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15e JAARGANG 

Nr. 10 - (178). VOOR PHILATELIE 
BELANGRIJKE VEILINGEN 

in Hotel „Polen" te Amsterdam, 
telkens des avonds h a l f a c h t . 

P©|}lQPil^PAG Ĥ  ©CÏÏ©iËI^ Hf M 
uitsluitend 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
¥I^DJ1PÄ© m ©CI©il i l^ WM 

BETERE ZEGELS EN SERIES 
VAN DIVERSE LANDEN. 

lAITËI^PA® W ©Cir©iËI^ WM 
uitsluitend 

RESTANTVERZAMELINGEN 
van alle Europeesche landen en vele landen 
daarbuiten. Voorts diverse geheele wereld
verzamelingen, boekjes met zegels, enz., enz. 

KOMT U OOK EENS KIJKEN. 
Er zal stellig iets voor U bij zijn. Op Zater
dag 17 October van 11 tot 17^4 uuf kunt 
U die verzamelingen in de groote veilingzaal 
van Hotel „Polen" rustig bekijken, daarna de 
veiling bijwonen, die precies half acht begint 
en u i t e r l i j k half elf zal geë ind igd zijn. 

Nederland 1852, 5 en 10 cent, 
ruime sorteering genummerde prachtstukken 
tegen billijke prijzen voorradig. 2 ICHTZEN-
DINGEN WORDEN GAARNE GEMAAKT. 

HEEEER'S POSTZESELHAKDEL H v 
Directie: P. J . Heldeer, ;beëedigd. makelaar ;en) philatelistisch; expert. 

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

Steeds gaarne bereid ook uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen! 
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J. K. RIETDIJK 
AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP 

LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
TEL. 117020. — POSTREKENING 117396. 

126BP08TZEßELVEILINß 
2, 3, 4 NOVEMBER A.S. 

TE VGRAVENHA6E, HOTEL VICTORIA, SPUISTRAAT. 
Deze zeer belangrijke veiling 
bevat het eerste gedeelte van 
een schitterende verzameling 

EUROPA 
in superbe kwaliteit, w.o. de 
bekende speciaalverzameling 
Napels, bijeengebracht door 
wijlen den WelEd. Heer 
J. L. VAN DIETEN jr. 

Vraagt per o m g a a n d e den 
rijk geïUustreerden veiling-catalogus. 

J.K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
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postzegelhandel p . BoOflerdjjk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 9299S. 

CATALOGI 1937. 
WERT (geheeie wereld) 

MICHEL (geheeie wereld) 

MICHEL (Europa) . . . 

SENF (geheeie wereld) 

SENF (Europa) . . . 

NED. EN K O L O N I E N 1 9 3 6 
(Neder landsche Handelaren) ff 1,00 

PORTO EXTRA. 

ff 4 ,25 

ff 3,00 

ff 2,10 

ff 3,10 

ff 2 ,00 

Prijslijst van postzegelpakketten, albums en alle 
benoodigdheden, op aanvraag, gratis verkrijgbaar. 
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Excelsior Europa-Album 
in zes k l e m b a n a e n m e t kuns t l eae r over t rokken. 

Dit is absoluut een compleet album, 
in Nederlandschcn tekst, 

en 
Nederlandsch fabrikaat. 

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

Prijs in zes deèlen 1 40,--
(veertig ^ " ^ " ^ Ï I ) ? t^ oetalen in twaalf te rmi jnen. 

Postze^elnanael „Universum , 
v/k. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL N.V., 
Gravenstraat 4, Telefoon 42164, A M S T E R D A M . (.8) 

BADHUISWEG 4 4 , 
DEN HÄÄCf (Post Scheveningen). 
AANKOOP-VEILINGEN -VERKOOP. 
Telefoon 554629. Postrekening 61989. 
W r ZOOEVEN VERSCHENEN: 

SPECIALE AANBIEDIN6 No. 4 
C O C X O B E R ) , 

b e v a t t e n d e ru im 600 k a v e l s NEDERLAND 
EN KOLONIËN, E U R O P A , O V E R Z E E , 
tegen zeer billijke netto prijzen. 
Vraagt nog heden een exemplaar aan! 
T o e z e n d i n g g r a t i s e n f r a n c o ! 
Een PRETTIGE, VOORDEELIGE wijze 
ter completeering Uwer verzameling! 

I 
wm-

Voor de a.s. 77e en volgende veilingen kunnen 
inzendingen thans reeds worden toegezonden. I 

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

DISCRETIE VERZEKERD ! 

w ILTU VERKOOPEN? 
ENDT U TOT MIJ ! 

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

kJ, POOL 
GEVESTPGD S I N D S 191S. 

