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LANGE P O T E N 15a, DEN HAAG. 
TEL. 11702O. — POSTREKENIKG 1173S6. 

Met de voorbereidende 
werkzaamheden voor de 

a.s. Najaarsveilingen 
hebb en wi) reeds een 

aanvang gemaa kt! 

Tot 1 Augustus a.s. 
bestaat gelegenheid tot 

inzending in onze 
September-veil ing. 

Stelt U nog heden 
met ons in verbinding! 

J.K. RIETDIJK 
LANGE P O T E N 15a, DEN HAAG. 
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GELEGENHEIDSOFFERTE. 
UITSLUITEND PRACHTSTUKKEN. 

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

38, 41 en 41a . . . . ƒ 0,25 
100a, opdruk dubbel . . . - 6,— 

, 121—126 (gebruikt) . . . - 2,76 
166—173 - 1,80 
] 66—176 - 8,— 
177—187 - 6,60 
190—197 - 1,90 
198—206 -10,— 
207—217 - 6,60 
218—220 * - 0,17 
Avions 1—7 . . . . - 2,90 
Avions 8—14 . . . . - 3,76 
Avions 15—18 . . . . - 0,70 
Taxe 26—29 . . . . - 0,60 
Pakket 25 verschillende . . - 0,90 
Pakket 50 verschillende . . - 2,60 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
(* beteeken*- postfrisch). 

30 cent, nr. 1 . . . . ƒ 4,50 
10 cent, nr. 2 . . . - 9,50 
1892, 2% gulden * . . - 4,— 
1899, 2K gulden * . . . - 2,50 
Java 2 3̂  gulden . . . . - 3,— 
Java hoog t.m. 50 cent * . . - 5,60 
Java hoog 1 gulden * . . - 5,— 
Buiten Bezit 2y« gulden * . - 4,60 
Jubileum 2K gulden . . . - 2,10 
Jubileum 5 gulden . . . - 7,— 
Jubileum 50 cent 11 :11 . . - 0,30 
Jubileum 50 cent 11 :113^ . - 0,30 
Jubileum 50 cent 1 1 ^ : 11 . - 0,20 j 
Jubileum 1 gulden 11«^ : 11 . - 0,40 
Luchtpost 434 gulden . . - 0,80 
Luchtpost 1% gulden . . - 1,26 

Orders boven ƒ 10,— franco aangeteekend; frankeering met 
nieuwe zomer- en driehoekszegels. 

Voor onze Herfstveilingen worden thans reeds arrangementen 
getroffen. Gunstige condities. 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL N v 
Ll rec t ie : *P. J . Hekker, beëedigd makelaar en philaielistisch expert. 

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

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

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



postzegclhanilel p . BoOflerdgk, 
HOIENSTRAAT 22, DEN HAIO. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993 

. UITGEBREIDE CATALOGUS 
VAN NEDERLAND E N KOLONIEN, 

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

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

. ■ PORTO EXTRA. 
Pr^slgst van postzegelpakketteu, albums en alle 

benoodigdheden, op aanvraag gratis verkrijgbaar. 
(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. 
ZICHTZENDIN6EN. Op een eenvoudig verzoek, voorzien van 
referentiën, maak ik rijke zichtzendingen aan verzamelaars en aan 
philatelistenvereenigingen. 
WEKELIJKSCHE LIJSTEN. Deze lijsten worden op aanvraag gratis 
verzonden, om mijn clienteele te laten profiteeren van mijn gelegen
heidsaanbiedingen van elke week. 
PRIJSLIJSTEN. Zoo juist verschenen mijn prijslijst van alle zegels 
der Fransche Koloniën, welke gratis wordt toegezonden bij wijze van 
reclame voor mijn Huis, tegelijk met mijn andere prijslijsten van alle 
andere landen der geheele wereld en welke duizenden gelegenheids
aanbiedingen bevatten. Prijslijst van zaldzame en middeloiaüge 
zegels van alle landen, van tweede soort of geschonden zegels met 
95 a 98 % korting volgens Yvert. Pr^slijst eDgrOS voor handelaren 
en wederverkoopers steeds gratis. 
Verzoek aan handelaren mij hun prijslijsten engros en endétail toe te zenden. 

Huis van vertrouwen, opgericht in 1879. 
4, Rue Clément Roassal (Palais de Venise), NI€E. 

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) 

BADHUISWEG 4 4 , 
DEN HAAG (Post Scheveningen). 
AANKOOP-VEILINGEN -VERKOOP. 
Telefoon 554629. Postrekening 61989. 

V E R K O O P . 
ZOOEVEN VERSCHENEN: 

SPECIALE AANBIEDING No. 2 ( M I ) , 
bevat tende ruim 600 kavels NED. & KOL., 
EUROPA, OVERZEE, tegen zeer billijke 
netto prqzen ! — Vraagt n o g heden een 
exemplaar aan! Toezending gratis en franco ! 
Een prett ige, voordee l ige wijze te r comple

teer ing Uwer verzameling ! 

V E I L I N G E N . 
ém- Voor d e A S . 76) SSPTEMBER-VEIUN6 
kunnen nog tot 28 JULI bi jvoegingen worden 
toegezonden. 

if^ Voor d e 77e en v e r d e r e najaarsvei

lingen kxmnen THANS r e e d s arrangementen 
worden getroffen. 
Vraagt d e GUNSTIGE VEILINGCONDITIES. 
Bij belangri jke objecten kan persoonlijke 
besprek ing en ove rname ten Uwent plaats 
vinden. 
Op verzoek wordt RENTELOOS VOORSCHOT 
verstrekt! 
V L U G G E C O N T A N T E A F W I K K E L I N G . 

DISCRETIE VERZEKERD. 

A A N K O O P . 
Goed v e r z o r g d e collecties, partijen 

be te re losse zegels, enz., enz. worden STEEDS 
tegen CONTANTE betal ing te koop gevraagd! 

Aanbiedingen w o r d e n tegemoet gezien. 

ÄX POOL 
O E V E S T I O D S I N O S 1918. 

BADHUISWEG 4 4 , 
DEN HAAG (Post Scheveningen). 
Telefoon 5 5 4 5 2 9 . Postrekening 61989. 
Baniciers: 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.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 23 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

15e Jaargang. Breda, 16 Juli 1936. Nr. 7 (175). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

M 

t, 

„ 
» 

- 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 b e h o u d t z ich het 
recht voor adve r t en t i ën , zonde r opgaaf 
van redenen, ter plaats ing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappehjken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Hulk esteinsche weg aa, 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W, G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. ; buitenlandsche poststukken 
aan J . J. Stieltjes, Koningmnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein z^r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der ^)^'illigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H . L, S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

Vaste medewerkers: H . J. L. de Bie, dr. G. W, Bolian, W. P. Costerus, L. van Essen, 
M. J. baronesse van Heerdt-Kolff, J. A. Kastein, K. E. König, R. E. P. Maier, J. G. Millaard, 
mr. J. H. van Peursem, Leon de Raalj. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere verecnigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 

ADRESVERANDERING 
VAN DEN HOOFDREDACTEUR. 

Vanaf 1 Juli j .1. is liet adres van den hoofdredacteur: 
J. D. van Brink, 

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

juiste adresseering bijzonder aanbevolen. 

FRANSCHE SCHEEPSSïEMPELS OP 
ZEGELS VAN CURACAO EN SURINAME 

door A. M. BENDERS. 
Talrijke Fransche scheepvaartlijnen, van de Compagnie 

Générale Transatlantique, verbinden het moederland met 
Noord- en Zuid-Amerika en de Antillen. Brieven, die niet in 
gesloten postzakken, maar los aan boord van deze schepen 
ter verder vervoer worden afgegeven, ontvangen een Fransch 
paquebot-stempel. Eenige van deze interessante afstempe
lingen komen op zegels van Curasao en Suriname voor; v^at 
mij hiervan bekend is zal hieronder worden beschreven. 

De Fransche lijnen worden sinds 1865 alle door een letter 
aangegeven, elk schip heeft verder een eigen nummer, zoódat 
steeds na te gaan is met welk schip het betreffende stuk is 
verzonden. Op de schepen is een postagent, die vroeger tal 
van stempels onder zijn beheer had (o. a. een voor iedere 
niet-Fransche aanlegplaats), maar tegenwoordig slechts twee, 
die het begin- en eindpunt van de route, in beide richtingen, 
vermelden. 

Ook schijnen er enkele postagentschappen aan den wal ge
vestigd te zijn geweest, waarvan een in Paramaribo. Het 
Fransche „Bulletin des Postes" van Juni 1865 meldt: „Post
agentschappen aan den wal (des agences ä terre), gelijk aan 
de reeds in de havens van Vera Cruz en Santiago gevestigde, 
zullen worden opgericht in de aanlegplaatsen Aspinwall 
(Colon), Cap Haïtien, Havana, Matamoros, Porto Rico, Santa 
Marta, St. Thomas, S u r i n a m e en Tampico." (P. JBouvet, 
Les Obliterations de Paquebots). Maar reeds in 1869 zou het 
agentschap te Paramaribo weer zijn opgeheven. Iets naders 
is er miJ niet over bekend-

Van de lijnen A, C, D en E zijn mij afstempelingen op zegels 
of kaarten van Curasao of Suriname bekend. Merkwaardiger
wijze niet (ook niet in Frankrijk) van lijn L, die een tijdlang 
Curacao rechtstreeks heeft aangedaan. 

— Lijn A is een van de groote „Lignes des Antilles" met, 
sinds 1878, de volgende route: St. Nazaire (Frankrijk), Tene-
riffe, Guadeloupe, Fort de France (op Martinique, een belang
rijk knooppunt), La Guayra, Porto Cabello, Savanilla (Colom
bia), Aspinwall (de oude naam voor Colon, in Panama). 

Een stempel van het model van figuur 3, met inscriptie 
„Ligne A / Paq. Fr. No. 2" en datum 7 MAI 98 is bekend 

op de 5 cent 1889 van Curasao. Men ziet dat Curasao niet 
aan deze lijn lag; het stuk moet dus met een andere gelegen
heid naar een plaats vervoerd zijn, die Ligne A aandeed, 
missciiien op Martinique of in Venezuela, en daar door den 
agent ä terre of op het schip gestempeld zijn. Uit den datum 
moet zjjn op te maken waar deze inscheping is geschied. 

— Lijn B is de tweede groote lijn, met sinds 1878 als 
route: St. Nazaire, Fort de France, St. Thomas, Haïti, Havana, 
Vera Cruz (Mexico). Stempels van lijn B op zegels van Cu
rasao of Suriname zijn mij niet bekend, maar het bestaan 
daarvan is volstrekt niet uitgesloten. 

— Lijn C levert de meest-voorkomende afstempelingen; 
aan deze lijn ligt Paramaribo. De route is sinds Maart 1875: 
Fort de France (Martinique), Santa Lucia, Port of Spain 
(Trinidad), Demerari ( = Georgetown, Britsch-Guyana), Pa
ramaribo (Suriname), Cayenne (Fransch-Guyana). Op deze 
lijn vaart slechts één schip, men vindt daarom in de stempels 
nooit een ander nummer dan: Paq. Fr. No. 1. 

Van het Fransche postagentschap te Paramaribo (1865-
1869 ( ? ) , zie boven) zijn mij geen stempels bekend; het 
oudste in mijn bezit zijnde stempel van lijn C is van 1883. 

Op deze lijn is eerst gebruikt een stempel met teekening 
als fig. 1, maar met twee sterretjes, links en rechts van 
„Ligne C". Dit is mij niet op Surinaamsche zegels bekend. 

Hetzelfde model zonder sterren (fig. 1) werd omstreeks 
1879 in gebruik g;enomen; ik bezit het met datum 6 JANV 84 
(in cursieve antiqua-letters) op een kaart uit Paramaribo 
naar Nederland, zonder verdere Surinaamsche stempels, en 
met datum 4 JANV 95 (in blokletters) op kaart met vertrek-
stempel Param.aribo 3.1.1895. Op deze kaart bovendien het 
route-stempel „Suriname over St. Nazaire". Op los zegel is 
het stempel bekend van 4 MAX 83. 

Behalve dit stempel, dat de lijn aangeeft, was er ook een 
voor elke vreemde haven, die het schip geregeld aandeed. 
Dit was noodig, omdat in die jaren verscheidene landen nog 
niet bij de Wereldpostvereeniging waren aangesloten en men 
een soort controle moest hebben over de frankeering en het 
land van herkomst van de aan boord afgegeven stukken. In 
September 1887, toen de meeste landen tot de U.P.U. waren 
toegetreden, was de noodzakelijkheid van deze stempels ver
vallen en werden zij weer afgeschaft. 

Het stempel voor de aanlegplaats Paramaribo, met acht-
hoekigen rand en met inscriptie „Surinam / Paq. Fr. C No. 1" 
is in verschillende exemplaren bekend; het mijne is op de 25 
cent koning en heeft den datum 4 JUIN 83 (fig. 2). 

In hetzelfde jaar 1887 werd een nieuw stempel met „Ligne 
C" ingevoerd, evenals het vorige met achthoekigen buiten
rand, en met de inscripties in groteske letters (fig. 3). Dit 
is in mijn bezit op 23^ cent koning met jaartal 90 en op 
2^; cent 1890 met datum 4 JUIN 9(3 ?). Verder zijn mij 
bekend 7 MARS 89, 5 DEC 89 en '95. 

Geleidelijk werden de stempels weer vervangen door andere 
die begin en eindpunt van het traject vermelden; op lyn C zijn 
deze m 1901 ingevoerd (volgens dr. Frenkel: 1900). Op de 
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Vera Cru I v^y 'x:'~--C^' 
-^1 

heenreis: Fort de France ä Cayenne L. C. (Ligne C; het 
nummer van het schip is in dit geval vervallen). Op de 
terugreis: Cayenne ä Fort de France L. C. (fig. 4). Stempels 
van de heenreis vindt men zelden op Suriname-zegels, veel 
vaker van de terugreis, die aansluiting geeft op de schepen 
naar Europe. Myn vroegste datum is 4 JUIN 01 op een 3 cent 
1890; dit model is nog steeds in gebruik. 

— Lün D. Van 27 December 1878 tot 1885 is de route: Le 
Havre of Bordeaux, Guadeloupe, Fort de France (Martinique), 
La Guayra, Porto Cabello, Savanilla, Aspinwall (Colon). 

Dit traject komt dus ongeveer overeen met dat van lijn A. 
Het schijnt echter, dat er een „facultatieve" aanlegplaats was 
in Curasao (volgens P. Bouvet); ik bezit op een kaart van 
Curagao naar Arnhem met vertrekstempel Curasao 27.2.1881 
het Pransche stempel „Curacao / Paq. Fr. D No. 3" (fig. 5). 
De kaart draagt verder de geschreven aanwijzing: Per 
Fransche paketboot. Het Fransche stempel heeft eveneens 
den datum 27 FEVR 81 en deze kaart zal dus wel op een 
Fransch schip in Curasao zelf gestempeld zjjn. 

Aan de schrijvers van het groote Fransche werk over de 
paquebot-stempels (La Poste Maritime. Les Paquebots Fran
cais et leurs Cachets, 1780-1935, door V. Bourselet, G. Maré-
chal, L. Francois en G. Gilbert) is het stempel Curacao on
bekend. 

De haven van Curacao werd in 1878 voor het eerst in de 
route opgenomen, het was niet bekend tot welk jaar dit zoo 
bleef. Ik bezit echter een kaart, op 17 November 1882 uit 
Curacao naar Nederland verzonden, waarin de afzender aan 
den geadresseerde vraagt om een besteld pakket niet met de 
Fransche boot te zenden, zooals afgesproken, maar met een 
andere gelegenheid „daar de Fransche boot Curacao niet 
meer aandoet". In October of November 1882 zal Curacao 
dus uit het reisplan geschrapt zijn en daarmee het stempel 
buiten gebruik gesteld. 

— Lyn E. Sinds 1888 is de route: Fort de France (Marti
nique), Guadeloupe, St. Thomas, Porto Rico, Sto. Domingo, 
Haiti. 

Ligne E is een zeer belangrijke Ijjn; zu vormt de ver
binding tusschen de Noordelijke lijnen, van de Groote Antillen, 
en de Zuidelijke, van de Kleine Antillen. St. Thomas is het 
belangrijke knooppunt, hier bestaat altijd aansluiting van de 
kleine op de groote lijnen. 

Op een kaart uit Suriname met vertrekstempel Paramaribo 
4.4.1807 is een stempel van Ifn E bekend, van het model als 
fig. 4, met inscriptie „Haïti ä Fort de France / L. E. No. 2". 
De davam is eveneens 4 AVRIL 97, en het kan dus haast niet 
anders of dit stempel moet door den postagent van lijn C 
gebruikt zijn. Vermoedelijk was op deze wijze (overlading in 
Fort de B'i-ance op lijn E, vandaar in St. Thomas op een van 
de- groote lijnen) een snelle verbinding met Europa te 
verkrijgen. 

Deze wijze van stempelen, met de letter van een lijn die de 
plaats van afzending der stukken n i e t aandeed, komt meer 
voor; in het boek „La Poste Maritime" wordt als voorbeeld 
o. a. genoemd Venezuela Ligne B (voor brieven, met Ligne D 
naar Fort de France gezonden, vandaar overgeladen in een 
schip van lijn B naar Europa), terwijl er in Oost-Indië een 
stempel gebruikt werd „Indes Néerlandaises" op liJn N, welke 
lijn van Marseille over Singapore naar Japan liep, maar ons 
Indiè niet aandeed. 

— Lijn L, in Mei 1866 ingesteld op het traject Fort de 
France - La Guayra, werd in September 1869 doorgetrokken 
via Porto Cabello naar C u r a c a o . De dienst werd in 1870 
onderbroken in verband met den Fransch-Duitschen oorlog, 
weer opgevat in 1872, en in 1889 definitief gestaakt. Waar
schijnlijk zal dit de lijn ziJn. die genoemd is in het Gedenk
boek Nederland-Curacao, geciteerd in De Philatelist van 1 
September 1934: „Drie jaar lang, 1869-1871, deed de Fransche 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 127 

Mail Curacao aan, eens per maand, wat echter geen succes 
was." Het boek zwijgt dus over de periode 1872-1889; mis
schien is dus bij de hervatting van den dienst in 1872 Curacao 
van de route geschrapt. 

Van Ligne L z\jn geen stempels op zegels of kaarten van 
Curacao bekend. Op brieven uit Venezuela is „Ligne L / 
Paq. Fr. No. 1" bekend. Het bestaan van een stempel 
„Curacao'" is zeer aannemelijk, maar dit zou, als het Gedenk
boek de waarheid spreekt, slechts 2 ä 3 jaar gebruikt ziJn. 

De andere, hier niet genoemde Ijjnen kwamen niet in de 
buurt van Curacao of Suriname, en het voorkomen van hun 
stempels op zegels van deze koloniën is dus onwaarschijnlijk. 

Het weinige voorkomen van deze stempels op onze koloniale 
zegels ligt natuurlijk aan de omstandigheid dat de post meest
al in gesloten zakken werd meegegeven, waarvan de inhoud 
natuurlijk geen Fransche stempels ontving. Alleen de aan 
boord afgegeven stukken werden van het paquebot-stempel 
voorzien. 

Over de verzending van post uit Nederland naar West-
Indié IS een en ander in Vellinga, blz. 164, te lezen. „De ver
zending van g e s l o t e n brievenmalen tusschen Nederland 
en Suriname door middel van de Fransche pakketbooten (lijn 
der Antilles), welke voortaan geregeld Paramaribo zouden 
aandoen, kon uit Nederland voor de eerste maal geschieden 
met de pakketboot, welke 8 Augustus 1866 uit St. Nazaire 
vertrok. — Volgens Circulaire van 25 November 1868 werd 
de dienst der Fransche pakketbooten van Fort de France op 
Martinique naar Porto Cabello in Venezuela v.v., inverbinding 
met den dienst van pakkebooten tusschen St. Nazaire en 
Aspinwall, doorgetrokken tot Curacao, m verband waarmede 
door het spoorwegpostkantoor Moerdijk, voor het eerst in aan
sluiting op de 8 December daarna uit St. Nazaire vertrekkende 
pakketboot, verzending van een gesloten brievenmaal naar 
Curacao zoude plaats vinden." — En op blz. 170 wordt in een 
Circulaire van 20 April 1877 als wijze van verzending van 
gesloten brievenmalen naar Suriname o. a. genoemd: met 
Fransche pakketbooten van St. Nazaire naar Cayenne. — Voor 
verzending naar Curacao worden geen Fransche pakketbooten 
meer genoemd, een verder argument ervoor dat Ligne L in 
1872 Curacao niet meer in haar route heeft opgenomen. 

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

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

ALGIERS (Mei 1936). Verdere waarden van de 
nieuwe serie frankeerzegels: 

15 c , rood. 
40 „ lilabruin, 

1 fr. 50, lichtbl. (S). 
1 „ 75, steenrood. 
3 „ wijnrood. (S). 
3 „ 50, blauwgroen. 

10 „ steenrood. (S). 
20 „ blauwgroen. 

Alle gedrukt in liggend 
formaat, behalve die waar
achter S is vermeld. 

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

serie f rankeerzegels: 
M.A. op: 1 peso, sepia en lichtblauw. 
M.G. op: 10 centavos. rood. 
M.I. op: 30 centavos, bruinoranje. 
M.O.P op: 50 centavos, rood. 

1 peso, sepia en lichtblauw. 
Laatstgenoemde opdruk is eveneens, doch in ander letter

type dan tot dusverre gebruikeljk, te melden op de 1 peso, 
blauw en rood (type St. Martin). 

J. K. RIETDIJK. 

BIJ A WAR. 
Frankeerzegel in nevenstaande tee-

kening en doorstoken: 
3 pies, bruin. 

BRAZILIË. 
Frankeerzegel in de portretteekening 

der uitgifte 1928, Ruy Barbosa, doch 
op z-A^aarder papier en met het water
merk van den Yvert-catalogus: 

5000 reis, blauwviolet. 
BULGARIJE. 

^ • • I M W I ' V W l ^ 

i i i i — i i i i D i f i i r -

Prankeerzegel in het afgebeelde cijfertype: 
15 stotinski, groengeel. 

Wij beelden hierbij tevens af het nieuwe leeuwen-type, 
waarin de 30 en 50 stotinski ziJn gedrukt, vermeld in het Mei
nummer. Wü schreven daarbij, dat deze laatstgenoemde zegels 
zijn gedrukt op papier met het watermerk golflijnen, doch bij 
nadere nauwgezette bestudeering is de conclusie gerecht
vaardigd, dat het papier géén watermerk vertoont. 

CHILI. 
Luchtpostzegel, vliegtuig boven landschap: 

20 centavos, donkerblauw. 
COLUMBIA. 
De 5 centavos bruin der uitgifte 1932, Yvert nr. 266, ver

scheen met aan den ,roet het drukkersmerk „Lit. Nacional -
Bogota", in plaats van „Waterlow & Sons, Ltd., Londres". 

CUBA. 

PlWfWPIVfWPi 
REPUBLIGADECUBA 

. CDRREDS 

IMÉ^IÉÉAÉÉMU 

Ter gelegenheid van de onthulling 
van het gedenkteeken ter eere van 
wijlen president J. M. Gomez ver
schenen de f rankeerzegels: 

1 centavo, groen. 
2 centavos, rose. 

Laatstgenoemde is gedrukt in lig
gend formaat en geeft een afbeel
ding weer van het monument. 

DANZIG. 

m9m9W99mmmvn9vmmmm 

Het 125-jarig bestaan van het Oostzeebad Brösen was aan
leiding tot het uitgeven van drie speciale zegels: 

10 pfennig, groen. 
25 „ rosekarmijn. 
40 „ blauw. 

De beide eerste, gedrukt in liggend formiiat, geven kiekjes 
weer op Brösen. 

Papier met het koerseerend watermerk. 

ZICHTZENDINGEN. 
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DANZIG (Pooslch kantoor). 
Opdruk Port / Gdansk op onderstaand frankeerzegel van 

Polen der uitgifte 1932-1933: 
10 groszy, groen. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
In het Mei-nummer van dit jaar meldden vój de twee eerste 

waarden der serie frankeei zegels, waarvan de opbrengst be
stemd is voor een nationale bibliotheek en archief. De overige 
waarden zijn thans verschenen; volledigheidshalve volgt hier
onder de geheele serie: 

ÉÉÉÉÉÉÉÉ0 

% C , 
1 ., 

violet. (J. N. de Caeres). 
groen. (Generaal Luperon'» 
karmijn. ;E. Tejera). 
violet. (President Trujillo). 
blauw. (José Reyes). 
blauwgrijs. (Gen. Duvergé). 
oranjerood. (F. Delmonte). 
donkerolijf. (Afb. gebouw). 
dkr.violet. (F. J. Peynado). 
rood. (Salome Urena). 
sepia. (Generaal Cabral). 

1 peso, zwart. (J. S. Galvan). 
De 20 centavos is gedrukt in drie-

hoekvorm; de overige waarden allo 
in het afgebeelde staande formaat. 

2 
3 
5 
7 

10 
20 
25 
30 
50 

DUITSCHLAND. 

Wij geven hierbij de afbeelding van de in het vorige num
mer vermelde zegels, uitgegeven ter gelegenheid van het 
daar te lande gehouden internationaal gemeentencongres. De 
zinnebeeldige voorstelling is afkomstig van professor Richard 
Klein te München. 

Voor de nieuwe lezers zij gereleveerd, dat in deze teeke-
ning verschenen de waarden 3, 5, 12 en 25 pfennig. 

Ter gelegenheid van het te Hamburg te houden wereld
congres voor vrijen tijd en ontspanning, verschenen de 
f rankeerzegels: 

6 pfennig, donkergroen. 
15 „ bruinrood. 

Beide volgens afbeelding en op papier met het watermerk 
hakenkruis. 

Ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan der Duitsche 
harddraverijen te München verscheen het frankeerzegel: 

42' pfennig, bruin. 
Het vertoont eenige jockey's te paard, die strijden om het 

„bruine lint" van Duitschland. 
Het zegel is gedrukt op een velletje met breede randen, 

toonende het watermerk Miinchen Riem 19-36. 
In het volgende nummer komen wjj hierop terug. 
ESTLAND. 

Het 500-jarig bestaan van het kloos
ter St. Brigitta word herdacht door de 
uitgifte van onderstaande frankeer-
zegels, alle in het afgebeelde formaat: 

5 senti, groen. 
10 „ blauw. 
15 „ rood. 
25 „ ultramarijn. 

De zegels toonen verschillende kiekjes 
enz. op het klooster; zij zijn overdekt 
met een fijn netwerk in andere kleuren. 

Firma J. Voet te Rotterdam dank 
voor toezending. 

Sinte Brigitta, een Zweedsche prinses, werd in 1303 ge
boren. Reeds vroeg weduwe zijnde, richtige zij al haar werk
kracht op den godsdienst en het maatschappelijk werk. Zij 
stichtte de orde van den Heiligen Verlosser en overleed te 
Rome in 1373. 

In 1391 werd zij heilig verklaard. Het eerste klooster van 
haar orde werd in 1436 in Estland opgericht, terwijl in den 
loop der tijden meerdere volgden in de Baltische landen. 

ECUADOR. 
De 20 centavos, ultramarijn, der uitgifte 1980, verscheen 

met den opdruk „Casa de Correos / y Telégrafos / de Guava-
quil". 

FRANKRIJK. 

fwmimwmmm, 

De J50e herdenkingsdag van het overlijden van Jean Fran
cois Pilatre de Rozier bracht het hierbij afgebeelde frankeer-
'^egel: 

75 centimes, blauw. 
De Flansche edelman Pilatre de Rozier steeg op 15 Oc

tober 1783 voor het eerst op met een Montgolfière, die, aan 
een touw vastgemaakt, een hoogte van ruim 100 meter 
bereikte. Op 21 November van het zelfde jaar maakte hij, met 
den .narkies D'Arlandes, de eerste vrije vlucht met een 
dergelijken ballon. 

Ter gelegenheid van den honderdsten sterfdag van Rouget 
de ITsle, dichter en componist van de „Marseillaise", ver
schenen onderstaande f rankeerzegels: 

20 centimes, 
40 „ bruin. 

De 20 centimes toont een reproductie van het standbeeld, 
opgericht te Lons-le Saunier (Jura) , de geboorteplaats van 
Rouget de ITsle. 

De 40 centimes toont de „Marseillaise", naar het beeld
houwwerk van Rude, voorkomende op het bas-relief van de 
Triomfboog te Parijs. 

Rouget de ITsle overleed op 26 Juni 1836 te Chosy Ie Roi. 
" 'MAXAljTMaa?rÏ936V 

Opdruk Aviao op frankeerzegel: 
13 avos, wijnrood. 

MAROKKO (Pritsche kantoren). 
Opdiuk „Morocco Agencies" op frankeerzegel van Groot-

Britannie, fotogravure: 
4 pence, donkergrijsgroen. 

NICARAGUA. 
Met den vertikalen opdruk ,,Resello 1935" verschenen on

derstaande luchtpostzegels (nummers van den Yvert-
catalogus tusschen haakjes): 

15 centavos, violet. (Nr. 4) . 
20 „ groen. (Nr 4a). 
25 „ grijsolijf. (Nr. 4b). 
50 „ bruinolijf. Nr. 5). 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN, 
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0.80 op 50 e., oranje. (Nr. 79). 
0.35 „ 50 „ blauw. (Nr. 80). 
0.40 „ 1 col., geel. (Nr. 81). 
0.55 „ 1 „ groen. (Nr. 82). 

Alsvoren met den opdruk „Servicio Centraomericano Vale 
10 cenlavos": 

25 centavos, grijsolijf. 
Idem met den horizontalen opdruk „Resello 1935": 

0.01 op 2 centavos, blauwgroen. (Nr. 87). 
grijsolijf. (Nr. 88). 

„ karmijn. (Nr. 89). 
lichtblauw. (Nr. 90). 

„ blauw. (Nr. 91). 
„ bruinzwart. (Nr. 92). 

bruin. (Nr. 93). 
„ bruinrood. (Nr 94). 
„ roodoranie. (Nr. 95). 
„ oranje. (Nr. 96). 

violet. (Nr. 97). 
„ groen. (Nr. 98). 

1 colon, geel. (Nr. 99). 
Alle opdrukken zijn in rood aangbracht. 
NIEUW-ZEELAND. 

0.02 
0.03 
0.04 
0.05 
0.06 
0.08 
0.16 
0.24 
0.25 
0.32 
0.40 
0.50 

„ 3 
,. 4 
„ 5 
„ 6 
„ 10 
„ 15 
„ 20 
„ 25 
„ 25 
„ 50 
„ 50 
„ 1 

1 
1̂ 

H 

s 1 
Ter herinnering aan het feit, dat 

21 jaar geleden de Australische en 
Nieuw-Zeelandsche hulptroepen op het 
schiereiland Gallipoli landden, ver
schenen de frankeerzegels: 

% + % penny, groen. 
1 + 1 „ rood. 

Beide volgens afbeelding en gedrukt 
op papier met het watermerk ster en 
N.Z. 

Van de opbrengst dezer zegels wordt 
een monument gebouwd voor de An-
zac, zooals dit expeditiecorps wordt 
genoemd. 

PARAGUAY. 

Mïi?»as!^! 

