
NEDERLÄNDSCH MAANDBLAD 
15e JAARGANG 

Nr. 8 - (176). V O O R PHILATELIE BREDA, 
16 AUG. 1936. 

m 

GELEGENHEIDSOFFERTE. 
UITSLUITEND PRACHTSTUKKEN. 

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

38, 41 en 41a 
100a, opdruk dubbel 
121—126 (gebruikt) 
166—173 
3 66—176 
177—187 
190—197 
198—206 
207—217 
218—220 
Avions 1—7 
Avions 8—14 
Avions 15—18 
Taxe 26—29 
Pakket 25 verschillende 
Pakket 50 verschillende 

NEDERLANDSCHINDIE. 
(* beteekent postfrisch). 

10 cent, nr. 1 . 
10 cent, nr. 2 
1892, 2y2 gulden * 
1899, 2H gulden ♦ ■■ 
Java 2 34 gulden . 

, 
, 
. 

Java hoog t.m. 50 cent * . 
Java hoog 1 gulden * 
Buiten Bezit 2^ gulden * 
Jubileum 2!4 gulden . 
Jubileum 5 gulden • 
Jubileum 50 cent 11 :11 . 
Jubileum 50 cent 11 :11J4 
Jubileum 50 cent 113^ : 11 
Jubileum 1 gulden l l j ^ :11 
Luchtpost 434 gulden 
Luchtpost 734 gulden 

Orders boven ƒ 10,— franco aangeteekend; 
nieuwe z omer -. en driehoeks äzej 

ƒ 0,25 
- 6 , -
- 2,75 
- 1,80 
- 8,— 
- 6,50 
- 1,90 
-10,— 
- 6,50 
- 0,17 
- 2,90 
- 3,75 
- 0,70 
- 0,60 
- 0,90 
- 2,50 

ƒ 4,50 
- 9,50 
- 4 , -
- 2,50 
- 3,— 
- 5,öó 
- 5,— 
- 4,50 
- 2,10 
- 7,— 
- 0,30 
- 0,30 
- 0,20 
- 0,40 
- 0,80 
- 1,25 

frankeering met 
?els. 

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

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL N v 
Directie: P. J . l-lelcicer, beëedigd malolaar en piiilatelistiscii expert. 

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

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

(13) 

J. K. RIETDIJK 
AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP 

LANGE P O T E N 15a, DEN HAAG. 

TEL. 117020. — POSTREKENING 117396^ 

21—24 September a.s. 
BELANGRIJKE 

125e 
POSTZEGELVEILINQ 
OVERWEGEND EUROPA. 

V r a a g t nog heden toezending 
van den geï l lustreerden 

vel l ing-cata logus. 

Inzendingen voor de October-vei l ing 
w o r d e n nu reeds tegemoetgezien. 

V raag t de gunst ige veil ingcondit ies. 

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

(8) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDA.M 



DE ONTWIKKELING VAN HET a POSTWEZEN IN 
NED. OOST-INDIË 

DOOR 

J. H. BEER VAN DINGSTEE. 
Uitgave A. C. NIX & Co., 

Bandoeng (Java). 
Prijs in keurigen linnen 

stempelband f 3,75. 
Een boek uit postaal wetenschappelijk oog
punt van' groote waarde, als geschiedenis-
werk zeer interessant. Voor den Philatelist 

(Speciaal-verzamelaar) onmisbaar. 
Bevat 190 afdrukken van poststempels uit'den 
ouden tijd en 65 afbeeldingen van allerlei 

aard, den postdienst betreffende. 
De tekst van 180 pagina's omvat: De poste
rijen tijdens de O. I. Compagnie en de Ba-
taafsche Republiek. De posterijen tijdens de 
Fransche en Engelsche tusschenregeering. 
Het N. I. Gouvernement, 
Bij vooruitzending van f 3,75 ontvangen de 

bestellers het boek franco per post. 
A. C. NIX & Co., Uitgevers, Bandoeng (Java). 

(130) 

postzeflelhandel p . HoogerdQk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAfi. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 9299S. 

UITGEBREIDE CATALOGUS 
VAN NEDERLAND E N KOLONIEN, 

bewerkt door P . C Korteweg. 
1935-1936. — Prijs 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. 
Prgslgst van postzegelpakketten, albums en alle 

benoodigdheden, op aanvraag gratis verlfrggbaar. 
(10) 

MAX P@QL 
BADHUISWEG 4 4 , 

DEN HAAG (Post Scheveningen). 
A A N K O O P - V E I L I N G E N - V E R K O O P . 
Telefoon 5 5 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 
MIJNE 

76e Postzegelvellïng 
zal 14 - 1 8 SEPTEMER 1936 in Hotel „Polen" 

te AMSTERDAM plaats vinden. 
(Voor DE2E veiling kunnen thans géén inzendingen meer worden aangenomen). 

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

IVoor de 77e en volgende veilingen kunnen in- HJ 
zendingen regelmatig worden toegezonden.H 

i ^ Vraagt de GUNSTIGE VEILINGCONDITIES. 
Bij belangrijke Objekten kan persoonlijke 
bespreking en overname ten Uwent plaats 
vinden. 
Op verzoek wordt RENTELOOS VOORSCHOT 
verstrekt! 
VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING. 

DISCRETIE VERZEKERD. 

Wff 20 Augustus a.s. verschijnt: 
SPECIALE AANBIEDING No. 3 (AU6.-SEPT.) 

bevattende ruim 600 kavels hoofdzakelijk EUROPA, -
tegen zeer billijke netto prijzen! — Vraagt nog 
heden een exemplaar aan! Toezending gratis en franco! 
Een prettige, voordeeUge wijze ter completeering 
Uwer verzameling! 

TE KOOP GEVRAAGD. 
Goed verzorgde collecties, partijen betere 
losse zegels, enz., enz. worden steeds tegen 
CONTANTE BETALING te koop gevraagd. 
Aanbiedingen worden gaarne tegemoet gezien. 

MAX PQQL 
O E V E S T I O D S I N D S 1918. 

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



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 Maandbla 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 23 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

15e Jaargang. Breda, 16 Augustus 1936. Nr. 8 (176). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 
1/2 „ - 17,50 
1/3 ^ - 12,50 
1/4 , - 1 0 , -
1/6 „ - 7,50 

1/8 pagina f 6,— 
1/9 „ - 5^0 
1/12 . - 4,50 
1/16 „ - 4.— 
1/18 » - 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 Vo reductie. 
De adminis t ra t ie b e h o u d t zich het 
recht voor adver ten t iën , zonder opgaaf 
van redenen, ter p laats ing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelljken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Hulkesteïnscheweg 2a, 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W, A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelbure (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W, G, Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z.; buitenlandsche poststukken 
aan J. J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 25r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 4J4, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H . L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

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

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

DE OUDSTE POSTSTEMPELS 
VAN NEDERLAND 

door R. E. P. MAIER. 
Nadat het in de 16e eeuw eerst sporadisch, later meer 

algemeen was geworden om de per post verzonden brieven 
te voorzien van aanteekeningen omtrent plaats van herkomst, 
het bedrag aan port e. d., verschijnen in de 17e eeuw de eerste 
poststempels. Op Fransche brieven uit de eerste helft dier 
eeuw zijn zeer onduidelijke, zwarte stempels gevonden, waarin 
men de Bourbonsche lelie, een koningskroon en den tekst 
„Port Payé" heeft meenen te kunnen ontdekken. Dit zouden 
dan de oudste poststempels zijn, doch vast staat dat geens
zins. 

Het eerste, met zekerheid bekende poststempel is uit Enge
land bekend; hier werd in 1661 een klein, rond datumstem
peltje met verwisselbare karakters ingevoerd, dat, op de brie
ven afgedrukt, diende om de brievenbestellers te controleeren 
op de vlotte bezorging. 

Het eerste poststempel échter, dat een waardeaanduiding 
bevat, is in Nederland en wel te Amsterdam in gebruik ge

nomen. Het is het stempel, dat in het werk van Vellinga als 
no. 1 is afgebeeld en dat reeds op een brief van 1672 bekend 
waa. Het bleef echter een open vraag, wanneer dit stempel 
in gebruik werd gesteld. Doch ook deze vraag kan thans be
antwoord worden aan de hand van gegevens, die in het Am-
sterdamsche Gemeentearchief zijn gevonden. In dit archief 
bevinden zich nl. chronologisch samengebonden, de brieven, 
die de Gedeputeerde bij de Regeering in den Haag in de 16e, 
17e en 18e eeuw zond aan de Amsterdamsche Burgemeesters 
en Regeerders. De adreszijden dezer brieven vertoonen eerst 
geen aanteekeningen; omstreeks 1650 ontwaren wij de ver
melding van het portbedrag in rood crayon en na den laatsten, 
op deze wijze gemerkten brief van 27 September 1667, ver
schijnt het eerste poststempel op een brief van 29 November 
1667 (afb. 1). Daar ook de volgende brieven hiermede gestem
peld ziin, kan veilig worden aangenomen, dat, daar de reis
duur één dag was, tusschen 28 September en 30 November 1667 
het stempel in gebruik is gesteld. 

^i-^LAyi^^Ax. 

^^^—%S4-c^ C^ 

AytVt^ 
(X^AU 

Afb. 1. Afb. 2. 
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In hetzelfde archief komt een uit denzelfden tijd datee-
rende correspondentie voor van den Rotterdamschen Post
meester Jacob Quack met de Amsterdamsche Burgemeesters 
en Regeerders. Hier is de laatste brief zonder stempel van 
5 November 1667 en de eerste m e t stempel van 19 Novem
ber 1667 (afb. 2). Het stempel is geheel identiek met dat van 
de Haagsche brieven, behalve dat tusschen de koorden van 
de posthoorn -een R inplaats van een H voorkomt. 

Beide stempels w^erden te Amsterdam bij aankomst op de 
brieven geplaatst en hoewel niet uitmuntend door duidelijk
heid, is hun onderlinge gelijkenis toch zoo opvallend, dat aan
genomen mag worden, dat de postdiensten Den Haag—^Am
sterdam en Rotterdam—Amsterdam of in één hand öf zeer 
nauw verbonden waren en dat op beide diensten het eerste 
poststempel geheel of nagenoeg gelijktijdig werd ingevoerd. 
De datum van invoering moet dan, evenals dat van het Rot-
terdamsche stempel, tusschen 6 en 20 November 1667 gezocht 
worden. 

De eerste afdrukken van beide stempels zijn allesbehalve 
fraai; men krijgt den indruk, dat een roetende vlam als inkt-
kussen dienst deed. Later werden betere afdrukken verkregen 
met een zwarten drukinkt, die echter uitvloeide, waardoor de 
ischerpta nadeelig beïnvloed bleef. Uit verschillende afdruk
ken is het niettemin gelukt de oorspronkelijke, scherpe stem
pels te reconstrueeren, die hierbij in afb. 3 en 4 op ware 
grootte zijn weergegeven en verrassend sierlijk van uitvoe
ring blijken te zijn. Aan de posthoorn, die van een koord en 
een wapperend lint is voorzien, hangt een schild, waarop het 
Amsterdamsche wapen, de drie St. Andrieskruisen, is afge
beeld en welk schild wordt geflankeerd door de waarde aan
duiding _3 S(tuiver). 

Afb. 3. Afb. 4. 

Het geheel is omgeven door een gebroken, ovalen rand en 
het verschil tusschen beide stempels is, dat het stempel voor 
de Haagsche route boven de hoorn een H, terwijl dat voor de 
Rotterdamsche route daar een R bevat. 

Deze stempels van 1667, die reeds alle elementen van het 
moderne postzegel, en zelfs meer dan dat, bevatten, zijn niet 
alleen de oudste van Nederland, maar ook de oudste post
stempels met waardeaanduiding ter wereld In November 
1937 zal het 270 jaar eeleden zijn, dat zii het levenslicht 
zagen. Verschillende landen, zooals België, DenemarkeTi, Fin
land, de Kaapkolonie en Roemenië hebben in de laatste iaren 
hun eerste nostzegels herdacht en vanzelf drinsrt zich de 
vraag op of het geen overweeing zou verdienen om het vol
gend jaar in den vo -̂m van een herinneringszegel het 270-
jarig iubileum dezer uiterst sierlijke, eerste poststempels van 
Nederland te herdenken. De propagandistische waarde van 
zoo'n zegel kan, vooral in het buitenland, van niet te onder
schatten beteekenis worden. 

IN MEMORIAM J. D. TRESLINU. 
Het zij mij vergund hier een enkel woord te wijden aan 

de nagedachtenis van den heer Tresling, in leven directeur 
van het Nederlandsche Postmuseum. Hoewel wij ons reeds 
sedert maanden ernstig ongerust maakten wegens den aard 
zijner, overigens zoo uiterst zelden geuite, klachten, overvalt 
zijn verscheiden ons toch zeer. Als ik nu mijn vriend Tresling 
wil herdenken, dan dringt zich onmiddellijk bij mij op zijn 
buitengewoon prettige manier van samenwerken. Ky had een 
gemakkelijkheid van omgang met vrijwel iedereen, een eigen
schap die hem als directeur van een museum en van een jong 
museum als het onze in het bijzonder, ten stade kwam. Een 
directeur van een jong museum moet veel naar zich toe halen, 
moet een egoïst zijn. Hij wist evenwel zóó te praten, dat het 
een ieder ten slotte een genoegen werd voorwerpen of anders

zins af te staan. Voorwerpen en collecties, lang als souvenirs 
bij families bewaard, werden ons museum geschonken, zonder 
een gevoel van berouw bij den gever achter te laten. Men was 
overtuigd, dat alles door den heer Tresling met piëteit zou 
worden behandeld. En hoe verheugd en trotsch kon hii zijn, 
als hij weer iets belangrijks voor het museum had verworven ! 

Weinig menschen kunnen er zich een voorstelling van ma
ken hoe een omvangrijk werk het inrichten van een nieuw 
museum is. De rangschikking van zoo zeer uiteenloopende 
zaken en de catalogiseering daarvan vereischen, evenals het 
opnieuw opzetten van postzegel-verzamelingen, een zee van 
tijd. Niet weinig verheugde hij zich daarbjj in de daadwerke
lijke hulp van onzen voorzitter, den heer P. W. Waller. Uit 
den aard betreurde hij het echter zeer, dat ons museum over 
zoo weinig tentoonstellingsruimte beschikt en bij lange niet 
kan toonen wat het bezit, noch wat het reeds op verschillend 
gebied bereikte. Wel mogen wij aannemen, dat binnen afzien-
baren tijd daarin verbetering zal worden gebracht, voor-
loopig zullen wij ons nog moeten behelpen. Helaas zal Tres
ling dus niet medemaken, waarvoor h'j zoo zeer gestreden 
heeft: een waardiger huisvesting van zijn museum. 

Met genoegen memoreer ik een be"iek, d'it de heer P. J. 
Maingay, voorzitter van de Federation Internationale de Phi
latelie, ons museum nog onlangs bracht. Deze was beduusd 
door al het mooie en zeldzame dat hem op allerlei gebied ge
toond kon worden en prees herhaaldelijk de uiterst practische 
organisatie van ons Postmuseum. Onze directeur voelde zich 
dan ook zeer gelukkig, dat hij door een zoo ter zake kundig 
man als den heer Maingay werd gecomplimenteerd. 

Wij zullen Tresling herdenken als een man, aan wien de 
belangen van ons Postmuseum uitmuntend waren toevertrouwd 
en als een hartelijken en opgewekten vriend, met wien het een 
voorrecht was samen te werken. 

J. VAN NIFTERIK, 
secretaris van het bestuur van 

het Nederlandsche Postmuseum. 
Het is ons een behoefte, aan dit woord van afscheid iets toe 

te voegen. 
Met den heer Tresling is een warm vriend der philatelie 

en van het Maandblad hdengegaan. Waar hij kon heeft hij 
zooveel mogelijk de belangen der postzegelverzamelaars voor
gestaan en nimmer deed men een vergeefsch beroep op hem. 

Op 12 Juli j.l. overleed hij in den ouderdom van 63 jaren. 
Wie deze flinke, all-round sportfiguur kende, was verslagen. 

Onder zeer groote belangstelling vond op den 15en Juli de 
teraardebestelling van het stoffelijk overschot plaats. De 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars was 
vertegenwoordigd door haar voorzitter, den heer L. van Essen. 

Ons medegevoel gaat uit naar de weduwe en de kinderen. 
Mogen zij uit de overtuiging, dat de overledene zich slechts 
vrienden heeft weten te verwerven, sterkte putten bij dit 
zware verlies. 

Dat hij in vrede ruste. 
V. B. 

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

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 147 

Nii€lLl^'€ 'W\^ 
Uit^fifteïi 

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

ARGENTINIË (Juli 1936). 
Dienstopdrukken op onderstaande waarden dar koerseerende 

serie trankeerzegels: 
M.G. op 20 centavos, blauw. 
M.H. op 30 centavos, geelbruin. 

1 peso, sepia en lichtblauw. 
M.M. op 30 centavos, geelbiuin. 
M.O.P. op 3 centavos, groen. 

15 centavos, blauw. 
30 centavos, geelbruin. 

BRAZILIË. 
Gelegenheidszegel voor het eerste nationale juridisch 

congres: 
300 reis, rose. 

Het is gedrukt in groot, staand formaat en toont een open
geslagen boek. 

BRITSCH-INDIE. 
Dienstzegels, opdruk Service, op frankeerzegels der koer

seerende uitgifte met den tekst Postage en op papier met 
het watermerk ster: 

1 anna, bruin. 
2 annas, vermiljoen. 

DANZIG. 
Waarde-opdruk in rood op koerseerend frankeerzegel: 

8 op 7 pfennig, groengeel. 
DENEMARKEN. 
Opdruk Postfaerge op onderstaande koerseerende frankeer

zegels: 
10 ore, geeloianje. 
15 „ rood. 
30 „ blauw. 
40 „ geelgroen. 
50 „ grijs. 
1 kroon, grijsbruin. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
De serie, vermeld in het vorige nummer, werd aangevuld 

met: 
2 pesos, bruin. (G. F. de Ligne). 

Gedrukt in staand formaat. 
DUITSCHLAND. 

Wij geven hierbü de afbeelding 
V£n het zegel, vermeld in het vorig 
numme ', hetwelk in beperkte op
laag werd uitgegeven ter gelegen
heid van het 500-jarig bestaan der 
paardenrennen te München-Riem. 
De frankterwaarde is 42 pfennig, 
de toeslag 1 mark 8 pfennig welke 
ten goede komt aan het fonds tot 
het lokken van volbloed paarden. 

De opla?g bedraagt naar alle 
v^aarschijnlijkheid 200.000 stuks. 

Op 1 dezer verschenen aan enkele postkantoren twee 
Olympia-blokken op speciale velletjes gedrukt, die in de witte 
randen het watermerk „XI Olympische Spiele / Berlin 1936" 
toonen. 

Op het eene blok zijn de Olympiade-zegels gedrukt in da 
waarden 3, 4, 6 en 40 pfennig; op het andere 8, 12, 15 on 
25 pfennig. 

De verkoopprijs van elk blok is 1 mark 20; de toeslag be
draagt dus voor het eerste blok, dat een frankeerwaarde 

rirs^i 
; 

: 
; 

heeft van 53 pfennig, 22 pfennig; van het tweede 25 pfennig 
(frankeerwaarde 60 pfennig). 

ECUADOR. 
De in het April-nummer 

aangekondigde serie ter 
herinnering aan het feit, 
dat twee eeuwen geleden 
een Fransch - Spaansche 
commissie daar te lande 
een meridiaanmeting ver
richtte, is thans verschenen. 

Fiankeerzegels' 
2 c , blauw. 
5 „ groen. 

10 „ oran.ie. 
20 „ violet. 
50 „ karmün. 

Op de 2, 10 en 50 centavos zijn de portretten weergf-gevon 
van Godin, La Condamine en Bouguer, op de oveiige waarden 
die van Ulloa, La Condamine en Jorge Juan. 

Luchtpostzegels: 
10 centavos, oranje. 
20 „ violet. 
50 „ rood. 
70 „ zwart. 

Voor de drie laagste waarden werden de overeenkomstige 
frankeerzegels benut, voorzien van den opdruk Aereo (in 
blauw of zwart). 

De 70 centavos toont twee wapenschilden met de beelte
nissen van La Condamine en Maldonado. 

Alle zijn gedrukt in het afgebeelde liggende formaat. 
Opdruk Postal op plakzegel: 

1 centavo, rose. • 
FRANKRIJK. 

Ter herinnering aan den leider der socialisten, Jean Jaurès, 
die aan den vooravond van den Europeeschen oorlog te Parijs 
werd doodgeschoten, verschenen de frankeerzegels: 

40 centimes, bruin. 
1 franc 50 c , blauw. 

Beide zijn gedrukt in het afgebeelde liggende formaat. Op 
de 40 c. is Jaurès als radenaar weergegeven. 

De onthulling van het oorlogsgedenkteeken te Vimy, waar 
meer dan 11000 Canadeezen tijdens den wereldoorlog vielen, 
bracht de frankeerzegels: 

75 centimes, bruinrood. 
1 franc 50 c , donkerblauw. 

De teekening, voor beide waarden dezelfde, is een zeer 
primitieve weergave van dit machtige monument, dat op 
2G Juli j 1. door den Engelschen koning in tegenwoordigheid 
\an den president der Fransche republiek werd onthuld. Hei"-
draagt de namen der 11825 Canadeezen, in den wereldoorlog 
aan Fransche zijde gesneuveld. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Luchtpostzegel volgens afbeelding, vliegtuig boven Parijs: 
50 francs, ultramarijn. 

Over het.zegelbeeld is een netwerk in rose gedrukt, gelijk 
bij de Fransche bankbiljetten het geval is. 

Luchtpostzegel in de teekening der 85 centimes: 
50 francs, groen. 

De mededeeling in L'Echo de la Timbrologie, dat dit zegel 
werd gedrukt voor kleinere poststukken, waarvoor de hier
boven gemelde 50 francs blauw van ongeschikt formaat is, 
berust op een misverstand. Maison Fischer te Parijs schrijft 
ons, dat de 50 francs groen reeds in December 1935 was ge
drukt, doch dat de toenmalige minister van posterijen Mandel 
de uitgifte verbood, wijl het woord „francs" te onduidelijk 
was. De tegenwoordige minister Jardiller dacht hier anders 
over en het gevolg is, dat het zegel thans is verschenen. 

Aangenomen mag worden, (Jat het groene zegel niet zal 
worden herdrukt, doch dat men alleen den aanwezigen voor
raad opruimt. 

GUATEMALA. 
Gelegenheidszegel ter herdenking van het feit, dat 65 jaren 

geleden onder president Rufino Barrios een liberale wet
geving lot stand kwam. Hiertoe werd de koerseerende 1 cen-
tavo olijfgroen voorzien van den groenen opdruk „1871 -
30 De Junio - 1936". 

ITALIAANSCH-SOMALI (Juni 1936). 
Luchtpostzegels in diverse 

teekeningen, landschappen en 
inboorlingen, alle gedrukt in 
liggend formaat: 

25 c , groen. 
50 
60 
75 
1 
2 
3 
5 

10 

bruin. 
oranje. 
bruinrood. 
50, violet. 
blauwgrijs. 
steenrood. 
groen. 
karmijn. 

ITALIË. 

Ter gelegenheid van de herdenking van den 2000en geboorte
dag van Horatius verschenen onderstaande frankeer- en 
luchtpostzegels: 

10 centesimi, groen. 
20 „ rose. 
30 „ sepia. (S). 
50 „ violet. (S). 

rose. 
1 1., blauw. 
1 „ rose. (S). 
1 „ grijs. 

75 
1 1. ,5 C. 
i .. 'i'5 „ 
2 „ 55 „ , . 

Luchtpostzegels: 
25 centebim.i, groen. 
50 „ sepia. 
60 „ rood. 

1 1. + 1 1., violet. 
5 „ + 2 „ grijsblauw. 

Ale Vï^aarden, behalve die met S erachter vermeld, zijn ge
drukt in liggend formaat en op papier met het watermerk 

kroon. Zij geven verschillende tafereelen weer uit de werken 
van den grooten dichter, toegelicht door een korten tekst. De 
toeslag, waarmede enkele waarden zijn belast, komt ten goede 
aan de nationale Dante-vereeniging. 

Quintus HoratiLls Flaccus leefde van 65-8 v. Chr. De lite
raire nalatenschap van dezen dichter, die uitmuntte door zijn 
meesterschap over taal en metriek, bestaat uit vier boeken 
Oden, een boek Epoden, twee boeken Satiren en twee boeken 
Brieven. 

JAPAN. 
De in uitzicht gestelde zegels in teekeningen, die de schoon

heid van het land tot haar recht moeten doen komen, zijn 
thans verschenen: 

1% sen, sepia. 
3 „ olijfgroen. 
6 „ rood. 

10 „ blauw. 
Alle zijn gedrukt in groot, liggend formaat en geven kiekjes 

weer op het Puji-Hakone nationale paxk. 
Op deze vier waarden is de bekende berg Fuji afgebeeld: 

l'/z sen, bergtop boven de wolken; 3 sen, gezicht vanaf het 
meer Ashi; 6 sen, de Mitsu-pas; 10 sen, de Fuji, gezien 
vanaf Mishima. 

