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125' POSTZEGELVEILING 
bevattende belangrijke afdeelingen 

Nederland en Koloniën, 
Europa, Restanten. 

126e Postzegelveiling 
2 - 5 November 1936. 

Deze belangrijke veiling zal bevatten het eerste gedeelte 
van een zeer belangrijke EUROPA - VERZAMELING. 

Tot 1 October a.s. kan voor deze veiling worden 
ingezonden. - Vraagt de gunstige veilingcondities. 

Geïllustreerde veilingcataiogi gratis op aanvraag. 

J.K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, D E N HAAG. 

(8) 

Tegen zeer behoorlijke prijzen 

TE KOOP GEVRAAGD 
(uitsluitend absoluut postfrisch, volle gom) : 

NEDERLAND 

NED.-INDIË 

1867, 25 cent. 

Java hoog, 2 % gulden. 
Bezit-Buiten, 22% cent en 2 % gulden. 
Java kopstaand, 2^4 gulden. 
1902, Yi op 2 cent, opdruk kopstaand. 
vliegpost 1932, 50 cent op 1 gld. 50, 
opdruk kopstaand. 
1917, 17^2 op llYz ct., opdruk kopst. 
1911, dienst, kopstaand, 20 ct., 25 ct. 

C U R A Q A O 1929, 6 op 7^« ct., opdruk kopstaand. 

^ichtzcndingen met opgave van verlangden prijs omgaand 
gevraagd. Indien kwaliteit en prijs convenieeren, volgt 
onmiddellijke contante afdoening, anders retourzending. 

Voorts te koop gevraagd in elke hoeveelheid 

NEDERLANDSCH-INDIË: 
Yvert 17—20, 22—28, 31—36, 40—47, 49, 53—58, 
fel—64, 66—70, 79—82, 84, 86—93, 98—104, 109, 122, 
129, 135, 139, 143—146, 150—152, 153a en 180—206. 

Handelaars-catalogus nrs. 17—21, 23—28, 31—36, 
40—47, 49, 53—58, 63—66, 68—72, 81—84, 86, 88—95, 
100—105, 108, 121, 128, 134, 138, 153—156, 160—162, 
164, 186—218. Port 14 en 17. Luchtpost alle. 

äEEEER'S P0STZE6ELHÄNDEL N v 
Lirectia: P. J . Hekker, beëedigd makelaar en, philatelistisch expert. 

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

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

(13) 
N.V. DBUKKEBU BORGHOUTS - ROTTERDAM 



I ^ A A ^ T S T E : I V I B U I V I G H E D E I V . 
BELG.-CONGO, Weid. herd. kon. Astrid, 3 w., cpl. * ƒ0,38 
RUANDA-URUNDI, idem, idem 3 w., cpl. " . . . - 0,38 
BULGARIJE, Aardr. congres, 1, 2, 7 1., cpl., 3 w. *"-0,25 
DANZIG, Brösen, 10, 25, 40 pf., cpl. * . . . . -0,35 
DENEMARKEN, P.faerge, 10, 15, 30, 40, '50 ö.," 1 k., c. * - 0,95 
DENEMARKEN, Hans Tavsen, 2 w., cpl. * . . . - 0,12 
DUITSOHLAND, herd.vellen Olymp, spelen, 2 vellen 

met st. Kiel (RR), cpl. . . . ' . . . - 2,— 
DUITSOHLAND, Das braune Band von D., p. vel * . - 1,25 
ENGELAND, king Edward VIII, ^ , IM, 2K d. * . . -0,19 
ESTLAND, klooster St. Brigitte, 5, 10, 15, 25 s., cpl. * - 0,32 K 
FRANKRIJK, Jean Jaurès, 40 c. en fr. 1,50 * . . - 0,24 
FRANKRIJK, monument Vimy, 75 c. en fr. 1,50, cpl. * - 0,30 
FRANKRIJK, Pilatre de Rozier, 75 c , groenblauw * . - 0,09 
FRANKRIJK, vliegpost Z.-Amerika, 1,50 fr. en 10 fr. * - 1,35 
FRANKRIJK, id., 50 fr. groen en 50 fr. blauw, p. ex. * - 5,50 
HONGARIJE, herd. a. d. verovering v. d. vesting Buda 

op de Turken, 1686-1936, 10, 16, 20, 32, 40 f., cpl. * - 0,45 
JAPAN, nationale parken, 1 ^ , 3, 6, 10 s., cpl. * . . -0,16 
LUXEMBURG, postz.tent. op 26/8 '36, 10, 35, 70 c.,.-dfe l 

1% en 1% ir. * "f^W' 
OOSTENRIJK, Dollfuss rouw, 10 sch., ardoise * . . - 3,36 
PORTUGAL, Roode Kruis, 1936, 6 w., cpl. * . . . - 0,50 
PORTUGAL, vliegpost, 6 w., nom. esc. 40,75 * . . -3,55 
ROEMENIE, jamboree 1936, 1 + 1, 3 + 3, 6 + 6 1., cpl. * -0,30 
ROEMENIE, reg.jub. kon. Karel, fraaie ser., 7 w., c. * - 0,60 
RUSLAND, jeugdige pioniers, 6 w., cpl. . . . - 0,45 
RUSLAND, 10 kop., violet, A. N. Dobrolubow . . - 0,06 
TSJ.-SLOWAKIJE, Tsjechisch stedenschoon, 9 W., cpl. -2,45 
TURKIJE, Meerengen-serie, 6 opdr., nom. 95 k., cpl. * - 1,75 
U.S.A., postz.tent. New York, herd, vel 4 versch. 3 c . * - 0,30 
U.S.A., idem, met tentoonstellingsstempel . . . - 0,40 
Vraagt geregelde toezending onzer nieuwighedenaanbiedingen. 

AUF DER HEIDE'S P0STZE6ELHANDEL, 
HILVERSUM, Postbus 1. AMSTERDAM, Gravaastraat 17. (5) 

NEDERLAND 
EK „ 

KOLONIEN. 
Onze nieuwe 

PRIJSCOURANT-CATALOGUS 
(No. 22) voor 1937 is zoo juist verscheiien. 

Geheel bijgewerkt en herzien biedt 
zij U onze netto verkoopprijzen 
voor zegels in prima kwaliteit. 

PRIJS: FRANCO TOEGEZONDEN 25 
(Giro 4262). 

NIEUWE CATALOGI 1937: 
Yvert & Tellier (geheele wereld) porto f o,2s . 
Senf-Catalogus (Europa) . . . „ - o,20 . 
Senf-Catalogus (geheele wereld) ., - 0,20 . 
Michel-Catalogus (Europa) - 0,20 . 
Michel-Catalogus (geheele wereld) „ - 0,2s . 

(Porto voor Indié f 0,50). 

'Postzegelhandel G. Keiser &L Zn., 
Passage 25-27. - Den Haag. 

Postgiro 4262. (9) 

CENT. 

f 4,25 
- 1,60 
- 2,60 
- 1,75 
- 2,50 

Telefoon 112438. 

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. 

76e Postzegelveiling 
14 —18 September 1936, telkens des avonds 7 uur 30, 
in H(>TEL „POLEN", Rokin, te A M S T E B D A H . 

VRIJDAG 18 SEPTEMBER (laatste zitting), uitsluitend 
boekjes met zegels, albums, restanten, enz. (± 400 kavels)! 

U i V Geïllustreerde veiling-catalogus gratis aan de 
zaal verkrijgbaar. 

I Voor da a.s. 77e en volgende veilingen kunnen 
inzendingen tiians reeds worden toegezonden. 

Vraagt de GUNSTIGE VEHJNGCONDITIES. 
Bij BELANGRIJKE Objekten kan persoonlijke 
bespreking en. pvemaitie ten Uwent plaats 
vinden." 4^5^»?^,' 
Op verzoek wordt RENTELOOS VOORSCHOT 
verstrekt 1 
VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING. 

DISCRETIE VERZEKERD. 

I 

Binnenkort verschijnt: 
SPECIALE AAMBIEDING No. 4 (OCTOBER) 

bevattende ruim 600 kavels hoofdzakelijk EUROPA, 
tegen zeer billijke netto prqzen! — Vraagt nog 
heden een catalogus aan! Toezending gratis en franco! 
Een PRETTIGE, VOORDEELIGE wijze ter comple
teering 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. 

AX POOL 
O E V E S T i e O S I N D S 1918. 

BADHUISWEG 44 , 
DEN HAÄ6 (Post Scheveningen). 
Tele foon 5 5 4 6 2 9 . Pos t reken ing 6 1 9 8 9 . 
Bankiers: Amsierdamsche Bank N.V., Den Haag. 

(4) 



1 ABONNEMENTSPRIJS 
1 (bij vooruitbetaling): 

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

Buitenland, 
per jaar, franco p. post f 6,—. 

1 Afzonderlijke nummers f 0,50. 
1 Gratis voor de leden der 
1 aangesloten Vereenigingen. 
1 (Kostprijs + f 2,— per lid 
1 en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

O F F I C I E E L ORGAAN VAN 23 V E R E E N I G I N G E N . 

BEKROOND OP 29 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

15e J a a r g a n g . Breda, 16 September 1936. N r . 9 (177) . 

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

ADVERTENTIËN 1 
(bij vooruitbetaling): 1 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 1 
1/2 . - 17,50 1/9 , - 5,50 1 
1/3 . - 12,50 1/12 , - 4,50 1 
1/4 . - 10,- 1/16 . - 4 , -
1/6 . - 730 1/18 , - 3,— 1 
Bij 3-, 6-, 12-maaI plaatsing, in 1 
evenzooveel achtereenvolgende 1 
nummers, 10, 20, 30 »/o reductie. 1 
De administratie behoudt zich het | 
recht voor advertentiën,zonder opgaaf 1 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 1 

Vaste medewerkers: H . J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian. W. P. Costerus, L. van Essen. 1 
M. J. baronesse van Heerdt-Kolfï, J. A. Kastein, K. E. König, R. E. P. Maier, J. G. Millaard, 1 
mr. J. H . van Peursem, Leon de Raaij. 1 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num- 1 
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere verecnigingsberichten en 1 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 1 
L. C. A. Smeulders. Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 49^6. Postrekening 37183. 1 

i 

FRANSCHE SCHEEPSSTEMPELS OP 
ZEGELS VAN CURACAO EN SURINAME 

door A. M. BENDERS. 

Onder dezen titel verscheen in het Masndblad van Juli j.1. 
oen artikeltje, waarin werd medegedeeld (blz. 125), dat te 
Paramaribo van 1865 tot 1869 (?) een Fransch postagentschap 
bestaan zou hebben. De oprichting daarvan werd aangekondigd 
in het officieele Pransche „Bulletin des Postes" van Juni 1865. 

Teneinde hier meer over te weten te komen schreef ik om 
inlichtingen aan den administrateur van financiën te Para
maribo, van wien ik in dank het volgende antwoord ontving: 

„Voor zoover kan worden nagegaan is in Suriname nimmer 
eon „agence ä terre" van de B'ransche postadministratie ge-
vesligd geweest. 

Wel is, zoolang de Compagnie Générale Transatlantique op 
Suriname vaart, op de mailschepen dezer maatschappij een 
reizend postkantoor, z.g. bureau flottant, geweest, welke op 
de reis Martinique via o.m. Suriname naar Cayenne, den naam 
draagt van „bureau flottant Martinique ä Cayenne" en op de 
terugreis „bureau flottant Cayenne ä Martinique". 

De bedoelde vaart op of via Suriname, waarvan op 12 April 
1865 door tusschenkomst van den consul-generaal der Neder
landen te Parijs alhier bericht werd ontvangen, moet geacht 
worden in dat jaar te zijn geopend. Het eerste schip, de 
Caraïbe, kwam van Demerara alhier aan op 30 September 
1865, om dienzelfden dag naar Cayenne te vertrekken, van
waar het alhier terugkeerde op 4 October d.a.v. en dien dag 
de reis naar het Noorden heeft voortgezet, een aantal brieven 
medenemende. 

De definitieve regeling van de vaart kwam het volgend 
jaar tot stand, toen bepaald werd dat gesloten brievenmalen 
tusschen Suriname en Nederland zouden worden uitgewisseld 
met die schepen. 

De brievenmialen werden uitgewisseld tusschen Paramaribo 
en het Nederlandsche expeditiekantoor Moerdijk. De afvaarten 
zouden den 8en van iedere maand plaats hebben uit St. Na-
zaire en den 2en van hier, terwijl de aankomst alhier zou 
vallen telkens den 28en en te St. Nazaire den 24en van elke 
maand. ^) 

In 1866 was zekere heer Alfred de St. Edme als agent aan 
boord werkzaam. Hoelang hij gevaren heeft is niet na te 
gaan, maar van latere jaren is bekend, dat de agent bij terug
keer te Martinique telken reize overging op de Transatlan
tische vaartuigen van de maatschappij om te St. Nazaire 
weder dienst te doen op andere lijnen op de Middellandsche 
zee, enz. Het w'as dus op den duur zeker niet dezelfde persoon, 
die als agent op het bureau flottant diende. 

Dit bureau werd in 1933 opgeheven, doch in 1934 weder 
ingesteld. Behalve de gesloten brievenmalen voor verder ge
legen plaatsen werd en wordt sedert jaren aan dit bureau 
een of meer brievenmalen gericht, welke aan boord worden 
geopend en afgestempeld en op de verschillende havens, die 
aangedaan worden, in gesloten brievenmalen afgegeven. Ook 

Paramaribo ontving (ontvangt) derhalve regelmatig gesloten 
brievenmalen van dit bureau. 

Uiteraard gebruikt het bureau voor de afstempeling een 
eigen stempel, op de eene route „bureau flottant Martinique 
ä Cayenne", op de andere route „bureau flottant Cayenne ä 
Martinique", met de dagteekening. - ) " 

1) Het schip kwam dan blijkbaar als regel eenige dagen te 
laat ! In de meeste gevallen vertoont het stempel op zegels 
van Suriname de dagteekening 4, een enkele keer nog later, 
5, 6 of 7. 

2) Stempels met dit Inschrift zijn mij niet bekend, wél 
„Fort de France k Cayenne" en omgekeerd. 

BEGRAFENIS VAN DEN HEER 
J. D. TRESLING. 

Tot onzen spijt bleef in het desbetreffende bericht, op
genomen in het vorige nummer, onvermeld, dat de Neder
landsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
bij deze plechtigheid was vertegenwoordigd door de beeren 
J. C. Cramerus, onder-voorzitter, en P. Jorissen, commissaris. 

Uiti^iften 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

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

1 c . 
o 
3 „ 
5 „ 

20 „ 
30 „ 
65 . 
V5 „ 
90 „ 

1 fr 
2 „ 
2 „ 
t> „ 

blauw. 
lila. ( S ) . 
groen. 
l i larose. 
groen. (S ) . 
geelgroen. 
bruinviolet . 
grijs. (S ) . 
karmijn. 
25, l ichtviolet 
bruin. 
25, g roen. 
gn j s . 

In het Mei- en Juli-nummer werden reeds gemeld: 10, 15, 
25, 40, 50 centimes, 1, 1.50 (S), 1.75, 3 (S), 3.50, 10 (S) en 
20 francs. 

Totaal zijn dus tot op heden verschenen 25 waarden alle 
in liggend formaat, behalve de met (S) gemerkte. 
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ARGENTINIË (Augustus 1936). 
Dienstopdrukken op onderstaande waarden der koerseerende 

serie frankeerzegels: 
M.G. op 30 centavos, bruingeel. 

1 peso, sepia en 1. blauw. 
M.H. op 3 centavos, groen. 
M.R.C, op 30 centavos, bruingeel. 

Het Bulletin Mensuel meldt voorts den dienstopdruk op 
frankeerzegel m het San Martintype, zonder punt onder de C: 

M.A. op 2 centavos, bruin. 
AUSTRALIË. 

jjF 

i 
M 

C^RP 

1 
ô 

m 
MÉÉi 

^ ^ 
Hff^p^^^iffië 
^̂ ^Ä 

1 
1 
V 

Éfli 

Ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de stichting der 
kolonie ZuidAustralie ver
schenen de frankeerzegels, alle 
volgens afbeelding: 

2 pence, karmijn. 
3 „ blauw. 
1 shilling, groen. 

Links ziet men de eerste 
nederzetting, rechts een kiekje 
op de hoofdstraat te Adelaide. 
In het midden staat het over
afgebeeld, waaronder „Procia

BULGARIJE. 

n w w w v i " ^ 
b^A TA P M 5i Het Slavische congres voor 

geografie en ethnografie, dat op 
16 Augustus j.1. te Sofia werd 
geopend, bracht onderstaande 
serie frankeerzegels: 

1 1., donkerviolet. (S). 
2 „ lichtblauw. (S). 
7 „ donkerblauw. (L). 

>■■■■>■■■■!» 

blijisel van ^en ouden boom 
mation Tiee". 

Papier met het meervoudig watermerk kroon en C of A. 
BELGISCHCONGO. 

De in uitzicht gestelde weldadig
heidszegels zijn thans verschenen, 
alle volgens afbeelding en in de 
waarden: 

1 fr. 25 + 5 c , bruin. 
1 „ 50 + 10 „ rood. 
2 „ 50 + 25 „ blauw. 

De toeslag komt ten goede aan 
het Nationale Werk tot bescher
ming van de zwarte jeugd, waarvan 
wijlen koningin Astrid de patrones 
was. 

De zegels waren aan het postkan
toor Brussel I van 29 Augustus j.1. 
af verkrijgbaar; zij blijven voor 
frankeering geldig tot ultimo De
cember 1937. 

heer Derathé te Brussel dank voor toezending en Den 
bericht. 

DENEMARKEN. 
Ter herinnering aan het vierde eeuw

feest der hervorming verschenen de spe
ciale frankeerzegels, beide volgens af
beelding: 

10 ore, bruingeel. 
15 „ rose. 

Het zegelbeeld geeft het portret weer 
van Hans Tavsen, een der bekendste ver
spi eiders van Luther's stellingen in 
Denemarken. 

In het midden van deze maand zullen 
de aanvullende waarden 5 en 7 ore verschenen, met een af
beelding van de Nicolaikerk. 

ECUADOR. 
Van de in het Meinummer vermelde serie, uitgegeven ter 

herinnering aan het feit, dat Darwin honderd ]aar geleden 
de Galapagoseilanden bezocht, verschenen onderstaande 
waarden met den opdiuk Oficial: 

5 centavos, groen. 
10 „ biumrood. 
20 „ violet. 

1 Sucre, rood. 
2 Sucres, blauw. 

Op de 10 centavos is de opdruk vertikaal aangebracht. 
FRANKRIJK. 

BRAZILIË. 

CENTiEM£^^yyï"Aj^^TRAVE«SEE ' 

De in het vorige nummer 
aangekondigde frankeerze
gels, uitgegeven ter gelegen
heid van de honderdste vlucht 
over den Atlantischen oce
aan, zijn thans verschenen: 

1 fr. 50, blauw. (S). 
10 francs, groen. (L). 

Zij diagen het trotsche op
schrift: Conquête Aérienne 
de l'Atlantique Sud. 

Het eeuwfeest van de geboorte van den componist Cailos 
Gomes werd herdacht door de uitgifte van onderstaande serie 
frankeerzegels: 

300 reis, bruin. 
300 „ rood. 
700 „ donkergeel. 
700 „ blauw. 

Op beide eerstgenoemde waarden is de toondichter weer
gegeven, de twee andere geven de eerste maten weer van de 
opera „Il Guarany", zijn voornaamste werk, dat indertijd in 
de meeste hootdsteden van Europa werd opgevoeid. 

GROOTBRIT ANNIE. 
Op 1 dezer verschenen de eerste fran

keerzegels met het portret van koning 
Edward VIII: 

14 penny, groen. 
1 '4 pence, roodbruin. 
2'A „ ultramarijn. 

Het papier toont het nieuwe watermerk 
kroon en E 8 R. 

Tot en met 5 September j.1. werden in 
genoemde waarden uitsluitend deze zegels 
verkocht; na dien datum voorloopig alleen 

op verzoek, ten einde de voorraden in het Georgetype eerst 
op te gebruiken. 

De teekening is ontleend aan een foto van den koning, ge
nomen door Hugh Cecil Portraits Ltd. 

Geleidelijk aan zullen de andere waarden verschijnen, w.o. 
in de eerste plaats de 1 penny. 

GWAUOR. 
Dienstzegels, opdruk in Indische karakters op frankeer

zegels van BritschIndie met het meervoudig watermerk 
ster: 

9 pies, donkergroen. 
2 annas, vermiljoen. 

J. K. I I IEÏDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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HONGARIJE. 

De herdenking van de herovering van Budapest op de Tur
ken, 250 jaren geleden, bracht de navolgende speciale zegels 
m diverse teekeningen en liggend formaat: 

10 filler, groen. 32 filler, bruin. 
16 „ violet. 40 „ blauw. 
20 „ roodbruin. 

Firma Keiser & Zn. te 'sGravenhage dank voor toezending. 

IRAN. 

JAPAN. 

Voor verdere bijzonderheden 
Augustusnummer. 

LUXEMBURG. 

Frankeerzegels in nieuwe teekening, 
portret van Riza Pahlavi in uniform: 

5 dinars, violet. 
10 „ lilarose. 
15 „ blauw. 
30 „ geelgroen. 
45 „ vermiljoen. 

5 rial, grijsgroen. 
Deze laatste waarde is gedrukt in iets 

grooter formaat dan de andere. 

Wij geven hierbij de af
beelding van een der vier 
in het vorige nummer be
schreven frankeerzegels, die 
het begin vormen van een 
Nationale Parkenserie. 

\ oor de nieuwe lezers zjj 
gereleveerd, dat tot dusver 
in deze uitvoering ver
schenen: 

] Yi sen, bruinrood. 
3 „ groen. 
6 „ rose. 

10 „ blauw. 
zü verwezen naar het 

tB30P fKTESESa i | 
2 ll'OIKSRis flPBasJJ! 

Frankeerzegels volgens afbeelding, ge
tand, uitgegeven ter gelegenheid van de in 
de hoofdstad gehouden postzegeltentoon

jQ'' ï stelling en het 11e congres der Federation 
Internationale de Philatelie: 

10 centimes, sepia. 
35 „ groen. 
70 „ oranje. 

1 franc, karmijn. 
1 fr. 25, violet. 
1 fr. 75, blauw. 

De verkoop vond plaats van 26 Augustus 
j.1. af en zal, zoolang de voorraad strekt, 
duren tot ultimo October a.s. 

De oplaag bedraagt: 10 centimes 225.000 stuks, 35 cen
times 200.000, 70 centimes 175.000 en voor de drie hoogste 
waarden elk 100.000 stuks. 

MANDSJOEKWO. 
Frankeerzegel in de teekening der uitgifte 1935, doch met 

gearceerde i. p. v. witte blaadjes: 
8 fen, geelbruin. 

Het papier toont het koerseerend watermerk. 

mmmm 

MAROKKO (Britsehe kantoren). 
Waardeopdruk in Spaansche munt op frankeerzegel van 

GrootBritanniè in fotogravuredruk: 
5 centimos op yï penny, groen. 

Opdruk Morocco / Agencies en waarde op onderstaand 
frankeerzegel van GrootBritannië: 

6 francs op 5 shilling, rose. 
NICARAGUA. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de volgende „Resello

1935" opdrukken: 
1 centavo, oranje. (Yvert nr. 611). 
1 „ olijf. (Yvert nr. 516). 
2 centavos, karmijn. (Yvert nr. 430). 

Voorts verschenen, volgens dezelfde bron, de frankeerzegels 
der uitgifte 19291934 met den opdruk Resello 1936 / Vale 
en waarde: 

1 centavo op 3 centavos, lichtblauw. 
Dos centavos, op 5 centavos, bruingrijs. 

PARAGUAY. 
Kleurwijziging bij onderstaande frankeerwaarden: 
Frankeerzegel: 

10 pesos, grijs. (Yvert nr. 312). 
Luchtpostzegels: 

40 centavos, rood. (Yvert nr. 49). 
1 peso, blauw. (Yvert nr. 39). 
2 pesos, bruinviolet. (Yvert nr. 40). 
3 „ lichtblauw. (Yvert nr. 41). 
6 „ violet. (Yvert nr. 42). 

PHILIPPIJNEN. 

^ v « ^ v m i f i i i t i i 

^"-'■^••^ . . i 

Wij geven hierbij de afbeelding van 
de Rizalzegels, beschreven in het vorige 
nummer. 

Voor de nieuwe lezers diene, dat in 
deze teekening zijn verschenen: 

2 centavos, bruingeel. 
6 „ leiblauw. 

36 „ roodbruin. 
Dr. José Rizal was een der meest voor

aanstaande leiders der Philippines bij 
hun strijd om de onafhankelijkheid van 
Spanje. Op 37jarigen leeftijd werd hvj 
op 19 Juni 1861 gefusilleerd. 

De zegels werden uitgegeven ter gelegenheid van den 75en 
terugkeer van zijn sterfdag. 

POLEN. 
Ter gelegenheid van den op 30 Augustus j.1. te Warschau 

plaats gevonden Gordon Bennettballonwedstrijd werden de 
onderstaande koerseerende frankeerzegels voorzien van den 
opdruk „GordonBennett 30 VIII 1936": 

30 groszy, rood. 
55 „ blauw. 

250.000 stuks van elke waarde zouden zijn uitgegeven. 

RUANDAURUNDI. 
Weldadigheidszegels, als vermeld onder BelgischCongo, 

doch met het opschrift Ruanda boven en Urundi aan den 
voet: 

1 fr. 2 5  1  5 c, bruin. 
1 „ 50 + 10 „ rood. 
2 „ 50 + 25 „ blauw. 

RUMENIE. 

Padvinderszegels ter gelegenheid van 
de Nationale Jamboree: 

1 + 1 lei, blauw. 
3 j 3 „ sepia. 
6 j 6 „ karmijn. 

Alle zijn gedrukt in staand formaat. 
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RUSLAND. 

Herinneringszegel, uitgegeven bij het 
eeuwfeest van de geboorte van den 
schrijver en criticus A. N. Dobroliou-
bov: 

10 kopeken, bruin. 
Het papier heeft geen watermerk; 

de oplaag van dit zegel bedraagt 10 
millioen exemplaren. 

Phil. Sowjet Assoziation dank voor 
toezending en bericht. 

SPANJE. 
Ter gelegenheid van de postvlucht Manilla-Madrid werd 

het koerseerend frankeerzegel, 30 centimes rood — portret 
van Pablo Iglesias — voorzien van den zesregeligen opdruk 
Vuelo Manila Madrid 1936 Arnaiz Calva. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
De reeds geruimen tijd geleden aangekondigde land

schappen-serie is verschenen in fraaie uitvoering en met 
aantrekkelijke kiekjes op steden, kasteelen, enz. 

Te melden zijn: 
1 kr. 20, lila. (Mukacevo-Palanor). 
1 „ 50, rose. (Banska Bystrica). 
2 kronen, groen. (Zvikov). 
2 kr. 50, donkerblauw. (Strecno). 
3 kronen, bruin. (Cesky Baj). 
3 kr. 50, violet. (Slavkoy u B). 
4 kronen, violet. (Lazne Podebrady). 
5 „ grijsgroen. (Olomouc). 

10 „ blauw. (Bratislava). 
De laatste drie waarden zijn gedrukt in grooter formaat. 

De 4 en 10 kronen zijn gedrukt in liggend, alle andere 
waarden in staand formaat, dat iets grooter is dan het thans 
koerseerende landschap-type. 

VENEZUELA. 
Waarde-opdruk met het jaartal 1933 op frankeerzegel der 

uitgifte 1924-1928: 
22'A op 25 centimes, rood. (Yvert nr. 148a). 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

Frankeerzegel volgens af
beelding, uitgegeven bij het 
eeuwfeest van de stichting 
van den staat Oregon: 

3 cents, violet. 

YOUGO-SLAVIE. 

* 

* 

lü Prankeerzegels in nevenstaande teeke-
ning: 

2 dinars, lilarose. 
4 „ donkerblauw. 

Aan het bestaan van laatstgenoemde 
waarde in geelgroen komt hierdoor een 
einde. 

ZWITSERLAND. 
Waarde-opdruk op luchtpostzegel der uitgifte 1932: 

40 op 90 centimes, blauw en lichtblauw. 
Het cijfer 40 is met drie lijntjes onderstreept. 

B. 

feVcrWactitcn 
^ieinVe Uitgiften 

Oplaa^ci|fcrs,eis.j 

AUSTRALIË. 
De stichting van de kolonie Nieuw-Zuid-Wales, binnen en

kele maanden 150 jaar geleden, zal een speciale serie brengen, 
waarop o. a. wordt afgebeeld kapitein Philips, de eerste 
gouverneur van Botany Bay. 

BELGIË. 
Onze Brusselsche correspondent meldt, op grond van ver

kregen officieele informaties, dat het frankeerzegel van 70 
centimes in het nieuwe koningstype eiken dag kan worden 
verwacht. 

Voorts, dat in October a.s., ter gelegenheid van de post
zegeltentoonstelling te Charleroi, een speciaal zegel zal ver
schijnen met afbeelding van het nieuwe stadhuis aldaar. 

BRAZILIË. 
Binnenkort verschijnen twee series herinneringszegels, de 

eene in nagedachtenis aan den bekenden ingenieur Passos, de 
andere, die ons Nederlanders ongetwijfeld meer zal interes
seeren, ter gelegenheid van de 300-jarige herdenking der 
vestiging van de Nederlandsche nederzetting in Pernambuco 
onder Maurits van Nassau. 

CEYLON. 
Voor dit eiland is de uitgifte van een gloednieuwe serie 

frankeerzegels met het portret van koning Eduard in be
handeling genomen. 

FRANKRIJK. 
Het toeslagzegel in de waarde 50 centimes + 2 francs, 

ten bate van de werkloozen, is buiten verkoop gesteld in ver
band met het voornemen hetzelfde zegel te doen verschijnen 
met andere waarde en toeslag. 

JAPAN. , ! , j . 
Ten bate van het nationale vliegfonds verschijnt binnenkort 

een toeslagzegel in de waarde 3 -|- 2 sen. 
MEXICO. 
Van de in het vorige nummer vermelde frankeer- en lucht

postzegels, uitgegeven ter gelegenheid van de opening van 
den verkeersweg van Mexico naar Laredo, werden de volgende 
aantallen gedrukt: 5 centavos 500.000, JO centavos 3.000.000, 
20 centavos 60.000 stuks; luchtpostzegels: 10 centavos 15.000, 
20 centavos 150.000, 40 centavos 40.000 exemplaren. 

NIEUW-ZEELAND. 
Te • gelegenheid van het in de volgende maand te houden 

congres van Britsche kamers van koophandel verschijnt een 
speciale serie frankeerzegels in vijf waarden, waarop enkele 
landsproducten, takken van bedrijf, enz., zijn afgebeeld. 

SPANJE. 
Reeds zijn velschillende „oorlogszegels" opgedoken, waar

van nog in geen enkel opzicht vaststaat, of men hier te doen 
heeft met authentieke uitgiften. 

De 1 en 30 centimos b.v. verschenen met den primitieven 
opdruk „Viva Espana - Mallorca 19 Julio 1936". 

Wij raden den belangstellenden verzamelaar aan met het 
aanschaffen dezer zegels te wachten totdat omtrent hun 
status algeheele zekerheid verkregen is. 

TURKIJE. 
Nu dit land weder de vrije beschikking heeft gekregen over 

de Dardanellen, ligt het voor de hand, dat deze gebeurtenis 
binnenkort wordt „gevierd" door de uitgifte van een speciale 
serie. 

YOUGO-SLAVIE. 
Van 1933 af was het voorgeschreven, dat gedurende de 

maand September naast de gewone frankeerzegels een bij
zondere toeslag werd betaald, die ten goede kwam aan het 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



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 . 169 

Roode Kruis . Hiervoor werden dan benut de bekende Roode 
Kruis zegels. 

Di t j aa r zullen deze zegels niet worden gebezigd, doch 
t reden daarvoor in de p l aa t s toeslagzegels me t he t po r t r e t 
van p r ins - r egen t Paul . 

ZWITSERLAND. 
De a.s. serie Pro Juven tu te -zege l s zal wederom bes taan ui t 

de gebruikelijke waa rden : 5 + 5, 10 + 5, 20 + 5 en 30 + 10 
rappen. Op eers tgenoemde is afgebeeld Hans Georg Nägel i , 
op de drie andere achtereenvolgens vrouwen in nat ionale 
kleederdracht ui t de kan tons Neuenburg , Schwyz en Zürich. 