BADHUISWEG 4 4 , 
DEN HAAG (Post Scheveningen). 
Telefoon 554629. Postrekening 61989. 
Bankiers: Amsterdamsche Bank N.V., Den Haag. 
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ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN V A N 23 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

15e Jaargang. Breda, 16 October 1936. Nr. 10 (178). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/9 . - 5,50 
1/12 , - 4,50 
1/16 , - 4.— 
1/18 . - 3 , -

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën,zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

1/2 
1/3 
1/4 
1/6 

„ 
^ 
, 
M 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Hulkesteinscheweg 2a, 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegeis); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. ; buitenlandsche poststukken 
aan J . J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 2$r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

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

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

H. K. H. PRINSES JULIANA VERLOOFD. 
Twee malen in liet jaar 1934 is op deze plaats melding gemaakt van een droe

vige gebeurtenis in het Koninklijk Gezin. 
Toen was het Nederlandsche volk één met zijn Koninklijk Huis, en thans, in 

dt̂ -zen tijd van vreugde, heeft het op een onmi^^kenbare wijze blijk gegeven van 
zijn verbondenheid aan de Koninklijke Familie. 

In leed en in blijcksehap zijn en blijven ïsederland en Oranje één. 
Groot en vol vreugde is het vertrouwen van het Nederlandsche volk, hier te 

lande, in de overzeesche gewesten en overal waar Nederlanders vertoeven, da+ 
de door H. K. H. Prinses Juliana aangeg.ine voorloopige \erbintenis zal strekken 
tot blijvend geluk voor d̂ ^ KoninkHjke Familie en tot heil van ons volk. 

Een eerbiedige gelukwensch aan Hare Majesteit de Koningin en aan de Vor
stelijke Verloofden zij van deze plaats gebracht. 

file:///erbintenis
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DE POSTSTEMPELS VAN BATAVIA 
VAN 1811 TOT 1864 

door R. E. P. MAIER. 
De eerste, in Ned.-Indië gebezigde, afstempelingen, welke 

het bekende monogram der V(ereenigde) O(ost-Indische) 
C(ompagnie) vertoonen, bevatten nog geen plaatsnaam. Eerst 
Daendels bepaalde in het, den 12en December 1809 uitge
vaardigde „Reglement voor de Posterijen enz.", dat de brie
ven moesten worden gestempeld met 's konings cijfer (mono
gram) ,het bedrag van het port en d e p l a a t s va.n af
z e n d i n g . Deze nieuwe stempels met monogram L(ouis) 
N(apoleon) zün slechts te Semarang, Tegal en Pekalongan 
in gebruik geweest en, merkwaardig genoeg, is van Batavia, 
dat steeds de hoofdstad van Ned.-lndié is geweest, een der
gelijk monogramstempel niet bekend. 

Het waren de Engelschen dio, na de verovering van Java 
in 1811, de stad het eerste poststempel m e t plaatsaandui
ding schonken. Dit stempel, met den tekst JAVA GENERAL 
POST OFFICE BATAVIA, werd reeds uitvoerig beschreven 
in „De Indische poststempels tijdens het Engelsche tusschen-
bestuur 1811-1816"; Maandblad 1935 blz. 180 e. v. 

Na het herstel van het Nederlandsche bestuur op 19 Augus
tus 1816 schijnen op het gebied van den postdienst gedurende 
enkele jaren lichtelijk chaotische toestanden te hebben ge-
heerscht. Zoo bleven o. a. de „Engelsche" stempels in gebruik 
en toen deze, zeer geleidelijk aan, door Nederlandsche ver
vangen werden, kon iedere postmeester dat naar eigen smaak 
en inzicht doen. 

Batavia gebruikte het POST OFFICE-stempel tot om
streeks Augustus 1819 en verving het door aparte stempels 
voor gefrankeerde en voor ongefrankeerde stukken, beide 
naar het model van de het jaar tevoren ingevoerde zeebrief-
stempels (zie „De Indische zeebriefstempels". Maandblad 1936 
blz. 73 atb. 1 en 2). Verder werden dienststukken en port
vrije brieven van een afzonderlijk stempel voorzien, waarvoor 
bestemd werd het als inktstempel gebruikte cachet (lak-
stempel). 

De afzonderlijke stempeling voor gefrankeerde en voor on
gefrankeerde SLckken bleef tot aan de invoering der post
zegels in 18G4, en ook nog daarna, gehandhaafd. Die voor 
dienststukken echter werd omstreeks 1840 afgeschaft; nadien 
werden deze gestempeld als de ongefrankeerde stukken. 

Het POST OFFICE-stempel werd gebruikt bij de in
komende- zoowel als bij de uitgaande post. Met de invoering 
van stempel nr. 2 in 1819 schijnt daarin verandering te zijn 
gebracht; vertrekstempql werd regel en aankomststempel 
uitzondering. De stempeling geschiedde, met uitzondering 
van nr. 10, steeds op de voorzijde van de brief. 