Japan beschikt over meerde 'e nationale parken, die gelei
delijk aan op andere waarden zullen worden afgebeeld. Het 
wordt dus een nationale-parken-serie, gelijk door de Ver-
eenigde Staten van Noord-Amerika in 1934 uitgegeven. 

KAAP JUBY. 
Prankeerzegels van Spaansch-Marokko der uitgifte 1933-

1935 en voorzien van den opdruk Cabo Juby in rood: 
10 centimos, donkergroen. 
20 „ grijsgroen. 

MALAKKA-STATEN. 

Portzegels in het koerseerend cijfertype, 
doch mei den ge wijzigden'tekst „Malayan 
Postal Union": 

8 cents, rood. 
10 „ oranje. 

Papier met het meervoudig watermerk 
in sierschrilt. 

MANDSJOEKWO. 

Frankeerzegcls, in nevenstaande teeke-
. ing, opschriit in res letterteekens: 

5 f en, grijs. 
7 „ grijsbruin. 

Papier met het watermerk vertikale 
golflijnen. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Opdruk Morocco / Agencies en waarde in Fransche munt 

op frankeerzegel van Groot-Britannié: 
4 pence, blauwgroen. (Yvert nr. 165). 

MEXICO. 
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De aangekondigde serie, uitgegeven bij de opening van den 
nieuwen verkeersweg met de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika, is thans verschenen. 

Frankeerzegels: 
5 centavos, groen en rose. (L). 

10 „ blauw en grijs. (S). 
20 „ bruin en donkergroen. (L). 

Luchtpostzegels: 
10 centavos, grijs en lichtblauw. 
20 „ violet en oranjerood. 
40 „ blauw en groen. 

De zegels, zeer onduidelijk van teekeningen, toonen kiekjes 
op den nieuwen weg. 

De frankeerzegels zijn alle gedrukt in het weergegeven 
kleine, de luchtpostzegels in het afgebeelde liggende formaat. 

Opdruk Oficial op frankeerzegel der koerseerende uitgifte: 
4 centavos, karmijn (Yvert nr. 503). 

NIEUW-ZEELAND (Juni 1936). 
Opdruk Official op onderstaande frankeerzegels der koer

seerende uitgifte: 
114 pence, bruinrood. 
1 shilling, donkergroen. 

OOSTENRIJK. 

Frankeerzegel met de buste 
van wijlen bondskanselier Doll" 
fuss: 

10 schilling, donkerblauw. 
De teekening is afkomstig 

van professor Dachauer, de 
gravia"^ van Lorber. 

PANAMA. 
Opdruk Habilitada in rood op frankeerzegel: 

10 centesimos, violet. (Yvert n»*. 128). 

PATIALA. 
Opdruk Patiala State op frankeerzegel van Britsch-Indië 

der uitgifte 1934: 
1 anna, bruin. (Yvert nr. 134). 

Alsvoren met bovendien den opdiuk Service: 
2 annas, vermiljoen. 

PERU. 
Portzegels in de koerseerende teekening, met aan den voet 

het drukkersmerk Waterlow & Sons Limited Londres: 
10 centavos, bruin 
50 „ groen. 

Alsvoren, portzegel in de koerseerende teekening: 
2 centavos, bruin. 

PHILIPPIJNEN. 
Herinneringszegels, 75e herdenkingsdag van de geboorte 

van dr. José Rizal: 
2 centavos, bruingeel. 
6 „ leiblauw. 

36 „ roodbruin. 
De zegels zijn gedrukt in staand fo ' naa t en toonen de 

buste van Rizal. 

POLEN. 
Portzegel, opdruk Doplata en waarde in rood, op n ankeer-

zegel der uitgifte 1928-1932: 
10 gr. op 1 zloty, zwart op cróme. ('fvert nr. 344). 

J. K. RIETDIJK. 

SPANJE. 
Het frankeerzegel, 30 centavos, met de buste van Pablo 

Iglesias, verscheen thans in rood. (Geen contiolecijler op de 
achterzijde). 

STRAITS SETTLEMENTS (Mei 1936). 

Verdere waarden der serie frankeer
zegels in de afgebeelde teekening: 

4 cents, oranje. 
10 „ violet. 

1 dollar, rood en zwart op blauw. 
Meervoudig watermerk in sierschrift. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

mw 
AflKANSAS / ^ J: ^ ^ ^ ^ CINTeNNUi 

m 

Frankeerzegel volgens af
beelding, uitgegeven ter ge
legenheid van het eeuwfeest 
van de stichting van den 
staat Arkansas: 

3 cents, violet. 

ZWEDEN. 
Kleurwijzigingen bij onderstaande frankeerzegels der koer

seerende uitgifte in het koningstype: 
15 öre, bruinrood. 
20 „ rood. 
25 „ oranje. 
30 „ blauw. 

V. B. 

fe VcrWactitfii 
^kuWe Uitgiften 

Op!aa^ci|'f€rs,er}5.j 

AUSTRALIË. 
Van de in het Mei-nummer vermelde zegels, uitgegeven ter 

gelegenheid van de telefonische verbinding met Tasmania, 
werden in ronde getallen gedrukt: 2 pence 30 millioen, 3 pence 
5 millioen exemplaren. 

BELGIË. 
Volledigheidshalve melden wij de verschijning van de pak

ketpostzegels met den opdruk „Bagages Reisgoed". Zij hebben 
n. o. m. voor de verzamelaars van p o s t z e g e l s evenwel 
geen waarde. 

CHINA. 
Ter herinnering aan het overlijden op 12 Mei j.l. van den 

leider der Koumintang-partjj, Hu Han Min, verschijnt binnen
kort een speciale serie met het portret van den overledene. 

DUITSCHLAND. 
De weldadigheidsserie van 1935, nationale kleederdrachten, 

werd op 30 Juni j . l . buiten omloop gesteld. 
FRANKRIJK. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons, dat binnenkort twee 

luchtpostzegels zullen verschenen in de waarden 1 franc 50 
en 10 francs, ter gelegenheid van de 100e vlucht over den 
Atlantischen Oceaan naar Zuid-Amerika. 

Voorts zijn te verwachten frankeerzegels met toeslag, welke 
ten goede komt aan de werkloozen en met de portretten van 
Pasteur, Victor Hugo, Calot, enz. 

ZICHTZENDINGEN. 



150 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

GROOT-LIBANON. 
Zes propagandazegels, ter aanmoediging van het toerisme, 

zij'n binnenkort te verwachten. 
LUXEMBURG. 
Volgens mededeeling van de postadministratie werden van 

de toeslagzegels van 1935 — Yvert nrs. 259-273 — de vol
gende aantallen verkocht: 

5 c. 
10 c. 
15 c. 
20 c. 
35 c. 

c. 
e. 

50 
70 

293.615 
155.087 
129.651 
95.351 
42.242 
34.072 
32.245 

1 franc 
1 fr. 25 c. 
1 fr. 75 c. 
2 francs 
3 francs 
5 francs 

10 francs 
20 francs 

29.010 
16.580 
15.286 
13.239 
11.802 
10.942 
9.663 
9.582 

Het onverkochte restant werd vernietigd. 
RAROTONGA. 
Het jongste Bulletin Mensuel deelt mede, dat vanaf 15 Juli 

j.l. de x'rankeerwaarden 2, 2/6, 3, 5, 10 en 20 shillings, ver
kregen door den opdruk van den landsnaam op gelij'kwaardige 
zegels van Nieuw-Zeeland, vervangen zijn door die met den 
opdruk Cook Islands, eveneens op zegels van Nieuw-Zeeland 

ZUID-AFRIKA. 
Gibbons' Stamp Monthly meldt, dat een nieuw frankeer-

zegel van 1 '> pence, gezicht op een goudmijn, voor uitgifte 
gereed lig't. Heu zal eerst worden benut in Maart 1937, het 
tijdstip, \vaarop alle mailbrieven voortaan per luchtpost zullen 
worden > orvoerd. 

HetzeLde bl d deelt mede, dat ter gelegenheid van de in 
NovemL :• a.s. te houden internationale postzegeltentoon
stelling vC Johannesburr, do koerseerende frankeerzegels van 
14 en 1 penny zu'len worden uitgegeven in miniatuur-velletjes 
(6 zegels per vel). 

V. B . 

Nederlard 
en 

Overzeesche 

N 50 DIJKLAND. 
Plaatf^ xton Universiteitszegels. 
Verscheidene lezers zonden ons opgaven van plaatfouten bij 

de drieh )eic egels, waarvTn enkele wel de vermelding waard 
zij'n. Door vc en bljk^ de „adamsappel" van Pallas Athene te 
zijn opgemerkt, d c ons he^ cDrst door den heer Manuskowski 
werd go_.; LI. Te3cn de hals van deze dame vindt men een 
donker ocd kri-^getje op slle vellen met etsingnummer 519, 
op het 1̂ 2. sic regel van de 3e rij, naast telcijfer 8. 

De hccr_i V/igrnrn, Utrecht en Keiler, Den Haag, melden 
een bla. /e c ip boven in de boog van de groote 2, voor
komende b'j cen'̂  met etsingnummer 514. 

De h' r- 'en ie Nijmcge i meld^ ejn vertikale blauwe streep 
door he ( oi i ht vt̂ n Voetius, bij de 12'/ cent. 

Vellen r i v-iv_nc" 513 bMjken slechts aan enkele post
kantoren te ;"^ AC'-ko-ht, in'tegenstelling tot nr. 514, dat 
overal verkrijsrbaar was. 

Aantal verkochte Univcrsiteitszegels. 
De pej=dienst dar P.T.T. meldt: 
Van de zegels, welke ter gelegenheid van de herdenking 

van het 330-j"rig bestaan der Utrechtsche Universiteit wer
den uitgege Cl, werden verkocht: van O cent rond 12.904.000 
stuks en van 12/< cent rond 1.831.000 stuks. 

Een oordeel over de Utrechtsche Universiteitszegels. 
Senfs 111. Briefmarken Journal van 1 Juni j.l. schrijft over 

deze zegels: „— die Vvohl die schönsten Marken des Jahres 
1936 sein werden —" 

De Zomerzegels. 
Er schijnt, zooals uit lange stukken in verschillende dag

bladen blijkt, ongenoegen te zijn over de verdeeling van de 
opbrengst der laatste zomerzegels. Oorspronkelijk zou het 
in de bedoeling gelegen hebben, dat het aan de kunstenaars 
toekomende deel bostemd zou worden voor n o o d l i j d e n d e 
kunstenaars; in een begin April verzonden officieele circu
laire werd nog vermeld dat de extra-opbrengst, na aftrek 
van onkosten, onder de leuze Hulp in Nood zou strekken tot 
hulp aan noodlijdende beeldende kunstenaars. Uit de radio
rede van den ministei van begin Juli bleek echter plotseling, 
dat de opbrengst bastemd zou worden voor opdrachten in ver
band met het Nederlandsche paviljoen op de wereldtentoon
stelling te Parijs in 1937, zoodat hiervan decoratieve kunste
naars zullen profiteeren, die n i e t in nood verkeeren. Dit is 
geheel iets anders, en voor dit doel zal het publiek de zomelr-
zegels ook niet hebben gekocht. 

De aantallen verkjohte Zomerzegels 1936. 
Blijkens de voorloopige cijfers zijn van de zomerzegels van 

dit jaar do volgende aantallen verkocht: 
VA + l'/2 
5 + 3 
6 + 4 

12'A + S'A 
Tie opbrengst 

cent 
cent 
con. 
cent 
bo/on de 

(1935; 743.798) 
( 636.622) 
(1.076.356) 
( 396.050) 

70G.L O 
583.7>.3 

1.0'5.031 
438 331 

'jnkeerwaarde, die, zooals bekend 
is, ten bate kom van so^i.ilo en cultiiroole doeleinden, be-
dracgt bruto rond ƒ85.009 (vorig jaar rond ƒ87.000). Gezien 
het weinige gebruik dat door particulieren van deze zegels 
gemaakt is, valt de opbremjst om verbazend mee ! 

NED.-INDIE. 
De a.s. Leger-des-Keils-zegels. 
Wij dankon de redactie van het Postzegclblad voor Indië 

voor nadere bijzonderheden over de in December verschijnende 
weldadigheidszegels. De ..egels worden uitgegeven van 1 De
cember 1936 tot 9 Januari 1937; de 5 waarden, die wij reeds 
vermeldden (2, 5, //>, 12;/, en 15 ccno) zullon dezelfde kleuren 
hebben als de overeenkomstige vv^aaiden van de gewone serie. 
Ket voorloopige onowerp, vervaaidigj door ir. A. Kreisler, 
vertoont in het middon een kinderhooldje, een bord pap en 
een lepel, beido laatste vas-gehouden door twee half zichtbare 
handen. Achter het hoo-d een groot embleem van het Leger 
des Heils, iietgecn het gei:eel nogal onrustig maakt. Misschien 
Qchter dat het de' initicve oatwerp nog wat verbeterd zal 
worden; wij hoorden echter dat do aegels reeds bij de firma 
Enschedï in de maak zijn. 

De zegels zullen geldig zijn tot 30 September 1937. 

imiuinina| 
l EHHIIlfflll 

Door do v'-icndeKjkhcid vCii I e . poóLrc;; Iblad voor Indië 
cljn -s/ij in a aat, reeds n ' een a^oecldiiig; \ r i het ontwerp te 
goven (de no:je!ijkheid bestaat d .o, dat d'-t nog iets ver
anderd zal v/ordon). De zegels \ci- ohijnen i.i twee formaten; 
do hoogere waarden zullon v/at groo.e • sijn dan de lagere. 

De 10 cent koning IST") met tandi ig 14 :14 groote gaten ? 
Meer dan een jaar gcicden kregen -,/ij uic Indië een 10 cent 

bruin van 1870 ter inzage met de tou das /o • oabekende tanding 
14 : 14 groote gaten Wij hebb r.i het zegel toen aan enkele 
kenners voorgelegd, die niets verdachts aan de tanding konden 
opmerken, maar toch haiverig v/aron om het zegel als echt 
te kenme ken, in de overweging dat de tanding niet bekend 

.1. K. UIKTDI.JK. - F()STZE(1ELVEILIN(JE\. 

file:///vaarop


N E D E R L A N D S e n M A A N D B L A D VOOR P H I L A T E L I E . 151 

was, terwijl er heel w a t verdachte zegels 14 : 14 in omloop 
zijn. j , 

Het Postzegelblad voor Indië, d a t de bewuste 10 cent ook 
ter inzage k r e e g , on tv ing na een oproep een tweede exemplaar 
met deze t a n d i n g , en de redact ie v r a a g t zich nu terecht af of 
het tóch nie t mogeli jk is da t er echte zegels 14 : 14 gr . g. 
bestaan. I m m e r s de mees t -geb ru ik t e waarde van 10 cent komt 
vorder met alle bekende tai idingen voor, alleen niet met deze. 

Theoretisch is he t zegel bes taanbaar . H e t Handboek, deel I, 
noemt als j a a r t a l voor deze tanding bij de Indische zegels 
1882. Van de wél m e t t and ing l i : 14 gr . g. bes taande waarden 
25 c , 50 c. en 2 50 gld. is esn aan ta l zegels van 25 c. u i tge 
zonden in 1881 en 1883, van 50 c. in 1883, van 2.50 gld. in 1881. 
Van de 10 e. zijn in 1881 en 1883 resp. 8 en 7 millioen exem
plaren ui tgezonden. ( In 1882 wordsn geen zegels van deze 
emissie ve rzonden) . 

Hierbij twee foto 's van beide exemplaren, horizontaal en 
vertikaal t egen e l k a a r gep laa t s t , waa ru i t te zien is da t de 
tanding in beide gevallen geheel overeenkomt. De zegels 
dragen pun t s t empe j 15 (Sa la t iga ) resp . 22 (Poerworedjo) ; er 
zou dus een k le ine zending van dit zegel in de omgeving van 
Magelang t e r ech tgekomen kunnen zijn. 

Zooals bekend komen verschillende waarden van deze serie 
in twee „ typen" voor ; he t tweede onderscheidt zich van het 
eerste door een w i t t e p u n t onder he t anke r in de l inker r and -
lijst. De 25 c , 50 c. en 2.50 gld. me t t and ing 14 : 14 gr. g. 
komen volgens den heer Van Woerden alleen in type I voor. 
Bij een van beide afgebeelde 10 c.-zegels (het slecht gecen
treerde) is duidelijk de wi t te pun t te zien; di t zegel hoort dus 
tot type II. V a n he t andere zegel is op de foto het type niet 
met zekerheid v a s t te stellen. 

Mochten er l ezers zijn, die zegels van 10 cent met tanding 
14 : 14 groote g a t e n meenen te bezit ten, dan houden wij ons 
voor toezending zeer aanbevolen. Lezers in Indië kunnen hun 
exemplaren zenden aan he t Postzcgelblad voor Indië, T a m -
blong 2a, Bandoeng . 

CURACAO. 
De nieuwe se r i e . 
Zooals reeds bij he t verschijnen van de nieuwe serie voor 

Suriname werd aangekondigd , is ook voor Curagao een nieuwe 
serie verschenen, en wel op 1 Augus tus . Van he t depar tement 
van koloniën on tv ingen wij onders taand persber icht hierover. 

„Met ingang v a n 1 Augus tus a.s. zullen de thans geldende 
Curagaosche pos tzege ls door nieuwe worden vervangen. Even
als voor de op 1 M a a r t j 1 ingevoerde nieuwe postzegels van 
Suriname van h e t cijfertype, zijn de „cijfer"-zegels voor Cura -
gao vervaardigd n a a r ontwerpen van den grafischen kuns te 
naar André van d e r Vossen, terwijl voor die van het konin-
ginnetype het o n t w e r p van den kunstschilder Fokko Mees is 
gevolgd, w a a r n a a r ook de Sur inaamsche zegels van di t type 
vervaardigd zijn. 

Het cijfertype, in de waa rden to t en met 5 cent, is in offset 
gedrukt en heef t he t f d rmaa t 18 : 22 mm. 

De zegels van h e t koninginnetype zijn in p laa td ruk u i t -
gevperc} in he t f o r m a a t 20 : 30 mm. voor de waarden to t en 

me t 30 cent en in da t van 22 : 33 mm. voor de hoogere waarden. 
De druk is wederom verzorgd door de f i rma Enschedé en 

Zonen te H a a lern. Binnenkort zullen deze zegels a a n de 
phi la te l is le i i loket tsn verkr i jgbaar worden ges te ld ." 

Op 1 Augus tus waren de zegels aan de Neder landsche ver 
zamelaars loket ten verkr i jgbra r . De serie bes t aa t u i t 17 w a a r 
den, w a a r v a n hierbij de opsomming en de afbeeldingen, 

Cijfer type: 
1 cent, gri jsbruin. 2J4 cent, groen. 
1}4 .. donkerblauw. 5 „ rood. 
2 ,, oranje. 

Koninginnetype , klein f o r m a a t : 
6 cent, violet. 21 cent, zwar t . 

10 „ roodoranje. 25 „ rcodli la . 
12K „ groen. 27M „ bruin. 
15 „ blauw. 30 „ olijf. 
20 „ oranjegeel . 
Koninginnetype , g root f o r m a a t : 
50 cent, l ichtgroen. 

1,50 gld., gri jsbruin. 
2,50 „ lila. 

Alle zegels zijn ged ruk t op papier zonder w a t e r m e r k . De 
zegels m e t ciifertype hebben kamtand ing 13>2 : 12K- Ze zijn 
ged ruk t in vellen van 100 m e t oplaagle t te rs A op boven- en 
onderrand, en telcijfers 1-10 resp . 10-1 op de zi jranden. 

De koninginnezegels in klein fo rmaa t hebben l i jntanding 
12K : 12X (de Sur inaamsche zegels hadden L 14 : 14). De 
vellen zijn 100 zegels g roo t ; de vel randen zijn blanco, behalve 
een dubbele lijn in de kleur van de zegels om he t geheele vel. 
Dus geen p l aa tnummers . 

De zegels van he t groote fo rmaa t hebben, evenals die van 
Sur iname, kamtand ing 12'X (ä 13) : 14. Ze hebben dezelfde 
afmet ingen als de Nederlandsche E m m a - en Neder land-
Curaqao-zegels . De vellen ziin groot 50 s t uks ; op de randen 
ook hier alleen een dubbele lijn. 

De zegels in cijfertype maken een goede kans , de leelijkste 
zegels van 1936 te worden ! 

NEDERLAND. 
Gelukkig krijgan we geen opd 'uk-br iefkaar ten , waarvoor 

ik verleden maand nog bang was , want d iens torder H 425 
van 8 Jul i 1936 zegt o. a.: 

1. In verband met de ver lag ing van het p o r t der locale 
b r i ' f k aa r t en to t 2 cent met ingang van 1 Augus tu s a.s. zullen 
in gebruik v/orden gesteld br ie ' 'kaar ten (enkele en dubbele) , 
me i zegelafdruk van 2 cent, als.nede t. z. t. arbeidsl i js ten met 
aangehechte br ie fkaar t , voorzien van een zegelafdruk van 
2 cent. 

5 De bij het publiek voorhanden br ie fkaar ten (enkele en 
dubbele) me t zegelafdruk van 3 cent kunnen to t en met 
31 Augus tu s a.s., rokenig houdende met het prijsverschil, 
worden ingewisseld tegen br ie fkaar ten van 2 c.q. 4 cent, 
eventueel met bijvoeging van het overschietende bedrag in 
geld. Inwissel ing togen eenzelfde aan ta l b r i e fkaa r t en met 
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zegelafdruk van 2 cent met bijvoeging van 1 cent per kaart, 
kan desgewenscht mede plaats vinden. 

7. De arbeidslijsten met aangehechte briefkaart van 3 cent 
moeten van 1 Aug i'stus a.s. af tegen den prijs van 7 cent 
worden verkocht. 

10. De bij het publiek voorhanden arbeidslijsten met aan
gehechte briefkaart van 3 cent kunnen tot en met 31 Juli a.s. 
aan de kantoren tegen vergoeding van 8 cent per lijst worden 
teruggegeven. 

11. De briefkaarten met zegelafdruk van 3 cent, welke deel 
uitmaken of uitgemaakt hebben van arbeidslijsten, hebben 
met ingang van 1 Augustus a.s. en alle overige briefkaarten 
met zegelafdruk van 3 cent met ingang van 1 September a.s. 
ingeval zij, omdat zij voor het gebruik ongeschikt zijn, of vóór 
de verzending zijn teruggevorderd, dan wel om andere reden 
worden ingewisseld, slechts een waarde van 2 cent. 

Dienstorder H 459 van 22 Juli 1936 bepaalt ten slotte: 
Met wiiziging van het vermelde in punt 11 van do. 425/1936 

is nader benaald, dat de briefkaarten met een zegelafdruk van 
3 cent. voor zoover zij niet deel uitmaken of uitgemaakt 
hebben van arbeidsliisten, ook na 31 Augustus a.s. een waarde 
van 3 cent zullen behouden. 

Op 1 Augustus j.l. verschenen de nieuwe enkele en dubbele 
2 cents briefkaarten De uitvoering is geheel gelijk aan die 
van 3 cent, zij zijn echter gedrukt in een oranje-achtige kleur. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Bern verdeelde de nieuwe buitenlandsche briefkaarten van 

1 fr. en van 1 + 1 fr. rood op groenachtig blauw karton. Als 
stempel het staatswapen met leeuw op wapenmantel. De kaar
ten zijn tweetalig en hebben nog het kleine formaat. 

BRITSCH INDIE. 
Eveneens door tusschenkomst van Bern werden verzonden 

de groene kaarten van 9 pies en 9 -1- 9 P- met jubileum-stem
pel als voorheen en zeemkleurig karton. De deelstreep is iets 
meer naar rechts verschoven en adreslijnen, bestaande uit 
streepjes zijn nu aangebracht. De tekst-opmaking en ook de 
letters zijn gewijzigd; onder POSTCARD staat nu „address 
only" en bij de dubbele kaart staat de gebruikelijke mededee-
ling „the annexed card enz", nu niet meer naar beneden maar 
tusschen die twee genoemde regels van de enkele kaart. 

DUITSCHLAND. 
Het is wederom Bern, dat ons in kennis bracht met de 

briefkaarten voor de Olympische spelen. Van Duitsche zijde 
zag ik daarover nog geen melding. Uitgegeven zijn — of 
misschien worden — kaarten van 6 pf., die met een toeslag 
van 4 pf., en dito van 15 pf., die met een verhooging van 10 
pf. verkocht worden. De eerste kaart is lichtbruin, de tweede 
licht violet. Beide kaarten hebben roomkletirig karton, ver-
toonen links een deel van het Stadion, waaronder Olympische 
Spiele 1936 gedrukt staat en weder daaronder in één regel, 
in de bekende 5 ringen, Berlin 1 — 16 August. Als stempel 
een gekroonde klok, in het midden waarvan een adelaar prijkt. 
Links en rechts boven, de waarde-aanduiding met toeslag en 
onder de landsnaam. 