ÉtÉÉÉÉMMM 

Luchtpostzegel volgens afbeel
ding: 

102 pesos, blauw. 

POLEN. 
Met aan den voet de jaaitallen en datum 1926. 3 VI. 1936, 

verscheen het frankeerzegel: 
1 zloty, blauw portret van den staatspiesident. 

Dit zegel werd uitgegeven ter herinnering aan het feit, 
dat tien jaren geleden president Ignacy Mósciki als zoodanig 
gekozen werd. 

PORTUGAL. 
Opdruk „Cruz Vermelha Portuguesa Porte franco 1936" in 

va(rmiljoen met kruis in dezelfde kleur op onderstaande 
waarden der Camoens-serie: 

30, 32, 80 centavos, 1 esc. 20, 3 esc. en 4 esc. 50. 
RUMENIE. 
Op 8 Juni 1936 was het zes jaar geleden, dat koning 

Karel II aan de regeering kwam. Ter herdenking van deze 
gebeurtenis werd een serie frankeerzegels uitgegeven, belast 
met een toeslag, ten goede komend aan het opvoedings
instituut der Rumeensche jeugd (O.E.T.R.). 

Personen in de kleederdrachten van verschillende provincies 
zijn op deze zegels afgebeeld. De serie bestaat uit de waarden: 

50 -|- 50 bani, donkerbruin. 
1 -j- 1 lei, violet. 
? + 1 „ donkergroenblauw. 
3 4- 1 „ karmijn. 
4 + 2 „ oranjerood. 
6 4- 3 „ zwartgrijs. 

10 + 5 „ lichtblauw. 
De 2, 3, 6 en 10 lei zijn gedrukt in staand, de andere waar

den in liggend formaat. 
De zegels zijn slechts in complete series verkrijgbaar; op

laag 100.000 series. 
RUSLAND. 

IrS^ î̂ ^SfnCs^ 1 

VBrw«KB»-KjM:rar^j!«L 1 

SPANJE. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 

Propaganda-zegels voor be
hoorlijke bezigheid der jeugd, 
ook genoemd „pionierzegels": 

1 k., groen. 
2 „ bruin. 
3 „ grijsblauw. 
5 „ wijnrood. 

10 „ blauw. 
15 „ lichtbruin. 

De zegels, alle gedrukt in 
het afgebeelde formaat, geven 
de jeugd weer bij betere tijd-
passeeringen. 

Gedrukt werden: 1 k.: 1 mil-
lioen, 2, 3 en 5 k. elk 750.000, 
10 k. 650.000, 15 k. 300.000 st. 

De jaarbeurs te Barce
lona, gehouden van 30 Mei 
lot 14 Juni j.1., bracht on
derstaande toeslagzegels 
(„Ayuntaniiento"), elk in 
de waarde 5 centimes, bo
vendien belast met een toe
slag van 1 peseta per stuk: 

5 c , karmijn. (S). 
5 „ zwart. (S). 
5 „ donkerblauw. (L). 
5 „ donkergroen. (L). 
5 „ bruin. (L). 

Zij geven verschillende 
stadsbeelden weer. 

lCx:<tKOSM>Vi.N*i tl P 

tl Mï-' ï | Frankoerzegel in nevenstaande teeke-
ning, buste van Comenius: 

40 heller, donkerblauw. 

URUGUAY. 
Voor de brieven, gepost na posttijd, zoogenaamde „Too late 

letters" of „lettres en retard" en die dan uitsluitend worden 
verzonden na voldoening van een extra-recht, verschenen 
onderstaande zegels in de teekening zeilschip: 

3 centimes, geelgroen, 
violet. 

6 
7 
3 

12 

, groenblauw. 
, bruingeel. 
, rose. 
, blauw. 

VATICAANSCHE STAD. 
Ter gelegenheid van de internationale tentoonstelling der 

katholieke pers verscheen onderstaande serie frankeerzegels, 
alle gedrukt in staand formaat: 

5 centesimi, donkergroen. 75 centesimi, rose, 
l'̂ » „ zwart. 80 „ bruin. 
25 „ groen. i lire 25 c , blauw. 
50 „ violet. 5 lires, sepia. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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PHOTiliMillill 
POSTE VATICANE 

KPOSIZIONE MONDIALE 
' DELIA STAMPA CATTOUCA 

«... ^ 1936 «..«. 
MMÉMM 

^ ESPOSIZIONEMONOIAIE 
DELLASTAMPACATTOUCA 

' 1916 
M É É É É É É É É É U É É M 

POSTE VATICANE 

KPOSIZIONE MONDIALE ' 
D6LLA STAM PA MTTOUCA 

, 1956 
MMMMMÉÉÉAÉMI 

De 5 en 50 centesimi geven een luidende klok met duiven 
weer, de 10 en 75 c. een geopend boek met een kerk op den 
achtergrond, de 25 en 80 c. Sint Johannes Bosco, den stichter 
der Salesianen, en de twee hoogste waarden St. Franciscus 
Salesius, patroon der journalisten. 

YOUGOSLAVIE. 
De in het vorig nummer vermelde frankeerzegels van 75 

para en 1 dinar 75 verschenen ter gelegenheid van den 80en 
verjaardag van den beroemden natuurkundige Nikola Tesla, 
die thans onderzoekingen doet in de Vereenigde Staten van 
Noord Amerika. 

ZWITSERLAND. 
Kleurwijziging bij het koerseerend luchtpostzegel: 

50 rappen, zwartgroen en rood. 
V. B. 

XeVenVaditcn 
l̂ ieuiVc Uitgift er 1 

BELGIË. 
De reeds in verschillende bladen aangekondigde ophanden 

zijnde uitgifte der frankeerzegels van 70 centimes en 1 franc 
met het portret van koning Leopold III in uniform met 
'iggende kraag, is eenige maanden uitgesteld. 

BELGISCHCONGO. 
Hiei.' verschijnen binnenkort twee weldadigheidszegels met 

toeslag, te weten 1.25 fr. + 5 c. en 1.50 fr. + 10 c , waarvan 
de extraopbrengst ten goede komt aan het liefdadig werk 
■van «ijlen koningin Astrid 

Tot teekening dient een foto, gemaakt tijdens het bezoek 
van de vorstin aan den Congostaat, waarop H. M. is af
gebeeld te midden van een groepje negerkinderen. 

Dezelfde waarden zullen eveneens verschijnen voor Ruanda
Urundi. 

CANADA. 
Nieuwe frankeerzegels. met het portret van koning Eduard 

VIII van Engeland, zullen vermoedelijk reeds einde dezer of 
begin der volgende maand verschijnen. 

DENEMARKEN 
De „Nepa" oftewel de NoordEuropeesche postzegelten

toonstelling, die van 5 tot 7 September a.s. te Horsens wordt 
gehouden, zal een speciaal zegel brengen. 

In het najaar verschijnt voorts een serie ter herinnering 
aan de Hervorming. 

DUITSCHLAND. 
Volgens officieele gegevens werden van de winter

olympiadezegels de volgende aantallen verkocht: 6 pf. 
1.680.000, 12 pf. 1.291.000, 25 pf. 823.000 stuks. 

FRANKRIJK. 
Den 31en Juli a.s. verschijnt een speciaal zegel met de buste 

van Jaurès, den bekenden sociaaldemocraat, die op dien dag 
in 197 4 te Parijs werd doodgeschoten. 

Binnenkort verschijnen twee propagandaaegels voor de 
Parijsche wereldtentoonstelling van 1937 in de waarden 
öO centimes en 1 franc 50. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst der Canadeesche oud
£,trijders op 26 Juli a.s. bij de hoogten van Vimy is door den 
ministf r van posterijen besloten dat vanaf dien datum speciale 
zegels verkrijgbaar zullen worden gesteld. 

LETLAND. 
Van de in het Pebruarinummer vermelde schrijversserie 

werden 50.000 complete stellen gedrukt, die aan het einde dier 
maand geheel waren verkocht. 

LUXEMBURG. 
De heer Maingay te Brussel zendt ons 

de foto van het ontwerp, waarnaar de 
zegels zullen worden gedrukt, die einde 
Augustus a.s. verschijnen ter gelegenheid 
van het elfde congres der F.I.P. 

De waarden zullen zijn 10, 35, 70 cen
times, 1, 1,25 en 1,75 francs. 

Het is ons een genoegen van dit eerste 
F.I.P.zegel reeds nu de afbeelding te 
te kunnen brengen. 

(Voor eventueele bestelling dezer zegels 
zij verwezen naar blz. 121 van het vorige 
nummer). 

PHILIPPIJNEN. 
Het internationaal Eucharistisch congres (het 33e) zal in 

1937 daar te lande worden gehouden en een speciale serie 
frankeerzegels brengen in de waarden 2, 6, 16, 20, 36 en 
50 centavos. 

RUSLAND. 
De waardedaling van de roebel heeft tot gevolg, dat de 

posttarieven ongeveer vervijfvoudigd zullen worden, zoodat 
tal van nieuwe frankeerwaarden te wachten ziJn. 

TUNIS. 
Geleidelijk aan wordt de koerseerende serie in staalgravure 

vervangen door een, vervaardigd naar het lithografische 
procédé. Dit met het oog op een gewenschte verlaging van 
drukkosten. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Mekeel's Weekly meldt, dat binnenkort verschillende fran

keerzegels zullen verschijnen ter eere van het leger en de 
marine. 

Op die van het leger, verschijnende in de waarden 1, 2, 
3, 4 en 5 cents, zullen achtereenvolgens worden afgebeeld: 
George Washington en N. Green; A. Jackson en W. Scott; 
U. S. Grant en W. T. Sherman; R. E. Lee en T. J. Jackson; 
de militaire academie. 

Op die voor de vloot, verschijnende in dezelfde waarden: 
J. P. Jones en J. Barry; T. Mac Donough en S. Decatur; 
D. G. Farragut en D. D. Porter; Dewey, Sampson en Schley. 

ZWEDEN. 
In tegenstelling tot ons land werden met 1 dezer enkele 

posttarieven in Zweden verhoogd. Een brief van 25 öre kost 
dan 30, briefkaarten 20 in plaats van 15 öre. 

In verband hiermede zullen verschillende frankeerwaarden 
in andere kleuren worden uitgegeven, en wel: 

15 öre, rood, wordt bruin. 
20 „ oranje, wordt rood. 
25 „ ultramarijn, wordt oranje. 
30 „ bruin, wordt lichtblauw. 

V. B. 

ADVERTEER EEN KEER 
EN U DOET HET MEER. 

J. K. HIETMJK. — POSTZBGELVEILINGBN. 
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Nederland 
ei] Overzeesehe 

\ 
NEDERLAND. 

Verlaging locaal briefport. ^ 
Met ingang van 1 Juli is het porto voor locale^ brieven tot 

en met 20 gram verlaagd van 5 tot 3 cent, voor feen gew^icht 
van 20-40 gram van 10 tot 6 cent. Voor brievelj boven 40 
gram blijven de tarieven onveranderd. \ 

Met ingang van 1 Augustus wordt het porto V'por locale 
briefkaarten verlaagd van 3 tot 2 cent; briefkaairten met 
betaald antwoord kosten dan 4 inplaats van 6 cent; 

Nieuwe frankeerzegels zal deze verlaging niet ten .gevolge 
hebben, evenmin nieuwe portzegels. Alleen zullen \nieuwe 
briefkaarten van 2 en 2 + 2 cent verschijnen. ' 

We ziin met deze verlaging weer ongeveer tot de vo\or-
oorlogsche tarieven teruggekeerd. Toen kostte ook een locale 
brief 3 cent, een briefkaart echter 1% cent. 

Dienstorder H 408bis van 1 Juli, die over de portverlaging 
handelt, vermeldt ook het desbetreffende koninklijk besluit 
van 26 Juni 1936 (staatsblad nr. 346). 

Punt 4 van genoemde dienstorder luidt als volgt: 
..In verband met de verlaging van het port der locale 

briefkaarten met ingang van 1 Augustus a.s. zullen zoo 
ppoedin- mogeliik nadere mededeelinsren volgen omtrent de ver-
kriigbaarstelling van briefkaarten van 2 en 4 cent en arbeids-
li'sten van 7 cent, alsmede omtrent de inwisseling van brief
kaarten van 3 en 6 cent en arbeidsliisten van 8 cent. 

De Universiteitszegels. 
De uitgifte van deze zegels is ondertusschen weer gestaakt. 

Dr. Duinker te Tholen meldde ons nog een plaatfout bij de 
12'/ cent, op alle door hem geziene vellen voorkomend. Op 
zeeel 62 is in de groote 2 van de waarde-aanduiding in het 
midden een duidelijke blauwe stip te vinden. 

De Zomerzegels. 
Het schijnt met den verkoop van de zomerzegels dit jaar 

niet zoo vlot gegaan te zijn, waaraan in hoofdzaak onge
twijfeld de gelijktijdige nitgifte van andere bijzondere zegels 
schuld is. Zelfs bij de puzzle-inzendingen, die met een aantal 
zomer-/eee1s gefrankeerd moesten zijn, vond het comité her
haaldelijk kaarten met universiteitszegels ! Een les voor vol
gende jaren. In de dagbladen is op 20 Juni nog eens een extra 
oproep geplaatst, en Dienstorder H 369 ter van 17 Juni 
berichtte: „Punt 7 van D.O. 230bis, waarbü den ambtenaren 
is opgedragen bij den verkoop van zegels in de frankeer-
waarden van 1%, 5, 6 en 12V$ cent de aandacht van het 
publiek te vestigen op het verkrijgbaar zijn van zomerpost-
zegels, wordt hierbij voor zooveel noodig in herinnering 
gebracht." 

Nieuwe oplaagletters. 
21 cent G; 25 cent O. 
Nieuwe etsingnummers. 
21 cent G: 518; 25 cent O: 512. 
De opbrengst der postzegelvcilinugen der P.T.T. 
Een uitvoerig artikel met enkele grafieken in het Juni -

nummer van P.T.T.-Nieuws handelt over de opbrengst van 
de zegels van 5 en 10 gld. op de reiksveilingen. Interéssant 
is het, het verschil in opbrengst van jaar tot jaar na te gaan. 
De gemiddelde onbrengst van de f 10 van 1905 was m 1906 
f4,70, in 1919 f8.42, in 1920 plotseling fl5,07K., waarna 
weer een geleidelijke daling volgt tot f 8,50 in 1934. De 
10 gld. 1913 heeft de top in een ander jaar: in 1914 gemid
delde opbrengst ƒ7,82, in 1920 ƒ 11.013^, 1921 ƒ'8,35, 1923 
ƒ7,84, 1924 ƒ 15,161^, 1926 ƒ20,41, daarna langzame daling 
tot ƒ11,51 in 1934. / 

Grappig is, dat de schrijver geen verschil maalct tusschen 
de 5 gld. 1896 en 5 gld. 1899, die in dezelfde grafiek zijn 
ondergebracht. Het zal niemand verwonderen dat „de" zegels 
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van f 5,— in 1897 en 1898 meer opbrachten dan in 1922 
(ƒ2,10 tegen f 0,28) ! 

Een geruststelling voor de verzamelaars is nog de volgende 
alinea: „In de desbetreffende knipkamer wordt er de uiterste 
zorg aan besteed om ook bij deze partijen (de strooken) z.g. 
„schoone" zegels te krjjgen, d. w. z. er wordt maar niet „luk 
raak" geknipt en verzameld, maar de „vuile wasch" ,zooals 
men dit mot een vakterm aanduidt (dat zjjn de vuile en de 
te zwaar gestempelde zegels) wordt uitgeschoten en ver
nietigd." (Zie voorts het desbetreffend artikel in dit of het 
volgend nummer van het Maandblad). 

OPROEP. 
Bezitters van verzamelingen van blokstempels (trein-, 

t ram- en bootstempels, afd. D op plaat 12 van Vellinga) 
wordt verzocht, zich op te geven biJ ondergeteekende. Dit ter 
eventueele aanvulling, zoowel van de trajecten als van de 
trein-nummers en -cijfers, van de door den heer Vellinga 
samengestelde lijst van deze stempels, die daarna gepubli
ceerd zal worden. 

A. M. Benders, arts, Amerongen. 

NED.-INDIE. 
De philatelisten-brieveiibussen. 
Het Postzegelblad voor Indië van Juni bericht: Een onzer 

Philatelisten beklaagde zich over het feit, dat de postbus op 
het hoofdpostkantoor te Batavia-C, bestemd voor brieven 
waarop een philatelistische afstempeling gewenscht wordt, 
na kantoorsluiting niet meer te bereiken is. Na samenspraak 
met de directeuren van de postkantoren te Weltevreden en 
Batavia-Stad werd de toezegging ontvangen, dat in hot ver
volg ook brieven gepost in de straatbussen en vorzion van 
een met een paperclip aangehecht papiertje waarop ge
schreven staat: „Verzoeke de zegels licht af te stempelen, 
bestemd voor philatelistische doeleinden", ook met het phila-
telistenstempel zullen worden behandeld. Dit is weder een 
succes, dat voor verzamelaars van groote waarde is. 

CURACAO. 
Het admiraal«schip van Johannes van Walbeeck. 

In het blad „Netherlands and Colon
ial Philately" heeft de Amerikaansche 
verzamelaar R. S. Allen de oorsprong 
van de afbeldingen nagegaan, die ge
diend hebben voor de teekeningen van 
de jubileumserie 1934 van Curacao. 
Daarbij kwam hij tot de volgende ver
rassende mededeeling: „De zegels van 
20, 21 en 25 cent, bedoeld als herinne
ring aan Van Walbeeck, stichter van 
Curasao als Nederlandsche kolonie, 
vertoonen n i e t het schip van Van 
Walbeeck, maar (en hier geef ik mijn 
meening graag voor beter) dat van 
Evertsen. Het schilderij, dat tot voor

beeld diende voor deze zegels, is dat in het Maritiem Museum 
,,Prins Hendrik" te Rotterdam, dat de vloot van Evertsen 
toont in de haven van Cadiz, waarop het dichtstbijzijnde Hol-
landsche schip in precies dezelfde positie te zien is als op 
de zegels." 

Daartegenover staat de beschrijving door den heer Gerdes 
Oosterbeek in het Maandblad van Januari 1934: „Johannes 
van Walbeeck. Aangezien van hem geen portret bekend is, 
heeft Mees on het door hem ontworpen zegel het admiraal-
schip afgebeeld, waarn)°de hij in 1634 op Curagao landde om 
het eiland voor de West-Indische Compagnie in bezit te 
nemen." 

Wie heeft er nu gelijk ? De heer Gerdes Oosterbeek is on 
cnderzoek uitgegaan (wij danken hem hierbij zeer voor zijn 
medewerking !) en ontving tenslotte een brief van den heer 
Fokko Blees, waarvan het voornaamste hieronder vermeld 
wordt. 

„U zult zich herinnpren dat het volstrekt noodzakelijk was, 
dat de naam Van Walbeeck in deze zegelserie zou voorkomen. 
Wij hadden echter geen portret noch eenige andere prent van 
hem of zijn ki'ijgsverrichtingen, en u zult zich herinneren 

ZICHTZENDINGEN. 

file:///nieuwe


132 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

dat wij over dit punt gepuzzeld hebben en tenslotte zijn be
land op de weergeving van een oorlogsschip uit die dagen, 
dat dan zou zijn het admiraalsschip van v. W. Welk soort 
schip hij heeft bevaren en hoe dat schip er precies uitzag 
wisten wij niet, en weten wij nog steeds niet, omdat daarvan 
geen afbeeldingen zijn gevonden. Nu bestond er in die dagen 
zeker geen massaproductie, maar men had toch zekere regels 
te volgen bij de fabricatie van groot gereedschap, als ik het 
zoo noemen mag, alias materieel. Er waren toch vaste typen 
voor wagens, huizen en schepen, die met kleine afwijkingen in 
ruimte of versiering als geheel toch steeds werden aan
gehouden. En zoo mag wel worden verondersteld, dat het 
schip waarmede v. W. naar Curagao voer in 1634 er wel zal 
hebben uitgezien als de andere schepen uit die dagen, waar
van wil de modellen kennen, 't Komt mij derhalve voor dat, 
gezien het recht van den kunstenaar, uit zijn verbeelding te 
scheppen als geen voorbeeld aanwezig is, er geen bezwaar 
kan worden aangevoerd tegen de verbeelding van een his
torisch geval, in casu het schip, mits niet worde afgeweken 
van historische gegevens die wij kennen. 

In vroegere tijden hebben kunstenaars zich veel grootere 
vrijheden veroorloofd, die wij thans niet meer goedkeuren 
zouden; ik behoef u slechts te herinneren aan de tallooze 
bijbelvoorstellingen der groote meesters door de eeuwen heen, 
die allen anachronismen zijn, enz. Als wij thans nog in die 
naïve mentaliteit zouden leven, zou ik, niet alleen zonder 
schroom, maar zelfs door de openbare meening en geldende 
regels gedwongen, het schip van v. W. hebben afgebeeld als 
de nieuwe kruiser De Ruyter. 

Welnu, het schip dat ik heb geteekend voor het bewuste 
zegel is dus een willekeurig schip uit die dagen, zooals ik mij 
daarvan een voorstelling heb gemaakt aan de hand van ver
schillende afbeeldingen van dergelijke schepen, 't Is dus n i e t 
het schip van v. W., noch van Evertsen uit het door den 
Amerikaanschen verzamelaar bedoelde schilderij. Dit schil-
dei-jj in het Maritiem Museum te Rotterdam heb ik toevallig 
nimmer gezien. Als mijn teekening zoozeer op het in dit 
schilderij afgebeelde schip van Evertsen gelijkt, is dit een 
puur toeval. Voor mij is dit toeval niet eens zoo opmerkelijk, 
want ik waag het zelfs in twijfel te trekken dat dit schip 
van Evertsen in het schilderij, wei'kelijk het schip van 
Evertsen is — ik bedoel, dat ik in twijfel trek dat de schilder 
van dit „zeestuk" het schip van E. naar de natuur zou hebben 
geteekend, noch de andere daarop voorkomende schepen. De 
schilder toch heeft geen Kodak gehad als hij werkelijk de 
vloot voor Cadiz heeft zien liggen. Hij zal natuurlijk in zijn 
compositie het juiste „type" van deze schepen hebben 
gesch-lderd. 

Het doet er dus ook niets toe of het door mij geteekende 
Rchip nu juist dat van v. W. is. Het schip van v. W., dat wij 
niet kennen, zal er echter ongetwijfeld zóó uitgezien hebben 
als dit schip en dat van E. 

Zoopls gezegd heb ik dit schip geteekend aan de hand van 
afbeeldingen uit boeken, en nu kan bet wel zijn, ik herinner 
't mij iiiet heel precies meer dat ik daarbij meer in 't bij
zonder -vat positie en onderdoden betreft, mij heb gericht 
n.iar een bepaald© teokening en dat deze teekening ontleend 
is aan het hierboven genoemde schilderij. Men moet dus wel 
een fccherpe speurdersneus hebben, om langs dezen omweg 
te bewijzen, dat het geïncrimeerdc schip niet dat van v. W. 
doch var. E. is. Tk acht 3it niet van belang, doch wel vind 
ik het interessant, dat iich doze kwestie hoeft voorgedaan 
Noch bi; mij, noch bij uzelf, noch bij der minister van koloniën 
heeft tjch ooit de bedoeling bestaan een sch'p van E. voor 
dat van v. W. te laten doorgaan. In geen geval heb ik een 
bepaalde 'eokeiunr uit een boek nrch schilderij of wat dan 
ook, klakkel^cf nap'eteekend, doch slechts wat betreft plaat
sing der masten, zeilen, tuigage, bewapeninr en constructie 
naar verschillende afbeeldingen gekeken, en deze bestudeerd. 
Kortom er is dus m. i. volstrekt riets onwaars of misleidends 
in 'tgeer n schreef m ?iet Maandblad voor Philatelie, want 
ik heb inderdaad hot adnin-aslsschip afgebeeld, waarmede 
V. \V in ItiPA op Curaoao landde, zcoals vóoi mij duizenden 
hebben afgebeeld de Bethlehemsche Kindermoord, de Krui
siging Christi, de Sabijnsche Maagdenroof, de zeeslagen uit 
de 17e en 18e eeuw en den slag bii Waterloo, enz. enz. 

Ik hoop deze zaak hiermede voldoende te hebben belicht." I 

; VOOR 40 JAAR. i t ^ I ^ r " 
(UIT HfeT NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 

VOOR Ij'OSTZEGELKUNDE VAN JULI 189«). 
Nederland. / 
In het Septetmbernummer van 1894 kondigden wij reeds aan 

dat postzegels, van 50 cent en 1 gld. in twee kleuren later 
zouden verschijnen. Ze zijn gereed en zullen zeker spoedig 
met die van ,6 gld. afgeleverd worden. 

Dienstorder No. 103 (Beschikking d.d. 5 Juni 1896): „Er 
worden verkrijgbaar gesteld nieuwe postzegels van ƒ 5,—. 
Zoowel de ziegels van ƒ 5,— als die van ƒ 0,50 en ƒ 1,—, welke 
voortaan mi'ede in twee kleuren worden gedrukt, worden ver
strekt in v/ellen van 50 stuks. De nieuwe zegels van ƒ 0,50 en 
ƒ 1,— moKen eerst door de Directeuren worden uitgegeven, 
wanneer de oude zijn verbruikt." 

Voer e/enigen tijd vernamen wij bij geruchte dat van het 
5 c. por^zegel g e h e e 1 e vellen voorkwamen in type I. Dat 
wordt nu bevestigd door den Heer A. H. v. d. Berg te Utrecht, 
die mij een rij van 10 stuks toezendt, met de mededeeling 
dat 'hij een deel van een vel zag, 13 rijen, allen in type I. 

Zij onderscheiden zich zeer van de vroeger gemelde typen I 
der proefdrukvellen door kleur en uitvoering; de eerste waren 
in m a t ultramarijn en s l e c h t afgedrukt, terwijl deze 
z e e r m o o i uitgevoerd en in d o n k e r e kleur zijn. Aan 
het postkantoor te Amsterdam bestond de nieuwe aanvoer in 
zeer mooi afgedrukte typen III. 

Curasao. 
Op blz. 147 gewaagden wij van de mogelijkheid van allerlei 

afwijkingen in den opdruk „2}4 - CENT" op 30 cent. We 
hebben goed gedacht. Dank zij de welwillendheid van den heer 
D. E. Schreuders kunnen wij hiervan de opgemerkte afwii-
kingen noteeren. Deze zijn: „2}4 - CEN"; „214 - ENT": 
„2A - CENT"; 2 ^ - CENT" en „2 - CENT". De laatste 
is de meest curieuse. Al deze afwijkingen zijn zeer zuiver 
en duidelijk; op 't zegel is geen spoor van 't overige, daarbij 
behoorende gedeelte te bespeuren, ook niet met een loupe. 

Italië. — Bij gelegenheid van de onthulling van het stand
beeld voor Victor Emanuel te Milaan, werden op 24 Juli j.1., 
naar ons toekomend bericht, 1000 g e n u m m e r d e , met 
het standbeeld van dezen vorst op de voorzijde geïllustreerde 
briefkaarten uitgegeven. Voor een kinderziekenhuis te Milaan 
wordt de netto-opbrengst bestemd. Daar 1000 X 10 c. iets 
minder dan 5 gulden is, laat ik aan U over na te denken, 
hoeveel centimeter grond hiervoor gekocht Icunnen worden. 
't Is weer een overdreven ziekte, die hier moet dienen als 
middel om „m e n s ch e n 1 i e f d e" aan te wakkeren! Alle
machtig treurig. 

Weerafstempelingen ! — Ja, voor Hollandsche ooren is 't 
ongelooflijk ! Ik lees daar dat Villet, Postmeester te Wash
ington, met 't oog op de betrouwbaarheid der weêrprofeten, 
op de gedachte is gekomen „Weerafstempelingen" op de 
zegels te drukken, opdpt men wete, welk weder 't den vol
genden dag zal zijn ! De vernietigingsstempel zou, in den 
binnensten cirkel,, alles geven wat nu die stempel ons te zien 
geeft. In de buitenomranding zou genoegzaam ruimte over
blijven voor v i e r op het weder betrekking hebbende op
gaven. Behalve „to-morrow", dat onveranderd bovenaan in 
'den buitensten ring zou staan, zijn nog 3 opgaven te ver
melden, te nemen uit de woorden :„koude, warmte, vorst, 
kouü'egolf, bewolkt, mooi, koud, regen sneeuw." Deze belang
rijke . vinding zal, zoo de Postmeester van den Postmeester-
Generaal daartoe vergunning ontvangt, en het Meteorologisch 
Instituut te Washington wil medewerken, in Washington in
gevoerd! worden. De Postmeester hoopt dat al de groote steden 
der Vereenigde Staten, alwaar Meteoroligische Posten aan
wezig zijsn, dit voorbeeld zullen volgen. Een enkel bezwaar 
zijn de kosten. Elke stempel kost 15 gulden, en elk Hoofd
bureau hefeft 200 ä 300 stempels noodig ! ! 

— De Redactie verwittigt hare hooggeachte Lezers en Le-
zerp'sen, dkt zij met vacantie gaat, waarom het Tijdschrift 
in .iugustus niet zal verschijnen. 

(Zoodat obk de rubriek „Voor 40 Jaar" in het Augustus-
nurmmer vari het Maandblad niet zal verschijnen). 

B. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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NEDERLAND. 
Van de briefkaarten nr. • 22 en 23, de z.g. kroningsbrief

kaarten van 1898, bestaan proefdrukken. De adreszyde van 
deze kaarten bestaat uit ruw, wit papier en is geheel on
bedrukt. De achterzijde is voorzien van dezelfde tekst en af
beeldingen als bij de kroningsbriefkaarten, echter zonder de 
toevoaging „Serie A", „Serie B", „Serie C" en „Serie D". 

Volgens berichten in de dagelij ksche pers wordt het tarief 
voor locale briefkaarten met ingang van 1 Augustus a.s. ver
laagd van 3 cent tot 2 cent, dat voor de dubbele briefkaarten 
(met betaald antwoord) dienovereenkomstig van 3 + 3 cent 
tot 2 + 2 cent. Deze tarieven zijn dus nu weer precies gelijk 
aan die van 20 Jaar geleden Toen kostte een locale briefkaart 
IK cunt + 'A cent voor het formulier. 

Kunnen we nu eerst weer opdrukken verwachten ? Of wor
den de kaarten van 3 cent voor den prijs van 2 cent verkocht, 
een maatregel, die men vroeger ook wel met andere kaarten 
heeft genomen (o. a. verhuiskaarten en buitenlandsche brief
kaarten). 

Krijgen we opdrukkaarten, dan moeten we opletten of deze 
niet alleen verschijnen op het tegenwoordige type met 2 af-
zenderslijnen, maar ook op dat met 1 afzenderslijn. 

DE OPDRUKKEN 2 OP \'A C. EN 3 OP 2 K C. VAN 1916. 
Het verwondert mij geenszins, dat de heer Pull op de 

blz. 89 en 111 van de beide vorige nummers de formulieren 
met postzegels van 1>^ cent en 2K cent, voorzien van de 
op de- briefkaarten voorkoinende opdrukken van „2 cent" 
resp. „3 cent", als falsificaten beschouwt. 