V. B. 

Nederlanci 
en överzeeiche 

NEDERLAND. 
De tentoonstel l ing bij de f i rma Enschedé op 5 September j .1 . 
Wanneer de talri jke bezoekers van de tentoonstel l ing bij de 

f i rma Enschedé nie t allen als ongeveer volleerde d ruk - t ech -
nici op 5 September n a a r huis zijn gegaan, dan is da t niet de 
schuld van de „expl ica teurs" van de f i rma, die niet moe wer 
den, telkens opnieuw de zaken te verklaren en uit te leggen, 
en tallooze vers tandige en andere vragen te beantwoorden. 

De tentoonstell ing, die over twee ver t rekken verdeeld was , 
was ook in twee gedeel ten te scheiden. He t eers te deel had 
betrekking op de door de f i rma gedrukte postzegels van Lu
xemburg, het tweede op de door de f irma gebezigde d ruk
technieken. Dit was als he t ware een ui tvoerige i l lus t ra t ie op 
het boekje „Hoe worden postzegels g e m a a k t ?" : bezoekers, 
die zich la ter het geziene nóg eens duidelijk voor den gees t 
willen halen, raden wij s t e rk aan om zich dit boekje aan te 
schaffen. 

Luxemburg was ver tegenwoordigd van de oudste H a a r l e m -
sche zegels af (de wapenser ie van 1880) t o t de l aa t s t e toe. 
He t onts taan van iedere ui tg i f te was van het begin af te vol-
fren; de meeste be langste l l ing hadden de weldadigheidszegels 
met de aardige po r t r e t t en van de kinderen van Groo ther to -
e-in Charlotte. Als voorbeeld voor he t por t re t diende een a n -
«ïirht of een foto, die w a t geretoucheerd werd en d a a r n a ve r 
kleind tot het medaillon van de zegels. De ontwerpen voor de 
randen en de waardeci i fers zijn van de f i rma Enschedé zelf. 
Proeven in verschillende kleuren en kleurcombinat ies , afzon-
derliike afdrukken van r anden en medail lons, de op groote 
schaal geteekende ontwerpen voor de randen met , afzonder-
lük, de verschillende waardeci jfers , gingen te lkens aan com
plete vellen van de bewuste zegels vooraf. 

De volgende weldadigheidsser ies (1932-1934) zijn on twor
pen door Warna a r ; de luchtpostzegels van 1931 door H. See-
!rp'"s. Bij deze l aa t s te serie behoorde een a a n t a l foto 's van 
vliegmachines die als model gediend hebben, en ansichten 
waa raan de verschil lende landschappen op de zegels on t 
leend zijn. Hetzelfde bii de f rancwaarden van de serie van 
1921, gegraveerd door H. Cheffer, waarbij ook de door hem 
nqar foto's gemaakte ve rg roo te teekeningen te zien waren. 
De teekening van de lagere waarden van deze serie schijnt 
eers t veel moeilijkheden opgeleverd t e hebben; daa rvan w a 
ren verscheiden n ie t -goedgekeurde ontwerpen aanwezig , met 
foto's van de Groother togin . 

De in offset u i tgevoerde 5 en 10 c. 1930 (leeuwtje) zlin 
ontworpen door J . J . W a r n a a r , die hiervoor drie verschil lende 
teekeningen maak te . 

Ook de por t - en te legraafzegels en de br ie fkaar ten (met 
waardes temne ' van 18821 bliiken in Haar lem te ziin gedrukt , 
evenals de serie van 1935. Secours aux Intel lectuels . 

He t Nederlandsche deel van de expositie opende me t de 
vera-roote teekenine van onze koerseerende zegels in konin-
g inne- type ( t vpe -Ve th ) , waarmee , n a a r bleek, in he t begin 
ook proeven met andere drukmethoden dan de ro togravure 
genomen zijn. waarvoor door H. Seegers een s temnel g e g r a 
veerd werd. Te zien wa ren kleurproeven in b o e k d r u k van 
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de 25 cent in groene en b lauwe kleur, in velletjes van 25 
s tuks , en k leurproeven in o f f s e t in bruine kleur , eveneens 
van de 25 cent in velletjes van 25. 

D a a r n a a s t werden de beide methodes van a a n m a a k van 
drukpla ten bij de p laa td ruk verduidelijkt, de galvanische en 
de mechanische. Bij beide word t u i t gegaan van een in een 
klein meta len plaa t je gegraveerde zegel teekening, in n e g a 
tief (voor bijzonderheden zie he t genoemde boekje „Hoe wor 
den postzegels g e m a a k t ? " ) ; deze heet de „Oorspronkel i jke". 
Bij de galvanische methode wordt h ie r tegen in een eiectr isch 
bad een con t ra „gegroeid" , de matr i js , die een positief beeld 
ver toont ; door vermenigvuld ig ing h iervan verkr i jg t men een 
samenges te lde matr i j s , bij het vertoonde voorbeeld bestond 
deze u i t 25 zegels . Deze dient om er de d rukpla ten van t e 
maken, die er weer tegen aan worden gedroeid, en d a a r n a 
worden verchroomd, om ze voor te snelle slij tage te behoeden. 
Als voorbeeld was genomen een plakzegel van Curagao, w a a r 
van de d r u k p l a a t u i t 2 maal 25 zegels bes taa t . 

D a a r n a a s t s t a a t de mechanische methode van p l aa td ruk , 
waa rvoor als voorbeeld genomen was een van de nieuwe 
zeeels in koning inne- teekening van Sur iname. De , ,oorspron
keli jke" die ook hier een negat ief beeld ver toont , w o r d t af
ged ruk t in een s ta len rolletje. Dit wordt daa rna op een as b e 
vest igd en onder grooten druk he t benoodigde a a n t a l keeren 
(dus 100 maa l voor een p l a a t van 100 zegels) in een s ta len 
p l aa t gepers t , waa rop van te voren door dunne lijntjes de 
n laa t s van eiken s tempel indruk wordt aangegeven . N a g e 
ha rd te zijn is de p laa t dan k l aa r voor he t gebruik. 

Voor onze moderne s taa ldrukzegels wordt biina ui ts lu i tend 
van de l a a t s t e methode gebruik gemaakt , hoofdzakelijk om
dat he t ve rvaard igen van de pla ten daa rmee veel v lugge r 
g a a t (in 3 a 4 uu r ziin alle 100 stemnels op een p l a a t a a n g e 
b rach t ; bij de galvanische methode duur t he t dagen voorda t 
de eers te matr i j s gegroeid i s ) . 

I n t e r e s s a n t was ook de demonst ra t ie van de r o t o g r a -
V u r e -druk , zooals die voor onze Nederlandsche zegels in he t 
kon ing inne - tyne word t toegepas t . Van de oorsnronkeli jke 
groote teekenink word t fotografisch een negat ie f g e m a a k t , 
di t word t me t een bijzondere machine verkleind en on een 
g la sp laa t me t een gevoelige l aag overgebracht , evenveel m a 
len a ls de p l a a t zegels tel t , in di t geval dus 200. De g l a sp l aa t 
ver toont dus positieve beelden; on de tentoonste l l ing was een 
vel van 60 cent aldus te zien. De randen me t de on l aag l e t -
t e r s en de t e lnummers waren er, op smalle s t rookjes van 
doorzicht ig papier , afzonderlijk oneep lak t : he t vel ver toonde 
nog geen e t s ingnummer .of randli inen. Via een gevoelig g e 
m a a k t pap ie r (pisrmentnanier) wordt he t vel overp'ebracht op 
een dunne l a a g koper, die zich om een ijzeren cylinder b e 
vindt, waa r in na verschillende bewerkingen he t zegelvel zeer 
ondiep geë t s t te voorschiin komt. Nu worden daa rom de r a n d -
lijnen gegravee rd , die to t doel hebben, te verh inderen d a t e r 
breede. onbedrukte s t rooken panier m e t w a t e r m e r k in handen 
van adsp i r an t -ve rva l sche r s zonden komen, en he t zearelvel op 
de cylinder word t van een e t s ingnummer , dat dns ook cyl in-
d e r n u m m e r 7ou kunnen heeten. voorzien. Van do mees t g e 
bru ik te w a a r d e n komen twee vellen op één cylinder voor, die 
hetzelfde e t s ingnummer kriia'en. m a a r m e t de toevoeging „ L " 
resp . ..R". De verznmeiaaT-stheorie werd bevest igd, da t d i t de 
afkortinp-en zijn voor Thinks en Rechts . 

N a he t gebru ik werd vroeger de koperen l a a g afp-eschaafd, 
waardoor vrij veel koner verloren gins'. Tegenwoordig word t 
de cylinder, voordat de koperen l aag eromheen gaa+. van een 
dun laag je zilver voorzien, waardoor he t koperen huid ie n a 
het gebru ik in zijn geheel eraf „eesf'hild" kan worden, zoodat 
geen koper ver loren gaa t . Een dergeliike schil was aanwezig , 
waa ron twpe vellen van de 5 cent oplaag T (met de n u m m e r s 
L en R 523, die nog niet aan de pos tkantoren ve rk r i jgbaa r 
z i in) . 

Verder was nog aanwezig een kleine cylinder waa r in e-eëtst 
twee vellen van de komende weldadigheidszegels van Ned--
Indië, een van l'/i en een van 1214 cent, bestemd voor proef-
afdrukken (op de cylinders, waa rvan de oplaag zelf ged ruk t 
wordt , komt slechts één waarde voor) , en een groote cvlinder 
met daar in geë t s t de plaatjes-zi jde van 15 verschi l lende g e 
ï l lus t reerde br ie fkaar ten van 1% cent. 

N a de ro tog ravu re was er een en ander van de o f f s e t -
d rukmethode te zien, zooals die voor onze lagere w a a r d e n 
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wordt toegepast. Dit is, zooals men weet, een soort steendruk 
(de steen is vervangen door een zinken plaat), waarbij echter 
een gummi-rol is ingeschakeld om de beelden op het papier 
over te brengen. Bij onze zegels blijken de beelden ook door 
middel van een glazen plaat op het zink te worden aan
gebracht, eenzelfde glasplaat als bij de rotogravure genoemd, 
alleen staan de zegels van de lagere waarden er in n e g a 
t i e f op. Een glasplaat, waarop een vel van de ly, cent, 
echter nog zonder ,,drukkersteeken", was te zien. Voor de 
meest-gebruikte waarden (134, 2J4, 3 cent) worden twee vellen 
van 200 zegels naast elkaar op de zinkplaat overgebracht. 
Deze krijgen niet, als bij de 5 cent, hetzelfde nummer met de 
letters L en R, maar ieder een eigen nummer in de opeen
volgende reeks. De tentoongestelde plaat droeg twee vellen 
van de 1'A cent, oplaag C, met de nummers 287 en 288. (Ook 
deze zijn nog niet aan de post verkrijgbaar). 

Wjj hebben geïnformeerd naar de naam, die ter drukkerij 
aan deze nummers gegeven wordt, omdat het Maandblad bij 
gebrek aan beter nog steeds aan de oude en foutieve naam 
„drukkersteekens" vasthoudt. Het bleek echter, dat er voor 
deze nummers geen naam bestaat ! Maar de firma Enschedé 
zal trachten, terwille van de verzamelaars er een goede naam 
voor te bedenken. 

Het b o e k d r u k-procédé werd verduidelijkt door een 
drukvorm van 200 losse waarden met CENT van de 75 cent 
port, en een drukvorm van 200 portzegels zonder waarde
aanduiding, met randlijsten (oplaagletters en telnummers). 
Deze vorm was blijkbaar voor deze gelegenheid in elkaar 
gezet, en heeft jammer genoeg niet voor het drukken van de 
portzegels zelf gediend, want de 4 blokken van 50, waaruit 
de vorm bestand, stonden tête-bèche ten opzichte van elkaar ! 
Voorts werd op dit gebied nog een en ander van de rentezegels 
gedemonstreerd, waarbij de beide methoden op boekdruk
gebied (met stypen of met galvano's) wprden verduidelijkt. 

Op het gebied van nerforeeren werd de werking van de 
kamtanding verduidelijkt o. a. door de ksm van de vePen 
telegraafzegels (die 5 van de 6 zijden teffelijk perforeerde) en 
een nieuwe kam voor gewijzigde kamtanding. 

Inplaats van vervalschingen tot schade van de post, waar
van niet voldoende materiaal aanwezig is, werden verval
schingen van bankbiljetten getoond, die de meeste toe
schouwers tot verbazing brachten. De verschillen met de ter 
vergelijking aanwezige echte biljetten waren in de meeste 
R-evallen voor den leek onzichtbaar. Zelfs was er een Ita-
liaansch biljet, dat van een vraagteeken was voorzien, waar
van niet met zekerheid is uit te maken of het een vervalsching 
is of niet. 

Tenslotte waren nog uitgestald de bekende, indertijd in de 
smederij ontdekte stalen platen van de emissies 1852 en 1864 
Nederland, waarop blijkens de vele krassen jarenlang gereed
schappen aangezet zijn, en verder nog allerlei andere voor
werpen, op de druktechniek maar niet rechtstreeks op de 
Philatelie betrekking hebbende. 

Ook op deze plaats willen wij de firma Enschedé dank zeg
gen voor het buitengewoon interessante geheel, dat zij ons te 
bewonderen heeft gegeven ! 

De kinderzegels 1936. 
Over de a.s. kinderzegels valt reds mede te deelen, dat de 

verkoop daarvan reeds op 1 December zal beginnen. De teeke-
ning zal dit jaar weer zijn van mr. J. Sjollema. 

Tentoonstellingspostzegels in 1940 ! 
In de Bondsvergadering kwam ter sprake het organiseeren 

van een postzegeltentoonstelling tijdens de wereldtentoon
stelling te Amsterdam in 1940. De bedoeling zou dan zijn om 
een of enkele speciale postzegels met toeslag te doen ver
schijnen, waarop echter terecht aanmerking werd gemaakt. 
Tegen dien tijd komen wij er nog wel eens op terug. 

Nieuwe oplaagletters. 
2'A cent T; 3 cent P; 6 cent Q; 20 cent P. 
Nieuwe etsingnummers. 
6 cent Q: L 520 en R 520; 20 cent P : 510. 
Nieuwe drukkersteekens. 
1]4 cent B: 265, 266; 2', 

276, 281, 282. 
cent T: 270, 271; 3 cent P : 269, 

POSTZEGELVEILINGEN 
BIJ HET STAATSBEDRIJF DER P.T.T. 

In het Juni-nummer 1936 van P.T.T.-Nieuws wijdt de heer 
J. D. Wolterbeek, hoofdcommies bij het HooftJbestuur der 
P.T.T., aan dit onderwerp een belangwekkende beschouwing, 
waaraan het volgende is ontleend. 

De schrijver geeft over de verkoop-opbrengsten van de 
5 en 10 gulden (gewone en jubileumzegels) over een reeks 
van jaren de cijfers met hun gemiddelde. Met het oog op 
de plaatsruimte nemen wij alleen de laatste over. 

De gemiddelde opbrengst van de 5 gulden (gewoon) was 
dan: 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

Van de ƒ 10 

De 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

ƒ2,10 
-2,07 
-1,67 
-1,37K 
-1,14 
- 1.05K 
) gegevens 
) ontbreken. 
ƒ0,70 
-0,54 
-0,61K 
-0,53K 
-0,49K 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

ƒ 0,493̂  
- 0,40 K 
-0,42 
-0,43K 
-0,36 
-0,3134 
-0,3034 
-0,3134 
-0,383^ 
-0,39 
-0,40 (Ivlng.). 
- 0,3734 
-0,28 (Ivlng.). 

(gewoon) waren de gemiddelde opbrengsten: 
ƒ 4,70 
- 4,37 
- 4,85 
- 5,16 
- 5,20 K 
- 4,70 
- 4,68^ 
- 4,9234 
- 5,0634 
- 5,06K 
- 4,84 
- 6,403̂  
- 6,45 
- 8,42 
-15,0734 (1 

jubileumzegels van ,f 5 
gemiddeld op: 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

ƒ2,54 
- — 
-1,97 
-1,58K 
-1,96 
-1,80 
-1,60 
- 1,46 
-1,17 
-1,06 
- 1,42 K 

resp. ƒ 7,82 
resp. - 7,9834 
resp. - 7,96 
resp. - 8,23 
resp. - 7,7534 
resp. - 8,25 K 
resp. - 11,0134 
resp. - 8,35 
resp. - 7,41 
resp. - 7,84 
resp. - 15,1634 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

veiling). 

f 13,64 
- 13,53 
- 10,42 
- 10,59 
- 12,03 
- 11,73 
- 12,03 
- 12,69 
- 11,93 
- 10,66 
-11,9134 

.— 
- 10,03 
- 8,50 

en ƒ10 (1813-1913) brachten 

1925 ƒ 1,27 
1926 - 1,28 
1927 - 1,12 

resp. ƒ 17,77 
resp. -20,41 
resp. - 18,56 

1928 - 1,1234 resp. - 18,1334 
1929 - 1,02 
1930 - 0,97 
1931 - 0,75 

resp. - 16,43 
resp. - 15,26 
resp. - 13,60 

1932 -0,6834 resp. - — 
1933 - 0,69 
1934 - 0,72 

resp. - — 
resp. - 11,51 

Uit deze gegevens blijkt duidelijk welke schommelingen er 
in de opbrengsten hebben plaats gehad. 

Bleef de verkoopwaarde van de gewone 10 gulden zegels 
in den aanvang gedurende een tiental jaren vrij stationnair, 
na 1919 werd ze plotseling veel hooger. Welke oorzaken hier
toe hebben geleid is moeilijk uit te maken. Aannemelijk is 
evenwel, dat toenmaals de marktvoorraad uitgeput raakte, 
terwijl er grooter vraag naar deze zegels ontstond. 

De jubileumzegels van 10 gulden bleven de eerste tientallen 
jaren ook vrij gelijkmatig in prijs, met een enkele afwijking 
in 1920. Daarna sprong de prijs aanmerkelijk omhoog en 
bleef een 4-tal jaren steeds stijgen. Blijkbaar heeft ten slotte 
de crisis ook hier haar invloed doen gelden: de verkoopwaarde 
van dezen zegel vertoont thans weer een dalende lijn. 

De zegels van 5 gulden, de gewone zoowel als de jubileum
zegels, vertoonen geen bijzonderheden wat de verkoopwaarde 
betreft. De verkoopprijs van beide soorten heeft zich van den 
aanvang af steeds eenigszins in dalende lijn bevonden, ver
moedelijk ook doordat het aanbod meerendeels de vraag naar 
dezen zegel heeft overtroffen. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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Uiteraard kan niet altijd tot gunning der inschrijvingen 
worden overgegaan; het komt wel voor, dat een of meer kavels 
opgehouden moeten worden wegens een te laag bod. Het 
bedrijf stelt n.l. voor eiken kavel een zeker bedrag vast 
waarvoor deze redelijkerviijs gegund zou kunnen worden. Dit 
bedrag is o. m. gebaseerd op voorgaande biedingen en wordt 
voorts getoetst aan den marktprijs. Scheelt het bod nu veel 
met het geschatte bedrag, dan wordt de kavel niet gegund. 
Voorbeelden hiervan komen voor in het vorenstaand overzicht, 
n.l. daar, waar de prijs niet is ingevuld. 

De vraag naar kleine hoeveelheden van de „strooken" (af-
knipsels van de Nederlandsche postpakketkaarten) stiigt de 
laatste jaren meer en meer. Deze partijen, van 1 en meer kg., 
bevatten zegels van lage waarde; tot dusver is de hoogste 
waarde van de daarin voorkomende zegels ƒ 0,70. In zulk een 
partij van 1 kg. kunnen zich mogelijk eenige luchtpostzegels, 
weldadigheidszegels of zegels met roltanding bevinden; deze 
ziJn dan echter eveneens van lage waarde. De zegels worden 
niet gesorteerd. De afknipsels worden verzameld en tot de 
gewenschte hoeveelheid gewogen. Daar de zegels op de 
strooken geplakt zijn, bevindt zich in die partijen uiteraard 
een zekere hoeveelheid papier; dit papier telt in het gewicht 
mede. 

De gemiddelde prijs voor 1 kg. „strooken" kan thans worden 
gerekend op ƒ 5,50. ongeacht de porto- en emballagekosten. 

Op de gebruikelijke Rijksveilingen werden aanvankelijk par
tijen van 25 en meer kg. „strooken" verkocht. Toen ten slotte 
bleek, dat deze partijen voor de inschrijvers wel wat te groot 
waren, is men tot splitsing overgegaan en wel tot partijen 
van tweemaal 10 kg. 

Onderstaand overzicht van de opbrengsten van de partijen 
„strooken" op de respectievelijke veilingen van 1927 af, toen 
zij voor het eerst in veiling kwamen, geeft een duidelijk beeld 
van do verschillen in prijzen. Het tijdvak 1931-1933 behoort 
hierbij tot de „vette" jaren. In September 1933 had voor het 
eerst de splitsing in 15 en 10 kg. plaats, om vervolgens tot 
tweemaal 10 kg. over te gaan. 

Behoudens in 1927 werd het hoogtepunt in Maart 1933 
bereikt. In Juni daarop volgende kwam voor den kavel 
„strooken" in het geheel geen bod binnen; nadien trad een 
plotselinge daling in prijzen in, welke echter langzamerhand 
weder in een stijging overging. 

Per 25/20 kg. Per kg. 
Veiling September 1927 ƒ 85,77 ƒ3,43 
Veiling October 1927 - 112,49 - 4,50 
Veiling December 1927 niet verkocht. 
Veiling Maart 1928 - 76,52 - 3,06 
Veiling April 1928 - 96,— - 3,84 
Veiling Juni 1928 - 87,40 - 3,50 
Veiling September 1928 - 75,16 - 3,— 
Veiling October 1928 - 82,50 - 3,30 
Veiling December 1928 - 77,88 - 3,12 
Veiling Februari 1929 - 70,79 - 2,83 
Veiling April 1929 - 50,68 - 2,02 
Veiling September 1929 - 80,60 - 3,22 
Veiling October 1929 - 83,31 - 3,33 
Veiling December 1929 - 83,75 - 3,35 
Veiling Maart 1930 - 87,51 -3,50 
Veiling Juni 1930 - 88,01 - 3,52 
Veiling September 1930 - 90,15 - 3,60 
Veiling November 1930 - 92.50 - 3,70 
Veiling Maart 1931 - 101,75 - 4,07 
Veiling Juni 1931 - 1 0 6 , - -4,24 
Veiling September 1931 - 106,53 - 4,26 
Veiling December 1931 - 107,05 - 4,28 
Veiling Maart 1932 - 95,15 - 3,80 
Veiling Juni 1932 - 100,— - 4,— 
Veiling Septem.ber 1932 -110,— -4,40 
Veiling December 1932 - 110,35 - 4,41 
Veiling Maart 1933 - 112,25 - 4,49 
Veiling Juni 1933 geen bod. 
Veiling September 1933 - 80,25 - 3,21 
Veiling December 1933 - 82,25 - 4,11 
Veiling Maart 1934 - 86 16 - 4,30 
Veiling Juni 1934 - 85,80 - 4,29 
Veiling September 1934 - 80,50 - 4,02 
Veiling December 1934 - 90,17 - 4,50 

.T. K. RIETDIJK. 

Veiling Maart 1935 - 89,16 - 4,46 
Veiling Juni 1935 - 96,60 - 4,83 
Veiling September 1935 - 94,15 - 4,71 
Veiling December 1935 - 94,65 -4,73 

Daar steeds vraag naar de „strooken" is geweest, mag het 
als een merkwaardig iets worden beschouwd, dat in Juni 1933 
op de toen gehouden Rijksveiling in het geheel geen bod op 
deze „kilowaar" werd gedaan. Men zou er toen uit hebben 
kunnen opmaken, dat er geen behoefte meer aan bestond. 
Blijkbaar was dit toch niet het geval, daar er bij de eerst
volgende veiling en ook tusschentijds weer voldoende vraag 
naar deze partijen kwam. De aangeboden hoeveelheden werden 
toen wat ingekrompen, omdat vermoed werd, dat de reden, 
waarom voor deze kavels geen liefhebbers te vinden waren, 
moest worden gezocht in de te groote partijen. Dit inzicht 
bleek inderdaad juist te zijn geweest. Ook het aanvankelijke 
prijsverschil handhaafde zich niet, maar kwam weer vrij 
spoedig op het normale peil terug. Dit komt tot uitdrukking 
bij den kiloprijs, welke wordt bepaald naar den veilingprijs; 
in 1935 ging die ruim boven dien van 1927 en 1933 uit. 

In de desbetreffende knipkamer wordt er de uiterste zorg 
aan besteed om ook bij deze partijen z.g. „schoone" zegels 
te krijgen, d. w. z. er wordt maar niet „luk raak" geknipt en 
verzameld, maar „de vuile wasch", zooals men dit met een 
vakterm aanduidt (dat zijn de vuile en de te zwaar gestem
pelde zegels) wordt uitgeschoten en vernietigd. 

Tot de bijzondere zegels, welke ook geregeld in de rijks-
veilingen worden aangeboden, behooren o. a. de luchtpost
zegels. Voor het eerst kwamen deze bij de veiling in Maart 
1924 aan bod. Driehonderd stuks luchtpostzegels werden toen 
verkocht voor ƒ 61. Dit aantal werd in de volgende jaren 
gaandeweg opgevoerd tot 1400 stuks, met een maximum ver
koopprijs van ƒ 280. Van 1930 af werden regelmatig per 
veiling 300 series luchtpostzegels (1921) van 10, 15 en 60 cent 
verkocht. De hoogste prijs daarvoor is ƒ 61,50 geweest, dit was 
in Maart 1933; de laagste in December 1933, toen werd voor 
900 series van deze zegels niet meer dan ƒ 31 ontvangen. 

Meer brachten de luchtpostzegels van „diverse waarden" 
van 1928-1929 op, welke in 1931 in veiling kwamen: 235 stuks 
werden toen verkocht voor ƒ 191. Deze hooge prijs werd 
echter nimmer meer bereikt. Er waren eenige schommelingen 
van 70, 60 en 50 gulden, met als laagsten prijs ƒ40,60; voor 
dit bedrag werden de zegels echter niet gegund. 

De weldadigheidszegels van diverse waarden vertoonen, wat 
den verkoopprijs betreft, weinig variatie. Deze regelt zich 
geheel naar vraag en aanbod, al hebben de crisisjaren ook 
hierop hun invloed doen gelden. 

Een zeer gewilde aanbieding is wel de kavel „buitenlandsche 
frankeerzegels". Deze zegels worden reeds zeer lang in veiling 
gebracht. Varieerden de prijzen aanvankelijk tusschen 70 en 
80 gulden per 8000 stuks, de laatste jaren is die prijs aan
merkelijk gestegen. Het hoogste bedrag werd bereikt in 
Maart 1936, toen werden 8000 stuks verkocht voor ƒ 165,15. 

Deze kavel bestaat in het algemeen uit zegels o. a. van 
Duitschland, Zwitserland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, 
Frankrijk, Finland, Hongarije, Griekenland, Letland, Egypte, 
Portugal, Palestina, Argentinië, Tunis, Mexico, Oostenrijk en 
zoo mogelijk nog andere landen. 

Op deze Rijksveilingen worden ook geregeld kleine partijen 
gebruikte zegels van Ned.-Indië, Suriname en Curasao ver
kocht, bestaande uit z«gels van hooge waarde ( f l , ƒ1,50, 
ƒ1,75 en f2,50) met enkele van lage waarde (f 0,50, ƒ0,35 en 
ƒ0,30). Een specificatie van deze kavels wordt steeds in de 
desbetreffende perceelsbeschrijving opgenomen. 

Deze verkoop heeft niets uit te staan met de veilingen 
welke meestal in de maand December in Oost- en West-Indië 
worden gehouden. Omtrent deze veilingen geeft het Departe
ment van Koloniën te 's-Gravenhage inlichtingen. 

NED.-INDIE. 
De komende Leger-des-Heils-zegels. 
De bezoekers van de tentoonstellin<ï bij de firma Enschedé 

konden reeds de in December verschijnende weldadigheids
zegels van Indië bewonderen, waarvan de teekening overeen
komt met de afbeelding in ons vorig nummer .Het blijkt dat 
alleen de 2 cent in klein formaat verschijnt, alle andere waar-
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den hebben het groote formaat. De kleuren van de getoonde 
zegels, die waarschijnlijk wel de definitieve zullen zijn, zijn 
als volgt: 

2 cent roodlila, 
5 cent blauwgrijs. 
T/i cent violet, 
12'A cent oranje, 
15 cent blauw. 
De vellen zijn groot 100 stuks en hebben als randdruk een 

dubbele lijn. 
Postzegelveiling te Bandoeng. 
Deze wordt, vanwege het hoofdbestuur van den P.T.T.-dienst 

in Ned.-Indië, gehouden op 7 December &.s. en volgende dagen. 
De talrijke kavels zijn zóó ingericht, dat ook liefhebbers 

met zeer bescheiden beurzen kunnen inschrijven. 
Voorwaarden en kavelbeschrijving zijn op aanvraag koste

loos verkrijgbaar bij het Departement van Koloniën, Commis
sariaat voor Indische Zaken, afd. A, te 's-Gravenhage. 

CURACAO. 
De nieuwe serie. 
Op gezag van een correspondent meldden vdj, dat van de 

op 1 Augustus verschenen serie de vellen zegels met het 
portret van de koningin géén plaatnummer droegen. Dit blijkt 
echter niet juist te zijn; de heer Adema te Lutterade zond ons 
de 21 cent met plaatnummer 1 (ongeveer in het rnidden van 
ien onderrand). 

Van andere zijde ontvingen wij nog de volgende opgaaf: 
6 cent nr. 3; alle andere waarden nr. 1. 

Een opgaaf van de andere waarden volgt, zoodra wij de 
noodige gegevens in ons bezit hebben. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN AUG.-SEPT. 1896). 
Nederland. 
Schier gelijk met het vorig nummer verscheen het daarin 

aangekondigde frankeerzegel van 5 Gld., terwijl dat van 50 c. 
zoo juist ons toekomt. De teekening van beide zegels is de
zelfde als die van de 2 Gld. 50. Tweekleurendruk, wit papier, 
getand 11. 

Ook de portzegels van 2y. en van 10 cent zijn uitgegeven 
in geheele vellen, in type I. 

De „Illustr. Briefm. Zeitung" deelt mede, dat de Heer G. 
Beilicke te Leipzig in 't bezit is van de zegels 15, 25 en 50 cent 
1867, getand 10>i;. Indien de bezitter dezer zegels mij ze wil 
toezenden, zal ik naar bevinding mededeeling doen. Deze voor
zorg is werkelijk niet overbodig, want in den laatsten t^'d zijn 
herhaaldelijk Nederlandsche postzegels in o n b e k e n d e 
tandingen vertoond, die bij onderzoek v a l s c h g e t a n d 
bleken te zijn. In het Standaardwerk zijn slechts drie waarden, 
die van 5, 10 en 20 cent, 1867, getand 10 >̂  aangegeven. 
Vroeger meldde een Engelsch Tijdschrift dat iemand de 15 
cent in deze tanding bezit. Een ander exemplaar op briefstuk 
werd mij dezer dagen getoond. Ik zal dus deze nieuwe ont
dekking boeken. 

Nu ik toch over de zegels van 1867 spreek, kan ik hier be
richten dat, na eene correspondentie met den heer H. Beecking, 
het mij gebleken is d a t d e 25 e n 50 c e n t z e g e l s 
o o k i n t w e e t y p e n i n h e t w a a r d e c i j f e r t e 
v i n d e n z i jn . (Zie hierover Mr. Mijer's schrijven aan den 
Hoofdredacteur). 

Verslag van de te 's-Gravenhage gehouden Internationale 
Postzegeltentoonstelling. 

De clou van de tentoonstelling was zeker afd. E, 
daar waar schitterend prijkte de inzending Nederland en Ko
loniën van den Heer G. 'F. Leliman te Heerde. Wat deze ver
zameling bevat is bijna niet te noemen. De inrichting (op car-
tont met gezonken bodem) is, in één woord, eenig. Gebruikt 
en ongebruikt, strips en blokken, tandingen, typen, afstempe
lingen, met dit alles is rekening gehouden. Hier zagen we o. a. 
de beruchte 5 c. geel, 1867 20 c. groot getand, twee samen
hangende exemplaren, enz. enz. 