Bü gelegenheid van het 550-jarig feest van de universiteit 
van Heidelberg liet de kunstdrukkerii Edm. v. König in Hei
delberg een herinneringskaart aanmaken, die uitgegeven werd 
met een stempel (Hindenburg in medaillon) van 5 pf. licht
groen en van 6 pf. donkergroen. 

EGYPTE. 
De briefomslagen van 5 m. met den kop van koning Fuad 

naar links, verkregen donkerbruin karton, dat gelijk is aan 
dat van de omslagbrieven, welke ik reeds vroeger meldde 

ESTLAND. 
De enkele kaart van 5 s. groen is al geruimen tijd bekend. 

Thans verscheen ook de antwoordbetaald briefkaart, in de
zelfde opmaking, door tusschenkomst van Bern. 

FRANKRIJK. 
De nieuwe buitenlandsche briefkaart van 90 + 90 c. rood 

op zeemkleurig karton is te melden, met de vredesmaagd als 
stempel. 

J. K. RIETDIJK. — ï 

ITALIË. 
Ik verzuimde te melden, dat ook de postpakketkaart van 

5 1. lichtolijfgroen eenigen tijd geleden verscheen. 
LUXEMBURG. 
Sinds 15 Juni zijn, zooals Bern meldt, in gebruik twee 

series prentbriefkaarten van 35 c. lichtgroen en 75 c. rood op 
romkleurig, groot formaat, karton en een buitengewoon fraai 
borstbeeld van de groothertogin in den stempel. Zij is en 
face in een bontmantel afgebeeld. De tekst in twee talen, 
(Fransch en Duitsch) is in zwart, de prentjes op de kaarten 
van 35 c. in grijsbruin, die op de kaarten van 75 c. donker
groen, gedrukt. Het is nog niet bekend, hoevee] prentjes elke 
serie bevat; ik zag afbeeldingen van Mersch, Mondorf, Luxem
burg, Rem ich en Echtemach. 

NIEUW ZEELAND. 
Na de voorloopers verscheen nu eindelijk de definitieve 

omslag van 4 p. voor aangeteekende stukken. De roodbruine 
vierkante stempel vertoont een landschap met de Mitre Peak 
op den achtergrond. De tekst is als gebruikelijk blauw en het 
papier zeemkleurig. 

PORTUGAL. 
De Dinnenlandsche briefkaart van 25 c. lichtblauw op wit 

karton verkreeg links onderaan, schuin staande, regels voor 
het vermelden van naam en adres van den afzender. 

NEDERLAND. 
Wij zagen de reeds vermelde teksten voor de zomerzegels 

en „Elke Bosch- of Heidebrand enz." ook uit R o t t e r d a m , 
rechts van den enkelring-datumstempel. 

A m s t e r d a m . Zoowel in de Flier- als Universal-machine 
kwam in Juli de 6-regelige links-staande tekst TWEE 
EEUWEN / ENGELSCHE KUNST / 4 JULI - 4 OCT. / 
1936 / STEDELIJK MUSEUM / TE AMSTERDAM. Tusschen 
tekst en dagteekeningstempel een eenhoorn met schild. 

Van den heer Kirchner mochten wij nog de volgende gele-
geiiheidsstempels ontvangen, waarvoor beleefd dank. Inkt 
violet. 

N ij m e g e n. In het zelfde type als afgebeeld op blz. 92 
van het Mei-nummer, in kamwielvorm * ~ NEDERLANDSCH 
FABRIKAAT * " NIJMEGEN V/NF -9 JUL. 36. 

R o t t e r d a m . Dubbelringstempel met omschrift * ROT
TERDAM * ERASMUS-HERDENKING 1536-1936 *, in het 
midden de datum 11 JUL. 1936. 
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O m m e n . Op het tijdelijk bijkantoor in het sterkamp was 
van 24 Juli - 5 Augustus 1936 een langwerpig stempel in 
gebruik 33 : 79 mm., links een kampvuur, rechts 5-regelig 
TENTH / INTERNATIONAL / STAR CAMP / 24 JUL. 
1936 / OMMEN. Voor administratieve doeleinden waren de 
uit vorige jaren bekende dagteekeningstempels (2) en kan-
toomaamstempel aanwezig. 

Met ingang van 1 Augustus 1936 is gevestigd het post
agentschap Vught Schoonveld. 

De heer A. van der Willigen ontdekte, dat op vele cou
verten welke alle naar R o t t e r d a m geadresseerd waren, 
Transorma-lettertjes voorkwamen. Blijkbaar wordt dus voor 
de sorteering \ a n de te bestellen post ook een Transorma-
machine gebruikt, aangezien deze lettertjes op stukken uit 
verschillende binnen- en buitenlandsche plaatsen aangetroffen 
zijn. Van 4 tot 17 Maart 1936 bezit genoemde heer uitsluitend 
stukken waarop hoofdletters afgedrukt zijn, evenals die 
welke op de uitgaande post van Rotterdam geregeld voor
komen. Vanaf 19 Maart komen naast de hoofdletters I en Q 
geregeld k l e i n e letters voor: a, b, d, e, f, g, m, n, r, t, 
X, y , z . I i ' II 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 179 II . 
De Nederlandsche Seintoestellenfabriek liet in de frankeer-

machi.ie nieuwe C4-waardecijfers plaatsen (met de cijfers 6 
zonder bovenvlag). 

Machine 247 IIL 
In Juli kwam een nieuw cliché links in gebruik: Bezoekt / 

dezen zomer onze / BLOEMEN- / VELDEN. 
Machine 278 V. 
Uit deze machine werd eind Juni het afdruknummer ver

wijderd. 
Machine 319 IV. 
Hiervan werden afdrukken van medio Juli gevonden zonder 

afzenderscliché tusschen de stempels; links als bij type I: 
Hollandsch Normaal enz. 

Machine 361 II-III . 
Een nieuw afzenderscliché tusschen de stempels vermeldt: 

SUPER SELECT / EN / Nijkerk's / QUIET MAY en links 
van den datumstempel: Blaupunkt (in dubbelen cirkel met 
onderin een groote punt). Bij type III staat links UW TOE
STEL OUD ? / SELECTIVITEIT SLECHT / Super Select / 
BRENGT HET TERECHT. 

Machine 417 IV-VI. 
De in het vorig nummer gemelde typen III en IV moeten 

— zooals men wel begrepen zal hebben — de nummers IV 
en V dragen, in Juli was het afzenderscliché weer aangevuld 
met een vierden regel, welke thans luidt: TEL. 280. (Links 
cliché Mode-Zendingen). 

Machine 432 IV. 
Een nieuw cliché tusschen de stempels vertoont een klaver

blaadje in cirkel, waaronder N.V. CONFECTIE INDUSTRIE / 
„TRIO", het geheel in rechthoek. 

Machine 445 VIII. 
In deze machine verscheen tusschen de stempels het portret 

met naam van „Miss Blanche", links in rechthoek: Miss 
Blanche / VIRGINIA / CIGARETTES. 

Machine 447 III. 
Van deze machine werd een afdruk zonder reclamecliché 

links aangetroffen. 

Machine 476 III. 
Het reclamecliché links van type II werd vervangen door: 

Foid / HET MERK DAT HIERBOVEN / STAAT, WAAR
BORGT NEDER- / LANDSCH FABRIKAAT / VNF (em
bleem). 

Machine 534 I-H. 
Model C4B, sedert 1 April in gebruik te Amsterdam. Tus

schen de stempels: VAN VOLLENHOVEN's / BIERBROU
WERIJ N.V. / (FALCON BREWERY), links een op de punt 
staande driehoek, waar doorheen: Daar gaat niets boven / 
VAN VOLLENHOVEN. Eenige maanden na de ingebruik
name werd het cliché tusschen de stempels verwijderd (type 
II) . 

Machine 590. 
Model C4B, sedert April in gebruik bij de N.V. Union, Ned. 

Mij. voor Industrieele Waarden te 's-Gravenhage. Tusschen 
de stempels: UNIWAARDEN. 

Machine 627 HL 
De Wasscherij Burger te Zeist stempelt nu en dan ook 

zonder reclame links. 
Machine 630 III. 
Een nieuw cliché links vertoont een geruit vierkant met 

opschrift: U KUNT NIET / BUITEN / RIPPE / RUITEN ! 
Machine 635. 
Model C3B, sedert 2 April in gebruik te Rotterdam. Tus

schen de stempels: BOEKHANDEL / D. BOLLE / (afb. 
boekdrukkersmerk: een schild, waarop een klimmende man 
met bijschrift: DELVENDE BERGOPWAARTS) / Hang 98. 

Machine 636. 
Model C3B, in gebruik sedert begin April. Tusschen de 

stempels: SPANJER'S / HANDELMAATSCHAPPIJ N.V. / 
HEERENSTRAAT 3 / ROTTERDAM. 

AMSTERDAM ' '^^ IMEDERIANü] 

Machine 640 II. 
Begin Juli plaatste de Fox Film Co. een aardig actueel 

cliché (volgens afbeelding) links van den datumstempel. 
Hasler. 

Machine H. 565 V. 
Sedert Juli staat links een kroontje en OXFORD in recht

hoek, waaronder: Past ook U. 
Machine H. 601 II. 
Deze machine komt ook voor zonder reclame links. 
Machine H. 618. 
Sedert begin Juli in gebruik, zonder afdruknummer. Tus

schen de stempels: JOS DRIESSEN / BREDA / (afb. fa-
bbrieksgebouw met naam: JOS DRIESSEN) / MACHINALE 
KWASTEN EN PENSEELENFABRIEK. Links: ONZE FA
BRIEKSMERKEN: / (afb. smal en breed penseel) / „DE 
SCHILDERSVRIEND" / (afb. scheerkwast, waarnaast „BA
TAAF") / Plakdoek „ALBINE". 

Komusina. 
Machine K. 191. 
In gebruik sedert 27 Februari. Onder de stempels: BOEK

HANDEL / W. BERGMANS - TILBURG / UITGEVERIJ. 
Links een wereldbol, waarop een opengeslagen boek en in 
blokletters: W. B. T. 

Machine K. 192. 
Sedert begin Juni in gebruik bii de firma H. la Rivière te 

Zwolle. Onder de stempels: INRICHTING VOOR GEMEENTE 
/ ADMINISTRATIE ZWOLLE. Links een soortgelijk cliché 
als in machine 186: NAUTA SEQUITUR ASTRA en onderin 
firmanaam: H. LA RIVIèRE. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 



15.1 NEDERLANDSen MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 

Neopost. 
Machine N. 250 XXL 
Tezamen met het nieuwe vi^aardecliché werd ook het Neo-

post-cliché gebruikt. 
Machine N. 266 I-II. 
Sedert 29 Mei in gebruik te Amsterdam met de frankeer-

waarden: IM, 2'/2, 5, 6, 10, 15 ets. Bi] type I links: Victor 
van der Reis N/V. / HANDELSVENNOOTSCHAP / Palm 
Beach; bij type II idem, doch als derde regel: Lusters 62 
kleuren. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 4 XVII. 
Tusschen de stempels: PRIMA HOLLANDSCHB / BOTER 

EN MELK / der VEREENIGDE ZUIVELBEREIDERS / 
ROTTERDAM. (Mei 1936). 

Machine 11 III. 
Deze machine ging onlangs in eigendom over aan het Dag

blad De Locomotief te Semarang. Tusschen de stempels: De 
Locomotief / Het groote dagblad / met / De snelle bericht
geving. 

Machine 57 III. 
Het naamcliché, dat bij type II links van den datumstempel 

staat, komt ook voor tusschen de stempels. 
Machine 66 II-IV. 
Behalve het in Juni gemelde cliché, blijken in deze machine 

nog drie andere te worden gebruikt: type II: SPAAR ONS 
TI.JD EN / MOEITE, WIJ ZULLEN / U DANKBAAR ZIJN; 
type III: in afgeplatten cirkel de handelsmerken Polydor, His 
Master's Voice, Philips Radio en Erres Radio, waaronder n"g: 
LYRA BRENGT MUZIEK IN UW HUIS; type IV: VOOR 
WERELD ONTVANGST / (afb. radiotoestel met opschrift: 
PHILIPS / ERRES) / HAALT DE WERELD IN UW HUIS / 
LAAT GOLDBERG DIT VOOR U DOEN. 

Machine 67 I-II. 
Sedert December in gebruik. Onder den waardestempel: 

GRAND HOTEL / SARANGAN. Tusschen de stempels bij 
type I: EERSTE HOTEL / TER PLAATSE / HET SCHIT
TERENDST / GELEGEN AAN HET MEER / MAXIMUM 
COMFORT / MATIGE PRIJZEN / DIRECTEUR: W. VICK; 
bij type II: geen boog kan steeds / gespannen zijn, / ga uit, 
ontspan uw geest, / geniet van de natuur / en vreugd, / 
gij helpt uzelf het meest. 

Machine 70. 
Sedert eenige maanden in gebruik te Batavia. Tusschen de 

stempels: De Javasche Bank. 

NEDERLAND. 
Luchtpost uit Palestina. 
De Telegraaf meldde, dat met ingang van 28 Juni j.l. voor 

het Palestijnsche publiek de gelegenheid werd opengesteld, 
om met de postvliegtuigen der K.L.M, mail te verzenden naar 
Europa. De afstand Gaza-Amsterdam werd hierdoor terug
gebracht tot anderhalven dag. 

De oudste postvluchten. 
Dr. Robert Paganini meldde het volgende omtrent de oudste 

postvluchten van Nederland: 
De luchtlijn Amsterdam-Londen was in bedrijf van 5 Juli 

tot 31 October 1920. Volgens het zoo juist verschenen 10e deel 
der Winkler Prins encyclopaedie werd deze luchtlijn 17 Mei 
1920 door de K.L M. geopend, maar kon er 5 Juli voor het 
eerst officieel post mede verzonden worden. 

Amsterdam - Rotterdam - Brussel - Parijs werd 2 Mei 1921 
geopend. De directe lijn (zonder tusschenlandingen) Amster
dam - Parijs 2 Juni 1923. Rotterdam - Dortmund 14 Juli 1925 
en Amsterdam - Essen - Berlijn 15 September 1925. 

NED.-INDTE. 
Het üiver-stempel. 
Zooals wij reeds verwachtten, blijken ook van het speciale 

stempel: Uiver Batavia-C eenige — duidelijk van elkaar te 
onderscheiden — typen te bestaan. Het bedoelde stempel 
draagt den datum 14.11.34.-5. 

De kenmerken zijn: 
Type a. Benedenste halfrond 27 vertikale streepjes. De 1 

van 14 is in het verlengde van het eerste vertikale streepje 
in het bovenste halfrond. Het uurcijfer 5 met zijn stip erachter 
valt niet geheel, of althans maar zeer krap binnen de bogen, 
als men zich deze tot een cirkel doorgetrokken denkt. 

Type b. Benedenste halfrond 27 vertikale streepjes. De 1 
van 14 valt in het verlengde van de bovenste boog. De 5 van 
het uurcijfer valt binnen den cirkel (de bogen tot cirkel door
getrokken gedacht). 

Type c. Benedenste halfrond 2G vertikale streepjes. De da
tum- en uurcijfers zijn iets grootei" dan die van de beide 
vorige stempels. De linker vleugel van de Douglas is breeder. 

Nog vond ik het Uiver-stempel Soera-baja van 26.12.34.-5. 
De luchtpostverbinding met Tarakan. 
De persdienst der P.T.T. meldt: 
De luchtpostverbinding met Tarakan, welke aanvankelijk 

op 6 Juni j.l. zou worden geopend, zal thans blijkens ont
vangen berichten niet voor Octobe" a.s. kunnen geschieden. 

De naar Ned.-Indië verzonden stukken, bestemd voor ver
voer met de eerste vlucht op genoemd traject, blijven bewaard 
totdat die vlucht plaats vindt, tenzij de afzender doorzending 
met de gewone middelen van vervoer dan wel terugzending 
verlangt. 

CURACAO. 
Stempelnieuws. 
Uit particuliere luchtnostsorrespondentie — welwillend ter 

inzage gezonden door den heer J ten Wolde te De Wijk — 
b'jikt mii, dat te Willemstad ^ i de van het rood-wit-blauwe 
luciitr'ostetiketje voorziene luchtpostcorrespondentie nog een 
omlijnd violet stempeltje: 

Par voie aérienne jusqu'a 

en eronder geschreven U.S.A. geplaatst was. 
Op brieven van Aruba-Oranjesiad zien wij een dergelijk 

stempel, maar grooter, terwijl de omlijning nog een horizon
tale streep onder den tekst vrijlaat, waarop de plaats- of 
landsnaam ingevuld kan worden. Dat ziet er dus als volgt uit: 

Par voie aérienne jusqu'a 

Het betreft hie-' dus wel degelijk administratieve stempels 
van de post. 

In Mei van dit jaar werd nog een proefvlucht door de 
K.L M. van Curasao naar Coro (Venezuela) ondernomen, met 
eenig postvervoer, waarove^' ons echter nog nadere bijzonder
heden ontbreken. 

BUITENLAND. 
De Zeppelin Hindenburg. 
Tot nu toe hadden alle vluchten van de Hindenburg naar 

Noord-Amerika een vrij vlot verloop. Na eenige malen dwars 
over Engeland gevlogen te hebben, werd daarop in het 
En^elsche Lagerhuis aanmerking gemaakt, aangezien men er 
zoo den weg te goed zou leeren kennen (de herinneringen aan 
den wereldoorlog werken lang na !) . Het gevolg was, dat de 
Hindenburg op haar terugvlucht van 16 Juli een rsdiotelegram 
uit Berlijn kreeg om niet óver, maar óm Engeland heen te 
vliegen; een omweg van tien uren. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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DRINGEND VERZOEK. 
Ten einde een tydige verschijning van het September

nummer zooveel mogelijk te bevorderen, wordt, in verband 
met de van 4—6 September a.s. te Haarlem te houden 
Philatelistendagen, aan beeren rubrieksredacteuren, mede
werkers, vereenigingssecretarissen en adverteerders beleefd 
doch dringend verzocht, ervoor te willen zorg dragen, dat de 
kopij uiterlijk 1 September a.s. in het bezit is respectievelijk 
van de hoofdredactie en de administratie. 

VOORLOOPIGE AANKONDIGING. 
Najaarsvergadering van den Raad van Beheer van het 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op Zondag 27 Sep
tember 1936 te Utrecht. 

BELEEFD VERZOEK. 
Heeren secretarissen der aangesloten vereenigingen, als

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

DE RAAD VAN BEHEER. 

AAN VELEN. 
Van adresveranderingen en dergelijke, welke ons n ä d e n 

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

DE ADMINISTRATIE. 

BERICHT AAN HEEREN CORRECTORS. 
De aandacht van beeren correctors wordt erop gevestigd, 

dat, in verband met de technische verzorging van het blad, 
de hun ter correctie gezonden drukproeven uiterlijk den lOen 
der maand weder ter drukkerij moeten zijn terugontvangen. 

Al wordt hiernaar steeds zooveel mogelijk gestreefd, kan 
toch van later ingekomen aanvullingen of veranderingen de 
opname niet verzekerd worden. 

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

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

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

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

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
DE ADMINISTRATIE. 

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

Kortenaerkade 11, te 's-Gravenhage. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

van 10—4 uur en op eiken len Zaterdag der maand van 
2—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 

Behalve verzamelingen op post-, telegraaf- en telefoon
gebied, bevat dit museum talrijke philatelistische schatten. 
De plaatsruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
bezichtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

Tentoongesteld zijn thans: 
a. de postzegels van Argentinië, tot 1918; 
b. de postzegels van Brazilië, tot 1918; 
c. de postzegels van Peru, benevens de Departementale 

zegels, tot 1918; 
d. de postzegels van San Salvador tot heden, behalve de 

dienstzegels; 
e. de eersto dagteekeningstempels van 1829 Nederland; 
f. verschillende voorwerpen, oude resolutiën e.d. op de post 

en telegraaf betrekking hebbend; 
g. verzameling radioapparaten, waaruit de ontwikkelings

gang van het begin af is te volgen. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2>^—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Breda: voorlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2)4—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uw«;. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 234—4 uur. 
Zaandam: Sen Zaterdag der maand 3--4 uur. 
Zwolle: Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

PROGRAMMA 
VAN DEN 

ZEVEN EN TWINTIGSTEN 
NEDBRLANDSCHEN PHILATELISTENDAG, 

TE HOUDEN TE HAARLEM. 

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

van café Brinkmann, Groote Markt. 
6 uur. Réunie in restaurant Brinkmann, Groote Markt. 
8 uur. Ontvangst door Burgemeester en Wethouders der 

gemeente Haarlem ten stadhuize, Groote Markt. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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9 uur. Feestvergadering, aangeboden aan de besturen 

en afgevaardigden van alle philatelistenvereeni
gingen, verdere genoodigden en de leden van „Op 
Hoop van Zegels", ter gelegenheid der herden
king van haar 25jarig bestaan, in cabaret „La 
Gaité". Raaks. 
Gedurende deze feestvergadering bestaat gele
genheid de jubileerende vereeniging te compli
menteeren. 
Gelegenheid tot dansen. 
Z a t e r d a g 5 S e p t e m b e r 1936. 

9 uur. Kapittelvergadering in het radiozaaltje van café 
Brinkmann, Groote Markt. 

9i4 uur. Officieele opening van den Zeven en twintigsten 
Nederlandschen Philatelistendag door den voor
zitter van den Nederlandschen Bond van Ver
eenigingen van Postzegelverzamelaars, in de 
muziekzaal van café Brinkmann, Groote Markt, 
onmiddellijk gevolgd door de Bondsvergadering. 

I uur. Gemeenschappelijke koffiemaaltijd in de voorzaal 
van restaurant Brinkmann, Groote Markt. 

25^—5 uur. Congres in de muziekzaal van café Brinkmann, 
Groote Markt, waarna gelegenheid tot een be
zoek aan de tentoonstelling bij de N.V. Joh. 
Enschedé en Zonen, Klokhuisplein. 
Zij, die het Congres niet bijwonen, kunnen deze 
tentoonstelling tusschen 3 en 5 uur bezichtigen. 

7 uur. Vertrek met autocars van de Groote Markt over 
Vogelenzang, Aerdenhout, Overveen en langs den 
Zeeweg naar Zandvoort. (Aangeboden door „Op 
Hoop van Zegels"). 

S% uur. Feestmaaltijd in hotel „Groot Badhuis", Zand
voort. 
Gezellig samenzijn. Dancing. 
Z o n d a g 6 S e p t e m b e r 1936. 

I I uur. Vertrek per autocar van de Groote Markt over 
Bloemendaal, Santpoort naar hotelrestaurant 
Velserend. 
Wandeling en bezoek aan de ruïne Brederode. 

1 uur. Lunch in hotelrestaurant Velserend, waarna 
sluiting. 

In caférestaurant Brinkmann, Groote Markt, zal op Zater
dag 5 September 1936 een tijdelijk postkantoor gevestigd zijn 
(geopend van 10—4 uur), waar de correspondentie met een 
speciaal stempel zal worden afgestempeld. 

Tegen normalen prijs (3, 5 en 7>^ cent) zullen aan dit post
kantoor verkrijgbaar ziJn briefkaarten met een afbeelding van 
de Amsterdamsche Poort te Haarlem. 

ZEVEN EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
VAN DEN NEDERLANDSCHEN BONDVAN VEREENI
GINGEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, op Zaterdag 
5 September 1936, des voormiddags te d'A uur, in restaurant 
Brinkmann, Groote Markt, te Haarlem. 
(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de leden der 
aangesloten vereenigingen). 

A ,̂  e n d a. 
1. Opening. 
2. Uitreiking der Wallermedaille. 
3. Toekenning der Costerusmedaille. 
4. Notulen van den Zeó en twintigsten Nederlandschen 

Philatelistendag. 
5. Jaarverslag van den eersten secretaris. 
6. Jaarverslag van den penningmeester. 
7. Jaarverslag van het hcofd van den keuringsdienst. 
8. Jaarverslag van den beheerder van het informatiebureau. 
9. Vaststelling der begrooting 19361937. 

10. Verslag van den afgevaardigde F.I.P. 
11. Vaststelling van de plaats, waar in 1937 de Acht en 

twintigste Nederlandsche Philatelistendag zal worden ge
houden. Een verzoek is ingekomen van „De Globe" te 
Arnhem, in verband met haar 40jarig bestaan. 

12. Voorloopige bespreking over een voorstel tot wijziging 
van art. 3 der statuten. Het Bondsbestuur overweegt het 
schrappen van de woorden „en rechtspersoonlijkheid be

zitten", omdat deze bepaling gebleken is een groot be
letsel te vormen voor toetreding van meerdere ver
eenigingen. 

13. Het Bondsbestuur stelt voor, om in 1939 tijdens de 
Wereldtentoonstelling te Amsterdam aldaar een Inter
nationale Postzegeltentoonstelling te houden, te organi
seeren door den Nederlandschen Bond. 