Het is bij ons, poststukken-verzamelaars, algemeen bekend 
dat de controle destijds zeer veel te wenschen heeft over
gelaten, o. a. blijkende uit de talrijke misdrukken, waarvan 
ik zelf een groot aantal in mijn verzameling heb. Bedoelde 
briefkaarten zijn, zooals mij destijds o. a. wijlen de beeren 
Bohlmeijer en Voss mededeelden, geheel regelmatig in ver
keer gekomen. De heer Voss deelde mij o. a. mede 
een geheele partij briefkaarten te hebben ingeleverd, waar
onder zich, zooals hem later bleek, ook formulieren met op
geplakte postzegels bevonden. De geheele partij kreeg hü 
binnen eenige dagen, voorzien van de noodige opdrukken, 
terug. Ook de postzegels van 1)4 en 2K cent bleken den 
opdruk verkregen te hebben. 

De mededeeling, dat hij destijds reeds gezegd heeft, geen 
waarde aan deze kaarten t ï hechten en ze als falsificaten te 
beschouwen, moge hij gezegd hebben aan den heer Bohlmeijer; 
het ware beter geweest, dat hij als controleur bij de P.T.T. 
deze riededeeling in de pers had geuit. Waarom heeft de heer 
Pull dit niet gedaan ? Vernioedelijk, omdat toen nog in leven 
zijnde verzamelaars hem konden bewijzen, dat deze kaarten 
echt waren. 

Waarom worden ten slotte zeer veel andere opdrukkaarten 
door ons achterdochtig bekeken, terwijl ze toch tot 31 De
cember j.1. zonder eenig bezwaar door de posterijen bezorgd 
zouden zijn geworden ? 

W. G. ZWOLLE. 
Om de waarde van het vorenstaande naar juistheid te kunnen 

schatten, haal ik één zin er uit aan, n.1. „De heer Voss deelde 
mij o. a. mede een geheele partij te hebben ingeleverd, waar
onder zich, zooals hem later bleek, ook formulieren met op
geplakte postzegels bevonden. De geheele partij kreeg hiJ 
binnen eenige dagen, voorzien van de noodige opdrukken, 
terug." Deze verklaring is meer dan belachelijk. In het ge
heel zijn ettelijke millioenen briefkaarten van een opdruk 
voorzien; de geheele partij werd over de verschillende post
kantoren gedistribueerd, zonder dat ook maar een enkele 
naam van de inzenders der op te drukken kaarten bij de 
controle bekend was. Hoe zou het dan mogelijk kunnen zijn, 
dat de geheele door den beer Voss ingeleverde partij juist 
weder in zijn. handen terecht is gekomen ? 

J. K. RIETDIJK. 

133 
Uusiit",» Ï _ A ; ̂  f.... j ,^,),^-^- „ . ^ -ilimï iifnyyft*"' .t'-T-"*-^"<*f*-"ikTiaHfi'%" '̂  

Indien de heer Zwolle wist, onder welke omstandigheden de 
door de postkantoren opgezonden briefkaarten moesten worden 
bedrukt, zou hij zijn insinuatiën achterwege hebben gelaten. 
Ten slotte een vraag: Is de heer Zwolle vergeten, dat inder
tijd een ambtenaar van het postkantoor te Eindhoven valsche 
opdrukken op briefkaarten neeft aangebracht en deze kaarten 
aan het publiek heeft verkocht ? Ik heb die vervalsching 
ontdekt en in het Maandblad medegedeeld. 

J. C. PULL. 
EEN BELANGRIJKE POSTSTUKKENVEILING. 

Voor zoover noodig zij medegedeeld, dat het artikeltje onder 
dit hoofd en opgenomen in het vorige nummer, afkomstig 
was van den heer W. P. Costerus. 

BUITENLAND. 
AFGHANISTAN. 
Alweder is een nieuwe kaart te melden, ditmaal van 5 + 5 

pul bruin op wit karton in het formaat 139 : 90 mm., zonder 
deelstreep en met links twee regels voor het adres van den 
afzender. Als waardestempel een tempel in een rijk versierde 
lijst. 

BRITSCH-INDIE. 
De luchtpostbriefkaart van 4 anna blauw heeft onder de 

links bovenaan gedrukte luchtpostaanduiding een nieuwe, 
eveneens in blauw gedrukte, eenregelige nadere aanduiding 
„India-London" verkregen. 

Ook dit land begint prentbbriefkaarten uit te geven. Daar
toe wordt de tekst van de kaart van 9 p. verschoven, ver
schijnt een deelstreep en verdwijnt het wapen, terwijl de vrij
komende ruimte op de adreszij de ingenomen wordt door 
kleurige afbeeldingen. Aangezien er ook kaarten met de af
beelding op de achterzijde verschenen, staat nog niet vast of 
als regel beide soorten tegelijkertijd gedrukt zullen worden, 
dan wel telkens maar één type, dus met het prentje voor 
of achter. Voorloopig zijn nog maar 4 afbeeldingen te melden, 
namelijk: Darbar Sahib, Dubra Baba Nanak, Poplar avenue 
leading to Srinagar, Kashmir, The golden temple Amritsar, 
Third bridge Srinagar, Kashmir. 

COCHIN. 
Een nieuwe omslag van 6 p. roodbruin met den kop van d^i 

nieuwen radja, 121 : 9fi mm. groot, is te melden. 
DANZIG. 
Hier verschenen nieuwe briefkaarten van 5 pf. oranje en 

10 pf. groen met den gangbaren stempel, doch met een ge-
wijzigden tekst en andere letters. De afzender kan zijn adres 
nu op 3 regels plaatsen. Het karton is zuiver wit en on
doorschijnend geworden. 

DENEMARKEN. 
De zendingen welke uit vliegmachines uitgeworpen worden, 

worden gekenmerkt door een opdruk, vertoonende een post
hoorn en kroon, waarboven DET DANSKE en waaronder 
POSTVAESEN te lezen staat. Het lijkt daardoor op een 
stempel, doch een waarde-aanduiding ontbreekt er aan. 

DUITSCHLAND. 
De 70e en 71e serie prentbriefkaarten van 6 pf. bruin met 

Hindenburg in medaillon verschenen en omvatten achtereen
volgens: 1. Hohenneuendorf bei Berlin; 2. Universitätsstad 
Marburg; 3. en 4. 550 Jahre Universität Heidelberg; 5. Bad 
Kissingen; 6. Preetz, Holstein; 7. en 8. Bad Schandau; 9. Fes
tung Königstein. - 1. Gaggenau im Murgtal; 2. Tiengen, Ober
rhein; 3. Aschaffenburg; 4. Bad Suiza; 5. ReHgsdorf im 
Westei-wald; 6. Kurhaus Bad Segeberg; 7. Ostseebad Eckern
förde;. 8. Das 1200 jährige Arnstadt; 9. Thum im Erzgejirge. 

De Rheinische postzegeltentoonstelling in Düsseldorf van 
20-22 Juni 1936 kon het zonder 4 privaatkaarten van 3 pf. 
groen, 5 pf. groen, 6 pf. donkergroen en 3 pf. bruin met bij
gedrukt luchtzegel van 10 pf. rood niet doen. Alle kaarten 
met Hindenburg in medaillon. 

De onlangs verschenen briefkaart van 5 pf. lichtgroen op 
het betere lichtroomkleurige karton is nu ook in strepen, 
geperforeerd te krijgen. 

ZICHTZENDINGEN, 
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PR.iNKRIJK. 
Ook de postzegeltentoonstelling te Bourges op 17 Mei j.1. 

zou niet compleet geweest zijn zonder privaatkaarten. Aldus 
verschenen 4 kaarten van 20 c. lila, die op de achterzijde een 
toepasselijke teekening vertoonen en gekleurd zijn lichtbruin, 
-groen, -blauw of -rood. 
HAYDERABAD. 
Een nieuwe briefomslag van wit papier, groot 121 : 96, ver

toont in den stempel (rood) een moskee, in een staand ovaal. 
IRAN. 
Het borstbeeld van den koning naar halflinks, in een staan-

den rechthoek, siert met zijn lila kleur een nieuwe briefkaart 
van 10 d. op blauwgrijs karton. 

OOSTENRIJK. 
Kier is slechts een privaatkaart van 5 gr. lila met toe-

gevoesfden stempel van 15 gr. bruinlila (luchtpost) te melden, 
uitgegeven bij gelegenheid van den Oostenrükschen oud-
soldaten-dag, op 21 Mei te Aspern gevierd. 

ZUID-AFRIKA. 
Alweer een nieuwe briefkaart van K d. groen, echter in 

boekdruk uitgevoerd met den ouden stempel, antilope met 
achuergrond en rand gearceerd. De tekst is in twee soorten 
Kngelsch-Airikaansch of Afrikaansch-Engelsch. 

ZUID-WEST-AFRIKA. 
De bekende kaarten van % d. groen van de Union ver

klagen een éénregeligen opdruk S.W.A. in zwart. 
ZWITSERLAND. 
De reeds besproken briefkaart van 10 rp. groen met het 

groote waardecijfer op de kaart van Helvetia, zonder afbeel
dingen doch met 5 adreslij nen, kwam thans onder miJn oogen. 
Het karton is roomkleurig. 

Frariheer_ 
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine 174 IX. 
De nieuwe C3B-machine van Ruys' H. V. te Arnhem (type 

VII-V fII) werd half Juni ook gebruikt zonder reclame links. 
Machine 222 IV. 
In de opnieaw gebruikte tekst van het Vara-Zo-merfeest is 

thans de datum „1 Juli" gewijzigd in „5 Juli". 
Machine 326 V. 
Een gedurende Juni gebruikt cliché links vertoont een af

beelding van den Eiffeltoren met bijschrift: NAAR PARIJS / 
MET DE / GENERALE / VAN 27 JULI - 1 AUG. / F 45.—. 

Machine 417 III-IV. 
Vermoedelijk in verband met gewijzigde telefoonnummers 

'verd üit het afzenderscliché van deze machine de vierde regel 
TEL. 80 verwijderd omstreeks Mei van dit jaar. Beide reclame-
cliché's links komen voor: Confectie enz. (type III) en Mode-
i'.ondingen (type IV). 

Machine 446 IV. 
Het afzenderscliché Intourist Informatiebureau werd begin 

Juni aangevuld met een derde regel: Stadhouderskade 154. 
Machine 470 VL 
Hall Juni werd in de machine van de firma Marck Spier 

& Co. een nieuw cliché links opgenomen, hetwelk in een vier
kant .-ermeldt: TOERISTEN / REIZEN / KNSM / VRAAGT 
ONS / BROCHURES, benevens een afbeelding van het 
KNSïT-matroosje, reeds bekend van machine 122. 

Machine 486. 
Sedert begin Mei 1934 in gebruik te Utrecht. Tusschen de 

stempels N.V. SPAARKAS VOOR / BELEGGING IN R.K. / 
KERKELIJKE LEENINGEN / CATH. SINGEL 36. 

Machine 514. 
Deze machine wordt gemeld als te zijn gebruikt door de 

N.V. Gerofabriek te Zeist omstreeks Juli 1934. Kent iemand 
wellicht afdrukken ? (Ook uit deze periode z\jn uitsluitend 
afdrukken van machine 485 bekend). 

Machine 547. 
De vroegere machine van Ruys' H. V. te Arnhem (met 

waarde 06 enz.) wordt sedert Descember 1934 gebruikt door 
de N.V. J. P. Wijers' Industrie- & Handelsonderneming te 
Arnhem. Tusschen de stempels hetzelfde wapencliché als in 
de overige machines dezer firma. 

Machine 562 IV. 
Eind Mei stond tusschen de stempels een nieuw afzenders

cliché: NINTO / NED. INST. VOOR TOERISME. 
Machine 595 II. 
Links van den datumstempel wordt sedert Juni een cliché 

afgedrukt, waarop een afbeelding van een raderstoomboot in 
vogelvlucht met bijschrift: PERSONEN EN GOEDEREN / 
ROTTERDAM-MANNHEIM v.v. / PASSAGIERE UND 
GÜTER / TäGLICH UND SCHNELL. 

Machine 625. 
Model C4B, sedert Maart in gebruik te Amsterdam. Tus-

pchen de stempeis: N.V. HANDEL MIJ. / LOHMANN & Co. 
/ POSTBOX / 962. 

Machine 634. 
Model C3B, in gebruik sedert Maart 1936. Tusschen de 

stempels in dubbelen cirkel het monogram E & L en om-
fchrift: EIERMANN & LUCAS / ROTTERDAM. 

Hasler. 
Machine 523 IH. 
Begin Mei werd uit de machine van de Drukkerij Tuinzing 

het afdruknummer verwilderd. 

Neopost. 
Machine N. 250 XX. 
In "ombinatie met den nieuwen waardestempel werd ook 

het Diiplicator-reclame-cliché (van type VI) nog gevonden. 

01 
NEDERLAND. 

' s - G r a v e n h a g e . 
Tijdens het internatio
naal koudecongres, ge
houden van 16 t.m. 19 
Juni 1936, was in de 
Grafelijke zalen van het 
Binnenhof een tijdelijk 
bijpostkantoor gevestigd. 
De aldaar ter post be
zorgde correspondentie 
werd van een afdruk 
van een bijzonder stempel 
voorzien. Wij danken 

den heer Kirchner vriendelijk voor de toezending. Naast 
een gedeeltelijke thermometerschaal, waarop het vriespunt 
(O en 32) staat aangegeven, staat rechts in de bovenhelft 
van oen cirkel Vlle / INTERNATIONAAL KOUDE
CONGRES / IN NEDERLAND, in een smallen dwarsbalk 
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P O S T M U S E U M . 
De directeur v a n het Neder landsche Pos tmuseum ( K o r t e -

naerkade 11, Den H a a g ) deelt mede, dat het Pos tmuseum to t 
nadere aankond ig ing gesloten zal zijn, wegens verander ing 
in de inr icht ing. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

PROGRAMMA 
VAN D E N 

Z E V E N E N TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG, 

T E H O U D E N T E H A A R L E M . 

V r i j d a g 4 S e p t e m b e r 1936. 
uur. Bondsbes tuursve rgader ing in de Nieuwe Tuinzaal 

v a n café Br inkmann, Groote Mark t . 
uur. Réunie in r e s t a u r a n t Br inkmann, Groote Mark t . 
uur. O n t v a n g s t door Burgemees te r en Wethouders der 

g e m e e n t e H a a r l e m ten s tadhuize, Groote Mark t . 
uur. F e e s t v e r g a d e r i n g , aangeboden aan de bes turen 

en a fgevaard igden van alle phi la te l i s tenvereeni -
g ingen , verdere genoodigden en de leden van „Op 
Hoop van Zegels", t e r gelegejiheid der he rden
k i n g v a n h a a r 26- ja r ig bes taan, in caba re t „La 
Ga i t é " , Raaks . 
Gedurende deze fees tvergader ing b e s t a a t ge le
genhe id de jubi leerènde vereeniging t e compli
men tee r en . 
Gelegenheid to t dansen. 

Z a t e r d a g 5 S e p t e m b e r 1936. 
uur. Kap i t t e lve rgade r ing in het radiozaal t je van café 

B r i n k m a n n , Groote Mark t . 
uur. Officieele opening van den Zeven en twin t igs ten 

Neder landschen Fhi la te l i s tendag door den voor
z i t t e r van den Nederlandschen Bond v a n Ver 
een ig ingen van Pos tzege lverzamelaars , in de 
muz iekzaa l van café Br inkmann, Groote Markt , 
onmiddellijk gevolgd door de Bondsvergader ing . 

uur . Gemeenschappel i jke koffiemaaltijd in de voorzaal 
v a n r e s t a u r a n t Br inkmann, Groote Mark t . 

—5 uur. Congres in de muziekzaal van café Br inkmann, 
Groote Markt , w a a r n a gelegenheid to t een be 
zoek a a n de tentoonstel l ing bij de N.V. Joh. 
Enschedé en Zonen, Klokhuisplein. 
Zij, die he t Congres niet bijwonen, kunnen deze 
ten toons te l l ing tusschen 3 en 5 uu r bezichtigen. 

Dur. V e r t r e k met au tocars van de Groote M a r k t over 
Vogelenzang , Aerdenhout , Overveen en langs den 
Zeeweg n a a r Zandvoort . (Aangeboden door „Op 
Hoop van Zege ls" ) . 

uur. Fees tmaa l t i j d in hotel „Groot Badhuis" , Zand
voor t . 
Gezel l ig samenzijn. Dancing. 

Z o n d a g 6 S e p t e m b e r 1936. 
uur . V e r t r e k per au tocar van de Groote Mark t over 

Bloemendaal , San tpoor t n a a r h o t e l - r e s t a u r a n t 
Velserend. 
Wande l i ng en bezoek aan de ru ïne Brederode. 

uur . L u n c h in ho t e l - r e s t au ran t Velserend, w a a r n a 
s lu i t ing . 

In c a f é - r e s t a u r a n t Br inkmann, Groote Mark t , zal op Za te r 
dag 5 Sep tember 1936 een tijdelijk pos tkantoor gevest igd zijn 
(geopend van 10—4 u u r ) , w a a r de correspondentie me t een 
speciaal s tempel zal worden afgestempeld. 

Tegen no rma len pr\js (3 , 5 en 7K cent) zullen a a n di t pos t 
kantoor ve rk r i jgbaa r zijn br iefkaar ten met een afbeelding van 
de Ams te rdamsche Poor t te Haar l em. 
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Z E V E N E N T W I N T I G S T E A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G 
VAN D E N N E D E R L A N D S C H E N BOND VAN V E R E E N I 
G I N G E N VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S , op Za te rdag 
5 September 1936, des voormiddags te 9 j-i uur, in r e s t a u r a n t 
Br inkmann, Groote Mark t , t e Haa r l em. 
(Deze ve rgader ing is alleen toegankeli jk voor de leden der 
aanges lo ten ve reen ig ingen) . 

A g e n d a . 
Opening. 
Ui t re ik ing der Wal ler -medai l le . 
Toekenning der Costerus-medai l le . 
Notulen van den Zeö en tw in t ig s t en Neder landschen 
Phi la te l i s tendag . 
J a a r v e r s l a g van den eers ten secre tar is . 
J a a r v e r s l a g van den penningmees te r . 
J a a r v e r s l a g van he t hcofd van den keur ingsdiens t . 
J a a r v e r s l a g van den beheerder van het informat iebureau . 
Vasts tel l ing der begroot ing 1936-1937. 
Vers lag v a n den a fgevaard igde P.I .P . 
Vaststel l ing van de p laa t s , w a a r in 1937 de Acht en 
twin t igs t e Neder landsche Phi la te l i s tendag zal worden g e 
houden. Een verzoek is ingekomen van „De Globe" te 
Arnhem, in verband me t h a a r 40- ja r ig bes taan . 
Voorloopige bespreking over een voorstel to t wijziging 
van a r t . 3 der s t a tu ten . H e t Bondsbestuur overweegt he t 
schrappen van de woorden „en rechtspersoonli jkheid b e 
z i t ten" , omdat deze bepal ing gebleken is een groot be 
letsel te vormen vooi toe t red ing van meerdere ve r 
eenigingen. 
H e t Bondsbestuur s te l t voor, om in 1939 tijdens de 
Wereldtentoonste l l ing te Ams te rdam a ldaar een I n t e r 
nat ionale Postzegel tentoonste l l ing te houden, t e o r g a n i -
seeren door den Neder landschen Bond. 
Vas ts te l l ing nieuw reg lement betreffende den k e u r i n g s 
dienst . 
Rondvraag . 
Slui t ing. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

In format iebureau . 
Ovc onders taande personen worden door mij op a a n v r a g e 

(met postzegel voor an twoord) inl ichtingen ve r s t r ek t . 
Boekhandel Chr. Jansen , Wi jns t r aa t 99, Dordrecht . 
F r a n z Korenjak, Post fach 155, Graz ( A u s t r i a ) . 

De beheerder , 
J . A. K A S T E I N , 

Koninginneweg 192, Ams te rdam, Z. 

VERSLAG van de Bondsbes tuursvergader ing op Za t e rdag 
6 Jun i , in hotel Neuf, t e Amste rdam. 

Opening om 14 u u r 30. Aanwezig het voltal l ig Bonds
bestuur . De notulen der vorige Bondsbestuursvergadei mg, 
zooals die zijn a fged ruk t in het Apr i l -nummer van het M a a n d 
blad, en de aanvuUingsnotulen, worden ongewijzigd goed
gekeurd. 

A. — Door he t d a g e l j k s c h bes tuur , tusschen 
15 M a a r t en 1 Jun i , a fgedane s tukken . 

De heer De Raay t e A m s t e r d a m zal op he t a.s. congres te 
H a a r l e m een voord rach t houden over : „Een les in de a n a 
tomie" . Hij heef t zich bereid verk laa rd gedurende de a.s. 
ph i la te l i s tendagen t e H a a r l e m g r a t i s zegels van Transvaa l 
t e keuren. 

H e t zeer belangri jke antwoord van he t Neder landsch 
Clear ing ins t i tuu t a a n den Bond betreffende be ta l ing in 
Duitsctiland van n ie t -Dui t sche zegels en pos t s tukken is be 
reids in he t J u n i - n u m m e r van he t Maandblad bekend gemaak t . 

H e t ] Ie congres van de F.I .P . word t 29 Augus tu s te L u x e m 
burg gehouden. Dit was oorzaak, da t de 27e Nederlandsr i ie 
Phi la te l i s tendag te Haa r l em, oorspronkelijk op 29 Augus tu s 
gesteld, n a a r 5 P^eptember moest worden verschoven. 

Bij de ingekomen a a n v r a g e n om kleine Grieksche sories 
voor jeugdafdeel ingen n a m he t Bondsbestuur — to t zijn vei--

ZICHTZENDINGEN. 
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NAMEN DER 
VEREENIGINGEN. 

Aantal leden 
op 1 Juli 

1936. 

Getal vertegen
woordigers, waarop 
elke Vereeniging 

recht heeft. 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 
jaar 1 Aug. 1936-31 Juli 1937. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers. 

1. Nederlandsche Vereeniging 812 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

2. Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

401 

3. Vereeniging van Postzegel- 224 
verzamelaars „Hollandia", 
te Amsterdam. 

4. Utrechtsche Philatelisten- 162 
Vereeniging, te Utrecht. 

5. Nederlandsche Philatelisti- 160 
sehe Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels", te Haarlem. 

G. Vereeniging van Postzegel- 87 
verzamelaars „De Globe", 
te Arnhem. 

7. Philatelisten-Vereeniging 92 
„Zuid-Limburg", te 
Maastricht. 

. 8. Philatelisten-Vereeniging 82 
„Groningen", te Groningen. 

9. Philatelistenclub „Rotter- 51 
dam", te Rotterdam. 

10. Postzegelvereeniging „Hel- 68 
der", te Den Helder. 

11. Postzegelvereeniging „Vlis- 27 
singen", te Vlissingen. 

1. H. J. Boeken Jzn. 
2. C. M. Donck. 
3. A. S. Doorman. 
4. L. van Essen. 
5. P. A. Leupen. 
6. H. N. Tetterode. 

1. J. G. C. van den Berg. 
2. J. Broeders. 
3. dr. E. M. Gommers. 
4. F. J. L. H. t ' Sas. 
5. L. C. A. Smeulders. 
ü. J. W. Wiggers. 

1. mr. J. van Gastel. 
2. Th. H. van der Hurk. 
3. S. van Kooten. 
4. P. Vredenduin jr. 

1. dr. P. H. van Gittert. 
2. J. J. A. Harbbrink Numan. 
3. H. P. J. Kaub. 

1. P. Engelenberg. 
2. J. Robbers. 
3. H. Weijenbergh. 

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

1. J. J. A. van de Ven. 
2. E. J. A. H. Verzijl. 

1. K. F. Kleiman. 
2. S. S. Ongering. 

1. P. J. van Harderwijk. 

1. C. B. Brouwer. 
2. M. Quant. 

1. C. J. L. Sitsen. 

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

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

Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. 
W. G. DE BAS, t w e e d e s e c r e t a r i s . 

Lepelenburg 3 bis, Utrecht. 

Apeldoorn, Bas Backerlaan 11. 
Hilversum, Sophialaan 39. 
Voorburg, Laan van Swaensteijn 11. 
Hilversum, Melkpad 37. 
Haarlem, Eindenhoutstraat 61. 
Haarlem, Schotersingel 71. 

Breda, Hortensiasfcraat 25. 
Bieda, Teteringschedijk 61. 
Ginneken, Wilhelminastraat 9. 
Breda, Lange Brugstraat 10. 
Breda, Wilhelminapark 128. 
Bisda, Minister Nelissenstraat 26. 

Amsterdam, Minervalaan 43. 
Amsterdam, Sarphatistraat 89. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat 39a. 
Amsterdam, Roelof Hartstraat 25. 

Utrech, Wilhelminapark 22. 
Maartensdijk, Albr. Thaerlaan 6. 
Uirecht, Stadhouderslaan 21. 

Haarlem, Van Kinsbergenstraat 1. 
Aerdenhout, Tramweg 15. 
Overveen, Oranje Nassaulaan 26. 

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

Maastricht, Wilhelminasingel 64. 
Maastricht, Breedestraat 1. 

Haren, Botanicusstraat 37. 
Gioningen, Gelkingestraat 50. 

Schiedam, Dam 30. 

Den Helder, Lijsterstraat 32. 
Den Helder, Ruüghweg 90. 

Vlissingen, Coosje Buskenstraat 54. 

J. W. J. POLLING, p e n n i n g m e e s t e r , 
Waaiersluis 40d, Haastrecht. 

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

J. A. KASTEIN, c o m m i s s a r i s . 
Koninginneweg 192, Amsterdam, Z. 

bazing, maar tevens tot zyn niet geringe vreugde — keiinib 
van het bestaan van geheel onbekende jeugdafdeelingen. Er 
kwamen aanvragen om ongeveer 350 series binnen. Dit totaal 
zal aan de F.LP. worden doorgegeven. Als aan NederLinü 
geen 350 series kunnen worden verstrekt, zal het ontvang'en 
aantal ponds-ponds-gev^TJze over de belanghebbende vereeni-
gingen worden verdeeld. Het Bondsbestuur is van oordeel, 
dat het aanbeveling verdient, tegenover deze schenking een 

tegenprestatie te stellen, die geheel van de Nederlandsche 
jeugdvereenigingen uitgaat. Het geeft mitsdien de betrokken 
moedervereenigingen in overweging, door hare jeugdvereoni-
^ingen een zeker aantal eenvoudige series Nederlandsfhe 
zegels te doen bijeenbrengen, om deze, door tusschenkanist 
van Bond en F.I.P., te doen verspreiden in het buitenland. 

De secretaris van „Philatelica" had den eersten bonds
secretaris, mondeling, inlichtingen verzocht, waarom de in-
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tellectueelen-serie van Luxemburg in Duitschland was ge
boycot. Het Bondsbestuur ach+te het zich een genoegen, de 
vereeniging „Philatelica" ter zake te kunnen inlichten en 
mede te deelen, dat zulks geschiedde, omdat zeker 95 % van 
den toeslag ten bate van uit Duitschland uitgeweken Joden 
werd aangewend. De secretaris van „Philatelica" heeft voor 
deze inlichting den Bond den dank zijner vereeniging betuigd. 

De heer Cramerus bracht verslag uit over zijn vertegen
woordiging van den Bond op het XVe Congres Philatélique 
National te Beaunp (Frankrijk) van 31 Mei t.m. 1 Juni. Uit 
dit ve-slag bleek niet alleen, dat de Nederlandsche vertegen
woordiging op prijs werd gesteld, maar dat ook op dit congres 
ervaringen werden opgedaan, waarmede de Nederlandsche 
Bond op onze nationale philatelistendagen zijn nut kan doen. 

De directeur van het Postmuseum vestigde wederom de 
aandacht van den Bond op een advertentie in een der bladen 
over repareeren van zegels. 

Het Duitsche consulaat-generaal verzocht den Bond in
lichtingen, of er wettelijke bepalingen of iets anders bestaan 
voor den postzegelhandel en of er bijzondere wettelijke bepa
lingen bestaan tot het bestrijden van postzegelvervalschingen. 
Geantwoord werd, dat er buiten de „algemeene" wettelijke 
bepalingen tegen vervalsching van waardepapieren hier te 
lande geen „bijzondere" wettelijke bepalingen bestaan tot het 
bestrijden van vervalschingen, zooals in Oostenrijk, Hongarije 
en Griekenland het geval is. 

Het Duitsche consulaat-generaal verzocht den Bond, wan
neer de internationale postzegeltentoonstelling in ons land 
plaats vindt en welke bepalingen omtrent den invoer van 
verzamelingen voor deze tentoonstelling waren getroffen. 
Geantwoord werd, dat den Bond omtrent het houden van een 
internationale postzepeltentoonstelling hier te lande in een 
der eerstvolgende jaren niets bekend is. 

De hoofdredactie van de Katholieke Encyclopaedic heeft 
— onder voorbehoud van bekorting — het artikel van den 
Bond over postzegelkunde aanvaard. 

B. — Punten van behandeling. 
Het Bondsbestuur besluit de Waller-medaille 1936 toe te 

kennen aan den heer Léon de Raay te Amsterdam. Op den 
Bondsjaardag (26 Juni) wordt de heer De Raay officieel van 
dit besluit in kennis gesteld. De medaille zal hem op den a.s. 
Philatelistendag te Haarlem worden uitgereikt. 

„Breda" had den Bond verzocht, stappen bij de P.T.T. te 
doen, om op vliegorieven naar landen buiten Europa een spe
ciaal luchtpoststempel als vernietigingsstempel te gebruiken. 
Het Bondsbestuur is van oordeel, dat men de P.T.T. niet moet 
lastig vallen met verzoeken, welke deze bezwaarlijk kan in-
willigtn. In Nederland wordt de luchtpost „plaatselijk" af-
gestei ipeld. Uit dien hoofde bestaan tegen het voorstel van 
„Breda" onoverkomelijke ,,practische" bezwaren, zoowel wat 
deze „plaatselijke" afstempeling als de „bestemming" (schif
ting in of buiten Europa) betreft. Het Bondsbestuur geeft 
mitsdien ,,Breda" in overweging, dit voorstel terug te nemen. 

De kwestie der waardeloos-verklaring van de ongetande 
Belgische zegels maakt een punt van langdurige bespreking 
uit. De inlichtingen, welke de secretaris van den Koninklijken 
Belgischen Bond ter zake verstrekte, hebben het Bondsbestuur 
niet bevredigd. Dit is van oordeel, dat deze kwestie niet een 
speciaal „Belgische", maar een „internationale" is. Ongetande 
Belgische zegels zijn zelfs officieel aan Belgische postloketten 
verkocht. Het gaat — naar het oordeel van het Bondsbestuur 
— niet aan, om zegels, die officieel verhandeld zijn, later — 
wegens gebleken fraude en om andere redenen — tot vignetten 
te verlagen en deswege op tentoonstellingen te weren. Niet 
de Koninklijke Belgische Bond, doch de P.I.P. alléén bezit de 
bevoegdheid, ter zake een internationale beslissing te nemen. 
Het Bondsbestuur besluit dan ook, op de a.s. vergadering der 
P.I.P. twee voorstellen te doer; 

Ie. Maatregelen van internationaal belang, zooals thans 
door den Koninklijken Belgischen Bond in zake de ongetande 
Belgische zegels zijn getroffen, mogen — in den vervolge — 
alleen genomen worden door de F.I.P.; 

2e. De onderhavige kwestie der waardeloos-verklaring van 
de ongetande Belgische zegels dient nader te worden onder
zocht door een onpartijdige, internationale commissie. 