De tweede inzending in deze afdeeling was van den heer 
Henri de Jongh te 's-Hertogenbosch. Ze is niet minder belang-
i"ijk, en bevat o. a. verschillende curiositeiten, als een brief
kaart gemaakt van een lucifersdoosje, een brief gefrankeerd 
met 3 zegels Nederland „S p e c i m e n", aangeteekend zonder 
eenige bemerking verzonden. 

V o o r w e r p e n t e r o p l u i s t e r i n g (afd. O) werden 
geëxposeerd door den Heer H. N. Campbell te Londen (een 
zeer schoon tableau met zes borden, waarop figuren gemaakt 
uit gedeelten van postzegels), door de Heoren Schreuders & Co. 
te 's-Gravenhage, (o. a. de welbekende driehoek gevormd uit 
100 Kapen van ld, 4d, 6d en Ish.) en door de Vereeniging: 
photographieën van binnen- en buitenlandsche postkantoren, 
enz. 

Verslag van den Penningmeester: 
Ontvangsten f 1027,08 
Uitgaven ƒ 1027,07 
Voordeelig saldo ƒ 0,01 

B. 

clindenl 
gor 

NEDERLAND. 
R o t t e r d a m . Links van den enkelringdagteekeningstem-

pel kwam sedert 22.VIII de 5-regelige tekst te staan JEROEN 
BOSCH / TOT 15 OCT. IN HET / MUSEUM BOYMANS / 
ROTTERDAM, rechts hiervan een jonge ooievaar welke een 
kikvorsch inslikt. 

De „Mededeelingen P.T.T." van 19 Augustus 1936 vermel
den o. a.: 

Met ingang van 17 Augustus 1936 wordt het hulppost
kantoor te T j a l l e b e r d vervanoren door een poststation, 
en met ingang van 1 September 1936 ondergaat het hulppost
kantoor te B a k h u i z e n een dergelijke degradatie. 

Op 1 September 1936 wordt een postagentschap, genaamd 
E n s c h e d e - V e e n s t r a a t gevestigd. 

In de „Mededeelingen P.T.T." van 26 Augustus 1936 lezen 
we o. a.: 

In het café-restaurant Brinkman, Groote Markt, te H a a r 
l e m zal op 5 September a.s. ter gelegenheid van den 27en 

Nederlandschen Philatelis-
"^JQ tendag een bij-postkantoor 
t . / -NEDERLANDSCHE gevestigd zijn. 

Tijdens den 27en Neder
landschen Philatelistendag 
op 5 September te Haar
lem, is de op de tentoon
stelling ter post bezorgde 
correspondentie van een 
bijzondere stempelafdruk 
voorzien. 

PHIL-ATELISTENDAG 
5 5EPT-I936 

HAARLEM 
Ter gelegenheid van de J a a r b e u r s zal van 7 t.m. 18 

September a.s. in het vaste Jaarbeursgebouw te U t r e c h t 
een tijdelijk bij-postkantoor zijn gevestigd met een openstel
ling op werkdagen van 9 uur tot 17.30 uur. 

Met ingang van 16 September 1936 worden gevestigd de 
postagentschappen G r o n i n g e n - H e ^ e r e w e g en G r o -
n i n g e n - D i r k H u i z i n g a s t r a a t . 

In de nummers 10 en 11 (Juli en Augustus 1936) van de 
5e jaargang van „P.T.T.-Nieuws" komt een zeer uitvoerig 
en met 71 duidelijke afbeeldingen van stempels en afstempe
lingen voorzien artikel voor: „De dagteekeningstempels der 
Nederlandsche Posterijen" door J. den Hartogh jr., adjunct
commies bij het hoofdbestuur der P.T.T. Na een inleiding 
volgt een beschrijving van de gewone (metalen) dagteeke-
ningstempel vanaf 1829 (Vellinga 25) tot en met model 1915 
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(V. type A), de hamerstempels, treinstenipels, de „autoplan"-
dagteekeningstempels, een Fransche vinding waarop w\j nog 
nader zullen terugkomen, de bijzondere dagieekeningstempels, 
welke worden onderscheiden in A. metalen stempels, ü. gummi 
stempels, reclamestempels en luchtpoststempels. Vooral be
langwekkend is de beschrijving der gummi stempels. De 
eerste by zondere gummi dagteekeningstempel werd aan
gemaakt voor den op 2 en 3 Augustus 1906 te 's-Gravenhage 
gehouden Ie Ned. Philatelistendag (V. 133). Indien de dag-
teekemngstempel voor meer dan 1 dag dienst moet doen en 
de datum dus verstelbaar moet zijn, worden gewone gummi 
datumstempels met een metalen bovenplaat gebruikt, in het 
midden van die plaat is een opening, waarboven de datum uit
steekt. Voor den stempel zeil wordt nu een gummi plaatje 
aangemaakt met een uitsparing, waarin, na aanbrenging op 
de metalen bovenplaat van den stempel, de datumaanw;)zing 
past. 

Vele sierlijke stempels der laatste jaren zijn ontworpen door 
André van der Vossen, o. a. die gebruikt op de tijdelijke post-
inrichtingen op de jubileumfeesten te 's-Hertogenbosch (1935) 
en botanisch congres te Amsterdam (1935), Koudecongres te 
's-Gravenhage en Amsterdam (1936) en voor de tentoonstel
ling „Nederlandsch Fabrikaat 1936". Door het aanbrengen 
van een kartelrand rondom den eigenlijken stempel, waardoor 
het geheel het aanzien kreeg van een kamrad, werd het doel 
van deze tentoonstelling typisch gekarakteriseerd. Voor het 
eerst werd deze stempel gebezigd op de tentoonstelling te 
A m s t e r d a m van 30 April t.m. 9 Mei 1936; daarna met 
wijziging van den plaatsnaam te N i j m e g e n van 2 t.m. 
11 Juli 1936, terwijl het in de bedoeling ligt den stempel 
ook in gebruik te stellen op de desbetrelfende tentoonstel
lingen te G r o n i n g e n en ' s - G r a v e n h a g e , resp. in 
September en October 1936. 

Verder lezen wij dat van den stempel van de universiteits
feesten te Utrecht (ontwerp Rozendaal) voor elk der drie 
dagen van 22 t.m. 24 Juni 1936 een afzonderlijk exemplaar 
moest worden aangemaakt, aangezien deze stempel niet ge
schikt was voor aanbrenging op een datumstempel. 

Over den reeds in het vorig nummer vermelden Erasmus-
herdenkingstempel lezen we, dat ter herinnering aan deze 
herdenking te R o t t e r d a m op 10 en 11 Juli 1936 de 
stempel alleen gebruikt werd voor de afstempeling van post
stukken welke gefrankeerd waren met één of meer Erasmus-
zegels van 12i4 cent der zomerzegels 1936. Ter verkrijging 
van de bijzondere afstempeling moesten de poststukken ge
deponeerd worden in speciaal daartoe opgestelde brieven
bussen in het hoofdpostkantoor en in het museum Boymans. 

In een volgend nummer belooft de schrijver als slot van 
deze verhandeling nog een en ander over rolstempels te zullen 
mededeelen, waarnaar wij nu al nieuwsgierig zijn. 

Belangstellenden raden wiJ aan zich te abonneeren op 
„P.T.T.-Nieuws" bij de administratie, P. de Hoochweg 111, 
Rotterdam-West, voor ƒ 3,—• per jaar, postgiro 58458, losse 
nummers ƒ 0,30. Het uitgebreide artikel van den heer Den 
Hartogh is van groote waarde voor alle verzamelaars der 
moderne afstempelingen. 

NEDERLAND. 
Postverslag 1935. 
Hierin wordt o.m. vermeld, dat op 31 December 1935 651 

vergunningen tot gebruik van een frankeermachine in Neder
land van kracht waren tegen 589 op 31 December 1934. 

Francotyp. 
Machine 108 VL 
Begin Augustus werd in deze machine opnieuw het af

zenderscliché vernieuwd. Thans kwam een rechthoekje met 
groote letters N.H.M. / AMSTERDAM in gebruik. 

Machine 160 XVII. 
Voor deze machine werd als nieuw cliché links gebruikt: 

1400 aanslagen / per minuut / Olivetti / SCHRIJFMACHINE, 
reeds bekend van de machines 154 en 177. 

Machine 249 VL 
Eevenals de onlangs gemelde interessante variëteit van 

machine 532, werd ook hiervan d.d. 12-6-1936 met het waarde
cijfer geheel zonder de gebruikelijke omlijsting NEDER
LAND, CENT en machinenummer, een afdruk bekend. 

Machine 417 Vil. 
Ook het reclamecliché Confectie en Manufacturen enz. komt 

voor in combinatie met het gewijzigde afzenderscliché. 
Machine 606 IL 
Een reclame links van den datumstempel toont een rijwiel

lantaarn met -dynamo en bijschrift: Empo-/ licht / met goud 
bekroond / OP DEN DUUR GOEDKOOPER / VRAAGT UW 
RIJWIELHANDELAAR. 

Machine 617 IIL 
Links van den datumstempel werd de reclame „HEVEA / 

BANDEN / Lichtloopend / ijzersterk", in een rechthoek op
genomen. 

Machine 623 I-IL 
Model C4B, sedert 23 Mei in gebruik biJ de N.V. Baekers & 

Raymakers' Textielfabrieken te Eindhoven. Tusschen de stem
pels een afbeelding van een neergelaten markies met bij
schrift: BAR A / MARKIEZENDOEK. Voor een dochtermaat
schappij, de N.V. Confectiefabriek „Representa" is een ander 
afzenderscliché in gebruik: een fabriekssilhouet, waarachter 
een werkman met onderschrift: ENTA. 

Machine 644 I.II. 
Model C3B, sedert Mei in gebruik bij de firma G. G. J. 

Schut te Eerbeek. Tusschen de stempels twee gedeeltelijk 
over elkaar vallende driehoeken met opschrift: Schut / WIN-
KELZAKKEN / CARTONVERPAKKINGEN. Bij type II 
bovendien links: GOED VERPAKT / IS HALF VERKOCHT 
/ SCHUT / DUS OM ADVIES VERZOCHT. 

Machine 661. 
Model C3B, sedert 29 Mei in gebruik te Leiden. Tusschen 

de stempels: N.V. MEELFABRIEK / „DE SLEUTELS" / 
(afb. 2 gekruiste sleutels) / V/H DE KOSTER & Co. 

Machine 663. 
Model C3B, sedert Mei in gebruik bij den Limburgschen 

Land- & Tuinbouwbond te Roermond. Tusschen de stempels 
een rechthoek, waarin L.L.T.B. / EN INSTELLINGEN. 

Machine 664. 
Model C3B, sedert Mei in gebruik op het gemeenschappelijk 

kantoor der N.V. Nederlandsche Maatschappij voor Brand
verzekering „Tiel" en de Utrechtsche Algemeene Brand
waarborgmaatschappij te Utrecht. Tusschen de stempels: 
TIEL UTRECHT / 1883 - 1811 / VERZEKERING / MAAT
SCHAPPIJEN. 

Machine 666. 
Model C3B, sedert 29 Mei in gebruik te Koog-ZaandiJk. 

Tusschen de stempels N.V. CACAOFABRIEK / „DE ZAAN". 

NEDERLAND. 
Nederlands oudste luchtpost. 
Door de vriendelijkheid van den heer Veen te Nijmegen 

kreeg ik inzage van gegevens betreffende het begin van de 
Nederlandsche luchtpost. Een overzicht van het jaar 1920 
moge hier reeds volgen. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Nadat op 17 Mei de m i d d a g d i e n s t der K.L.M. van 
Amsterdam (Schiphol) op Londen geopend vfas, kon op 5 Juli 
d.a.v. voor het éérst luchtpost medegezonden worden. Het 
luchtrecht, te voldoen in gewone frankeerzegels, bedroeg 15 c. 
per 20 gram. Het vliegtuig vertrok om 3 uur n.m. vanaf 
Schiphol en arriveerde volgens de dienstregeling om 5.45 uur 
op het vliegveld van Londen. 

Op 26 Juli ontstond een tweede dienst: de m o r g e n -
d i e n s t , waarbij het vliegtuig om 11.20 uur van Schiphol 
vertrok en na een tusschenlanding te Rotterdam voor post-
opname om 2.20 uur te Londen arriveerde. 

Op 1 September ontstond een K.L.M.-dienst van Amster
dam via Bremen naar Hamburg, terw\jl luchtpostaansluiting 
gevonden werd van Bremen naar Berlijn en van Hamburg 
naar Malmö, waarbij op 15 September voor het eerst Kopen
hagen werd aangedaan. 

Het luchtrecht bedroeg voor Duitschland 15 c. en voor Zwe
den 25 c. per 20 gram. De heenvluchten vonden plaats op 
Maandag, Woensdag en Vrijdag, terwijl Zondags, Dinsdags en 
Donderdags terug gevlogen werd. Vanaf 1 September werd 
voorts door het middagvliegtuig naar Londen óók een tus
schenlanding te Rotterdam Waalhaven uitgevoerd voor post-
opname. 

Ter gelegenheid van de Messe te Prankfurt Main kon van 
2-9 October luchtpost via Bremen geheel per vliegtuig naar 
Frankfurt verzonden worden. Hiervoor gold het gewone tarief 
van 15 c. per 20 gram. De terugvluchten van Frankfurt naar 
Bremen vonden plaats van 3-10 October. 

Gedurende het winterseizoen vanaf 1 November werden de 
luchtdiensten gestaakt. De laatste vlucht van Amsterdam naar 
Londen vond plaats op 30 October, die naar Hamburg op 
31 October (een Zondag). 

BUITENLAND. 
De Olympiadevlucht van de Hindenburg. 
In ons vorig nummer kon ik reeds melden, dat met deze 

vlucht ook post uit Ned.-Indië gezonden kon worden. In tegen
stelling met die uit Nederland, beschouwde men de post al
daar wèl als post voor een soort: bijzondere vlucht. Althans 
kon men er naar keuze het driehoekszegel van 30 c. bezigen, 
terwijl dat in Nederland verboden was. 

Het luchtrecht was in Ned.-Indië voor brieven tot 5 gram 
85 e., tot 10 gram ƒ 1,05 en tot 20 gram (maximum gewicht) 
ƒ 1,20; voor briefkaarten 50 e. Luchtpostetiketjes waren niet 
geoorloofd. De stukken gingen per K.L.M, naar Amsterdam; 
vandaar naar Frankfurt, voorts per Zeppelin naar Berlijn en 
vervolgens naar hun bestemming. 

De stukken van deze vlucht moet men natuurlijk beschou
wen als souvenir aan dit belangrijke sportgebeuren. 

Het gelegenheidsstempel der Olympiadevlucht komt in 2 
kleuren voor, n.1. steenrood en roodviolet. De Duitsche post 
werd in Frankfurt afgestempeld met een stempel: Flug- und 
Luftschiffhafen Rhein-Main 1.8.36.-3 Frankfurt (Main). De 
verschillende stempels zijn van elkaar te onderscheiden door 
een in de bovenste sector voorkomende letter. Ik zag reeds 
de letters e, f, g en h. Van Berlijn vallen drie verschillende 
aankomststempels te vermelden, resp. Berlin-Zentralflughafen 
-1.8.36.-16 zónder letter, a en c (het laatste is een machine
stempel). 

Nog is vermeldenswaard, dat de post uit België meegezonden 
werd zonder speciaal luchtrecht, en dat van- Oostenrijk stuk
ken bestaan, waarvan de Oostenrijksche zegels afgestempeld 
zijn met het speciale stempel van den fakkelloop. 

Een snelle vlucht over den oceaan. 
Het vliegtuig „Ville de Montevideo" van de Fransche lucht

vaartmaatschappij Air France heeft op zijn vlucht met de 
post van Zuid-Amerika naar Prankryk het traject Natal-
Dakar in 17 uur 20 minuten afgelegd. Daardoor heeft het een 
nieuw record voor postvluchten over den Atlantischen Oceaan 
gevestigd. De gemiddelde snelheid was 206 km. per uur. Een 
vliegbrief, welken ik met deze vlucht uit Valparaiso in Chili 
ontving, was aldaar 14 Augustus 7 uur v.m. afgestempeld en 
vertoont een dooi-gangsstempei van Parijs van 19 Augustus 
22 uur. Het gaat toch maar steeds sneller, en dank zij het 
Parij sehe aankomststempel legt elke vliegbrief daarvan ge
tuigenis af. 

Noorwegen. 
-Op 13 Juli j.1. vond de eerste postvlucht plaats tusschen 

Tromso, Hammerfest en Honningsvag. Een aan mij door den 
heer J. van Holten te Rotterdam ter inzage gezonden brief
kaart vertoont een groot rechthoekig groen speciaalstempel 
met den omlijnden tekst: Luftpostruten Tromso-Hammerfest-
Honningsvag 13-7-1936, 1ste Sydtur, links en rechts geflan
keerd resp. door de afbeelding van een tweemotorig vliegtuig 
én de zon boven de rotsen. 

De proefvluchten van de Hindenburg naar Noord-Amerika. 
Zooals reeds in het vorige nummer vermeld werd, worden 

op de poststukken, welke vervoerd worden met de Noord-
Amerika vluchten der Hindenburg, thans — onderling ver
schillende — speciale stempels geplaatst. Dit is verklaarbaar, 
aangezien het hier p r o e f vluchten betreft. Indertijd, tijdens 
de proefvluchten der Graf Zeppelin naar Zuid-Amerika, wer
den ook steeds verschillende speciale stempels gebezigd. Zoo
dra het geregelde vluchten werden, bezigde men steeds het
zelfde stempel. 

^ \ ^ e^Ê^ 

^-mi^ 
Van de Hindenburg beelden wij heden de speciale stempels 

van de 6e en 7e vlucht af. Zooals bekend gebruikte men voor 
de Ie tot en met 5e vlucht steeds hetzelfde stempel. 

Nog iets anders begon bij de 6e proefvlucht weer, n.1. het 
aankomststempelen: zoowel in Frankfurt als in New-York. 
In Frankfurt bezigt men daar-voor het reeds bij de beschrijving 
der Olympiadepost vermelde stempel der Flug- und Luft
schiff haf en, hetwelk waarschijnlijk met de letters a tot en 
met h bestaat, alsook een machinestempel met denzelfden 
tekst. De post van Amerika naar Europa kreeg geen extra 
speciale afstempeling; zij is echter door dit aankomststempel 
te onderkennen. 

Canada. 

st.f^L^i. 

FIRST OFFICIAL FLIGHT 
PREMIER VOLOFFICIEb 

MAiLEYBURY-MUD LAKE 

In Canada vonden onlangs 
de volgende eerste post
vluchten plaats, waarvan 
de poststukken alle van de 
zoo aardige speciale af
stempelingen werden voor
zien. 

Op 8 Juni 1936 heen en 
weer van Cole via Golden 
Arm naar Red Lake. 

Op 21 Juli 1936 van 
Haileybury naar Mud Lake 
v.v. 

Een der gebezigde spe
ciale stempels is hierbij af
gebeeld. 

H. A. 
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„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
{het e.g. Jubileumboek). 

Exemplaren van dit boekwerk eijn verkrijgbaar 
bij de administratie ä f2,50 plus f 0,30 porto. 
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ECHTHEIDSKENMERKEN 
VAN HAMBURG NRS. 5 EN 18 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 
Beide hebben watermerk golflijn. 
No. 5 is ongetand, No. 18 getand: 13y^. 
Kenmerken: 

1. 5 lijnen. 
2. Wigvormig vlekje, soms ook horizontaal lijntje met punt. 
3. Krul meest door kort verticaal lijntje met rand ver

bonden. 
4. Krul soms met wigvormig groen vlekje. 
5. Kruleinde raakt band. 
6. Band raakt binnenrandlijn niet. 
7. Kop U meest gebroken. 
8. Krul raakt binnenrandlyn en band. 
9. 5 lijnen en 1 punt. Lijnen raken band, niet bovengedeelte 

krul. 
10. 3 heele en een halve lijn. 
11. Punt achter schilling. 
12. Punt bij kop van S van schilling. 
13. Een lijn. 
14. 7 lijnen en 1 punt. 
15. Krul raakt meest band en binnenrandlijn. 
16. Punt boven de E. 
17. Band staat vrij van binnenrandlü'n. 
18. Krul gebroken. 
19. 8 lijnen en 1 punt. 
20. 2 lijnen. 
21. Versiering raakt band. 
22. Meest open. 
23. Punt bij kop r. 
24. Versiering staat geheel vrij. 
25. Rechterster meest met kanteel verbonden. 
26. Driehoekje in de 4 bevat 1 punt, 1 vrijstaand lijntje en 

1 streepje in den linkerhoek. 
27. Dit gedeelte van de 4 is boven en beneden gebogen. 
28. Punt linker ster gevuld. 

J. K. RIETDIJK. 

29. Punt bij versiering. 
30. 3 lijnen. 
31. Men lette op dit vlekje onder de 4. Bij vele vervalschin

gen ontbreekt het of geheel of is totaal afwijkend van 
vorm. 

32. Streepje boven in de 4. 
33. T soms boven gebroken. 

Naar aanleiding van vele vragen het volgende: Het is niet 
bepaald noodzakelijk, dat a l l e opgegeven kenmerken op 
e e n zegel voorkomen. Het kan gebeuren, dat een of ander 
der kenmerken door slechten druk niet uitkomt of minder 
goed te zien is. 

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

VI. 
ROMEINSCHE MYTHEN EN LEGENDEN. 

Remus en Romulus. 
! * ' " ï ! . * ! ' " ' ' " ' 1 Volgens de legende waren Remus en 
; P m B H I S ^ ä ' Romulus de stichters van Rome; ge
: ^ E C ^ ^ ü ^ ^ ^ B : schiedkundig is dit niet bewezen. De 
■ I H H I H ^ U B tweelingen waren de zoons van god 
mWÊ/Ê^SÊ^m' ^a^s en Rhea Silvia, dochter van Nu
f E ^ B ^ ^ M n ! mitor, koning van Alba. Een Vestaal
'.foBKÊÊmUÊkm', sehe maagd mocht niet huwen, waartoe 

" * zij zich door een gelofte verbond. De 
oom van Rhea Silvia was zoo vertoornd dat zij die gelofte had 
gebroiven, dat hij haar tot straf levend liet begraven. De twee
lingen werden aan den oever van de Tiber te vondeling gelegd 
en door een wolvin gezoogd. Zij werden gevonden door den 
veehoeder Faustulus, die hen medenam en met behulp van 
zijn vrouw Acea Laurentia grootbracht. Zoodra Remus en 
Rom« lus het geheim van hun geboorte ontdekt haddt n, stelden 
z'j zic.i tot taak i.un grootvader Numitor, die doov Amulius 
van den troon was gestooten, in zijn rechten te herstellen. 
Vervolgens stichtten zij (volgens de overlevering> Rome in 
753 V. Chr. op de plaats waar zij destijds te vondeling werden 
gelegd. In een twist doodde Romulus Remus. Romulus 
heerschte nu alleen als koning over Rome. Hij voerde veel 
oorlogen met omwonende volkeren, die hij alle onderwierp 
behalve de Sabijnen, waarmede hij in 745 v. Chr. (?) een 
schikking trof, waarbij hij gezamenlijk met hun koning Tatius 
over beide volkeren zou regeeren. Later liet Romulus Tatius 
uit den weg ruimen. Zelf verdween hij spoorloos in 715 
V. Chr. ( ? ) ; waarschijnlijk werd hij op last van de senatoren, 
die genoeg van zijn dwingelandij hadden, vermoord. 

De wolvin komt voor op Italië 19291930, 5 c., 2 1. 55 en 
3 1. 70. 

DE GERMAANSCHE MYTHOLOGIE. 
De oude Germanen stelden zich de wereld voor als bestaande 

uit twee deelen: in het Noorden lag Niflheim (nevelplaats), 
in het Zuiden Muspelheim (vuurplaats). De wind, die uit het 
Zuiden kwam, deed in het Noorden het ijs smelten en daarop 
ontstond het leven in de gedaante van den afschrikwekkenden 
reus Ymir en de koe Audumbla. Deze zoogde Ymir en zijn 
geslacht. Daar de koe gebrek aan voedsel had (plantengroei 
bestond er nog niet) likte zij aan de ijsblokken en ziet, lang
zamerhand kwam van onder haar tong een schoone jongeling 
te voorschijn, Bör genaamd. Deze trouwde met Bestla, de doch
ter van een Reus, die hem drie zoons baarde, n.l. Wodan, Wili 
en We. Deze drie broeders werden de stamvaders van de 
Asen. Zij versloegen de oude Reuzen, op BerGelmir na, die 
op zijn beurt weer de stamvader werd van een nieuw Reuzen
geslacht. Uit deelen van het lichaam van Ymir schiepen de 
Asen de aarde, de zee en den hemel. De woning, bestemd voor 
de menschen, Midgard genaamd, werd vervaardigd uit Ymir's 
wenkbrauwen. Later, wandelend langs het strand, vonden de 
Asen Wodan, Hönir en Lödur de stammen van een esch en van 
een els op den grond liggen. Uit den esch schiepen zij Ask, 
den man, uit den els Embla, de vrouw. Wodan schonk hun 
leven en een ziel; van Honir ontvingen zij het verstand, van 
Södur kregen zij het bloed en een frissche kleur. Ask en 
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Embla ziJn volgens de Germanen de stamouders van alle 
menschengeslachten. 

Evenals Zeus op den Olympus troonde, zoo heerschte Wodan 
over de sterfelij ken en onsterfelijken in het Walhalla, dat men 
zich voorstelde als een versterkten gouden burcht, met een 
dakbedekking van schilden. In dezen burcht hielden de goden 
hun feestmaaltijden, waaraan ook de in het tweegevecht ge
vallen helden aanzaten. Met eten was Wodan matig, des te 
meer hield hjj van een beker goede „mede" ! Vele lekkere 
hapjes verdwenen in de muilen van zjjn twee wolven Geri en 
Freki, die tijdens den maaltijd steeds naast hem zaten. Op 
zijn schouder zaten de twee raven Hugin (zinnebeeld der 
gedachte) en Munin (zinnebeeld der herinnering). Op zijn 
hoofd droeg hij een gouden helm, in zijn rechterhand de speer 
die nooit miste, genaamd Gungnir. Als zoodanig zien we hem 
als heerscher temidden van goden en helden. Als heerscher 
over de wereld en de menschen vermomde hij zich in een 
wijden mantel met een slappen hoed op het hoofd, waarvan 
de neerhangende rand moest verbergen, dat de god maar één 
oog bezat. Als eenvoudig reiziger („Wanderer") trad hij dan 
bij de menschen binnen. Op de heen- en terugreis naar het 
Walhalla en op de jacht bereed hij zijn achtvoetig ros Sleipnir, 
dat met geweldigen vaart door het luchtruim rende. Wie hem 
zag oi hoorde werd met angst vervuld. In het latere bijgeloof 
moet de angst voor den z.g. „wilden jager" een overblijfsel zijn 
van het geloof aan Wodan. Ook is hij de opperste leider in 
den strijd en aanvoerder van de legers. Hij trok ten strijde, 
begeleid door zijn raven en door de z.g. „Walküren" of 
schenksters. De taak van deze maagden was, gehuld in borst
kuras, met den gevederden helm op het hoofd en bewapend 
met schild en lans, in het heetst van het gevecht de stervende 
helden uit het krijgsgewoel te dragen en op haar witte rossen 
naar het Walhalla te brengen. Later aan het feestmaal traden 
zij op als schenksters van de „mede", een honingdrank, waar
aan goden en helden zich gaarne tegoed deden. 

Wodan's eerste vrouw was Jord (zinnebeeld der aarde). Zij 
was de moeder van den machtigen Donar of Thor (zie onder 
Noorsche mythologie). Zijn tweede vrouw was Freya, de 
moeder van Balder of Baldur. Andere zonen van hem waren: 
Hoder, Tyr, Heimdall (de wachter bij den regenboog, die de 
verbinding tusschen hemel en aarde vormde), Wali, Bragi (de 
zanger) en Hermoder. In het Nibelungenlied wordt Brünhilde 
voorgesteld als een dochter van Wodan. 

De Germaansche godenleer kenmerkt zich door het element 
s t r ij d. In den beginne is er strijd tusschen de bewoners 
van Niflheim en Muspelheim, daarop volgt de strijd tusschen 
de Reuzen en de Asen. De Reuzen eischten steeds opnieuw 
wraak voor den moord op Ymir. De god Loki, oorspronkelijk 
een Ase, schaarde zich later aan de zijde van de Reuzen. In 
het beroemde Nibelungenlied wordt de strijd tusschen de 
Reuzen en de Asen voortgezet. Het hoofdmotief is de h e b-
z u c h t der goden en Reuzen, die elkaar het bezit van de 
z.g. „Nibelungenhord", bestaande uit de goudschat, den on-
zichtbaarmakenden helm (in het Duitsch de „Tarnkappe"" of 
de „Tarnhelm" genaamd) en den beruchten „Ring" of toover-
ring, betwisten. Aan den ring kleeft de vloek, dat hij den 
drager ervan dood en verderf zal aandoen. De schat, de helm 
en de ring zijn de gegevens voor de beroemde cyclus van 
Wagner's opera's, genaamd: „Der Ring des Nibelungen". 

Na deze lange inleiding keeren we nu eindelijk tot de post
zegels terug. Op verschillende zegels van de weldadigheids-
uitgiften van Oostenrijk 1926 en Duitschland 1933 treffen we 
n.1. voorstellingen aan, ontleend aan de „Ring des Nibe
lungen", benevens de afbeeldingen van gebeurtenissen uit het 
leven van legendarische Keltische en Germaansche figuren, 
zooals Tristan en Isolde, Lohengrin, Parsival en Tannhäuser, 
wier lotgevallen eveneens door Richard Wagner in de gelijk
namige opera's verwerkt zijn. De cyclus „Der Ring des Nibe
lungen" bestaat uit de opera's: Das Rheingold, Die Walküre, 
Siegfried en Die Götterdämmerung. Voorstellingen ontleend 
aan de drie eerstgenoemde opera's komen op postzegels voor. 

Het Rijngoud (Das Rheingold). 
In het water van den Rijn spelen en duikelen de drie Rijn

dochters: Woglinde, Wellgunde en Flosshilde, terwijl zij de 
goudschat bewaken. De leelijke dwerg Alberich maakt haar 
het hof, echter zonder succes. Plotseling valt zijn oog op de 
schitterende goudschat, die half onder een ro-^s verborgen 

'̂ ^̂  il. 
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De wanhoop der Rijndochters 
De Rijndochters doen Hagen nadat Alberich haar de schat 

een voorspelling. ontstolen heeft. 

ligt en zonder zich te bedenken maakt hij er zich meester van, 
tot wanhoop van de Rijndochters. Uit een gedeelte van de 
schat laat hij een ring maken, die den bezitter ervan onbe
perkte macht verleent, maar daartoe moet Alberich, als de 
eerste bezitter, de lietde vervloeken. Wodan zou gaarne de 
schat, den ring en den „Tarnhelm" bezitten tot verhooging 
van zijn macht en hev gelukt hem ook werkelijk door een list 
Alberich de schat enz. afhandig te maken. Op het oogenblik 
dat Alberich den ring verliest, vervloekt hij hem; den drager 
van den ring zal steeds dood en verderf treffen. 

De Reuzen houden Freya gevangen, wier nabijheid den 
goden de eeuwige jeugd moet doen behouden. Reeds beginnen 
zij snel te verouderen. Door bemiddeling van Loki verneemt 
Wodan, dat de Reuzen Freya willen loslaten, indien hij hun 
de goudschat, den helm en den ring schenkt. Na eenig aar
zelen besluit Wodan hiervan afstand te doen, doch den ring 
wenscht hij te behouden. Hierop verschijnt de godin Erda, die 
Wodan smeekt ook van den ring afstand te doen, welke hem 
anders dood en verderf zal brengen. Noode ontdoet Wodan 
zich van den ring. Zoodra de Reuzen in het bezit zijn gekomen 
van de goudschat, den ring en den „Tarnhelm" beginnen ze 
te twisten en er volgt moord en doodslag. Reeds is de vloek 
werkzaam. De schat wordt door de Reuzen verborgen in een 
onderaardsche grot en Alberich wordt aangesteld om deze te 
bewaken. 