14. Vaststelling nieuw reglement betreffende den keurings
dienst. 

15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 

DE WALLERMEDAILLE 1936 VOOR LEON DE RAAY. 
Artikel 4 der statuten 

van de Wallermedaille 
bepaalt (zie Maandblad 
1934, Septembernummer, 
blz. 1), dat de „toeken
ning" van de jaarlijks 
door het Bondsbestuur te 
scnenken Wallermedaille 
geschiedt ter gelegenheid 
van den Bondsverjaardag 
op 26 Juni. De „uitrei
king" geschiedt door den 
Bondsvoorzitter of diens 
plaatsvervanger bij voor
Keur tijdens de jaarlijk
sche Bondsvergadering, 
Artikel 5 van bedoelde 
statuten zegt — o. m. — 
dat de namen en por
tretten der begiftigden, 
met de reden (en), waar

om de toekenning is geschied, worden bekend gemaakt in het 
blad, dat de Bond als zijn orgaan heeft aangewezen. 

Op Vrijdag 26 Juni j.l., ter gelegenheid van den 28en Bonds
verjaardag, heeft de Eerste Bondssecretaris den heer Léon 
de Kaay schriftelijk — „officieel" — de mededeeling bevestigd 
welke de Bondsvoorzitter hem op 21 Mei t. v. ■— ter gelegen
heid van ziJn zev^entigsten verjaardag — reeds mondeling 
— „officieus" — had gedaan betreffende toekenning aan zijn 
persoon van de Wallermedaille 1936. 

Volgens artikel 1 van de hierboven vermelde statuten be
loont de Bond met deze onderscheiding dengene, die zich ver
dienstelijk heeft gemaakt voor de philatelic in het algemeen 
en (of) voor den Bond in het bijzonder. Zij, die hebben kennis 
genomen van hetgeen over den heer De Raay is geschreven 
in het Aprilnummer (blz. 79) en het Meinummer (blz. 99) 
van het Maandblad dezes jaars, zullen zich niet verwon
deren, dat het Bondsbestuur deze onderscheiding dit jaar aan 
den begiftigde heeft toegekend wegens zijn groote verdiensten 
voor de philatelie in het algemeen „en" voor den Bond in 
het bijzonder. 

De uitreiking van de Wallermedaille 1936 aan den heer 
Léon de Raay zal geschieden tijdens de Bondsvergadering te 
Haarlem op Zaterdag 5 September a.s. Het Bondsbestuur 
hoopt, dat de heer De Raay daar persoonlijk zal tegenwoordig 
zijn, om de onderscheiding ir. ontvangst te nemen en dat het 
h3m gegeven moge zijn, deze nog tal van jaren onder voor
spoedige en gelukkige levensomstandigheden te bezitten. 

W. G. ~»E BAS, 
2e Bondssecretaris. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
JAARCONGRES DER F.I.P., in het stadhuis te Luxemburg, 
op Zaterdag 29 Augustus 1936. 

A g e n d a . 
1. Begroeting door den voorzitter van den Luxemburgschen 

Bond. 
2. Toespraak van den voorzilter der F.I.P. 
3. Bekrachtiging van de banoeming der beeren kapitein 

W. G. Zwolle en Robert Goldberg jr., respectievelijk als 
secretarisgeneraal en plaatsvervangend secretaris. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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4. Notulen van het Congres 1935. 
5. Jaarverslag. 
6. Financieel verslag. 

a. Balans 1935. b. Achterstallige bijdragen, c. Budget 1936. 
7. Voorstel van den Duitschen Bond: 

De internationale ruil tusschen de Philatelisten der aan
gesloten landen onder leiding van de P.I.P. (Zie toe
lichting). 
Inleider: de heer Pritz Kloppe. 

8. Voorstel van den Zwitserschen Bond: 
De F.I.P. moge het, door tusschenkomst van zijn leden, 
daarheen leiden, dat de landen, die bij de v^rereldpostver-
eeniging zijn aangesloten, justitieele maatregelen treffen 
om de Philatelisten te beschermen tegen de vervalschers 
en hun helpers. 
Inleider: de heer Emil Friederich. 

9. Voorstel van den Duitschen Bond: 
Bestrijding van de vervalschingen. 
Inleider: de heer Fritz Kloppe. 

10. Voorstel van den Franschen Bond: 
De nieuvi^e invoerrechten op postzegels in Marokko. (Zie 
toelichting). 
Inleider: de heer E. Dole. 

11. De philatelistische jeugdbeweging. 
Verslag van den voorzitter. 

12. Voorstel van den Nederlandschen Bond: 
De deelname aan een tentoonstelling door een jurylid, 
dat „buiten mededinging" heeft ingezonden, wordt des-
gewenscht beoordeeld, wanneer het betrokken jurylid niet 
tegenwoordig kan zijn. 
Inleider: de heer J. C. Cramerus. 

13. Voorstel van den Duitschen Bond: 
Een gemeenschappelijke „Dag van den postzegel" van de 
F.I.P. 
Inleider: de heer Fritz Kloppe. 

14. Voorstel in 1937 weder een jaarboek van de F.I.P. uit 
te geven. 
Bespreking van de verdere bijzonderheden, welke daarin 
kunnen worden opgenomen om het nut van het boek te 
verhoogen. (Zie toelichting). 

15. Uitbreiding van den werkkring der F.I.P. 
Voorstel een afdeeling van „correspondeerende leden" te 
vormen. 

16. Voorstel van den Nederlandschen Bond: 
De F.I.P. voere den strijd tegen de firma's, die in hun 
vakbladen advertenties betreffende het herstellen van 
postzegels opnemen. 
Inleider: de heer J. C. Cramerus. 

17. Voorstel van den Duitschen Bond 
Oprichting van een F.I.P.-commissie voor vragen be
treffende de catalogi. 
Inleider: de heer Fritz Kloppe. 

18. Vraag van den Franschen Bond: 
De Fransche Bond zou gaarne het oordeel van de F.I.P. 
weten betreffende het verkoopen van restanten van 
Marokkaan sehe postzegels door de autoriteiten en vraagt 
of de F.I.P. wil medewerken om dergelijke verkoopen niet 
te doen plaatsvinden. 
Inleider: de heer E. Dole. 

19. De kwestie van den rakettenpostzwendel. 
20. Vaststelling waar de congressen in 1937, 1938 en 1939 

zullen plaats hebben. 
21. De toekomstige Internationale Tentoonstellingen: 

1937 — Parijs; 1938 — Praag; 1939 — Amsterdam of 
Duitschland. 

22. Rondvraag. 
23. Sluiting. 

De secretaris-generaal, De voorzitter, 
W. G. ZWOLLE. P. J. MAINGA.Y. 

Toelichting. 
Ad 7. Het bestuur van de F.I.P. stelt voor öf in Amsterdam 

of in Brussel een „clearing-instituut" op te richten, om 
geldzendingen zooveel mogelijk te vermijden. 

Ad 10. Op het oogenblik wordt in Marokko op postzegelzen
dingen een invoerrecht van 12]/. '7( geheven. Bij niet-

betaling van dit recht worden de zendingen zonder 
meer in beslag genomen. 

Ad 14. Er wordt voorgesteld in het jaarboek o. a. het vol
gende op te nemen: een lijst van erkende keur
meesters; waardevolle wenken voor de vorming van 
jeugd-afdeelingen; een lijst van de namen van hen, 
wie een nationale philatelistische bekroning deelachtig 
werden; een lijst van de beste philatelistische boeken 
over de voornaamste landen. 
De aangesloten Bonden worden dringend verzocht 
grondig te doen onderzoeken, welke andere nuttige 
punten nog in het jaarboek kunnen worden opgenomen. 

Ad 15. Voor „correspondeerende leden" kunnen alleen over-
zeesche Bonden of Vereenigingen in aanmerking 
komen. 

Ad 19. Het gaat in hoofdzaak om de minderwaardige offerten 
welke vanuit Nederland worden aangeboden. 

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

VOORLOOPIGE AGENDA voor de algemeene vergadering op 
Zondag 25 October 1936, des namiddags te 2 uur, in 
„American Hotel", Amsterdam. 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 27 October 1935 

te Den Haag. (Zie Maandblad November 1935). 
3. Verslag over 1935. (Zie jaarboek 1936). 
4. Rekening en verantwoording 1935. Rapport van de finan-

cieele commissie. (Zie jaarboek 1936). 
5. Begrooting 1937. (Zie Maandblad September 1936). 
6. Verkiezing van 2 bestuursleden, wegens periodiek aftreden 

van de beeren Boeken en Doorman; beiden zijn herkiesbaar. 
7. Voorstel tot uitbreiding van het bestuur met één lid, in 

verband met het aftreden van den heer Van Essen als 
directeur verkoop. Het bestuur stelt als candidaat den heer 
R. E. P. Maier. 
(Afdeelingen en leden, die voor deze vacatures andere can-
didaten wenschen te stellen, wordt verzocht daarvan mede-
deeling te doen aan den secretaris der vereeniging vóór 
1 October a.s.). 

8. Aanwijzing der plaats, waar de volgende algemeene verga
dering zal geschieden. 

9. Rondvraag en sluiting. 
N.B. Voor afdeelingen, welke geen vertegenwoordiger zen

den, vervalt het recht op retributie. 
Nieuwe leden. 

432. dr. K. Ph. Bernet Kempers, Harmoniehof 22 I, Amster
dam, Z. (V. en L.). 

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

487. ir. G. O. J. van Ditzhuijzen, Oudemanslaan 9, Heemstede. 
(V.). 

Aanmeldingen. 
H. Fauel, „De Ijsvogel", Voorthuizen (Geld.). 
F. J. Lamp, Boelweg 22, Medan (Sumatra). 
W. T. de Jong, Coenboulevard 12a, Soerabaja (Java). 
N. C. Vos, Brediusweg 6, Bussum. (V. en L.). 
mevr. S. C. de Vogel-Bierman, Laan van Vogelenzang 4, 

Hilversum. (V.). 
H. A. Hoogervorst, Seringenstraat 6, Aalsmeer. (V.). 
A. M. V. Hekking, Tandjong Pinang. 
L. C. van Staveren, Heemskerklaan 3, Medan (Sumatra). 
E. Streckeisen, Ond. Simpang Gambir, Postkantoor Natal 

(S.O.K.). 
mevr. P. C. van der Kroft, Bessieweg 38, Makassar (Celebes). 
S. Thai Jantzen. H.B.S.-straat 13, Soerabaja (Java). 
J. Grosse, Embong Kemirie 5, Soerabaja (Java). 
J. W. Hamers, Wilhelminaweg 3, Tjepoe (Java). 
ir. H. Nijenhuis, N.I.S.-boulevard, Tjepoe (Java). 
O. Felix, Ngolopark 4, Tjepoe (Java). 

Bedankt. 
86. G. Box. 
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Adresveranderingen. 
400. mej. A. A. M. van Bloemen Waanders, Burg. Kuhrweg 

10a, Bandoeng (Java). 
596. T. van Arkel, Deterding-boulevard 34, Tjepoe (Java). 
206. mr. A. M. F. Boeije, Soerabajaweg 20, Batavia, C. (Java). 
395. M. F. J. Cool, Boorterrein Ledok, Tjepoe (Java). 
399. P. G. H. van der Harst, kapt. art., Soerabaja (Java). 
299. E. W. K. Lendrich, Javaweg 42, Batavia, C. (Java). 
316. C. H. Oostingh, vertrokken naar Nederland. 
223. dr. J. P. Parijs, Apotheek Van Gorkom, Djocja (Java). 
802. F. H. Schoevaart, Ond. Goenneng Majang, Djember 

(Java). 
462. H. Teunissen, Javasehe Bank, Solo (Java). 
216. J. J. Roeloffs Valk, Lübeckstraat 10, Den Haag. 
231. J. D. van Brink, Hulkesteinscheweg 2a, Arnhem. 
195. B. ter Brugge, Van Speijkstraat 48, Den Haag. 
171. G. Ferguson, Riouwstraat 97, Bandoeng (Java). 

75. J. L. M. van Tekelenburg, Ond. Sidamanik, Pematang 
Siantar (Sumatra). 

721. mevr. W. van der Bussche-Borel, Kraaienlaan 29, Den 
Haag. 

496. P. Peperzak, Burg. Gülcherlaan 33, Hilversum. 
817. J. Veldhuizen, vertrokken naar Europa. 
893. N. J. van Dijk, p /a B.P.M., Soerabaja (Java). 
524. F. A. Seepers, p /a Ned.-Indische Steenkolenhandel, Ma

kassar (Celebes). 
571. P. Varkevisser, p/a K.P.M., Amsterdam, C. 
363. W. E. F. Winckel, Endeh, Flores. 
610. A. Levij, Bangkastraat 18, Soerabaja (Java). 
287. Ph. F. van Beever, p/a Firma Hoppenstedt, Medan (Su

matra) . 
Mededeelingen. 

Het jaarboekje 1936 is den leden 20 Juli 1936 toegezonden. 
Opgetreden is als sectiehoofd voor Sumatra's Westkust: 

ir. K. L. van Geelen, Bentengweg 17, Padang (Sumatra). 
Verbeteringen. 

E.L. mr. E. Bonn, Ie Van den Boschstraat 13, Den Haag. 
113. ir. H. W. J. van Helden, Pension „Huize Heemskerck", 

Koningin Emmakade 158, Den Haag. 
732. mevr. C. A. Ruijs-Westhoff, „De Morgenster", Paulus 

Potterlaan 3a, Bilthoven. 
311. H. B. C. Weijerman, Prof. Broekemalaan 12, Utrecht 

(Tuindorp). 
265. D. G. Vervooren, Leeuwendaallaan 48, Rijsvdjk (Z.-H.). 
100. C. J. J. Vermeulen, Laag Boskoop 5, Boskoop. 
98. dr. G. P. Wijnmalen, Reijnier Vinkeleskade 82, Amster

dam, Z. 
513. J. M. W. Dorfmeijer. 

47. G. Wieland jr. 
543. F. E. Bierhake. 

Uitslag verloting. 
Op de navolgende nummers zijn bij de gehouden verloting 

prijzen gevallen, welke aan de winnaars zijn toegezonden: 
23 
101 
176 
262 
331 
477 
600 
748 

27 
105 
182 
265 
349 
480 
603 
766 

34 
109 
189 
266 
365 
492 
610 
767 

44 
125 
197 
279 
369 
499 
613 
777 

48 
131 
201 
282 
405 
513 
633 
782 

58 
136 
205 
293 
406 
532 
639 
795 

60 
137 
213 
297 
408 
553 
661 
802 

72 
147 
243 
305 
410 
556 
678 
825 

82 
151 
247 
309 
427 
566 
711 
875 

86 
154 
252 
312 
430 
569 
723 
898 

87 
163 
253 
321 
442 
573 
732 
941. 

94 
168 
260 
329 
475 
586 
741 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Candidaat-leden. 
O. baron van Wassenaar, Utrecht. 
Th. F. A. Wilbrink, boekhouder, Utrecht. 

Verzoek. 
Wie kan den secretaris de adressen mededeelen van: 

J. M. van der Schalk, laatstelijk wonende Lange Nieuwstraat 
133, Schiedam. 

P. van Schuijlenborg, laatstelijk wonende S. O. Phaïton, Krak-
saan (N.-L). 

Vergaderingen. 
Maandag 14 September 1936, bestuursvergadering in res

taurant „Cortenbach", Janskerkhof, Utrecht. 
Dinsdag 15 September 1936, algemeene ledenvergadering, 

te 8 uur, in „Hotel des Pays-Bas", Janskerkhof, Utrecht. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen Juni-vergadering. 3. Inge

komen stukken. 4. Jaarverslag van den secretaris. 5. Jaar
verslag van den directeur van den verkoophandel. 6. Jaarver
slag van den directeur der afdeeling zeldzaamheden. 7. Bal
lotage. 8. Rondvraag. 9. Veiling. 10. Verloting. 

p y Na afloop gelegenheid tot ruilen. 
Zaterdag 26 September 1936, feestvergadering in „Hotel 

Noord-Brabant", Utrecht. 
Dinsdag 6 October 1936, tentoonstelling in de Handelsbeurs, 

Utrecht. 
U ^ Van beide laatste bijeenkomsten volgen nog bijzonder

heden. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
27 Juli 1936, des avonds te 8 uur, in Café Moderne, te 
Breda. 

Aanwezig zijn 39 leden, als de voorzitter, de heer Crame-
rus, de vergadering met een welkom opent. Hij herdenkt, 
terwijl de aanwezigen zich van hun zetels hebben verheven, 
het heengaan van den heer Tresling, directeur van het Post-
museum, die steeds een graag geziene gast op de philatelis-
tendagen was en steeds belangstelling voor de philatelie 
toonde. De notulen van de vorige vergadering worden goed
gekeurd en de candidaat-leden met algemene stemmen als 
lid aangenomen. Enige ingekomen stukken worden voorgele
zen, waaronder een schrijven van de Bond, waarbij de toe
zending van 130 series Griekenland voor de jeugdafdeling 
worden geadviseerd. De voorzitter deelt mede, dat de albums 
van 3 onzer jeugdleden op de tentoonstelling te Luxemburg 
zullen worden ingezonden. De heer Boks wekt den leden op 
de Belgische Philatelistendag te Lier op 20 September a.s. te 
bezoeken. Besloten wordt voorts, in verband met Koningin's 
verjaardag en de tentoonstelling te Luxemburg, de volgende 
vergadering niet op 31, doch op 24 Augustus te houden. 
Daarna volgt de verloting, waarvoor in dank enige fraaie 
zegels zijn ontvangen van den heer Smit. Na afloop stelt de 
heer Cramerus nog beschikbaar het Wipa-zegel met en zon
der faserpapier. Na rondvraag, waar geen liefhebberij voor 
bestaat, wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Nieuwe leden. 

48. (S.E.Z.NK.) G. de Beer, A 170a, Sprang (N.-Br.), giro 
233872. 

291. (S.E.NK.) J. P. M. Vercauteren, Hoofdstraat 143, Kaats
heuvel, giro 135632. 

3. (E.) P. G. R. van Haga, Ceintuurbaan 69 I, Amsterdam, 
Z. 

46. (E.) mrs. R. Meys, 23 Lonsdale Road, Barnes, London 
S.W. 13. 

Adreswijzigingen. 
134. S. J. J. van Eeusom, thans Biltstraat 186, Utrecht. 
196. James Singer, thans 20 Boulevard d'Italie, Palais Bel

védère, Monte Carlo. 
158. B. E. Kamperman, thans Frederik Hendrikstraat 10, 

Doetinchem. 
199. Kurt Weber, thans Boilersdorf, Post Buckow (Märkische 

Schweiz), Deutschland. 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maandag 24 AUGUSTUS 1936, des 
avonds te 8 uur, in Café Moderne, te Breda. 

Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 10 Sep
tember 1936, des avonds te 8 uur, in Hotel „Dennenoord", te 
Ginneken. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Jeugdbijeenkomsten in de bovenzaal van Café „Riche", 
Van Coothplein: Voor jongens beneden 16 jaar, wier geslachts
naam begint met A tot en met L, alsmede voor de meisjes 
beneden 16 jaar, op Zondag 6 September 1936 te 10.30 v.m. 

Voor jongens beneden 16 jaar, wier geslachtsnaam aan
vangt met M tot en met Z, op Zondag 20 September 1936 te 
10.30 v.m. 

Voor jongens en meisjes van 16 en 17 jaar op Woensdag 
9 September 1936 te 8 uur n.m. 

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

Adresveranderingen. 
L. Gemmeken, Arnoldystraat 6, Haarlem, N. 
J. A. Wegkamp, Graaf Janlaan 39, Naarden. 
J. L. Benjamin, Rokin 40, Amsterdam, C. 

Bedankt als lid. 
J. F. Veling, Nieuwe Spiegelstraat 55, Amsterdam. 
C. Smit, Ringdijk 46, Amsterdam. 
H. L. Vogel, Goedereede. (Overleden). 

Mededeeling. 
In de maand Augustus wordt geen vergadering gehouden. 

De eerstvolgende bijeenkomst heeft plaats op Zaterdag 19 
September a.s., dus NIET als gewoonlijk, op den laatsten 
Zaterdag der maand. 

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

VERSLAG van de algemeene ledenvergadering, gehouden op 
Woensdag 22 Juli 1936, in „'t Zuid", Groenmarkt, Den 
Haag. 

Aanwezig zijn 55 leden en 1 introducé (de heer Zandvliet), 
die biJ opening der vergadering door den voorzitter, den heer 
Reijerse, worden welkom geheeten. Afwezig zijn met kennis
geving de beeren Van Rest en Van der Veen. Onder de mede-
deelingen wijst de voorzitter erop, dat, gezien de opgave van 
de leden der vereenigingen in het Maandblad, „Philatelica" 
aan de spits staat met haar ledental. Zegels voor de verloting 
zijn geschonken door de beeren Van der Houwen, Melsert en 
Verhoeff, terwijl door den heer Van der Meulen eenige jaar
gangen tijdschriften voor de bibliotheek zijn afgestaan. In 
dank is ontvangen jaarboek nr. 9 van de Rotterdamsche Phi
latelisten Vereeniging, alsmede de nieuwe catalogus van 
Manuskowski. 

Onder de verschillende nieuwtjes, vliegbrieven, nieuwe af
stempelingen, enz. circuleert van den heer A. van der Wil
ligen een exemplaar van de Amsterdamsche Courant van 25 
November 1813, waarin voorkomt de volgende curieuze mede
deeling: „Berigt. De Grains de Santé of Gezondheids Pilletjes 
„van den Heer Doctor Franck, zoo bekend door hunne genees-
„kracht, zijn nog altoos uitsluitend te bekomen aan het Post-
„kantoor en bij den Heer J. Ruttlich, Geëmployeerden bij de 
„Posteryen, wonende op de Rozegracht No. 174, alhier; voorts 
„bevindt zich dit uitmuntend Middel aan alle de Postkantoren 
„in de Departementen." 

De candidaat-leden worden aangenomen met 45 stemmen 
voor en 8 blanco. Bij de verloting krijgt de heer J. Norden 
den eersten prijs. Hierna veiling van zegels, welke een geani
meerd verloop had. Aan de rondvraag wordt deelgenomen door 
de beeren Michon, Norden en Van Leijden. Na sluiting door 
den voorzitter ruilt en verkoopt men nog tot ongeveer half elf. 

D. O. K. 
Nieuwe leden. 

810. E. J. L. Lankenau, Harddraverstraat 27b, Rotterdam, C. 
812. N. G. Harmse, Van der Woertstraat 29, Den Haag. 
813. H. C. L. van Eldik, Van der Woertstraat 20, Den Haag. 
814. P. J. Hertog, Nijkerklaan 46, Den Haag. 
815. mevr. R. Pokke-Mattheij, Herderweg 8, Laren (N.-H.). 
816. C. A. A. Hesseling, Johannus Vijghstraat 31, Nijmegen. 

(Afdeeling Nijmegen). 

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

Bedankt. 
810. P. Bergmans, Tilburg. 
574. E. W. Fick, Amste.-dam. (Tegen 31-12-1936). 

Adresveranderingen. 
718. J. F. L. de Boer, Rozenstraat 83, Den Haag. ' 
43. P. van der Meulen, Valkenboschkade 583, Den Haag. 

686. M. du Jour, (van Soerabaja), Gerard Doulaan 35, 
Naarden. 

118. J. F. Bangert, Nieuwstraat 31, Rotterdam, C. 
584. M. Feddema, Burchtstraat 12, Wassenaar. 

3. J. van Rossum, hoofd van de adm. P.T.T., Bandoeng. 
587. F. Trip, (van Bussum), s.f. „Soedhono", Madioen (Java). 
656. L. C. Strous, Verversdijk 9a, Delft. 
288. P. L. Backer, Suezkade 121, Den Haag. 

88. C. Zevenbergen, Tomatenstraat 248, Den Haag. (Vanaf 
28 Augu.stus). 

Candidaat-leden. 
A. Ruijter, Hobbemastraat 292, Den Haag. (Voorgesteld door 

H. van Beek). 
J. Zandvliet, Bilderdijklaan 20, Voorburg. (Voorgesteld door 

J. H. Hart) . 
mr. W. Bisschop, Verhulststraat 47, Den Haag. (Eigen aan

gifte). 
H. J. van der Poll, Harstenhoekweg 59, Scheveningen. (Voor

gesteld door H. P. Hufnagel). 
A. A. Heijting, Regentesselaan 5, Rijswjjk (Z.-H.). (Voor

gesteld door H. P. Hufnagel). 
Jeugdlid. W. Dekker, B 254, Giesendam. (Voorgesteld door 

W. Harmsen). 
J. van den Toorn, Helmstraat 14, Scheveningen. (Voorgesteld 

door C. van der Willigen). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 1% uur, ledenvergadering op 

Woensdag 26 Augustus 1936, des avonds te 8 uur, in het 
„Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ernst Casimirlaan 54, Arnhem. 

Candidaat-lid. 
A. F. Scholten, Arnhem. (Eigen aangifte). 

Bedankt. 
43. ir. J. G. Kruimel, Van Heemstralaan 17, Arnhem. 