In den laatsten tijd worden de Philatelisten bij herhaling 
lastig gevallen met buitenlandsche en binnenlandsche brieven. 

om — door middel van een sneeuwbalsysteem — binnen korten 
tijd in het bezit van honderden zegels te kunnen geraken. De 
ondervinding heeft ter zake reeds tot teleurstellingen geleid. 
Het Bondsbestuur kan deze wijze van verzamelen nóch waar
deeren nóch aanbevelen. Het eenige middel, om deze te weren, 
is, zulke brieven in de prullenmand te werpen, waardoor auto
matisch de „ketting" wordt verbroken. 

Verschillende aangesloten vereenigingen hebben op- en aan
merkingen ingediend op het ontwerp-reglement keurings
dienst. Het Bondsbestuur heeft al deze op- en aanmerkingen 
nauwkeurig overwogen en daarna het geheele dossier in han
den gesteld van het hoofd van den keuringsdienst, om — na 
overleg met de keurmeesters — het Bondsbestuur te dienen 
van raad, in hoeverre aan de wenschen der aangesloten ver
eenigingen kan worden tegemoet gekomen. De uitslag van 
dit onderzoek zal nog vóór de algemeene vergadering ter 
kennih' van de vereenigingen worden gebracht, waardoor wel
licht langdurige en minder vruchtdragende discussies ter zake 
op de algemeene vergadering kunnen worden voorkomen. Men 
verlieze niet uit het oog, dat de keuringsdienst en het 
keuringsreglement allengs — door de practijk — zijn ,,ge
groeid". Verschillende bepalingen, die in het ontwerp zijn vast
gesteld en thans kritiek ondervinden, zijn het gevolg van er-
varin:ien, die de keuringsdienst in den loop der jaren heeft 
opgedaan. Het Bondsbestuur geeft inzonderheid in over
weging, niet te tornen aan twee beginselen: 

ie. De keuring open te stellen zoowel voor Bondsleden als 
voor niet-BondsIeden. Immers: zegels kunnen elk oogenblik 
overgaan uit handen van Bondsleden in die van niet-Bonds-
leden en omgekeerd. Het geldt hier niet een „Bonds"-belang, 
maar een „algemeen-philatelistisch" belang ! 

2e. Voor het keuren van buitenlandsche zegels (door buiten
landsche keurmeesters) worden alleen de gemaakte onkosten 
vergoed. De Bond geniet daarvan geen geldelijk voordeel. 

Naar het oordeel van het Bondsbestuur verdient het aan
beveling, als grondslag der waardebepaling van zegels voor 
Nederland en Koloniën aan te nemen de noteering van den 
speciaalcatalogus van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren, verminderd met — minstens ! — 10 %. 
Voorts is het Bondsbestuur van meening, dat het keurings-
taricf voor zegels van Nederland en Koloniën beneden f 10 
dient te worden gesplitst in: „beneden ƒ 5 : ƒ0,25; van ƒ5 
tot ƒ10: ƒ0,50." Op deze wijze wordt reeds belangrijk te
gemoet gekomen aan de bezwaren van énkele vereenigingen, 
die het keuringstarief te hoog vinden. 

Rondvraag. 
Van d'C zijde dor vereenigingen zijn geen candidaten voor 

de CoLterus-medaille 1936 gesteld. 
„Groningen" heeft ter kennis van den Bond gebracht, dat 

zij destijds een ontwerp-stempel voor den 26en Philatelisten
dag bil de P.T.T. heeft ingediend. De P.T.T. liet toen „Gro
ningen" weten, dat daarop eenige geringe wijzigingen zouden 
worden aangebracht. Het stempel verscheen nagenoeg on-
gewij.'.igd. Thans ontving „Groningen" van de P.T.T. een reke
ning i.en bedrage van ƒ 65, waarvan ƒ 50 honorarium voor 
een sierkunstenaar ! Het Bondsbestuur zal zich ter zake tot 
het hoofdbestuur der P.T.T. wenden, om — althans in den 
vervolge — voor dergelijke onaangename verrassingen ge
spaard te blijven. 

De heer Cramerus deelt mede, dat op den Franschen phila
telistendag te Beaune speciale briefkaarten, vignetten e. d. 
verkoopbaar werden gesteld. Deze philatelistische merkwaar
digheden vormen tegenwoordig in het buitenland een zeer 
gewild verzamelobject. Het verdient aanbeveling voor de 
Nederlandsche philatelistendagen ook binnen- en buiten
landsche briefkaarten met bijzondere op deze dagen betrekking 
hebbende attributen te doen bedrukken of sluitzegels, vig
netten e. d. uit te geven. Het Bondsbestuur zal hiermede op 
de a.s. philatelistendagen een proef nemen. 

De heer Cramerus wenscht als punt van behandeling op de 
agenda van de a.d algemeene vergadering te plaatsen wijzi
ging /an art. 3 der statuten, luidende: „Als leden van den 
Bond kunnen aangenomen worden vereenigingen van post-
zegeh erzamelaars, die uit minstens 20 leden bestaan en 
rechtspersoonlijkheid bezitten". De heer Cramerus stelt voor 
het getal 20 te" verlagen en do voorwaarde omtrent rechts
persoonlijkheid te doen vervallen. De heer Polling merkt op. 
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dat er tal van bonden bestaan, wier leden zijn georganiseerd 
in plaatselijke afdeelingen, die niet ieder afzonderlijk rechts
persoonlijkheid bezitten. Ook de heer de Bas noemt hiervan 
een voorbeeld. Verschillende leden van het Bondsbestuur zien 
het practisch nut van de voorwaarde omtrent rechtspersoon
lijkheid der aangesloten vereenigingen niet in. Zij achten het 
zoowel in het belang van den Bond als van de kleine ver
eenigingen, die voorwaarde te doen vervallen. De voorzitter 
betwijfelt, of hij dit punt in de eerstvolgende algemeene ver
gadering aan de orde kan stellen. De aangesloten vereeni
gingen dienen geles^enheid te hebben, zich daarover te beraden. 
Hij is echter bereid, dit punt in te leiden en ter zake vooruit 
advies in te winnen bjj den rechtskundigen raadsman van 
den Bond. 

De heer de Bas acht den post van ƒ 784,35 der inkomsten 
van de begrooting te laag. Blijkens het gestelde op blz. I 
van het Februari-nummer van het Maandblad kan de penning
meester gedurende het vereenigingsjaar 1936-1937 vast 
rekenen op de ƒ 0,05 contributieverhooging per lid van 
J.Breda", de U. Ph. V. en ,,De Globe", te zamen ongeveer 
700 leden. De inkomsten moeten dus — volgens den heer de 
Bas — ongeveer ƒ 30 hooger worden geraamd. De penning
meester acht deze inkomsten „bijzondere baten". De overige 
leden kunnen zich echter met de zienswijze van den heer de 
Bas vereenigen. 

Den post „Representatie" der uitgaven blijft de heer de Bas 
te laag vinden. De Bond wordt minstens vertegenwoordigd bij 
de jaarvergadering van de F.I.P. en op de Fransche en Bel
gische philatelistendagen. Dit vordert meer dan een bedrag 
van ƒ 100. De voorzitter geeft zulks toe. Naar gewoonte is bij 
de begrooting er op gerekend, dat de vertegenwoordigers een 
deel dei onkosten uit eigen zak betalen. De heer de Bas ver
klaart zich — evenals vorige jaren — daar sterk tegen. Hij 
herinnert aan het woord, door mr. De Beer in 1934 te Amster
dam gesproken: „Er is een Bond, of er is geen Bond. maar 
als er een Bond is, moet deze in staat zijn, waardig naar 
buiten op te treden". Tot dat waardige optreden naar buiten 
behoort volgens spreker in de eerste plaats vertegenwoor
diging in het buitenland, zonder speculatie op de zakken der 
vertegenwoordigers. De penningmeester betoogt, dat het geld 
er niet is, en als het geld er niet is. moet de representatie 
beperkt worden. D-i voorzitter is hierop tegen, want represen
tatie bestaat niet alleen in feesten, maar is tevens leerzaam 
en in het belang van den Bond. De Fransche Philatelistendag 
te Beaune heeft dit opnieuw bewezen. De heer de Bas wijst 
op de contributieverhooging, welke hij telken jare heeft voor
gesteld. De voorzitter is ook hierop tegen en heeft zelfs aan 
„Breda" verzocht een desbetreffend voorstel voor de agenda 
der a.s. algemeene vergadering terug te nemen. De voorzitter 
wenscht den post van ƒ 100 voor representatie op de be
grooting te handhaven. 

Sluiting om 18.00 uur. 
Utrecht, 7 Juni 1936. De 2e secretaris, 

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

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
Secretariaat. 

De voorzitter der F.I.P. brengt het volgende ter kennis: 
In overeenstemming met het uitvoerend bewind der F.I.P., 

heeft hij als opvolger van wijlen dr. Louis Goldberg, als 
secre*^aris-generaal gekozen den heer W. G. Zwolle, te Am
sterdam, en tevens als adjunct-secretaris den heer R. Gold-
berg jr., te Brussel, 

Het 15e Fransche Philatelislencongres te Beaune (Frankrijk), 
31 Mei — 2 Juni 1936. 

In gezelschap van den heer P. J. Maingay, president van 
de F.I.P., alsmede van den heer W. G. Zwolle, onzen Bonds
secretaris, die voor een vacantie-uitstapje „incognito" mee
reisde, en van den iongen Robert Goldberg, zoon van den 
helaas te vroeg ontslapen dr. L. Goldberg, secretaris van de 
F.I.P., ben ik Zaterdagavond 30 Mei te Beaune, de oude resi
dentie van de hertogen van Bourgondië, aangekomen. De heer 

E. Dole, president van den Franschen Bond, was aanwezig om 
ons op de hartelijkste wijze te begroeten. 

In de feestzaal van het stadhuis van Beaune ving Zondag 
31 Mei 's morgens om half negen het 15e Fransche phila-
telistencongres aan, gepresideerd door den heer Dole. Ik ont
moette daar vele goede bekenden, o. a. den ouden heer Lang-
lois, eerevoorzitter, Berthelot, secretaris, en Hugues, penning
meester van den Franschen Bond; verder den heer Rotsaert, 
secretaris-generaal van den Belgischen Bond, regelmatig be
zoeker van onze Nederland<^che philatelistendagen, den heer 
Friederich, den bekenden Zwitserschen philatelist, oud-voor-
zitter van den Zwitserschen Bond, Heichbourg, secretaris
generaal van den Luxemburgschen Bond, Pflughaupt, colonel 
Laloy, colonel Rochette, Le Pileur, enz. 

Meer dan 150 afgevaardigden en belangstellenden uit alle 
streken van Frankrijk waren aanwezig. Van de 114 aange
sloten vereenigingen waren er 93 vertegenwoordigd. De zitting 
werd geopend door docteur Poisot, voorzitter van de „Groupe-
ment Philatélique Beaunois". Vervolgens riep president Dole 
allen, en in het bijzonder den heer Maingay, president van de 
F.I.P., alsmede de buitenlandsche vertegenwoordigers een 
hartelijk welkom toe. Na behandeling van verschillende huis
houdelijke zaken, voorlezing jaarverslag en financieel verslag, 
werden commissies benoemd tot bestudeering der zoogenaamde 
„voeux", door aangesloten vereenigingen bij het congres in
gediend. La Société Philatélique de Besangon wenschte o. a., 
dat de Bond den minister van P.T.T. zou verzoeken de uit
gifte van herdenkinffszegels te staken, daar deze geen enkel 
belang voor het publiek hebben en in geenerlei reëele phila
telistische behoefte voorzier. Dezelfde vereeniging wenschte 
ook ,aat de liefdadigheidszcgels geen frankeerwaarde zouden 
hebben. Beide ,voeux" werden door het congres aangenomen. 

De proefdruk van het ter gelegenheid van de Internationale 
Tentoonstelling (Pexin) te Parijs in 1937 uit te geven bloc 
van 4 zegels, tvne 1849, in de waarde 5, 15, 30 en 50 centimes, 
circuleerde en had veel bekijks. 

Om ongeveer 11 uur werd de vergadering gesloten en om 
half twaalf had de officieele ontvangst ten stadhuize plaats, 
waar de maire van Beaune de coneressisten verwelkomde. 
Wü hadden gelegenheid in het stadhuis de prachtige collectie 
schilderijen van den Beaune'schen schilder Ziem te bewon
deren. In den namiddag werd den congressisten de gelegen
heid geboden de kelders van ,,les grands crus de Bourgogne" 
te be/oeken. Wij bezichtigden eerst het uit 1551 dateerende 
kastee] „Glos Vougeot" en daarna het Chateau de Gorton 
Grancey, eigenaars de heeien Louis Latour en dr. Poisot, 
president van de philatelistenvereeniging te Beaune; een glas 
van do beroemde cru „Corton-Charlemagne"' gaf mij de over
tuiging, dat het gezegde „water bij den wijn doen" niet uit 
Bourgogne afkomstig kan zijn. 

Maandag-ochtend half negen werd het Congres voortgezet. 
Verschillende verkiezingen en benoemingen hadden plaats. 
De „Medaille du Mérite Philatélique" werd onder applaus 
toegekend aan president Dole. 

Het Congres 1937 zal te Parijs worden gehouden. 
De op Zondag benoemde commissies voor de „voeux" brach

ten rapport uit. 
Voor de ,.Prix federal" van 1937 werden de zegels van 

Elzas-Lotharinp-en en die betrekking hebbende op den oorlog 
van 1870 aangewezen. In den namiddag bezochten wij het 
beroemde Hotel Dien uit de 12e en 13e eeuw, thans nog als 
ziekenhuis in gebruik; een prachtgebouw, rijkelijk voorzien 
van kostbare oude kunst. Des avonds half acht had het offi
cieele banquet plaats in het gebouw van de Kamer van Koop
handel; een groen zangers gekleed als keldermeesters zong 
Bourgondische wijnliederen. 

Kolonel Laloy las de ,.Palmares du Grand Prix Federal de 
1936" De Coupe Federal (Grand Prix) werd toegekend aan 
de ,,Groupement Philatélique de France" voor inzending 
België De prix littéraire 1936 werd toegekend aan den heer 
Delrieu. 

Namens den Nederlandschen Bond en alle aangesloten Ne-
derlandsche Philatelisten heb ik „le salnt fratemel" gebracht 
aan de Fransche Philatelisten, mijn voldoening uitgesproken 
over de goede relaties met den Franschen Bond en aange
drongen op afvaardip-inp' naar ons congres te Haarlem. Dat 
ik de beeren allerharteliikst bedankte voor de prachtige ont-
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vangst en de uitnemende organisatie is wel van zelf sprekend. 
Achtereenvolgens voerden ook de beeren Maingay, Rotsaert, 

Friederich, en Heichbourg het woord, waarna president Dole 
allen opwekte in 1937 naar Parijs te komen ter bijwoning 
van het 16e Fransche Congres en de groote Internationale 
Postzpp'eltentoonstelling (Pexip). 

Dinsdae werd een zeer interessante autocartocht gemaakt 
door Auxois en Le Morvar, waarbij wij volop gelegenheid 
hadde.i de schoonheid van het Fransche landschap te 
bewonderen. 

Ik mag niet versleten te vermelden, dat ter gelegenheid 
van het congres een speciaal officieel poststempel gebruikt 
werd: „Congres National d" Philatelie, Beaune" en dat een 
viertal briefkaarten (niet officieel), alsmede bloes van vier 
vignetten druk werden gekocht door de congressisten. 

Ik moge in dit verband alle Philatelisten wijzen op het 
ook in Frankrijk zee '̂ in zwang komende verzamelen van 
,,souvenirs philatéliques", speciale stempels van postzegel
tentoonstellingen en congressen. Er bestaat in Frankrijk al
reeds een vereeni^-ing van deze verzamelaars, genaamd „Le 
Souvenir Philatélioue", welke een rondzendverkeer onder
houdt. Adres geef ik gaarne op. 

Ik heb den indruk gekregen, dat mijn bezoek aan het 
Fransche Congres als officieel afgevaardigde van den Neder-
Ipndschen Bond door de Franschen zeer werd ge^Aaardeerd en 
dat deze bezoeken niet alleen ühilatelistis'-h belang hebben, 
doch ook in menig ande'- op^icht nuttig zullen blijken te zijn. 

Breda, 5 Juli 1936. J. C. CRAMERUS. 

Nederlandsche Vereen, van Postze^elverzanielaars. 
Secretaris: C. M. DONCK, Sophialaan 39, Hilversum. 

Nieuw lid. 
407. L. de Groot, Badhui&weg 21, Scheveningen. (V. en L.). 

Aanmeldingen. 
dr. K. Ph. Bernet Kempers, Harmoniehof 22 I, Amsterdam, 

Z. (V. en L.). 
J. P. van Nes, Dorpstraat W Z. 20, Boskoop. (V. Ned. en Kol. 

en Europa), 
ir. G. O. J. van Ditzhuijzen, Oudemanslaan 9, Heemstede. 

Verbetering. 
227. J. Kooii, Kruisstraat 25, Hoorn. (V. Ned. en Kol. en 

Duitschland). 
Adres wij zigingen. 

83. G. J. Haalebos, Tulpstraat 6. Amsterdam, C. 
690. J. Singer, 20 Boulevard d'Italie, Palais Belvedere, Monte 

Carlo. 
262. R M Oschat'ï, Haarlemmerstraat 4, Zandvoort. 
566. M. W. Fleury, p.a. Maintz' Productenhandel, Singel 250, 

Amsterdam, C. 
632. N. J. Bonzet, Van Heutzstraat 27 B, Soerabaja (Java). 
863. ir K. L. van Geelen, Bentengweg 17, Padang (Sumatra). 
113. W. J. Helden, p.a. Pension „Huize Heemskerk", Koningin 
EmmJ'kade 158, Den Haag. 
873. A. A. Pieters, adres onbekend. 
732. mevr. C. A. Ruijs-Westhoff, Paulus Potterlaan 3a, Bilt-

lioven. 
662. H. M. Stein, Nie. Witsenstraat 18, Amsterdam, C. 

Afdeelingsnieuws. 
Amsterdam. Kort verslag der vergadering van 17 Juni 1936. 

De voorzitter opent en heet 16 aanwezigen welkom, waarvan 
2 gasten. De notulen worden goedgekeurd en de ingekomen 
stukken geven geen aanleiding tot besprekingen. De heer 
L. van Essen houdt een causerie over het eerste zegel van 
Sicilië, in het bijzonder over de kenmerken van echtheid en 
namaak. De spreker laat zijn mooie collectie van dit zegel 
rondgaan. De voorzitter zegt den heer Van Essen hartelijk 
dank voor zijn wederom betoonde werkzaamheid in het be
lang der afdeeling. De heer Van der Zee schenkt eenige exem
plaren voor het falsificaten-album. Na verloting en rond
vraag, waarbij het a s. jubileum ter sprals.e komt, sluit de 
voorzitter de bijeenkomst. 

Postze^elvereenigins „lireda", te Breda. 
le Secret.. J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiasti 25, Breda 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
29 Juni 1936, des avonds te 8 uur, in café Moderne, Breda, 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 39 aanwezigen, en m het bjjzonder het candidaat-lid, 
den heer Felix, welkom. Hij spreekt daarna den heer Boks 
1 oe en geeft hem de ve' zekering van ons medeleven bij het 
overlijden van diens echtgenote, voor welkp woorden de heer 
Boks dank zegt. De vergaderden, die zich inmiddels van hun 
zetels verheven hadden, nemen weer plaats, waarna de no
tulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en de 
Leer Felix met algemene stemmen als lid wordt aangenomen. 
De voorzitter wenst hem hiermede geluk en hoopt, dat hii in 
onze vereniging zal vinden wat hij zich daarvan had voor
gesteld. Ons erelid, de heer Van Hoogenhouck Tulleken, te 
Toronto, heeft weder een groot aantal zegels gezonden, zo
wel ter verloting op deze vergadering als voor de jeugd
afdeling, welke zending dankbaar wordt aanvaard. De heer 
Farret Jentink is geslaagd voor zijn officiersexamen, wrar-
mede de voorzitter hem gelukwenst en tevens afscheid neemt, 
daar het heden zijn laatste vergadering vóór zijn vertrek naar 
Indië zal zijn. De voorzitte • brengt vervolgens de groeten 
over van den heer ir. Hagedoorn en deelt mede, dat de Bonds
secretaris, de heer Zwolle, benoemd zal worden tot secretaris
generaal van de F.I.P. en dat de Bond voornemens is in 1939 
een internationale tentoonstelling te organiseren. 

Ingekomen is een schrijven van de Bond, waarin mededeling 
wordt gedaan, dat besloten is ons verzoek, P.T.T. te vragen 
op niet-Europese vliefbrieven een luchtpoststempel als ver-
nietigingsstempel te gebruiken, niet aan P.T.T. door te geven. 

Het bestuursvoorstel om als vertegenwoordigers naar de 
Bondsvergadering te benoemen de heren J. C. G. van den 
Berg, J. Broeders, dr. E. M. Gommers, F. t ' Sas, L. C. A. 
Smeulders en J. W. Wiggers wordt goedgekeurd, terwijl in 
afwifking van de tot nu toe geldende ren-eling besloten wordt 
3 afgevaardigden een vergoeding van ƒ 20,— toe te kennen. 

De vergadering besluit voorts de leden Ganzeboom en Meul-
man wegens contribntieschuld als lid te royeren. 

Verder wordt besloten ons voorstel tot verhT^ing vTn de 
contributie aa^ de Bond met 5 cent voorlopig in te trekken, 
en onze jeugdafdeling te doen deelnemen aan de tentoon
stelling in Luxemburp-, waar tevens in Augustus a.s. het He 
congres van de F.I.P. zal plaats vinden. Verschillende leden 
maken gebruik van de gelegenheid de bij die gelegenheid uit 
te geven zegels bij den secretaris te bestellen. De voorzitter 
deelt mede, dat de leden van onze jeugdafdeling enveloppes 
met Nederlandse zegels zullen samenstellen, welke aan de 
Bond zullen worden aangeboden, die ze aan de F.I.P. door
geeft. Wij hopen op onze beurt dergelijke enveloppes van 
ander» landen daarvoor teiiig te krijgen. Het is in alle ge
vallen een aardig idee om de jeugd van zijn ovei-tollige 
Nederlandse zegels af te helpen en daarvoor vreemde zegels 
in de plaats te knjgen. De voorzitter dfelt vervol«■'̂ ns mede, 
dat de heer Van Brink benoemd is tot directeur van het post
kantoor te Arnhem; dat in Augustus geen jeugdbij eenkomsten 
zullen worden gehouden; dat het bestuur besloton heeft de 
prijs van de rujibboekjes te verlagen tot 10 cent. en dat de 
heer l'ïoks sekozen is tot voorzitter van de Belgische Bond, 
waarmede hij hem gelukwenst. 

Na de pauzs volgt een causerie van den heer J. M. van den 
Bercr, getiteld „Een s1iefkiid". behandelende de randversie
ringen van de postzegels. Met aanda'ht volgt de ve^'gaderi'ng 
hetgeen de heer Van den Berg zo al in zijn zegels gevonden 
heeft. De voorzitter dankt hem zeer voor het p'ebodene en 
geeft vervolgens een uitvoerig verslag van de philatelisten
dfo'en te Beaune (Frankriikt. 

Ten slotte volgt de verlo+ing door enige schonkinpen van 
de heren C^'amerus, Franco en Snit zijn wij in staat een ver
loting zo'ider nieten aan t3 bieden. Na rondvraag wordt de 
vergadering door den voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuw lid. 
287. (S.E.NK.). N. A. Felix, Marathonstraat 1, Breda, giro 

126377. 
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Candidaat-leden. 
a. de Beer, ambtenaar P.T.T., A 170a, Sprank (N.-Br.). 
J. P. M. Vercauteren, arts. Hoofdstraat 143, Kaatsheuvel. 

(Bojden voorgedragen door J. C. Cramerus en J. Frederiks 
van der Velden). 

P. G. R. van Haga, kantoorbediende, Ceintuurbaan 69 I, Am
sterdam, Z. 

mrs. R. Meys, 23 Lonsdale Road, Barnes, London S.W. 12. 
(Beiden eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
416. A. Sluij, Brielle. 
377. J. M. baron van Tuijll van Serooskerken, Geldrop. 

Geroyeerd als lid. 
317. W. E. Ganzeboom, Zwolle. 
452. mevr. H. Meulman-Balendong, 's-Gravenhage. 

Adreswijzigingen. 
331. J. D. van Brink, thans Hulkesteinscheweg 2a, Arnhem. 
207. R. Kormos, thans Pr. Mariannelaan 152, Voorburg 

(Z.-H.). 
220. J. de Mink, thans Passage 11, Breda. 
489. K. M. L. ter Horst, thans Nieuwe Duinweg 9, Scheve-

ningen. 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maandag 27 Juli 1936, des avonds te 
8 uur, in de bovenzaal van café Moderne, Breda. 

Bestuursvergadering op Donderdag 23 Juli 1936, des avonds 
te 8 uur, in café Riche, Breda. 

Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 13 
Augustus 1936, des avondb te 8 uur, in hotel Dennenoord, 
Ginneken. 

Jeugdbijeenkomsten worden in Augustus niet gehouden. 

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

KORT VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op 
Zaterdag 27 Juni 1936, in hotel ,JSrasnapolsky", te 
Amsterdam. 

Tegen half negen opent de voorzitter de door 42 leden be
zochte vergadering en heet speciaal den heer Lente welkom 
op deze laatste vergadering vóór de vacantie; hij wekt op tot 
deelname aan de Philatelistendagen te Haarlem, alsmede aan 
het Congres. In verband met het feest der U. Ph. V. wordt 
besloten na de vacantie te vergaderen op 19 September. Via 
den Bond zijn van de F.I.P. 25 Grieksche series ontvangen, 
waarvoor hartelijk dank wordt gebracht en welke den heer 
Siegmund ter hand zullen worden gesteld. Naar aanleiding 
van vragen van den heer Zilver ontspint zich een debat over 
sluitzegels. De heer Wempe had een paar dagbladen over
gelegd, waarin een philatolistische rubriek voorkomt. De voor
zitter leest enkele stukken er uit voor; dit blijkt een goede 
propaganda te ziJn. Hü vestigt vervolgens de aandacht op den 
brief in het Maandblad het Clearinginstituut in zake het be
talen van zegels uit Duitschland. Er komen zeer belangrijke 
portVerlagingen voor stadsbrieven en -briefkaarten. De 3 
candidaat-leden worden vervolgens met algemeene stemmen 
aangenomen, van wie de heer v. d. Boogaard wordt welkom ge-
heeten. De heer Zilver, die wederom een kleine tentoonstelling 
heeft georganiseerd, verstrekt hierover eerst de noodige toe
lichtingen en wekt hierbij ook andere leden op om eens iets 
van hun collectie te laten zien. Na applaus der vergadering 
dankt de voorzitter den heer Zilver hartelijk voor diens werk. 
In de pauze wordt het tentoongestelde bezichtigd. Hierna 
vangt de bespreking over een beursavond aan. Vastgesteld 
wordt in September op de agenda te plaatsen: rondzending, 
falsificaten-album, sluitzegels. De heer Zwolle zal dien avond 
zjjn verzameling betrekking hebbend op philatelistische biieen-
komsten laten zien. Voor de veiling van 14 kavels blijkt 
weinig animo te zijn. Daarna volgt de verloting van 20 prijzen 
onder de aanwezigen. De heer Zilver verstrekt ruiladres voor 
Engelsch^ zegels tegen Nederlandsche. Nadat de heer Van 
Praag nog even op den beursavond terug komt en nu reeds 
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een fiasco voorspelt, blijft het punt toch op de agenda. Nadat 
de voorzitter allen een aangename vacantie toegewenscht 
heeft en een tot weerziens in September, sluit hij om half elf 
de vergadering. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
H. L. J. van den Boogaard, J. J. Cremerplein 35 hs., Am

sterdam, W. 
J. N. Wijnperle, Noorder Amstellaan 216, Amsterdam, Z. 
mevr. M. E. Wijnperle, Noorder Amstellaan 216, Amsterdam, 

Z. 
Adresveranderingen. 

C. H. Peters, Rijnstraat 11 bov., Amstei'dam, Z. 
G. Th Slothouber, Barchemscheweg 56, Lochern. 
dr. H. W. van Triebt, Vondellaan 21, Baarn. 
A. P. M. Hollenkamp, Koninginneweg 103, Amsterdam, Z. 

Mededeeling 
In de maanden Juli en Augustus worden geen vergade

ringen gehouden. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

NOTULEN der ledenvergadering, gehouden op Dinsdag 30 
Juni 1936, te Utrecht. 

Aanwezig 40 leden. De vergadering staat onder leiding van 
den vice-voorzitter, den heer Baljet. 

Terstond na het voorlezen der notulen en alvorens deze 
goedgekeurd worden, doet öe secretaris mededeeling van een 

.ingekomen schrijven van onzen voorzitter, den heer de Bas. 
In dit schrijven le,gt de heer de Bas nader uit. hoe hij ertoe 
is gekomen in het Mei-numiuer van het Maandblad de bewuste 
,.mededeeling" te plaatsen; hij zegt er geen oogenblik aan 
gedacht te hebben de vereeniging of een barer leden hiermede 
te willen kwetsen; hij voelt zich evenwel gekrenkt door de 
zinsnede in de onderhavige notulen, waarin gezegd wordt 
.dat 'lij een blaam on de vereeniging zou hebben geworpen". 

Onder deze omstandigheden meent hjj den voorzittershamer 
ter beschikking te moeten stellen, tenzij d-"" vergadering zich 
in een motie uitsnreekt over het alsremeen beleid van den 
voorzitter Over deze kwostie ontwikkelt zich een breed
voerige discussie. De secretrris antwoordt, desgevraagd, geen 
nadere consequenties te zullen trekken bij een mogelijk ver
werpen van de betreffende clausule in de notulen. In den loop 
der besprekine- blijkt men het over de volgende punten vrijwel 
algemeen eens: 

1. de notulen are ven juist weer de algemeene tendens in 
de Mei-vergadering; 

2. een mogelijk aftreden van den voorzitter zou ernstig 
betreurd worden; 

3. een motie over het algemeen beleid van den voorzitter 
acht men evenwel niet urg-ent, daar dit algemeen beleid ab
soluut niet in het geding is geweest. 

Tenslotte 7ee-t de heer Vuijstingh, dat naar zijn meening 
een oorspronkeliik geringe zaak op de spits is gedreven en 
dat het voor allen het beste is, indien deze zoo spoedig moge
lijk uit de wereld wordt geholpen. Op zijn voorstel wordt dan 
een motie in stemming gebracht, luidende: 

..De vergadering, kennis genomen hebbende van het schrij
ven van den voorzitter, d.d. 26 Juni 1936, verklaart overtuigd 
te zijn, dat het niet in de bedoeling van den voorzitter heeft 
gelegnen een blaam op de vereeniging te w^erpen." 

Nadat deze motie is goedgekeurd met 30 stemmen voor, 
8 tegen en 2 blanco, worden de notulen der Mei-vergadering 
met algemeene stemmen goedgekeurd. 