De volgende bezitter van de goudschat, den „Tarnhelm" en 
den ring moet volgens de voorspelling een held zijn van on
besproken levenswandel, die uit „eigen vrijen wil" in het bezit 
ervan wil komen. Helaas moet deze held Siegfried zijn, dien 
dan ook een ontijdigen dood zal treffen en zijn nabestaanden 
zullen eveneens door het bezit van den ring in het verderf 
gestort worden. (Zie onder het hoofdstuk Siegfried). 

De Walküre (Die Walküre). 
Brünhilde is de dochter van Wo

dan. Zij wordt voorgesteld als een 
onversaagde maagd, zij draagt een 
borstkuras, op het hoofd een ge
vederden helm en is gewapend 
met schild en lans. Zij is de aan
voerster der Walküren, die tot 
taak hebben op haar vurige rossen 
de in den strijd gevallen helden 
naar het Walhalla te brengen. Nu 
gebeurt het, dat Brünhilde tegen 
het verbod van Wodan in, een 
held, die haar dierbaar is, tegen 

zijn vijand helpt beschermen. Haar vader is over haar onge
hoorzaamheid zoo vertoornd, dat hij haar in volle wapenrus
ting aan een rots ketent, waar zij in diepen slaap op haar 
bevrijder zal moeten wachten. Daarna roept Wodan den vuur-
god Loki en laat hem de rots omringen met een ondoordring-
baren vlammengordel. 

Siegfried. 
Siegfried is de held van het eerste gedeelte van het Nibe

lungenlied. Hij was de zoon van Siegmund en Sieglinde en 
volgens de overlevering afkomstig uit Xanten in het Neder-
rijnsche rijk. Reeds als jongeling was hij buitengewoon moe
dig en beroemd om zijn groote lichaamskracht. Voordat hij de 
wereld intrekt, smeedt hij, onder leiding van den smid Mime, 

M É M M MM 
Wodan's afscheid 

van Brünhilde. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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RAAD VAN BEHEER. 
Najaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e 
op Zondag 27 September 1936, des voormiddags te 11 uur, in 
Restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, te Utrecht. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Te beginnen met Zaterdag 12 September j.l. is ten P.T.T.-

kantore Roermond, bij wijze van proef, den tweeden Zaterdag 
van iedere maand van 3—4 uur een loket voor den verkoop 
van postwaarden opengesteld. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

ZEVEN EN TWINTIGSTE NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTENDAG TE HAARLEM 

4—6 SEPTEMBER 1936. 
(Het verslag van de Bondsvergadering, het Congres en de 

feestelijkheden zal worden opgenomen in het nummer van 
16 October 1936). 

Hier volgen de op de Bondsvergadering uitgebrachte ver
slagen : 

Jaarverslag van den eerste-secretaris. 
De ongunstige tijdsomstandigheden hebben helaas niet na

gelaten hun invloed ook op onze liefhebberij te doen gelden, 
want de 11 vereenigingen, die bii onzen Bond zijn aangeslo
ten, hadden op 1 Juli j . l . 2166 leden, zoodat wij met 64 leden 
zijn achteruitgegaan. 

Van de Ligue Internationale Philatélique et Aérophilaté-
lique werden geen gunstige inlichtingen ontvangen, zoodat 
geen verdere stappen tot toenadering zijn gedaan. Bij pogin_ 
gen om andere leden te doen toetreden, werd steeds het be
zwaar ondervonden, dat deze vereenigingen geen koninklijke 
goedkeuring hebben. 

In de bezetting der bestuursfuncties kwam geen verande
ring. 

In het afgeloopen jaar werden 4 bestuursvergaderingen 
gehouden en wel op 6 September, 21 December, 21 Maart en 
6 Juni. Aan de vereenigingen werd steeds van te voren toe
gezonden een lijst van door het dagelijksch bestuur afgedane 
zaken, alsmede een lijst van te behandelen stukken. De zeer 
uitvoerige notulen van deze vergaderingen werden in het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie opgenomen. 

Daar het Bondsbestuur geen bijzondere punten van bespre
king had voor een z.g. vóór-vergadering en ook van geen der 
aangesloten vereenigingen een verzoek hiertoe was binnen 
gekomen, werd besloten dit voorjaar geen vóórvergadering 
te houden. 

De Kapittel-vergadering besloot de Costerus-medaille uit 
te reiken aan den heer H. Y. Gatsonides te Amersfoort. De 
Waller-medaille werd op 26 Juni j.l. verleend aan den heer 
Léon de Raay te Amsterdam. De wisselbeker kwam tiidens 
het congres te Groningen eveneens in het bezit van den heer 
De Raay. 

Wederom moge met groote dankbaarheid gewag gemaakt 
worden van de vrijwillige verhooging hunner bijdragen door 
de vereenigingen „De Globe" en „U.Ph.V.", welke op 1 Juli 
j.l. gevolgd werden door die van „Breda". 

De Bond werd bij de ter aardebestelling van den heer 
Tresling vertegenwoordigd door de beeren Cramerus en Jo-
rissen. Verder werd de Bond vertegenwoordigd door den heer 
Cramerus op den Franschen philatelistendag te Beaune. De 
beeren Costerus en Cramerus waren verleden week tegen
woordig op het 11e congres van de F.I.P. te Luxemburg. 

De vereeniging „Op Hoop van Zegels" was zoo vriendelijk 
dit jaar als gastvrouw te willen optreden van dezen 27sten 
Nederlandschen Philatelistendag. 

Hoewel, zooals reeds eerder gezegd, van ons werken nauw_ 
keurig melding is gemaakt in de verschillende verslagen van 

de bestuursvergaderingen, moge hier toch nog op eenige be
langrijke punten gewezen worden: 

Aan de Roomsch-Katholieke Encyclopaedie, onder redactie 
van dr. G. Gorris S.J. te Amsterdam, werd medegewerkt door 
het verstrekken van een artikel onder het trefwoord „Post-
zegelkunde". 

De kwestie van het verzekeren van verzamelingen is nog 
steeds niet behoorlijk opgelost. De betrokken assurantie-maat
schappijen stellen allerlei voorwaarden, waaraan practisch 
niet te voldoen is. 

Daar een herziening van het bestaande keuringsreglement 
noodzakelijk werd geacht, werd een nieuw ontwerp gemaakt, 
hetwelk ter beoordeeling aan de vereenigingen werd toege
zonden. Met enkele opmerkingen werd reeds dadelijk reke
ning gehouden, terwijl aan deze vergadering om het eindoor
deel zal worden gevraagd. 

Naar aanleiding van een o. a. in het Handelsblad ver
schenen artikel, waarin de schrijver zich op laatdunkende 
wijze over de Philatelie uitliet, kwam de kwestie eener pers
commissie wederom ter sprake. Besloten werd nog niet tot 
de instelling hiervan over te gaan, zoolang het Bondsbestuur 
zelf in staat is het verweer tegen voorkomende ondeskundige 
en ongepaste kritiek behoorlijk ter hand te nemen. 

Met het Clearing Instituut werd gecorrespondeerd over de 
wijze van betaling van uit Duitschland betrokken postwaar
den, het betreffende antwoord werd in zijn geheel opgenomen 
in het Juni-nummer van het Maandblad. 

Met het hoofdbestuur der P.T.T. is o.a. gecorrespondeerd 
over de op 1 Januari j.l. buiten omloop gestelde zegels; over 
voortdurende beschadiging van philatelistisch gefrankeerde 
brieven aan het postkantoor te Schiedam; over het brengen 
van ook kleinere kavels op de lijst der veilingen van de 
P.T.T.; over het verkriigbaar stellen van de portzegels aan 
alle philatelisten-loketten; over het te voren overleg plegen 
wanneer een voorgesteld stempel wijziging behoeft. 

Een protest, ingekomen betreffende het besluit van den 
Koninklijken Belgischen Bond. om de ongetande zegels van 
na 1914 als van geen nhilatelistische waarde te verklaren, 
heeft langdurige besprekingen ten gevolge gehad. Oorsnron-
kelijk zou deze kwestie aan het oordeel van de F.I.P. onder
worpen zijn geworden, maar bij nadere beschouwing bleek 
het ons beter, dat wij ons rechtstreeks met den BeVischen 
Bond in verbinding zouden stellen om een bevredigende op
lossing ter zake te bereiken. 

Aan de F.I.P. werden enkele voorstellen ingediend om op 
haar 11e congres te doen behandelen, t. w.: 

1. De kwestie van het beoordeelen van een door een jury
lid „buiten mededinging" ingezonden collectie, wanneer het 
betrokken jury-lid plotseling verhinderd is zijn functie waar 
te nemen; 

2. betreffende de vele advertenties over het repareeren 
van beschadigde postzegels; 

3. betreffende de rakettenpostzwendel. 
Door tusschenkomst van de F.I.P. werden 350 series Griek-

sche postzegels ontvangen, welke verdeeld werden onder de 
jeugdafdeelingen van 8 vereenigingen. Met zeer veel genoegen 
werd geconstateerd, dat de pogingen om de jeugd tot ons te 
trekken in meerdere nlaatsen succes hebben gehnd Van onze 
zijde zijn wij begonnen om de door de jeugdafdeelingen der 
vereenigingen ,.Zuid-Limburg" en ..Vlissingen" bijeenge
brachte eenvoudige series Nederlandsche zegels door tus
schenkomst van de F.I.P. aan het buitenland aan te bieden. 
Meerdere vereenigingen hebben reeds hun toezegging gedaan 
voor het verstrekken van dergeliike zegels, zoodat onze Bond 
op den ingeslagen weg kan voortgaan. 

De eerste-secretaris. 
W. G. ZWOLLE. 

Verslag van het hoofd van den keuringsdienst 1935/36. 
Mocht ik de beide vorige jaren aan den penningmeester 

respectievelijk ƒ91,63 en ƒ90,16 kunnen afdragen als zuiver 
provenu van deze afdeeling, deze post kon, na aftrek van 
diverse onkosten, het thans niet hooger brengen dan ƒ 31,49, 
welk bedrag aan den penningmeester is gegireerd. Zou ook 
hiervan nog de crisis oorzaak kunnen zijn, of zijn de verza
melaars zoo ten volle van de echtheid hunner bijeengebrachte 
schatten overtuigd ? 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Jaarverslag van den penningmeester over 1935-1936. 

Inkomsten. 
Saldo 
Contributie . . . . 
Vrijwillige bijdrage Utrechtsche Phil. Ver 
Vrijwillige bijdrage „De Globe" 
Belangstellende leden 
Keuringsdienst . . . . 
Rente spaarbank . . . . 
Verkoop bezittingen . . . . 

ƒ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

425,50 
779,80 

10,— 
4,35 

1 8 , -
31,49 
37,73 
18,90 

Maandblad 
Bestuursvergaderingen 
Bondsvergadering 
Contributie F.I.P. 
Representatie 
Huishoudelijk 
Saldo 

Uitgave n. 

, 
» • 

. 
, , 

ƒ 1325,77 

81,32 
112,75 
413,15 
65,— 
76,50 

161,90 
415,15 

ƒ 1325,77 

Begrooting 1936.1937. 

Inkomsten. 
Saldo 
Contributie (2166 leden) 
Vrijwillige bijdragen 

Utrechtsche Philatelisten Vereeniging 
Postzegelvereeniging „Breda" 

Belangstellende leden 
Keuringsdienst . . . . 
Rente Spaarbank . . . . 
Verkoop bezittingen . . . . 

Uitgaven. 
ƒ 415,15 
- 758,10 

- 10,— 
- 20,05 
- 16,— 
- 30,— 
- 35,— 
- 15,— 

ƒ 1299,30 

Over het tijdvak 1935/36 werden 22 inzendingen, ook uit 
Ned.-Indië, met 52 zegels van Nederland en Koloniën aan_ 
geboden, en werden 14 inzendingen met 56 zegels van andere 
landen aan buitenlandsche keurmeesters ter keuring toege
zonden, waarvoor geen extra kosten aan de inzenders zijn 
berekend. 

Voor het falsificaten-album ontving ik schenkingen van de 
beeren Van den Berg en Cramerus te Breda, Ouirijnen te Gin-
neken, Polling te Haastrecht en dr. Mak van Waay te 's-Gra-
venhage, waarvoor ik, onder aanbeveling, nogmaals dank 
betuig. 

De samenwerking met de leden der keuringscommissie, de 
beeren dr. Frenkel en S. Keiser, was als steeds hoogst aan
genaam, terwijl ook de heer Blok, procuratiehouder der firma 
Keiser & Zoon, steeds zijn medewerking verleende. Aan al 
deze beeren mijn hartelijken dank. 

Het behoeft zeker geen betoog, dat ik deze afdeeling van 
den Bond, evenals het falsificaten-album, gaarne in uwe her
innering aanbeveel, in het belang van allen, die onze mooie 
liefhebberij een warm hart toedragen. 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.G.zn. 

Verslag van de werkzaamheden van het Bondsinformatie
bureau over 1935/36. 

In het afgeloopen jaar is er weer heel wat correspondentie 
gevoerd. Over allerlei onderwerpen werden inlichtingen ge
vraagd: de een informeerde naar de betrouwbaarheid van 
een handelaar of verzamelaar, de ander vroeg raad over den 
verkoop van zijn collectie; velen wenschten inlichtingen om
trent ruil en verkoop van zegels in Duitschland; nog anderen 
informeerden naar philatelistische lectuur of het aanschaffen 
van een album, enz., enz. Het grootste aantal brieven betrof 
echter klachten over het niet voldoen van de gekochte zegels, 
het niet voldoen van de gekochte kavels op veilingen, het 
niet retourneeren van ruilzendingen, enz. In deze laatste ge
vallen werkte het informatiebureau dus, evenals vorige jaren, 
weer als incassobureau, en ik moet zeggen met succes. Op 
een hooge uitzondering na kwamen de meeste bedragen bin
nen, zij het dan ook na tal van dringende brieven en bedreigin
gen met een aanklacht bij de justitie of plaatsing op de 
„zwarte lijst". Deze laatste heeft op sommige slechte beta-

Maandblad 
Bestuursvergaderingen 
Bondsvergadering 
Contributie F.I.P. 
Representatie 
Reserve 
Postmuseum 
Huishoudelijk 
Onvoorzien 
Saldo 

ƒ 60 — 
- 120,— 
- 325,— 
- 65,— 
- 100,— 
- 50,— 

pro memorie 
- 100,— 
- 64,15 
- 415,15 

Stand der financiën. 
Saldo 1936 
Reserve 
Boek Vellinga 

ƒ 1299,30 

ƒ 415,15 
- 800,— 
- 481,38 

ƒ 1696,53 

Iers, vooral onder de handelaren, een magische uitwerking. 
Het is dan ook een vaststaand feit, dat een postzegelhande
laar, wiens naam er op voorkomt, zeker kan zijn, dat zijn 
reputatie naar de maan is. Merkwaardig is, dat nog zoo vele 
verzamelaars hun zegels uit het buitenland betrekken, hoe
wel men, zeer bijzondere wenschen uitgezonderd, m.i. ner
gens beter en goedkooper terecht kan dan in ons eigen land. 
Toch heeft mij een bericht in het Ned.-Indisch Postzegelblad 
gefrappeerd, waarin vermeld staat, dat verschillende ver
zamelaars daar klagen over de Nederlandsche handelaren. 
Dit kan ik mij niet begrijpen, daar mij het laatste jaar geen 
enkele klacht uit Indië bereikte. Waarom zich dan niet tot 
het bondsinformatiebureau gewend ? Of zou men van het 
bestaan daarvan in die verre gewesten niet op de hoogte zijn ? 
Ik zal echter de moeite nemen binnenkort een artikeltje aan 
genoemd blad ter plaatsing toe te zenden. 

Tot slot nog een opmerking. Een paar vereenigingen hebben 
de goede gewoonte mij zoo nu en dan een opgave te verstrek
ken van hare geroyeerde leden, met vermelding van motie
ven. Het zou zeer wenschelijk zijn, dat andere vereenigingen 
dit voorbeeld volgden. 

De beheerder van het Bondsinformatiebureau, 
J. A. KASTEIN. 

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

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

Hilversum (V.). 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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B E G R O O T I N G 1 9 3 7. 

ONTVANGSTEN. U I T G A V E N . 

Hoofdstuk I. — L e d e n . 
Ar t . 1. Con t r ibu t i ën . . . . ƒ4310, -

„ 2. E n t r e e g e l d e n . . . - 50,-
ƒ 4360,-

Hoofdstuk I I . — V e r k o o p . 
Art . 1. W i n s t ƒ 75,— 

Hoofds tuk III. — D i v e r s e n . 
Art . 1. Ad v e r t e n tien Jaarboekje . ƒ 20,— 

„ 2. Verkoch te Handboeken . . - 25,—• 
„ 3. Toeval l ige ba ten . . . - 20.— 

75,— 

65,— 

ƒ 4500,— 

Aldus vas tges t e ld , 16 Mei 1936. 
De voorzi t ter , 

L. VAN E S S E N . 
De penningmees ter , 

T H . H. K L I N K H A M E R . 
Gezien, de financiëele commissie, 

J . W. aTORM VAN ' S - G R A V E S A N D E . 
A. P . VAN SCHILFGAARDE. 
O N L E E S B A A R . 

Toelichting begroot ing 1937. 
On tvangs t en . 
Hoofds tuk I , a r t . 1, contr ibutiën, is ge raamd voor een a a n 

tal van 812 leden ad ƒ 5,— plus een vermeerder ing van 50 
leden. | < 

Hoofds tuk III, a r t . 1. Deze post is, gezien de on tvangs ten 
ten vor igen j a r e , me t ƒ 15,— verminderd. 

De over ige posten bleven onveranderd. 
U i tgaven . 
Hoofds tuk I I , a r t . 3. Deze pos t is aan de begroot ing t o e 

gevoegd in ve rband me t de instell ing van een leescirkel in 
Indië. 

Hoofds tuk I I , a r t . 6. Deze pos t liet een kleine ver lag ing toe. 
Hoofds tuk V, a r t . 3. Gezien de u i tgaven in 1935, was een 

verhooging h i e r gevi^enscht. 
Hoofds tuk V, a r t . 4. Door wederinstel l ing der ver lo t ing was 

raming v a n dezen pos t noodzakelijk. 
De over ige posten ondergingen geen verander ing . 

Hoofds tuk I. — A l g e m e e n e u i t g a v e n . 
Ar t . 1. Re is - en verblijfkosten bes tuu r . ƒ 250,— 

„ 2. Lokaa lhuur . . . . - 30,— 
„ 3. Por t i , sec re ta r i aa t en archief . - 400,— 
„ 4. Algemeene ve rgader ing . . - 100,— 

ƒ 780,— 

Ar t . 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Ar t . 1, 

Hoofdstuk I I . — B i b l i o t h e e k . 
Onderhoud bibliotheek . . ƒ 40,-
Aankoop bibliotheek 
Idem voor J a v a en Buitenbez 
Berg ing bibliotheek 
Assuran t iepremie bibliotheek 
Leescirkel 

50,— 
80,— 

100,— 
5,80 

50,— 
- 325,80 

Hoofdstuk III. 
Retr ibut ie 

A f d e e l i n g e n . 
ƒ 600,-

Hoofdstuk IV. — T ij d s c h r.i .f.t . 
A r t . 1. Kos ten van he t ve reen ig ings -

o rgaan na a f t rek opbrengs t 
abonné 's , enz. . . . . ƒ 1700,— 

600,-

1700,-

Ar t . 1. 
„ 2. 
„ 3. 
„ 4. 

Hoofdstuk V. — D i v e r s e n . 
Jaarboekje . . . . ƒ 300,— 
P r o p a g a n d a . . . . - 100,—• 
Lidmaatschap Ned. Bond . . - 350,— 
Verlot ing . . . . . . 150,— 

900,— 
Hoofdstuk VI. — B u i t e n g e w o o n . 

Ar t . 1. Tentoonstel l ingsfonds . . p r . mem. 
pr . mem. 

A r t . 1, 
Hoofdstuk VII 

Onvoorzien 
O n v o o r z i e n . 

ƒ 194,20 
194,20 

ƒ 4500,— 

590. H. A. Hoogervors t , Se r ingens t raa t 6, Aalsmeer . (V.) . 
620. A. M. V. Hekking , Tandjong P inang (Riouw) . 
622. L. C. v a n Staveren , Heemskerk laan 3, Medan ( S u m a t r a ) . 
623. E. S t reckeisen , Ond. S impang Gambir, Pos tkan toor N a -

ta l (S .O.K. ) . 
627. mevr . P . C. van der Kroft , Bessieweg 38, Makassa r 

(Ce lebes ) . 
628. S. T h a i J a n t z e n , H .B.S . - s t raa t 13, Soerabaja ( J a v a ) . 
630. J . Grosse , Embong Kemir ie 5, Soerabaja ( J a v a ) , 
634. J . W. H a m e r s , Wilhelminaweg 3, Tjepoe ( J a v a ) . 
637. ir. H . Nijenhuis , N.I .S.-boulevard, Tjepoe ( J a v a ) . 
642. O. Fe l ix , Ngolopark 4, Tjepoe ( J a v a ) . 

Verbeter ingen jaarboek. 
Voor 561, Ipsen , A. E., te lezen: 461, Ibsen, A. E. 
Voor 170, H i l a r in s , te lezen: 170, Hi lar ius , J . 

31. G. Bibér ian . 

281. J . W. Beunk . 
64, H. Lewin . 

Afgevoerd. 

Bedankt . 

J. K. RIETDIJK. 

Overleden. 
504. J . D. Tres l ing. 

Adres wij z igingen. 
556. G. R. War t ena , p.a. Depa r t emen t van koloniën, Den H a a g . 
944. A. J . Sluijtman, Nieuwe Nonnendaalscheweg 6, Nijmegen. 
974. Max Pool, Badhuisweg 44, Scheveningen. 
310. A. Kriebel, Kwelkade 55 t t , Tiel. 
286. K u r t Weber, Bollensdorf (Pos t Buckow) , Märkische 

Schweiz (Dui tschland) . 
15. G. L. K. Thenu, K e n a n g a s t r a a t 16, Semarang ( J a v a ) . 

351. G. J. Groenendaal , Regentesse laan 21, Apeldoorn. 
941. W. P. Coolhaas, E m m a l a a n 25, U t rech t . 
474. P . Blom, Graaf J a n l a a n 45, Naa rden . 

81 . S. de Boer, L innaeusparkweg 53, Amste rdam, O. 
397. F . A. M. Har te r ink , Lho Soekon (At j eh ) . 
920. ir. G. Wilson, Laan van Meerdervoor t 210, Den H a a g . 
553. F . J . Bernhai 'd, Terhoffs tedeweg 21, Overveen. 
825. dr. ir. W. H. Zaaijer, Zuider Amste l l aan 104, A m s t e r 

dam, Z. 
516. B. Schnitger , Kleverparkweg 168, Haa r l em. 
540. B. Nieuwenhuijs, Bas Backer laan 30, Apeldoorn. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
le Secret.: J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastr. 26, Breda. 

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

Aanwezig zijn 37 leden, die door den voorzitter, den heer 
Cramerus, worden welkom geheten, waarna hij het overl\jden 
van ons lid, den heer Coenen, memoreert. De notulen der vorige 
vergadering worden goedgekeurd. Ingekomen is een schrij
ven van den heer Lim te Samarinda betreffende de openings-
vlucht Tarakan-Batavia, van den heer Timmerman te Bata
via, die zo vriendelijk is zegels voor de jeugdafdeling aan te 
bieden, van den heer Wijsmuller te Eindhoven, die verschil
lende speciaal-verzamelingen te koop aanbiedt. 

Besloten wordt de U.Ph.V., ter gelegenheid van haar 30-
jarig bestaan op 26 September a.s. een bedrag van ƒ 5,— te 
zenden voor aankoop van een medaille. De heren Cramerus 
en Soutendam zullen als afgevaardigden van „Breda" de feest-
vergadering bijwonen. De voorzitter wekt daarna de leden op 
de Philatelistendagen te Haarlen, Luxemburg en Lier bü te 
wonen. Bij voldoende deelname zal een tocht per autocar naar 
Lier worden georganiseerd. 

Daarna volgt de verloting, waarvoor dankbaar een 3-tal 
zegels van de U.S.A., geschonken door Pater Cools, worden 
geaccepteerd. Bij de rondvraag beklaagt de heer Vorsterman 
van Oyen zich over geruilde zegels in de rondzendingen. De 
voorzitter antwoordt hem, dat het bestuur actief is, om dit 
kwaad zo veel mogelijk te beteugelen, doch dat niet steeds is 
te achterhalen, wie zich ten koste van de inzenders van betere 
exemplaren in zijn verzameling voorziet. Dezelfde heer vraagt 
ook inlichtingen omtrent boekjes, welke momenteel in de rond
zendingen circuleren van wijlen den heer Jacobs. De voorzit
ter deelt hem mede, dat een commissie uit het bestuur, op ver
zoek van de weduwe, de zegels in boekjes heeft geplakt en ter 
circulatie heeft gegeven, menende hierdoor de hoogst moge
lijke opbrengst te verkrijgen. De heer Colen vraagt, of er be
zwaar bestaat in de boekjes van de inzendende leden zegels 
te koop te vragen. Hiertegen bestaat geen enkel bezwaar. 

Niemand meer het woord verlangende, wordt de vergade
ring door den voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Candidaat-leden. 
E. A. Wijsmuller, accountant. Wilhelminaplein 17, Eindhoven. 

(Voorgedragen door J. van Abbe, Eindhoven). 
A. van Ojen jr., kantoorboekhandelaar, Hoogeindsestraat 8, 

Tiel. (Voorgedragen door J. W. Wiggers, Breda). 
Overleden. 

413. W. C. Coenen, te Breda. 
Adreswij zigingen. 

72. B. H. Farret Jentink, thans Van Loostraat 65, 's-Graven-
hage. 1 "" 

86. C. H. J. van der Geld, thans Soerabajaweg 21, Batavia, C. 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maandag 28 September 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. 

Jeugdbijeenkomsten in de „Beurs van Breda" (ingang St. 
Jans t raa t ) : 

voor jongens beneden 16 jaar, wier geslachtsnaam begint 
met A tot en met L alsmede voor de meisjes beneden 16 jaar, 
op Zondag 4 October 1936, te 10.30 uur v.m.; 

voor jongens beneden 16 jaar, wier geslachtsnaam aanvangt 
met M tot en met Z, op Zondag 18 October 1936. te 10.30 
uur v.m.; 

voor jongens en meisjes van 16 en 17 jaar op Woensdag 
14 October 1936, te 8 uur n.m. 

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

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

Adresveranderingen. 
J. D. van Brink, Hulkesteinscheweg 2a, Arnhem. 
L. P. Burkels, Haarlemmerweg 559 III, Amsterdam, W. 

Bedankt als lid. 
J. G. van Tongeren, Amsterdam. 

Candidaat-lid. 
E. W. S. M. Piek, bankdirecteur, Palestrinastraat 14 I, Am

sterdam, Z. (Voorgedragen door J. A. Kastein). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 12 September 1936, des 
avonds te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 

Lodenvergadering op Zaterdag 19 September 1936, des 
avonds te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Mededeeling. 
Onze September-vergadering wordt NIET gehouden op den 

laatsten Zaterdag der maand, doch een week vroeger. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

HET ZESDE LUSTRUM DER U. PH. V. 
Zaterdag 26 September 1936. 

5 uur. — Reunie van gas*"en 
en leden in Hotel des Pays-Bas, 
Janskerkhof, Utrecht. 

6 uur. — Gemeenschappelijke, 
eenvoudige maaltijd in restau
rant Cortenbach, Janskerkhof 
6, Utrecht. Prijs voor den maal
tijd— zonder dranken — ƒ1,50. 
De leden die zich bij dezen 
maaltijd wenschen aan te slui
ten, gelieven zich vóór 26 Sep
tember op te geven aan den 
heer P. Cortenbach, Janskerk
hof 6, Utrecht. 

8 uur. — Peestavond in hotel 
Noord-Brabant; ingang Drie-
haringstraat. De feestcom
missie bestaat uit de beeren 
mr. J. H. Vuljstingh, dr. P. H. 
van Gittert, S Noordhoff en 
H. F. J. Kaub. Avondkleeding 
niet noodzakelijk. De voorste 
rijen stoelen en tafels in de 
zaal zijn gereserveerd voor de 
gasten, het bestuur en de 
feestcommissie met dames. 

Indeeling van den feestavond. 
1. Welkomstwoord van den voorzitter tot de gasten en 

leden. 
2. Gelegenheid tot het aanbieden van gelukwenschen. 
3. „Cérémonie protocolaire philatélique". 
4. Uitvoering van het gezelschap „Larette" en „Osta"; 

dansen. 
Tentoonstelling, uitsluitend voor leden der U. Ph. V., 
op Dinsdag 6 October 1936, te 8 uur n.m., in de 

Handelsbeurs aan de Mariaplaats 13, te Utrecht. 
Deze tentoonstelling is toegankelijk voor alle leden met hun 

dames. Introducties op naam zijn gratis verkrijgbaar bij het 
bestuur. Aan alle leden, die de vergadering van 15 Sep
tember bezoeken, worden, desgewenscht, introductiekaarten 

TENTOONSTELLING 
• • U T R E C H T S C H E ■ -
■ • PHILATELISTEN • ■ 
^ • V E R E E N I G I N G • -

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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uitgereikt. Introductiekaarten moeten op 6 October aan den 
ingang van de zaal worden getoond en afgegeven. 

Indeeling van den tentoonstellingsavond. 
1. Welkomstwoord van den voorzitter. 
2. Opening van de tentoonstelling door den heer H, A. J._ 

Boudier, directeur van het hoofdpostkantoor te Utrecht. 
3. Bezichtiging van de tentoonstelling. 
4. Prijsuitdeeling. 
De tentoonstellingscommissie bestaat uit de beeren J. G. 

Raatgever, F. de Bruijn, C. Deenik, A. van Straten en H. 
van Riezen. 

Het dertigtal inzendingen voor de tentoonstelling heeft alle 
verwachtingen verre overtroffen. Reeds is voor ruim 120 M.̂  
ingeschreven. De datum van sluiting der inschrijving is uit
gesteld tot 15 September 1936. 

De ter|j:nnnat.p11inp- ia verdeeld in viar gTOupen. NüCTërland 
en Koloniën, Europa, Overzeesche Gewesten en een afdeeling 
vliegpost. ledere inzender ontvangt een bronzen afslag van 
de speciaal voor deze tentoonstelling vervaardigde legpenning. 
Door het Maandblad, verschillende bevriende vereenigingen 
en enkele belangstellende eereleden en leden zijn totaal een 
vijftiental verguld zilveren en zilveren afslagen van deze leg
penning als prijzen beschikbaar gesteld. De Bond schonk als 
prijs een bronzen afslag van de vroegere Bondsmedaille. 
Deze prijzen zijn door de tentoonstellingscommissie over de 
verschillende groepen verdeeld. Degene, wiens (wier) inzen
ding met verguld zilver of zilver wordt bekroond, ontvangt 
geen bronzen herinneringsafslag van de legpenning. 

De jury is als volgt samengesteld: 
Voor Nederland en Koloniën: mr. J. H. Vuüstingh en de 

heer G. A. Evers; 
voor Europa: dr. P. H. van Gittert en de heer K. R. van 

der Lee; 
voor Overzeesche Gewesten: dr. P. Spaapen te Zeist en de 

beer H. F. J. Kaub; 
adviseerend jurylid voor alle groepen is de heer C. Deenik. 
De inzenders moeten zelf bun inzendingen op Dinsdag 6 

October 1936 tusschen 2 en 6 uur in de Handelsbeurs komen 
opzetten. Onmiddellijk na afloop van de tentoonstelling breken 
zij zelf bun inzendingen weer af en nemen deze zelf weer 
mede. '' 1 lü 

De voorzitter der U. Bh. V., 
W. G. DE BAS. 

HM ansehe Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhaffe. 
Secretaris: A. STARINK jr., Valeriusstraat 15, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
M. Pb. van Romondt, Weimarstraat 143, Den Haag. 
P. H. Kremer, Den Haag. 

Candidaat-lid. 
J. Kroger, Waldeck Pyrmontkade 47, Den Haag. 

Adreswijzigingen. 
A. Starink jr., Valeriusstraat 15, Den Haag. 
Max Pool, Badhuisweg 44, Scheveningen. 
P. A. F. Bloys van Treslong Prins, Sadeestraat 22a, Den 

Haag. 
mej. M. A. van Maanen, Laan van Meerdervoort 380, Den 

Haag. 
mr. Chr. A. de Vries, Comediebuurt 5, Batavia, C. 

