. 
Nr s . * 1 , 1, «10. 
DIENST. Nrs . *2, * 3 , *7. 

CHINA. 
Nr s . * 1 , *2, 2, 3, *4, 5, *6, 
6, *16, 16, '''16a, 16a, *17a. 

*18, *18a, 13a, *19, 19, *19a, 
19a, *20, *20a, 20a, *21 , *21a, 
21a, *22, 23, 24, 24a, 25, 25a, 
*26, 36, *37, 37, ^48, *50, 50, 
*50a, *55, *56, *62, 64, 66, 67, 
68, 71, *81 , *85, *87, 89, *91, 
*93, *94, 104* *122, *123, *128, 
*129, *140, *141. 
P O R T Z E G E L S . Nr s . * 1 , 1, 2, 
* 3 , 4, 6, *8 , 19, *23, *24, *25, 
-39. 
T U R K E S T A N . Nr s . * 1 , *2, *4, 
* 5 , *6, *7. 
ENG. POST. Nrs . *3, *13, *15, 
17, *35, *36, *37, 37, *38, 38, 
*39, *40, *41 , *42, *43, *44, 
*44a. 
P R A N S C H E POST. Nrs . 4, *8, 
8, *11, 14, *53, "54, *57, *58, 
*6S, *64, *65, 67, *68, *71, 76, 
*77, *79, *83, *84. 

P O R T Z E G E L S . N r . 2. 
CANTON. Nr s . * 1 , 1, *2, *3 , 
*5 , *6, *7, *8, *14, *19, =:-20, 
*21, *22, *23, *25, *26, *35, 
*36, *38, *40, *45, *47, *50. 
HOIHAO. Nr s . *23, *32, *33, 
*-34, *35, *52. 
K O U A N G - T C H E O U . N r s . 18, 
21. 
MONGTSEU. N r s . *18, *34a. 
PACKOI. Nr s . 4, 5, 8, 26. 
TCHONGKING. N r s . 51, 65. 
Y U N N A N - P O U . N r s . *16, *17, 
*18, *19. 
J A P A N S O H E POST. N r s . *2, 
- 3 , "5, 11, *14, 14, 15, *34. 
R U S S I S C H E POST. N r s . * 1 , 1, 
*2, 2, 3, 4, 5, *6, 6, 10, 1 1 , 
15, 16, 27, 28, *34, 34. 

COCHIN C H I N A . 
Nr . *2. 

P O S T Z E G E I ^ H A N D E L / N.V. 4 4 D e l f i t s c l i e v a a r t , R o t t e r d a x n . (33) 
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A D V E R T E N T I Ë N 

Pr i j s dezer adver ten t ies : 
ƒ 0,75 bij voorui tbeta l ing. 
Pos tz . w. niet in bet . gen. 

SILVER JUBILEES. 
Engelsche Koloniale Jubileum-zegels gevraagd 
in ruil voor idem van Nigeria, Goudkust en 
Kenya, tegen Yvert-waarde, liefst complete 
series. Aanbiedingen onder no. 112, admini
stratie van dit blad. 

Ter overname aangeboden: 3 deelen weinig 
gebruikt S c h a u b e k - A l b u m , alle wereld-
deelen, behalve Europa. Permanent album 
met klemveer en goudsnee. 

Aanbiedingen letters S.M., Postkantoor, 
Huis ter Heide (Ut.) (109) 

P u n t s t e m p e l v e r z a m e l a a r s ! 
100 verschillende puntstempels, o.a. veel 
hoogere nummers, alle op Nederland 1872 
(5 cent), na storting van f i,— franco. 
Cataloguswaarde volgens Rutgers-Korteweg 
belangrijk hooger. P. J. Moll , Meenksche-
laan 16, Driebergen, G i ro 205210. (106) 

▼ I 
100 series zomerzegels 193e f 15,— 
IOC 12V2 " 1936 f 6,— 
100 series kind 1935 f 16,50 
100 I2'/2 i> " _ . ^ 7>' 