Hoewel Batavia, van alle plaatsen in Ned.-Indië, de meeste 
post verzond en ontving, zijn van deze plaats toch minder 
brieven met oude stempels bewaard gebleven dan b.v. van 
Semarang en Soerabaja. Hierdoor is het te verklaren, dat 
stempels nr. 6, 9, 10, 11 en 12 nog zoo onvoldoende bekend 
zijn. Bij de thans volgende, nadere bespreking der stempels, 
zal hierop worden teruggekomen. 
1. JAVA GENERAL POST OFFICE BATAVIA. 
Dit „Engelsche" stempel is bekend van 23-9-1811 tot 

22-6-1819 en werd uitsluitend in rood afgedrukt. Het port 
werd met inkt in het stempel, doch vanaf eind 1816 als regel 
daarbuiten, met inkt neergeschreven. 

IA. POST-PAID in kastje. 
Dit werd, naast stempel 1 en eveneens in rood, geplaatst 

op gefrankeerde brieven. Het is zonder nr. 1 niet bekend en 
schijnt vrijwel direct na de bestuursoverdracht te zijn af
geschaft, want vanaf 3-11-1816 komt men het niet meer 
tegen. 

2. BATAVIA ONGEFRANKEERD. 
Dit stempel kwam in de plaats van nr. 1 en is, vrijwel uit

sluitend in rood, bekend van 1821 tot ultimo 1837. Men kent 
een afdruk in zwart van 6-5-1833. 

3. BATAVIA FRANCO. 
Ook dit stempel kwam in de plaats van nr. 1 en wordt, 

eveneens vrijwel uitsluitend in rood, aangetroffen van 

16-8-1819 tot 19-10-1834. Men kent een enkele afdruk in 
zwart van 21-2-1833 en een in blauw van 10-6-1837. 

Steinj/«ls 2 en 3, die tegelijk gebruikt werden in de periode 
1819-1837, werden omstreeks eind 1837 vervangen door 
nr. 4 en 5.' 

4. BATAVIA ONGEFRANKEED met posthoorntje. 
In blauw bekend van 26-4-1838 tot 1847. Het is vaak ver

gezeld van de stempels 60 et, 90 et en 150 et (Maandblad 1936 
blz. 3) eveneens in blauw, bij uitzondering in zwart. 

Merkwaardig is, dat de in dit stempel voorkomende fout 
-KEED in plaats van -KEERD, geen beletsel is geweest het 
zoo lang in gebruik te houden. Doch het valt op dat, vanaf 
1841, naast dit stempel, ook nr. 13 in gebruik is genomen 
voor de stempeling van ongefrankeerde stukken. 

5. BATAVIA FRANCO met posthoorntje. 
Jiekend in blauw van 26-7-1838 tot 1847 en ook sporadisch 

in zwart aangetroffen. 
6- BATAVIA / FRANCO. 
Van dit, in originali nog onbekend stempel, werd, in een 

door mr. M. J. Mij er nagelaten manuscript, een foto aan
getroffen met bijgeschreven jaartal 1835. Mogelijk is het 
een slechts korten tijd gebiuikt proefstempel. 

7. GENERAAL POSTKANTOOR TE BATAVIA met wa-
penteekening. 

Tegelijk met de invoering van stempels nr. 2 en 3 werd dit, 
maar dan als inktstempel gebezigde, cachet, bestemd tot af
stempeling van dienst- en portvrije correspondentie, w. o. de 
uit Nederland aangebrachte. Bekend in rood van 15-10-1819 
tot 19-2-1836 en in zwart van 20-2-1833. 

Zooals gewoonlijk met inktafdrukken van cachets het geval 
is, zijn ook die van dit stempel weinig duidelijk. 

Omstreeks 1834 werd, naast nr. 7 en voor hetzelfde doel, 
in gebruik genomen nr. 

8. POSTKANTOOR. HOOFDKANTOOR TE BATAVIA. 
met wapenteekening. 

Dit, eveneens als inktstempel gebezigde, cachet gaf nog on
duidelijker afdrukken dan nr. 7. Bekend in rood van 21-6-1834 
tot 20-6-1837, in zwart van 30-10-1837 en in blauw van 1840. 

Met de afschaffing van de speciale afstempeling van dienst
stukken omstreeks 1840, vervielen stempels 7 en 8. 

9. POSTKANTOOR BATAVIA GERECOMMANDEERD. 
Dit eigenaardige stempel is niet anders bekend dan van 

enkele losse afdrukken op grauw papier, die onmiskenbaar 
niet van een origineelen brief afkomstig zijn. Hoewel betwij
feld wordt of dit stempel ooit heeft dienst gedaan voor de 
alstempeling van brieven, wordt het volledigheidshalve hier 
weergegeven. 