Bedankt als lid. 
D. van Rijswijk, Den Haag. 
E. Marcar, Voorburg. 

J. K. RIETDIJK. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 24 September 1936, des avonds 

te 8K uur, in hotel »De Gouden Kroon", Prederik Hendrik
laan, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Bal
lotage nieuwe leden. Éventueele veiling. Verloting. Rond
vraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op 26 Augustus 1936 
in „'t Zuid", 's-Gravenhage. 

Aanwezig 63 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering met een speciaal welkom aan een gast 
en de aanwezige candidaat-leden. Ingekomen zijn een brief 
van de Haagsche Postzegelbeurs in „Amicitia" en het jubi
leum-jaarboekje van „Op Hoop van Zegels" te Haarlem. 

Ter bezichtiging door de aanwezigen zijn de volgende merk
waardigheden medegebracht: 

1. 4 verschillende exemplaren spiegeldruk luchtpostzegels 
Ned.-Indië; 

2. 2 vellen zegels (medegebracht uit Yokohama) van Korea, 
China en Formosa, alle valsch; 

3. 2 X 2 automaatzegels, lange zijde ongetand of tanden 
afgesneden; 

4. een driehoekzegel van 6 c. ongetand, volgens veler mee
ning ziin de tanden weggeknipt; 

5. enveloppe met zegels en Ie en 2e stempel van de „Cercle 
de la Presse" te Montreux; 

6. een brief Olympia-vlucht naar Amerika; 
7. ongetand tentoonstellingsblok 4 X 3 c. van Amerika. 
De notulen der voorgaande vergadering worden goedgekeurd 

met de opmerking dat vergeten is te vermelden, dat de no
tulen der voorlaatste vergadering in orde zijn bevonden. Op 
voorstel van het bestuur worden drie leden wegens niet-
betalen van de contributie geroyeerd. 

Bij de ledenverkiezing worden de candidaten aangenomen-
met 46 stemmen voor. I l blanco en 1 van onwaarde. De beeren 
H. J. van der Poll, A. A. Heijting en A. Ruijter worden hierna 
door den voorzitter op de gebruikelijke wijze geïnstalleerd. 
Bij de maandelijksche verloting wint de heer Mioch den len 
prijs. Na de veiling nemen de beeren Saris en Kirchner deel 
aan de rondvraag. Daarna sluit de voorzitter bet vergaderings
gedeelte en gaat men nog tot half elf met ruil en verkoop 
verder. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
817. A. Ruijter, Hobbemastraat 292, Den Haag. 
818. J. Zandvliet, Bilderdijklaan 20, Voorburg. 
8] 9. mr. W. Bisschop, Verhulststraat 47, Den Haag. 
820. H. J. van der Poll, Harstenhoekweg 59, Scheveningen. 
821. A. A. Heijting, Regentesselaan 5, Rijswijk (Z.-H.). 
822. J. van der Toorn, Helmstraat 14, Scheveningen. 
Jeugdlid. W. Dekker, B 254, Giesendam. 

Bedankt. 
D. 655. W. F. Bouman, Dordrecht. 
D. 740. R. W. Vink, Dordrecht. 

Geroyeerd. 
105. J. Boekhoorn, Nijmegen. 
244. H. S. Menge, Nijmegen. 
254. W. J. van Genderen, Nijmegen. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Candidaat-leden. 
A. E. Banse, Cederstraat 55, Den Haag. (Voorgesteld door 

N. B. Doorschot en Th. J. C. Boogaard). 
P. Keuzenkamp, Oude Vischmarkt 20, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
B. Bos, Orchideestraat 6, Den Haag. (Voorgesteld door J. A. C. 

Achilles). 
H. A. A. Sangster, Berberistraat 107, Den Haag. (Eigen aan

gifte). 
Jeugdlid. H. J. de Visser, Bleekerstraat 19, Enschede. (Voor

gesteld door G. van der Mark). 
Overschrij ving. 

Het lidmaatschap van J. Jongenelen wordt overgeschreven op 
490. J. Delsman, Van Alphenstraat 84, Voorburg. 

Adresveranderingen. 
754. H. Heeringa, Marnixstraat 16, Leeuwarden. 

3. J. van Rossum, Tjiliwoengstraat 6, Bandoeng. 
512. F. W. Voswinkel Dorseler, Waalsdorperweg 209, Den 

. Haag. 
313. P. Hagemeijer, Beeklaan 301, Den Haag. 
196. A. Kruisheer, Tweede Schuijtstraat 194, Den Haag. 
652. K. Babajeff, Boddaertstraat 20, Den Haag. 
443. F. B. Wicherink, Banaanstraat 27, Den Haag. 
570. H. E. van der Heide, Nie. Beetsplein 5, Heemstede. 
508. S. Sautema, Molenweg 301, Zwolle. 
802. A. W. G. Zijlstra, Molenweg 299, Zwolle. 
454. W. van Huystee, Anemoonstraat 28, Zwolle. 
382. H. Hannessen, Anemoonstraat 32, Zwolle. 
120. dr. F. C. Kraneveld, p.a. Familie Verhoeff, Agrippina-

straat 22, Voorburg (Z.-H.). 
592. R. P. L. Haverhoek, Den Haag ? 
749. A. C. Nieuwstadt, Voorburg ? 
679. J. M. V. Kamps, Velpschestraat 45, Den Haag. 

11. ir. K. de Munter (van Den Helder), Daendelsstraat 32, 
Den Haag. 

622. H. P. Huffnagel, Nunspeetlaan 204, Den Haag. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7K uirr, ledenvergadering op 
Woensdag 23 September 1936, des avonds te 8 uur, in het 
„Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Verkiezing commissie voor de groote verloting 1937. 
6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rondvraag. 9 OFFICIEEL RUIL-
UUR. 

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, Westwal 30b, Goes), eiken 3en Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, He-
rungerweg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: l'A 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. 

Vergadering afdeeling Tilburg (secretaris: A. Franken de 
Haes, Gerard de Bondtstraat 12, Tilburg), 1 October 1937, 
in café-restaurant Remmers, Tilburg. 

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: 

(15) 

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

Ernst Casimirlaan 54, Arnhem. 

Candidaat-lid. 
A. F. Scholten, Apeldoornscheweg 102, Arnhem. 

Overleden. 
14. baronesse Van Sijtzama-Von Mühlen, Velp. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 30 September 1936, des avonds 

te 8 uur, in „National", Arnhem. 

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

VERSLAG der gewone bijeenkomst, gehouden op Dinsdag 12 
Mei 1936, des avonds te 7>i uur, in de bovenzaal van 
het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, Korte Hoogstraat 27a, 
Rotterdam. 

Aanwezig 20 leden. De voorzitter opent te ruim half acht 
de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De 
heer Van Putten doet de mededeeling, dat de heer Van der 
Stoel lid onzer vereeniging wenscht te worden. Met algemeene 
stemmen wordt deze als lid aangenomen, waarna voorlezing 
geschiedt van een schrijven van den heer Zwolle betreffende 
de Costerus-medaille. Onze club laat een en ander gaarne 
over aan de beslissing van het Bondsbestuur. Verder leest de 
secretaris de notulen der April-vergadering, welke ongewij
zigd worden goedgekeurd. Daarna geeft de voorzitter het 
woord aan den heer Vooren, die ons Hongarije zal laten zien. 
Deze begint met een korte inleiding betreffende den stand 
der watermerken en laat vervolgens de eerste helft der col
lectie passeeren. Zeer uitvoerig worden deze keurig opge
zette zegels bekeken, en aan het eind spreekt de voorzitter 
den heer Vooren toe voor zijn buitengewone liefde en toe
wijding, aan het verzamelen dezer collectie betoond. Nadat 
de heer Weijer nog eens op doorzenden der portefeuilles heeft 
gewezen, sluit de voorzitter deze goed bezette bijeenkomst. 

L. W. I. 
VERSLAG der gewone bijeenkomst op Dinsdag 9 Juni 1936. 

Aanwezig 22 leden. De voorzitter opent deze bijeenkomst en 
verzoekt den secretaris de notulen der vorige vergadering te 
lezen. Deze worden zonder wijziging goedgekeurd. Daarna 
worden als vertegenwoordigers der Bondsvergadering te 
Haarlem aangewezen de beeren Van Harderwijk en Frenkel. 
Hierna kreeg de heer Vooren gelegenheid, het tweede deel van 
zijn verzameling Hongarije te laten zien. Genoemde heer be
gint met erop te wijzen, hoe de zegels in 1867 gemeenschappe
lijk met Oostenrijk in omloop werden gebracht. Nu zijn daarop 
de Hongaarsche afstempelingen weer afzonderlijk te verza
melen. In 1871 kwamen de eigen zegels, weer verdeeld in die, 
welke op handpapier en die, welke op machinepapier werden 
vervaardigd. Deze zegels vormden weer een hors d'oeuvre 
voor de dienst- en portzegels, die verder passeerden. Geruimen 
tijd waren de leden in aandachtige belangstelling en na af
loop was het de heer Van Harderwijk, die den heer Vooren 
den dank de'- vergadering bracht. Speciaal de Hongaarsche 
afstempelingen op de eerste zegels en de interessante dienst
en portzegels vormden een mooi programma voor den avond, 
waarvoor hulde werd gebracht. Dan volgt de verloting van 
het extra zegel; ditmaal was het de heer Van Genderen, die 
daarop beslag legde. Aan het slot wenscht de voorzitter allen 
een prettige zomervacantie, waarna hij deze bijeenkomst sluit 
en allen in September weer in gezondheid hoopt bijeen te 
zien. L. W. I. 

Nieuw lid. 
W. van der Stoel, Schepenstraat 56a, Rotterdam, C. 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 
J. K. RIETDIJK. — PÜSTZEGELVEIUNGEN. 
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Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secr.: H. WEIJENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overveen. 

Ingeschreven als lid. 
118. J. F. Beijerinck, Harmenjansweg 6, Haarlem. 

Adresveranderingen. 
246. C. B. Mans, penningmeester der vereeniging, thans Mes

daglaan 13, Heemstede. 
240. A. Hartendorp, thans Verbindingsweg 10, Bloemendaal. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 25 September 1936, 

des avonds 8K uur, in het Gebouw van den H.K.B., Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 24 
Augustus 1936, gehouden in hotel Elzenga, Groningen. 

Aanwezig 28 leden. Bij de opening om half negen spreekt 
de voorzitter zijn genoegen uit over deze voor Augustus zoo 
goede opkomst. In het bijzonder worden welkom geheeten de 
heeren La Gro en Van der Meulen, beiden voor het eerst aan
wezig. Het overlijden van den heer Tresling, directeur van 
het postmuseum, wordt door de aanwezigen staande herdacht. 
De notulen van de vorige vergadering worden vervolgens ge
lezen en onveranderd vastgesteld. De ingekomen stukken wor
den behandeld en geven geen aanleiding tot bijzondere be
spreking. Bij de behandeling van de agenda der Bondsverga
dering te Haarlem wordt den vertegenwoordigers vrij mandaat 
gegeven. Vervolgens bepleit de voorzitter de wenschelijkheid 
van de instelling van een propaganda-commissie. Alle aan
wezigen zijn van het nut van een dergelijke commissie over
tuigd, waarom tot instelling wordt besloten. Benoemd wor
den de heeren Bottinga, De Jonge, Kamstra en Sijtsma. De 
beeren De Jonge en Sijtsma, die aanwezig zijn, nemen hun 
benoeming aan. Een verloting van eenige mooie zegels wordt 
gehouden. Daarop wordt overgegaan tot de ballotage. Can-
didaat-leden zijn de heeren Talsma, Sundermeijer en Abeln, 
die allen worden aangenomen. Na een korte pauze volgt de 
gebruikelijke rondvraag, waarbij wordt gevraagd wie van de 
leden meegaan naar Haarlem. Hierop volgt sluiting van het 
officieele gedeelte. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
26. C. F. Talsma, apotheker, Langestraat 58, Winschoten. 
27. H. Abeln, Kraneweg 30a, Groningen. 
28. A. Sundermeijer, Lage der A la, Groningen. 

Candidaat-leden. 
W. F. Driesens, Rijksstraatweg 314a, Haren (Gr.). 
P. Mees, Westersche Drift 57a, Haren (Gr.). 
F. P. J. Dagelet, Wouter van Doeverenplein 1, Groningen. 
J. J. Toutenhoofd, Korreweg 88a, Groningen. 
C. B. van den Berg, Westersingel 18, Groningen. 

(Allen voorgesteld door de propaganda-commissie). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 28 September 1936. Plaats 
wordt nader per convocatie bekend gemaakt. 

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

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 21 September 1936, vergadering, opening seizoen; 
Maandag 5 October 1936, beurs; 
Maandag 19 October 1936, vergadering; 

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

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

Candidaat-lid. 
Th. Bots, Dautzenbergstraat 21, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 28 September 1936; 
Beursavond op Maandag 12 October 1936; 

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

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

VERSLAG van de propaganda-vergadering van Zondag 30 
Augustus 1936, in hotel Den Boogerd, Zalt.Bommel. 

Te 3 uur precies opent de voorzitter de bijeenkomst, waarbij 
hij allen een hartelijk welkom toeroept. Dit geldt in het bij
zonder voor die leden, die van verder dan onze woonplaats 
gekomen zijn, om mede door hun tegenwoordigheid deze pro-
pagandabijeenkomst te doen slagen. Bovendien richt hij een 
woord van welkom tot een viertal genoodigden, die zich even
eens de moeite getroost hebben deze vergadering te bezoeken. 
Hierna deelt hij mede, waarom deze vergadering te Zalt-
Bommel is belegd en vangt dan aan met in het kort een uit
eenzetting te geven van de voordeelen, welke het lidmaat
schap der vereeniging haren leden biedt, waarvoor hij aan 
het einde van zijn rede een hartelijk applaus in ontvangst 
heeft te nemen. De genoodigden worden dan in de gelegen
heid gesteld vragen te stellen, waarvan door eenige heeren 
gebruik gemaakt wordt. 

De secretaris deelt dan mede dat van eenige leden bericht 
van verhindering is binnengekomen. Verder dankt hij nog den 
heer Guppertz uit Zalt-Bommel, door wiens medewerking het 
hem mogelijk was een aantal verzamelaars(sters) uit Zalt-
Bommel en omgeving uit te noodigen tot bijwoning van deze 
vergadering. Tevens leest hij nog een van den heer De Visser 
op de plaats der bijeenkomst ontvangen expresse-brief voor 
uit Brussel, waarin deze mededeelt tot zijn spijt verhinderd 
te zijn de bijeenkomst te bezoeken, doch tegelijk een aantal 
zegels bij sluit voor de gratis verloting. Vanzelfsprekend wordt 
dit op prijs gesteld. Daarna deelt hij mede, dat inmiddels de 
bestelde series postzegels van Luxemburg, uitgegeven bij ge
legenheid van de gehouden postzegeltentoonstelling, zijn 
binnengekomen, zoodat de bestellers deze in ontvangst kunnen 
nemen. Den heer Zwolle, Amsterdam, zal voor diens bereid
willigheid nog schriftelijk dank gebracht worden. 

Alvorens tot de verloting over te gaan wordt naast een 
reeds eerder van den heer Duijn ontvangen prijs er nog een 
beschikbaar gesteld door het oudste lid onzer vereeniging, 
n.1. den heer H. Marsé uit Utrecht, die tevens nog eenige 
zegels voor de junioren overhandigt. Dat deze geste bijzonder 
geapprecieerd wordt, behoeft wel geen betoog. Hierna neemt 
de verloting een aanvang en komt ieder der aanwezigen in 
het bezit van een aardig prijsje. Dan deelt de voorzitter den 
leden nog mede, dat de heer Ysbrandy zich door overplaatsing 
naar Eindhoven genoodzaakt heeft gezien, zijn functie van 
penningmeester der vereeniging neer te moeten leggen. De 
voorzitter drukt zijn spijt uit over dit voor de vereeniging zoo 
onverwachte vertrek en wijst er op, dat in de eerstvolgende 
vergadering in deze vacature zal moeten worden voorzien. 

Nadat tot aller genoegen drie der aanwezige genoodigden 
zich als lid hebben opgegeven en de vierde persoon zijn be
slissing nog schriftelijk bekend zal maken, sluit de voorzitter 
met een woord van dank deze propagandabijeenkomst, waarna 
de heer Berendsen de aanwezigen nog op de gevoelige plaat 
vastlegt. P. H. 

Candidaat-leden. 
A. Guppertz, Waterstraat, Zalt-Bommel. (Eigen aangifte). 
A. Schuurmans, Molenstraat 41, Boxtel. (Voorgesteld door 

M. F. Baaijens, Boxtel). 
L. van Wensen, Enckevoirtstraat 28, 's-Hertogenbosch. (Voor

gesteld door mr. H. M. F. Kersemaekers, 's-Hertogenbosch). 

J , K, R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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G. Vermeulen, Waterstraat 26, Zalt-Bommel. (Eigen aan
gifte) . 

Mededeeling. 
Voor de bestuursvacature, ontstaan door het vertrek van 

den heer Chr. Ysbrandy, worden nog candidaten ingewacht. 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op Zondag 
27 September 1936, in hotel „Central", Markt 51, 's-Hertogen-
bosch. Convocaties volgen nog. 

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

Adreswijziging. 
45. C. E. van Someren, Julianalaan 44, Helmond. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 28 September 

1936, des avonds te 8 uur, in „De Beurs" (Van Vilsteren), 
Markt, Helmond. 

Op de agenda staan o. m. ballotage van twee candidaat-
leden en bespreking van de plannen voor de eerstvolgende 
tentoonstelling. 

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

In memoriam: 
F. WUIJS, 

t 5 Augustus 1936. 

Op 6 Augustus ontving onze vereeniging bericht van het 
overlijden van ons lid, den heer P. Wuijs, te IJmuiden, in 
den leeftijd van 46 jaren. De heer Wuijs was een van onze 
trouwste leden. Op de begrafenis was onze vereeniging offi
cieel vertegenwoordigd. Hij ruste in vrede. 

Adreswijziging. 
J. J. Schipper, thans Zeestraat 321, Beverwijk. 

Vergaderingen. 
Woensdag 23 September 1936, vergadering; 
Vrijdag 9 October 1936, vergadering; 

telkens des avonds te 8 uur in het patronaatsgebouw te 
IJmuiden. 

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

Een belangrijke mijlpaal bereikt ! 
In Augustus noteerden wij ons 50e lid ! Door deze zoo snelle 

toename van ons ledental, gevoelen wij ons gesterkt in onze 
werkzaamheden, welke wij verrichten in het belang van den 
Nederlandschen luchtpostverzamelaar. 

In ons bulletin gaven wij reeds een overzicht van den stand 
van zaken. Ook verscheen in dit 5 bladzijden dikke bulletin 
o. a. ons reglement voor den nieuwtjesdienst. Dit reglement 
is zoo uitgewerkt, dat onze leden de stukken, welke verschaft 
kunnen worden, tegen k o s t p r ij s krijgen. In onzen nieuwtjes 
dienst is het maken van winst, zoowel naar den eenen als 
naar den anderen kant, uitgesloten. De geheele opzet is vol
gens ons devies: „Van verzamelaar vóór verzamelaar". Daar
om durven wij ook de hulp van a l l e leden inroepen, om 
ieder, naar vermogen, mede te werken. 

Aangezien wij van de veronderstelling uitgaan, dat elke 
verzamelaar slechts één, hoogstens twee (n.1. als de aan
komststempels aan den achterkant staan) exemplaren in zijn 
verzameling opneemt, en het juist de bedoeling is om de ver
zamelingen te verrijken, worden aan elk lid ook niet meer 
exemplaren tegen kostprijs afgegeven. Door deze beperking 
krijgen de belangeloos werkende leden (die de stukken ver
zorgen) de z e k e r h e i d , dat zij met hun arbeid alléén de 
vereeniging en de collecties van hun collega's gerieven. 
Zouden wij ongelimiteerde hoeveelheden afgeven, dan zouden 
er veel te groote hoeveelheden besteld worden, want de 
handelsprijs van de meeste stukken ligt hooger dan onze 
kostprijs. Ons eerste nieuwtje b.v. zou in den handel (als het 
daar — zoo fraai verzorgd — te verkrijgen was !) aanmerke
lijk duurder zijn. Blijven er exemplaren over (wat wel niet 
vaak zal voorkomen), dan is ook daarin voorzien: ze gaan 
slechts ten bate van het fonds tegen handelsprijs weg. In
direct komt dat dus ook weer den leden ten goede. De ver
eeniging weet in deze haar naam hoog te houden ! 

Wij vermelden hier nog even uitdrukkeliik, dat de som welke 
men, bii inschrijving voor een bepaalde rubriek in het fonds 
stort, alleen dient voor de financiering, en dat men dit bedrag 
na afloop der deelname terugkrijgt. 

In alle rubrieken zal niet zoozeer gestreefd worden naar 
volledigheid, dan wel naar het verschaffen van karakteris
tieke en fraai verzorgde stukken. Gemiddeld zullen de kosten 
per rubriek en per maand niet hooger zijn dan f 0,50 a ƒ 1,50. 
Ieder kan dus meedoen. Wij zijn overtuigd, dat deze nieuwtjes-
dienst aan een lang gevoelde behoefte voldoet en dat zij 
met medewerking der leden kan slagen. J. P. 

« i * ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » " < » » " ' f i r ' ^ ^ ^ » " - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P " « i ^ ' ^ » " ^ ^ ^ ^ ^ 
Igllllllliiiilllllllliiiilllllllli Illllliiiillllllllmilllllllliiiilllllllliüillllllllimlllllllliiiilllllll Illlllliiiiillüllliiiilllllllli lllllliuilllllllliMillllllllmilllllllliiiilllllllliiiilllllllliiiillllllllimlIIIIII Illlll Illlll Illllllliiiilllllll Hill Illllll|' 

1 Ik heb een buitengewoon mooie partij BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS, zooals onderstaand gespecificeerd en i 
^ alle in zeer mooie conditie. = 
J Mag ik U van elke klasse een zichzending doen toekomen ? Deze boekjes zullen blijken uw volle aandacht waard s, 
= te zijn. Middelmatige en gevorderde verzamelaars vragen mij derhalve toezending. p 
1 | l 
= Mij onbekende aanvragers worden verzocht de gebruikelijke referenties op te geven. ^ 
J Klasse 1. — Eerste uitgiften. West.Indië, Noord-Amerika, Afrika, Azië en Australië, welke ^ 
^ kunnen uitgezocht worden vanaf een derde catalogus-prijs; condities netto. = 
M Klasse 2. — Eduard- en George.uitgiften in postfrissehen staat, welke in het algemeen kunnen = 
'% worden uitgezocht vanaf 50 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. W 
^ Klasse 3. — Eduard- en George-uitgiften, prachtig gebruikt, welke in het algemeen kunnen wor. ' = 
1 den uitgezocht vanaf 50 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. Wi 
% i V P r i j z e n In B n g e l s c h éelcS I b e t e e k e n t e e n g r o o t e e x t r a k o r t i n g . ' 9 6 p 

1 J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. 
^i i i j i i i " 

(148) 1 1 
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S. in gevecht met den draak. S. na het verslaan van 
den draak. 

een vlijmscherp zwaard. Mime is Siegfried echter niet goed 
gezind en zou hem, louter uit kwaadaardigheid en afgunst, 
gaarne uit den weg geruimd zien. De weg, dien hij Siegfried 
aanraadt te volgen, voert aan de verblijfplaats van den draak 
voorbij en nu hoopt Mime, dat deze Siegfried zal dooden. Na 
een verwoed gevecht, gelukt het Siegfried echter den draak 
te verslaan. Op het weldadigheidszegel van Duitschland 1933, 
12 ( + 3) Pf. zien we Siegfried in gevecht met den draak, op 
het Oostenrijksche weldadigheidszegel 1926, 3 ( + 2) Gr. zien 
we hem afgebeeld, nadat hij den draak verslagen heelt. 

Nu neemt Mime zijn broeder Alberich, een kwaadaardigen 
dwerg, die door de reuzen als bewaker van de goudschat en 
den „Tarnhelm" is aangesteld, in den arm en verzoekt 
hem Siegfried in zijn rijk te lokken en te vermoorden. Doch 
ook deze opzet mislukt. Siegfried doodt Alberich en neemt 
bezit van de goudschat, den ring en den „Tarnhelm". Dank 
zij de eigenschappen van dezen helm, gelukt het hem, wan
neer hij later op zijn reizen in het gebied is gekomen van de 
rots waarop Brünhilde geketend ligt, ongedeerd door de 
vlammenzee heen te dringen en haar uit den diepen slaap te 
wekken, waarin zij door Wodan gebracht was. Een vurige 
liefde voor elkaar wordt daarop in hun harten gewekt ^n zü 
zweren elkander trouw. Hierop schuift Siegfried den ring 
van de Nibelungen als verlovingsgeschenk aan Brünhilde's 
vinger. Samen reizen zij daarop naar haar koninkrijk IJsland, 
waarvan gedurende haar afwezigheid een ander wederrech
telijk bezit genomen heeft. Zonder moeite gelukt het Sieg
fried dezen te verslaan en zijn bruid wederom in het bezit 
van haar kroon te stellen. Nog is Brünhilde niet tevreden, 
zij wenscht, dat Siegfried zal vertrekken, om terug te keeren 
als de bezitter van een groot rijk, daarna pas zal zij hem 
haar hand reiken. Daartoe zal hij de Denen en de Saksen 
moeten verslaan in een wederrechtelijken strijd, want deze 
beide volkeren zijn met Siegfried's stam bevriend en onder 
geen voorwendsel wil hij hun een oorlog aandoen. Wanneer 
Brünhilde hoort, dat Siegfried aan haar wensch geen ge
volg kan geven, ontsteekt zij in groote woede en verbreekt 
haar verloving. Zeer ternedergeslagen keert Siegfried naar 
zijn vaderland terug. 

(Wordt vervolgd). 

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

ONS TE ZEGGEN HEBBEN 
door J. WEMMERS. 

IL 

Calhoun. 
John Galdwell Calhoun werd 18 Maart 1782 geboren. Hij 

was een bekend Noord-Amerikaansch staatsman. In 1807 ves
tigde hij zich als advocaat te Abbeville en verkreeg aldaar 
weldra een uitgebreide practijk. Toen een Amerikaansch vaar
tuig door een Engelsch schip was aangetast, vond hij naar 
aanleiding daarvan de gelegenheid als volksredenaar op te 
treden, en bekleedde weldra een plaats onder de volksvertegen

woordigers van Zuid-Carolina. Zijn wetgevend talent bezorgde 
hem in 1811 een mandaat naar het Congres, waar hij bij het 
comité van buitenlandsche zaken geplaatst werd en niet lang 
daarna als voorzitter optrad. In die betrekking was hij een 
voorstander van den oorlog tegen Engeland en van de 
annexatie van Canada bij de Unie. Na het einde van den oorlog 
streed hij tegen de bijzondere banken en vóór de Nationale 
Bank. Het tarief van invoerrechten van 1816, dat vooral de 
Zuidelijke Staten begunstigde, was hoofdzakelijk zijn werk. 
Ook zorgde hij ervoor, dat de dividenden der pas gestichte 
bank gebruikt werden tot bevordering van zaken van algemeen 
nut. In 1817 benoemde president Monroe hem tot minister 
van oorlog en in deze functie ontwierp hij een wetboek voor 
militaire aangelegenheden. Door schulddelging ten bedrage 
van 37 millioen dollars en door bezuiniging op net budget van 
oorlog onthief hij de schatkist van een jaarlijksche uitgave 
van 1.300.000 dollars. Na het tweede presidentschap van 
Monroe had hij veel kans op den voorzitterszetel, doch dat 
uitzicht werd verijdeld, omdat Pensylvanië zich voor generaal 
Jackson verklaarde. In 1824 werd hu echter vice-president en 
bekleedde dat ambt onder het presidentschap van Adams en 
Jackson. Na dien tijd volgde hij een andere richting, die hem 
de toegenegenheid van het volk deed verliezen. Terwijl Cal
houn deel had aan het uitvoerend bewind, onderging de poli
tiek der tarieven en banken een aanmerkelijke verandering. 
Een nieuw tarief, niet bijzonder gunstig voor het Zuiden, was 
in 1828 aangenomen, doch Calhoun bleef trouw aan de regee
ring, in de hoop dat president Jackson daartegen zijn veto 
zou uitspreken. Toen hij zich hierin bedrogen zag, begaf hij 
zich naar Zuid-Carolina en riep er de beruchte nulliiicatie-
besluiten in het leven, volgens welke elke staat der Unie het 
recht had, een daad der Bondsregeering krachteloos te maken. 
Dit gevaarlijke beginsel werd in Zuid-Carolina aangenomen. 
Bij dezen staat voegde zich Virginia, Georgia en Alabama en 
de burgeroorlog scheen onvermijdelijk. 

President Jackson vaardigde echter een krachtige procla
matie uit tegen dat beginsel van nietigverklaring en zond een 
leger naar Zuid-Carolina. Door verzachting van het tarief 
wist hij de vier opstandige staten tot toegevendheid te be
wegen. Hierdoor verloor Calhoun alle uitzicht op den voor
zitterszetel en werd nu een strijder voor de slavenhoudende 
staten. Velen beschouwden hem schuldig aan hoogverraad. In 
den senaat legde hij met flauwe stem den eed af op de 
constitutie der Vereenigde Staten, maar verdedigde met groote 
vermetelheid het besluit omtrent de nietigverklaring, zooals 
er zelden een in een wetgevende vergadering gehouden werd. 
Calhoun verdedigde zijn standpunt met een welsprekendheid, 
die aan de groote redenaars der oudheid deed denken, hei, 
door hem gestelde beginsel, doch de regeering behield de 
overhand. 

Calhoun behoorde na dien tijd in het parlement tot geen 
enkele partij, maar trachtte de belangen der Zuidelijke staten 
te bevorderen. In 1838 hield hij zijn beroemde redevoering 
tegen het abolitionisme (abolitionisten ziJn naar de beteekenis 
van het woord aanhangers van een op afschaffing van een 
bestaande instelling gerichte beweging). In de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika voerden dien naam de philan-
tropen, die door woord en daad op de afschaffing der slavernij 
aandrongen. In 1841 door president Taylor tot staatssecre
taris benoemd, bewerkte hij de annexatie van Texas en den 
oorlog tegen Mexico. Toen na den vrede de slavernij opnieuw 
twisten deed uitbreken tusschen het Noorden en Zuiden der 
Unie, verzamelde Calhoun, ofschoon ziek en zwak, zijn laatste 
krachten om in den senaat scheiding te vorderen van het 
Noorden en het Zuiden. Een tweede redevoering, heftiger nog 
dan de eerste, bracht hij op papier en liet haar door een ander 
voorlezen, doch gedurende dien strijd overleed hiJ te Washing
ton den 31en Maart 1850. 

Calhoun was niet alleen een geniaal staatsman, maar onder
scheidde zich ook in het burgerlijk leven door een onberispe-
lijken levenswandel. Hü heeft echter niet weinig medegewerkt 
om den burgeroorlog tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke 
staten uit te lokken. Als redenaar onderscheidde hij zich door 
zijn kalmte en door zijn logische bewijsvoering. 

Zijn werken werden uitgegeven door Cralle (New-York, 
1853-1854, 6 dln.). Zijn beeltenis komt voor op: Geconfede-
reerde Staten van Noord-Amerika 1862-1864, 1 cent. 
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Henry Clay. 
Henry Clay, een Noord-Amerikaansch staatsman, werd 22 

April 1777 te Hannover in Virginia geboren. Hij vestigde zich 
te Lexington in Kentucky en werd in 1803 gekozen tot ver
tegenwoordiger in zijn gewest, en in 1806 door de Wetgevende 
Vergadering aldaar als senator naar het Congres te Wash
ington gezonden. Hij sloot zich aan bij de democraten en in 
1811 werd hij tot afgevaardigde naar het Congres benoemd. 
In 1813 werd hij aldaar als voorzitter gekozen en in 1814 als 
een der commissarissen tot het sluiten van den vrede naar 
Gent gezonden. Hij haalde het Congres over tot het besluit, 
dat elke inmenging der Europeesche mogendheden in de 
binnenlandsche zaken van Zuid-Amerika als een oorlogs
verklaring zou worden beschouwd. 