De vergadering besluit, naar aanleiding van een ingekomen 
schrijven van de N.V. Ver. Fotobureaux, geen alleenrecht te 
verleenen tot het maken van foto's bij on=? 30-jarig bestaan. 

Vervolgens houdt de heer Vuijstingh een korte causerie over 
de in ziin bezit zünde platen van de oudste 1 en 2 penny 
Ensreland. Voor den lan denwedstrijd „interessante vlieg-
stukken" zijn inp-ekomen inzendingen van de beeren Hirsch, 
Van der Zee, Tholen en Timmer. Gezien de groote verscheiden-
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heid in opzet, meent de commissie zich te moeten onthouden 
van een waardeering der volgorde. 

Van den heer Hirsch circaleeren nog een 4-tal bladen met 
interessante Duitsche post.stukken en afstempelingen. 

J. J. A. H. N. 
Vergaderingen. 

Maandag 14 September 1936, bestuursvergadering. 
Dinsdag 15 September 1936, ledenvergadering. 
Zaterdag 26 September 1936, feestavond. 
I f l r Nadere bijzonderheden volgen. 

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

VERSLAG der algemeene ledenvergadering op Woensdag 24 
Juni 1936, in „'t Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 56 leden en 1 introducé. De voorzitter, de heer 
C. J. Reijerse, deelt mede, dat de secretaris, de heer Van 
Rest, door ziekte niet aanwezig kan zijn; met kennisgeving 
is tevens afwezig de heer Sierig. Voor de verloting zijn prijzen 
geschonken door de beeren Vos en Van der Houwen en voor 
het falsificatenalbum zegels door den heer Verhoeff. De voor
zitter doet hierna nog eenige mededeelingen omtrent de 
Revue Internationale Aérophilatélique. De notulen van de 
vorige vergadering worden, onder toevoeging dat van de af-
deeling Dordrecht het toegezegde boek over de zegels van 
Liechtenstein is ontvangen, goedgekeurd. 

Van den heer Kirchner gaan ter circulatie verschillende af
stempelingen op brieven en van den heer Lorang nieuwtjes 
op brieven van Australië. De candidaat-leden worden aan
genomen met 46 semmen voor en 7 blanco. Bi1 de verloting 
kriigt de heer Feijen der len prijs. Hierna veiling. 

Bi] de rondvraag komijn de door den heer Pull als falsifi-
caten te beschouwen 2 op IM en 3 op 234 van 1916 ter 
sprake. Eveneens wordt de aandacht gevestigd op de zegels 
van 1852 en hetgeen hierover te lezen valt in het laatst 
verschenen Maandblad onder „Vóór 40 jaar". De voorzitter 
sluit de vergadering, waarna nog door de leden wordt geruild 
en verkocht. J. H. v. d. V. 

Mededeeling. 
In verband met mijn ziekte (sinds Pinksteren) kan er nog 

iets zijn blijven liggen, een brief niet beantwoord zijn, of 
iets dergeliiks. Belanghebbenden worden beleefd verzocht mii 
desgewenscht daarop attent te maken ter afdoening. Van Rest. 

Verbeteringen. 
Onder adresveranderingen, 512 = 526, A. de Ridder. 

L. Tiescheffer = 31. L. Thiescheffer, Hertenstraat 7a, Zwolle. 
Onder nieuwe leden afdeeling Zwolle: de diplomanummers 

201 t.m. 204 moeten respectievelijk zijn: 801, 802, 803 en 
804 

Nieuwe leden. 
805. ir. J. J. Vormer, De Carpentierstraat 106, Den Haag. 
806. W. Broers, Tomatenstraat 9, Den Haag. 
807. J. M. Brogt, Ponulierstraat 95, Den Haag. 
808. G. van Gelder, Fuchsia straat 35, Den Haag. 
809. P. Donker, arts, Middel wijkstraat 34, Soest. 
Jeugdlid. J. Norden, Spui 169, Den Haag. 

Afdeeling Tilburg. 
810. P. Bergmans, Ringbaan Oost 161, Tilburg. 

Afdeeling Dordrecht. 
811. L. Vos, Dubbeldamscheweg 73, Dordrecht. 

Bedankt. 
231. mevr. dr. E. Gogarten, Den Haag. 
Alsnog is besloten het bedanken onder nr. 485, P. J. Clarijce, 
Den Haag (zie A pril-nummer 1936), als royement te noteeren. 

Overleden. 
693. E. H. Ferguson, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
E. J. L. Lankenau, Harddraverstraat 27b, Rotterdam, C. 

(Eigen aangifte). 

N. G. Harmse, Van der Woertstraat 29, Den Haag. (Voor
gesteld door M. A. van Tilburg). 

H. C. L. van Eldik, Van der Woertstraat 20, Den Haag. 
(Voorgesteld door F. F. van Doorne). 

P. J. Hertog, Nijkerklaan 46, Den Haag. (Voorgesteld door 
J. A C.,Achilles). 

mevr. R. Fokke-Mattheij, Herderweg 8, Laren (N.-H.). 
(Voorgesteld door C. J. Westerhoff). 

Afdeeling Zwolle. 
In Juli en Augustus geen vergadering. 

; *"'\*ï Afdeeling Tilburg. 
De jongste vergadering had plaats in huize Remmers. 

Zeker ten gevolge van het slechte weer, was de opkomst 
slechts matig. Evenwel mocht de vereeniging het genoegen 
hebben, weer een nieuw lid in haar midden te zien, dat met 
algemeene stemmen werd opgenomen. Na lezing der inge
komen stukken was de beurt aan de tweemaandelijksche 
veiling, welke als naar gewoonte een levendige belangstel
ling genoot. Hierna bood een der leden, de heer C. L., een 
zeer interessante, door hem zelf gemaakte postzegel-puzzle 
aan de verp-idering aan, voor welks oplossing zeer mooie 
zegels beschikbaar werden gesteld. De nog overgebleven tüd 
werd besteed met het onderling ruilen van zegels, waarna om
streeks elf uur de voorzitter de vergadering sloot. 

Adresveranderingen, 
275. P. Dekker, van Medan, hoofdcommissaris van politie, 

Batavia, C. 
349. A. Jaasma, Emmaküde N.Z. 5, Leeuwarden. 
640. T. Tiisma. Frans van Mierisstraat 58, Huizum, post 

Leeuwarden. 
330. mej. E. M. M. Smid. van Ubbei-gen. thans mevr. E. M. M. 

Govaert-Smid, Heruneerweg 88. '^''enlo. 
532. J. R. Prent, poste r'-"stante ?, Middelburp-. 
791. J. Boesman, Groot Hrrtoarinnelaan 5. Den Haag. 
360. P. Pioterse. Copprni''nslaan 36. Den Haag. 
135. C. H. Snekking, De Mildestraat 32, Den Haag. 
223. Adr. Heünsius, van Rotterdam, Prins Willem van Oranje-

Inan 4. Naarden. 
fi46. J. A. C. Achilles, Hoenderlostraat 11, Den Haag. 
667. C. W. van Santen, Hazenlaan 1, Doetinchem. 

Vergaderingen. 
Bestuursver!rad'>rinE' te 7K uur, ledenvergadering OD 

Woensdag 22 Juli ^936, des avonds te 8 uur, in het „Zuid", 
Groenmarkt, Den Haag. 

1. Oneninp-. 2. Mededeelingen. 3 Notulen. 4. Leden^erkie-
zino-, 5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. OFFICIEEL 
RTTTLUUR. 

Vercndorinp- ifdeeling Dordrecht ("Ie «ecretaris: A. Rou
wenhorst, r^lebesstraat 29). den Inatsten Woensdair der 
maand, in ..Taveerne ter Merwe". Scheffersplein, Dordre"ht. 
De ieugdafdeelinff den len Woensdag. 

Vergadering nfdeelinir 'Hel fsecretnris: J- Sonneveldt), el-
ken 2en DoTide "daff der mTand in hotel ..Corbelün", Tiel-

Vergaderiti'" afdeoH"? Poes en omstreken (seoretiris: H. 
Derex, Westwal 30b. Gop«^. eiken ,3en Woensdae der maand. 

Verfndering afdeelinp' Venlo ("secretaris: E. Heiitine, He-
runeenveg 9, Venlo"). eiken 2pn Dinsdag der maand: TV ""r 
bestinTsvergacferino-. 8 nur ledenvergadering, in de zaal van 
café „Nationaal", Venlo. 

Vergadering afdeeling Zwolle (se'-ret-ris: J. de Vrie^i, 
Bloemstraat 18, Zwolle), elke maand, ter pl?atse als ge-
woonliik. 

Vergadering afdeelincr Niimegen (secreta-is: P. A. .1. Veen. 
Rarbirossastraat 7i, Nijmep-enX eiken 4en Dinsdaff der maand 
in ,.De Nieuwe Karseboom", Mariënburgerplein, Nijmegen. 

G E B R . A B R A H A M S , D E N H A A G . 
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Vereen, van Postze^elverz, „De Globe", te Arnhem 
Waarnemend secretaresse: mej. G. M. W. VEERING, 

Ernst Casimirlaan 54, Arnhem. 

KORT VERSL.'^G van de vergadering, gehouden op Woensdag 
24 Juni 1936, in restaurant „National", Arnhem. 

Aanwezig waren 14 leden. De voorzitter opent de verga
dering en constateert met genoegen, dat, ondanks de warmte, 
nog zooveel leden opgekomen zijn. De notulen worden gelezen 
en onveranderd goedgekeurd. Naar aanleiding daarvan merkt 
de voorzitter op, dat het hem zeer wenschelijk lijkt, dat de 
volgende maand de commissie voor de jeugdafdeeling en de 
voorbereidingscommissie eens bij elkaar komen orn alles 
te bespreken. 

Bij de ingekomen stukken was een dankbetuiging van dr. 
Schuurman voor de belangstelling betoond bij het overlijden 
van ziin vrouw en van den heer Van Brink voor de belang
stelling bij zijn benoeming tot directeur van het postkantoor 
alhier. 

Van den Bond ontvingen wij de series Griekenland, welke 
dankbaar voor de jeugd zullen worden bewaard. Verder is 
ontvangen een aanschrijving van het Bondsbestuur, om op
gave van de namen der vertegenwoordigers op de Philate-
listendaeen. De heer Raadsveld stelt voor dezelfde beeren van 
vorig jaar aan te wijzen, n.1. de beeren dr. Valkema Blouw 
en Teddema; als plaatsvervangers de beeren Lap en Van de 
Sandt. De voorzitter merkt naar aanleiding hiervan op, dat 
het hem zeer gewenscht voorkomt, dat ditmaal, behalve deze 
beeren, meerdere leden van het bestuur en van de voorberei
dingscommissie naar Haarlem gaan. Hij hoopt, dat ook 
vele leden van 4-6 September naar Haarlem zullen komen om 
daar indrukken op te doen, hoe wij volgend jaar onze gasten 
zullen ontvangen. 

Daarna wordt de heer Siebers met algemeene stemmen tot 
het lidmaatschap toegelaten. De heer Bruil stelt als candidaat 
den heer Segers voor. Deze heer wordt, als oud-lid onzer ver-
eeniging, zonder hoofdelijke stemming wederom als lid aan
genomen. Daarna werd de vergadering gesloten. G. M. W. V. 

Nieuwe leden. 
115. H. Segers, Karel van Gelderstraat 47, Arnhem. 
116. H. C. Siebers, Dijkstraat 19, Arnhem. 

Bedankt als lid. 
17. F. H. Tenhaeff, Jacob Marislaan 17, Arnhem. 
59. P. van den Hoven, Alexanderstraat 138, Arnhem. 

Vergaderingen. 
In de maanden Juli en Augustus worden geen bijeen

komsten gehouden. 
Vergadering op Woensdag 30 September 1936, des avonds 

te 8 uur, in „National", Arnhem. 

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

Bedai'kt als lid. 
197. A. Hendriks, Den Haag. 

Ingeschreven als lid. 
108. W. A. M. Timmers, Arnoldiistraat 15, Haarlem, N. 
109. J. Harder, Lijsterlaan 18, IJmuiden, O. 
111 I;. van den Hoonaard, Voorweg 39, Heemstede. 
114. J. B. Jonkman, Camplaan 9, Heemstede. 
116. H. Mulder, Heerenweg 20, Heemstede. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 22 Juni 
1936, in hotel Elzenga, te Groningen. 

Aanwezig 28 leden. Bij de opening te ruim half negen con
stateert de voorzitter met genoegen de voor deze maand zoo 

goede opkomst. De notulen van de vorige vergadering worden 
gelezen en vastgesteld. Bü de ingekomen stukken bevindt zich 
een rondschrijven van het Bondsbestuur, waarvan eenige pun
ten door den voorzitter nader worden toegelicht. Gestemd 
wordt over de toelating van het candidaat-lid, den heer J. 
van der Heulen. Deze blijkt met algemeene stemmen te zijn 
aangenomen. Den heer R. B. de Jonge wordt dank gezegd 
voor het aanbrengen van dit nieuwe lid. Vervolgens worden 
weer eenige mooie zegels verloot. De voorzitter leest dan 
een interessant artikel voor uit een Duitsch tijdschrift over 
sport en postzegels, waarnaar met veel belangstelling wordt 
geluisterd. Van de rondvraag maken nog twee leden gebruik, 
waarop sluiting. A. C. S. 

Nieuw lid. 
23. J. van der Meiilen, medisch student, Sauwerd (Gr.). 

Adresverandering. 
S. Bottinga wordt Troelstralaan, Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 24 Augustus 1936. 
f!^ Plaats wordt nader bekend gemaakt. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
22 Juni 1936, in de bovenzaal van Taveerne Rutten, Vrijt
hof 50, Maastricht. 

Aanwezig 20 leden. De voorzitter opent met een hartelijk 
welkom de vergadering; hij feliciteert den heer Van Brink 
namens de vereeniging nog eens mondeling met zijn benoeming 
tot directeur van het postkantoor te Arnhem. Spreker hoopt 
vooral, dat de heer Van Brink nog vaak moge terugdenken 
aan de aangename verhoudingen, die steeds tusschen hem en 
de leden hebben bestaan en eindigt zijn toespraak met de 
mededeeling, dat vdj hem ongaarne zien vertrekken. Ver
volgens dankt hij onze vereeniging voor de deelneming, be
tuigd bij het overliiden van zijn moeder. 

De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen 
en goedgekeurd. Met goedvinden van de vergadering zullen 
voor de bibliotheek de 3 afleveringen van het „P.T.T.-Nieuws" 
worden aangeschaft, waarin de voordracht is opgenomen van 
den heer Van Brink over „Enkele bii zonderheden over de post-
geschiedenis van Oud- en Nieuw-Maastricht". 

Enkele ingekomen stukken worden door den secretaris voor
gelezen en toegelicht. Hierna dankt de heer Van Brink voor 
de hartelijke toespraak van den voorzitter en wenscht weder-
keerig den leden het beste toe. De gratis-verloting is nu aan 
de beurt en daarna het vereenigingsspel. J. H. 

Nieuw lid. 
132. P. Jacobs, Brusselscheweg 58, Maastricht. (Reeds vroeger 

lid). 
Mededeeling. 

In de vacantiemaanden Juli en Augustus geen bijeenkomsten. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
23 Juni 1936, in de bovenzaal van Café „De Valk", 
Koningsplein, Den Helder. 

Te B% uur opent de voorzitter de vergadering, welke flink 
bezet is, waarna de notulen gelezen en goedgekeurd worden. 
Bij de ingekomen stukken is een toelichting over den keu
ringsdienst, waarmede wc ons niet geheel kunnen vereenigen 
en waarover dan ook geschreven zal worden. Vervolgens is 
aan de orde het kiezen van twee afgevaardigden voor de a.s. 
Bondsvergadering, waarvoor aangewezen worden de beeren 
M. Quant en C. B. Brouwer. 

De voorzitter doet dan mededeeling van het bedanken van 
den heer Walter voor het bijhouden der rondzendboekjes van 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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de vereeniging, dat hij wegens bijzondere omstandigheden niet 
meer kan voortzetten en wordt hem dank gebracht voor het 
vele werk, dat hij hiermede voor de vereeniging verricht heeft. 
De heer De Snaijer zal zich nu belasten met het bijhouden 
der boekjes. 

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door den heer 
Walter, die gaarne een lijst aangevraagd wilde hebben van 
stempels, aan den achterkant van verschillende zegels door 
keurmeesters aangebracht en een opgave van de voornaamste 
handelaren, die zegels niet hun stempels merken. De heer 
C. B. Brouwer spreekt nog aangaande het artikel over samen
stelling van plaat-reconstructie, voorkomende in het Maand
blad van Juni, hetwelk door genoemd lid van geen weten
schappelijke waarde wordt geacht voor de philatelie. 

Hierna sluit de voorzitten onder dankzegging de vergade
ring en vindt de maandverloting plaats, waarvoor door den 
heer Brouwer een serie zegels van Roemenië geschonken werd. 

M. H. H. 
Bedankt. 

A. Hoogkamer, Batavia. 
Vergadering. 

De volgende vergadering heeft plaats op Dinsdag 28 Juli, 
in dezelfde, hierboven vermelde zaal. 

Postzejrelvereenif^ing „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKf'RS, Schinkelstraat 99, Heerlen 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
29 Juni 1936, te Heerlen. 

De voorzitter heeft bericht van verhindering gezonden, en 
zoodopnde wordt de vergadering door den secretaris geopend. 
Voor de veiling zijn diverse mooie kavels ingezonden, maar 
daarvoor is weinig animo. De notulen worden voorgelezen en 
ongewijzigd goedgekeurd. Do ingekomen stukken worden voor 
kennisgeving aangenomen. Van de rondvraag wordt geen ge
bruik gemaakt. Na de maandelij ksche verloting wordt de 
vergadering geslo+en. P. S. 

Candidaat-lid. 
A. H. Gregoire, Schaesbergerweg 4, Heerlen. 

Mededeeling. 
In de maanden Juli en Augustus geen bijeenkomsten. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tt/t aansluiting bi.i een vereeniging. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene ledenvergadering, ge
houden op Woensdag 17 Juni 1936, in hotel Central, 
's -Hertogenboseh. 

Te 8.45 uur opent de ^-oorzitter de vergadering en heet de 
20 aanwezigen welkom, in het bijzonder de candidaat-leden, 
de beeren P. Bückmann en W. P. J. B. van Galen, die voor 
het eerst aanwezig zijn. Tevens deelt hij mede, dat nog een 
candidaat-lid werd genoteerd, waardoor het ledental, indien 
deze candidaat-leden worden aangenomen, tot 55 zal ziJn 
gestegen. 

De voorgelezen notulen worden onveranderd vastgesteld, 
terwijl cenige ingekomen stukken voor kennisgeving worden 
aangenomen. Aan hen, die een exemplaar van het werkje van 
mr. Van Peursem over koningin Astrid van België besteld 
hebben wordt dit uitgereikt. Hierna deelt de voorzitter mede, 
dat de propaganda-vergadering te Zalt-Bommel hoogstwaar-
schijnliik gehouden zal worden op Zondag 30 Augustus a.s. 
Alle bijzonderheden worden per circulaire bekend gemaakt. 

De heer Rosenbaum maakt de aanwezigen erop attent, dat 
zij, die een abonnement op de Nederlandsche Spoorwegen 
bezitten, tegen een extra laag tarief met de A.T.0.-bussen 
kunnen reizen. 

Verder deelt de voorzitter mede, dat de lidmaatschaps-
ks arten der vereeniging den leden voortaan van nut kunnen 
zijn, daar zij op vertoon van deze kaart zich t e g e n g e r e -
d u c e e r d e n p r i j s een Yvert-catalogus kunnen aan
schaffen. Desbetreffende inlichtingen kunnen bij den secre
taris worden ingewonnen. De gratis-verloting neemt thans 
een aanvang, waarvoor als steeds de noodige belangstelling 
bestaat. Van de rondvraag wordt ook dezen keer slechts ge-
bbruik gemaakt door den directeur der afdeeling verkoop. 
Deze deelt mede, dat het rondzendverkeer-risicofonds, na 
storting van ^20,— door de afdeelinj; verkoop benevens van 
f 17,50 door de vereeniging (zijnde de helft van het op de 
begrooting 1936 voor dit fonds uitgetrokken bedrag) thans 
reeds ƒ 57,50 bedroagt. Daarna verzoekt hij do leden bij het 
doorgeven van een rondzending toch vooral niet te vergeten 
steeds ee;i cireulatiekaart in te zenden. 

Nadai- de voorzitter de verschillende functionarissen, bene
vens allen, die in de afgeloopen periode den groei en bloei 
der vereeniging hebben bevorderd, voor hun medewerking 
heeft dank gezegd, roept hij all-en een tot weerziens toe op 
de propaganda!-vergadering te Zalt-Bommel of op de Sep-
tember-vergadering en sluit hiermede het officieele gedeelte 
der bijeenkomst. P. H. 

^l l l l l l lNII I l l l l l l l l lMlI I I I I I l l l l l l l lMll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMIl l l l l l l l l l l l l l l l inlI l l l l l l l lMil l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l lhlIMIIlHHl' l l l l l l l l l l l l l l l . l l l IHlIlnillll l l M l l l l ' l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l lÜll l l l l l l l ' i l l lMlÜl II Ill 'iiiiiii II iiii'ü 

J Ik heb een buitengewoon mooie party BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS, zooals onderstaand gespecificeerd en 
^ alle in zeer mooie conditie. 
I Mag ik U van elke klasse een zichzending doen toekomen ? Deze boekjes zullen blijken uw volle aandacht waard 
= te zijn. Middelmatige en gevorderde verzamelaars vragen mij derhalve toezending. 
^ Mij onbekende aanvragers worden verzocht de gebruikelijke referenties op te geven. 
J Klasse 1. — Eerste uitgiften. West-Indië, Noor d-Amerika, Afrika, Azië en Australië, welke 
^ kunnen uitgezocht worden vanaf een derde catalogus-prijs; condities netto. 
ß Klasse 2. — Eduard- en George-uitgiften in po stfrisschen staat, welke in het algemeen kunnen 
^ worden uitgezocht vanaf 50 % catalogusprys, plus een korting voor contante betaling van 10 %. 
j Klasse 3. — Eduard- en George-uitgiften, prachtig gebruikt, welke in het algemeen kunnen wor-
1 den uitgezocht vanaf 50 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. 
i i V P r i j z e n In B n g e l s c h g e l d b e t e e k e n t e e n g r o o t e e x t r a k o r t i n g , "«fg 

I J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. 
= ' ' ' (120) 
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Nieuw lid. 
Franz Bückmann, Helvoirtsche Steenweg C 21, Vught. 

Candidaat-leden. 
W. P. J. B. van Galen, Van ds Weeghensingel 25, 's-Hertogen-

bosch. (Voorgesteld door P. M. J. Heeren). 
L. de Voigt, Snellestraat 50, 's-Hertogenbosch. (Voorgesteld 

doo/ N. Rosenbaum). 
Vergaderingen. 

In de maand Juli geen bijeenkomst. In de maand Augustus 
PRGPAGANDA-VERGADERING te Zalt-BommeL Ultnoodi-
gingen worden tijdig toegezonden. 

Vereenig'ing van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: A. H. J. SCHOUTEN, Eikendreef 43, Helmond. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 22 Juni 
193G, in „De Beurs", Markt, Helmond. 

Aanwezig 17 leden, benevens 2 introducé's, die zich tijdens 
de vergadering aanmelden voor het lidmaatschap. Na opening 
door den voorzitter, worden de notulen van de vorige ver
gadering goedgekeurd. Voor den vervolgens te houden wed
strijd blijken 10 inzendingen aanwezig te zijn. Hiervan wordt 
er een afgewezen, omdat de inzender niet langer lid van de 
vereeniging is, terwijl een tweede inzending niet aan de ge
stelde eischen voldoet. Als juiy treden op de beeren Thielen, 
Van Lieshout en Schouten. T '̂et maximum aantal te behalen 
p-unten wordt op 50 vastgesteld, terwijl de volgende resul
taten behaald werden: Stassar, Ie prijs (4 blokken van 
4 A.M.V.J.-zegels Ned.-Indië) met België Orval (45>i p.); 
Van Hoof, 2e prijs (75 ets.) met Duitschland Nothilfe 1933 
(45 p.); Frowein, 3e prijs (Roode Kruis-serie Nederland) met 
Duitschland Olympiade (44 p.) ; Van Schijndel, 4e prijs 
(45 ets.) met Duitschland Nothilfe 1934 (42>^ p.) ; Mulder, 
5e prijs (30 ets.) met Italië vliegpost (42 p.). De inzendingen 
België (Astrid), Ned.-Indië en België (Albert) behalen res
pectievelijk ilyi, 41 en 37 punten. 

Bij de hierna volgende rondvraag brengt mevrouw Vorster-
mans de dure inzendingen in den rondzenddienst ter sprake, 
waaraan de noodige aandacht besteed zal worden. Hierna 
wordt het officieele gedeelte van de bijeenkomst gesloten. 

A. H. J. S. 
Candidaat-leden. 

A. J. S. Derks, C 281, Gemert. 
Robert Wabnitz, Willem Beringplein 94, Helmond. 

Rondzfnddienst. 
Inzendingen voor den rondzenddienst, speciaal van Euro-

peesche landen, worden gaarne tegemoet gezien door het 
hoofd van den rondzenddienst, Hurkschestraat 26, Helmond. 

Vergadering. 
De leden worden erop attent gemaakt, da gedurende de 

maanden Juli en Augustus geen vergaderingen zullen plaats
vinden. 

Firma J. VOET (j.o. Buiaard), 
'KEIZERSTRAAT 4, - ROTTERDAM. 
Uitgebreidste voorraden zegels 

(zoowel de oudste als de nieuwste uitgiften) Tan 

EUROPA E i NEDERLANDSCHE KOLONIEN. 
PHIIiÄTELISTlSeil BeKe9Dl6DHESSlf: 
PINdETTEN, LOUPEN, GOKPAPIERTJES, 
ALS9IISS, CATALOGI, LITERATUUR, ENZ. 
JJie fUm that tneain AOÜA^actlon. (z?) 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Woensdag 
1 Juli 1936, in het Patronaatsgebouw, IJmuiden. 

Aanwezig 16 leden. De voorzitter opent te ongeveer half 
negen de vergadering. Naar aanleiding van het niet ver
schijnen van ons postzegelnieuws in het Dagblad voor 
IJmuiden, deelt onze 2e secretaris mede, dat dit blad blijk
baar geen interesse voor ons vereenigingsnieuws meer heeft 
en is de IJmuider Courant verzocht, voortaan onze belangen 
te behartigen, waaraan dit blad in de toekomst zal voldoen. 
Door den heer Swaanswijk zijn een paar schetsen gemaakt 
voor propaganda van onze vereeniging, welke gedrukt zullen 
worden en met medewerking van den directeur der posterijen 
in de postkantoren opgehangen zullen vorden. 

De penningmeester verzoekt de leden, toch vooral op tijd 
contributie en kosten rondzendverkeer te betalen. De heer 
Luttik vraagt of het niet mogelijk is ieder lid een eigen 
stempel te verschaffen. Hiertoe wordt besloten, zoodat na de 
vacantie ieder lid een eigen stemoel tegen kostprijs zal ont
vangen. Na de verloting, welke als altijd opgewekt verloopt, 
wenscht de voorzitter de leden een pleizierige vacantie toe 
en spreekt de hoop uit, dat ieder lid tijdens de vacantie een 
lid voor onze vereeniging moge aanwerven, waai'na sluiting 
van het officieele gedeelte volgde en nog genoegelijk geruild 
en gehandeld werd. B. J. S. 

Adresverandering. 
M. van Delft, naar Prins Hendrikstraat 100, IJmuiden. 

Philatelisten-Vereeniginff ,.Gouda", te Gouda. 
Secretaris: D. PALSGRAAF, IJssellaan 80, Gor da. 

KORT VERSLAG der vet nadering van 22 Juni 1936, ge
houden in „Het Schaakbord", Kleiweg, Gouda. 

Om half negen opent de voorzitter de vergadering en heet 
allen welkom, in het bijzonder de beeren Bartelings, Scholten 
en Klinkhamer, dio heden avond als gast in ons midden ziJn. 
Dank zij de medewerking van eenige leden zijn dezen avond 
niet minder dan \?ijf leden te balloteeren De heer Polling 
stelt de vergadering voor, deze leden niet candidaat te stellen, 
doch direct als lid te balloteeren. tegen welk voorstel niemand 
eenig bezwaar heeft. Alle vijf worden zij met algemeene 
stemmen als lid aangenomen. Ingekomen is een schrijven van 
den heer Van Praag, hetwelk voor kennisgeving wordt aan
genomen. 

Verder geen stukken aanwezig zijnde, wordt overgegaan tot 
de rondvraag, waarvoor zich opgeven de beeren Schouten en 
Van der Kind. Eerstgenoemde vraagt in zijn hoedanigheid 
van sectiehoofd, hoe het met de rondzending moet gaan, 
indien eenig lid eventueel afwezig is. Besloten wordt een zoo
danig lid over te slaan tot nij wederom aanwezig is. De heer 
Van der Kind stelt eenip-e vragen omtrent de eventueele 
toetreding van werklooze leden. Besloten wordt dit punt op 
de volgende vergadering weer eens ter snrake te brengen. 
Verder geen punten op de agenda voorkomende, sluit de 
voorzitter de vergadering en is thans het woord aan den 
heer Klinkhamer. 

Deze vertelt ons op zeer geestige wijze een en ander om
trent de Nederlandsche Vereeniging, o. m. wanneer deze 
vereeniging werd opgericht en tot grooten bloei kwam, en 
somde daarbij op de voordoelen tot het aansluiten bij die 
vereeniging. 

Na zijn ca\iserie brengt de heer Polling dank aan den heer 
Klinkhamer en meent namens alle leden te mogen zeggen, 
dat wij t. z t. aan hem ons gevoelen daaromtrent zullen 
mededeelen. Do heer Klinkhiimer heeft ook een aantal boekjes 
medecebracht voor de leden ,om uit te koopen. 

Om half elf gast deze geanimeerde, doch matig bbezochte 
vergadering uiteen. D. P. 

Nieuwe leden. 
mevr. Hadderus-Oostingh, Park 4, „Villa Honk", Gouda. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Jac. Mogendorff, Bleekerssingel 51, Gouda. 
A. G. van Vliei, Ridder van Catsweg 91, Gouda. 
J. B. C. Bartehngs, Crabethstraat 49, Gouda. 
G. Scholten, Burg. Martensstraat 13, Gouda. 

Ver i?, adering. 
Vergadering op Maandag 27 Juli 1936, des avonds te 8 uur. 

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

De eerste postvlucht naar Tarakan. 
In aansluiting met hetgeen onder de luchtpostrubriek van 

het Juninummer gepubliceerd werd, kunnen wij mededeelen, 
dat de vlucht — omdat de losse bodem van het vliegveld nog 
niet \oldoende begroeid wns — uitgesteld is tot Augustus. 
De stukken, welke reeds varzonden zijn, worden te Batavia 
zoolang bewaard. Men heeft — bij het verschijnen van dit 
nummer — dus nog gelegenheid om mede te zenden. Men kan 
de stukken adresseeren met zijn naam en als plaatsnaam 
Tarakan N.O.I. Voorts schrijve men erop: Terug afzender, 
naam en volledig adres in Nederland. Wij hebben ons tot den 
postdirecteur in Tarakan gericht met het verzoek dergelijke 
stukken 'net een eenvoudige potlooddoorhaiing van het adres 
aan den afzender te willen doen retourneeren (als zijnde on
bestelbaar). Hiermede meenen wij de Nederlandsche lucht
postvcrzamelaars geriefd te hebben, aangezien dit de een
voudigste methode is, om zich een stuk van deze eerstvlucht 
te verschaffen. 