5. mr. A. W. L. Bondam, Plein 1813, nr. 2, Arnhem. 
21. J. M. C. Meuwissen, Nieuwe Boschstraat 51, Breda. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 30 September 1936, des avwnds 

te 8 uur, in „National", Arnhem. 

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

DE PHILATELISTENSAMENKOMSTEN TE HAARLEM 
OP 4, 5 EN 6 SEPTEMBER 1936. 

D e t e r m ij n v o o r i n l e v e r i n g d e r a a n m e l 
d i n g s b i l j e t t e n ( b i j v o e g s e l J u l i - M a a n d b l a d ) 
i s v e r l e n g d t o t e n m e t 22 A u g u s t u s 1936. 

Zij, die zich nog niet voor deelname aan een of meer onder-
deelen dezer samenkomsten aanmeldden, worden verzocht zich 
alsnog ten spoedigste — doch vóór genoemden datum — op 
te geven door middel van bovenbedoelde biljetten. De leden 
van „Op Hoop van Zegels" in het bijzonder gelieven in groo-
ten getale tenminste de feestvergadering te bezoeken ! H. W. 

Voorgesteld als lid. 
J. F. Beijerinck, Härmenjansw^eg 6, Haarlem. 

Adres wij zigingen. 
44. C. de Graaff, thans Pijlslaan 108, Haarlem. 
34. P. Burghgraef, thans P. C. Hooftlaan 54, Driebuis 

(Velsen). 
93. J. Rose, thans Rozenhagestraat 43, Haarlem, N. 

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

Candidaat-leden. 
H. Abeln, Kraneweg 30a, Groningen. (Voorgesteld door R. B. 

de Jonge). 
A. Sundermeijer, Lage der A la, Groningen. (Voorgesteld door 

R. B. de Jonge). 
C. F. Talsma, apotheker, Langestraat 58, Winschoten. (Eigen 

aangifte). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 24 Augustus 1936. 

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

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

Als de voorzitter te ruim half negen de vergadering met 
een welkom opent, zijn aanwezig 15 leden, welke opkomst 
wel beter kon zijn. De door den secretaris gelezen notulen 
der vorige vergadering worden dan goedgekeurd. Als in
gekomen stukken is o. a. ontvangen een catalogus van Neder
land en Koloniën, verder een schrijven van het hoofd van 
den keuringsdienst over de door ons aangevraagde lijst van 
keurstempels, welke niet verstrekt kan worden, daar vele 
stempels vervalscht worden. 

De heer Nieuwenhuis bedankt als sectiehoofd, waarna de 
heer C. Brouwer op zich neemt het sectiehoofdschap voortaan 
te zullen verzorgen. 

Van de rondvraag maakt de heer C. B. Brouwer gebruik 
en vraagt al het mogelijke te doen de catalogussen meer aan 
de werke'ijke waarde der zegels te laten beantwoorden, waar
na de vo rzitter uiteenzet, dat ze over het algemeen wel dege
lijk aar die waarde voldoen. Vervolgens sluit de voorzittei 
deze a mgenaam verloopen vergadering, waarna nog de 
maandverloting plaats heeft. Jï. H. H. 

Mededeeling. 
Gedurende de Augustus-maand wordt geen vergadering 

gehouden. 
Adresveranderingen. 

Th. J. W. van der Sei, Departement van Marine, Batavia. 
jhr. F. E. de Koek, Departement van Defensie, Batavia. 

Vergadering. 
De volgende vergadering heeft plaats op Dinsdag 22 Sep

tember 1936, in het gewone lokaal. 

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

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

bosch. 
L. de Voigt, Snellestraat 50, 's-Hertogenbosch. 

Mededeeling. 
De leden, die boekjes met postzegels wenschen in te zenden 

voor de juniores, gelieven er kennis van te nemen, dat mr. 
H. M. F. Kersemaekers van 16 tot 31 Augustus a.s. uitstedig 
zal zijn. 

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

Bedankt als lid. 
M. J. Voogd, Leeuweriklaan, IJmuiden. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 11 September 1936, des avonds te 

8 uur, in het Patronaatsgebouw, IJmuiden. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 27 
Juli 1936, in restaurant „Het Schaakbord", Gouda. 

Om half negen opent de voorzitter de druk bezochte ver
gadering. Er wordt overgegaan tot de voorlezing der notulen, 
welke ongewijzigd worden goedgekeurd. Hierna volgt de be
handeling van eenige ingekomen stukken, waaronder de keurig 
verzorgde catalogus van de firma Manuskowski uit Den 
Haag en een schrijven van den heer Scholten (ons nieuw lid), 
die ons mededeelt, dat hij bij nadere besf'houwing zich als 
lid terugtrekt 

Na ampele bespreking wordt besloten geen verandering te 
brengen in het heffen van contributie voor werkloozen. 

Het volgende punt van bespreking b'>treft het al of niet 
aansluiten bij de Nederlandsche Vereeniging. De heer Polling 
herhaalt nog even in het kort de woorden van den heer Klink
hamer en zet uiteen, dat de voordeelen uit den aard der zaak 
niet zoo heel erg groot zijn. De retributie, d'e wi1 zullen ont
vangen, zal het niet toelaten, om daarvoor te dekken de uit
gaven, welke wil in het belang der vereeniging meenen te 
moeten doen. Alle kanten worden zorgvuldig bekeken en be
sproken en wordt na langdurige bespreking besloten een 
schriftelijke stemming te houden, waarvan het resultaat is, 
dat de vereeniging „Gouda" een zelfstandige vereeniging zal 
blijven. 

Besloten wordt op Zaterdag 31 October a.s. een eenvoudige 
tentoonstelling te houden. De voorzitter wijst er op, dat het 
van belang is, dat alle leden iets inzenden. Er zullen rekken 
worden gemaakt, waaraan de bladen zullen worden bevestigd. 
Een commissie wordt benoemd tot voorbereiding, waarvoor de 
beeren Spruit, Rond en Schouten zich beschikbaar stellen. 

Gedurende de maand Augustus wordt niet vergaderd; de 
rondzending gaat echter gewoon door. Niets meer aan de orde 
zijnde, sluit de voorzitter het officieele gedeelte. Er wordt 
nog wat gekocht bij den heer Daudt. Om kwart over elf gaat 
de vergadering uiteen. D. P. 

Bedankt als lid. 
G. Scholten. 

Rectificatie. 
mevr. J. H. Hadderus-Oostingh moet zijn Van Bevemingh-

laan 38, Gouda. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 28 Sepember 1936, des avonds 
te 8 uur. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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N. Ver. V. Luchtp.verz. „De Vliegende Hollander". 
S e c r e t a r i a a t : St i jnbui jss traat 35, Nijmegen. 

Olympiade-v luch t van de „Hindenburg" . 
Op 1 A u g u s t u s , t e r gelegenheid van de opening van de 

Olympische Spelen te Berlijn, m a a k t e he t luchtschip „Hinden-
bu rg" een v luch t van F r a n k f u r t n a a r Berlijn, waarbij pos t 
vervoerd werd , welke boven he t vliegveld Berl in-Tempelhof 
afgegooid werd . In vele Europeesche landen, en ook in Ned.-
Indië, kon m e n hiervoor s tukken opgeven. De bijzonderheden 
van de Neder landsche pos t k w a m e n ee r s t vrü laat , m a a r wij 
konden al onze Neder landsche leden deze toch nog tijdig doen 
toekomen. I n tegens te l l ing met -Neder land , was in Ned.- Indië 
het dr iehoekzegel van 30 cent t e r f rankeer ing voorgeschreven. 

In onzen n ieuwt jesd iens t kunnen wiJ s tukken me t Duitsche 
f rankeer ing aanb ieden . 

De nieuwtjesdienst . 
In een ve reeng i ing als de onze : „van ve rzamelaa r s , vóór 

ve rzamelaa r s " , moe t in den nieuvrtjesdienst alles tegen kos t 
prijs ve r scha f t worden. Zou één persoon ervoor moeten zorgen, 
dan had hij dagwerk . Om een dergelijk persoon te kunnen 
aanstel len zouden wij meer leden en een s te rkere kas moeten 
hebben. D a t is dus toekomstmuziek. Om voorloopig reeds t e 
beginnen, hebben wij een ander sys teem ui tgedacht , hetwelk 
in het k o r t h ie rop nee rkomt : ieder lid denkt voor w a t be t ref t 
z ij n spec iaa l -gebied , of bij bijzondere gelegenheden, óók a a n 
zijn medeleden. De zeppel inpostverzamelaar dus b.v. by he t 
verzenden v a n zeppelinpost , een lid in he t bui tenland bij he t 
verschijnen v a n bui tenlandsche nieuwtjes , enz., enz. Al deze 
nieuwtjes lever ingen g a a n via ons secre ta r iaa t , waarmede van 
te voren (ook voor w a t betref t de f inancier ing) overleg g e 
pleegd moe t worden. Een opgave van w a t m e n zijn medeleden 
kan verschaffen , word t g a a r n e ingewacht . 

Een m e e r u i tvoe r ig r eg lemen t h i e romt ren t is in bewerk ing . 
J . P . 

Vanaf 20 September a.s. verkrijgbaar: 

CATALOGUS 1937 
van België en Belgisch Congo, 

Jaarboek en beschrijving met opgave van waarden. 
Ie Uitgave (Nederlandsch-Fransch) van de Federation Royale 
des Cercles Philatéliques de Belgique. 

Prijs f 0,50 plus f 0,12 porto. 

Verkoopbureau voor Nederland en Koloniën: 

Bredase Postzegelhandlel, 
Passage 11, Breda, Telefoon 2125, Giro 257891. 

Door storting van slechts f 0,62 op gironummer 
257891 van den Bredase Postzegelhandel ver
zekert U zich van directe toezending bij verschijning. 

Tevens verkrijgbaar: „Timbres d e Belgique e t du Congo 
Beige" par Willy Balasse, het mooiste en uitgebreidste hand
boek, dat op dit gebied bestaat. Prijs f 2,50 plus porto. (121) 

Prijs deze r adver ten t ies : 
ƒ 0,75 bij voorui tbe ta l ing . 
Postz. w. n i e t in bet . gen . 

OV£RZEE-londen veriamelaars. 
Uit een mooie collectie worden na opgave van 
verlangde landen en Yv. nos. heden nog tegen 
zeer lage prijzen zichtzendingen gemaakt na op
gave van ref. Altéén prima kwaliteit. Vraagt 
nog heden aan Van Seventer's Post iegel-
handel, Keizerstraot, Rotterdom. (53) 

A T e koop gevraagd: £ \ 
NEDERLAND / \ 

gebruikt, in elke hoeveelheid. Brieven met 
prijsopg te richten aan R . K O R M O S f 

Pr. M a r i a n n e l a a n 152 , 
V o o r b u r g b i l D e n H a a g . (128) 

A L L E E N P L A A T S I N G 
BIJ V O O R U I T B E T A L I N G . 

f ".95 
f M o | 
f 17.50 I 

T e k o o p : 100 Emmazegels 
100 zeeman 5 c. f I,9J 100 kind, 5 c. 1934 
IOC series zomerzegels 1936 f l6 , jo 100 series zomer 1935 

Te koop gevraagd: 
I Driehoek 6 c. per 100 f 1,25, driehoek 121/2 c. per ex. f 0,09, Willem de Zwijger 

1V2 c. per 100 f 0,40, 5 c. per 100 f 0,70, id. of Curafao 12V2 c. per stuk f 0,05, 
jub. 1923 ; c per 100 f 0,50, 7V2 c. f 0,25, kind 1935 of zomer 1936 de 6 c. 
per h o n d e r d f 3 , - - , 
M a s s a g o e d ! Ik betaal steeds voor f 1000 x 10 versch. f 3,—, 1000 x i j versch. 
f j , — , 1000 X 25 versch. f 10,— (in pakjes of zakjes van 100 of 1000). 
Kleme waarden Suriname en Curafao, nieuwe serie Indië, België tentoonstelling 1,50 

j f 3,—, Engeland Jub. 2I/2 d. f 3,— p. 100, alle 25 pf. gel. luchtpost; weldad. van 
Duitschland. Porto extra, cassa vooruit. (19) 
H. DREYFUSS, Amsterdam. Anna Vondelstraat 4, Giro 86326. 

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

(133) 

Gevroogd: Yvert 26/27, Engeland, Victoria 
I p. rood en 2 p bl. no. 33, 3 p. rose plaat 5 
no. jé , 2V2 p . rose, plaat 13/14, no. 57, 2I/2 
p. blauw, plaat 19/20, no, 61, 2V2rp- olauw, 
plaat 22/23. • 

N. A. ZIIYW, Zoch. Jonsestroot 53, 
Amsterdom, O. (132) 

Voor zichtzendingen Europa, Nederland en Kolonien: 
W. M. F. Sutherland, Albr. Thaerlaan 49, Utrecht. 

NEDERLAND. TE KOOP AANGEBODEN: 
Speciaal catalogus nos.: 30, 31, 3 j , jo, 51, 52, 
S3, S4. 55, 57, *<=. ^ i , 62, 172—181, 251— 
^53» 267, enz., per 1000 in env. afgeweekt, 
Ie kwaliteit. Offertes worden ingewacht door 
W.PIETERS, GERARD DOUSTRAAT lé , 

U T R E C H T . (135) 

VERZAMELAARS in Ned. Oost-
Indië zenden wij gaarne na ont
vangst van referentiën een zicht-
zending. Billijke prijzen. 

Ned. Postzegelbeurs, 
(Dir.: M. J . H Toorens), 

Stationsweg 2, 
Den Haag, Nederland. 

Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren. (137) 

Teks t van deze annonces 
vóór den 5en in te « e n d e n 

a a n de adminis t ra t ie . 

ZOO JUIST VERSCHENEN ! ! 
P R U S L , U S T TSo. 11 

NEDERLAND EN KOLONIËN 
met alle typen en tandingen 1936-1937. 
P R I J S I 0 . 3 0 . P o r t o e x t r a f 0 , 0 5 . 
Uitgave van Postzegel- en Albumhandel 
M . A . J V i A N U S K O W S K I , 
W a g e n s t r a a t l O S , DEIN H A A G . 

Giro 30413. ( i2 j ) 

^ REIS-INLICHTINGEN ^ 
worden gaarne en gratis vers t rek t door he t 

CORRESPONDENTIE-REISBUREAU 
John L. Oppenheim, 

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

Eenig Bureau, gespecialiseerd in het SCHRIFTELIJK 
verstrekken van betrouwbare en zaakkundige reis-
inUchtingen 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) 

ATTENTIE! HIER Z A A N D A M ! 
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 gebruikf? 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 
Jubileum-zegels Ned.-Indië 1923? 

P o s t z e g e l h a n d e l „ T h e G l o b e " , 
Z a a n d a m . GIpo 118330. (30) 
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ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
ƒ 0,18 
- 1,70 
-16,— 

- 3,75 

- 5,10 
- 0,08 
- 0,15 
- 0,75 
- 0,08 
- 0,25 
- 0,25 
- 2,— 
- 0,50 
- 1 — 

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) 

1936. ZOMERZEGELS, per serie . 
10 series 
100 series 

1923 / 1935. Alle KINDERZEGELS^ 
complete series (48 waarden) 
IDEM in complete series rol-
tanding (31 waarden) 

1906. TUBERCULOSE, compleet 
1907. DE RUIJTER, compleet 
1923. TOOROP, compleet 
1924. REDDINGSWEZEN, compl. 
1924. WELDADIGHEID, compleet 
1925. IDEM, compleet 
1925. IDEM, roltanding, compleet 
1926. IDEM, compleet 
1926. IDEM, roltanding, compleet 

Te koop gevraagd bovenstaande zegels. Ik betaal voor 
de 12''2 cent per stuk f 0,09, voor de 6 cent per 100 
stuks f 1,25. Ieder kwaatum. Betaling omgaand. Ook 
andere zegels van Nederland te koop gevraagd. (136) 
A. J. DE WIT, 2« Helmersstraat 20, Amslerdam, W. 

Het Gedenkboek „Postzegelkunde en Postwezen" 
is nog steeds verkrijgbaar bij de Administratie 
a f 2,50 plus f 0,30 porto, Ned. Indië f 0,50. 

^ — ^ S.V.P. Uitknippen en inzenden aan^^—i 
AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, Hilversum. 
U gelieve mij te zenden, direct bij verschijnen begin Sept. 1936: 

ex. YVERT Cat. '37 ä f 4,25 
„ MICHEL „ '37, EUROPA , . . . ) ë.- „ f 1,75 

„ '37, GEHEELE WERELD [ | | .. f 2,50 
^ „ „ '37, dito in 2 banden ) | r „ f 3,— 

DUITSCHLAND, spec. Cat. '37 . „ f 1,90 
„ SENF Cat. '37, EUROPA „ f 1,60 

„ '37, GEHEELE WERELD , . „ f 2,60 
„ FRCEDE WELT, Cat. '37 „ f 1,60 

EUROPA, Cat. '37 „ f 0,90 
„ NEDERLAND EN KOLONIËN, Cat,'37 (franco),, f 0,25 

(nnet alle typen en tandingen) 
Porto voor Nederland f 0,20, voor Indië f 0,50. 

Bedrag gestort op GIRO 1700 - Verzonden per postwissel -
Te verrekenen in rel<ening-counant. (5) 

ADRES: NAAM: 

BIJZONDERE ZOMERAANBIEDING. 
looo versch geheele wereld f i , io 
2000 „ 
3000 „ 
ï 00 versch. 
100 
100 
100 „ 

j o 
100 
150 
100 „ 
2 0 0 

H )> 

» » 
Beieren 
Bulgarije 
Danzig 
Denemarken 
Italië 

„ 
r, 

Polen 

» 

,. 3,— 
" 6,50 
» 0 , 8 0 
» 0 , 6 0 
. 0,65 
„ 0,50 
» 0 , 2 0 
- 0.4S 
» 0,90 
, 0,30 
" °.75 

jo versch. Portugal 
100 

Port. Koloniën 
Rumenië 
Spanje 

U.S.A. 
Yougo Slavic 

Tsjecho Slowakije 

Zweden 
Mongolië 6 w. 23 fr. Yv. 
100 Sovjet, u o fr. Yv. 

100 
100 
50 
100 
100 
5° 
100 
l;o 
100 

f 0,20 
» 0,60 
» 0,70 

„ 0)20 
.. 0.85 
, 1,25 
M 0,30 
» 0,40 
• 0.75 
I. 0,50 
„ 0,20 
, 1,50 

100 maal 10 w. Rusland aan vellen, zeer mooi . ƒ 2,— 
Spanje, Goya, 1, 4, 10 pes., Yvert 47,50, slechts . - 0,90 
Tanna Touva, Yvert 47—53 . . . . - 0,30 
250 verschillende zegels, zeer mooi, per 10 pakk. - 2,50 
12 waarden Spanje, Paus en Koning, slechts . - 0,25 
Spanje, tentoonstelling Madrid, per serie . . - 0,10 
100 verschillende Nederland . . . . - 0,50 
100 verschillende Ned.-Indië . . . . - 1,20 
50 verschillende Curasao en Suriname . . - 1,75 

450 verschillende Nederland en Koloniën . . - 12,50 
Maakt zichtzendingen aan vereenigingen en clubs. In
dien individueel, referenties verzocht. 
I i^~ Tijdens de maand Augustus op bestellingen boven 
.f 5,— een Letra-mancoboek gratis, waarde ƒ 0,75; slechts 
een beperkt aantal beschikbaar ! 

Porto altijd extra. — Giro 40215. 
JOHN GOEDE, 

BREDERODESTRAAT 46, AMSTERDAM, W. 
P.S. Te koop gevraagd: driehoekzegels, elk kwantum; 

tevens alle andere zegels van Ned. en Kol. Van Ned.-
Indië in het bijzonder de koerseerende kleine waarden. 
Zegels per kilo. Wij betalen tot ƒ 0,90 per K.G. voor 
goede waar. (78) 

« « « w UI u ^m^w^^^f^/'m^^^^i^m 

Üxcelsior Europa-Album 
in zes klemoanaen met fcunstleaer overtrokfcen. 

Dit is absoluut een compleet album, 
in Nederlandschen tekst, 

en 
Nederlandsch fabrikaat. 

100 procent b e t e r en 
5 0 procent goedkooper 
dan buitenlandsche albums. 

Prijs in zes deelen i 40,— 
(veertig gulden), te betalen in twaalf termijnen. 

Postze^elnanael „Universum , 
v/k. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL N.V., 
Gravenstraat 4, Telefoon 42164, A M S I T R D A M . (28) 
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Eerst heden is ook bekend geworden, dat de Hindenburg 
op haar terugvlucht van 4 Juli slechts ternauwernood aan een 
lamp ontkomen is. Na Manchester gepasseerd te hebben kwam 
zij n.l. in een wolkenbank, waarin eenige militaire vliegers 
uit de Midlands aan het oefenen waren in blindvliegen. Een 
dezer vliegers zag plotseling het donkere gevaarte voor zich 
opduiken en wist door zijn groote tegenwoordigheid van geest 
met een scherpe duik nog net — op slechts eenige meters 
afs'^and — onder het luchtschip door te komen. 

Ei] de volgende proefvluchten naar Noord-Amerika zullen 
op de nuropeesche post steeds verschillende speciale stempels 
geplaatst worden. Ook kan men thans weer — als bij de Ie 
vluc'it — post naar elke bestemming (dus ook aan eigen 
adres) meegeven. 

Het Syndicaat voor Luchtschipverkeer met Ned.-Indië zal 
nog even moeten wachten, alvorens het een Zeppelin-proef
vlucht naar Indië kan organiseeren. Beide Zeppelins zijn reeds 
voor verschillende vluchten naar Amerika volgeboekt, zoodat 
zij onmogelijk nog deze herfst naar Ned.-Indië kunnen gaan. 
Het wachten is nu op de L.Z. 130 (die precies zoo wordt als 
de Hindenburg), welke in October 1937 gereed zal komen. 

Daarna volgt de L.Z. 131, welke men nog grooter wil maken. 
Ook in Amerika zijn weer plannen tot het bouwen van 

2 luchtschepen voor transatlantisch luchtverkeer opgekomen, 
nu men ziet dat de Hindenburg haar vluchten — vrijwel ge
heel volgens de dienstregeling — keurig volbrengt. 

Ter gelegenheid van de opening der Olympische spelen te 
Berlijn op 1 Augustus j.l. ondernam de Hindenburg een vlucht 
naar Berlijn, alwaar post werd afgeworpen. 

.#' ™% 

Wij kunnen reeds heden een afbeelding van het gebezigde 
spesiale poststempel geven. Ook vanaf Nederland (evenals 
vanaf verscheidene andere z.g. verdragstaten) was het moge
lijk hiervoor post mede te geven, terwijl als luchtposttoeslag 
was vastgesteld 30 c. voor een briefkaart en 60 c. voor een 
brief van 20 gram. Het bericht daaromtrent verscheen helaas 
to laat om nog tijdig in een der drie Nederlandsche tijd
schriften met luchtpostrubriek te kunnen worden gepubliceerd. 
Ook vernamen wij dat lang niet alle Nederlandsche dagbladen 
het desbetreffend pe'sbaricht der Nederlandsche posterijen 
opnamen. Het is aan de abonné's om zich daarover bij de des
betreffende redacties te beklagen, teneinde herhaling van dit 
vei zuim te voorkomen, fi an hen van wie ik wist, dat zij gaarne 
zouden medezenden, heb ik nog een gecyclostyleerd bericht 
daa'^omtrent kunnen doen toekomen. H. A. 

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

Vertegen
woordigers 

voor 
Nederland 

en 
Koloniën: 

ds) 

J, K. RIETDIJK. 

4.A]\ VULLING EN OP HET STEMPELWERK 
dooi' O. M. VELLINGA. 

II. 
Opmerking. 
Het letterteeken i-grecque met punten, dat ter zetterij niet 

voorhanden is, werd door ij vervangen in de woorden Lahaije 
(blz. 136 regel 10 v. o ), La Haije (blz. 137, Ie kolom regels 
1 en 27), Lei (jen (alsvoren, regel 31) en Sassenheüm (blz. 
138, slotregel der aanvullingen). 

Blz. 16, model 33. 
Fauquemont en Horst. Waarschijnlijk eveneens Beeck, Hom, 

Kessel, Susteren en Thorn, welke distributiekantoren volgens 
het Belgische stempelwerk, blz. 39, met ingang van 1 Januari 
1837 werden opgeheven. 

Blz. 20, model 37. 
Bergen Op Zoom, Harlingen, Den Helder, Middelburg, Sit-

tard en Vianen vervallen. 
Blz. 23, model 38. 

Steenwyk. Te Rotterdam is in 1853 een model 38 in gebruik 
geweest (vermoedelijk drie maanden), dat in 1854 zonder 
jaartal naast het origineele model 29 is gebruikt. 

Blz. 23, model 39. 
Oosterhout en Wyk By Duurstede vervallen. Zie omtrent 

de modellen 30, 37 en 39 op zegel Ned. Maandblad voor Phila
telie Februari 1935 en De Philatelist Juni 1935 (verslag 
„Kring Laren")-

Blz. 24, model 40. 
Dirksland, Tholen. 