10. ONGEFRANKEERD ZEE BRIEF BATAVIA. 
Ook dit stempel is, evenals nr. 9, niet anders bekend dan 

van een welwillendheidsafdruk op grauw papier, waarnaast 
in potlood geschreven is 1845. Aangezien uit dezen tijd naar 
Holland verzonden zeebrieven bekend zijn, die niet dit stem
pel, maar nr. 13 dragen, wordt vermoed dat nr. 11, naar het 
model van de toentertijd in Indiö algemeen gebruikelijke zee
brief stempels, wel vervaardigd, maar nooit gebruikt is. 

11. FRANCO ZEE BRIEF BATAVIA. 
Is slechts bekend van een afbeelding in het Nederlandsch 

Tijdschrift voor Postzegelkunde van Maart 1900, blz. 166. 
Op dezelfde gronden als onder nr. 10 vermeld, wordt ver
moed, dat ook dit stempel nimmer dienst heeft gedaan. 

Omstreeks 1838 stapt Batavia af van zijn voorkeur voor 
de groote, ovale poststempels, die toen algemeen in Indië 
gebruikt werden en begint zich op dat gebied meer naar het 
moederland te richten. Dagteekeningstempels worden inge
voerd, eerst zonder, later met jaartal en van het, zooveel 
kleinere, model der Nederlandsche stempels. Merkwaardig 
genoeg werd Batavia's voorbeeld nergens in Indië nagevolgd 
en tot 1864 stond het met zijn dagteekeningstempels alleen. 

12. BATAVIA groot rondstempel met datum en maand 
zonder jaartal. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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BATAVIA 1811-186^. 
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Dit e e r s t e d a g t e e k e n i n g s e m p e l in Indië is 
slechts in een paar exemplaren bekend, beide in blauw op de 
a c h t e r z i j d e van brieven, welke aan de voorzijde mede 
de zeebriefstempels 3 en 4 (Maandblad 1936 blz. 73) dragen. 
De eene brief werd op 3061838 verzonden van Batavia naar 
Sumatra's Westkust, de andere, ongedateerde, van Batavia 
naar Semarang. Andere brieven uit dienzelfden tijd vertoo
nen het stempel niet, zoodat omtrent het gebruik niets zekers 
vermeld kan worden. 

In stempel 10 zal men zonder moeite het eerste Nederland
s^lie dagteekeningstempel van 1829 (Vellinga nr. 25) terug

■ ' '̂  ̂ bb. Tl. Kort daarop werden stempels naar het moe
derlandsche mode! van 1837 (Vellinga nr. 29) ingevoerd: 
kleine rondstcmpels met plaatsnaam, datum en maaiidcijfei' 
in Egyptische karakters en waarvan, uitsluitend bestemd 
voor de afstempeling van o n g e f r a n k e e r d e stukktn, 
achtereenvolgens verschenen nrs. 13 t.m. 16. 

13. Bekend in blauw van 1841 tot 2371851, in rood van 
26111851 tot 711854. Van 1841 tot 1847 is het derhalve 
tegelijkertijd met stempel 4 in gebruik geweest. Aangezien 
op brieven naai Nederland uit dit tijdvak wel nr. 13 en niet 
nr. 4 voorkomt, doet zich de vraag voor of wellicht het ge
bruik van nr. 4 zich niet beperkt heeft tot het binnenIndisch 
verkeer. 

14. In Wauw van 1251847 tot 28101851, ook op brie
ven naar Nederland. Het is dus tezamen met nr. 13 gebezigd. 

15. In rood van 541854 tot 2321861. Het lijkt veel op 
nr. 14, doch bezit onderin als versiering een ovaal vlekje in 
plaats van een sterretje, terwijl de doorsnede 23 inplaats 
van 22 mm. is. 

16. In rood van 2171855 tot 3011856; in blauw van 1857. 
In 1847 kwam, eveneens naar moederlandsch model, het 

eerste f r a n c o  d a g t e e k e n . i n g , s t e m p e l in gebruik. 
Van deze stempels, alle met plaatsnaam, datum en maand
cijfer in Egyptische karakters, doch zonder jaartal, versche
nen achtereenvolgens nr. 17 t.m. 19. 

17. PRANCOHOEFSTEMPEL, zonder jaartal. 
Bekend in blauw van 851847 tot 2341853, ook op brie

ven naar Nederland. 
18. FRANCOSEGMENTSTEMPEL met korte, dikke cij

fers. 
Bekend in blauw van 1531854 tot 221861. 
19. FRANCO SE(iMENTSTEMPEL met lange, dunne cij

fers. 
Bekend in blauw van 1731855 tot 1860 en in zwart van 

1441858 tot 17111860. 
Men vindt van nr. 18 en 19 onvolledige afdrukken, waarbij 

het onderste cirkelsegment is weggevallen en die daardoor 
den hoeivoim van nr. 17 vertoonen. In dit laatste stempel zal 
men hel Nederlandscho francostempel van 1844 (Vellinga 
nr. 30) terugherkend hebben; het segmentmodel van nr. 18 
en 19 is in het moederland niet in gebruik geweest. 