Onze Indische afdeeling. 
De heer H. G. Hoogenraad is in het begin van deze maand 

naar Indië teruggekeerd. Hij heeft zich tot taak gesteld een 
degelijke Indische afdeeling te fundeeren. Ook daar zal gelden 
ons parool: „van verzamelaars, vóór verzamelaars". Wij z;jn 
overtuigd, dat hy in Indië, waar men, evenals in Nederland, 
de waarde van een betrouwbare en onbaatzuchtige vereeni
ging op prijs weet te stellen, alle gewenschte medewerking 
zal ontvangen, en dat zoodoende het contact tusschen de 
Nederlandsche en Indische verzamelaars versterkt en in goede 
banen geleid wordt. J. P. 

JADVERTENTIËN. 

BESTEL. REEDS HEDEN UW 

a ff 4,50 by den 

K P, H, lAAGSCHE I OSTZEGEL I l A N D E L , 
Niordelnde196, Giro11§104, BEN HAAG. 

F R A N G O door geheel Nederland, ook 
voor Med. Oost-lndië, Cura9ao 

en Surioame. 

Levering uitsluitend bij vooruitbetaling, (u) 

■ B^IHilliH^^HHn ■ 
■■■■■■■■■■■■■■■efeaiHHaHaaHi 

• • • • • Indien U nog niet in bezit is van de nieuwe, derde editie van den 

„Speciaal-Catalogus van Nederland en Koloniën", uitgave 1936, 
schaffe U zich dan onmiddellijk een exemplaar van dit prachtwerk aan. 
De geheele oplage is zoo goed als uitverkocht, en een nieuwe druk vindt niet plaats. 

Bestel dus omgaand Uw exemplaar, a f 1,— (plus 12 cent porto), bij 

G. KEISER & ZOON, Passage 25-27, Den Haag. 
Betaling op gironummer 4 2 6 2 . (9) 

z o o JUIST VERSCHENEN ! ! 
P R I J S L , I J S T N o . 11 

NEDERLAND EN KOLONIËN 
met alle typen en tandingen 

19361937. 
P R I J S f 0 . 3 0 ; P o r t o e x t r a f 0 , 0 5 . 
Uitgave van Postzegel en Albumhandel 
iVL. A . i V i A N U S K O W S K I , 
W a g e n s t r a a t lOS, DBN HAAG. (129) 

„Postzegelkunde en Postwezen" 
(Het z.g. JubileumboeJ^J. 

Exemplaren van dit boeJ^werk, zijn verJ^rijgbaar 
bij de administratie ä ƒ 2,50 plus ƒ 0,3 O porto. 

file:///oldoende


16 JULI 1936. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. XII 

iZ l A D V E R T E N T I Ë N m 
Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postz. w. niet in bet. gen. 

OVERZEE-landen verzamelaars. 
Uit een mooie collectie worden na opgave van 
verlangde landen en Yv. nos. heden nog tegen 
zeer lage prijzen zichtzenduigen gemaakt na op
gave van ref. Alléén prima kwaliteit. Vraagt 
nog heden aan Van Seventer's Post iegel-
hondel. Keizerstraat, Rotterdam. (53) 

Te koop gevraagd; 
N E D E R I - A N D 

gebruikt, in elke hoeveelheid. Brieven met 
prijsopg te richten aan R . i C O R B V I O S , 

P P . M a p i a n n e l a a n 1 5 2 , 
V o o r b u r g b i | D e n H a a g . (128) 

ALLEEN PLAATSING 
BIJ VOORUITBETALING. 

I 
100 series zomerzegeU 1936 f 16,50 100 series zomer 
100 series kind 1935 f 16,50 loo 12V2 « 
100 12V2 „ „ f 7,— 100 1V2 .» 
100 Emmazegels f 1,95 loo Luchtvaart 

T e k o o p g e v r a a g d : Prijzen per TOO. 
Driehoek 6 c. f i,—, iz^U cent f 8,—, kinderzegels 1935 6 c. f . . 
1935 5 c. f 4,—, zomerzegels 1936 5 of 6 c. f 2,—, Willem de Zwijger 1V2 c f 0,40, 
5 c. f 0,70, 6 c. f o,3o,Cura9ao 6 c. f 0,30, kleine waarden Suriname en Curasao, 
nieuwe serie Indië, België tentoonstelling 1,50 f 3,—, Engeland Jub. z /̂o d, f 3,— p. ico, 
alle 25 pf. gel. luchtpost; weldad. van Duitschland. Gewone en betere soorten en 
kilo's Nederland en Koloniën, elke kwantiteit. Porto extra, cassa vooruit. (19) 
H. D R E Y F U S S , A m s t e r d a m . Anna V o n d e l s t r a a t 4 , Giro 8 6 3 2 6 . 

1935 

2 , -

f 8,75 

zomerzegels | 

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

(122) 

Te koop gevraagd: 
Nederland 6 cent. Universiteitherdenking ä 
f 1,70 per 100; Engeland 2I/3 d. Jubileum 
1935 è f 4,— per 100; Nederlandsche kilo's. 

P. Gordon, 
241 Nighfingal« Road, London, N. 9. (124) 

Voor zichtzendingen Earopa, Nederland en Koloniön: 
W. M. F. Sutherland, Albr. Thaerlaan 49, Utrecht. 

Te koop g e v r a a g d : 
Afstempelingen van Nederland, t.w. van 
tijdelijke kantoren, stadsreclame en flier-
stenipels. Zichtzendingen aan 

A. J . van P e s c h , E r i c a l a a n 3 3 , 
L en H a a g . (126) 

Te koop gevraagd 
gebr. Driehoekspostzegels. 

Betaal voor de 6 ets per 100 f 1,2? 
Betaal voor de 12V2 ets 9 cent per stuk. 

Koop ook elk ander zegel van Nederland per 
100 en 1000, zelfs de allergewoonste 
Betaal voor kilo's Nederland f 0,75 per kilo. 

A. J. de Wit, 
2 e H e l m e r s s t r . 2 0 , A m s t e r d a m , W . 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

Bredase Postzegelhandel, 
Passage 11, BREDA. 

Telefoon 2125. Giro 2 5 7 8 9 1 . 

500 verschillende Postzegels 
van alle landen f 0,65 

1000 verschillende - 1,50 
2000 „ - 3,95 
3000 „ - 7,50 

(.21) 

Te koop gevraagd bovenstaande zegels. Ik betaal voorde 12V2 
cent per stuk f 0,09, voor de 6 cent per 100 stuks f i 25. 
Ieder kwantum. Betaling omgaand. Ook andere zegels van 
Nederland te koop gevraagd. A. J. DE WIT, 
2e Helmersstraat ä , Amsterdam, W. (127) 

^ R E I S - I N L I C H T I N G E N ^ 
worden gaarne en gratis vers t rek t 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 l m , 

Amalia v. Solmsstraat 63, D E N H A A G , Tel . 720631. 

Eenig Bureau, gespecialiseerd ïn 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) 

België, Bulgarije, Duitschland, Rusland 
en andere Europa-zegels. Zichtzendingen 
tegen billijke prijzen volgens gegeven 
mancolijsten. Opgaven van prima licht 
controleerbare philatelistische ref erentiën. 

A. BISKE, 
POSTBUS 289 , BRUSSEL. 

(119) 

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
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-
tanding (31 w.) - 5,10 

PAKKETTEN (gemaakt uit eigen voor
raad, géén uitschot). 

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

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 
Postgiro 224451. Porto steeds extra. (687) 

ZILVEREN JUBILEUM ZEGELS 
van de Koloniën (gebruikt). 

I k h e b n o g 20 ■— 30 s o o r t e n p e r 
dozi jn af £e geven . Pri js l i j s t g r a t i s . 
V e r d e r h e b ik bijna alles v a n E n g e » 
l a n d e n I e r l a n d voor rad ig , ook vee l 
n i e u w i g h e d e n v a n M a l t a e n E u r o p a . 

WILLY JACOBY, 
91 Cannon Street, London, E.C. 4. 

( g e v e s t i g d 1 8 8 4 ) . (123) 

A T T E N T I E ! H I E R Z A A N D A M I 
Onze annonce van Juni is ook geldig in Juli 
en Augustus. Gezien er reeds niets op verdiend 
wordt, kunnen daaraan geen verdere adver
tentiekosten besteed worden. Hebt U kwantum 
driehoekzegels 6 cent gebruikt? Vraagt eens 
ons lijstje, wat wij voor iedere 100 stuks in 
ruil geven. Bod gevraagd op 100 stuks 7 cent 
port No. 53, tweevoudige druk, postfrisch 
Ctlg N en K f 150,— Wie zoekt tandingen 
Jubileumzegels Ned.Indië 1923? 

P o s t x e g e l l i a n c i e l n T h e G l o b e " , 
Z a a n d a m . G I P O 1 1 8 3 3 0 . (jo) 
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de datum 16 JUNI 1936 en in de onderhelft * Vlle * / 
CONGRES INTERNATIONAL * DU FROID / EN HOL
LANDE. Violette stempelinkt, plaatsnaam ontbreekt. 

U t r e c h t . Mededeelingen hoofdbestuur P.T.T. nr. 6360 S 
van 3 Juni 1936 vermelden o. a.: Ter gelegenheid van de 
jubileumfeesten der universiteit te U t r e c h t zal op 22, 
23 en 24 Juni 1936 in het pedellenbureau van het universiteits
gebouw aldaa]' een tijdelijk bij-postkantoor zijn gevestigd, 
hetwelk op die dagen is opengesteld respectievelijk van 9-21, 
9-18 en 9-14 uur. \Vü danken dr. Benders voor bericht. Op de 
aanteekenstrookjes Utrecht kwam een langstempel 2x22 mm. 
UNIVERSITEIT te staan. Om het universiteitswapen met 
omschrift SOL IVSTITAE ILLVSTRA NOS (de zon der ge
rechtigheid beschijne ons) kwam in boogvorm te staan: 
ACADEMIA TRAIECTINA PER TRIA SAECVLA SVPER-
STES (de Utrechtsche academie welke drie eeuwen over
leefde), daaronder de datum MCMXXXVLXXIII.VI / 
V.T.R.E.C.H.T 

A m e r s f o o r t . De correspondentie welke ter post werd 
bezorgd in de brievenbus, geplaatst op het terrein van het 
Vara-zomerfeest op 5 Juli 1936 te Birkhoven, werd van een 
afdruk van een bijzonder stempel vooizien. Het stempel is 
geheel indentiek met dat van 1934, alleen is in de vlag de 
datum 1 Juli nu vervangen door B Juli en de inkt violet in 
plaats van rood. 

S l i k k e r v e e r Dr. Benders zag een afdruk van een 
rolstempel gelijk aan het nieuwe rolstempel van Rotterdam, 
van 30 V 36 14 en onder den plaatsnaam het nr. 1. 

A l k m a a r . Ook van de kaasstad zond dr. Benders ons 
deze afstempeling van 2 VII 36, eveneens met nr. 1. 

Uit de Mededeelingen hoofdbestuur P.T.T. lazen w;j: 
27 Mei 1936. Het postagentschap Eindhoven-Varenstraat 

is na ivfloop van den dienst op 23 April 1936 opgeheven. 
Het postagentschap Zandvoort-Zeestraat, hetwelk telken 

jare van 1 Juni t.m. 31 Augustus was opengesteld, is op
geheven. 

3 Juni 1936. Met ingang van 2 Juni 1936 is een bij-post-, 
telefoon- en telegraafkantoor genaamd 's-Gravenhage Sta
tionsweg gevestigd onder gelijktijdige o p h e f f i n g van 
het bij-kantoor 's-Gravenhage van Limburg Stirumstraat. 

Het hulppostkantoor te Gameren wordt met ingang van 
16 Juni 1936 vervangen door een poststation. 

10 Juni 1936. Het postagentschap Eindhoven-Tivoli wordt 
na afloop van den dienst op 13 Juni 1936 opgeheven. Met in
gang van 15 Juni 1936 wordt gevestigd het postagentschap 
Eindhoven- Roostenlaan. 

Met ingang van 16 Juni ]936 worden de hulppostkantoren 
te Buren (Gld.) en Dedemsvaart-SIuis VI vervangen door 
een poststation. 

17 Juni 1936. Met ingang van 15 Juni 1936 is gevestigd 
het postagentschap Leiden-Cobetstraat. 

Met ingang van 1 Juli 1936 worden de hulppostkantoren te 
De Krijpe, Langweer en Wü'njeterp vervangen door een post
station. 

24 Juni 1936. Met ingang van 1 Juli 1936 wordt het post
kantoor te Krabbendyke vervangen door een hulppostkantoor 
en het hulppostkantoor te Huis ter Heide door een post
station. 

1 Juli 1936. Het hulppostkantoor te De Hoef wordt met in
gang van 16 Juli 1936 vervangen door een poststation. 

Op oen drukwerk, één dezer dagen in grooten getale ge
post te A m s t e r d a m , kwam in zwarten inkt een groot 
rond stempel te staan + POSTKANTOOR + AMSTERDAM 
en in he midden PORT / BETAALD. 

De transatlantische zeppelindiensten. 
Als vertrekdagen van het luchtschip Hindenburg uit Frank

furt naar Noord-Amerika worden opgegeven: 19-20 Juni, 
29-30 Juni, 10-11 Juli, 5-6 Augustus, 15-16 Augustus, 17-18 
September, 26-27 September en 5-6 October. De reisduur 
zal ongeveer 2-3 dagen bedragen terwijl na een oponthoud 
van 1 ä 2 dagen te Lakehurst hy New-York in ongeveer 
2'/^ dag teruggevlogen wordt. 

Het luchtschip Graf Zeppelin zal gedurende het geheele 
jaar een ongeveer veertiendaagschen dienst op Zuid-Amerika 
onderhouden. Het postvervoer hiermede is echter beperkt tot 
pakketten en drukwerken, aangezien de Fransche en Duitsche 
luchtpostdienst per vliegtuig — waarmede de afstand sneller 
wordt afgelegd — alle briefpost medeneemt. 

Curasao. 
De K.L.M, heeft een voorloopige vergunning verkregen van 

de Venezolaansche regeering om een luchtdienst te onder
houden tusschen Curacao (Aruba) en Maracaibo. Met ingang 
van 1 Juli is deze lijn reeds geopend. Dinsdags en Donderdags 
wordt van Curasao over Aruba naar Maracaibo gevlogen. 
Dinsdags geeft deze dienst aansluiting op de luchtverbinding 
der P.A.A. naar New-York en Donderdags naar Zuid-
Amerika. De lijn der K.L.M, past n.l. te Maracaibo in de 
groote luchtlijn, welke de Pan American Airways onderhoudt 
tusschen Trinidad en New-York en die vanaf Trinidad vrijwel 
geheel Zuid-Amerika bestrijkt In twee uur is men van 
Curasao in Venezuela. Den tweeden dag vliegen reiziger en 
post door met het Amerikaansche toestel naar Jamaica en 
den derden dag wordt over Havanna naar Miami gevlogen, 
waar men aansluiting krijgt op den nachtdienst naar New-
York. Binnen 3 dagen is dus het traject Curafao-New-York 
afgelegd. De afstand Curagao-Aruba is 120 km., en Aruba-
Maracaibo 270 km. 

De nieuwe luchtlijn is ook van zeer veel belang voor de 
oliewinning in Venezuela, waaraan — zooals bekend — vele 
Nederlanders werkzaam zijn. Aruba en Curacao hebben be
langrijke raffinaderijen, waar de Venezolaansche olie in ont
zaglijke hoeveelheden verwerkt wordt. Een directe luchtver
binding tusschen Curacao en Maracaibo voldoet dan ook aan 
een lang gevoelde behoefte. 

Inmiddels blijkt, dat aan dezen geregelden dienst reeds 
eenig^ proefvluchten met postvervoer zijn voorafgegaan. 

Zoo vond 9 Mei 1936 een postvlucht van de Oriol (PH-AIO) 
van Curacao naar Bonaire v. v. plaats, terwijl de heier J. 
Hermans te Maastricht miJ berichtte over een vliegbrief, 
welke 29 Mei 1936 per Oriol van Curacao naar Maracaibo 
vloog, en verder gevlogen per P.A.A. reeds 11 Juni te Maas
tricht was. 

Dit stuk was verzonden naar aanleiding van een couranten-
bericht in een der plaatselijke bladen, dat luidde als volgt: 

„Vlugge mailverzending. De aandacht wordt gevestigd op 
een zeer vlugge luchtpostverzendmg naar Europa per vlieg
tuig Oriol, dat Vrijdag a.s. (dit was dus 29 Mei 1936) van 
Curacao vertrekt. Het luchtposttarief bedraagt 70 cent per 
10 gram. Brieven kunnen tot 8.15 uur Vrö'dagmorgen in de 
postkamer op het hoofdpostkantoor bezorgd worden. Mail-
sluiting postkantoor Willemstad 9.45 v.m. Vermoedelijke duur 
der verzending Curacao-Europa 11 tot 13 dagen." 

Op de enveloppe was een zegel van 70 cent aangebracht en 
afgestempeld 29-5-36, terwijl er voorts een paars stempel 
op staat: Par voie aérienne jusqu'a en met inkt bij
geschreven (blijkbaar door de post) Miami. Of dit paarse 
stempeltje officieel is, is nog onbekend. Een aankomststempel 
staat op dezen brief niet. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Nederland. 
10 Maart 1934 werd een extra K.L.M.-vlucht gemaakt om 

een passagier te Cherbourg van de „Bremen" af te halen. By 
deze gelegenheid werd tevens de Nederlandsche mail, welke 
met de „Bremen" uit Amerika was aangebracht, naar Neder
land vervoerd. 

Op 31 October 1935 maakte het K.L.M.-vliegtuig Eietvink 
PH-AKR) een speciale vlucht naar Cherbourg en terug naar 
Waalhaven om den heer Plesman van de „Bremen" af te 
halen, waarbij tevens weer alle post voor Nederland, welke 
door de„Bremen" was aangebracht, naar Rotterdam per vlieg
tuig vervoerd werd. Deze post, totaal 325 kg., was 26 October 
uit New-York vertrokken. 

Bovenstaande gegevens danken wij den heer H. J. Blink 
te 's-Gravenhage. Men kijke eens tus&chen zijn Amerikaansche 
correspondentie, oi er ook dergelijke stukken tusschen zijn. 
Vermoedelijk kregen de stukken in Nederland geen aan
komst stempel, behalve dan eenige van de aangeteekende en 
de expressen. 

Met het vliegtuig, dat 24 Juni van Amsterdam naar Ba
tavia vertrok, kon voor het eerst post rechtstreeks naar het 
eiland Rhodus verzonden worden, dat door de K.L.M, sinds 
22 April aangedaan werd. De stukken kregen gedeeltelijk een 
aankomststempel: Posta Aerea, Rodi (Egeo) 25-6-36. Het 
luchtrccht bedraagt 10 cent per 20 gram. De heer J. van 
Holten te Rotterdam meldde mü, dat het met de vlucht van 
22 April nog 7 dagen duurde, voordat de stukken te Rodi 
waren. 

Met de vlucht van 22 April werden tevens voor het eerst 
aangedaan Alexandrië, en Lydda in Palestina. De stukken 
kregel, te Alexandrië (gedeeltelijk) een aankomststempel 
Alexandrië 23 Apr. 36, 11.30 A, Regu par Avion. Die voor 
Lydda arriveerden aldaar 27 April, en zijn waarschijnlijk 
in Er-Ramle uitgeladen. 

De stukken der eerste K.L.M.-vluchten op 1 Juli naar Don-
caster en Stockholm v. v. dragen géén speciale afstempelingen 
of aankomststempel en zijn dus moeilijk als zoodanig te 
kennen, behalve die uit Stockholm, waarop een stempel voor
komt; Dagpostflyg Stockholm-Malmo-Amsterdam — (vlieg
tuig) — 1-7-36. 

De eerste vlucht naar Tarakan. 
Omdat de grasmat van het vliegveld nog niet voldoende dik 

was, ii de eerste postvlucht naar Tarakan tot Augustus uit
gesteld. Men kan dus nog medezenden. Zooals reeds in het 
Juni-nummer vermeld is het port vanaf Nederland 36 cent 
per 5 gram. 

De stukken moeten de aanwijzing dragen: „Per luchtpost 
Amsterdam-Bandoeng en per eerste vlucht Batavia-Tarakan". 
Alle stukken worden in Batavia bewaard tot de eerste vlucht. 
Zij die dus reeds medezonden behoeven zich om hun stukken 
«reen zorg te maken: ze komen terecht. Wie nog mee wil 
zenden, verzende zijn stukken onverwijld bij het verschijnen 
van dit nummer ! 

Den heer J. Wemmers te Delft dank voor deze mededeeling. 
Canada. 

De volgende eerste post-
vluchten — alle met de be
kende fraaie Amerikaansche 
gelegenheidsstempels plus aan
komststempel — vonden on
langs plaats: 

19 Mei 1936: Machin-Kenora 
en terug; 

8 Juni 1936: Cole-Golden 
Arm-Red Lake en terug. 

Polen. 
Souvenirs van vliegsportge-

beurtenissen dragen nogal eens 
een semi-officieel karakter, 
of ontaarden wel eens te veel 
in „Spielerei", zoodat men met 
het verzamelen ervan ietwat 
voorzichtig moet zijn. 

Iets nieuws brengt ons thans Polen. Daar vond een ballon-
vlucht plaats, waarbij de ballon achtervolgd werd door auto's. 

FIRST OFFICIAL FLIGHT 
MACKIN TO KENORA 

Wie de ballon na daling het eerst bereikte, had den wedstrjjd 
gewonnen. Door dik en dun zwoegden en zeulden de auto's 
achter de nu hier, dan daar — door de wind — heengedragen 
ballon Inderdaad een interessante en spannende jacht. Aan 
boord van de ballon was post, voorzien van speciale stempels, 
waarop wij een ballon door auto's achtervolgd zien. 

's Ochtends van 24 Mei uit Moscice vertrokken, vond de 
daling dienzelfden dag te Borzecin plaats, alwaar de post
stukken een aankomststempel verkregen. 

H. A. 

AANVULLINGEN OP HET STEMPELWERK 
door O. M. VELLINGA. 

I. 
Tot mijn leedwezen kon aan het voornemen om aanvullingen 

te publiceeren door verschillende redenen niet eerder gevolg 
worden gegeven. Dit heeft toch ook een goede zijde en wel 
deze, dat alle aanvullingen omtrent eenzelfde model, zoomede 
de inmiddels noodzakelijk gebleken correcties nu achter el
kander kunnen worden gemeld, hetgeen het naslaan zal ver-
gemakkelij ken. 

Het tijdperk voor de overheersching blijft voorloopig buiten 
beschouwing, wijl op het gebied van de oude stempels vondsten 
zijn gedaan en nog zijn te verwachten, welke nader onder
zoek en een afzonderlijke behandeling vereischen. 

Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om serieuze ver
zamelaars er op te wijzen welke stempels niet op losse zegels, 
maar op geheele stukken of uitknipsels met genoegzame aan
wijzingen moeten worden verzameld. 

De eerse aanvulling betreft de lijst van bekende naam
stempels met nummer van het departement. Vooraf echter 
voor hun mededeelingen een woord van dank aan de beeren 
Boogaard, Carsten, Priederich, Jansen, Korteweg, mr. Van 
Nievelt, Van Nifterik, Traanberg, Tresling, Veen, mr. De 
Veer en Van der Willigen. 

Blz. 7. model 18. 
118 Amersfoort 
123 Assen 
126 Baartwyk 
93 Berg-Op-Zoom 
93 Breda 

119 Delft 
120 Deventer 
119 Dirksland 
121 Doesbourg 
118 Edam 
120 Enschede 
119 Gorcum 
119 Gouda 
118 Haarlem 

121 Harderwyk 
121 Hattem 
126 Heusden 
118 Hoorn 
120 Kampen 
118 Naarden 
118 Purmerend 
119 Schiedam 
118 Texel 
125 Tholen 
125 Ter Veere 
123 Winschoten 
126 Woercom 

De dierste aanvulling en de laatste zijn ontleend aan het 
verslag van „Kring Laren" (De Philatelist, December 1935). 
In het Fransche stempelwerk komt de hier nog niet geziene 
stempel 123 Appingadam voor. Hoewel er in Fransche werken 
geen melding van wordt gemaakt, schijnt tijdens de over
heersching ook te Willemstad een postkantoor geweest te 
zijn, want op een brief van 21/12 1813 komt een stempel 
Willemstadt (let wel: met dt) voor, waarboven fragmenten, 
welke mede door de plaatsing doen denken aan P. 93. P. 

De s-pelling van de kantoornamen in het Fransche stempel
werk is vrijwel gelijk aan die in de Annuaire des Postes; biJ 
de stempels is hiervan nog al eens afgeweken. 

Leiden heeft twee stempels van verschillende grootte ge
bruikt; van 's Gravenhage zijn thans drie bekend, n.1.: 119 
Lahaije en twee van diverse grootte: 119 La Haye. 

Blz. 7, model 20a. 
P. 124. P. Aurich 
P. 93. P. Berg-Op-Zoom 
P. 118. P. Beverwyk 
P. 126. P. Bois-Le-Duc 
P. 93. P. Breda 
P. 119. P. La Brielle 
P. 119. P. Dirksland 
P. 121. P. Doesbourg 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

P. 119. P. Dordrecht 
P. 92. P. Flessingue 

( P. 125. P. Goes 
( P. 125. P. Ter Goes 

P. 119. P. Gouda 
P. 118. P. Haarlem 
P. 121. P. Harderwyk 
P. 122. P. Harlingen 
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P. 125. P. Tholen 
P. 118. P. Utrecht 
P. 125. P. Veere 
P 95 P Venlo 
P. 125. P. Zierikzée 
P. 121. P. Zutphen 
P. 120. P. Zwolle 

( P. 119. P. La Haue 
{ P. 119. P. La Haye 

P. 118. P. Le Helder 
P. 119. P. Leyde 
P. 119. P. Maasluis 
P. 123. P. Meppel 
P. 125. P. Middelbourg 
P. 119. P. Rotterdam 
Bij sommige stempels ontbreekt de punt achter de laatste 

P, wellicht een gevolg van afslijting. In den stempel van 
Venlo zijn de beide letters P dichter b\j het nummer geplaatst 
en komen geen punten voor 

De francostempel prijkt ook op dienstbrieven, waarbij dan 
sene portvermelding op de keerzijde werd gesteld, hetgeen bij 
particuliere ongefrankeerde brieven op de voorzijde ge
schiedde. Zoo staat achterop een brief, waarop aan de voor
zijde de griffe ( = naamstempel) Magnan van een directeur 
der registratie is afgedrukt, het getal 10. Op een aan de 
3e divisie infanterie te Amsterdam geriehlen brief staat in 
dorso 3d ( = 3 duiten). 

Blz. 9, model 21. 
Berg-Op'Zoom, Eindhoven, Enkhuizen, Geertruidenberg, 

Hattem, Leuven, Liège, Luxembourg, Mechelen, Munniken-
dam, Namur, Namen, Steenbergen, Thienen, Tilburg, Ton
geren, Ter Veere, Wageningen en Woercom. 

In December 1813 en het geheele jaar 1814 is de stempel 
La Haiie gebruikt. Op Medenblick is Medemblik gevolgd. 
Nader is gebleken, dat model 21a op het distributiekantoor 
Wolvega heeft dienst gedaan; het postkantoor stempelde 
Heerenveen. Het drietal stempels van Leiden moet door 
Leyde, Leijden en Leyden worden vervangen. 

Sommige kantoren hebben stempels van verschillende 
grootte gebruikt. Onder de stempels 's Gravenhage is er een 
met do letter A als in model 24b, welke als A met de v zoude 
kunnen worden aangeduid. 

In de noordelijke provinciën is het nummer van het der 
partement eveneens niet overal spoedig weggenomen, want 
118 Medenblick is 22/1 1815 gebruikt en 93 Geertruidenberg 
zelfs nog in 1827. Het is dus van belang zooveel mogelijk 
gedagteekende stukken te verzamelen. Jammer genoeg komen 
stukke" aan de markt, waarop een datum of alleen een jaartal 
niet door afzender of geadresseerde, maar door den vinder 
is vermeld. Reeds is het in enkele gevallen gebleken, dat die 
aanteekening niet juist kan zijn. Maar ook al weet de bezitter 
toevallig, dat de gegevens consciëntieus zijn overgenomen van 
de bijbehoorende doch daarna vernietigde brieven of be-
scheii'en, wie zal in lateren tijd de juistheid van eene aan-
teekening door den vinder, waarop het soms aankomt, kunnen 
garandeeren ? 

M. i. zijn die aanteekeningen, hoe goed bedoeld ook, uit 
den booze. 

Blz. 9, model 22. 
Na de overheersching hebben de postkantoren, zoolang nog 

geen nieuwe officieele francostempel was ingevoerd, zich on 
verschillende wijzen weten te behelpen. Stempels met P P 
in drukletters (modellen 20a, waarvan het nummer van het 
vroegere departement was weggenomen) zijn gevonden van 
Alkmaar 11/5 1814, Brielle, Delft, Dordrecht, Leyde 24/12 
1814, Middelbourg 20/12 1814, St. Nicolas 5/10 1818, Rotter
dam 6/1 1815 en Utrecht 24/12 1814. 

Het model 295 van het vroegere tractaat met Frankrijk is 
zelfstandig gebruikt te Dordrecht 24/12 1814, Goes, 's Her-
togenbosch 18/12 1814 en Wageningen 20/12 1814. 

Een combinatie, waarbij het model 295 midden boven den 
plaatsnaam is geplaatst, is gezien van Goes en Hoorn 
16/12 1814. 

Blz. 10, modellen 24, 24b. 
De hierna vermelde stempel van Amersfoort is gezien op 

een brief van 20/12 1814. In 1831 is Leyden met Franco in 
drukletters gebruik. Bii stempels in drukletters van eenzelfde 
kantoor komen verschillen in grootte voor. 

Evenals te Leiden heeft te Utrecht een stempel met Franco 
in schrijfletters dienst gedaan. Purmerend gebruikte in 1837 
een stempel met plaatsnaam en Franco beide in schrijfletters. 

Hierna volgt de lijst van de thans bekende stempels met 

J. K. RIETDIJK. 

typenindeeling, voor zoover de duidelijkheid van de stempels 
dit toeliet. A met de v wordt door Av voorgesteld. 