1935 f 17^50 I 

f ',95 

100 series zomer 
100 12^'o 
100 1^12 ., 
100 Emmazegels 

T e k o o p g e v r a a g d : Prijzen per loo. 
Nieuwe driehoek 6 c f i,—, 12^ , cent f $,—, Nieuwe kinderzegels 6 c. f 2,—, 
zomerzegels ï c. f 3,50, Willem de Zwijger i^y c. f 0,40, 5 c. f 0,70, 6 c. f 0,30, 1 
Curasao 6 c. f 0,30, kleine waarden Suriname en Curasao, België tentoonstelling 
1,50 f 3,—, Engeland Jub. 2'/2 d. f 3 , — p. 100, alle 2j pf. gel. luchtpost ; weldad. 
van Duitschland. Gewone en betere soorten en kilo's Nederland en Koloniën, elke 
kwantiteit. Porto extra, cassa vooruit. (19) 
H. DREYFUSS, Amsterdam. Anna Vondelstraat 4, Giro 86326. | 

Te koop of in ruil gezocht: 
Zeppelinpost en zegels, Vlieg
brieven van Nederland en Koloniën. 
J. TUI. Peters, Stijnbuijsstraat 35, 

Nijmegen. (i05) 

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

S t e e d s t e k o o p g e v r a a g d : kleine en 
groote partijen zegels van Nederland en 
Koloniën, afgeweekt en gesorteerd, ook kilo's 
Nieuw adres: R. KORMOS, 

PP. Maplannelaan 152, 
VOORBURG. ( i i i ) 

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

BIz. genummerd. Recapitulatie o/d. orrslag. 
KWALITEIT PRIMA. (3) 

Teks t van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

a a n de adminis t ra t ie . 

Te koop gevraagd D r i e h o e i c z e g e l s van 
Nederland gebruikt, 6 en l2l/2 cent, tegen 
hooge prijzen. Andere waarden van Neder

land, partijen, enz gezocht. 
B. J. Abrahams, Stationsweg 101, 

Tel. 116976, Den Haag. (ji6) 

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

(114) 

K.L.M.-NIEUWTJES. 20 Apri l 1936. Eerste vluchten 
naar Weenen, Budapest, Alexan

drië en omgekeerd vanaf 75 cent . Oudere KX.M.vluchten naar Knocke, 
Athene, Bordeaux, Madrid, Milaan, Lyon, Liverpool , eveneens vanaf 75 cent . 
Rot te rdam—Zier ikzee f 3,50 (R). Twente ' s eerste vliegposten naar Parijs en 
Londen, het stel f 2,25. Sommige dezer vluchten zijn slechts zeer beperk t 
voorradig , hoogstens 2 of 3. Hindenburgbr ieven a f 1,—, Hawaï Clippers en 
andere vluchten van buï tenlandsche maatschappijen voorradig. 
a. VAIV HOLTEIV, BUS S 2 3 , ROTTERDAM. (113) 

OV£RZEElanden 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
handel, Keizerstraat, Rotterdam. (53) 

ZICHTZENDINGEN.  W. M. F. SUTHERLAND, Albr. Thaerloon 49, Utrecht. 
W a a r o m vraagt U niet, zooals reeds zoovele verzamelaars deden, zoo'n 
p r i m a , u i t g e b r e i d e , l a a g g e p r i j s d e z i c h t z e n d i n g aan? U v indt hierbij I 
zoowel duurdere stukken als de lagere waarden tegen concurreerende prijzen. | 

Even een briefkoarl je en U ontrongt een keurcoltectie thuis. (107) 

TE KOOP duizenden stempels van NederL, 
trein, reclamestempels, vanaf i cent per stuk» 
dito van Europa. Eventueel in ruil voor 

betere Ned of Europazegels. 
J. ECKHART, 

Geraniumstraat 285, Den Haag. (118) 

A L L E E N PLAATSING 
B I J VOORUITBETALING. 