Van 1861 dateert de invoering van dagteekeningstempels 
m a t j a a r c a l en wel een hoefvormig voor gefrankeerde 
en een rond voor ongelrankeerde stukken, thans echter met 
grotesque karakters. 

20. FRANCOHOEFSTEMPEL met jaartal. 
Uitsluitend in zwart bekend van 251861 tot 141864. 
21. RONDSTEMPEL met jaartal. 
Uitsluitend in rood bekend van 1461861 tot 141864. 
Nadat op 1 April 1864 in Indië de postzegels waren in

gevoerd, heeft stempel 20, uitsluitend in zwart, nog jaren
lang dienst gedaan als vernietigingsstempel dier zegels, ter
wijl met stempel 21, uitsluitend in rood, terzelfder tijd de on
gefrankeerde of in baar gefrankeerde brieven werden af
gestempeld. 

Behalve bovengenoemde, van de plaatsnaam voorziene 
stempels, zijn te Batavia ook nog in gebruik geweest (zie 
Maandblad 1936 blz. 1 t.m.3 en 73 „De Indische Zeebrief
stempels") de zeebrietstempels 1, 2, 3, 4, 5 en wellicht ook 

8 en 9. Het blijkt, dat de zeebriefstempels no. 1 en 2 iden
tiek zijn met de Bataviastempels no. 2 en 3 en gelijken ge
bruikstijd hebben gehad, nl. 1818 (resp. 1819) tot 1838. Het
zelfde is het geval met de door een posthoorntje versierde 
zeebriefstempels 3 en 4 en de Bataviastempels 4 en 5, die 
van 1838 tot 1847 dienst hebben gedaan. 

Bij de samenstelling der artikelen over de Indische post
stempels vóór de invoering der postzegels mochten vele aan
^rullende gegevens — het zij hier met groote erkentelijkheid 
vermeld — geput worden uit de zoo bereidwillig ter beschik
king gestelde collecties van de beeren J. H. Beer van Ding
stee te Malang, P. L. Jut de Bourghelles te Batavia en vooral 
van den heer J. van Nii'terik te Amsterdam, teiwijl ook een 
door mr. M. J. Mjer nage'aten manascript verschillende we
tenswaardigheden bleek te bevatten. Volledigheid is echter 
rog niet bereikt en schrijve • houdt zich gaarne aanbevolen 
voor aanvullingen en correcties op de beschreven stempels. 

llit^ifler 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

gi'ootte, tenzij het tegendeel is aangegeven. L = liggend, 
S = staand formaat. 

AFGHANISTAN. 
Kleur wijziging bij onderstaand frankeerzegel in het koer

seerend cijfertype: 
2 pools, grijsgroen. 

De 17e verjaardag van de onafhankelijkheid werd herdacht 
door de uitgifte van een frankeerzegel in liggend formaat 
en weergevende een vuurwerk: 

50 pools, lilarose. 
ALGIERS (September 1936). 
Aanvullingswaarde der nieuwe landschappenserie: 

45 centimes, ultramarijn. (S). 
ARGENTINIË. 
Dienstopdrukken op onderstaande waarden der koerseerende 

serie frankeer^egels: 
M.l. op 3 centavos, donkergroen. 
M.J I. „ 1 centavo, grijsbruin. 

2 centavos, lilabruin. 
BELGIË. 

m^wmmim>fmmim 

MÜMMftèUMi 

De in het voiige nummer aangekondigde frankeerzegels 
zijn op 10 September j.l. voor het eerst aan de postkantoren 
verkrijgbaar gesteld: 

70 centimes, bruin. 
1 franc, rose. 
1 fr. 75 c, blauw. 

De 1 franc is gedrukt in nagenoeg dezelfde uitvoering als 
do 70 centimes, alleen zijn de afmetingen iets grooter en ver
schilt de plaats van het waardecijfer met munt en die van den 
landsnaam. 

Den heer Derathé te Brussel dank voor toezending en 
bericht. 

BRITSCHINDIE. 
Dienstzegel, opdruk Service, op onderstaand frankeerzegel: 

'/, anna, groen. 
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Tekst India P o s t a g e , papier met het meervoudig w a t e r 
merk ster . 

BUNDI. 
Frankee rzege l in h e t koerseerende type, doors token: 

34 anna , l ichtblauw. 

C O O K  E I L A N D E N . 
De pos taa l  f i scaa lzege ls van NieuwZeeland der uitgif te 

19311932 verschenen met den opdruk Took I s l ands : 
2 shil l ing 6 pence, bruin. 
5 „ geelgroen. (Opdruk rood) . 

10 „ karmijn . 
1 pond, rose . 

DANZIG ( P O O L S C H K A N T O O R ) . 
Opdruk P o r t Gdansk op onders taande koerseerende zegels 

van Polen: 
5 groszy , violet . 