Onder president Adams werd hij staatssecretaris, maar zijn 
populariteit was reeds zeer aan het afnemen. Toen Jackson 
in 1828 den presidentszetel innam, werd Clay senator van den 
staat Kentucky. Telkens trad hjj tegen Jackson in het parle
mentaire strijdperk, maar zijn aanvallen leden schipbreuk op 
diens beradenheid en groote populariteit. Zoowel in 1836 als 
in 1844 was hij candidaat voor het presidentschap, doch telkens 
te vergeefs. Toen in 1849 wegens de slavenkwestie in Cali-
fornië en Nieuw-Mexico tusschen het Noorden en het Zuiden 
verdeeldheid dreigde te ontstaan, liet hij zich'duor Kentucky 
weder tot lid van den Senaat kiezen en deed het Congres den 
voorslag, de slavernij ten Zuiden der vastgestelde lijn rech
tens te laten bestaan en het aan de nieuwe staten in keuze 
te geven, haar al of niet op te heffen. Toen dit voorstel door 
9en coaliHe der uiterste partijen werd afgestemd, verliet hij 
Washington in 1850. Daarna ontwierp de Senaat op grond der 
denkbeelden van Clay een schikking, waardoor een hachelyke 
crisis werd afgewend. 

Hij overleeed 29 Juni 1852 te Washington. Clay's leven is 
beschreven o. i . door Colton (New-York 1846, 2 din.), die 
ook zijn redevoeringen alsmedi zijn briefwisseling uitjjaf. 
Zijn beeltenis komt o. a. voor op: Vere^inigde Staten van 
Nocrd-Amerika 1870, 12 eert; 1890-1S:)3,' 15 cent, en 
1902-1903, 15 cent. 

DE THLRN & TAXIS'SCHE POST 
EN HAAR POSTZEGELS 

door AUG. SCHRÖDER. 

(Voordracht gehouden voor de af deeling Amsterdam 
der Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars). 

Vóó»'dat ik overga tot de bespreking van de postzegels van 
Thurn & Taxis, wil ik u allereerst iets vertellen van de 
geschiedenis van de Thurn & Taxis'sche post. 

Als we eens terugblikken op de wordingsgeschiedenis van 
het postverkeer, eeuwen en eeuwen geleden, was de naam 
Thurn & Taxis verbonden bij de stichting en opbouw van het 
postwezen. De naam Thurn & Taxis is ontstaan door ver-

bastei'ing van den naam van den stamvader van het geslacht 
Dela Torre, heer van Valvassina, een landje aan het Como-
meer gelegen, en een zijner nakomelingen, Lamoral I, die zich 
in 1313 bij Bergamo vestigde, er zich een burcht bouwde op 
den berg Tasso en den naam aannam van Delia Torre e Tassis, 
later herdoopt in Thurn & Taxis. 

Een zijner nakomelingen, Gabriel, voerde in het eind der 
I5e eeuw het eerst in Tirol een postdienst in, door middel 
van postboden te paard, die een geregeld briefverkeer onder
hielden dat aan omvang en beteekenis gestadigaan toenam en 
spoedig als een bijzondere cultureele nieuwigheid werd be
schouwd. Reeds spoedig daarna, in 1516, stelde Frans van 
Taxis den toen regeerenden keizer Maximiliaan I de op
richting voor van een regelmatig postverkeer tusschen Brussel 
en Weeticn. Met breeden blik op dit voor dien tijd heroische en 
gigantische plan gaf de keizer ziJn bewilliging hiertoe. Frans 
van Taxis werd voor zijn verdiensten en om het postverkeer 
verder te ontwikkelen spoedig door den keizer tot Neder-
landsch postmeester benoemd en dit thans ingestelde General-
postmeisteramt bleef verder, zonder in den eigenlijken zin 
erfelijk te zijn, van dezen tijd af in het bezit der familie 
Thurn & Taxis. 

De nieuwe Nederlandsch-Taxis'che postinstelling vond in 
Duitschland grooten bijval en spoedige invoering. De in dien 
tiJd regeerende Duitsche keizer Rudolf II erkende het groote 
nut ervan en verhief ze tot rijksinstelling. In 1595 werd de 
Nederlandsch-Taxis'sche Generalpostmeister Leonhard tot 
„Kaiserliche General-Oberpostmeister" in het Rijk benoemd 
en in 1608 tot Freiherr verheven. In 1621 werd een nakomeling 
tot graaf en in 1686 een andere in den stand der rijksvorsten 
verheven. 

Een steeds grooter opbloeien van de Thurn & Taxis'sche 
post sinds de opening van den eersten afstand Brussel-Weenen 
in 1516 sprak vanzelf. Steeds meer lijnen werden geopend, 
waardoor vele afgelegen gebieden bekend werden. In Nürn
berg, dat spoedig een keizerlijk postkantoor kreeg, moest de 
oude „Nürnberger Bodenanstalt" verdrongen worden. Deze 
laatste probeerde nog wel door instelling van postwagens en 
kalessen zich staande te houden, doch tevergeefs. 

Thurn & Taxis, die tot nogtoe slechts postboden te paard 
gebruikte, voerde niet lang daarna, in 1690, de eerste post
wagens in, zooals we ze heden ten dage nog kennen. 

De voortdurende vergrooting van het Thurn & Taxis'sche 
postbedrijf werd langzaam aan wereldbekend. Intusschen had
den zich de vorsten van Thurn & Taxis de stad Regensburg 
in Beieren tot woonplaats gekozen en resideerden daar nog, 
toen tot de verbrokkeling van het Duitsche rijk werd besloten. 
De persoonlijke Duitsche vorsten (tot souvereinen van hun 
staten verheven) ontnamen het huis Thurn & Taxis ten deele 
de postinstelling om deze voor eigen rekening verder te 
exploiteeren. Andere weer lieten hun het verlof, maar nu bij 
wijze van pacht tegen betaling van een jaarlijksche canon. 
Door al deze veranderingen ontstond een nieuw stadium van 
ontwikkeling. In 1803 werd het huis Thurn & Taxis door het 
rijkscongres voor zijn vroegere bezittingen en voor het verlies 
van de rijkspost schadeloos gesteld en ook de andere staten, 
zooals Oostenrijk, Pruisen, Beieren en Baden i-olgden dit 
voorbeeld. 

Voor verdere ontwikkeling bestond nu geen mogeï'jkheid 
meer en zooals met alles „stilstand is achteruitgang", daalde 
nu ook het gezag van de Thurn & Taxis'sche postadministratie 
en ging meer en meer in de handen van de staten zelf over. 
Nog éénmaal ontstond, ongeacht de tegenwerking, in de 40er 
jaren van de 19e eeuw een opbloei. Een onvermoeid voorwaarts 
gaand postverkeer vorderde de ontsluiting van onbekende ge
bieden, waardoor in het bijzonder de Zuid- en Midden-
Duitsche postwegen beduidend vermeerderden. Ondertusschen 
kwam ook Thurn & Taxis in de 50-er jaren in het tijdperk 
van de postzegels en werden op 1 Januari 1852 de eerste 
zegels in omloop gebracht, tegelijk met het toetreden van de 
Thurn & Taxis'sche postadministratie tot de Deutsch-Ooster-
reichische Postverein. Waar, zooals gezegd, echter de meeste 
Duitsche staten zelf hun postzegels uitgaven, bleven de 
Thurn & Taxis'sche zegels beperkt tot die landen, welke geen 
eigen postadministratie hadden. Ook werden ze in een Noorde
lijk en een Zuidelijk district verdeeld, elk met eigen zegels 
en eigen muntsoort. 
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Het Noordelijk district omvatte: 
1. Het keurvorstendom Hessen; 
2. het groothertogdom Saksen-Weimar; 
3. het hertogdom Saksen-Gotha; 
4. het vorstendom Lippe-Detmold; 
5. het vorstendom Schaumburg; 
6. het vorstendom Reusz (oudere en jongere linie); 
7. het vorstendom Schwarzburg-Sondershansen. 
Te 'wijl de postzegels, behalve aan de kanlore.i van bovc-n-

genoemde landen, nog verkrijgbaar waren aan de kantoren 
van de vrije steden Hamburg en Lübeck. Het muntstelsel was 
de thdler, die gelijkstond met 30 silbergroschen. 

Het Zuidelijk district met het kreuzer-muntstelsel (1 gulden 
= 60 kreuzer) omvatte: 

1. het groothertogdom Hessen-Darmstadt; 
2. het hertogdom Nassau; 
3. het hertogdom Saksen-Coburg; 
4. het hertogdom Saksen-Meiningen; 
5. het vorstendom Schwarzburg-Rudolstadt; 
6. de Hohenzollernsche landen; 
7. Frankfurt a. M. (toen nog vrije stad). 
Het zegelbeeld vertoonde, evenals dat van Baden, Beieren, 

Saksen 3 pf., enz., het waardecijfer op geguillocheerden 
grond; bij het Noordelijke district in vierkant, bij het Zuidelijk 
district in cirkel; in de 4 hoeken posthoorns. Boven „Frei
marke", onder de waarde-aanduiding en links en rechts met 
ndRascLilo letters respectievelijk „Deutsch-Oesterr. Post-
verein'' en „Thurn & Taxis". Zwarte druk op gekleurd papier. 
Dit papier was bij de eerste drukken ruw en vezelachtig, doch 
bij latere drukken gladder. De druk werd verzorgd door de 
firma Naumann in Frankfurt a. M., waar zich ook het hoofd
postkantoor bevond. 

De .druk was bijzonder fijn en ook ornamentaal staken de 
zegels gunstig af bij die van de zooeven genoemde landen. 
Op verschillende plaatsen van het zegel bevinden zich geheime 
drukkersteekens. Bij de Silbergrosch-waarden lette men voor
al Cl) den vorm van de F van Freimarke; de schaduwlijntjcs 
van de posthoorns en de kleine cijfers, met den stand der 
breuklijntjes in de 4 binnenhoeken. B.v. is bij de 1/4, 1/3 en 
de 1/2 silbergrosche het ophaaltje links onder van de F ge
spleten; bij de 1 silbergrosche staat het vlagje bovenaan de F 
los of bijna los en eindigt in een punt; bij de 2 silbergroschen 
wordt het ophaaltje links onder van de F gevormd door een 
dubbele streep, waartusschen een langwerpig witte vlek en 
bij de 3 silbergroschen is deze witte vlek korter en kleiner, 
terwiji er een klein wit vlekje voorkomt in de paal van de F 
even onder het dwarsstreepje. Bij de gekleurd doorstoken, 
evenals bij de herdrukken, zijn deze teekens door het afslijten 
der platen vaak moeilijk te onderkennen ofwel geheel afwezig. 

Bij de kreuzer-zegels zie men naar den vorm en de 
sehaduwlijntjes in de schelpen van de hoekarabesken met het 
waardecijfer en dan vooral op de guillocheering; deze is bij 
de origineele, vooral van de eerste uitgiften, uiterst fijn. Bij 
de 1 kreuzer staat de ophaal van de 1 in den linkerbovenhoek 
los van de paal. Bij de 3 kreuzer hebben de 3's onder een 
andei'en vorm dan die van boven, terwijl het ondergcdoelte 
van ds 3 kreuzer boven breeder is dan de linker. Het kleine 
cijfertje f- links onder van de 6 kreuzer raakt aan den boven
kant de versiering, terwijl deze bij de drie andere zessen 
los staat. Dit is eveneens het geval bij de 9 kreuzer. 

Zooals gezegd werden de eerste zegels 1 Januari 1852 uit
gegeven en wel die van %, 1 (^donkerblauw), 2 en 3 silber
groschen en van de 1, 3, 6 en 9 kreuzer; alle zwart op ge
kleurd papier. In 1854 werd daaraan toegevoegd de % silber
grosche en werd het donkerblauwe papier van de 1 silber-
ä'rosche veranderd in lichtblauw, terwijl in 1858 nog verscheen 
de l/S silbergrosche en het papier van de 1 silbergrosche 
opnieuw veranderd werd in grijsblauw. Alle zegels van de 
verschillende uitgiften werden echter van een en denzelfden 
oerstempel gemaakt; voor elke waarde echter een afzonder
lijk zegelbeeld. 

Daar de afstempelingen op het donkere papier slecht zicht
baar waren, werd in 1859 besloten de zegels voortaan op wit 
papier te drukken en tverden toen tegelijkertijd de hooge 
waarden van 5 en 10 silbergroschen en 15 en 30 kreuzer er 
aan toegevoegd. In 1862 werden de kleuren der zegels ver
anderd en in overeenstemming gebracht met de internationaal 

geldende kleuren. In 1865 werden deze zelfde zegels, om de 
afscheiding te vergemakkelijken, doorstoken en werd dit ge
daan nadat de druk der bladen had plaats gehad, zoodat, 
daar de afstand tusschen de zegels slechts uiterst miniem 
was, dit doorsteken vaak plaats had door een gedeelte van 
het zegelbeeld heen en goed gecentreerde stukken hier uiterst 
schaarsch zijn. Toen dit gebrek opgemerkt werd, werd be
sloten de zegels van nu af met grooteren onderlingen afstand 
te vervaardigen en ze nu vóór het afdrukken te doorsteken, 
thans in de kleur van het zegel, zoodat van deze laatste serie 
eindelijk een goed gaaf zegelproduct te voorschijn kwam, zulks 
geheel tegengesteld aan al de vorige uitgiften, waar de zegels 
slechts een afstand vertoonden van ^ mm., zoodat zegels met 
4 zichtbare randen uiterst zeldzaam en zeker 10 maal de 
cataloguswaarde waard zijn. 

Mee den overgang van de Thurn & Taxis'sche post aan den 
Pruisischen staat op 1 Juli 1867 kwam het einde van de post
zegels van Thurn & Taxis en werden de .restvoorraden, die 
van de beide doorstoken series en vooral van de 5 en 10 silber
groschen en de 15 en 30 kreuzer zeer groot waren, aan hande
laren verkocht. De Ie uitgifte echter werd geheel opgebruikt. 

In 1910 werd, ten gerieve van musea, tentoonstellingen en 
postarchief, een herdruk vervaardigd van de meeste zegels, 
welke herkenbaar is aan het dikkere papier, lichtere kleuren 
en de schrijfletters ND in lila aan den achterkant. 

De meest voorkomende stempels op de zegels van Thurn & 
Taxis vormen de 4-ringsstempel met nummer van het kantoor 
in het midden; ook komt de 3-ringsstempel voor, maar is 
veel schaarscher. Verder nog plaatsnaamstempels in cirkel 
met datum, benevens een langstempel: plaatsnaam met datum 
er onder, die alle bepaald zeldzaam zijn. Ook gekleurde (roode, 
blauwe en groene) stempels kumen voor. Deze, vooral de 
laatste, zijn uiterst zeldzaam. Men hoede zich voor valsche 
afstempelingen op zegels der restanten. 

Wat de vervalschingen betreft: er bestaan eenige goede 
vervalsehingen van de % silbergrosche en van de 10 silber
groschen en 30 kreuzer; eveneens is van de geheele serie in 
Turijn een vervalsching verschenen, doch door den uiterst 
fijnen druk van de origineele zegels zijn deze door een kenner 
spoedig te onderscheiden. 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTI
KELEN, IN MEI - JUNI 1936 VERSCHENEN 

IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

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

Algemeen. 
Grundbegriffe der Philatelie. PMRK. 1936, 125, 140, 172. 
Homage to Apollo. (Muziekinstrumenten en musici op post

zegels). G.S.M. vol. IX, 1936, 146. 
Native Homes on Stamps. G.S.M. vol. IX, 1936, 172. 
Wasserfahrzeuge auf Briefmarken. I.B.J, jrg. 63, 1936, 

167, 183. 
België. 

Belgique. Le 5 francs Leopold II. S.B.Z. jrg. IL, 1936, 114. 
Latest Discoveries in the Belgian Pre-Stamp Covers. L.PH. 

vol. XLV, 1936, 108. 
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Ceylon. 
The 4 Cents Stamps of Queen Victoria's Reign. L.PH. vol. 

XLV, 1936, 98. 
Duitschland. 

Amtliche Stempel auf echten Marken und dennoch Fäl
schungen. P. jrg. 42, 1936, 115. 

Kampf den Inflations-Nachstempelungen. P. jrg. 42, 1936, 
114. 

Die Nordamerika-Zeppelinpost. P. jrg. 42, 1936, 142. 
Ethiopië. 

Italienisch-Aethiopien. I.B.J, jrg. 63, 1936, 180. 
Frankrijk. 

Les Types du Timbre P. A. Laurens. E.T. jrg. 50, 1936, 597. 
Fransche Koloiiiën. 

Les surcharges sur les timbres des Emissions dites Géné
rales des Colonies Frangaises. E.T. jrg. 50, 1936, 502. 

Guatemala. 
Guatemala. The Lithographed Issue of 1886. PH.J.G.B. vol. 

XLVI, 1936, 81. 
Hannover. 

Notes on Hannover. L.PH. vol. XLV, 1936, 103. 
Lagos. ' J| 

The Posts and Postage Stamps of Lagos. S.C. vol. XLVI, 
1936, 213, 241, 385, 411. 

Litauen. 
Litauen. P. jrg. 42, 1936, 143. 

Mexico. 
Mexico, Its Provisionals, 1867-1868. A.PH. vol. 49, 1936, 

431. 
Oostenrijk. 

Das Ende der österreichischen Post in den Donaufürsten-
'tümern (1869-1879). PMRK. 1936, 141. 

Die erste Ausgabe von Oesterreich und Lombardei-Venetien 
1850-1858. PMRK. 1936, 129, 159. 

Perzië. 
Persia. The Provisional Issues of 1919, 1924 and 1925. 

PH.J.G.B. vol. XLVI, 1936, 76, 96. 
Rhodesië. 

Rhodesia. L.PH. vol. XLV, 1936, 111, 115. 
Rumenië. 

Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren 
Postwertzeichen mit besonderer Berücksichtigung der 
Poststempel. PMRK. 1936, 128, 155. 

The Postage Stamps of Roumania. Some Notes on the 
Stamps of Moldo-Wallachia, 1862-1864. PH.J.G.B. vol. 
XLVI, 1936, 93. 

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

E.T. jrg. 50, 1936, 451, 506, 595. 
Thurn en Taxis. 

Geschichtliches über die Post von Thurn und Taxis. S.B.Z. 
jrg. IL, 1936, 117. 

Tsjecho-Slowakije. 
Die Postmarken der Tschechoslowakei. PMRK. 1936, 138, 

170. 
Yougo-Slavië. 

Mischzähnungen südslawischer Marken der „Allgemeinen 
- Ausgaben". I.B.J. jrg. 63, 1936, 134, 149. 

IJsland. 
Transatlantic Air Mail Covers of Iceland. S.C. vol XLVI, 

1936, 325. 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 

The Double Transfers of the U.S. Five cents 1847. A.PH. 
vol. 49, 1936, 414. 

The New-York Postmaster's Provisional. A.PH vol. 49, 
1936; 373. 

DE ONTWIKKELING DER LUCHTVAART 
IN NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bü den Ned.-Indischen P.-, T.-

XIX. 
en T.-dieHst. 

Verder werden over verschillende buiten de geregelde lucht-
lijnen vallende trajecten, vluchten gehouden. Voor zoover die 
ook voor postvervoer werden benut en niet vallen ondei de 
hiervoor reeds genoemde proefvluchten op open te stellen 
lijnen, zijn ziJ hieronder vermeld, met opgave van de ver
voerde hoeveelheid post. 

3 Augustus 1929 van Bandoeng naar Tegal, bruto 0.158 kg. 
post. , _Lu.Ä 

5 Augustus 1929 van Tegal naar Bandoeng, bruto 0.144 kg. 
post. 

28 September 1929 van Bandoeng naar Tegal, nihil kg. post. 
30 September 1929 van Tegal naar Bandoeng, bruto 0.050 

kg. post. 
7 Juni 1930 van Bandoeng naar Djokjakarta, bruto 0.425 

kg. post. 
10 Juni 1930 van Djokjakarta naar Bandoeng, bruto 0.190 

kg. post. 
18 Juli 1930 van Bandoeng naar Tegal, bruto 0.132 kg. post. 
19 Juli 1930 van Tegal naar Pekalongan, bruto 0.078 kg. 

post. 
21 Juli 1930 van Pekalongan naar Magelang, bruto 0.045 

kg. post. 
22 Juli 1930 van Magelang naar Semarang, bruto 0.090 kg. 

post. 
23 Juli 1930 van Semarang naar Weltevreden-Bandoeng, 

bruto 0.090 kg. post. 
17 Juli 1930 van Palembang naar Lahat (door het lijn-

toestel Batavia-Palembang), bruto 0.192 kg. post. 
18 Juli 1930 van Lahat naar Palembang, bruto 0.100 kg. 

post. 
13 September 1930 van Bandoeng naar Cheribon, bruto 

0.094 kg. post. 
15 September 1930 van Cheribon naar Weltevreden, bruto 

0.115 kg. post. 
Bovendien voerde de maatschappij talrijke rondvluchten en 

speciale vluchten uit. Vooral tijdens een periode van zeer 
krachtige werking van den vulkaan Krakatau in 1929 en de 
uitbarsting van de Merapi in 1930 waren er velen, die deze 
interessante natuurverschijnselen uit een vliegtuig wilden 
gadeslaan. Verder houdt de Maatschappij zich bezig met lucht
opnamen; ook werden reeds proeven genomen met zwavel-
bestuiving van plantages ter verdelging van voor den aan
plant schadelijke insecten. 

Mei 1931 besloot de K.N.I.L.M. een ambulance-dienst in 
Ned.-Indië in te stellen. 

Reds meermalen was het voorgekomen, dat men patiënten, 
wier toestand een spoedig operatief ingrijpen of een speciale 
behandeling noodzakelijk maakte, per vliegtuig naar een 
ziekeninrichting in één der Indische steden heeft vervoerd, 
waardoor in vele gevallen het leven van den betrokkene kon 
worden gered. 

Bü de ontwikeling der plannen is men van de gedachte uit
gegaan, dat aangezien de kosten van vervoer in verband met 
de lange te bevliegen afstanden zeer hoog kunnen zijn en dit 
wellicht in vele gevallen een overwegend beletsel is om van 
het vliegtuig gebruik te maken, een ambulancedienst slechts 
kans van slagen heeft, indien deze werkt op basis van te voren 
gesloten verzekeringen. 

De K.N.I.L.M., welke zich niet op verzekeringsgebied kan 
begeven, heeft te dien einde overleg gepleegd met levens
verzekeringmaatschappij en. 

Overtuigd van de waarde en het nut van een ambulance
dienst werden verschillende maatschappijen bereid gevonden, 
tot medewerking aan de verwezenlijking der plannen. Dien
tengevolge kunnen bij die maatschappijen verzekerden profi 
teeren van de voordeelen, verbonden aan de gemaakte over
eenkomst, waarbij wel het voornaamste punt is, dat de ver
zekerden, zonder verhooging van de premie hunner bestaande 
polissen, het recht hebben, tegen ƒ 125,— per vlieguur, zijnde 
een reductie van 50 % der onder gewone omstandigheden te 
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betaler, vliegkosten, hij onverhoopt voorkomende ziekte
gevallen, waarbij transport door de lucht noodzakelijk wordt 
geacht, van de geheele organisatie der K.N.I.L.M. gebruik te 
maken. 

De vliegtuigen der K.N.I.L.M. worden dusdanig ingericht, 
dat oogenblikkelijke ombouw van de gewone verkeersvlieg
tuigen in ambulancevliegtuigen kan plaats vinden, terwyl 
tevens door de K.N.I.L.M. voor de noodige brancards zal 
worden gezorgd. De omstandigheid, dat op Java, Sumatra en 
de Buitengewesten een belangrijk aantal zeer verspreid ge
legen militaire en civiele landingsterreinen aanwezig zijn, 
geeft de zekerheid, dat deze dienst effectief zal kunnen 
werken. 

Van proefpostvluchten tot een definitieven wekelijkschen 
luchtdienst Holland-Indië v.v. 

De retourvlucht 1928. 
Het K.L.M.-vliegtuig, de H.N.-A.E.N., dat den Uden Octo

ber 1928 van Amsterdam (Schiphol) vertrok voor het uitvoe
ren van de 5de postvlucht 1928 van Amsterdam naar Batavia, 
was bestemd om na een kort oponthoud in Ned.-Indië, gedu
rende welken tüd de motoren en het toestel zelf zouden wor
den nagezien, als postvliegtuig den terugl-ocht naar Neder
land te aanvaarden. Het vertrek werd voorloopig bepaald op 
30 October 1928. In verband met de groote afstanden in den 
Indischen Archipel werd eind Augustus door middel van de 
pers en door aankondigingen op de kantoren en hulpkantoren, 
het publiek ingelicht omtrent de a.s. snelle postverbinding 
met Nederland. 

De loute voor de thuisreis was voorloopig als volgt vast
gesteld 

30 October: Batavia-Palembang-Medan. 
31 October: Medan-Bangkok. 
1 November: Bangkok-Rangoon-Calcutta. 
2 November: Calcutta-Allahabad, 
3 November: Allahabad-Karachi, 
4 November: Karachi-Benderabbas, 
5 November: Benderabbas-Bagdad, 
6 November: Bagdad-Aleppo-Constantinopel, 
7 November: Constantinopel-Boedapest, 
8 November: Boedapest-Amsterdam. 
De gelegenheid werd opengesteld om, ongeacht de bestem

ming en den afstand met dit vliegtuig, tegen vooruitbetaling 
van het boven de gewone porten en rechten verschuldigde 
luchtrecht van 40 cent per briefkaart en per postwissel en 75 
cent per 20 gram voor alle andere stukken, gewone en aan-
geteekende zendingen en gewone postwissels te verzenden 
naar en over Siam, Britsch-Indië, Ceylon, Afghanistan, Perzië, 
Iraq (Mesopotamië), Ethiopië, de Oostkust van Afrika en de 
daarvoor gelegen eilanden, Europa en Noord- en Zuid-Ame-
rika. 

Vooits konden op het binnenlandsche traject tegen het bij 
vooruitbetaling- boven het gewone port verschuldigde lucht
recht van 10 cent per enkele briefkaart en per postwissel en 
per 20 gram voor andere stukken gewone en aangeteekende 
zendingen, brieven met aangegeven waarde en binnenlandsche 
gewone postwissel-^ worden verzonden. 

Het luchtrecht moest uitsluitend door middel van de tijde
lijke luchtpostzegels worden gekweten, welke met ingang van 
20 September 1928 verkrijgbaar werden gesteld. De per vlieg
tuig te verzenden stukken waren in den linkerbovenhoek van 
de adreszijde te voorzien van de aanwijzing „Per luchtpost". 
Door de Indische Postadministratie werden daarvoor geen 
luchtpoststrookjes verstrekt. De frankeer- en luchtpostzegels 
werden door de kantoren van afzending met den gewonen 
dagteekeningstempel onbruikbaar gemaakt. Een bijzonder 
stempel werd niet gebezigd. 

De H.N.-A.E.N., welke den Hen October 1928 van Amster
dam vertrok met als bemanning I. W. Smirnoff, 1ste piloot, 
A. Aler, 2e piloot en H. Veenendaal, mecanicien, bereikte den 
13en October Aleppo, vanwaar den volgenden dag werd ge
start voor Bagdad, dat vóór donker moest worden be'-eikt. 
Het weer werkte echter niet mee. De aanvankelijke vliegsnel-
heid van 200 k.m. per uur verminderde geleidelijk tot 150 k.m. 
De kans om voor donker Bagdad te bereiken was daardoor 
uitgsloten en men landde dus, terwijl de avond reeds viel op 
het vliegveld Ramadich, 150 k.m. westelijk van Bagdad. Dit 

overigens goede terrein bleek te klein voor het postvliegtuig, 
dat bij de landing doorschoot, het terrein af, waar het terecht 
kwam in Sanddunes, heuveltjes -woestijnzand, waardoor het 
landingsgestel en nog enkele andere deelen van het toestel 
licht werden beschadigd. Na een voorloopige reparatie ter 
plaatse werd door gevlogen naar het vliegveld Hinaidi, het 
militaire vliegveld van Bagdad. Hoewel dit terrein anders niet 
door vreemde vliegtuigen mag worden gebruikt, werd in dit 
bijzondere geval door de militaire autoriteiten toestemming 
tot landen verleend. Op dit vliegveld werd het toestel gron
dig gerepareerd, waarna de tocht den 20sten October kon 
worden voortgezet. Tengevolge van dit oponthoud, moest het 
tijdstip, waarop de retourvlucht zou aanvangen, worden ver
schoven. Het wera voorloonig vastgesteld op 3 November 
1928, terwijl tevens werd besloten, in afwijking van den aan-
vankelijken opzet, de retourvlucht niet te Weltevreden, doch 
te Bandoeng te doon aanvangen. 

De H.N.-A.E.N. werd den 26sten October te Medan en den 
27sten op Java te Bandoeng verwacht. Doordat de aankomst 
te Medan een dag later viel en den 28sten October niet meei 
van Batavia naar Bandoeng kon worden doorgevlogen, moest 
de vertrekdatum voor de retourvlucht andermaal worden her
zien. Het vertrek werd tenslotte gesteld op: 6 November 1928 
van Bandoeng, 7 November van Batavia en 8 November van 
Medan. 

Was de wijziging tot tweemaal toe van den datum van 
terugkeer al minder aangenaam, erger was het, dat het aan
vankelijk voor de post gereserveerde laadvermogen van 560 
kg. niet kon worden gehandhaafd. In verband met de ervarin
gen, welke door de vliegers op de vluchten van Nederland naar 
Indië, inzonderheid tijdens de vlucht van het vijfde toestel 
waren opgedaan, bleek het, uit een oogpunt van bedrijfszeker
heid beslist noodzakelijk het voor de post beschikbare laad-
gewicht tot voorloopig 350 en later definitief 305 kilogram 
maximum terug te brengen. 

Aangezien werd verwacht, dat, indien het publiek niet werd 
gc-waarschuwd, de aangeboden luchtmail belangrijk boven dit 
sterk verminderde maximum gewicht zou uitgaan, werd door 
de Ned.-Indische Postadministratie de aandacht van het pu
bliek gevestigd op de mogelijkheid, dat een gedeelte van de 
voor vervoer per vliegtuig bestemde stukken, bij overschrij
ding van het toegestane laadvermogen, met de mailboot zou 
worden doorgezonden. Deze publicatie heeft inderdaad tot ge
volg gehad, dat verschillende personen van verzending van 
de correspondentie per vliegtuig H.N.-A.E.N. naar Nederland 
hebben afgezien Ware dit, de aanbieding van luchtpoststuk
ken temperende bericht niet noodig geweest, dan zou er een 
groote kans hebben bestaan, dat het gewicht van de Indische 
luchtmail nog belangrijk hooger zou zijn geweest dan nu 
reeds het geval was, zoodat dan zelfs bij een laadvermogen 
van 560 kg., een gedeelte met de gewone middelen had moe
ten worden doorgezonden. 

Niettegenstaande do waarschuwing waren er toch nog zoo-
voel luchtpoststukken h.t.l. aangeboden, dat niet de geheele 
luchtmail met het vliegtuig kon worden meegegeven, zoodat 
het resteerende gedeelte met de mailboot „Patria" van de 
Rotteidamschc Lloyd moest worden doorgezonden. Dit was 
mogelijk, doordat eenige uren na het vertrek van het vlieg
tuig van Tjililitan (Batavia) op 7 November 1928, de mail
boot van Tandjongpriok vertrok, zoodat de op de kantoren 
Bi^ndoeng en Weltevreden (Batavia) verzamelde, niet door het 
vliegtuig medegenomen luchtpoststukken nog de , ,Patria" 
konden halen, evenals het restant te Medan, vanwaar de 
„Patria" 11 November d.a.v. vertrok. 

Voor Palembang- stond de zaak minder gunstig, aangezien 
bij doorzending met de gewone middelen, het daar achterblij
vende deel de „Patria" niet meer zou hebben gehaald. Door 
echter dat gedeelte per vliegtuig naar Medan te vervoeren, 
kon het aldaar nog op de ,,Patria" worden ingescheept. 