Blz. 25, model 42. 
Middelburg 5-10 Zutphen 12-5 Vlissingen 5-8 Zwolle 12-5. 

Blz. 26, model 43. 
De navolgende kantoren hebben op den achter den naam 

vermelden datum dat model gebruikt en behooren dus tot die, 
aan welke deze stempel 24 December 1859 werd verzonden. 

Almelo 2/11 '60 Kampen 31/1 '60 
Delfshaven 20/2 '60 Oudewater 11/5 '60 
Goor 4/3 '60 Sneek 18/1 '60 
Harlingen 21/1 '60 Steenwyk 5/1 '60 
Helmond 30/1 '60 Vianen 18/2 '60 
Heusden 27/3 '60 
In het stempelboek is aangeteekend, dat 62 kantoren den 

stempel ontvingen. Er werd aangenomen, dat dit alle post
kantoren waren, wijl op den omslag staat vermeld: stempels 
voor postkantoren. Hierbij werd echter voorbij gezien, dat 
stempels voor eenige hulpkantoren in dat boek zijn afgedrukt 
(hulpkantoren ontvingen stempels niet rechtstreeks, maar via 
het postkantoor, waaronder zij ressorteerden). 

Later is gebleken, dat Goedereede en Stellendam, welke 
beide den halven cirkelstempel Dirksland hebben gebruikt, 
respectievelijk 1 Mei 1860 en 10 November 1860 met model 
43 hebben vernietigd. Wellicht hebben nog enkele andere hulp
kantoren, welke in het bezit waren van een stempel van het 
naastbij gelegen postkantoor, reeds in December 1859 model 
43 ontvangen. 

Wijze van verzamelen der modellen 27, 43, 65, 66 en 73. 
Wijlen Joh. Sandow herhaalde indertijd met klem, dat 

stempels uitsluitend op geheele stukken dienen te worden 
verzameld. Met alle waardeering voor de goede bedoeling van 
dozen pionier moet ik toch verklaren, dat zijn dictum mü 
voor tal van stempels uit het tijdperk der postzegels te ver 
gaat. 

In diverse gevallen is zulks onnoodig; de lust tot verza
melen zoude er bovendien door worden geschaad. Maar wel 
deel ik zijne zienswijze, wanneer het stempels betreft waarbij, 
indien deze op een los zegel of uitknipsel voorkomen, dien
tengevolge geene zekerheid bestaat waai die stempel is 
gebruikt. 

Alsdan kan een serieuze verzamelaar hiermede niet vol
staan. De modellen 27, 43, 65, 66 en 73 moeten dan ook wel 

ZICHTZENDINGEN. 
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degelijk worden verzameld op geheele stukken of zoodanige 
uitknipsels, welke in verband met da andere daarop voor
komende stempels genoegzame aanwijzingen bevatten om de 
plaats van gebruik van den bewusten stempel te kunnen 
vaststellen. 

Degene, die deze modellen op losse zegels verzamelt, geeft 
zichzelf een brevet van ondeskundigheid. Het wordt hoog tijd, 
dat dit eens wordt gezegd door een verzamelaar, die zelf een 
leertijd heeft moeten doormaken en ook de gelukkige ? be
zitter van dergelijke vraagteekens is geweest. Het mogen dan 
zeldzaamheden zijn, maar de werkelijke stempelwaarde hier
van is nihil. 

Hetzelfde geldt voor nummerstempels, welke zijn afgedrukt 
op gen zegel uit het tijdperk, waarin dat nummer op meer 
dan één kantoor werd gebruikt. Eveneens voor de halte
stempels, waarbij hierop straks nog zal worden terug
gekomen. 

Bij het verzamelen op geheele stukken zal blijken, dat op 
zegels aangetroffen stempels Franco zonder omranding zijn 
gebruikt door het postkantoor Rotterdam en verder uit
sluitend door hulpkantoren, welke van een gebroken kring
of halven cirkelstempel waren voorzien. 

Blz. 27, model 47. 
Texel, gevonden op een 7 September 1878 verzonden brief

kaart, komt in de stempelboeken evenmin voor als het reeds 
gemelde Purmerend, bekend door een briefkaart van 30 De
cember 1879. Op beide kantoren is dus de francodagteeke
ningstempel met takje na 13 Januari 1876 (zie Circ. 986 op 
blz. 32) na afschroeving van het aanhangsel „Franco" als 
dagteekeningstempel gebruikt. 

Ook op andere kantoren is op dezelfde wijze, en waarschijn
lijk bij voorafstempeling, gehandeld. Amsterdam, Druten, 
Hilversum en Rozendaal zijn gevonden op losse zegels. Hier 
komen wij echter op een gevaarlijk terrein, daar een datum 
nä 13 Januari 1876 op zichzelf nog niets bewijst en gebruik
making zonder „Franco" veelal niet met voldoende zekerheid 
zal kunnen worden vastgesteld in verband met de grootte 
van het zegel en die van den stempel, zoomede met den af
stand tusschen stempel en aanhangsel. 

Blz. 28, model 49. 
's Hert: Bosch 212 M. 

Blz. 32, stomme stempel. 
In De Philatelist van Augustus 1935 is gewag gemaakt 

van een stomme stempel — bestaande uit vier rijen van vijf 
punten, waarin voor een nummer geen ruimte overbleef ■—, 
als vernietigingsstempel aangetroffen op een brief van Her
veld naar Nijmegen, waarop nog voorkomen de dagteekening
stempels Herveld 23 Jun 83 128 V en Nijmegen 24 Jun 83 
78 V. 

Als bedoelde stempel in een trein is gebruikt zoude een 
kleinrond treinstempel wel niet ontbreken. Is deze vernieti
ging te Nijmegen of elders geschied ? Wie zal het zeggen. 
Een dergelijke verrassing heeft men ook in België beleefd. 
De bewerker van het Belgische stempelwerk zat op blz. 160 
verlegen met zijn type 61: vier rijen van vier punten zonder 
nummer op de 1 centime groen van 1863. 

Blz. 32, model 53. 
De teekenaar van dit model heeft de dag, maand en jaar

karakters op de juiste grootte geteekend, maar de letters 
van het randschrift Amsterdam zijn in werkelijkheid iets 
grooter en zijn ook vetter afgedrukt. 

Gelijke karakters en nog breedere letters komen voor in 
een dagteekeningstempel Middelburg (25 mm.) van 5 4 1872 
op een briefkaart. Die groote jaarkarakters vooral vallen ook 
op in de dagteekeningstempels met N. R. Spoorweg, welke in 
de zeventiger jaren op de lijnen RotterdamUtrecht en 
's GravenhageGouda zijn gebruikt. 

Blz. 39, model 54. 
Venray moet Venraij zijn. Valkenburg. L: is einde Octobei 

1889 verzonden; voorheen is het aan het hulpkantoor (16 Mei 
1882 vervangen) verstrekte model Valkenburg L: gebruikt. 
Nader bekend is Emmen (Dr:), in November 1891 gebruikt. 

Blz. 43/6, model 58. 
Gravesande moet 's Gravesande zijn. 
Afferden 
Ameide 
St. Annaland 
Appelscha 
Arcen 
Arum 
Asperen 
Baardwyk 
Beerta 
Beest 
Beilen 
Bergen 
Bergeyk 
Bergharen 
Berlicum 

(N.B.) 
Beuningen 
Beusichem 
Bodegraven 
Borculo 
Borne 
Boskoop 
Breskens 
Bruinisse 
Buitensluis 
Dalen 
Diepenheim 
Diepenveen 
Doornenburg 
Dreumel 
Duiven 
EemnesBuiten 
Etten en Leur 
Etten 
Finsterwolde 
Garderen 
Gennep 
Giessendam 
Gramsbergen 
Grootegast 
Groot Zundert 
Haaksbergen 
Havelte 
Heeg 
Heenvliet 
's Heerenberg 
Heinenoord 
Herwen 
Huissen 
Katvsryk 
Klundert 
Koorndyk 
Krabbendyke 
Krimpen a Y. 
De Lage Zwaluw 
De Leek 
Leende 
Leidsohendam 
Lekkerkerk 

Loppersum 
Maartensdyk 
Meerkerk 
Mierlo 
De Moerdyk 
Molenaarsgraaf 
Mook 
Muntendam 
Mydrecht 
Nes 
NieuwBeyerland 
NieuwePekelA 
Nunspeet 
St. Oedenrode 
Oirschot 
Oisterwyk 
Oldeboorn 
Ommen 
Onstwedde 
OudePekelA 
Ouderkerk 
OudeTonge 
Oudetonge 
Oude Wetering 
Prinsenhage 
Puttershoek 
Renswoude 
Rhynsburg 
Ridderkerk 
Rolde 
Rosmalen 
Sehalkwyk 
Silvolde 
Simpelveld 
Staphorst 
Stavenisse 
Steenderen 
Streefkerk 
Swalmen 
Terheyden 
Termunterzyl 
Tuil 
Ulft 
Veen 
Vlymon 
Waddingsveen 
Wamel 
Wateringen 
Wehl 
Werkendam 
Winsum 
Wouw 
Wylre 
Ysselmonde 
Yzendyke 
't Zandt 
Zoelmond 
Zuidbroek 
Zuylen 

De stempels Afferden, Bergen en Ouderkerk zijn onder
scheidfnlijk door de kantoren van dien naam in Limburg, 
NoordHolland en N.H. gebruikt. Buitensluis en Koorndyk 
zijn stempels van de op 1 September 1850 geopende hulp
kantoren Numansdorp gezegd de Buitensluis en Goudswaard 
gezegd de Koorndijk. 

Op de oudste lijst van hulpkantoren komt ook voor Hout
rijk en Polanen gezegd HalfwegHaarlem; 24/6 1852 is een 
stempel Iloutryk enz. gebruikt, welke misschien afkomstig is 
van het distributiekantoor Houtrijk en Polanen. 

Voorts zijn bekend N' Pekela. en Doorwerth, waaromtrent 
ook onzekerheid bestaat. De eerste stempel met een punt te 
halver hoogte tusschen N en P, benevens een punt achter A 
is aaneeti'offen op een brief met modellen 29 als vertrek en 
aankomststempel, waaruit niet valt af te leiden of de brief 
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vóór 1 September 1850 dan wel daarna is verzonden. Alleen 
geven die punten aanleiding tot het vermoeden, dat de stem
pel afkomstig is van het distributiekantoor Nieuwe Pekela. 

Met Doorwerth is het zonderling gesteld, daar de stempel 
voorkomt op een omslag, gefrankeerd met een 5 cent 1864 
en te Doorwerth nimmer een hulpkantoor is geweest en voor 
zoover kan worden nagegaan ook geen distributiekantoor en 
geen bestelhuis, maar slechts een brievenbus. 

Blz. 47, proefstempels. 
In De Philatelist van Februari 193i6 heeft de heer Carsten 

aangetoond, dat het model 60 Lisse en een stempel Eist 
met groote Egyptische letters beide eene omranding hebben 
gehad, welke geleidelijk is afgesleten. 

Voorts werd de overtuiging uitgesproken, dat die stempel 
Lisse geen proefstempel is geweest, wijl een voorschrift of 
circulaire in deze niet bekend is. Als van dit beginsel wordt 
uitgegaan zoude wel haast van geen van de andere stempels 
een proefstempel kunnen worden genoemd. 

Van het in gebruik nemen van proefstempels toch is in 
voorschriften of circulaires, d. w. z. aanwijzingen voor alle 
postambtenaren, zoo goed als nimmer bekendheid gegeven. 
Of een zekere stempel een proefstempel is geweest, zoude dus 
alleen kunnen worden nagegaan uit mededeelingen, welke bij 
het verstrekken aan het daarbij betrokken kantoor omtrent 
dien stempel zijn gedaan, of op schrift gebrachte over
wegingen, welke tot het in gebruik nemen van een proef
stempel hebben geleid. Daze zijn uiteraard al lang geleden 
vernietigd. De functie van proefstempel kan dus slechts 
worden afgeleid uit feiten vóór en nä het tijdstip van in
gebruikneming. 

Terecht is opgemerkt, dat Hasselt en Texel lang na 1850 
den stempel van het distributiekantoor nog hebben gebruikt. 
Dit sluit echter de mogelijkheid niet uit, dat stempels met 
omranding eerst in het jaar der proefneming in gebruik zijn 
genomen. 

Met den heer Carsten hoop ik, dat nieuwe vondsten inder
daad het bevnjs zullen opleveren onder welke rubriek die 
stempels Eist en Lisse in werkelijkheid thuis behooren. Als ze 
in overeenstemming met zijne overtuiging reeds vóór 1 Sep
tember 1850 werden gebruikt, zoude De Bildt, kleine Egyp
tische letters in omranding, van Januari 1869 ook een stempel 
van het vroegere distributiekantoor kunnen zijn. 

Het model 61 Balk geeft echter aanleiding tot eene andere 
hypothese, wijl te Balk, waar het hulpkantoor dateerde van 
1 September 1850, geen distributiekantoor is geweest. Is het 
wel aannemelijk ,dat een stempel met dergelijke letters B en K 
door de administratie is verstrekt, en ligt het niet meer voor 
de hand, dat de brievengaarder zelf den stempel heeft laten 
maken, toen zijn model 58 om de een of andere reden niet 
meer kon worden gebruikt ? Dit zoude ook kunnen verklaren 
hoe die stempels De Bildt, Eist en Lisse zijn ontstaan, als 
zulks nä 1850 is geschied. 

Ten slotte dient nog melding gemaakt te worden van den 
in het Maandblad van Mei 1931 en De Philatelist van 
Augustus 1931 gepubliceerden stempel Hulpkantoor Gorssel 
op de 5 cent van 1872. Terecht is opgemerkt, dat dit geen 
afdruk van een gewoon cachet kan zijn, daar alsdan het zegel 
met inkt bevuild zoude zijn geworden en het nu in inkt over
gekomen gedeelte inktloos zoude zijn gebleven. Dit wordt 
duidelijk gedemonstreerd door afdrukken met inkt van ca
chetten in de stempelboeken en van een cachet Montfoort op 
een omslag, welke zoowel vóór als nä 1 September 1850 kan 
zijn gestempeld. 

Blz. 48, model 62. 
De Bilt moet door De Bildt worden vervangen. Er zijn ver

schillende aanvullingen gemeld, welke tot eene opmerking 
aanleiding geven. 

In een tijdperk, waarin op de kantoren verschillende 
stempelsoorten tegelijkertijd in gebruik waren, lag het voor 
de hand, dat door onkunde of onoplettendheid bij het stem
pelen herhaaldelijk vergissingen zijn begaan. Zoo is b.v. op 
postkantoren de naamstempej of de vertrekstempel als ver-
nietigingsstempel gebruikt, de franco-dagteekeningstempel 
als aankomststempel, enz. Als van dergelijke vergissingen 
melding moet worden gemaakt, is het einde daarvan niet te 
zien. 

Evenzoó staat het met vele naamstempels met grotesque 
letters van hulpkantoren. Berkel is inderdaad een omissie, 
want deze stempel is verstrekt vóór den fatalen datum 20 
Februari 1884 (zie blz. 63 en het aanvullingsblad). De nä 
dien datum geopende hulpkantoren kregen zoowel een naam-
stempel als een dagteekeningstempel en mochten den naam
stempel nieit als vernietigingsstempel of vertrekstempel ge
bruiken. Toch is dit o. a. gemeld van Oosterlittens en Bavel, 
waar onderscheidenlijk 1/2 1886 en 16/7 1910 een hulpkantoor 
is gevestigd. Bij deze vermeldingen meen ik het te kunnen 
laten, want het wordt anders een mer ä boire. 

Alleen zullen nadere aanvullingen worden gepubliceerd, in
dien de Tiaamstempel als vernietigingsstempel is gebruikt: 
a. vóór 20 Februari 1884, b. nä dien datum en bij nader onder
zoek mocht blijken, dat het hulpkantoor op den mij gemelden 
dag nog geen dagteekeningstempel had ontvangen. Stempels 
op losse zegels blijven dus buiten beschouwing. 

Blz. 55 e. V., model 63. 
Oegstgeest moet zijn Oestgeest. 

In nr. 6 van de Philatelisten-Bibliotheek zijn Abbergen, 
Albergen en Nijverdal vermeld. Een onduidelijk Albergen is 
aangezien voor Abbergen, een niet bestaan hebbend kantoor. 
Het 1 Januari 1881 door een postkantoor vervangen hulp
kantoor Nijverdal kan geen kleinrondstempel hebben gebruikt. 

In een in 1879 uitsluitend voor de dagteekeningstempels 
van de hulpkantoren aangelegd stempelboek zijn de ver
strekte exemplaren achtereenvolgens afgedrukt achter eene 
doorloopende nummering, aan de hand waarvan gedurende 
eene reeks van jaren in het jaarverslag is vermeld hoeveel 
hulpkantoren een dagteekeningstempel hadden ontvangen. 

Volgens het stempelboek zijn 28 kantoren in 1879 voorzien 
en 167 in 1880, maar tot deze kantoren behoorde Nijverdal 
niet; dezelfde aantallen komen in de jaarverslagen voor. 

(Wordt vervolgd). 

LEGENDEN EN MYTHEN OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

V. 
DE GRIEKSCHE MYTHOLOGIE. 

Hebe. 
Hebe, in het Latijn Juventas geheeten, was de godin der 

eeuwige jeugd en een dochter van Zeus en Hera. Zij schonk 
den goden nectar, een drank uitsluitend voor dezen bestemd. 
Later ontnam Zeus haar het ambt van schenkster, als straf 
voor een of ander vergrijp. Heracles verkreeg het voorrecht 
van de eeuwige jeugd, nadat hij zijn tijd van verbanning onder 
Erystheus had uitgediend, door met Hebe te trouwen. Hij was 
de vader van haar twee zonen: Alexiares en Anicetus. 

Hebe komt voor op het courantenzegel der Vereenigde 
Staten, 1875, $ 48. 

Hera. 
Hera is de Juno der Romeinen. Zij was de wettige vrouw 

van Zeus en de koningin der goden. Z\j was de godin van 
het huwelijk en als zoodanig was zij de eenige godin die 
gebonden was door een plechtige huwelijksgelofte. 

De kinderen van Zeus en Hera waren: Ares (Mars), de 
oorlogsgod. Hebe, de godin der jeugd, en Hephaestos, de god 
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der smeden. De legende zegt, dat ziJ Ares heeft voortgebracht 
buiten Zeus om, omdat Zeus zonder haar hulp Athene in het 
leven had geroepen. 

Hera was een lastige, jaloersche vrouw, die zich voort
durend ergerde aan de liefdesavonturen van haar echtgenoot. 
Zjj was de aanstichtster van den Trojaanschen oorlog (volgens 
de legende) uit wraak, dat Paris den gouden appel niet aan 
haar, doch aan Venus had gegeven. Op zekeren dag werd 
Zeus zoo woedend over haar jaloersche buien, dat hij haar 
aan een gouden ketting liet ophangen tusschen hemel en 
aarde, met aan eiken voet een aambeeld. Hephaestos, die 
trachtte haar te verlossen, werd door Zeus uit den hemel ge
slingeid en kwam na een val, die geen einde leek te krijgen, 
op het eiland Lemnos terecht. 

Hera werd vooral vereerd te Samos, Argos, Olympia, Car
thago en te Rome. Een van haar attributen is de pauw, zinne
beeld van schoonheid en hoogmoed. Men geloofde, dat wanneer 
zij door de hemelen reed, haar wagen werd voortgetrokken 
door pauwen. 

Hera komt voov op Creta, 1900, 5 1., 20 1. (rood), 20 1. 
(oranje). 

Hestia. 
Hestia (in het Latijn Vesta) is de godin van huis en haard. 

Hestia beteekent in het Grieksch „tehuis". Tevens is zij het 
symbool van de maagdelijkheid en het huiselijk geluk. Zij was 
de dochter van Kronos en Rhea en een zuster van Zeus. De 
godin werd meestal vereerd in een ronden tempel, waar jonk
vrouwen het heilig haardvuur brandende hielden. Zij, die een 
nieuwe woning bouwden, staken hun eerste haardvuur aan 
met een gloeiend stuk houtskool, afkomstig uit den tempel 
van Hestia. Op deze wijze riepen zü de bescherming van 
Hestia in voor hun huis en hof. Zij was tevens de godin van 
de bronnen en fonteinen. 

De eeredienst van Vesta te Rome werd tijdens de regeering 
van Numa Pompilius (pl.m. 690 v. Chr.) aldaar ingevoerd. 
Deze koning liet den eersten tempel voor haar bouwen. Het 
eeuwig haardvuur werd er verzorg door priesteressen, de z.g. 
Vestaalsche maagden. Behalve de hoogepriester mocht geen 
man den tempel van Vesta betreden. De priesteressen moes
ten een gelofte van kuischheid doen tot aan haar dertigste 
jaar. Indien deze gelofte werd overtreden, werd de priesteres 
levend begraven. Den priesteressen stond het vrij na haar 
dertigste jaar den tempeldienst te verlaten en te trouwen. Te 
Rome was het aantal der priesteressen eerst vier, later zes. 
De oudste maagd was opperpriesteres. 

Hestia komt voor op het courantenzegel der Vereenigde 
Staten, 1875, $ 10. 

Hygeia. 
Hygeia is de godin der gezondheid. Zü wordt als de dochter 

of als de vrouw van Aesculapius vermeld. Haar attribuut is 
een beker, de beker der gezondheid. Zy wordt meestal met 
dezen beker afgebeeld, ook wel met een slang, die eruit 
tracht te drinken. 

Hygeia komt voor op het weldadigheidszegel van Nieuw
Zeeland 1932, 1 d. + 1 d. 

Iris. 
Iris is de vrouwelijke bode der goden en de godin van den 

regenboog. Zij was een dochter van Thaumas (een zoon van 
Poseidon) en Electra (een van de Oceaniden). Sommige 
dichters stellen haar voor als de dienares van Hera en als 
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een ongehuwde jonge vrouw, terwijl anderen haar bezingen 
als de echtgenoote van Zephyrus, den westenwind. In dit ver
band wordt zij genoemd als de moeder van Eros (Amor), 
den god der liefde Iris wordt afgebeeld als een jonge maagd 
met vleugels aan de schouders. Deze vleugels vertoonen, wan
neer de zon er op schijnt, alle kleuren van den regenboog. 
In haar rechterhand draagt zij een staf; ook wel een kruik, 
waaruit zij de wolken van water voorziet. 

Iris komt voor op Griekenland 1911, 2, 15, 40 1.; 1916, alle 
waarden; 1935, luchtpost, 2 dr. 

Medusa. 
Medusa is een der drie Gorgonen. In tegenstelling van 

haar twee zusters: Itetheno en Eyryale, was zij sterfelijk. 
Zij was zeer schoon en had prachtig haar. Zij had echter de 
vermetelheid met Athene in schoonheid te willen wedijveren, 
waarop deze godin zoo boos werd, dat zij Medusa veranderde 
in een afzichtelijk wezen met bronzen klauwen, gouden vleu
gels en sissende slangen als haren. Daarbij bepaalde zij, dat 
wie Medusa aanzag, in steen zou veranderen. Polydectes, die 
Perseus uit den weg geruimd wilde zien, daar hij diens moeder 
het hof maakte, droeg dezen op om hem het hoofd van 
Medusa te brengen, hopend, dat Perseus zou versteenen bij 
het aanzien van Medusa. Athene had medelijden met Perseus 
en gaf hem den ■ aad gebruik te melken van een spiegel bij 
het verslaan van Medusa. Het gelukje Perseus inderdaad 
op deze wijze in het bezit te komen van het Medusahoofd 
en trotsch aanvaardde hij den terjgtosht. Toen hij op het 

gevleugelde paard Pegasus over de Lybische woestijn vloog, 
druppelde er bloed uit het hoofd van Medusa, dat hij aan 
zijn zijde had hangen. Volgens de legende zijn er „indsdien 
giftige slangen in deze woestijn. Tijdens zijn afwezigheid had 
Polydectes Perseus' moeder gevangen gezet, daar zij niet ge
diend was van diens liefdesbetuigingen. Perseus hielj de 
boosdoeners het Medusahoofd voor, waarop allen in steen 
veranderden en hij zijn moeder uit de gevangenis bevrijden 
kon. 

Medusa komt voor op Oostenrijk 1922: 20, 25, 5'"', 100, 200, 
500, 1000, 2000, 3000, 5000 en 10000 kronen. 

Pegasus komt voor op: Italië 1911, 10 c, luchtpost 1930, 
50 c, 5 en 10 1.; Spanje 1905 expres, 20 c , 1929 expres, 20 c , 
1931 (Montserrat), 20 c ; Uruguay 1929, luchtpost, alle 
waarden. (Wordt vervolgd), 
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ZUMSTEIN S EUROPA 
KATALOG 1937 

Prijs voor Nederland franco 
Postrekening Den Haag 1 1 0 7 S 0 . 
Wij zijn steeds Icassa-koopers 
van alle betere Europa-zegels. 