Bestuurder Domeinen. 

POSTZEeELVEILING. 
^ H M 0 » » De Inspecteur der Domei

wß^"^^ nen te 'sGravenhage zal op 

Vriiiiag ïi \w 1936, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
'sGRAVENHAGE, 

bij inschrijving, vertioopen 

Frankeer en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (103) 

ALLES PRIMA 6EBBUIHT! 
1936. Zomerzegels , per serie ƒ 0,17 

10 series - 1,60 
100 series - 15,— 

1923-1935. Alle kinderzegels , com
plete series (48 w.) - 3,75 
Idem, in complete series rol-
t and ing (31 w.) - 5,10 

P A K K E T T E N ( g e m a a k t ui t eigen voor
raad , géén u i t scho t ) . 

Neder land, 50 verschil lende - 0,20 
Neder land, 100 verschillende - 0,50 
Neder land, 150 verschil lende - 1,30 
Ned.-Indië, 50 verschil lende - 0,30 
Ned.-Indië, 100 verschil lende - 1,20 
Curagao, 20 verschil lende - 0,90 
Sur iname, 25 verschil lende - 0,75 
Geheele wereld, 500 verschil lende . - 0,60 
Uitgebreide Catalogus 1935-'36 van Nederland en Koloniën, 
bewerkt door P. C. Korteweg en anderen, per ex. f 0,50. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Ams te rdam, C. 
Pos tg i ro 224451. P o r t o s teeds ex t r a . (687) 

RUIL-AANBIEDIN6 Ik geel Monaco tegen 
W eld. en gedenkzegels van Neder land, ind ien 
mogelijk complete series, desgew. volg. m a n c o -
lijst. Basis I I vert . Voor de volgende zegels 
geef ik de dubbele Waarde van M o n a c o > 
Duitsckland, Weld. 34 en 35, voorts Kolonial-
Gedenk, Olympiade, Frederik de Groote, 
„Notkilfe" compl. ol zegels boven 15 Pf., 
gest. of ongest., ook in grootere koeveeikeden. 

MAD. CLAUSSNER, Monte Carlo [Monaco), 
Villa Barriquand 4, Lacets St. Leon. (115) 

Philatelisten, wekt niet-
leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aan 
sluiting bij eenvereeniging. '•ng. ^ k 

Adresverandering. 
Postzegel-engroshandel 

R. KORHOS 
Prinses Hariannelaan 152, 

Voorburg (bij Den Hoog). 
( i . o ) 

^ R E I S - I N L I C H T I N G E N ^ 
worden gaarne en gratis verstreltt door het 

C O R R E S P O N D E N T I E - R E I S B U R E A U 
J o h n L. O p p e n h e i m , 

Amalia v. Solmsstraat 63, D E N HAAG, 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) 



De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
van 35 jaar systematische aankoopen. 

Nederland en Koloniën. 
De zeldzame typen en 
tandingen, gebruikt en 
ongebruikt, voorradig. 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
jariteiten. 

Engeische Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZENDINGEN. Alle middelsoortzegels en goedkoopere^ook disponibel. 

35 Southamptonstreet, W , H © I Ü I Ï Ï S A I M I I I I ^ r Strand, London W.C (34) 

Britsche Koloniale Zegels. 

INDIEN GIJ HET VOORNEMEN HEBT 

Zeldzame Britsche Koloniale Zegels 
IE KOOPEN OF 
TE YERKOOPEN, 

MOET GIJ U IN VERBINDING S TELLEN 
MET DEN LEIDENDEN HANDELAAR 
IN BRITSCHE KOLONIALE ZELDZAAMHEDEN, 

5 BLAKE HALL ROAD, WANSTEAD, LONDEN, E. 11. (7) 

■ 

UITKNIPPEN en t o ez e nde n . 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

OEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

' ^ ^ ^ S   , . STSSZ''^;

Verzoeke nrif eens bij wijze ran^proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

(24) 

SICHTIIEIÜËtDNGËN I 
POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON 
PASSAGE 2 5 . B^WAILflfiDÏÏ; D E N H A A G . 