15 „ blauwgroen . 
25 ,, zwar tg roen . 

Op de 15 g r o s z y is de opdruk over twee regels verdeeld. 

D U I T S C H L A N D . 

Het jongs te Nat ionaa l Socia l i s t i sch congres, te Neurenberg 
gehouden, b i a c h t een serie f rankeerzegels van twee waarden , 
beide volgens afbeeld ing: 

6 pfennig, groen. 
12 „ karmijn. 

De t eeken ing geef t de hakenkruisv lag weer, met op den 
voorgrond opgeheven handen. 

Papier m e t he t w a t e r m e r k hakenkruis . 
De weldadigheidszegels van dit j a a r worden ui tgegeven t en 

bate van de win te rhu lp , niet meer, zooals in de voorafgaande 
jaren, van de „Nothi l fe" . 

Zi) brengen, onder het motto „s t r a t en en gebouwen van 
het Derde Rijk", afbeeldingen van de l i jkoautowegen en be 
langrijke bouwwerken . 

De serie, w a a r v a n alle waarden zijn ged ruk t in l iggend 
formaat en in de afgebeelde groot te , bes taa t ui t : 

3 + 2 pf., bruin. (Autobaan Münchenr i jksgrens) . 
d.blauw. (Luch tvaar tmin i s te r i e te Berlijn), 
groen. (Eeregedenkteeken t e N ü r n b e r g ) , 
d.groen. (Autobaan , brug over de Saaie) , 
roodoranje. (Deutschlandhal le te Berli jn) , 
karmijn. (A lpen au tobaan ) , 
bruinviolet . ( P u h r e r h a u s te München) , 
d.blauw. (Autobaan , b r u g over de M a n g 
fa l l ) . 
roodlila. (Huis der Duitsche kuns t te 
München) . 

De 3, 6, 12 en 25 pfennig werden op 21 September j .1 . 
verkr i jgbaar ges t e ld ; de verkoop der andere waarden is be 
reids begonnen of volgt binnenkort . 

Tot ul t imo F e b r u a r i 1937 zijn de zegels aan de pos t 
kantoren verk r i jgbaa r . 

ECUADOR. 
Opdruk „Casa / de Correos / y Telég. de / Guayaqui l" op 

onders taand f r ankee rzege l : 
2 centavos , groen. (Yver t nr. 283). 

Uit de opbrengs t van den verkoop van dit zegel hoopt men 
gedeeltelijk de kos ten t e kunnen bestri jden van het te bouwen 
postkantoor t e Guayaqui l . 

4 + 
5 + 
6 + 
8 r 

12 + 
15 + 
25 4 

3 
3 
4 
4 
6 

10 
15 

40 35 

E G Y P T E ( M a a r t 1936). 

In nevens taande teekening verschenen 
de f r ankee rzege l s : 

1 millième, roodoranje. 
2 millièmes, zwart . 
3 „ bruin. 
5 „ donkerbruin. 

10 „ violet. 
15 „ donkerlila. 

E R Y T H R E A . 
In het J u n i  n u m m e r ber ich t ten wij de eers te waarde , 
l ire blauw, van de nieuwe serie luchtpostzegels . Thans 

zijn in dergelijke ui tvoer ing. 

POITAAEREA 

ilNI^ 
E R I T R E A 

■ M É É É M Ü É I 

landschappen, en alle in 
gend formaat, te melden 

25 c. 
50 „ 
60 „ 
75 „ 

1 1. 
2 1., 
3 „ 
5 „ 

10 „ 

donkergroen. 
sepia. 
loodoranje. 
geelbruin. 

50 c, violet. 
blauwzwart. 
roodbruin. 
groen. 
rood. 

lig

F R A N K R I J K . 

***■ K 
1 1 

1 ■ É ■ • ■ " ''^^"" 1 

Tqr propageer ing der Pari j sehe wereld
tentoonstel l ing van 1937 verschenen de 
f rankeerzegels : 

20 centimes, lila. 
30 „ blauwgroen . 
40 „ u l t r amar i jn . 
50 „ oranjerood. 
90 „ rose. 

1 franc 50, ul t ramar i jn . 
De beide l aa t s t e zijn g e d r u k t in groot , 

l iggend, de andere w a a r d e n in klein for 
maa t . 

Ter bevordering v a n de in ternat ionale 
vredesgedachte verscheen het f rankeer 
zegel : 

1 franc 50, blauw. 

G R O O T  B R I T A N N I E (September 1936). 
Frankee rzege l in de nieuwe konings

t eeken ing : 
1 penny, rose. 

Pap ie r met het meervoudig wate rmerk 
kroon met E & R. 

IRAN (Sep tember 1936). 
Frankeerzege l s volgens afbeelding, 

doch in iets groo te r t o r m a a t : 
1 r ial , l ichtgroen. 
1 „ 50, blauw. 
5 „ gri jsgroen. 
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LIBERIA. 