Dank zij de door de Ned.-Indische Postadministratie getrof
fen maatregelen is hot gewicht van de verpakking der lucht
mail zeer laag gehouden. Slechts een gering percentage van 
de 305 kg. bruto is door de verpakking ingenomen, met het 
gevolg, dat rond 300 kg. netto luchtmail uit Ned.-Indië door 
het vliegtuig is meegenomen. Niettegenstaande dat, moest 
nog bruto ongeveer 252 kg. luchtpostcorrespondentie met de 
„Patria" naar de bestemming worden verscheept. 
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Bij de splitsing van luchtpoststukken in die, welke per vlieg
tuig zouden worden vervoerd en die, welke met de mailboot 
zouden moeten worden doorgezonden, is geen rekening ge
houden met het tijdstip van terpostbezorging dier stukken. 
Van de op de uitwisselingskantoren Bandoeng, Batavia, Pa-
lembang en Medan aanwezige luchtpost, werd, naar even
redigheid van het gewicht, een willekeurig gedeelte aange
wezen voor doorzending per „Patria". Een uitzondering hierop 
maakte de aangeteekende luchtpostcorrespondentie, welke op 
advieslij sten was ingeschreven, aangezien een splitsing daar
van in boven-aangegeven zin, tot gevolg zou hebben gehad, 
dat geheel nieuwe advieslijsten zouden moeten zijn opgemaakt, 
waarvoor de tijd te eenenmale ontbrak. 

Het luchtrecht, gekweten op de stukken, welke van Ned.-
Indië uit per evengenoemden mailstoomer naar hun bestem
ming zijn doorgezonden, werd aan de afzenders dier stukken 
op hun verzoek terugbetaald, mits bij het desbetreffend ver
zoek de omslagen, c.q. de briefkaarten, werden overgelegd en 
uit de daarop voorkomende stempelafdrukken bleek, dat die 
stukken niet per vliegtuig waren vervoerd. Teneinde dit te 
kunnen vaststellen was aan de Nedorlandsehe Postadmini 
stratic verzocht om alle per vliegtuig verzonden stukken door 
Amsterdam CS. van een stempel van aankomst te doen voor
zien. Normaal worden do in Nederland aangebrachte stukken 
niet voor aankomst afgestempeld. Aan dit verzoek werd vol
daan. Verzamelaars van luchtpoststukken bezitten hierin oen 
middel om vast te stellen of zij al dan niet met een per H.N.-
A.E.N. vervoerd als luchtp*stzending gefrankeerd stuk heb
ben te doen. 

Door Nederlandsch-Indië werden met de H.N.-A.E.N. de 
volgende aantallen stukken verzonden: 

door Bandoeng 4875 brieven 1296 briefkaarten, 3 overige 
stukken, 39 postwissels, algemeen totaal 6213, aangeteekende 
stukken 1853. 

door Weltevreden 8227 brieven, 6078 briefkaarten, 12 ove
rige stukken, 121 postwissels, algemeen totaal 14438, aange
teekende stukken 3518; 

door Palembang 518 brieven, 394 briefkaarten, 1 overig 
stuk, 16 postwissels, algemeen totaal 929, aangeteekende 
stukken 212; 

door Medan 2380 brieven, 1876 briefkaarten, 3 overige stuk
ken, 41 postwissels, algemeen totaal 4300, aangeteekende 
stukken 1059. 

Totaal 16000 brieven, 9644 briefkaarten, 19 overige stukken, 
217 postwissels, algemeen totaal 25880, aangeteekende stuk
ken 6642. 

Deze zendingen waren opgenomen in 22 zakken, bruto we
gende 293.175 kg., netto gewicht van den inhoud 287.025 kg. 

Voorts werd door Medan nog medegegeven: 
1 pakket voor Bangkok, bruto 0,155 kg., netto 0.140 kg., 

inhoudende 13 stukken. 
1 pakket voor Rangoon, bruto 0,135 kg., netto 0.114 kg., 

inhoudende 12 stukken, en 
1 pakket voor Calcutta, bruto 1.500 kg., netto 1.465 kg., 

inhoudende 109 stukken. 
Aan Ned.-Indische luchtpost werd derhalve van Medan af 

vervoerd 294. 965 kg. bruto. 
Voorts vervoerde de H.N.-A.E.N. een zak post van de 

Straits-Settlemens voor Amsterdam. Op grond van het aan
vankelijk bericht, dat voor de post een laadvermogen van 560 
kg. beschikbaar zou zijn toch was aan de postadministratie 
van de Straits te kennen gegeven, dat ook post van de Straits 
zou kunnen worden medegegeven op bepaalde voorwaarden. 
Toen naderhand hol laadvermogen voor de post moest worden 
verminderd, kon bezwaarlijk het aan de Strains-administratie 
gedane aanbod worden teruggenomen. Do door Ponang aan 
AmsterdF.m verzonden zak met luchtpostzendingen, 12,558 kg. 
bruto, werd te Medan in het vliegtuig ingescheept. 

Voor do van Ned.-Indië uit per vliegtuig verzonden stukken 
bedroeg hot totaal van het verschuldigde luchtrecht, berekend 
naar heL rovvichi dier stukken f 18.959,70. Doze opbrengst, 
vermforderd met hetgeen de Staits-Settlements aan Indië 
hadden te betalen voor het vervoer van den zak luchtpost 
van Penang voor Amsterdam, was hooger dan het bedrag, dat 
vooi de retourvlucht aan do K.L.M, wegens postvervoer moest 
worden betaald. 

Op het binnenlandsche traject Bandoeng, Batavia, Palem-
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bang, Medan werden de volgende aantallen binnenlandsche 
poststukken verzonden: 

Bdiidoeng-Weltevreden 6, Bandoeng-Polembang 20, Ban-
doeng-Medan 75, Weltevreden-Palembang 69, Weltevreden-
Medan 186 en Palombang-Medan 28 stukken, totaal 384 stuk
ken. I ^\''\ 

(Wordt vervolgd). 

PORTRETGALERIJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

74. Kustaa Mauri ARMPELT. 
Geboren te Marttila op 31 Maart 1757, nam dienst in het 

leger van den Zweedschen koning; speelde een groote rol in 
deri Pommerenschen veldtocht van 1805 onder Gustaf IV. 
Toen door het verdrag van Frederiksham in 1809 Finland 
van Zweden overging aan Rusland, werd Armfelt Russisch 
onderdaan, kwam in hooge gunst bij Alexander I, die hem 
benoemde tot hoofd van den geheimen diplomatieken dienst. 
Nam deel aan de militaire maatregelen tegen Napoléon. Wel
dra chef van de Einsehe bemoeiingen. Overleden te Tsarskoje 
Selo op 19 Augustus 1814. 

Portret: Finland, 1936, 2 M. 

75. Justo AROSEMENA. 
Geboren te Panama op 9 Augustus 1817. Werd advokaat, 

al.? hoedanig hij zeer beroemd was. 1850 lid van het Hof van 
Panama. Daarna voorzitter van de Colombiaansche kamer, in 
de {' gen van de grondwetsherziening van 1853. Later voor
zitter van den senaat. Briljant redenaar, schrijver en jurist. 
Gezant van Colombia o.a. in de U.S.A. en Frankrijk, tenslotte 
in Venezuela. Van zijn werken noemen wij „Código Moral" en 
„Idf-a de una Liga Americana", terwijl zijn „Moneda Interna-
cional" thans waarlijk actueel te noemen is. Weigerde het 
presidentschap van Colombia te aanvaarden. Trok zich terug 
uit de politiek en overleed te Colon op 28 Februari 1896; nog 
steeds leeft hij in de herinnering als een man van onaantast
bare eerlijkheid. 

Portret: Panama, 1906/09, 5 ets. 
76. Pablo AROSEMENA. 
Geboren te Panama 24 September 1836; reeds op 17 jarigen 

leeftijd doctor juris, twee jaar later griffier van het Gerechts-
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hof te Panama. Ontelbare malen gekozen tot gemeenteraads
lid en lid van de kamer. Fungeerde ook in diplomatieken 
dienst. In 1875 president van de staat Panama, toenmaals nog 
tot Colombia behoorend, 1885 wederom gekozen. In 1904 ge
kozen tot president van de Nationale Conventie van het on
afhankelijke Panama. In 1910 president van de Republiek, als 
hoedanig hij fungeerde tot 1920. Zijn talrijke geschriften zijn 
na zijn dood verzameld; wij noemen slechts het interessante 
sesfhiift „Porqué es grande Bolivar ?". 

Portret: Panama, 1934, 15 ets. 

77. José Gervasio ARTIGAS. 
Geboren te Montevideo op 19 Juni 1764, genoot zijn oplei

ding in een Franciscanenklooster. Was aanvankelijk op de 
farm van zijn vader werkzaam, weldra militair. In 1797 offi
cier. In Mei 1810 bood hij zijn diensten aan het revolutionaire 
bewind van Buenos Aires aan; werd leider van de z.g. „Orien
tales"; zij allen weken uit naar Entre Rios, nadat eerst de 
slag bij Las Piedras was gewonnen. (18 Mei 1811). In 1813 
stelde hij zijn beroemde „Instrucciones" op (Las Instrucoiones 
del Afio XIII) , waarin hij democratische vertegenwoordiging 
der Orii^r rales in het Congres wenschte. Toen Buenos Aires 
dit weigerde verklaarde Artigas den oorlog en bezette weldra 
Montevideo. Van 1816 tot 1820 wist hij zich tegenover Por
tugal en Buenos Aires te handhaven, vele veldslagen voerend. 
Tenslotte werd hij te Tacuarembó verslagen en ging naar 
Paraguay in ballingschap, na eerst zijn geheele vermogen aan 
arme landgenooten te hebben gegeven. Op 19 Juni 1850 is hij 
te Asunrif'n overleden. 

Portret: Uruguay, 1883, 10 cts., 1884, 7 cts., 1904, 6 m., 
1910/15 serie. 1923 en 1928 serie. 1929 pesowaarden. 1930 
10 fts. en pesowaarden. Standbeeld: 1900, 5 m. Naam: 1913, 
„Instrucciones" 1913. 

78. Francisco Javier ASCäSUBL 
Geboren te Quito; nam dadelijk deel aan den opstand tegen 

Spanje in 1809. Na verschillende successen werd hjj door Niete 
Polo verslagen; in gevangenschap te Quito, waar hij in het 
„Cuartel del Real de Lima" op 2 Augustus 1810 werd ver
moord. 

Portret: Ecuador, 1909, 3cts. 

79. ASTRID. 
Geboren te Stockholm op 17 November 1905 als dochter 

van Prins Carl van Zweden. Verloofde zich op 21 September 
1926 met den Hertog van Brabant, thans koning Leopold HI 
van Belgié, met wien zij op 4 November 1926 in het huwelijk 
trad; het huvs^elijk werd pas rechtsgeldig op 10 November, 
toen het door Monseigneur van Roey te Brussel werd ingeze
gend Uit het gelukkige huwelijk werden drie kinderen gebo
ren: Prinses Josephine Charlotte, Prins Boudewijn en prins 
AIleH. 

Op Donderdag 29 Augustus 1935 staakte de Nederlandsche 
radio haar uitzendingen: het ontstellende bericht werd gege
ven, dai koningin Astrid te Küssnacht bij een auto-ongeluk 
om het leven was gekomen. Dinsdag 3 September vond de 
uitvaart plaats : de ontroerende plechtigheid zal door nie
mand, die er getuige van was kunnen worden vergeten. 

Koningin Astrid leeft voort in de gedachten van een dank
baar volk „tres simple" „charmante", zooals wijlen de Helden
koning Albert haar noemde. 

Portret: België 1935; Belgisch-Congo 1936, serie; Ruanda-
Uiundi, 1936, serie. 

(Moge ik hierbij in herinnering brengen, dat vele wetens
waardigheden uit het leven van de betreurde vorstin te vin
den zijn in een door mij geschreven boekje, waarvan de ge
heele opbrengst ten goede komt van de Belgische T.B.C.-
bstrijding). 

Noot der redactie. 
Gaarne vestigen wij de aandacht op dit geschriftje, dat door 

storting van 30 cent op postrekening 188282 ten name van 
Philatelie en Geschiedenis, Den Haag, wordt toegezonden. 

4ANA^ULLINGEN OP HET STEMPELWERK 
door O. M. VELLINGA. 

III. 
Blz. 67, model 65. 

Borne stempel Goor 
Bennekom „ Wageningen 
Volgens de lijst van postritten, gevoegd bjj Circ. 442 van 

12 Augustus 185J., werd de correspondentie van en voor de 
hulpkantoren Doorn en Renswoude respectievelijk op de sta
tions te Driebergen en Veenendaal gebracht en afgehaald, 
zoodat deze kantoren een model 65 of 66 moeten hebben 
gebruikt. 

Blz. 68, model 66. 
Westzaan 
Velsen 
Middelharnis 
Oudetonge 
Oldebroek 

stempel Amsterdam 
Beverwijk 
Dirksland 
Dirksland 
Elburg 
Naarden 
Terborgh 
Wageningen 
Winterswijk 

zijn gebruikt door een van de 
Dinxperlo, Doetinchem. Gen-

435 van 24 Maart 1851). Zie 

Scherpenzeel 
Aalten 
De stempe] Terborgh zal 

hulpkantoren.grenskantoren 
dringen, 's-Heerenberg (Circ 
de aanvulling op blz. 152. 

Blz. 69, model 67. 
Waarschijnlijk hebben Horst en Sevenum beide een stem

pel Venlo gebruikt en Niéuwe-Schans een stempel Winscho
ten, daar Franco met omranding 6 December 1870 aan Venlo 
werd gezonden voor Horst en Sevenum en op 7 April 1871 
aan Winschoten voor Niéuwe-Schans. 

Blz. 71, model 69. 
Andelst, Angeren, Blaauwkapel, Goirle, Groessen. 

Blz. 71, model 70. 
Standdaardbuiten, Usquert. 

Blz. 75/6, model 74. 
De spelling Meerloo en Venraai is juist. 
Blijkens een verslag van „Kring Laren" in „De Philate

list" van December 1935 is de splitsing van de haltestempels 
in de drie groepen 74, 85 en 87 onpractisch geoordeeld en 
werd dit geïllustreerd aan de hand van een niet vermelden 
haltestempel De Punt. 

De onder de voormelde nrs. afgebeelde stempels Moerdyk, 
Stavoren en Schoondijke hebben hetzelfde model en zouden 
dus qua type alle als model 74 kunnen zijn aangeduid. Wijl 
echter van elke groep een exemplaar werd afgebeeld, was ver
schil in nummering onvermijdelijk. 

Nummering is slechts iets bijkomstigs; hoofdzaak: de vraag 
wanneer en op welke route een bepaalde haltestempel werd 
gebruikt. Splitsing in drie groepen was dus noodzakelijk; 
dit nu was mogelijk, daar de in de stempelboeken afgedrukte 
haltestempels bijna alle per serie zijn verstrekt. 

Een haltestempel op een los zegel, waarop schier immer 
slechts een gedeelte van dien stempel valt te zien, is een 
dood en waardeloos ding. Leven en beteekenis heeft alleen de 
volledige stempel welke vergezeld gaat van den bijbehoorenden 
trein-, t ram- of boot-dagteekeningstempel, zoodat verzame
len op geheele stukken of uitknipsels geboden is. Ook komen 
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afwijkingen in grootte bö stempels met eenzelfden haltenaam 
dan alleen tot hun recht. 

Bij den bewusten stempel De Punt met grotesque letters 
in omranding en gelijkvormig aan een model 74 valt slechts 
te denken aan een haltestempel op de lijn GroningenMeppel, 
daar er nimmer eenig kantoor van dien naam is geweest en 
alleen ééne halte. Er moeten trouwens nog meer haltestempels 
zijn verstrekt, waarvan uit de stempelboeken niet blijkt, want 
dit valt al spoedig op te merken als men in een hedendaagsch 
spoorboekje eens nagaat van welke lijnen, waarop die stem
pels zijn gebruikt, niet alle stations en halten op de lijst der 
haltestempels voorkomen. Reeds zijn Beverwijk, Hello en 
Hooghalen gemeld. 

Op dit onderwerp zaï dan ook later uitvoeriger worden 
teruggekomen. Nu kan worden opgemerkt, dat in de stem
pelboeken onder de honderden haltestempels met omranding 
geen enkele met Egyptische letters wordt aangetroffen. Het 
lijkt dan ook onwaarschijnlijk, dat Velsen met groote Egyp
tische letters in omranding naast een stempel Haarl:Helder 
met takje van 25 Februari 1873 een haltestempel zoude 
zijn. Te meer, daar de eerste stempel in groen en de tweede 
in zwart afgedrukt is. 

Om objectief te blijven dient nog vermeld te worden, dat 
het model 74 Velsen 22 September 1874 werd verstrekt. 

Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk, dat zelfs stempels op ge
heele stukken soms nog lastig thuis te brengen kunnen zijn. 

Blz. 81/3, model 81. 
Op 14 November 1883 zijn stempels VelsenIJmuiden ver

zonden. Nijmegen Venloo moet NijmegenVenloo zijn. 
Almelo  Apeldoorn V, V Bis 

( Amsterd:  Antw: B 
( Amsterd:  Ant'v .rpen VII 

Amsterdam  Uitgeest IV, V, VI 
Amst:  Wint.rsw: VII 
Amsterdam  Zutphen F 

( Arnh.  Oldenz: B 
( Arnh. Oldenz: C 
( Arnh:  Oldenz: C 

Arnh:  Nijm: IV 
( Arnhem  Rotterd: I, C 
( Rotterd:  Arnhem IV, E 

Gelderm:  Arnhem III 
( 's Gravenh:  Gouda C 
( 's Gravenhage  Gouda B 

Groningen  Zutphen II 
Groningen  Zwolle VI 
Harlingen N: Schans D 
Hoorn  Medemblik A 
Leeuwarden  Meppel VI 

■( Leeuw:  Stavoren A 
( Leeuward:  Stavoren B 

Rotterdam  Venloo D 
Rotterd:  Vliss: III 

( Utrecht Bokstel III 
( Utrecht  Boxtel III 

Utrecht  Rotterdam V, VI A 
Venloo  Maastr: V 
Zaandam  Enkhuizen D 
Zutph:  Leeuw: C 

Blz. 84, model 86. 
Breskens  Maldeghem A 
Dieren  Terborgh E 
Wijk bij Duurst:  Zeist I 

Blz. 87, model 89. 
Achter Houtmanka ontbreekt een dubbele punt. 
Op blz. 20 van nr. 6 van de Ned. philatelistenbibliotheek 

heeft de heer Korteweg Amst:  Haarl: Dijk vermeld. Aan
gezien nä 1875 geen stempel met dit randschrift is verstrekt, 
moeten in den stempel de nieuwe karakters zijn gebruikt, 
gelijk op postkantoren is geschied. 

Blz. 96. 
h Leiderdorp vóór p Leiderdorp. 

Blz. 100. 
Op den sterstempel Winsen (Gld.) is de grootrondstempel 

Winssen gevolgd. 

Blz. 103, model 109. 
In den stempel Venlo Blerik ontbreekt het cijfer 1 achter 

Venlo. 
Blz. 103, 104. 

Helenaveen  Station heeft hulpkantooruurkarakters. 
Blz. 104, 105, model 112. 

Amsterdam  Antwerpen IV, VII 
Amsterdam  Breda VIII 
Amstei'dam  Emmerik J I 
Amsterdam  Vlissingen J 
Arnhem  Boxtel H 

( Breda Arnhem E 
( Arnhem  Breda F I 

Breda  Vlissingen B, J 
( Nijmegen  Venloo IV, A 
( Venlo  Nijmegen III, A 

Rotterdam  Hoek van Holland V, C 
( Utrecht  Bokstel V 
( Utrecht  Boxtel II 

Utrecht  Rotterdam C, Dl, G, H, J 
Winterswijk  Zevenaar II 

Blz. 106, model 114. 
Eindhoven  Reusel I 
's Gravenhage  's Gravenzande C 
Rotterdam  ZuidBeijerland C 

Blz. 106, model 116. 
Rotterdam  Zuid Beijerland 2 met II, III 

Blz. 106, model 117. 
Rotterdam  Hellevoetsluis I 

Blz. 111. 
Houtrijk / En Polanen moet zijn Houtryk / en Polanen. 

Blz. 112. 
Oudega  Nijega (H.O.N.) 
Oegstgeest inplaats van Oegsgeest; in den stempel van 

Oudemolen staat Gem. Willemstad tusschen haaiges. 
Blz. 114. 

h Zonnemaire; b Venlo / Blerick (1) vervalt. 
Blz. 115, model 163. 

Amsterdam  Emmerik XA 
Rheine  Amsterdam B 
Harlingen  Nieuwenschans B 

Blz. 117. 
Amsterdam (22) 

Blz. 121. 
Oudega  Nü'ega (H.O.N.) vervalt. 

Blz. 122. 
b Venlo / Blerick (1) 

Blz. 123, model 196. 
De stempel van het 2 t /7 Sept. 1912 te Amsterdam geopen

de' bijkantoor had als Inschrift Congres voor Verzekerings
wetenschap. 

Blz. 132, Na Posttijd. 
Op een uit Utrecht op 24 Februari 1821 ontvangen brief 

komt voor „Na Posttijd" in drukletters, waaronder „den" in 
schrijfletters; de datum is echter jammer genoeg niet in
gevuld. 

Blz. 132, model 241. 
Als het geheele alphabet was afgewerkt, ging men door met 

AA, AB, enz.; gezien zijn AE en AF. 
Blz. 134, model 249. 

Déb. 119 Alphen Déb. 119 La Haye 
Déb. 126 Bois Le Due Déb. 119 Leerdam 
Déb. 93 Breda Déb. 119 Deyde 
Déb. 119 La Brielle Déb. 119 Maasluis 
Déb. 119 Delft Déb. 118 Schoonhoven 
Déb. 126 Eindhoven Déb. 126 Woercom 
Déb. 119 Gouda Déb. 121 Zutphen 
Déb. 118 Haarlem 
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BIz. 134, model 250. 
Déb. Harlingen van Juni 1849 
Déb. Hellevoetsluis 
Déb. Leyde 
Déb. Woerden 

Blz. 134, model 252. 
Deboursé Almelo, Déboursé 's-Gravenhage en Déboursé 

Terneuzen. 
Blz. 134, onbekend model. 

Apeldoorn gebruikte 8 Februari 1827 een stempel, waarin 
de plaatsnaam boven Deboursé staat. 

Blz. 136, nommerstempel. 
Van verschillende kantoren zijn nog stempels met of zonder 

omranding bekend, welke hoofdzakelijk in grootte van de 
modellen 267 en 268 afwijken, Nijmegen daarentegen heeft 
letterstempels gebruikt en wel A, B, C, D, E, F en H; om 
verwarring met C te voorkomen is de G overgeslagen. Leiden 
had geen stempel 9 in gebruik, daar dit cijfer ook voor een 
6 kon worden aangezien. 

Op stadsbrieven van Amsterdam uit de jaren 1858 tot 1865 
wordt doorgaans behalve een bestellerstempel nog een stem
pel aangetroffen, welke bestaat uit een liggend streepje waar
onder een der cijfers 1, 2, 3, 4 of 5. De verklaring is eerst 
gevonden, toen het was gebleken, dat in 1879 in vier plaatsen 
dagelijks achtmaal werd besteld (Jaarverslag 1879, blz. 17), 
hetgeen wel zeer afsteekt tegen den huldigen toestand. Het 
vermoeden van den heer Korteweg, dat die stempels de be
stellingen aangaven naast de nummers van de bestellers, 
welko dubbele bewerking later werd gecontinueerd in één 
stempel, is dus juist gebleken. 

Blz. 137, A of B in een ovaaL 
In 1869-1873 zijn te 's-Gravenhage de voor die plaats be

stemde aangeteekende brieven, welke aan twee loketten kon
den worden afgehaald, gestempeld A of B: schrijfletter in 
een ovaal met 24 m.M. middellijn. 

Blz. 151, model 315. 
Rotterdam was in 1850 blijkens eene onjuiste stempeling 

nog in het bezit van Franco Coblentz. Een Franco Grenzen 
gelijk model 331a komt voor op een 31 October 1835 van 
Tilburg over Duitschland naar Arberg in het kanton Bern 
verzonden brief. 

Blz. 151, model 316. 
Dit model was in 1815 reeds in gebruik. 

Blz. 152, Hulpkantoren-grenskantoren. 
De praktijk heeft anders geleerd. Op een in 1854 van Aal

ten via Bocholtz naar Münster verzonden brief is door Aalten 
de nu bekend geworden halve cirkelstempel Winterswijk af
gedrukt. Voorts komt op een brief van 20 December 1863 uit 
Meerssen naar Aken de halve cirkelstempel Maastricht van 
Meerssen voor, welk hulpkantoor-grenskantoor het zegel met 
Franco zonder omranding heaft vernietigd. 

Blz. 173/4, modellen 378/9. 
Een stempel met het nummer 1 komt voor op een brief van 

13 Juni 1833 uit het Kamp bij Rijen. 

Elk album, dat aan eene zijde met postzegels wordt beplakt 
is zoodanig ingericht dat de zegels zich steeds aan de rech
terzijde van het opengeslagen album bevinden. De voorzijden 
der bladen bevinden zich dus steeds op de rechterhelft. Mijn 
vraag is nu: Waarom plakt men de zegels niet op de linker
helft van het album, dus op de achterzijde der bladen. Bü een 
album op deze wijze ingericht zou dus de voordruk op deze 
zijde der bladen moeten komen. 

Men verkrijgt hiermede een groot voordeel, n.1., dat bij het 
omslaan der bladen de postzegels van het omgeslagen blad te 
voorschijn komen inplaats van aan het oog onttrokken wor
den. Wanneer de zegels bij het omslaan der bladen gaan han
gen, ontstaat het gevaar van vouwen der zegels, indien niet 
de noodige voorzichtigheid wordt betracht. Bij de voorgestelde 
indeeling kan dit niet voorkomen, want hier komen de zegels 
bij omslaan boven op het blad. Vooral bij blokstukken is b.g. 
voordeel niet weg te cijferen. Ik heb dan ook een losbladig 
blanco album van blokstukken op deze nieuwe wijze ingericht 
en kan U zeggen dat dit mij volkomen bevalt Bezwaren heb 
ik tot nu toe nog niet ondervonden, mochten deze er zijn, dan 
zou ik zulks gaarne vernemen. 

Op de vraag waarom de zegels bij alle albums op de rech
terzijde geplakt worden, respectievlijk waarom de voordruk 
hier is geplaatst, weet ik geen antwoord behalve dan het on
bevredigende: Het is altijd zoo geweest. 

Voor hetgeen de geachte vragensteller voorstelt lijkt mij 
veel te zeggen, vooral wat het voorkomen van vouwen bij het 
omslaan betreft. Het is mij dikwijls overkomen, dat zegels bij 
het omslaan van de bladen bekneld geraakten en dubbelge-
vouwen werden. 

Misschien is deze vraag een aansporing voor den een of 
anderen albumfabrikant om dit vraagstuk eens onder het 
oog te zien. 

Dr. B. 

Tïdsclirifteii, 
^ Catalogi, eng. 

CATALOQUE DE TIMBRES-POSTE. 
YVERT ET TELLIER-CHAMPION 1937. 

PRIJS 42 FRANCS PLUS PORT 8 FR. 90. 
UITGAVE YVERT & CIE TE AMIENS, TH. CHAMPION 

TE PARIJS. 
De 41e uitgave van dezen, hier te lande veel gebruikten 

catalogus ligt voor ons in een opmaking, volkomen gelijk aan 
die van het vorige jaar. Alleen is het boekwerk weer wat 
dikker geworden — 35 bladzijden — wat niet te verwonderen 
is, gezien de onophoudelijke toestrooming van nieuwe zegels. 

Zooals met nagenoeg alle zaken het geval is, heeft men 
ook bij dezen Franschen catalogus verdedigers en bestrijders. 
Den een geeft hij genoeg, den ander te veel of te weinig. 
Meer dan vele woorden bewijst deze 41e uitgave, dat dit werk 
veel geraadpleegd wordt; dat de energieke uitgevers streven 
naar vervolmaking, is natuurlijk aan dit succes niet vreemd. 

In het voorwoord wordt erop gewezen, dat, in weerwil van 
de wereldcrisis, de vraag naar postzegels steeds stijgende is, 
een gevolg van het toenemend aantal verzamelaars. Het ge
volg hiervan is, dat de uitgevers zich genoodzaakt zagen, 
talrijke prijzen te verhoogen, wijl de voorraden niet toereikend 
zijn voor de groeiende vraag. Toch blijft hun streven er op 
gericht, te komen tot een zoo juist mog'elijke waardebepaling, 
wat niet anders kan zijn dan in het belang van een gezonde 
Philatelie, ook al brengt dit streven teleurstelling voor specu
lanten. 

Wij zullen enkele der nieuwe prijzen eens toetsen aan die 
van het vorige jaar. 

Nederland, No.1, 30 resp. 25 francs. Nederland, No. 2, 15 
resp. 12,50 francs. De ongebruikte stukken der nrs. 1—3 
kwamen van 450, 500 en 600 francs op respectievelijk 500, 
550 en 650 francs. Voorwaar een verhooging, die niet gering 
is. Nederland No. 4 laat een kleine verhooging zien; de num
mers 9—12 gingen beduidend in prijs vooruit. De 10 gulden, 
No. 64, steeg van 225 op 250 francs, terwijl vrijwel over de 
geheele lijn een min of meer aanzienlijke prijsstijging valt 
te constateeren. 

De nrs. 1 en 2 van Ned.-Indië bleven in prijs onveranderd; 
van de jubileum-uitgifte 1923 gingen de 2 K en 5 gulden ge
bruikt omhoog, elk met 10 francs. Voor de dienst-en port-
zegels vallen verschillende, procentsgewijze beduidende ver
hoogingen te constateeren. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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De drie hoogste waarden der jubileum-serie 1923 van Cura
sao kwamen gebruikt van 150 op 175, 400 op 500, 750 op 
900 francs. Ongebruikt zakten de prijzen dezer waarden, wat 
ons in overeenstemming lijkt te zjjn met de markt. Ook de 
234 en 5 gulden der Surinaamsche jubileumserie van 1923, 
stegen in prijs en wel van 250 op 300, 400 op 500 francs, voor 
de gebruikte stukken. Overigens laat dit land geen veran
dering van beteekenis zien, behalve dan de groote prijsstij
ging der portzegels van 1888 in type II : 10 cent van 8000 op 
10.000, 25 cent van 2500 op 3500, 40 cent van 2500 op 3500 
francs. 

De laatste jaren, naar veler meening te sterk opgevoerde 
prijzen der Fransche zegels, werden min of meer belangrijk 
teruggebracht op lager niveau, waarmede de uitgevers een 
vry algemeene grief hebben weggenomen. 

Bij de oud-Duitsche staten als regel weinig prijsverande-
ringen; de zegels van België gingen voor een groot deel in 
prijs achteruit, wat niet verwonderlijk is, wijl daar te lande 
de speculatie de laatste jaren hoogtij heeft gevierd. 

Een vluchtige beschouwing der prijzen in het algemeen 
laat zien, dat van de gangbare „middelsoort"-zegels, die on
der het bereik vallen van de koopkracht der groote massa, de 
prijzen vrijwel over de geheele lijn gestegen ziJn. 

Vermeldenswaard zijn nog de hooge noteeringen van ver
schillende jubileumzegels 1934 van üroot Britannië. 

Voor hen, die gaarne de waarde hunner verzameling aan 
de hand van den catalogus berekenen, houdt de nieuwe Yvert 
menige aangename verrassing in. Het werk is zorgvuldig uit
gevoerd en voorzien van de bekende fraaie cliché's. Wij be
velen het, indien zulks nog noodig mocht zijn, met warmte biJ 
de lezers aan. v. B. 

ZUMSTEIN BRIEFMARKEN KATALOG 1937. 20e JAARG. 
UITGAVE ZUMSTEIN & CO., TE BERN. 

PRIJS 3 FR. 75 PLUS PORT. 
Ook weder zoo'n goede bekende, die geheel met zijn tijd 

mede gaat, ja zelfs dezen vooruit is. Deze nieuwe uitgave 
bevat b.v. reeds de in October a.s. te verschijnen landschap
serie en de in December uit te geven Pro-Juventute-zegels 
van Zwitserland. 

De Zumstein beschrijft de zegels van de Europeesche lan
den en kantoren in den vreemde, alsmede die der voormalige 
Duitsche koloniën. Voor den Europa-verzamelaar kan men den 
catalogus gerust als een der beste beschouwen. Zeer leerzaam 
is ook, dat elk zegelbeeld met een korte aanwijzing of ver
klaring wordt toegelicht. Reeds meermalen hebben wij op 
deze plaats gewezen op dit voortreffelijke werk, dat den 
verzamelaar der Europeesche uitgiften alles biedt, wat hij 
redelijkerwijze verlangen kan. De tekst is in het Duitsch ge
drukt; een meer-talige woordenlijst, waaronder een in onbe
rispelijk Nederlandsch, maakt het mogelijk, dat ook zij, die 
geen Duitsch verstaan, gemakkelijk met dezen catalogus zul
len kunnen omgaan. 