S P E C I A L I T E I T N E D E R L A N D E N K O L O N I Ë N . 



w
.. 

T
H

E
O

D
O

R
E

 
C

H
A

M
P

IO
N

. 
= 

P
A

R
IJ

S 
- 

1
3 R

u
e D

ro
u

o
t 

1
3 

■ P
A

R
IJ

S 
(9

e
). 

= 

C
atalo

g
u

s Y
V

E
R

T & T
E

L
L

IE
R

-C
H

A
M

P
IO

N
1936,40e u

itg
ave. 

P
rijs: 

fr. 
4

2
,. 

P
o

rto 
e
x

tra
: 

fr. 
8

,3
0 

(a
a
n

g
e
te

e
k

e
n

d
). 

V
E

R
Z

A
M

E
L

A
A

R
S

! 
O

n
tb

rek
en 

U
 

so
m

m
ig

e 
zeg

els? 
W

ilt 
g
ij 

d
e 

led
ig

e 
v
ak

jes 
in 

u
w

 
alb

u
m

 
aan

v
u

llen
? 

Z
e
n

d
t 

o
n
s 

d
a
n 

u
w

 

M
A

N
C

O
L

IJ
S

T
E

N
. 

O
n

z
e 

b
ijzo

tid
ere 

o
rg

an
isatie, 

een
ig 

in h
aar 

so
o
rt, 

stelt 
o
n
s in staat 

U
 

b
ijn

a 
alle 

zeg
els 

te 
v
ersch

affen
, 

w
elk

e 
g
ij 

zo
ek

t, 
z

o
n

d
e

r 
e

e
n

ig
e 

v
e

r
p

lic
h

tin
g 

v
o

o
r 

U
, 

teg
en 

Z
E

E
R 

G
E

R
E

D
U

C
E

E
R

D
E 

P
R

IJ
Z

E
N

, 
in 

eerste 
so

o
rt 

ex
em

p
laren 

e
n 

g
eg

aran
d

eerd
. 

(Z
e
g

e
ls 

v
a
n zek

ere 
b
elan

g
rijk

h
eid 

w
o
rd

en 
o

p v
erzo

ek 
g

em
erk

t). 

O
n

s 
„

B
U

L
L

E
T

I
N

 
M

E
N

S
U

E
L

"
, 

su
p
p
lem

en
t 

v
a
n d

e
n 

C
atalo

g
u

s, 
b

ev
at 

b
o
v
en

d
ien 

G
E

L
E

G
E

N
H

E
ID

S
A

A
N

B
IE

D
IN

G
E

N
. 

♦ 
In v

erb
an

d 
m

e
t o

n
ze 

v
o
o
rd

eelig
e 

aan
k

o
o

p
en

, 
k
u
n
n
en 

w
ij 

o
n
ze 

afn
em

ers 
d

aarv
an 

laten 
p
ro

fiteeren
. 

♦ 
P

R
O

E
F

N
U

M
M

E
R 

G
R

A
T

IS 
E

N
 F

R
A

N
C

O
 
O

P A
A

N
V

R
A

A
G

. 

N
.B 

E
lk 

eerste 
verzo

ek 
o
m

 e
e
n zich

tzen
d
in

g 
m

o
et 

verg
ezeld 

g
a
a
n 

v
a

n referen
tiën 

o
f 

v
a
n e

e
n vo

o
rsch

o
t, 

d
a
t 

even
tu

eel 
w

o
rd

t 
teru

g
b
eta

a
ld

. 

T
H

E
O

D
O

R
E

 
C

H
A

M
P

IO
N

. 
= 

P
A

R
IJ

S 
- 

1
3 R

u
e D

ro
u

o
t 

1
3 

, 
P

A
R

IJ
S 

(9
e

). 
=

: 
(49) 