A Aalst Av Heusden 
Av Alkmaar A Hoorn 
Av Almelo Av Kampen 
Av Alphen ( Av Leuwaarden 
Av Amersfoort ( A Leeuwarden 

A Av Amsterdam A Av Leuven 
A Antwerpen Av Leyden 

Av Arnhem A Luyk 
Av Assen A Luxemburg 

A Bergen A Maaseik 
A Bergenopzoom Maassluis 

Beverwyk Av Maastricht 
Av Bommel ( A Medemblik 

A Breda ( Av Medenblik 
Av Brielle Av Meppel 

A Brussel Av Middelburg 
A Delft Av Monnikendam 

Av Deventer A Av Nymegen 
Av Dirksland A Ostende 

A Doesborgh A Rotterdam 
A Dokkum Av Rozendaal 
A Doornik A Av Schiedam 
A Av Dordrecht A Schoonhoven 

Av Edam A Sittard 
Av Eindhoven A Sneek 
Av Enkhuizen Av Steenbergen 
Av Enschede Av Tergoes 

Franeker Av Tilburg 
A Gend Av Tholen 
A Av Gorcum A St Truyen 
A Av Gouda A Utrecht 

Av Grave A Av Venlo 
A Av 's Gravenhage A Av Vlaardingen 
A Av Groningen Av Vlissingen 
A Av Haarlem Wageningen 
A Av Harderwyk Av Winschoten 
A Harlingen A Winterswyk 

Av Hattem Av Woudrichem 
( Av Heereveen A Yperen 
( A Heerenveen Av Zaandam 

Av De Helder Av Zierikzee 
Av Hellevoetsluis Av Zutphen 
Av Helmond Av Zwolle 
Av 's Hertogenbosch 

Nog is een stempel van Alkmaar bekend, waarbij A met 
de V alleen in Franco voorkomt. 

Blz. 12. model 26a. 
Sittard. Het distributiekantoor Fauquamont (de Fransche 

benaming voor Valkenburg) werd volgens het Belgische 
stempelwerk, blz. 40, op 4 Maart 1838 vervangen door een 
postkantoor; dit kantoor heeft een klein model 26a (midd. 
24 m.M.) gebruikt. 

Blz. 13, model 27. 
De stempel Franco is rpeds in 1829 gebruikt en wel te 

Amsterdam op 2 Maart en te 's Gravenhage 26 Juli, zoodat 
tusschen het verstrekken van den dagteekeningstempel en 
van het model 27 slechts enkele weken zullen zijn verloopen. 

Ook van Willemstad is een Franco met A met de v gezien. 
Blz. 13, model 28. 

Voor zoover thans bekend zijn de uiterste data van gebruik 
23 Sept. 1833 en 5 Maart 1835. 

Blz. 13, model 28a. 
Op 7 Augustus 1835 heeft een stempel dienst gedaan, waar

bij de letters hooger en slanker waren dan die van model 28a. 
Zie verder omtï'ent de modellen Franco Amsterdam het 
artikel van den heer Carsten in De Philatelist van Mei 1936. 

Blz. 14, model 29. 
Naarden. 

Blz. 15, model 30. 
Eindhoven, Goes, Naarden, Steenbergen; Zeist vervalt. 
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Blz. 16, model 31. 
Delden, Dixmude 7/3 1821, 's Graveland, Middelharnis, Nii

kerk, Oudort), Smilde. Varsseveld. Voorschoten, de enkele 
letter W van Waddingsveen. Zevenbergen in schriifletters, 
model 21a van Wolvefra en een geliikvormig S Heereveen van 
Steenwiik 23/1 1821. Ten slotte Zwaluw in cirkelvorm, doch 
zonden* omranding. 

Het oudste exemplaar is thans een stempel Zwammerdam 
van 3/1 1812. 

Blz. 16, model 32. 
Bloemendaal (door Heringa niet als distributiekantoor ver

meld), Breukelen. Brouwershaven, Eemnes,, Oroenlo in drie 
grootten, Hardenberg, Harmelen, Hillegom, Klundert, Oude
water (twee stuks, n 1. rechtliinige plaatsnaam in een ovaal, 
benevens gebogen naam in een cirkel) en Sassenheijm. 

(Wordt vervolgd). 

DUTTSCHE INFLATIEUITGIFTEN 
MEI 1921 TOT EN MET NOVEMBER 1923 

II. 
door M. J. VAN HEERDTKOLPF. 
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Van Mei tot October 1922 had te 
München een tentoonstelling plaats van 
nijverheid en industrie (Gewerbe
schau), ter eere waarvan begin April 
zes postzegels in de waarden van IK, 
2, 3, 4, 10 en 20 mark werden uitge
geven. De zegels stellen het Munchener 
stedelijk wapen voor, naar het ontwerp 
van prof. Ehmcke. De vier lagere 
waarden zijn gedrukt op papier met 
watermerk wafels; de twee hoogste op 
papier met watermerk ruiten (liggend). 
De tanding is 13 : 13 K; druk plaatdruk. 

Reclame is aangebracht op de 4 verticale strooken tusschen 
de zegelrijen. 

Tussclien half Mei en begin Juni verschijnen nogmaals 
zegels in het posthoorntype, in de waarden van 2, 3 en 4 mark, 
echter éénkleurig (2 mark lila, 3 mark rood, 4 mark donker
groen). Zij zijn overigens geheel gelijk aan de tweekleurige 
zegels van dezelfde waarden (met watermerk wafels). Het
geen over de drukken, zegelrollen, reclameranden en tanding 
van deze zegels is gezegd, geldt eveneens voor de éénkleurige, 
met uitzondering van het éénkleurig 4 mark zegel, dat niet 
in rotatiedruk bestaat. 

Begin Juni verschijnen wederom twee zegels in het post
hoorntype, tweekleurig, n.l. een 5 en een 10 mark zegel, 
uitsluitend in rotatiedruk, zonder reclameranden. De zegels 
bestaan ook in zegelrollen. De tanding is 14 : 14K. Plotseling j 
verschijnt begin Augustus nog een zegel in het cijfertype 

J J 6 6 sa ^9^9 
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(Geiger) in de waarde van 75 nf., kleur donker ultramarijn, 
in plaatdri'k met drie verschillende soorten reclameranden. 
Dit 7eeel bestaat niet in zegelrollen De tanding is geliik 
aan die vnn de vroegere ciiferzegels in het ontwiert) Geiger. 

Fen "id mark zegel in het l ingwemig forniaat in offsetdmk 
vprschiint met October 1922 on nanier met watermerk wafels, 
kleur zwartblauw. tanding 14^ : 14K. 

De aanhoudende norfverhooginaen maken weer nieuwe 
zegelnitgiften nnodzakeliik. In dezelfde maand versch^'nen vier 
zegels in het nosthoorntvne; het zjin de 5, 6. 20 en 30 mark, 
benevens in November 1922 het 8 mark zegel en bep'in De
cember 1922 het 50 mark zeerel. De drie lage waarden zün 
éénkleunV' de drie hoope tweekleurig; n 1. de 5 mark bruin
geel, de 6 mark blauw, de 20 mark violetblauw en oranjerood, 
de 30 mark bmin en geel. de 8 mark olijfgroen, de 50 mark 
croen en lila. Het 50 mark zegel komt voor op papier met 
watermerk kruisbloemen ("zie onder ..Watermerken"). De 
zegels komen alle zes zoowel in plaat als in rotatiedruk voor. 
Fen pigenaardifheid is. dat tusschen den plaat en rotatie
druk een duideliik verschil bestaat in den vorm der waarde
ciifpr<5 Men d'iidt dTn ook f̂ en plaatdruk aan als tvpe I, den 
'•otatiedruk als tvpe II. De kleur van het 5 mark zegel is 
bii type I iets diener oranje, bii het 6 mark zegel iets dieper 
blauw; van het 50 mark zegel is de groene onderdruk don
kerder dan bii tvpe I. Alle zes zegels komen voor op panier 
met watermerk wafels. De zegels bestaan ook in zegelrollen; 
bii den yilaotririik komen reclameranden voor. 

De tarieven blüven stügen Tusschen 15 November en 15 
December 1999 stijft het nort voor een stadsbrief (t. m 20 
"•ram) van 4 tot 10 ma"k. voor een binnenlandschen brief 
(t m 20 pr!Jm> vin 12 tnt 9<^ mark. voor een buitenlandschen 
brief Ct m 20 fram) vrn 40 tot 80 mark. Wederom moeten 
ni'onwo nostze^els pqneenaakt worden. Tusschen begin Oc
<nbp^ en eind December verschünen achtereenvolgens de vol
"•ende waarden on panier met watermerk ruiten: 100 mark 
Uil. 200 mp'k rose. 300 mark er^en, 400 mark geelbruin, 
500 mark roodirTni« De tpokening is geljjk aan het 50 mark 
zegel Clangwernie formiat) . De druk is offset, de tanding 
14^ • 14V(.Tevens verschijnen in December opnieuw twee 
zegels in het arbeiderstvne. n.l. een 10 mark zegel blauw en 
een 1'̂  mark zegel rood. Het 10 mark zegel wordt in plaat en 
'"o+atiedruk vervaardigd; alleen van de zeeels in ro+atiedruk 
bestaan zegelrollen. Reclamp^anden komen voor bii beide 
drukken. Het 1? mark zepel werd uitsluitend in nlaatdruk 
vervaardi'^d en niet in zPfelr^^llen. F r bestaan 2 soorten 
'•oMnmeranden van dit zefel. Beide zegels zün gedrukt op 
pirxipr rn"+ vntprmerk wafels De tanding is 14 :14V(. 

On 11 December 1922 verschiinen twee weldadigheidszeo'els 
on paniPT met watermerk wafels Higtrend) in tweekleurigen 
off=etriruk naar een ontwerp van Oissarz.. Het zün een 
R 4 4 mark zeeel Cblauw en geelbruin) en een 1218 mark 
zegel (rnni\ on violetblauw). Papier met watermerk wafels, 
tandino 14. 

Beein .Tanuari 1993 verschiinen nogmaals zegels in het 
pnsthoorntvpe Ceenkleurig). Het zün een 20 mark (blauw
violet) en een 40 mark zecel (lichtgroen), terwiil het 30 mark 
zefel nas begin Februari wordt uitgegeven. Het 20 mark 
zeppl bestaat evenals het tweekleuriee (van eind October 
1922) in twee type (type I is plaatdruk, type II is rotatie

f^/^gtêOtÉÊtA ; ^ j 

Type I. 
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druk). Zegelrollen van dit zegel bestaan uitsluitend in rotatie
druk en het komt voor met reclameranden. Het 30 mark zegel 
bestaat uitsluitend in rotatiedruk (type I I ) ; het bestaat niet 
met reclameranden, noch in zegelrollen. Het 40 mark zegel 
heeft twee duidelijk zichtbare typen, waardoor de zegels 
zonder randen zelfs gemakkelijk kenbaar zijn. De waarde
cijfers van type I zijn grooter en breeder, evenals de sterren 
rechts en links van „Mark". Bij type II lijken de cijfers en 
inschtiften witter dan bij type I. Tevens is type II iets 
matter van kleur. Het zegel bestaat in zegelrollen en met 
reclameranden. De tanding der drie bovengenoemde zegels 
is 14 : 14K; papier met watermerk wafels. Abusievelijk wordt 
het 40 mark zegel in eenige Duitsche catalogi vermeld als 
behoorende hi} de serie van tweekleurige posthoornzegels 
van September en December 1922; dit is onjuist, daar het 
pas begin Januari 1923 werd uitgegeven. 

Half Januari 1923 gaat men er toe over nogmaals de lang
werpige cijferzegels (ontwerp Haas), die van September-
December 1922 op papier met watermerk ruiten werden ge
drukt, op papier met watermerk wafels uit te geven. De serie, 
die uit de waarden 100, 200, 300, 400 en 500 mark bestaat 
(kleuren dezelfde als van de serie op papier met watermerk 
ruiten), wordt aangevuld met drie hooge waarden, zijnde 
zegels van 1000 mark (grijs), 2000 mark (blauw) en 3000 
mark (donkerbruin). De tanding is 14:Ĵ  :14K; druk offset. 
Van deze serie verscheen als laatste zegel de 500 mark (in 
Maart 1923). Eveneens wordt in Januari 1923 een aanvullende 
waarde in het arbeiderstype uitgegeven, n.1. een 25 mark zegel 
(olijfbruin) op papier met watermerk wafels. Het zegel be
staat uitsluitend in plaatdruk; het komt voor met reclame
randen, doch niet in zegelrollen. 

Ten bate van de slachtoffers van de bezetting van het 
Rijn- en Roergebied worden op 19 Februari 1923 drie zegels 
voorzien van een opdruk, die de toeslag en het doel aangeeft, 
uitgegeven. Het ziJn het 5 mark ( + 100 mark) zegel (oranje), 
het 25 mark (-|- 500 mark) zegel (olijfbruin), beide in het 
arbeiderstype, en het ploegertype van 20 mark ( + 1000 mark) 
(grijsblauw met groen), op papier met watermerk wafels. 

Tusschen einde Februari tot en met 25 Mei 1923 blijven 
druppelsgewijze, met tusschenpoozen van plm. 2 weken, 
zegels verschijnen, zoov.el in het arbeiderstype als in een 
nieuw type, dat wij „kleine cijfers" zullen noemen. In het 

flOOjï 

Klein cijfertype. 
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arbeiderstype verschijnen 5, 20, 30, 40 en 50 mark zegels op 
papiei met watermerk wafels in tanding 14 : 1434. Het 5 mark 
zegel bestaat uitsluitend in plaatdruk met reclameranden en 
niet in zegelrollen. Het 20 mark zegel komt voor in plaatdruk 
zonder reclameranden en in zegelrollen. Het 30 mark zegel 
uitslu'tend in rotatiedruk zonder reclameranden en in zegel
rollen, het 40 mark zegel in plaat- en rotatiedruk zonder 
reclameranden en in zegelrollen en het 50 mark zegel bestaat 
alleen afkomstig van zegelrollen. De zegels in het kleine 
cijfertype zijn: 100 mark purperlila, 100 mark lichtlila, 200 
mark karmijn, 300 mark groen, 400 mark bruin en 500 mark 
rood. Alle zegels zijn in rotatiedruk vervaardigd, zonder 
reclameranden. Zij komen tevens voor in zegelrollen. 

Met Maart 1923 zijn de tarieven o. m. voor een stadsbrief 
(t. m. 20 gram) gestegen tot 40 mark, voor een binnen-
landschen brief (t. m. 20 gram) tot 100 mark en voor een 
buitenlandschen brief (t. m. 20 gram) tot 300 mark. 

Begin Mei 1923 verschijnt een 5000 mark zegel, staalblauw, 
in een geheel nieuw type, n.1. met een afbeelding van den 
Wartburg, op papier met watermerk wafels, in tanding 14; 
koperdruk. Wij zullen dit zegel wat uitvoeriger beschrijven 
in verband met de vijf typen, die ervan bestaan. Hier volgt 
een beschrijving van een vel van deze zegels, dat zich in 
miJn verzameling bevindt. 
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De vellen bestaan uit 50 zegels (10 X 5). De bovenrand 
draagt boven iedere verticale rij van 10 zegels een waarde
cijfer, b.v. boven de eerste rjj het cijfer 50.000, boven de 
daarop volgende rij 100.000 en vervolgens. De linkerrand van 
het vel draagt eveneens telcijfers voor de waarde van iedere 
horizontale rij. Op de vier velranden bevindt zich in het 
midden een kruisje + , in de kleur van de zegels. Op den 
ondersten velrand bevindt zich rechts van dit kruisje een 
plaatnummer (?) 4a in spiegeldruk. D© vijf typen onder
scheidt men naar de donkere of minder donkere graveering 
der wolkenlucht links en rechts van den Wartburg en hiernaar 
worden zij gerangschikt (vgl, Kohl, Handboek, dl. I, blz. 
1018 en 1019). ledere v e r t i c a l e rij van tien zegels 
bevat de typen zooals op bijgaande teekening aangegeven. 
De zegels zijn op de horizontale rijen gelijk aan elkaar. Het 
ligt niet in den aard van dit artikel om over het ontstaan 
van deze typen uit te wijden. 

Tot begin Juli heerscht er nu rust in de postze(gelproductie, 
behalve de uitgifte van een serie luchtpostzegels, waarover 
later. Men zou deze rust kunnen vergelijken met de stilte 
voor den storm. 

Begin Juli verschijnt een 1000 mark zeo-el, grijs, in het 
kleine cijfertype, op papier met watermark v/afels, getand 
14 : 14K, in rotatiedruk, zonder reclameranden. Ook in zes-el-
rollen wordt dit zegel uitgegeven. In het langwerpig cijfer
type (offsetdruk) verschijnen begin Augustus een 4000 mark 
zegel (^violet) en een 5000 mark zegel (oli)fgrijs) in tandin? 
14% : 14K, op papier met watermerk wafels, en eind Juli 
een 10.000 mark zegel, olijf, met de afbeelding van den dom 
van Xeulen, in koperdruk op papier met watermerk v/afels 
liggend, in tanding 14. 

Met September 1923 worden alle hier beschreven zegels 
met minder dan 100 mark waarde ongeldig verklaard (met 
uitzondering van de Germania-zegels) en met 30 November 
alle zegels met een hoogere waarde dan 100 mark. 

Wij staan aan den vooravond van de Duitsche financieele 
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debacle. Reeds waren met 1 Augustus 1923 de tarieven voor 
een stadsbrief (t. m. 20 gram) gestegen tot 400 mark, voor 
een binnenlandschen brief (t. m. 20 gram) tot 1000 mark, 
voor een buitenlandschen (t. m. 20 gram) tot 3000 mark. 
Vanaf eind Augustus dateert de stroom van opdrukken, Mio-
en Mia-waarden, welke gedurende bijna drie maanden over 
Duitschland losbreekt. 

(Wordt vervolgd). 

ECHTHETDSKENMERKEN 
HAMBURG NRS. 5 EN 17-17a 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 
Nr. 5 ongetand, nrs. 17-17a getand 1 3 ^ ; beide watermerk 

golflijn. 
1. 4 heele, 2 halve lijnen. 
2. Punt voor H van Hamburg. 
3. Kruleinde dik. 
4. Krul raakt meest rand en band. 
5. Voet M soms gebroken. 
6. Krulversiering raakt band twee keer, randlijn niet. 
7. 5 lijnen, waartusschen soms puntjes. 
8. 4 lijnen en een klein lijntje naasi kop der G. 
9. Punt achter Schilling. 
10. ) 
11. ) Meest puntje in 3. 
12. Er bestaat een plaatfout met halve letter 1 (beneden-

helft mankeert). 
13. Klein streep boven E. 
14. Een streep met 3 kleine lijntjes. 
15. 10 lijnen en een punt, 
16. Krulversiering raakt binnenrandlijn. 
17. Band raakt binnenrandlijn. 
18. Krulversiering staat geheel vrij. 
19. 9 lijnen. 
20. 2 lijnen en 4 a 5 lijntjes of punten. 

II ff 
/^-V/S.'jr. 

21. 5 lijntjes of punten boven P. 
22. Onderste krul raakt band. 
23. Mikroskopisch klein puntje voor r. 
24. Versiering staat geheel Vrij. 
25. Linkertak der versiering raakt band, rechtertak staat 

vrij. 
26. 4 lijnen, waarvan de meest linksche df dikste is. 
27. P.mten der ster meest gevuld. 

DE REPUBLIEK VENEZUELA 
BESTAAT 125 JAAR 

door mr. J. H. VAN PEURSEM. 
Terwijl ons land over twee jaar de voor 125 jaar herstelde 

onafhankelijkheid zal herdenken, vierde de Venezolaansche 
Republiek op 5 Juli j.1. het 125-jarig bestaan van den staat. 
Reeds door Columbus gedurende zijn derde expeditie ontdekt 
op 1 Augustus 1498, behoorde het land eeuwen lang tot de 
rijke bezittingen der Spaansche kroon. Tegen het einde der 
achttiende eeuw begon in Venezuela, gelijk overal elders de 
drang naar vrijheid te leven. Men wilde niet langer win
gewest zijn van Spanje: men begeerde zelfstandig bestuur. 
Vooral de Criollos, de in Latijnsch-Amerika geboren blanken, 
wilden die vrijheid: zij toch zouden in de te vormen onaf
hankelijke staten den boventoon aangeven ! Voor de negers 
en Indianen was de zaak aanvankelijk vrijwel onverschillig: 
zij zouden toch onderdrukt blijven. Pas de staatsmansvsajsheid 
van Bolivar, die gelijkheid van allen voor de wet nastreefde, 
bracht in de stemming der kleurlingen verandering. 

Tot de meest vooraanstaande figuren der vroegste vrij-
heidsstrooming behoorde Francisco Antonio Gabriel de Mi
randa, een generaal, die in den Noord-Amerikaanschen vrij
heidsoorlog en daai'na tijdens de Fransche revolutie (men 
denke aan zijn naam in de Are de Triomphe !) een groote 
rol had gespeeld. Reeds in 1806 had hij een poging tot op
stand gewaagd: tevergeefs. Weldra zou echter de krijgskans 
keeren. In Europa had Spanje te kampen tegen Napoleon: 
de Amerikanasche koloniën wisten daarvan een handig ge
bruik te maken. Aanvankelijk werden overal z.g. junta's uit
geroepen, welke in naam van den koning het bewind waar
namen Zoo ook in de hoofdstad van Venezuela, Caracas, waar 
op Witten Donderdag van het jaar 1810, 19 April, een „Junta 
suprema conservadora de los derechos de Fernando VII" werd 
ingesteld. Officieel bleef men het gezag van Spanje dus 
erkennen; feitelijk was er reeds mee gebroken. 

Als gezant van de junta werd de jeugdige Simon Bolivar 
naar Europa gezonden; hii overtuigde zich van de Britsche 
neutraliteit. Samen met Miranda keerde Bolivar tegen het 
einde van 1810 terug in Venezuela; de uitroeping der onaf
hankelijkheid werd in alle stilte voorbereid. Een Nationaal 
Congres werd bijeengeroepen; op het congres viel de be
slissing, dat op 4 Juli 1811, den Noord-Amerikaanschen „In

dependence Day", de onafhanke
lijkheid zou worden geproclameerd. 
Door toevallige omstandigheden 
werd het een dag later; op 5 Juli 
1811 werd vrijwel unaniem door de 
41 vertegenwoordigers der ver
schillende provinciën van Vene
zuela het besluit genomen, het 
land tot een onaf hankelij ken 
staat te maken. De proclamatie 
zegt in het kort het volgende. 
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„In don Naam van den Almachtigen God ! Wij, de vertegen
woordigers der Vereenigde Provinciën van Caracas, enz., in 
Congres vereenigd en in het volle bezit onzer rechten, welke 
WIJ op 19 April 1810 hebben herkregen, verklaren plechtig 
ten aanhoore der wereld dat genoemde Vereenigde Provinciën 
zijn en vanaf heden moeten blijven feitelijk en in rechte vrjje, 
souvereine en onafhankelijke staten." (Genoemde woorden 
vinden wij afgedrukt op de postkaart welke in 1911 ter ge
legenheid van het eeuwfeest werd uitgegeven). 

ïCORREÖSa 
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Venezuela was een vrije staat geworden ! Miranda zou wel
dra aan zijn volk ontvallen. De vrijheid werd door talrijke 
vaderlandslievende mannen verdedigd en voltooid; het is 
bovenal het werk van den genialen staatsman Simon Bolivar 
geweest, dat de vrijheid kon gehandhaafd blijven. Wanneer 
wij tegenwoordig een vrij en onafhankelijk Venezuela kennen, 
dan is dat vooral te danken aan zijn staatsmanstalenten en 
zijn krijgsmansgaven al zegt de tegenwoordige president 
van Venezuela, generaal Eleazar Lopez Contreras, een vurig 
bewonderaar van Bolivar, terecht, dat de staatsmanstalenten 
van den Bevrijder primair waren. Bolivar, steeds getrouw 
bijgestaan door zijn vriend Sucre, heeft later nog vijf staten 
bevrijd; in het bijzonder echter zal hij blijven de „Bevrüder 
van Venezuela". Moge Venezuela het zesde 25tal jaren van 
vrijheid goed beginnen onder de leiding van ziJn nieuwen 
President. 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTI
KELEN, IN MAART EN APRIL 1936 IN 
BÜITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 

VERSCHENEN 
door M. J. VAN HEERDTKOLFP. 

Afkortingen der tijdschriften: 
A.PH.: American Philatelisf. 
C.C.PH.: Collector's Club i^hilatelist. 
E.T.: L'Echo de la Timbrologie. 
G.: Die Ganzsache. 
G.B.:Germania Berichte. 
G.S.M.: Gibbons' Stamp Monthly. 
L.PH: London Philatelist. 
I.B.J.: Illustriertes Briefmarken Journal. 
PH.J.G.B.: Tiie Philatelie lournal of Great Britain. 
PH.B.: Le Philatéliste Beige. 
PH.Z.: Philatelisten Zeitung 
P.: Die Post. 
PMRK.: Die Postmarke. 
S.C: Stamp Collecting. 
S.B.Z.: Schweizer Briefmaiken Zeitung. 
W.E.PH.: West End Philatelist, 

Algemeen. 
Grundbegriffe der Philatelie. (Vervolg van blz. 46). PMRK. 

1936, 87, 97. 
Abessinië. 

Abessinien und seine Marken. P. jrg. 43, 1936, 68. 
Ethiopië. PH.B. jrg. 16, 1936, 25, 39, 67. 

België. 
Le 20 centimes Médaillon deutele de 1863. PH.B. jrg. 16, 

1936, 41. 
Contribution ä l'étude des obliterations belges. PH.B. jrg. 

16, 1936, 30, 46, 71. 
Nos Premiers Timbres Typographies (18651883). PH.B. 

jrg. 16, 1936, 57. 
Canada. 

Canadian Stamp Booklets S.C. vol. XLVI, 1936, 17. 
China. 

The Chinese AirPost 19201935. C.C.PH. vol. XV, 1936, 69. 
Cyprus. 

A Study of the Half Piastre Cyprus from 1st July, 1881, to 
June, 1886. PH.J G.B. vol. XLVI, 1036, 57. 

Denemarken. 
Numeral „1" Cancellations, on Denmark Number One. 

C.C.PH. vol. XV, 1936, 88. 
Duitschland. 

Die Auftragsnummern auf den Marken des Deutschen 
Reiches. PMRK. 1936, 5'3, 84. 

Die deutschen Francotyp und KomusinaStempel am 
Jahresende 1935. PMRK 1936, 103. 

Die deutsche Heerespost an der Westfront. (Vervolg van 
blz. 36). PMRK. 1936, 71, 115. 

„Graf Zeppelin" im Jahre 1935. (Vervolg van blz. 56). 
I.B.J. jrg. 63, 1936, 86, 117. 

Rhineland's Unissued Stamps. S.C. vol. XLVI, 1936, 3. 
Egypte. 

Egypt. The two piastres postage due of 1889, surcharged 
„3 millièmes, etc." by typography in Cairo. S.B.Z. jrg. 
IL, 1936, 24. 

Estland. 
The Stamps of Estonia. G S.M. vol. IX, 1936, 86, 138. 

Falklandeilanden. 
The Falkland Dispute. G.S.M. vol. IX, 1936, 126. 
Falkland Islands. Furthe» data on the red frank and 

provisional issue of 18911892, etc. L.PH. vol. XLV, 1936, 
54, 58. 
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Frankrük. 
Entre 1'Armistice et la Commune (28 janvier - 31 mars 

1871). E.T. jrg. 50, 1936, 391. 
Occupation allemande en 1870-71. Affranchissements mixtes 

et lettres taxées. S.B.Z. jrg. IL, 1936, 49. 
Les Timbres de Recouvrement. E.T. jrg. 50, 1936, 171. 

Fransche Koloniën. 
Etude sur les Premières Emissions Générales des Colonies 

Francaises. E.T. jrg. 50, 1936, 291. 
Groot-Britannië. 

Great Britain. III. The Victorian Surface Printed issues. 
(Vervolg). G.S.M. vol. IX, 1936, 116. 

Groszbritannien: Die Harrison-Photogravüren 1934-1935. 
PMRK. 1936, 50. 

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

(Vervolg van biz. 10). L.PH. vol. XLV, 1936, 28. 

Lagos. 
The Posts and Postage Stamps of Lagos. S.C. vol. XLV, 

1936, 702, vol. XLVI, 19S6, 21, 97, 121. 

Malta. 
Malta's Jubilee Stamps. G.S.M. vol. IX, 1936, 108. 

Mauritius. 
Post Paid Mauritius. L.PH. vol. XLV, 1936, 36. 
Les timbres de ITle Maurice. S.B.Z. jvg. IL, 1936, 67. 

Mexico. 
Mexico. L.PH. vol. XLV, 1936, 75. 

Nyassaland. 
The Air Mails of Nyasaland. S.C. vol. XLV, 1936, 669. 

Oostenrijk. 
Die Barfrankierung von Gerichtsbriefen in Oesterreich. 

PMRK. 1936, 88. 
Das Ende der österreichiscnen Post in den Donaufürsten

tümern (1869-1879). PMRK. 1936, 55. 
Die erste Ausgabe von Oesterreich und Lombardei-Venetien 

1850-1858. PMRK. 1936, .^2. 
Oostenrijk en Lombardije. 

Die erste Ausgabe von Oesterreich und Lombardei-Venetien 
1850-1858. PMRK. 1936, 101, 109. 

Palestina en Trans-Jordanië. 
Palestine and Trans-Jordan. G.S.M. vol. IX, 1936, 128. 

Rumenië. 
Beiträge zur Geschichte d y rumänischen Post und deren 

Postwertzeichen mit besonderer Berücksichtigung der 
Poststempel. (Vervolg van blz. 35). PMRK. 1936, 66. 

The Postage Stamps of Roumania. Some Notes on the 
Stamps of Moldo-Wallachia, 1862-1864. PH.J.G.B. vol. 
XLVI, 1936, 41, 61. 

Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Rou-
manie (1858-1872). S.B.Z. jrg. 16, 1936, 63. 

Saargebied. 
Etudes sur les Timbres-Poste de la Sarre, 1920-1935. E.T. 

jrg. 50, 1936, 239, 351. 
Sarawak. 

Sarawak. The 2 Cents Provisional of 1874. PH.J.G.B. vol. 
XLVI, 1936, 65. 

Tsjecho-Slowakije. 
Die Postmarken der Tschechoslowakei. PMRK. 1936, 46, 

82, 112. 
Thurn en Taxis. 

Thurn und Taxis. L.PH. vol. XLV, 1936, 86. 

Turkije. 
Notes on the Adhesive Postage and Postage Due Stamps 

of Turkey of the Duloz Type. A correction. L.PH. vol. 
XLV, 1936, 31. 

Vereenigde Staten. 
The First Airmail Letter. \ .PH. vol. 49, 1936, 330. 
Standardized Hand Stamp Cancellations on the Bank Note 

Issue. A.PH. vol. 49, 1936, 289, 342. 
The United States Postage Stamps of the 20th Century. 

C.C.PH. vol. XV, 1936, P2. 
The U.S. Two Cent Green of 1887. A.PH. vol. 49, 1936, 277. 

Zweden. 
300 Jahre königlich schwedische Post. I.B.J, jrg. 63, 1936, 

69. 
Zwitserland. 

Marques Postales Manuscrites des XVIIe et XVIIIe siècles. 
I. S.B.Z. jrg. IL, 1936 (5). 

Vervolg van het werk over de Zwitsersche Afstempelingen. 
S.B.Z. jrg. IL, 1936 (9). 

1—riiiiwr? r :<ry7yq\?j^^ i f^ 
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie). 

Den heer hoofdredacteur van het Maandblad, 
Maastricht. 