ZUMSTEIN & Cie, BERN/SCHWEIZ. 
U30 

f2,-. 

WAT DE PORTRETZEGELS VAN DE VER-
EENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA 

ONS TE ZEGGEN HEBBEN 
door J. WEMMERS. 

I. 
Meerdere malen is door verschillende bekende Philatelisten 

in het Maandblad erop gewezen, hoe moeilijk het is, om met 
een bescheiden beurs iets compleet te krijgen. 

Bovendien moet een verzamelaar m. i. niet alleen tevreden 
zijn met het completeeren van een uitgifte en/of het compleet 
verzamelen van een land, doch bovenal moet gelet worden 
op: wat hebben de zegels ons te zeggen ? 

Een prachtig voorbeeld hiervan is reeds verschenen in het 
Maandblad van den bekenden schryver der serie „Philatelie 
en Geschiedenis", mr. J. H. van Peursem, met zijn Portret-
galerij. 

Daar de geschiedenis van Amerika, zoowel van Noord- als 
van Zuid-Amerika, ons zooveel te vertellen heeft — men zou 
haar kunnen noemen een geschiedenis van bloed en tranen — 
viel mijn aandacht op de portretzegels der Vereenigde Staten. 
Leze zullen nu in het Maandblad zooveel mogelijk geregeld 
in alfabetische volgorde verschijnen. Telkens twee biografieën 
in elk opvolgend nummer. Ter onderscheiding van genoemde 
Portretgalerij zullen deze levensbeschrijvingen getiteld zjjn: 
„Wat de portretzegels van de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika ons te zeggen hebben". 

Persoonlijk heb ik een speciaal album daarvan aangelegd; 
ik kan dit lederen verzamelaar aanbevelen. Telkens wordt 
het gobied belangwekkender. Mogen deze artikelen dan be
wijzen, dat een verzamelaar met bescheiden beurs ook wel 
wat bereiken kan. 

Vasce Nunez de Balboa. 
Vasce Nunez de Balboa, een der meest beroemde conquista

dores of ontdekkingsreizigers van de 16e eeuw, werd geboren 
te Xerez-de-los-Caballeros in 1475. In zijn jeugd leidde hy 
een ongebonden leven en begaf zich vervolgens naar San Do
mingo, waar hij om aan zijn schuldeischers te ontkomen, zich, 
verborgen in een uon, op het schip der expeditie van Francisco 
de Enciso jaar Darië liet brengen (1510). Een opstand, zooals 
er in het pas ontdekte Amerika gedurig voorvielen, plaatste 
hem aan het hoofd der nieuwe volksplanting Sta. Maria del 
Antigua. Aanduidingen van Indianen aangaande een in het 
westen liggende zee spoorden hem aan, om in 1513 een tocht 
daarheen te ondernemen. Na het overwinnen van groote 
moeilijkheden en gevaren overschreed hij de Andesketen en 
aanschouwde den 25en September van een berg op de land
engte van Panama den Groeten Oceaan, dien hij, met al zijn 
kusten en eilanden, in naam van den koning van Spanje in 
bezit nam. Dadelijk benoemde de Spaansche regeering hem 
tot koning van de Zuidzee, maar allerlei kuiperijen verschaften 
gelijktijdig aan Pedrarias Davila het bevel over die kust-
gewesten. Balboa onderwierp zich in 1514 aan den nieuwen 
gouverneur en ondernam in een ondergeschikte betrekking en 
met den titel van admiraal der Zuidzee nieuwe reizen in de 
binnenlanden der Nieuwe wereld. Door deze tochten wekte 
hij echter de naijver op van Davila, en de zwakke regeering 
deed vruchtelooze pogingen om den vrede te bewaren tusschen 
de twee mannen. Wel kwam het tot een verzoening en kreeg 
Balboa zelfs een dochter van Davila ten huwelijk, maar laatst
genoemde rustte niet voordat hij zyn algemeen gevierden 
mededinger had ten val gebracht. Balboa werd beschuldigd 
van pogingen tot oproer en met verwaarloozing van alle 
rechtsvormen in 1517 onthoofd. 

Zijn beeltenis komt voor op de uitgifte van 1912, verschenen 
ter gelegenheid van de opening van het Panamakanaal. 

J. K. RIETDIJK. 

Clare Barton. 
Clare Barton werd 25 December 1821 geboren als dochter 

van Stephan Barton en Sara Stone. Door haar ouders werd z\j 
Clarissa Harlowe genoemd. Haar vader was een van die typi
sche Nieuw-Engelandsche boeren, een oprechte, intelligente en 
hardwerkende man. Zijn vronw, dertien jaar jonger dan haar 
man, huwde op zeventienjarige leeftijd. ZiJ was een geloovige 
vrouw met gezond verstand, met strengen wil en levendig 
karakter. Zü woonden in Oxford, (Mars) en hun kinderen zijn 
daar geboren. In de eerste 7 jaren van het huwelijk werden 
twee jongens en twee meisjes geboren, ongeveer 10 jaar later 
Clara. 

Doordat zü de jongste in huis was en haar broers en zus
ters veel in leeftijd met haar verschilden, moest zij zich veel 
alleen vermaken, hetgeen van groeten invloed op haar karak
ter is geweest. 

Zjj groeide op tot een tamelijk eigenzinnig kid, onbekwaam 
iets te doen als ondergeschikte. Zij miste de omgang met kin
deren van dezelfde leeftijd en daardoor de onderlinge opvoe
ding welke kinderen elkander onvrillekeurig geven. 

Gedurende twee jaren heeft zij trouw haar broer David ver
pleegd en was dien tijd dag en nacht zijn verpleegster. Het 
schijnt, dat deze verpleging van veel invloed is geweest voor 
haar verder leven. Haar onstuimig gedrag was echter oor
zaak, dat haar moeder een zenuwarts raadpleegde, welke haar 
aanried, dat zoodra haar leeftijd het toeliet, zij onderwijs op 
een school moest geven, welke raad werd opgevolgd, zoodat zj 
op ongeveer achttienjarigen leeftijd als onderwijzeres werkte. 
Tot ongeveer 1851 is zij als zoodanig werkzaam gcv/eest, 
waarna zij eenigen tijd aan eigen studie wijdde. 

Van 1854 tot 1861 is zij werkzaam geweest op een Octrooi
bureau te Washington. 

Haai werk in het leger begon in 1861, door hulp aan de 
soldaten te verleenen en zij beijverde zich tevens dat kloeding, 
enz. werd verstrekt, en gewonden werden geholpen. In 1862 
kreeg zij van genei aal Hammond verlof, de zieke en gewonde 
soldaten te verplegen. Van de generaals Wodsworth en Pope 
kreeg zij zelfs verlof de linies te passeeren om zoodoende haar 
menschlievend werk uit te oefenen. In 1863 was zij werkzaam 
als directrice der verpleegsters onder generaal Butler. Als 
werkster in het leger was zij nooit verbonden met een gezond
heidscommissie, of eenige andere organisatie en nimmer had 
ziJ eenige officieele verbinding met het leger. In den oorlog 
zag zij persoonlijk de nooden en behoeften in het leger, ze 
ontwierp een plan om deze te lenigen en bracht ze volgens 
eigen inzicht ten uitvoer. Ook later gaf zij er de voorkeur aan, 
volgens eigen inzichten te handelen, hield er niet van onder 
een andermans leiding te werken en was daardoor van nature 
onbekwaam als lid in een groote organisatie te werken. 

Met het uitbreken van den Fransch-Duitschen oorlog in 1870 
kreeg zij verbinding met het Internationaal Roode Kruis te 
Geneve en was door bemiddeling daarvan tot 1873 werkzaam 
in Euiopa. Zij werd begiftigd met het IJzeren Kruis van 
Verdienste. Na haar terugkeer in Noord-Amerika begon ziJ 
te werken voor de oprichting van het Roode Kruis in de 
Vereenigde Staten, hetgeen onderbroken werd door noodzake
lijke rust wegens overspanning. Nadien zocht ziJ weder ver
binding met Geneve, schreef een pamphlet ter verspreiding 
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over het doel van het Roode Kruis en in 1881 zag zij haar 
pogen bekroond en werd ook in de Vereenigde Staten een 
Nationale Vereeniging van het Roode Kruis gesticht, waarvan 
zjj presidente werd. De volgende 23 jaren was zij de stuw
kracht hiervan en bezocht internationale conferenties in 
Europa. Haar karaktereigenschappen waren oorzaak, dat de 
vereeniging niet bloeide, wel veel leden telde, doch geen or
ganisatie bezat, doordat zij zeil alles te veel in handen hield. 
Moeilijkheden bleven dan ook niet uit en in 1900 werd biJ de 
wet het Amerikaansche Roode Kruis opnieuw georganiseerd. 
Nog een viertal jaren trachtte zij de scepter te blijven zwaaien 
doch in 1904 werd wederom ingegrepen, hetgeen ten gevolge 
had, dat zij zich terugtrok, verbitterd over hetgeen zij had 
ondervonden en met strookte met haar onafhankelijke natuur. 
De overige levensjaren bracht zij door te Glen Echo, dicht bjj 
Washington, waar zjj op 91jarigen leeftijd overleed. Zy werd 
in Oxford begraven. 

Het zegel geeft niet haar beeltenis, doch werd in 1931 uit
gegeven ter herinnering, dat vijftig jaar geleden in de Ver
eenigde Staten het Roode Kruis werd opgericht, waaraan 
door haar levenswerk zoo'n groote stuwkracht was gegeven. 

PORTRETGALERIJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

66. Esteban ARCE. 
Geboren te Tarata, omstreeks 1770. Schaarde zich onmid

dellijk aan de zijde van den opstand; moest vluchten en orga
niseerde in de vallei van Cliza een opstandelingenleger, waar
mee hij Cochabamba bezette op 14 September 1810. Riep toen 
de onafhankelijkheid uit en schaarde zich onder Buenos Aires. 
Nam deel aan de slag bij Aroma, werd verslagen bij Oruro 
en daarna op 23 Mei 1812 bij el Quefiual. Onvermoeid bleef 
hü voor de zaak der vrijheid vechten, tot zün dood, te Santa 
Ana, in 1815. 

Portret: Bolivia, 1909 en 1910, 20 ets. 

67. Manuel José ARCE. 
Geboren op 1 Januari 1787 te San Salvador. Werd opgeleid 

tot priester. Bij het uitbreken van den onafhankelijkheids
opstand in 1811 was hij een van de voornaamste helpers van 
Delgado. Ook aan den opstand van 1814 nam hij deel. Toen 
werd hij door de Spanjaarden gevangen genomen en bleef zes 
jaar in den kerker. Hij verzette zich later scherp tegen in
lijving van zijn land bij Mexico en riep toen de Repubbliek 
van CentraalAmerika uit. Na eerst de moeilijkheden met 
Nicaragua te hebben geregeld, werd hij eerste president. Ook 
Nederland erkende zün bestuur. Later was hij nog president 
van Guatemala. Hij is op 14 December 1847 te San Salvador 
overleden. 

Beeltenis: Salvador: 1911, 2 en 19 c ; 1911, 6 en 12 c ; 
1921, 2 c ; 1924, 5 c ; Nicaragua, 1921, 3̂  c. 

68. Concepción ARENAL. 
Geboren te El Perrol, 30 Januari 1820. Genoot haar op

voeding te Madrid, trad 1847 in het huwelijk, 1855 weduwe. 
Hield zich te Potes daarna bezig met letterkundige werk
zaamheden; schreef o.a. „Historia de un corazón" en „Pabu
las en versos". Stichtte een weldadigheidstijdschrift „La voz 
de la Caridad"; stelde veel belang in het gevangemsleven, 
waarvan zy in 1864 inspectrice werd. Genoot wereldnaam op 
het gebied der reclasseering. Schreef ook „El visitador del 
Pobre". Overleden te Vigo op 4 Februari 1891. 

Portret: Spanje, 1935, 15 ets. 

69. Céleo ARIAS. 
Geboren te Goaseordn in 1835. Stichtte in 1863 een liberaal 

tijdschrift, 1865 afgevaardigde van het departement Comya
gua in de Asamblea, welke de vierde grondwet van Honduras 
opstelde. President Medina benoemde hem tot minister van 
Binnenlandsche zaken op 4 April 1871, maar weldra ging hij 
naar de oppositie over. Moest vluchten naar Salvador. Wist 
het bewind van Medina omver te werpen en stelde zich aan 
het hoofd van de regeering op 12 Mei 1872. Op 13 Januari 
1874 trad hij af. Later weer lid van de Asamblea, die de 
grondwet van 1880 opstelde, werd leider der liberalen en 
gekozen tot candidaat voor het presidenschap. Zijn politiek 
program beschreef hij in „Mis Ideas". Hij overleed op 28 Mei 
1890 te Comayagua. 

Portret: Honduras, 1896. 
70. Rodrigo ARIAS MALDONALDO Y VELASCO, Mar

ques de TALAMANO. 
Gouverneur van Costa Rica omstreeks 1660. Hij onderwierp 

talrijke inheemsche volken, hen bekeerend tot het Christen
dom. 

Portret: Costa Rica, 1924, 2 ets. en 1934 3 et. 

■ 
n^ 

m 

z^^. 

mÊÊÊÊm 

71. Ludovico ARIOSTO. 
Geboren te Reggio, 8 September 1474. Was in dienst van 

Kardinaal Hippolytus van Este van 1503 tot 1517. Schreef 
toen verschillende gedichten en in 1516 verscheen zijn ver
maarde „Orlando furioso", waarvan in 1532 een verbeterde 
uitgave verscheen. Behoort tot Italié's grootste dichters. 

Portret: Italië, 1932, 5 Lire. 
72. ARISTOTELES. 
Geboren te Stagira in het jaar 384 v. Chr. Een van de 

grootste denkers van alle eeuwen; het is onmogelijk in eenige 
regels een uiteenzetting van zijn denkwijze te geven: zijn 
gedachten hebben 16 eeuwen lang het denken der geleerden 
beheerscht. Hij overleed te Chalkis, op Euboia in S22 v. Chr. 

Portret: België, 1932, 2 ^ en 5 Frk. 
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T.i ARIZUGAWANoMIYATARUHITOSHIT NO. 
Geboren op 23 Maart 1835 te Kyoto, afstammeling van 

keizer Goyozei. Speelde een belangrijke rol in de Meijires
tauratie en bestreed fel de opstanden van 1868 en 1869 van 
den Shogun. In 1877 onderdrukte hij den opstand van Kago
shima. Werd toen generaalveldmaarschalk en een van de 
naaste adviseurs van den Mikado. In den oorlog tegen China, 
1895, opperbevelhebber van het Japansche leger. Overleden 
te Suma op 24 Januari 1895. 

Portret: Japan, 1896, 2 en 5 s. 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 
XI. 

Azerbeidschan. 
Er werd beweerd, dat in het Perzische gedeelte van dit 

gebied door toedoen van Ententeofficieren op 10 Mei 1917 
postzegels werden uitgegeven, bestaande uit de in koers zijnde 
Russische zegels met een schuinen opdruk in twee regels: 
Occupation Azirbayedjan, in zwart op de 2, 3, 15, 20, 25, 35, 
50, 70 k. in blauw op de 4 en 5 k., in rood op de 7, 10 en 
10/7 k. Bovendien in zwart op de ongetande 1, 2, 3, 5 k 
(Yvert 117). 

Deze uitgifte is in sommige catalogi opgenomen naar aan
leiding van Bngelsche berichten. Afgestempelde exemplaren 
dragen volgens Kohl handboek, deel I, blz. 121, stempels van 
Baku, dat immers in het Russische deel van Azerbeidschan 
ligt. In zijn „bijvoegsel", blz. 1135, wordt het maakwerk als 
niet van ambtswege uitgegeven vastgesteld. Afkomst en 
grootte der oplage zijn onbekend. 

In 1922 werden roebelzegels van Azerbeidschan der uit
gifte van October 1919 aangeboden met een in rood opgedrukt 
liggend raampje, waarin als opschrift 75 Rublei op de 5 en 
10 r.; met 100 Rublei op de 25 en 50 r. in Russische letters. 
Deze serie, die in Michel 1923 werd opgenomen, maar daarop 
weer verdween, is eenvoudig als zwendel te beschouwen, gelijk 
in Kohl, blz. 123, is uitgewezen. Oorsprong onbekend. 

Nog een andere zwendeluitgifte stamt uit Italië, waar
schijnlijk uit 1923; zegels met opschrift: République d'Azer
baidjan, met verschillende afbeeldingen van landschappen; 
komen getand en ongetand voor. Oplaag onbekend. De waarden 
zijn: 500 r. wijnrood, Azerbeidschansche vrouw; 1000 r. grijs
groen, brug; 2500 r. lichtgroen, beer in woud; 5000 r. oranje, 
herder met schapen; 10000 r. ultramarijn, sneeuwlandschap; 
25000 r. olijf groen, olievelden. 

Deze serie werd in geen enkelen catalogus opgenomen. 
Een stel van 6 stuks zegels, 

onrechtmatig uitgegeven in den
zelfden stijl der rechtmatige ze
gels van 10 k. tot 50 r. (Senf 
110; Yvert 1827), dus waar
schijnlijk van dezelfde drukkerij 
afkomstig: 500 r. karmijnbruin, 
mannenkop; 1000 r. donkergroen, 
brug; 2500 r. donkerolijf, fabrie
ken; 2500 r. groen, beer; 5000 r. 
donkergeel, herder met schapen; 
10000 r. blauw, besneeuwd berg
landschap. 

België. 
In AprilMei 1934 werd door 

Belgische handelaren aanbe
volen en in postzegelkundige 
tijdschriften als postzegels ge
meld een stel van 3 vracht
zegels eener particuliere onder
neming, te weten van de ex
ploitatiemaatschappij der Bel
gische spoorwegen (Société na
tionale des chemins de fer 
belges). 

Die spoorwegzegels met af

beelding van een hedendaagsche locomotief met tender hebben 
niets met de Belgische posterijen uitstaande en zijn niet van
wege het beheer der P.T.T. uitgegeven. Paketten, daarmede 
beplakt, worden aan de postkantoren n i e t ter verzending 
aangenomen. Deze vrachtzegels zijn uitsluitend bestemd voor 
de verzending van pakketten der exploitatiemaatschappij. 
Het stel bestaat uit: 3 fr. donkergroen, 4 fr. paars, 5 fr. 
karmijn. 

BosniëHerzegowina. 
Van alle frankeer en portzegels van dit gebied van 1910 af, 

die getand uitgegeven zijn, zijn de voorkomende ongetande 
zegels onbevoegd maakwerk. 

Bulgarije. 
Het Provisorium van 1916: 3 stotinki op 1 s. lila (Senf 108; 

Yvert 108) is niets dan een fantasieproduct, hoewel regel
recht uitgegeven ter frankeering van prentbriefkaarten met 
Bulgaarsche landschap en beeltenis van generaal Von der 
Goltz, waarvoor een gift te storten was (10 mk.) om deze 
kaart toegestuurd te ontvangen. Dit bijzondere zegel is uit
sluitend voor dit doel uitgegeven ten bate van „de prentbrief
kaart onderneming op den Balkan des Deutschen Kolonial
kriegerdanks". Een deel van de baten kwam het Bulgaarsche 
roode kruis ten goede. 

Duitschland. 
.<xv.>>. Geimaniazcgels met nevenstar.nden op

^L ^jf^ druk in zwart, rood, zilver of goud, bekend 
^ ^ ■[ onder den naam van Akener Arbeiders en 

^S^f^^^ Soldaten Raad zegels, zijn fantasieproduc
l ^ ^ ^ ^ l ten. Evenzoo Gormaniazegels met opdruk: 

^ K f « r „Freistaat Sachsen" op twee regels. Van de 
^ ^ ^ ^ J ^ 10 pfenning, rosekarmijn (Senf 86, Yvert 

• ^ ^ ^ I r ^ ^ 84) en van de 15 pf. donkerviolet (Senf 
101; Yvert 100) ziJn na den wereldoorlog 
uiterst geslaagde nabootsingen, zelfs met 

watermerk, opgedoken, die vermoedelijk in Engeland zijn ver
vaardigd en voor fpionagedoeleinden in het belang der En
tente moesten dienen of bij uitgifte en gebruik door het 
Duitsche publiek tot benadeeling der Duitsche posterijen. 

Zie prijslijst Borek voor R.M. 3,50 het stel). 
Einde 1931 verschenen in Stuttgart frankeerzegels van 3 

pf., bruin (Ebert) en 4 pf. lichtblauw (Hindenburg) op dik 
papier, zonder watermerk of met watermerk, hartje getand 
11X' inplaats van 14. Het zijn uitknipsels uit enveloppen, die 
de staatsdrukkerij te Berlijn op bestelling leverde, gegomd en 
voorzien werden van de tanding 11 > .̂ Het vervaardigen dezer 
speculaiezegels valt tot heden in Duitschland buiten de straf
wet. Hoewel niet officieel kunnen de zegels zelfs voor fran
kerring dienen, doch men wachte zich voor aankoop dezer 
fantasieproducten. (Wordt vervolgd). 

Geheimteekens en het platen. 
Vraag. — Naar aanleiding van „Vóór 40 jaar", blz. 116, 

uitgifte 1852, het volgende. 
Hoewel zelf geen „plater" zijnde, viel het miJ op, dat ik 

hierover nog nooit iets gelezen had in artikelen over de uit
gifte 1852, en vraag: 

1. zijn genoemde „geheimteekens" niet van belang voor 
„platers'"? (ik zag ze op diverse zegels min of meer 
duidelijk); 

2. is inderdaad deze oude „ontdekking" geheel in het ver
geetboek geraakt, en hebben schrijvers over 1852 inderdaad 
hier niet van geweten ? 

Antwoord op vraag 1. — Daargelaten of deze z.g. geheim
teekens werkelijk als zoodanig bedoeld zijn, hebben zij voor 
den plater al daarom geen waarde omdat zij op alle zegels 
precies gelijk zijn. Wat de plater hebben moet, zijn retouches 
of kleine beschadigingen van de plaat, die maar op een be
paald zegel voorkomen en zoodanig de mogelijkheid geven de 
plaats van een zegel op de plaat te bepalen. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Antwoord op vraag 2. — Deze ,.ontdekking" is wel bekend, 
maar is op één lijn te stellen met „het portret van Rooseveldt" 
in de rotspartijen van de National Park stamps, of van het 
doodenmasker van den overleden koning in de herdenkings
zegels van Servië. Vermoedelijk heeft de graveur in het ge
heel niets bedoeld toen hij de versiering aanbracht. 

Breukstreep bij portzegels. 
Vraag. — Wat is de lengte der breukstreep bü portzegels: 

nrs. 15, 16 en 21 met normale breukstreep; 
nrs. 15b-16b en 21b met lange breukstreep; 
nrs. 15c-16c en 21c met korte breukstreep; 
nr. 30 (6'A op 20) met normale breukstreep; 
nr. 30b met korte breukstreep ? 

(Nummers volgens Speciaalcatalogus Ned. en Kol.). 
Antwoord. — Normale lengte breukstreep bü nrs. 15, 16 

en 21: 5 mm.; 
lange breukstreep nrs. 15b-16b en 21b: 5.3 - 5.5 mm.; 
korte breukstreep nrs. 15c-16c en 21c: 4.5 mm. 
Nr. 30 normaal: 3 ' / 8 mm. 
Nr. 30 kort: 3 VS mm. 
Ruilverkeer met België. 
Vraag. — Als inwoner van Haarlem ben ik vele jaren lid 

geweest van „Op Hoop van Zegels" en ben dat gebleven toen 
ik voor ruim 3 jaren Haarlem verliet. Echter kon ik de laatste 
jaren niet meer deelnemen aan het rondzendruilverkeer, daar 
ik rondzwierf in het buitenland. Thans heb ik my definitief 
gevestigd te Brussel en wil graag de oude liei^ebberij van 
postzegels verzamelen weer opvatten. Daarbij sta ik chter 
voor de volgende vragen: 

Is het mogelijk in België deel te nemen aan het ruilverkeer 
van een Nederlandsche vereeniging, of beletten de Belgische 
en/of Nederlandsche douanevoorschriften dit ? 

Is het u bekend of er ook in België vereenigingen bestaan 
die een ruilverkeer hebben ? 

Bestaan er vriendschappelijke connecties tusschen Belgische 
en Nederlandsche vereenigingen zoodanig dat ik, als lid eener 
Nederlandsche vereeniging („Op Hoop van Zegels") mij voor 
het lidmaatschap eener Belgische, bij voorkeur x>russelsche 
vereeniging, zou kunnen aanmelden ? 

Antwoord. — Er is gee^i bezwaar om vanuit België deel te 
nemen aan het ruilverkeer met een Nederlandsche vereeniging, 
aangezien postzegels vrij van rechten in- en uitgevoerd mogen 
worden. Maar ik vrees, dat het port voor de betrekkelyk zware 
pakjes erg duur zal komen. 