Ter gelegenheid van de ingebruikneming van den regel-
matigen luchtpostdienst verschenen onderstaande luchtpost
zegels, alle volgens afbeelding en voorzien van een des
betreffend opschrift: 

1 cent, geelgroen. 
2 cents, karmijn. 
3 „ lila. 
4 „ oranje. 
5 „ blauvF. 
6 „ donkergroen. 

Bij alle is het middenstuk in zvsrart gedrukt. 
LYBIE (Juni 1936). 
Deze kolonie is samengevoegd met Cyrenaica, met het ge

volg, dat onderstaand luchtpostzegel der koerseerende uit
gifte werd vooizien van den opdruk „Libia": 

50 centesimi, violet. 
MALAKKA-STATEN (Augustus 1936). 

Fortzegel volgens afbeelding, papier mei. 
het koerseerende vi^atermerk: 

4 cents, geelgroen. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Opdruk Morocco Agencies op onderstaand frankeerzegel van 

Groot-Britannië in fotogravure: 
1 shilling, grijsbruin.(Yvert nr. 197). 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Als eersteling eener serie frankeerzegels, belast met een 

toeslag, welke ten goede komt aan de opstandige beweging, 
verscheen de koerseerende 25 centimes, rose, met den opdruk 
18-7-36 en 0.25 + 2.00 (op genoemden datum brak de op
stand uit). 

Het gebruik van dit zegel, dat slechts een frankeerwaarde 
heeft van 25 centimes, is verplichtend voor alle correspon
dentie tusschen Marokko (Spaansche zone) en Spanje. De 
voor bovenvermeld doel bestemde toeslag bedraagt 2 pesetas. 

NICARAGUA (September 1936). 
Het Bulletin Mensuel van de vorige maand meldt de vol

gende Reselle-opdrukken op onderstaande frankeerzegels: 
Yi centavo, groen. (Yvert nr. 428). 
3 centavos, lichtblauw. (Yvert nr. 519 I ) . 

Voorts onderstaande telegraafzegels met den zwarten op
druk „Reconstruccion comunicaciones 5 centavos de Cordoba" 
en met roeden opdruk waarde / Resello / 1936: 

Un centavo op 5 centavos, groen. 
Dos centavos „ 5 „ groen. 

NIEUW-ZEELAND. 
Onderstaande waarden der koerseerende serie frankeer

zegels verschenen op papier met het m e e r v o u d i g water
merk NZ en ster; de kleuren bleven dezelfde: 

3, 4, 5, 6, 8 pence, 2 en 3 shillings. 
Als veren het dienstzegel: 

4 pence. 

PARAGUAY. 
Het luchtpostzegel van 1935, Yvert nr. 68a, werd in andere 

kleur gedrukt: 
33 .pesos 75, geelgroen. 

• P E R Ü + C O R R E O S * 

MÉtÉ 

Een eeuw is het geleden, dat de provincie Callao politieke 
rechten verkreeg. Ter herinnering aan deze gebeurtenis ver
scheen onderstaande serie, bestaande uit 11 frankeer- en 
1 luchtpostzegel: 

2 centavos, zwart. (S). 
4 „ groen. (L). 
5 „ bruin. (L). 

10 „ blauw. (L). 
15 „ lichtgroen. (L). 
20 „ sepia. (L). 
50 „ violet. (S). 

1 sol, olijf groen. (L). 
2 „ lila. (S). 
5 „ karmijn. (S). 

10 „ vermiljoen en bruin. (L) . 
Luchtpostzegel: 

35 centaves, blauwgrijs. (L). 
De zegels, alle voorzien van een opschrift, dat aan boven

genoemde gebeurtenis herinnert, geven kiekjes weer van het 
oude en moderne Peru, de eerste oorlogsschepen, enz., terwijl 
op het luchtpostzegel de eerste Zuid-Amerikaansche loco
motief is afgebeeld. La Callao. 

PHILIPPIJNEN. 
De luchtraid Manila-Madrid van de Philippijnsche vliegers 

Antonio Arnaiz en Juan Calvo, werd herdacht door de uit
gifte van onderstaande opdrukserie op frankeerzegels der 
uitgifte 1906-1914: 

2 centavos op 4 centaves, karmijn. 
4 „ „ 12 „ oranje. 

16 „ „ 26 „ groen. 
De opdruk, luidende „Manila-Madrid / Arnacal / Plight / 

1936", is aangebracht in blauw, resp. violet en zwart. 
De oplaag bedraagt: 2 centaves 500.000, 4 c. 300.000 en 

16 c. 200.000 stuks. 
SPANJE. 
Het Velasquez-zegel is thans verschenen, weergevende het 

borstbeeld van den wereldberoemden schilder: 
50 centimes, zwartblauw. 