Zumstein, good luck ! v. B. 

GEBRÜDER SENF's ILLUSTRIERTEN BRIEFMARKEN
KATALOG 1937. 40e JAARGANG. 

Deze vooraanstaande Duitsche catalogus verschijnt in drie 
uitgaven: W = Wereld, E = Europa en D Duitschland. De 
prijs dezer boekwerken is 5 M. 50, respectievelijk 3.25 en 1.50, 
alles plus porto. 

Alleen de werelduitgave ligt voor ons, in een aantrekkelij-
ken linnen band en met bijna 1500 pagina's tekst. 

Het is een prachtig stuk werk, dat deze firma met een 
wereldreputatie levert en dat voldoet aan hooge eischen, zoo
wel philatelistisch als technisch. 

Ook hier manifesteert zich in de prijsstijging van talrijke 
zegels de groei van het aantal verzamelaars en dus de vraag. 

Gelet op het feit, dat de Duitsche verzamelaars meer en 
meer zijn aangewezen op de binnenlandsche markt is het niet 
verwonderlijk, dat vooral de zegels van Oud- en Nieuw-
Duitschland aanzienlijke prijsstijgingen vertoonen. De vraag 
rijst evenwel of prijs verhoogingen als Beieren No. 7, van 60 
op 85 Mark, No. 26 van 250 op 300; Baden No. 1 van 85 op 
100, No. 12 van 33 op 40, No. 22 van 175 op 200, landport No. 
1 en 2 van 55 op 75, resp. 40 op 60 mark; Oldenburg No. 7 
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van 450 op 550, No. 10b van 325 op 375; Wurtemberg No. 5 
van 250 op 350, No. 10 van 350 op 450 mark, enz., dezen 
catalogus wel geschikt maken als waardemeter voor andere 
dan Duitsche verzamelaars. 

Wij nemen natuurlijk gaarne aan, dat de uitgeef ster met 
alle nauwkeurigheid haar noteeringen heeft vastgesteld, doch 
het komt ons voor, dat zij daar bij, zij het dan ook nood
gedwongen, te veel rekening moest houden met de binnen
landsche vraag. Overigens voor dit keurige werk niets dan 
lof. Een woord van erkentelijkheid verdient de firma Senf 
dat zij er naar streeft dezen catalogus steeds meer te vervol
maken, getuige o.a. de nieuwe bewerkingen van Chili, Fin
land, Griekenland en enkele andere landen. v. B. 

MICHEL BRIEFMARKENKATALOG 1937. 
PRIJS 6 M. 50 PLUS PORT. 

UITGAVE: VERLAG DES SCHWANEBERGER ALBUM, 
LEIPZIG C. 1. 

Deze catalogus wordt hoe langer hoe meer tot een hand
boek, waarin specialisten vinden wat zij zoeken. Men lette 
b.v. eens in deze uitgave op de uitvoerige bewerking van 
Liechtenstein en Oekraine, om de nieuwe uitbreidingen te 
noemen. Naast dezen wereld-catalogus, in 1 of 2 banden, 
geeft Schwaneberger nog uit een Europa-catalogus in den 
prijs van 3 M. 75 plus port. 

Een nieuwigheid is, dat duidelijk is aangegeven met welk 
jaar aanvullende waarden op een reeds gemelde uitgifte zijn 
verschenen. Voor dit jaar wordt dit voor het eerst toegepast 
bij de zegels van Europa, het volgend jaar voor de rest. 

Wat de prijsnoteeringen betreft, geldt de opmerking, ge
maakt bij don Senf-catalogus. 

Voor het overige: het is een prachtig stuk werk, dat even
wel voor den middelmatigen verzamelaar hier en daar wel 
wat te ver gaat. v. B. 

OPFICIEELE CATALOGUS 
VAN BELGISCHE POSTZEGELS. 

Op 20 September a.s. verschijnt de monografie der Bel
gische postzegels, uitgegeven door en onder de auspiciën van 
de „Federation Royale des Cercles Philatéliques de Belgique". 

Het boek, tweetalig (Fransch en Nederlandsch), rijk ver
sierd met reproducties van alle bestaande Belgische zegels, 
geeft tevens op onbevooroordeelde wijze de waarde van elk 
hunner (gebruikt en ongebruikt). Deze catalogus is, volgens 
het inzicht van den Bond, slechts de eerste van een jaarlijks 
te verschijnen uitgave, steeds officieel bijgehouden en „ä 
jour" gebracht door den Belgischen Bond. 

Aan het boek is toegevoegd het jaarboek van de „Fede
ration" met de lijst der 53 aangesloten vereenigingen, elk met 
hun hooger bestuur en de adressen van voorzitter en 
secretaris. 

UNIFORME POSTZEGELS VOOR HET GEBIED DER 
„KLEINE ENTENTE" ? 

Binnenkort wordt te Bucarest een postconferentie gehou
den door de landen, vormende de Kleine Entente. Door de 
posterijen van Tsjecho-Slowakije zal worden voorgesteld voor 
dit land, Yougo-Slavië en Rumenië, uitmakende de kleine 
Entente, uniforme zegels in te voeren, waarop voor eerst
genoemd land als beeld zal worden benut een gezich^ op 
Praag, voor Yougo-Slavië een kiekje op Belgrado en voor 
Rumenië een op Bucarest. 

Alle zegels, die wat de verdere uitvoering betreft, volkomen 
met elkander zullen overeenstemmen, zullen tot opschrift 
dragen „La petite Entente". Men wil door deze uniforme uit
gifte het nauwe samengaan dezer entente demonstreeren. 

Wij zijn benieuwd naar de te vallen beslissing. 
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EEN PRIJSVRAAG VOOR U ? 
De Sociedad Filatelica Argentina te Buenos Aires viert op 

1 November 1937 haar 50-jarig bestaan, waartoe door haar 
een prijsvraag is uitgeschreven voor het beste werk over de 
zegels van Argentinië. De studie, die door een plaatselijke 
jury als de beste zal worden beschouwd, wordt bekroond met 
een gouden medaille. 

Een ieder kan aan deze prijsvraag deelnemen; de penne-
vruchten moeten gesteld zijn in het Spaansch, Fransch, En-
gelsch of Portugeesch. 

Deelnemers kunnen zich wenden tot Concurso Filatelico del 
Cincuentenario de la Sociedad Filatelica Argentina, Casilla de 
Correo No. 1103, Buenos Aires. 

DE VERZAMELING URUGUAY VAN E. JOE LEE. 
Deze prachtige collectie, waar

van wij reeds herhaaldelijk het 
een en ander mededeelden, wordt 
thans geveild door den bekenden 
auctionaris Plumridge te Londen. 

De eigenaar houdt met het ver
zamelen van de zegels van dit land 
op, wijl hjj er in „uitgepraat" is; 
zij is compleet, niet in het minst 
in de platen. 

Verschillende verzamelaars van 
naam vechten er thans om, wie 
met de fraaiste stukken zullen 
gaan strjjken. 

Van de zeldzame eerste uit
gifte, de zoogenaamde Diligencia-
zegels, bevat de collectie meer 
dan duizend stuks; slechts weinig 
verzamelaars bezitten er één of 
twee ! 

Reeds is een bod gedaan op het 
E' J- LEE. unieke blok van 15 stuks van de 

80 centesimos groen, Yvert nr. 2. Of dit bod ad 2500 pond 
werd aanvaard, is tot op heden niet bekend. 

EEN „CHINEESCH" BERICHT. 
Uij; „De Ambtenaar" van 5 Augustus j . l . knippen we het 

volgende, waar we nog nooit van hadden gehoord. 
's Werelds grootste postzegel. 

China is niet alleen in het bezit van het grootste alfabet 
(3000 letters) ter wereld, maar tegenwoordig -ook van de 
grootste postzegel. Eenige maanden geleden werd een post
zegel van 5 stuiver uitgegeven, die 10 duim lang en 2 6/8 duim 
breed is. 

Het verzenden van een brief met deze zegel gefrankeerd, 
gaat niet zoo maar van zelf. Men wandelt met brief en post
zegel naar het kantoor, waar de loketambtenaar van de zegel 
een strook van 2 duim afknipt en deze als ontvangstbewjjs 
den aanbieder ter hand stelt. Een tweede strook van 2 duim 
wordt ten kantore bewaard. Vervolgens wordt de zegel, die 
inmiddels tot 6 duim is ingekort, op het stuk gehecht. Op het 
kantoor van bestemming wacht opnieuw de schaar — een 
strook van 2 duim wordt er afgeknipt om ten kantore be
waard te blijven, terwijl aan het kantoor van afzending even
eens een strook van 2 duim wordt toegezonden. Ten slotte 
krijgt dan na al deze wederwaardigheden de geadresseerde 
zijn brief in handen met de overgebleven 2-duims postzegel. 

(Postnachrichten nr. 4). 

EEN TENTOONSTELLING VAN „LIEFHEBBERIJEN". 
Onder dit hoofd meldt het Algemeen Handelsblad van 19 

Februari j.l. het volgende. 
Bij Selfridge's in Oxford Street is thans een tentoonstel

ling te zien van „curious and fascinating hobbies", verzam.e-
lingen dus van „liefhebberijen" waarbij postzegelverzamelin
gen als te algemeen en dus niet „curieus" waren uitgeschakeld 
hoewel desondanks wel een plaats was gegeven aan een heel 
aardige collectie van poststukken zonder aangehechte zegels 
maar in het stempel zelf gefrankeerd, zooals die thans door 

J. K. RIETDIJK. 

groote instellingen vriJ algemeen worden gebruikt. Deze was 
evenwel lang niet een van de meest belangwekkende in
zendingen, evenmin als die van sigarettenplaatjes en der
gelijke, waarvan een goede inzending van Verkade-album
plaatjes wel de meest artistieke was. 

Verzamelen is volgens de psycho-analysten een uitweg voor 
„onderdrukte emoties", maar over het geheel was het niet 
gemakkelijk vele der hier vertoonde collecties daarmede in 
verband te brengen, hoe moeilijk het soms ook zijn mocht de 
drijfveeren te vinden bijvoorbeeld voor een ingezonden col
lectie van vijftigduizend „wishbones", borstbeentjes van vo
gels, keurig ontvleesd en afgekookt maar kriskras en door-
elkaar in een glazen kast geworpen. De kennisgeving, dat de 
verzamelaar er thuis nog tweehonderdduizend had, maakt het 
vraagstuk nog moeilijker op te lossen. Zoo'n borstbeentje 
heeft een eigenaardigen en zeer zeker aantrekkelijk-sculp-
turalen vorm en ik herinner me dat we als kinderen met een 
touwtje, een lucifer en een stukje schoenmakerspek er een 
heel aardig springertje van konden maken om huisgenooten 
mee aan het schrikken te maken. We weten ook best den oor
sprong van den naam „wishbone", maar er is in de heele 
verzameling geen enkel borstbeentje gebroken en dus is er 
niet mee „gewenscht". 

Onza nieuwsgierigheid wordt bü het zien van die zonder
linge verzameling wel geprikkeld. Wat was de drijfveer ? 
Hoe kwam hij aan die vervaarlijke verzameling ? Hebben hij 
en zijn gezin die kwart millioen vogels zelf allemaal op
gegeten ? Natuurlijk niet. Is dat verzamelen dan een familie
kwaal geweest, begonnen bij zijn betovergrootvader ? Neen, 
dan zou hij dat er wel bij vertellen. We moeten dus wel aan
nemen, dat hiJ goede maatjes heeft gemaakt met voorsnijders 
van groote restaurants, waar veel kalkoenen en kapoenen, 
fazanten, paarlhoenders en patrijzen, korhanen en andere 
vogels worden getrancheerd, met al de taxidermists of vogel-
opzetters in Londen en met de oppassers van den dierentuin. 
Maar waartoe, waarom ? 

Een veel aardiger collectie is die van speelkaarten met oude 
tarokkaarten als de meest-belangwekkende soort. Lucifers
doosjes, nu ja, is een oude manie, die thans naar ik hoor in 
ons land door een nieuwe „rage" voor sigarenbandjes is ver
vangen. Daarin speelt mode evengoed een rol als in die van 
de schoentjes, die door een bekende actrice zijn ingestuurd. 

Wisden's cricket-almanakken en oude en nieuwe cricket-
bats, geautografeerd door bekende spelers, brengen sport-
geestdriftelingen natuurlijk in vervoering. Maar aardiger zijn 
de violen, die de comediant George Robey heeft ingestuurd, 
alle door hem zelf gemaakt in zijn vrijen tijd ! Dat is een heel 
aardige „liefhebberij", en zulk een „hobby" zal maken, dat hij 
den ouden dag met gerustheid kan tegemoetgaan. 

Boekenverzamelingen hebben op deze tentoonstelling na
tuurlijk geen zin, wel een schitterende inzending van „penny 
dreadfuls", stuiversromans in tallooze vervolgen. En dan is 
er ten slotte een collectie tinnen soldaatjes, die ons terug
brengt naar onzen kindertijd, en een andere van oud porselein, 
te mooi eigenlijk voor een „liefhebberij". 

Het is een zonderling conglomeraat van verzamel-manieën, 
heel aardig en ook heel leerrijk in sommige gevallen. 

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

(zoowel de'oudste als de nieuwste uitgiften) van 

EUROPA EN NEDERLANDSGHE KOLONIËN. 
PHILATELISTISCHE BEN00DI6DHEDEN: 
PINCETTEN, LOUPEN, GOMPAPIERTJES, 
ALBUMS, CATALOGI, LITERATUUR, ENZ. 
3jfie pKtn that mecuui ócUh^ction. (29) 

ZICHTZENDINGEN. 
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Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 by vooruitbetaling. 
Postz. w, niet in bet. gen. 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

Z I C H T Z E N D I N G E N ! ■ ■ ■ ■ ^ ^ ^ ■ ^ ^ ■ ■ ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I 
Een a a n g e n a m e en v o o r d e e l i g e wi j ze U w c o l l e c t i e 

uit te b r e i d e n b ieden mijn beleende z i c h t z e n d i n g e n , (141) 
z o o w e l aan e e r s t b e g i n n e n d e a ls aan v e r g e v o r d e r 

de v e r z a m e l a a r s . U v i n d t h ie r i n de g o e d k o o p e , 
d o c h o o k de d u u r d e r e z e g e l s , z o o w e l per stuk als 

in se r i es g e p r i j s d , in p r i m a e x e m p l a r e n t e g e n zeer 
l age pr i j zen . V r a a g t U o o k e e n s , z o o a l s r e e d s 

ta l r i j ke v e r z a m e l a a r s d e d e n , een p r o e f z e n d i n g a a n . 
U zul t mijn b o e k j e s dan r e g e l m a t i g w i l l e n o n t v a n g e n . 

A l b n . T h a e r l a a n 4 9 , U t r e c h t . W . M . F . S u t h e r l a n d . 

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

('44) 

A Te koop gevraagd: 
N E D E R L A N D A 

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

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

Tvertcatalogus 1937 f 4,25. 
(Stad franco bezorgd.) Porto f 0,25. 
Spaciaalcatalogiis Ned. en Sol» 
uitgave Ned. Ver. van Postzegel
handelaren, 1936 (vóór September 
1937 verschijnt geen nieuwe oplaag). 
Prijs f 1,—, plus 9 cent porto. 
(Oplaag zoo goed als uitverkocht). 
Nederlandsche Postzegalbears, 
Stationsiveg 2, Den Haag. Giro 120543. 
(Lid N.V.v.P.H ) In en verkoop van zegels. 

(149) 

Luchtpostverzamelaars! 
UIVERBRIEF T E KOOP AANGEBODEN. 
(Laatste vlucht). Pracht exemplaaar. Speciaal 
Catalogus Nr. 49. Prijs f 7.50. 

M. J. A. v. d. HAAGEN, 
Van Lennepweg 67, — Den Haag. (147) 

Z e l d z a a m . Te koop één ex. e e r s t e S e n f 
C a t a l o g u s 1 8 9 2 , waarvoor destijds door 
handelaar f 10,— geboden werd; verder i 
Paul Kohl 1902/3, Michel 1923 (Europa) en 
Yvert 1920, '26, '28, '34, 

Te bevragen onder no. 141, bureau van 
dit blad 

Altijd geldig. Luchtpostbrieven, Zeppelin
post en zegels, in verzamelingen of per 

stuk koopt of ruilt tegen postzegels 
(volgens Yvert 1937): 

J. M. PETERS, 
Stijnbuijsstraat 3J, Nijmegen. (146) 

Veilingen. Koopt U op de Eng. veilingen' 
Dan wil ik uw belangen behartigen Alle kav , 
die U interesseeren, wil ik volledig beschri|ven, 
Yv. cat. waarde opgeven en koopen voor U. 
Prov. wordt alleen ber. op gek. kav Verdere 
inhchtmgen bij P. Gordon (Auct. Com. Ag.), 
241 Nightingale Road, London N. 9. (145) 

T e k o o p : 100 series zomerzegels 1936 f 16,50, 100 Emmazegels f i,9S, 100 kind 
S c. 1934 f 1,50, 100 series zomer 1935 f 17.50, 100 kind 12V2 c 1935 f 7,50, 
100 zomer 12V2 c '935 ^ 7.—» 10 bloks het bruine band Duitschland f 10,—. 

Te koop gevraagd: 
Driehoek 6 c. per 100 f i,—, driehoek 12V2 c. per ex. f 0,09, Willem de Zwijger 1 
1^1, c. per 100 f0,40, 5 c. per 100 f 0,70, id of Curasao 12V2 c per stuk f o,oj , 
jub. 1923 5 c per 100 f 0,50, 7I/2 c. f 0,25, kind 1935 of zomer 1936 de 6 c. I 
per honderd f 3,—, 
M a s s a g o e d N e d e r l a n d : Ik betaal steeds voor 1000 x 10 versch. f 3.—, 
1000 x 15 versch. f j , — , 1000 x 25 versch. f 10,— (in pakjes of zakjes van 100 of loco). 

I Kleine waarden Suriname en Curasao, nieuwe serie Indie. België tentoonstellmg i , jo 1 
f 3,—, Engeland Jub. 2V2 d. f 3,— p. 100, alle 25 pf. gel. luchtpost; weldad. van [ 

I Duitschland. Porto extra, cassa vooruit. Alle zegels afgeweekt s.v.p. (19) | 
H. D R E Y F U S S , A m s t e r d a m . A n n a V o n d e l s t r a a i 4 , Gi ro 8 6 3 2 6 . 

N E D E R L A N D S C H - I N D I E J U B I L E U M . 
T a n d i n g e n . P r i m a k w a l i t e i t . 
11 :1150 c. f 0,20; l l : l l H 5 c . f 0,15; 1 2 ^ c. 
f 0,08; 50c,f0,20; 11^2 : H 1234 c. f 0,10; 20c. 
f 0,15:50 c. f 0,15; 1 gld. f 0,25. Alle voor slechts 
f 1,10. De 20 cent met plaatfout, punt voor Ie 
cijfer 20 f 0,20. Bij bestelling van alle boven
genoemde tandingen ook dit zegel nog gratis 
plus een prima tandenmeter! Bedenk, dat U 
deze zegels nooit zoo goedkoop meer zult 
krijgen. *t Is goedkooper bij „The Globe", 

C z a r i n a s t P a a t 6 , Z a a n d a m . 
Franco na ontvangst van giro op 118330 ^30) 

Koopt bij onze Adverteerdlers. 

Voortdurend te koop gezocht: 
Zeldzame en middelsoortzegels 

van alle landen. 

Variëteiten. Proeven. 
Specimenzegels. 

Postzegels op geheele brieven. 

ZICHTZENDINGEN 
met uiterste prijzen 

worden 
prompt beantwoord. 

3435 SOÜTHAMPTONSTREET, LONDON, W.C. 
(34) 

X E K O O P G E V R A A G D : 
Dnehoekzegels, elk kwantum, Ned.Indische koerseerende uit
giften, speciaal lage waarden en kwantiteit. Gelegenheidszegels 
van Duitschland en Frankrijk. Brieven met prijs. Wij betalen 
voor Indische kilo's tot f 4,50 per kilo. 

A A N G E B O D E N : 
Zweden, j kronen, Yv. 217 f 0.25 
100 versch. Ned.Indie, prachtig i,— 
Vreemdehngensene ■ 0,40 
Goudsche Glazen „ 0,30 

100x10 w , Rusland, aan vellen f 2,— 
Spanje, Goya 1, 4  1 0 peseta's „ 0,75 

„ 12 w. Paus en koning „ 0,25 
Tanna Touva, Yvert 4753 „ 0,30 
Mongolië 6 w. 23 fr. Yv. „ 0,20 
2000 versch geheele wereld „ 3,— 
3000 „ „ „ „ 6,50 
Finland, 25 mark, Yv. 155 „ o,2j 

Olympiade sene „ 0,80 
Weid. 1926, rolt,, per serie « 0,70 
Rembrandtserie , 0,25 
J u b 1923, 2 et —I gld., 9 w. „ o,2j 

Porto altyd extra. — Giro 40215. 
J O H N G O E D E , 

BREDERODESTRAAT 46, AMSTERDAM, W. 
(78) 

W W B 

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

z o o a U I S X V E R S C H E N E N : 

CATALOGUS 1937 
van België en Belgisch Congo, 
z i e a d v e r t e n t i e In v o r i é iViaandblad. 
Prijs f 0,50 plus f 0,12 porto. 

Zie recensie elders in dit nummer. 
Z i c h t z e n d i n g e n v a n p o s t z e g e l s o p a a n v r a a g . 
N e d e r l a n d s c h e K I L . 0 1 V A A R t e K o o p é e v r a a ^ d . 
Tevens verkrijgbaar bij ons filiaal Korvelscheweg 82, Tilburg, (m) 



Z O i V l B R  A A N B I B D I N C èi 2 C B N X P B R F R A N C ( p l u s p o r t o ) 
TONGA. 

N r s . il, 1, =:2, 2, 3, 5, *6, *17, 
*23, =:24, *40, 40, *41, *44, =!59. 

VICTORIA. 

De aangegeven 
Nos. 2ijn van 

Yvert en Tellier 
1936. 

* beteek ent 
ongebruikt. 

F R A N S C H . O C E A N I E . 
N r s . 3, 24, *38, *39, =^42, *61, 
*62. 

GILBERT & E L L I C E E I L . 
Nrs . *8, *9, *10, *11 , *13. 

GUAM. 
Nr. 1. Poste locale n r s . 5, 6. 

H A W A I I . 
Nrs . *23, *26, 30, 36, *42, *43, 
*44, 44, *45, 46, 48, ':55, =;63. 
=:64, "65, 65, *66, 66, *68, * 7 1 . 

NW. H E B R I D E N . 
N r s . *1, *2, *7, =:8, 8, *13, 13, 
16, *28, *29, "31, =:33, *34, =:49, 
49, *50, 50, *51, 51, *54. 

N W . C A L E D O N I E . 
N r s . =.6A, 6A, *7A, =:10a, «12, 
12, *12a, 12a, *13, *13a, *37, 
*38, =.̂ 44, ='55, *59, =:74, «81, 
*105, =:106, *107, ■:108, •■:109, 
*129. 

NW. Z E E L A N D . 
N r s . 31, 32, 35, 36, =:60, 62, •:71, 
99, *126, "127, 138, 148, 150, 

*152, *169—*174, *180—*182. 
D I E N S T . N r s . 30, "53, «57, 
*63. 
PORT. Nrs . "1, *20, =:21. 

N . Z. W A L E S . 
N r s . 10, 20, 30, 32, 33, 47, *48, 
48, 50, *61, *87, 106. 
PORT. Nr. 3. 

N I U E . 
Nrs . * l a , =!2, * 3 , "4, * 5 , =:26, 
*27, *28. 

N . W. P A C I F I C . 
Nrs . *11, *13, =i14. 

P A P U A . 
Nrs . * 1 , "27, *36, =:49, *50, 
50, 51, *52, =:54, *57, *71, *74. 

P E N R H Y N . 
Nrs . *2, =:18, *25. 

Q U E E N S L A N D . 
Nrs . 30, 31, 33, *51 , «54, *55, 
*93, *102. 

RAROTONGA. 
N r s . =:l, *3,  8 , *9, *14, *15, 
*16. 

SAMOA. 
N r s . *24, *28, *72, 74, *75, 
*76, =•■77, *88. 

T A H I T L 
N r s . «lO, *12, =:15, ,#26. *27, 
"30, *33, «35. y ' " ' 

T A S M A N I E . ' 
N r s . *26, 38, *75, *77, =:85, *86. 

Nrs . 14, 41, 42, 47, 60, 70, 72, 
76, *104, *105, 107, "129, =:142, 
142, *145, *147, *148, =i149, 
149, =:150, 151, =ä151a, 151a. 
PORT. N r s . * 1 , *2, 11, 12, 14. 

W. A U S T R A L I Ë . 
N r s . 21, 22, 32, 33, 36, 39, 51, 
■:53, 56, *69, *71 , 72, *73 , 73, 
=:74, •:75, *79, 79, *80, *81. 
D I E N S T . N r . 27. 

Z. A U S T R A L I Ë . 
N r s . 2, 6, 20, 56, 59, 64, 83, 
*105, *108, *110, «113, *114. 

S H A N G H A L 
N r s . *52, *56, "64, 89, 115. 

I N D . K L E I N S T A T E N . 
B A R W A N I . Nr. =;2. 
B H O P A L . Nrs . *18, 43. 
P A R I D K O T . Nr. "1. 
H A I D E R A B A D . N r . *4. Dienst . 
Nr. *4. 
J A I P U R . N r . =;4. Dienst . N r s . 
;.q *£» ;;,f7 

SIRMÓOR. Nrs . # l a , *2a, *4, 
* 5 , *9. Dienst . N r . "  1 . , 

A B E S S I N I E . 
Nr. 86. 
P O R T . N r s . * 1 , *2. 

A L E X A N D R I E . 
Nrs . =:l, =:2, *4, * 5 , 30, *34, 
*65a, =:75, 

A N G O L A . 
Nrs . *9, 12, 14, *15 , *17, *18, 
18, 20, *25, 25, ■:29, 29, 30, *39, 
'HO, * 4 1 , 41, *42, *43, *44, 44, 
45, *47, 50, =;55, 57, =:59, 59, 
*60, *77, *79, *80, *90, 90, «91, 
«92, 92, =:93, *105, =i106, *107, 
*118—*125, *126—*133, *134— 
■;141, 156, *180, =;181, •182, 
*183, *184, *185, *186, *187, 
'•'188 
PORT. Nrs . «1 , 1, =i13 *14. 

A N G R A . 
Nrs . * 1 , *2, * 3 , *4 , «S, *14, 
14, =:15, "17, *20, *21 , 2 1 , «23, 
23, 24, *26, *33, *34. 

A Z O R E N . 
Nrs . «22, 34, *39, 42, 43, 45, 
*47, 47, 47a, '^51, 51, =^52, 52, 
53, 55, *56, 57, *62, 62, 63, 
*64, 64, *65, 65, *67, «71, «72, 
«90, *91 , 91, *98, *101, 101, 
«103, 103, «109, *110, 110, *111, 
111, *112, *113, *114, *115, 
«116, *117, *118, «119, «120, 
*121, *122, *126, *127, «128, 
«129, *133, *136, '■'■137, =M38, 
*139—*146, *147, *148, >!149, 
«150, *151, *152, «159, «195, 
*196. 
PORT. Nrs . * 1 , *2, * 3 , *6, «10, 
=■11, ='12, *13, *14. 

J . L . V A N D I B T E N ' S P O S T Z E O E L H A N D E L ^ N . V . 4 4 D e i f i t s c h e v a a r t , R o t t e r d a m . < , 3 ) 

Britsche Koloniale Zegels. 

INDIEN GIJ HET VOORNEMEN HEBT 

Zeldzame Britsche Koloniale Zegels 
TE KOOPEN OF 
TE VERKOOPEN, 

MOET GIJ U IN VERBINDING STELLEN 
MET DEN lEIDENDEN HANDELAAR 
IN BRITSCHE KOLONIALE ZELDZAAMHEDEN, 

X. AI^IvEIV, 
FRINTON ON SEA, ESSEX (ENGLAND). ^ (7) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

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

OEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24 . 

Van U ^ . 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

(24) 



postzegelhandei p . BoogerdSk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 9299S. 

CATALOGI 1937. 
W E R T (geheele wereld) 

MICHEL (geheele wereld) 

MICHEL (Europa) . . . 

SENF (geheele wereld) 

SENF (Europa) . . . 

NED. EN KOLONIEN 1 9 3 6 
(Neder landsohe Handelaren) ff 1,00 

PORTO EXTRA. 

f 4 ,25 

f 2 ,50 

ff 1,75 

ff 2,60 

ff 1,60 

Prijslijst van postzegelpakketten, albums en alle 
benoodigdheden, op aanvraag, gratis verkrijgbaar. 

(10) 

Excelsior EuropaAlbum 
i n zes R l e m D a n a e n m e t k u n s t l e a e r o v e r t r o k k e n . 

Dit is absoluut een compleet album, 
in Nederlandschcn tekst, 

en 
Nederlandsch fabrikaat. 

100 procent beter en 
50 procent goedkooper 
dan buitenlandsche albums. 

Prijs in zes aeelen i 40,— 
(veert ig g u l a e n ) , te o e t a l e n i n twaa l t t e r m i j n e n . 

Postze^elnanclel „Universum , 
v/k. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL N.V., 
Gravenstraat 4 , Telefoon 42164, A M S T E R D A M , (.s) 

6RIEKINLARD. Kreta  Epirns  Thracië.' 
Zorgvuldige uitvoering van elke mancolijst! Het 
is in het belang der verzomelaari, dat zij zich 
tot mij wenden. De postzegels zijn in prima staat 
en gegarandeerd authentiek. — Ziehtzendingen 
voor handelaren en verzamelaars! — Prijslijsten 
en gros en en detail op aanvraag. 

L . Ê O I V C O S i V l O P O U L U S , 
Misrachi 27, Saloniki (Griekenland). 

Expert vaa de ..Sociici philatilique Hellérique". (139) 
I. P. H.  V. Berlijn. _ S. I. N. T.  P. Brussel. 

300 verschillende zegels, goede kwaliteit, 
een serie Koningin Astrid (ongebruikt) 
en een serie op enveloppe voor f 3,—. 
F G R I V A N p L E C O M T E , 
R. E. C. P. 24260. Rue Frère Orban, 

Jumet (België). (138) 

ZOO JUIST VERSCHENEN ! ! 
P R I J S L , I J 8 T N o . 11 

NEDERLAND EN KOLONIËN 
met alle typen en tandingen 19361937. 
PRIUS t 0 , 3 0 . P o r t o e x t r a 1 0 , 0 S . 
Uitgave van Postzegel en Albumhandel 
iVi. A . i V l A N U S K O W S K I , 
W a g e n s t r a a t lOS, DEN HAAG. 

;;;;̂ Giro 2 0 4 1 3 . (129) 

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEIÜÏEIIIIIII. 
■MHVk» De Inspecteur der Domei

i ^ ^ ^ ^ nen te 'sGravenhage zal op 

Vrijdag 2!i SiipU93C. 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
'sGRAVENHAGE, 

bij insclinjiiing, verkoopen 

Frankeer en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis''"aan dat gebouw 

verkrijgbaar. . (143) 

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 

1927 
1927 

ƒ 0,18 
- 1,70 
-16,— 

- 3,75 

- 5,10 
- 0,60 
- 0,20 
- 1,70 
- 0,45 
- 0,20 
- 1,80 
- 0,90 
- 0,20 
- 0,25 

Uitg«br*id« Catalogus 1935-'36 van N«d«rl«nd »n KoloniÖDf 
b*w«rkt door P- C. Kortowcg en anderen, per ex. f 0,50. 

Nederlandsche Postzegelhandei, 
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) . 
ROODE 'KRUIS, compleet 
WELDADIGHEID, compleet 

1927. IDEM, 10 series . 
1927. IDEM, roltanding, compleet 
1928. IDEM, compleet 
1928. IDEM, 10 series . 
1928. OLYMPIADE, compleet . 
1929. WELDADIGHEID, compleet 
1929, IDEM, roltanding, compleet 

Koopt bij onze 
Adverteerders 