Wat aangaat Belgische vereenigingen, geef ik u in over
weging inlichtingen in te winnen b;j het maandblad Philatelist, 
Oranjestraat 62, Antweipen, dat zeker bereid zal zijn u om
trent een en ander voor te lichten. Ook op uw derde vraag 
zal men u daar vermoedelijk een antwoord kunnen geven. 

Vervalschingen van Luxemburgsche zegels. 
Zegels van België met watermerk. 
Vraag. — 1. In het Maandblad nr. 6 (174), rubriek Bescher

ming, wordt een vervalsching aangegeven van het dienstzegel 
Luxemburg, Yvert nr. 182. Nu heeft zegel nr. 182 een bijna 
horizontalen opdruk zonder krulversiering. Wel de dienst-
zegels der vorige jaren. Is dit geen vergissing ? 

2. De frankeerzegels van België nrs. 3, 4, 5, 6, 7 en 8, 
watermerk LL met en zonder vierkant, zijn moeilijk te onder
scheiden met een vergrootglas of met ether, vooral als ze 
eenigszins zwaar gestempeld zijn. Weet u daar een middel 
voor ? 

Antwoord. — 1. Juist omdat nr. 182 een bijna horizontalen 
opdruk dient te hebben, valt deze vervalsching direct op. 
Vermoedelijk is de vorige serie ook vervalscht en de ver-
valscher heeft het over het hoofd gezien, dat de waarde nr. 182 
niet in de vorige sarie voorkomt. Bij nr. 182 is er geen gevaar, 
maar het is oppas en bij de nummei's der vorige serie, die wél 
den schuinen opdruk hebben. 

2. Ik ben geen vriend van het watermerkzoeken met behulp 
van ether, benzine en dergelijke, omdat deze vloeistoffen voor 
sommip-e zegels lang niet ongevaarlijk zijn. Zij zijn imrvecs 
oplosmiddelen voor oliën en vetten en de meeste drukinkten 
zijn met olie aangemaakt, zoodat het, vooral bij pas gedrukte 
zegels, gebeuren kan, dat de verf aangetast wordt. Ms ar 
zelfs oudere 'tegels worden er op den duur niet beter op. 

Het b?ste middel om watermerken zichtbaar te moken is 
m. i. het volg^iiide. Laat het zegel in water flink doornit 
woT'df-; en plaats het dan met de achterkant naar boven op 
ean stuk zwart glas. Het watermerk wordt zoo meosc goed 
zichtbaar. 

De leider der vragenbus, dr. G. W. W. Bölian, Koninginne
weg 77, Hilversum, is gaarne bereid uw vrag'en te bf;int-
woorden, doch men voego dan re Loui porto bij voor het ant
woord. Verzoeken, waarbij geen zegel voor antwoord is in
gesloten, zullen voortaan u i t s l u i t e n d in het Mdaii'lblad 
worden beantwoord. 

Ter 8D€ScfiermiTig 
Van Vcrzamelaarl 

er Handelaren 
^ 

De zolders kraken ! 
In den laatsten tijd probeeren sommige blaadjes — rijke

lijk als proefnummer rondgestrooid — weer (om alleszins 
begrijpelijke redenen) de zoogenaamde „nederlandse raket-
post" aan te bevelen. Als ze nu maar de waarheid en niets 
dan de waarheid erover vertelden, dan zouden wij er hier niet 
op terug komen, maar zooals wij nu wel langzamerhand ge
wend zijn, zijn dergelijke artikelen vol verdraaiingen, mis
leidingen en onjuistheden (om geen ander woord te gebruiken). 

Wij weten, dat helaas (vooral in Ned.-Indië en in het 
buitenland) nog verschillende verzamelaars in goed ver
trouwen en vaak geleid door een goedkoop lokvogeltje, zich 
dergelijke prullen voor goed geld laten aanpraten. Daarom 
mogen wij nog even herinneren aan het persbericht der Neder
landsche posterijen van Maart 1935, luidende: 

„De berichten omtrent proefnemingen met z.g. postraketten 
bestemd voor het vervoer van brieven, kunnen den indruk 
vestigen, dat de postdienst hierbij betrokken is. 

Dit nu is niet het geval; de post s taat er geheel buiten. Het 
betreft hier uitsluitend proefnemingen met raketten door par
ticulieren, waarbij ten onrechte van postraketten gesproken 
wordt." 

Het niet-officieele staat nu toch wel vast, nietwaar ? 
Soms wordt dit ook toegegeven, maar dan zeggen de beeren 

uitvinders (van de „post" wel te vers taan) : het is ssmi-
officieele post: net als de voorloopers bij vliegtuigvluchten 
van voor den oorlog, en hoog wordt dan opgegeven van de 
bereikte technische resultaten. 

Wat daarvan waar is ? Wel, luchtpostverzamelaars: voor
dat gij uw guldentjes voor dergelijke maaksels neertelt, leest 
gij toch zeke»' eerst even, wat wij hierover — na serieus 
onderzoek — schreven in ons Maandblad (in de meeste lees
zalen aanwezig) van Juni, Juli en Augustus 1935 ? Dan 
weet u genoeg ! 

POSTZEGELTBNTOONSTELLING I E LUXEMBURG 
26 AUGUSTUS — 2 SEPTEMBER 1S36. 

Programma. 
Woensdag 26 Augustus. 11 uur. Officieele opening der ten

toonstelling. — 12 uur. Ontvangst door de Corporation Iniei-
nationalc des Négociants en timbres-posle. — 8 uur. Vriend
schappelijke bijeenkomst. 

Donderdag 27 Augu.stus. Dag der je.ig \. Bezoek der stad 
en de" kazematten onder leiding, 's _-.o.ic's bezoek aan de 
„Schobermesse". 

Vrijdag 28 Augustus. 4e Jaarvergadering der F.I.P.P. Ex
cursie in de omgeving der stad. 
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Zaterdag 29 Augustus. 11e Jaarvergadering der Federation 
Internationale. Officieele ontvangst ten stadhuize. Officieele 
feestmaaltijd, bekendmaking der bekroningen. 

Zondag 30 Augustus. Groote excursie per autocars door het 
land, ca. 200 K.M. Lunch te Esch-sur-Süre, diner te Vianden. 
's Avonds verlichting der stad. Excursie fr. 55,—, a l l e s in
begrepen. 

Maandag 31 Augustus. 2 uur. Excursie naar het mijndistrict 
per autocars. Kosten fr. 20,—, alles inbegrepen. 

Dinsdag 1 September. 8.30 uur. Excursie per autocars naar 
„Klein Zwitserland", de Moesel, enz. Mondorff-les-Bains. 
Lunch te Echternach. Kosten fr. 40,—, alles inbegrepen. 

Woensdag 2 September. Sluiting der tentoonstelling. 

t^oel^erken, 
Tifclscïiriften, 
Catalogi, eng. 

DE ONTWIKKELING VAN HET POSTWEZEN 
IN NED. OOSl-INDIE, 

DOOR J. H. BEER VAN DINGSTEE. 
UIT. A. C. NIX & CO., BANDOENG, Z. JAARTAL. 

PRIJS ƒ3,75, FRANCO P. P. ƒ3,95. 
Wij ontvingen de belangrijke studie van den heer Beer van 

Dingslee, die aan verschillende verzamelaars reeds door de 
publicatie in de philatelistische tijdschriften bekend zal zijn, 
en die thans in boekvorm is verschenen. Het boek is typo
grafisch goed verzorgd, telt ruim 180 blz. en heeft een groot 
aantal illustraties, waaronder talrijke mooie foto's' op kunst
drukpapier. 

De sto"'' is in drie hoofdstukken verdeeld, I. de posterijen 
tijdens de O.-I. Compagnie, II. tijdens de Fransche en En-
gelsche tusschenregeering, III. onder het Ned.-Indisch gou
vernement. Dit laatste deel is behandeld tot ongeveer 1885. 
Zooals de schrijver opmerkt zijn over do postzegels, stempels 
en postgeschiedenis na dit jaar zooveel studies verschenen, 
dat hij zijn taak hier als geëindigd beschouwde. 

Na de oudste correspondentie op lontar (palm) 'bladeren 
(een brief, op dit materiaal geschreven, is afgebeeld) komt 
het briefvervoer in den eersten tiid van de Compagnie ter 
sprake, waarbij allerlei aardige bijzonderheden worden ver
meld. Het brief port werd in natura voldaan; in het dag-
register van het Gasteel Batavia van 1678 komt voor: 
„'s Avondts senden haer Ed. per Engels schip een cleen 
briefje aan den coopman Jacob van Dijk , werdende den 
Engels capiteyn naer gewoonte voor de goede bestelling oocq 
hiernevens vereert met een regalie van 5 pond foeley, 8 pond 
nagelen en 12 pond noote miscaten." — Jammer dat deze 
goede gewoonte in 1936 niet meer bestaat ! Het eerste post
kantoor werd in Batavia In 1746 opgericht; het personeel werd 
betaald uit de bedragen, die door de ontvangers der brieven 
voldaan moesten worden; ,,arme luyden" geno'len echter vrij
dom van port. In 1803 genoten de bestellers echter een vast 
salaris van niet minder dan 5 rijksdaalders per maand, waar
voor zij ook nog verplicht waren, een rijpaard met tuig aan 
te koopen en te onderhouden. 

Na de welbekende V.O.C.-stempels worden de interessante 
stempels uit den Franschen en Engelschen tijd. met de post-
toestanden in die jaren, besnroken, waarna Indië weer een 
Nederlandsch bestuur krijgt. In 1816 verschiint voor het eerst 
het „Staatsblad", dit is van het begin af door den schrijver 
geraadpleegd, zoodat vidj van authentieke •'pp'evens verzekerd 
zijn. Wij leeren o. a. dat het stempeltje „P.P." twee beteeke-
nissen kan hebben; Port Payé, voor franco brieven (1845-
1846) en Payé Partielle ment, voor gedeelteliik gefrankeerde 
brieven (1852). Zoowel de landmailporten en de eerste zegel
uitgiften als de in dien tijd gebruikte stempels met hun 
talrijke variëteiten worden uitvoerig beschreven. Nog geen 
licht wordt geworpen op het geheimzinnige gebroken-kring
stempel, uit acht streepjes bestaande zonder eenige inscriptie, 
dat omstreeks 1885 in Weltevreden gebruikt is. Het ver
moeden van den schrijver dat dit stemnel een aanwijzing zou 
zijn, dat de betreffende brief per trein moest worden vervoerd, 
lijkt ons niet voldoende gefundeerd. 

Zoo bevat dit boek tallooze belangrijke wetenswaardig
heden, zoowel voor verzamelaars als voor niet-philatelisten, 
die in het onderwerp belang stellen. Wij kunnen het voor
woord van den heer C. Hillen (hoofd van den Indischen 
P.T.T.-dienst) geheel onderschrijven: „De gedegen arbeid 
van den heer Beer van Dingstee, welke niet alleen uit phila
telistisch, maar ook uit postaal-wetenschappelijk oogpunt van 
groote waarde is, verdient een wijde verspreiding." 

B. 

PRIJSCOURANT DER BESTAANDE ZEGELS VAN 
NEDERLAND EN KOLONIEN, MET ALLE TYPEN EN 

TANDINGEN, 1936-1937. 
UITG. N.V. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL, 

GRAVENSTRAAT 4, AMSTERDAM. PRIJS ƒ0,25. 
Eind Juni verscheen de nieuwe druk van de Mebus-prijs-

courant. Voor de bezitters van de door deze firma uitgegeven 
„Uitgebreide Catalogus", en dat zullen wel de meeste Neder
land-verzamelaars zijn, is een beschrijving overbodig. De op
zet is gelijk aan die van de uitgebreide catalogus, alleen is 
alles wat beknopter gehouden, zoo ontbreekt b.v. de uitvoerige 
beschrijving van emissie 1852 en zijn verder oplaagcijfers, 
tandingaf wij kingen e. d. weggelaten. De tandingen zelf en 
de typen zijn alle opgenomen en geprijsd. Bij Nederland zijn 
de zomer- en de universiteitszegels al opgenomen (evenals de 
nog niet verschenen 7K cent van de gewone serie met de 
nieuwe tanding !). Het Nationaal-Luchtvaartfonds-zegel van 
het vorig jaar zal men tevergeefs bij de gewone zegels zoeken, 
dat is terechtgekomen bij de luchtpostzegels ! Daar hoort 
het toch zeker niet thuis. Merkwaardigerwijze kent de Mebus-
prijscourant de Nederlandsche portzegels van 1, 4, 9 en 20 c. 
nog niet met de nieuwe tanding 13 K ■.1214, dezelfde waarden 
die ook de Handelaarscatalogus verzuimde op te nemen. 

De prijzen, een belangrijk punt, zijn over het algemeen 
lager dan die in de Handelaarscatalogus, hier en daar zijn 
zelfs vrij ^aanzienlijke verschillen. Dit moge'een reden te meer 
zijn voor de verzamelaars om dit uitstekende werkje zich 
aan te schaffen ! 

Achterin bevinden zich nog een uitgebreide aanbieding van 
' pakketten van allerlei landen en een van de door de firma 
Mebus uitgegeven albums. 

B. 

t)liilatelis|]ted^^€rici 

BRITSCHE JUBILEUMZEGELS MET SPECIMENOPDRUK. 
Op een Londensche veiling brachten 81 verschillende zegels 

met dezen opdruk, uitgegeven ter gelegenheid van het 25jarig 
regeeringsjubileum van koning George V, tien pond sterling 
op. Opnieuw een bewijs, dat specimenopdrukken dikwerf zeld
zamer zijn dan men algemeen denkt. 

JOSE DA SILVA LISBOA, 
BARON EN VICE.GRAAF DE CAYRU. 

In het Maartnummer meldden wij het 
hierbij afgebeelde zegel, waarvan niets 
f>'~ders kon worden medegedeeld, dan dat 
het vs'erd uitgegeven ter herinnering aan 
den honderdjarigen herdenkingsdag van 
ziin overlijden. 

Het 111 Briefmarken Journal van 18 
April j.l. meldt over Cayru het volgende: 

Hü was een bekend Braziliaansch eco
nomist, schrijver van „Principios de dereito 
me'cantil" en vele andere politieke ge 
schriften. Op zijn initiatief werden de 

Braziliaansche havens voor het v/ereldverkeer opengesteld. 
Cayru (op het zegel staat zijn naam vermeld met Cairu) 

werd in 1786 geboren en overleed in 1835. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZE NDINGE N. 
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De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
van 35 jaar systematische aankoopen. 

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

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel. 

35 Southamptonstreet, W . l n l © l ü l i r i Ä I M I I i ^ , 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZENDINGEN. 

Strand, London W.C. (34) I 
EEN ANTIEK VERVOERMIDDEL NAAR HET 

ZWEEDSCHE POSTMUSEUM. 
In het begin der 19e eeuw 

werd de post van Kopenhagen 
naar Hamburg vervoerd met 
een specialen wagen, die den 
vorm van een Icogel had, van
daar de naam Kuglepostvagn. 

Deze wagen is thans afge
staan aan het postmuseum te 
Stockholm. Op zijn laatsten 
tocht van Göteborg naar Stock
holm in Juli j.1. vervoerde de 

wagen duizenden poststukken, die van het hierbij afgebeelde 
stempel werden voorzien. 

BEKRONINGEN 
DOOR DE ROYAL PHILATELIC SOCIETY. 

Het jaarverslag dezer vereeniging meldt de namen van hen, 
die dit jaar begiftigd werden met de hooge philatelistische 
onderscheidingen, die door haar worden verleend. 

De Tilleard-medaille werd geschonken aan Adolf Passer te 
Weenen voor zijn studie over de Turksche zegels. 

De Berlijnschg architect Carl Schmidt ontving de Crawford-
medaille voor zijn prachtige collectie Russische semstwo-
zegels, geschonken aan het postmuseum in de Duitsche hoofd
stad, j 

De Tapling-medaille werd dit keer niet uitgereikt. 

ZILVEREN WOORDEN OVER DE PHILATELIE. 
Het is absoluut geen kunst om — als men er financieel 

goed bij zit — mooie verzamelingen te koopen. Men bedenke 
echter wel, dat men het nut en het genoegen, dat verzamelen 
biedt, er niet bij koopen kan ! N. A. Z. 

Met het tentoonstellen van verzamelingen beooge men niets 
anders dan om — met uitschakeling van alles wat maar 

eenigszins zweemt naar winstbejag, speculatiezucht en meer 
dergelijke ondeugden — de nuttige sport van het verzamelen 
van postzegels, enz., waar mogelijk, vereenigd met aardrijks
kunde en geschiedenis, nader te brengen tot oud en jong, 
alsmede om op overtuigende wijze te laten zien, hoe men 
— óók met beperkte middelen — iets bezienswaardigs kan 
bijeenbrengen. Door verder zulke tentoonstellingen dienst
baar te maken aan algemeene liefdadigheid, verhoogt en ge
niet men in dubbele mate het nut en genoegen, dat deze 
sport biedt. N. A. Z. 

DE EERSTE KANAALVLIEGER OVERLEDEN. 

Op 1 Augustus j.1. overleed 
te Parijs een der pioniers der 
luchtvaart, Louis Blériot. 

Op 25 Juli 1909 steeg de 
„gekke" ingenieur Blériot op 
in een zelf-geconstrueerde 
primitieve machine, om een 
half uur later bij Dover te 
landen. 

Hij had met deze eerste 
kanaalvlucht den prijs ver

diend van duizend pond sterling, door de Daily Mail uitgeloofd. 
Het vliegtuigje, waarmede Blériot den gevaarvoUen tocht 

verrichtte, is op het herinneringszegel van 1934 weergegeven. 

HET ANTWOORD. 
Julia heeft zich laten schaken door haar Romeo. Vanuit 

Portugal schrijft zij haar vader, dat zij echt gelukkig is met 
haar Portugeeschen danser en dat de familie zich niet on
gerust behoeft te maken. 

Papa, postzegelverzamelaar in hart en nieren, schudt zijn 
hoofd terwijl hij de enveloppe bekijkt, grijpt naar de pen 
en schrijft aan de vluchtelinge: „Je had beter een Bra-
ziliaanschen danser kunnen kiezen. Je Portugeesche post
zegel heb ik al." (Naar La Revue Postale). 

IICHTIENIBtDIMOEN I 
POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON 
PASSAGE 25. KWÄUTEIT! D E N H A A G . 

SPECIALITEIT NEDERLAND EN KOLONIËN. 
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De aangegeven 
Nos. zijn van 

Yvert en Tellier 
1936, 

* beteek ent 
ongebruikt. 

P E R A K . 
N r s . *4, 4, *8 , ':13, 13, *14, 14, 
"15, *17, *18, 19, *23, 33, =:34, 
*35, *38, iSg. 
D I E N S T . Nrs . 10, *11, 11. 

PERZIE. 
Nrs. *15, *23, 25, *28, 28, 29 
30, 31. *32, =:-33, *35, 37, : 
39, 40, 42a, 47, 48, 48a, 56, *60, 
■64, *83, *100a, 117, 118, 133 
137, 139, 155, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 209, 210, *217, 217 
220, *220a, *221, 221, =i-224 
*225, *226, *227, *228, =:-235 
*̂ 236, *237, =!-238, 248, 262, 263 
266, 313, *320, *321, *324, 328 
329,1 331, 332, 333, 334, 335 
336, 337, 340, 343,. 344, 345 
346, *359a. 
P A K K E T P O S T . N r s . 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 
16. 
B U S H I R E . N r . * 1 . 

P H I L I P P I J N E N . 
N r s . *7 , 7, *8, 16a, *20, *34, 
J. L . V A N D I E T E N ' S 

*54, 58, *59, *62, 62, *64, *68, 
68, *70a, *75, *76, *77, 78, *83, 
*83a, =;88, =:88a, =:89, 89, *89a, 
89a, *91 , *92, *99, *100, *101, 
=:102, =;104, =:108, *112, 112, 
134, *175, 177, *178, *183, 183, 
*185, 200, 213. 
D R U K W E R K . N r . 2. 
FISC. POST. N r . =:3. 
PORTZ. N r . =:l. 

P O R T U G E E S C H  I N D I E . 
N r s . =:15, *16, *50, * 6 1 , öS, 
=:75, *82, *114, *115, =:116, 117, 
*118, 118, *120, *124, =:129, 129, 
•■:131a, 133, 137, *149, 149, *150, 
153, *154, 156, =;158, 158, *159, 
159, •;160, 160, *161, 16] , *162, 
162, *163, 164, *165, 166, «167, 
167, *168, 168, =:169, 169, «170, 
170, *171, *172, =;173, =;174, 174, 
*175, 175, *176, *179, =!180, 
*182, *185, 189, =;191, *198, 
*199, =:200, *201, *203, *204, 
*205, *210, *212, *213, *214, 
*224, *227, =:229, *231, *232, 
*233, =:237, =:238—*245, *246, 
*248, *250, *251, «253, =:255, 
*272, =i294, *296. 
PORTZ. N r s . * 1 , 1, •i2, 2, ' 3 , 
3, 4, 5, 7, *16. 

R O U A D . 
N r s . *4—*16, 4—15. 

SARAWAK, 

•7, 7, *9, =:10, *11 , 11, *12, *13 , 
13, *14, =M7, *19, *24, 24, *26, 
26, *27, 27, =:28, *29, =:30, 33, 
*36, *37, 37, 38, 39, 40, *73. 

S E L A N G O R . 
N r s . *6, 6, *8, *9, *12, 12, *14, 
*27, *28. 

SIAM. 
N r s . * 1 , 1, 2, * 3 , 4, 8, 8, *9, 
=:ll, *12, 13, 16, 17, *20, 20, 
"*21, 21, 22, 23, *24, 24, 25, 
*33, 35, 38, *49, *50, 55, 57, 
58, 59, 77, 80, 82, «91, *93, *94, 
=:98, *99, *100, *115, *124, *125, 
126, *136, =:144, *160, *162. 
L U C H T P O S T . N r . 1. 
BANGKOK. Nr. 15. 

S T R A I T S S E T T L E M E N T S . 
N r s . * 1 , 10, 16, *27, «32, 32, 
33, 34, 35, *36, ■:37, 37, *38, 
40, 42, *43, 43, *44, «47, 48, 
«49, *50, 50, *51, 51, *62, «57. 
57, *58, 58, «63, , 6 3 , *64, 64, 
*65, «66, 68, *70, 72, 73, 75. 
*76, 76, *77, «78, 78, *79, «80, 
80, 81 , 82, *83, 83, *84, 84, 
«86, 86, *96, «97, 99, 100, 101, 
*109, «111, 111, *112, 112, *113, 
*114, 114, *115, 115, «116, 116, 
117, 118, 119, *120, 121, *123, 
*125, *138, «158, *159, «173. 

S U N G E I U J O N G . 
N r s . «5a, *6, «11, *12, «14. 

T H I B E T . 
N r s . * 1 , =■'2. 

TIMOR. 
Nrs . «2, *4, 4, *6 , «8, *10, «13, 
*14, 26, *27, 27, *29, 40, «51, 
51, *52, 52, «58, *59, * 6 1 , 67, 
«74, «76, 76, *77, 77. *78, 78, 
*79, 79, *81 , 81 , *83, 83, «84, 
84, *86, 86, *87, *88, «89, 89, 
«90, 90, «91, 91 , *92, *93 , *94, 
94, 95, «96, *97, *98, 98, *99, 
*100, *104, 104, *106, «107, 
«113, *114, *116, *117, «118, 
«119, *128—*135, *179, «180, 
*181, *182, *183, «184, *186. 
PORTZ. Nrs . * 1 , *2 , 2, «3, 3. 
4, 5. 6, 7, 8, 9, «10, 10. 

T R A N S J Ö R D A N I E . 
Nrs . «113—=:120, *137, *138, 
*139, *140, «141, *143. 
PORTZ. N r s . *23—«27. 

T R E N G G A N U . 
Nrs . * 1 , *6, «12, *19, «20, *21, 
'''22. 

A I T U T A K I . 
Nrs . «23, *24, *25, *26. 

A U S T R A L I Ë . 
Nrs . « 1 , *2, «3, *4, 4, * 5 , *8, 
*16, *18, «20, *25, *58. 
PORTZ. Nrs . 19, *23. 

BR. SOLOMON E I L . 
Nrs . 1, «23, «24. 

COOK E I L . 
Nrs . *7 , 7. 

F I J I E I L . 
Nrs . *26, *29, «32, 45, *58, 
*69, *85. Nrs. *2, «3, 3, *4, 4, «5, 5, 6, 

POSTZEOELHANDEL, N.V. 4 4 D e l f t s c l i e v a c i r t , R o t t e r d s x n . (33) 

Britsche Koloniale Zegels. 

INDIEN GIJ HET VOORNEMEN HEBT 
• 

Zeldzame Britsche Koloniale Zegels 
TE KOOPEN OF 
TE VERKOOPEN, 

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

X. AIwI^ElV, 
5 BLAKE HALL ROAD, WANSTEAD, LONDEN, E. 11. (7) 

: r 

UITKNIPPEN en toezenden. 

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

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

\ 

Verzoeke mij eens bij wijze' Van jjSroef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel' voornamelijk belang in: 

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

(24) 
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