Geachte heer. 
Het spijt ons u te moeten schrijven naar aanleiding van een 

hoofdartikel in het Maandblad van Mei, dat ons ten zeerste 
heeft jjegriefd. In dat artikel n.1. worden door een handelaar 
stellingen verkondigd die dusdanig gericht zijn tegen het 
veilingbedrijf en waarbij het eigenbelang van den schrijver 
en van alle postzegelhandelaren die zich door de veiling
houders benadeeld voelen, dusdanig wordt naar voren ge
schoven, dat het belang van den verzamelaar, voor wien het 
artikel geschreven is, geheel in het gedrang dreigt te komen. 
Daar komt nog bij dat de stellingen, afgezien van het sterke 
eigenbelang dat eruit spreekt, zeer gemakkelijk weerlegbaar 
zijn en in een debat met terzake kundigen absoluut on
houdbaar. 

Wij willen het artikel even letterlijk op de gewraakte 
plaatsen citeeren: 

„Bij verkoop in veiling kan nooit een vastgestelde opbrengst 
„van tevoren worden bepaald. Dit komt, omdat het verkoop-
„debiet van den veilinghouder beperkt is. De handelaar toch 
„heeft de heele wereld als afzetgebied en kan daardoor met 
„zorg de beste markt uitzoeken, de veilinghouder kan dit niet, 
„wat wel blijkt uit de tijdruimte die verloopt tusschen ont-
„vangst der veilingcatalogi en het tijdstip waarop de veiling 
„plaatsvindt. Hierdoor hebben overzeesche koopers geen ge-
„legenheid aan de veiling deel te nemen. Op de veilingen 
.,wordt zeer veel door handelaren zelf ook gekocht, waaruit 
„kan worden afgeleid dat de zegels heusch niet meer op-
„brengen dan bij verkoop direct aan een handelaar. Ook al zou 
„een verzameling in veiling evenveel opbrengen als een han-
„delaai u daarvoor geboden zou hebben, dan bent u nog 
„achterop, daar van de opbrengst nog een zeker percentage 
„ten bate van den veilinghouder wordt afgetrokken. Er wordt 
„wel eens door veilinghouders geadverteerd dat zekere zegels 
„voor zeer hooge bedragen zijn geveild. Zeker, dat kan ook 
„wel eens voorkomen, maar daarentegen zijn er ook vele 
„zegels in elke veiling aanwezig welke bij lange na niet de 
„waarde opbrengen die zij inderdaad behooren te hebben. 
.,Mocht een veilinghouder u een garantie geven wat betreft 
„de opbrengst van de te verkoopen verzameling, dan baat het 
„niet daarnaar te refereeren indien dit bedrag niet wordt 
„behaald. Nogmaals, de veilinghouder is in alle opzichten be-
„perkt verkooper en moet zich geheel overgeven aan de 
„kooplust van zijn beperkte clientèle. U kunt natuurlijk voor 
„uw zegels een limiet stellen, maar bij een eenigszins belang-
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„rijke verzameling is dit niet doenlijk. Bovendien, wanneer de 
„limieten te hoog zouden zijn, zoodat u zegels terugontvangt, 
„dan wordt u meestal als kooper beschouwd en worde de koop-
„provisie u in rekening gebracht. Indien u er echter toch toe 
„besluit uw zegels in veiling te verkoopen, doet u goed voor 
„ieder onderdeel uwer verzameling de best mogelijke markt 
„op te zoeken, b.v. enz " 

Wij moeten tegen dit alles het navolgende te berde brengen. 
Het verkoopdebiet van een veilinghouder is niét beperkt. 

Het is integendeel veel grooter dan van een handelaar. Het 
aantal adressen van koopkrachtige verzamelaars waarover 
de veilinghouder beschikt is veel grooter dan het aantal re
laties van een doorsnee-handelaar. Een veilingcatalogus is 
attractief; bijna ieder verzamelaar vraagt veilingcatalogi aan 
en wanneer hij ook maar van eenige waarde is wordt ziJn 
adres zorgvuldig bewaard, met aanteekening van hetgeen 
waarnaar ziJn bu zondere belangstelling uitgaat. Mocht in een 
veiling zooiets voorkomen, dan krijgt de verzamelaar nog een 
speciale brief om iijn aandacht erop te vestigen ! De veiling
houder verzendt ziJn catalogi over de heele wereld, geachte 
heer Millaard; bij een eenigszins belangrijke veiling verzenden 
wij dundrukedities der -;atalogi per vliegjpost naar Indië en 
ontvangen veelal telegrafische orders; wist u dat alles, ge
achte heer Millaard ? 

Ook de veilinghouder weet zeer goed wanneer een stuk in 
het buitenland meer waard is dan hier te lande, maar als hij 
een góéd veilinghouder is, dan attendeert hij de hem bekende 
buitenlandsche reflectanten en krijgt van hen in vele gevallen 
zeer belangrijke orders. Dat handelaren zelf ook koopen op 
veilingen is juist, maar heel velen koopen voor rekening van 
cliënten en betalen als zoodanig toch een behoorlijke prijs. 
Omgekeerd zijn er vele verzamelaars die niet bij handelaren 
koopen, maar uitsluitend op veilingen, niet zoozeer om gelde
lijk voordeel, dat in vele gevallen niet aanwezig is, dan wel 
om de thrill van het koopen op een veiling, de spanning en de 
prettige sfeer van een veilingzaal, waarvan de psychologische 
invloed uitgaat dat er nog vele andere liefhebbers bestaan, 
wat de kooplust stimuleert en zeer gunstig werkt op de phila
telic. BiJ verkoop in veiling wordt ieder stuk onmiddellijk ver
kocht aan den liefhebber die er het meeste voor over heeft, 
waardoor ieder stuk aan zijn prijs komt; bij verkoop aan een 
handelaar is deze geneigd, stukken waarvoor hij niet onmid
dellijk plaatsing heeft, lager te waardeeren, omdat hiJ voor
ziet ze lang in voorraad te moeten houden tot de liefhebber 
komt. Van dien hoogeren prijs in veiling profiteert alweer de 
verkooper. Zeker ziJn er zegels die niet de volle waarde op
brengen in veiling, maar een behoorlijk veilinghouder gooit 
de zegels niet weg en houdt op hegeen naar zijn meening 
onvoldoende belangstelling ondervindt. In elke veiling blijven 
stukken onverkocht omdat wiJ den prijs niet gunstig achten 
en een volgend keer gaat zoo'n stuk vrijwel steeds tegen 
een beteren prijs weg. 
Een veilinghouder die een garantie geeft van opbrengst, heeft 
zich daaraan te houden. Er zijn nauurlijk lieden die zeggen: 
„O mijnheer, dat brengt wel 10 mille op !" En dan zijn het 
er 4 ! Maar dat verstaan wij niet onder een garantie. Wij 
geven onze garanties schriftelijk en ziJn ze steeds tot de 
laatste cent nagekomen ! Dat eefl limiet niet te stellen zou zijn 
is gekheid; elke veilinghouder neemt genoegen met een r e d e-
lij k e limiet voor elk bijzonder stuk. En wanneer die limieten 
niet bereikt worden dan ziJn wij nog nooit zoo unfair geweest 
om provisie te berekenen over een klein deel onverkochte 
kavelingen ! 

Dat men voor zijn zegels de geschikte „markten" moet op
zoeken is totaal gekheid. Dat kan alleen gelden voor zeer 
groote en bijzondere stukken, maar niet voor een algemeene 
verzameling. Die kan iedere behoorlijke veilinghouder tegen 
de juiste waarde onderbrengen. 

Het zal den heer Millaard wellicht interesseeren dat de 
verzameling die wij geveild hebben op Zaterdagavond 23 Mei 
j.1. ten overstaan van notaris Ludwig opgebracht heeft netto 
ruim vier duizend gulden; op deze verzameling waren door 
drie Amsterdamsche postzegelhandelaren, en heusch behoor
lijke en betrouwbare handelaren, biedingen uitgebracht van 
respectievelijk ƒ 2500, ƒ 3000 en ƒ 3500 ! Is dit een uitzon
deringsgeval ? Neen, waarde heer, zulke gevallen vinden we 
in de praktijk bü herhaling ! 

Het ergste in deze heele aangelegenheid grieft ons, dat de 
heer Millaard misbruik maakt van zyn positie als medewerker 
van de redactie van het Maandblad. Hij is medewerker om de 
lezers zijn zeer gewaardeerde studies voor te zetten, b.v. over 
Engelsche zegels en over literatuur, maar niet om zijn eigen 
handelsbelangen te verdedigen ten koste (en ten onrechte) 
van veilinghouders die aan de philatelie goede diensten be
wijzen en voorts trouwe en groote klanten zijn van het Maand
blad. Wanneer de redactie de medewerking zoodanig waar
deert dat ze zulke stukken opneemt zonder ze zelfs aan de 
veilinghouders van tevoren voor te leggen, dan weten die 
veilinghouders waar ze aan toe zyn ! 

Wij vertrouwen echter dat u onze inzichten dienaangaande 
ook in de kolommen van het Maandblad een plaatsje zult 
willen geven, om althans beide partijen in deze onverkwikke
lijke zaak aan het woord te laten. 

Hoogachtend, 
Hekker's Po.'itzegelhandel N.V., 

P. J. HEKKER. 
Noot der redactie. 
Men kan elke zaak van twee kanten bekijken en wiJ hebben 

dan ook geen oogenblik gedacht, dat het artikel van den heer 
Millaard onverdeelde instemming zou vinden. Wat meer is, 
wij verwachtten, dat van andere zijde hierop gereageerd zou 
worden. Het spijt ons alleen, dat deze reactie den vorm van 
een protest en een bedekte bedreiging heeft. Kan dan in de 
Nederlandsche philatelistische wereld nimmer een aangelegen
heid eens wat ruim en vooral objectief worden bezien ? 

Waar beide „partijen" thans aan het woord ziJn geweest, 
achten wij dit onderwerp voldoende toegelicht en sluiten wiJ 
hierover de discussie. Ongetwijfeld zullen de beide stand
punten verhelderend hebben gewerkt, wat toch per saldo de 
bedoeling van het thans aangevochten artikel is geweest, 
ook al is men het niet over de geheele lijn met den schrijver 
Millaafd eens. 

Hooggeachte redactie. 
Gaarne zou ik iets in het midden willen brengen aangaande 

het in het Maandblad van Mei voorkomende stukje van den 
heer J. G. Millaard. Ik had gedacht, dat meer dan één ver
zamelaar het met den inhopd van dat stukje niet eens zou 
zijn geweest en dit kenbaar zou hebben gemaakt in het 
nummer van Juni. 

In de eerste plaats levert het gestelde over de beschadigde 
zegels gevaar op voor het verzamelen. Hoe meer den ver
zamelaars wordt voorgehouden goede en gave zegels te 
koopen, des te meer worden hun verzamelingen het aanzien 
waard. Een beschadigd zegel wordt altijd te duur betaald, 
want een handelaar zal het nimmer terugkoopen, tenzij het 
in een partij voorkomt, dan wel men het als rariteit moet 
nemen zooals het is. In tegenstelling met de meening van 
den heer M. acht ik het dan ook beter, niet spaarzaam te zijn 
met bemerkingen, doch op voorwaarde, dat deze in op-
bouwenden zin worden gegeven. Men moet niet nalaten een 
verzamelaar te waarschuwen, waneer aan zijn verzameling 
alerlei fouten kleven. Men doet beter, beweert de heer M., 
geen minder prettige dingen tegen zijn mede-verzamelaar te 
zeggen, doch iets verder beveelt genoemde heer aan, dat g ij 
niet boos moet zijn, waneer de handelaar ü wijst op valsche, 
beschadigde of gerepareerde zegels. Dit klopt niet in het 
betoog van den heer M. 

Ik ben overtuigd van de goede bedoelingen, die de heer M. 
met zijn stukje heeft gehad. Ik ben het echter niet eens 
met zijn opvatting over zegels met gebreken. Niet alleen 
dat de waarde der verzamelingen grooter wordt, doch het 
verzamelen van goede zegels acht ik bovendien een grooter 
genot dan het bijeenbrengen van zegels met allerlei tekort
komingen. Daarbij zal zelfs het bezwaar, dat onberispelijke 
zegels meer moeten kosten dan middelmatige, in het niet 
vallen. 

Onder beleefden dank voor de beschikbaar gestelde ruimte 
verblijf ik, hoogachtend, 

^ G. VAN DER MARK, 
voorzitter Postz.ver. „Dordrecht", 

afdeeling van „Philatelica". 
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V. T., te Arnhem. 
1. Van België bestaat de speciaalcatalogus „Grand cata

logue special illustre des timbres de Belgique et du Congo 
Beige" par Willy Balassei. 400 blz., fraai gebonden, te ver
krijgen bij Auf der Heide's Postzegelhandel, Hilversum. Prijs 
ƒ 3,50. 

2. In dezen catalogus staan alle bijzonderheden, als platen, 
tandingen, enz., van het Montenez-type. 

3. Voor Danzig is de Michel-catalogus de beste, verkrijg
baar: Europa en Overzee afzonderlijk en ook beide in een deel. 

4. Ook de twee tandingen van Zweden vindt U in den 
Michel-catalogus. 

In tanding 13: Nrs. 55-61-73-74-75. 
In tanding 13 en 13 :13K: Nrs. 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 

72. 
In tanding 13>^: Nrs. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. 

B. 
B., Ie Bussum, heeft een uitgebreide verzameling Neder

land tn Koloniën, waarbij van de uitgifte 1864 de Utrechtsche 
en Haarlemsche drukken, die hij maar steeds niet kan onder
scheiden, vooral plaat I en i l van de 5 cent, tevens de 15 cent 
oranje van bovengenoemde drukken. 

Utrechtsche en Haarlemsche drukken zijn van dezelfde pla
ten gedrukt, die bij overgave der werkzaamheden van de 
Munt naar Haarlem werden gezonden. Men moet letten op 
het verschillende papier: Utrecht het papier der uitgifte 1852, 
Haarlem dat der uitgitte 1867. Daardoor komt de Utrechtsche 
druk warmer uit en de Haarlemmer kouder. Het medaillon is 
bij de laatstgenoemde duidelijker. 

Bij plaat I der 5 cent 1864 werd, teneinde een regelmatige 
plaatsing der zegels te verkrijgen in verband met het perfo-
reeren, in den rechterbenedenhoek van elk zegel buiten het 
zegelbeeld een kruisje geplaatst, bestaande uit een vertikale 
en een horizontale streep. Meest is alleen de vertikale streep 
te zien van den hoek tot soms aan de L van postzegel. Door 
de perforatie meest slecht te zien. 

Bij plaat II ontbreekt dit kruisje. 
B. 

H., te Eindhoven, vraagt bijzonderheden betreffende eerste 
vluchten. 

De data en verdere bijzonderheden betreffende eerste 
vluchten enz. worden meest in de philatelistische bladen van 
te voren bekend gemaakt. Heeft u geen kennissen in Amerika, 
dan zou ik u aanraden aan „Die Zeppelin Luftschiffgesell-
schaft" te Friedrichshafen te schrijven, die u wel nadere in
lichtingen zal verstrekken. 

Aangezien de luchtvaartmaatschappijen voor een groot ge
deelte van de Philatelisten afhankelijk zijn, wat de mede te 
nemen post betreft, zijn zij meest gaarne hiertoe bereid. 

B. 

TenloónstelliTK^em 

POSTZEGELTENTOONSTELLING TE LUXEMBURG 
26 AUGUSTUS - 2 SEPTEMBER 1936. 

Met verwijzing naar het medegedeelde op blz. 121 van het 
vorige nummer kunnen wij thans berichten, dat voor deze ten
toonstelling zeer veel belangstelling bestaat. 

In de jury nemen plaats: 
mr. W. S. W. de Beer (voor ons land); 
R. Poncelet en P. Rotsaert (voor België); 

J. 1} Pileur en Langlois (voor Frankrijk); 
M. Lipp (voor Zwitserland); 
H. Köhler (voor Duitschland). 
Dit laatste staat evenwel nog niet vast. Voor Nederland 

komt er nog een tweede jui^lid biJ. 

«l T\oelc»)erken, 
^Tijclsdiriften 

PRIJSLIJST NEDERLAND & KOLONIEN, NR. 11, 1936-37. 
UITGAVE VAN DE FIRMA M. A. MANUSKOWSKL 

Bovengenoemde prijslijst, compleet met alle typen en tan
dingen, ontvingen wij van deze firma ter recensie. Zooals wiJ 
hebben mogen constateeren, is deze prijslijst geheel opnieuw 
bewerkt en zijn de laatste nieuwigheden erin opgenomen. 
Wederom is deze zoo overzichtelijke lijst in zakformaat uit
gegeven. Door de zegels in rubrieken te rangschikken en de 
vele practische en handige aanduidingen, heeft deze lijst een 
eigen karakter gekregen. Van de practische bewerking noe
men wij o. a. het gemak, dat bij iedere serie zooveel mogelijk 
de tandenmeter is afgebeeld en door het schuin plaatsen van 
de prijzen der duurdere tandingen de goedkoopste tanding 
direct te vinden is. Wij kunnen dan ook niet anders zeggen, 
dan dat deze handige lijst verdient in het bezit van een ieder 
te konien. Voor verdere inlichtingen verwijzen wij den lezer 
naar ten annonce van deze firma in dit nummer. 

LES TIMBRES DE RECOUVREMENT. 
HISTORIQUE - PHILATELIE 1879-1935, 

DOOR MARCEL CHARVET. 
UITGAVE YVERT & CIE., AMIENS. PRIJS FR. 5,60. 

In het feit, dat deze zegels met hun beperkte doelstelling 
buiten gebruik werden gesteld, vond de schrü'ver gereede aan
leiding hun geschiedenis enz. vast te leggen. 

Voor meerderen onzer lazers is het gebruik dezer zegels 
wellicht niet duidelijk, daarom een korte toelichting. 

De bijzondere rechten, verschuldigd voor het invorderen 
door de post van buitenlandsche quitantiën, wissels, enz., 
worden door Frankrijk en enkele andere landen, o. a. Monaco, 
verantwoord door deze „recouvremenf-zegels. Zij vormen 
dus een afzonderlijk gebied. 

Na een korte vermelding van de data, waarbij de inter
nationale quitantiedienst door Frankrijk met andere landen 
werd aangegaan, volgt een opsomming van de verschillende 
uitgiften in dit genre voor Frankrijk, Andorra, Levant, Ma-
lokko, Algiers en Monaco. 

Den liefhebbers is dit goed uitgevoerde boekje ongetwijfeld 
hartelijk welkom. v. B. 

KLEINER SPEZIALKATALOG ÜBER DIE BRIEFMARKEN 
DER SCHWEIZ UND VON LIECHTENSTEIN. VIII OPL. 
ZUMSTEN & CIE., BERN. PRIJS 2,25 ZWITSERSCHE FR. 

Wanneer er wat van dezen uitgever op de schrijftafel 
wordt gelegd, weten wij van te voren met iets goeds te doen 
te hebben. Zoo ook thans weer. 

Dria jaren zijn verloopen sedert de 7e oplaag van dezen 
catalogus verscheen en in dien tusschentijd heeft de firma 
Zumstein niet stilgezeten. 

Een schat van wetenswaardigheden ligt in dit werk met 
zijn 273 pagina's opgesloten. Overvloedig en goed geïllus
treerd biedt deze „kleine" catalogus veel en veel meer dan 
men op den titel afgaande zou vermoeden. 

Met alle warmte en in vol vertrouwen bevelen wij dezen 
catalogus aan in de belangstelling van hen, die zich tot de 
Zwitsersche zegels en die van Liechtenstein aangetrokken 
gevoelen. v. B. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN, 



JCaniitgiit CLÓJUUI. 
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 ivordt toegezonden na storting of overschrijving van 
dit bedrag op postrekening 188282 ten name van PHILATELIE 
EN GESCHIEDENIS, ZEESTRAAT 40, 'sGRAVENHAGE. (96) 

1 Z O i V l B R . A A l V B l B D I I N G . 
1 Roltanding zonder waterm. i, 2'/ . . 5, 7V., 9 ,12V 
B „ tweezijdig, compleet, 13 waarden 
1 „ vierzijdlg, zonder 12V2 et. rood 
1 „ 12I/2 et. rood, zeldzaam 
■ 10/3 dienst en l gld/i7»/2 et. 
■ Jubileum 1923, 2, 5, 7'/2, 10, 10, 2S> 3 ! , 
1 Olympiadeserie, compleet, 8 waarden 
1 Toeristenserie, 4 waarden 
1 Rolt. Weldadigheid 1926 
1 1927 
1 1929 
1 193' 
1 1932 
1 1933 

1 Te koop gevraagd: 2 

0,40 
0,65 
0.35 
0,22 
0,40 
0.3 S 
0,30 

Eegels p 

50 en 

, 20, 30, 40, 50 60 et. 

gld. 

Bi] bestelling boven f 5,— 
Letia 
Giro 

mancoboek (waarde f 
40215. Porto ! 

J O H N G O B D 

kilo 

Brederodestraat 4 6 
Amsterdam, W. 

in elke hoeveelh 

2>i5 1 
2,0! 1 
2,2S 1 
1,75 1 
°.I5 1 
0,30 
0,80 

gratis 1 
0,7!) 1 
xtra. 1 

E, 1 
(7«) 

eid. 

Voortdurend te koop gezocht: 
Zeldzame en middelsoortzegels 

yan alle landen. 

Variëteiten. Proeven. 

Specimenzegels. 

Postzegels op geheele brieven. 

ZICHTZENDINGEN 
met uiterste prijzen 

worden 
prompt beantwoord. 

W . IHI®IÜIÏÏ2AIMIË^, 
3435 SOÜTHAMPTONSTREET, LONDON, W.C. 

(54) 

Britsche Koloniale Zegels. 

INDIEN GIJ HET VOORNEMEN HEBT 

Zeldzame Britsche Koloniale Zegels 
TE KOOPEN OF 
TE VERKOOPEN, 

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

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

UITKNIPPEN en toezenden. 

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

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

i.V.. » . . , 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

(24) 
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De aangegeven 
Nos, zijn van 

Yvert en Tellier 

* beteek ent 
ongebruikt. 

C Y P R U S . 
N r s . 16, 17, 18, 19, *25, 25, 27, 
48, *49, 49, *51, *52, 53, *57, 
' 5 9 , *71 , *74, *77, *79. 

E N G E L S C H  I N D I E . 
N r s . 4. 15, 23, 30, 39, 41, *45, 
50, 67, 70, *97a. 
D I E N S T . Nr. 19. 

F R A N S C H  I N D I E . 
Nrs . "2, *30, *32, *43, *44, 
^45, *46. 

F R A N S C H  I N D O  C H I N A . 
N r s . ^2, ^4, 5, *6, 7, *9, 9, 
' 1 0 , 10, *11 , 11, *12, 12, *13, 
13, *15, 15, =^17, 18, *19, *20, 
."7, * 6 1 , *63, *67, 67, *68. 
P O R T Z E G E L S . Nr. 1. 

GWALIOR. 
Nrs . *11, 15, 17, 19, 21, *35. 
D I E N S T . N r s . 3, 5, *12. 

HONGKONG. 
N r s . 4, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 23, 
26, 31, *34, *35, 35, 38, 40, 

a . Lr. V A I V D I B T E I V ' S 

*41, 41, *43, *46, 46, 48, 50, 
52, 54, *55, 55, 56, 61, *62, 62, 
64, 65, 66, *67, 67, *68, *69, 
69, 71, 72, *77, *79, *80, 80, 
* 8 1 , *82, 83, 86, *87, 88, *95, 
»101, *10i2, *103, *104, *106, 
106, *109a, *115. 

J A P A N . 
N r s . * 1 , * 3 , 29, 31, *41 , 56, 
57, 63, 65, 66, *194—*197. 

J H I N D . 
N r s . 39, 42. 
D I E N S T . Nrs . *2, *10, 10, 11, 
12. 

J O H O R E . 
N r s . * l a , *2, 3, *4, 4, *6, *10, 
10, '♦11, *12, *13, *14, 14, 15, 
n 6 , 16, *17, 17, 18, *19, 19, 
21, 22, 23, *24, 24, 26, *30, 30, 
31, *36, 36, *37, 37, 43, 44, 45, 
*47, *51 , *68, *77, *91 . 

K E D A H . 
Nrs . *J, *2, 2, *3, 3, *16, *26 
■28. 

K O R E A . 
N r s . *2, *16, *17, *18, *19, 
*20, 20, *21 , *22, *24, *25, 

26, 30, 31, 33. 
L A B U A N . 

N r s . *13, =^15, *19, *23, *24, 
24, *25, *28, 33, 34, 35, 36, *38, 
39, 40, 42, 44, 45, *48, 48, *49, 
49, 50, 51, =52, 52, *53, *54, 

M A L A Y A  S T A T E N . 
Nrs . ' 1 , *27, •••28, *29, *32, 
*39. 

NABHA. 
Nrs . *8, *9, *23, =^28. 
DIENST. Nrs . "2, *8 . 

N E G R I SEMBILAN. 
Nrs . :i, ne, *17, *18, *19. 

NOORDBORNEO. 
N r s ■*2, »3, .G, *18, 18, *19, 
19 *20, 20, *21, 21, 28, 29, *30, 
30, 31, 32, *34, ■:36, *37, 37, 
39, 39, 40, ' 41 , *42, *43, 43, 
■46, 46, 47, <49, 49, *50, *52, 
52, *53, 53, *54, 54, *55, 55, 
*56, 56, *57, 57, föS, 58, *59, 
59, 60, 61, *62, 63, *67, 67, 68, 
69, *72, 72, 73, 74, 75, 78, *79, 
79, ■;80, 80, SI, 110, *112, 112. 
*113, 113, 114, *115, 115, 116, 
i l 7 , 118, 119, 122, 123, 124, 
n 3 1 , *132, 132, 133, 134, *135, 
135, ' 136, 136, 137, *138, 138, 
'139, 141, 146, *150, 150, 151. 
n 5 2 , 152, 154, 155, *156, 156, 

157, 157, *103—*165, *167. 
r O R T Z E G E L S . Nrs . 2, 5, »8, 
20, 21» 22, 23, 24, *25. 

PAHANG. 
Nrs . * 1 , 14, 14. 

PATIALA. 
Nrs . 9, *15, 18, *20, *31. 
D I E N S T . Nrs . *4, 12, 14, 15, 
16, ■:22, *33a. *34. 
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54, *55, '■56, 57, 58, 59, 60, 65, 
G6, 67, 68, 69, 70, *71 , 72, 74, 
77, *79, 79, *80, 80, *82, 82, 
83, 85, 91, =:92, *107, 109, *110, 
* ; i l , =.112, 113, 114, 116. 

MACAU. 
Nrs . * 1 , *4, *5, *7, «9, 10, *14, 
17, *18, *23, ••■24, 26, *29, 30, 
■■31, *32, 32, *33, =:34, 34, *42, 
42, «43, 43, •*44, 44, 45, *46, 
46, 47, 48, 49, 50, =;59, 59, *60, 
60, 61, *62, 62, 63, 64, 66, 67, 
C8, 69, 70, *71, *77, *79, 79, 
■'82, *86, 88, 'i90, * 9 1 , 91 , *95, 
*96. *97, *98, *99, ̂ lOO, *101, 
*102, ■*103, =;104, *105, *108, 
m O , •'111, *112, 112, *113, 
113, ■114, 115, "116, 116, •''117, 
117, *118, 118, *119, n 2 0 , 

121, '■122, *123, • 124, 125, 
'126, *127, 128, 129, =^130, 
' 30 , *131, *133, ■'134, 134, 
■135, *140, 140, *148, *150, 
153, '■154, *155, *156, *157. 

158, =:159, «160, *161, *162, 
163, *164, *165—*172, *191, 
^■192, *193, *194, *213, *214, 
215, ■'216, *226, *227, *228, 

«•229, •■■230, *231, *232, *233, 
'234, *235, *236, *238, *239, 
:240, *241, *242. 
P O R T Z E G E L S . Nrs . *16, *17, 
*18, n 9 , *20, *21 , =:22. 

B E N I G E N U T T I G E B O E K E N VOOR V E R Z A M E L A A R S . 
Lees ! Lees veel over Uw l iefhebberij . H e t zal U voor ve r 

dr ie t besparen. WiJ bieden a a n : 
P. S E R R A N E . Vade Mecum de 1'expert philatél is te , deel I, 

Europa , ƒ 5,50. 
F . S E R R A N E , Vade Mecum de l ' exper t phi la té l i s te , deel I I , 

ouiten Europa , ƒ 5,—. 
Di t zijn de bekende en goede boeken over valsche zegels 
en zijn hun gewicht in goud w a a r d ! 

BILLIGS GROSSES H A N D B U C H D E R F A E L S C H U N G E N , 
ui ts lui tend O U D - D U I T S C H L A N D E N I T A L I A A N S C H E 
S T A T E N . Di t zeer in te ressan te werk is in af leveringen 
verschenen en is m e t de l aa t s t e af lever ing, Sicilië, compleet 
20 af leveringen, gebonden t e leveren voor ƒ 3 1 , — (2 bdn. ) . 
Spec iaa l -verzamelaars van Oud-Dui t sche s t a t e n dienen di t 

A. VON S C H W E I G E R - L E K C H E N F E L D , Die Wel tpos t , a n t i 
quarisch, (priJs bij u i tgave Mk. 25,—) ƒ 2,—. 

G. J . P E E L E N , Handle id ing voor ve rzame laa r s van pos t -
zeffels ƒ O 45. -* 

CATALOGUSSEN 1937. Verschijnen in September a.s. Wij 
verzoeken nu reeds bestel l ingen, t en einde ti jdig te kunnen 
afleveren. 
YVERT, ca t . 1937 ƒ 4,50 M I C H E L , Geh. wereld ƒ 2,50 
S E N F , 1937, geh. w. ƒ 2,60 M I C H E L , E u r o p a f 1,75 
S E N F , cat . Eu ropa ƒ1,60 SCOTT, Geh. wereld ƒ 5 , — 
Reeds verschenen: CAT. N E D E R L A N D E N KOLONIEN, 
u i tgave Ned Vereeniging van Pos tzege lhandelaren , ƒ 1,—. 

KOHL'S B R I E F M A R K E N H A N D B U C H , vei-schijnt in af leve
r ingen ä ƒ 1,10. U kun t U hierop biJ ons abonneeren. V r a a g t 
inl ichtingen. 

B U L L E T I N M E N S U E L Champion, maandel i jksch supplement 
op den Yver t - ca ta logus . Abonnement voor 1 j a a r 1/9-1/9) 
ƒ1,20 franco. 

Alles plus por to voor toezending. 
AUF OER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, . 

HILVERSDM, Postbus 1- AMSTERDAM, Oravenstraat 17. (;) 

Excelsior Europa-Al bum 
i n z e s k l e m o a n a e n m e t R u n s t ' e a e r o v e r t r o k k e n . 

Dit is absoluut een compleet album, 
i n N e d e r l a n d s c h e n t eks t , 

e n 

N e d e r l a n d s c h f ab r ikaa t . 

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

Prijs in zes deelen i 40,— 
( v e e r t i g g u l d e n ) , t e b e t a l e n i n t w a a l f t e r m i j n e n . 

Postze^elnanael „Universum , 
v/k. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL N.V., 
G r a v e n s t r a a t 4 , T e l e f o o n 4 2 1 6 4 , A M S T E R D A M , (.s) 

' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 