In het volgdende nummer brengen wij de afbeelding en 
bijzonderheden. 

STRAITS SETTLEMENTS (Augustus 1936). 

Frankeerzegels volgens afbeelding, papier 
met het meervoudig watermerk in sier-
schrift: 

5 cents, bruin. 
12 „ ultramarijn. 
50 „ ZAvart op groen. 
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5 
6 

10 
20 
50 

„ 25 
„ 50 
„ 100 
„ 200 
„ 500 

TURKIJE. 
De in het vorige nummer aangekondigde serie, uitgegeven 

ter gelegenheid van het feit, dat dit land weder de vrije be
schikking heeft gekregen over de Dardanellen, is thans 
verschenen. 

Onderstaande frankeerzegels der uitgifte 1930 werden daar
toe voorzien van den opdruk 20 Juli 1936 en waarde: 

4 kurus op ITA k., grijsblauw, 
bruin. 
rood en zwart, 
olijf en zwart, 
grijsgroen en zwart, 
bruinlila en zwart. 

Honderdduizend complete series werden aldus gedrukt, ter
wijl van de 6 op 50 kurus de oplaag 500.000 exemplaren 
bedraagt. 

URUGUAY. 
Als dienstzegel voor den kustdienst verschenen onder

staande frankeerzegels der koerseerende serie (Londensche 
en locale druk) met den opdruk „Servicio de Porte a Costas" 
en waarde: 

roodbruin. 
blauw. (Yvert nr. 494). 
olijfgroen. 
grijsbruin. 
bruin. 
bruin. 

65 mil. 
85 „ 

325 „ 
425 „ 
65 cent. 
85 „ 

1 peso 
2 pesos 
3 „ 

op 8 cent., 
12 „ 
36 „ 
50 „ 
1 peso, 
1 „ 
2 pesos, blauw. 
3 „ blauw. 
4 „ violet. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

Ter herinnering aan Susan B. Anthony, 
een der meest bekende voorvechtsters voor 
vrouwenkiesrecht, verscheen het frankeer-
zegel: 

3 cents, violet. 
Voor verdere bijzonderheden over deze 

merkwaardige vrouw wordt vei wezen naar 
de Portretgalerij in dit nummer. 

YOUGO-SLAVIE. 

I t M 

De in uitzicht gestelde weldadigheidszegels zijn thans ver
schenen in de waarden: 

50 paras, bruin en rood. 
75 + 50 paras, blauwgroen en rood. 
1 p. 50 + 50 paras, karmijn en rood. 

Op eerstgenoemde waarde, waarvan het gebruik verplich
tend was op alle binnenlandsche correspondentie, gepost 
van 20-29 September j.l., prijkt de buste van dr. Georgevitch, 
den stichter van het Yougo-Slavische roode kruis, op de twee 
andere die van den prins-regent Paul. 

ZUID-AFRIKA. 
Het koerseerende frankeerzegel, 1 penny karmijn en grijs

zwart middenstuk, verschoen in karmijn en olijfgroen midden
stuk. 

ZWITSERLAND (September 1936). 
Waarde-opdrukken op luchtpostzegels der uitgifte 1932: 

10 op 20 centimes, steenrood. 
30 „ 90 „ blauw en lichtblauw. 

^fmm^m 

MMMArMA* 

Op 1 October j.l. verschenen drie toe
slagzegels ten bate van de nationale 
defensie-leening, ?l\e volgens afbeelding: 

1 0 + 5 rappen, violet. 
2 0 + 5 „ rood. 
30 + 10 „ blauw. 

De zegels worden gedurende twee 
maanden aan de postkantoren verkrijg
baar gesteld. De teekening, afkomstig 
van Hodler, geeft een koeherder weer, 
met tot achtergrond het meer van Lu-
zern, de Rigi en de Pilatus. 

Firma Zumstein & Cie. te Bern dank 
voor toezending. 

V. B. 

KieirWe Uit^iiff en 
0|33aa^cB|'fcrs,en3.| 

BELGIË. 
Behalve het zegel, dat deze maand wordt uitgegeven ter 

gelegenheid van de postzegeltentoonstelling te Charleroi en 
waarover wij in het vorige nummer berichtten, verschijnt in 
dezelfde maand een speciaal zegel in de waarde 70 + 30 cen
times ter eere van de nationale postzegeltentoonstelling te 
Borgerhout-Antwerpen. Het wordt verkocht tegen 2 francs, 
waarin de toegangsprijs tot de tentoonstelling is begrepen. 

Het Postmuseum wordt op 7 November a.s. ingewijd. Het is 
gevestigd in het bijkantoor Brussel III, Rogierstraat 162. 

Ter gelegenheid van deze inwijding worden aan genoemd 
bijkantoor dien dag speciale prentkaarten en frankeerzegels 
verkrijgbaar gesteld (van 15-18 uur), die aan een der loketten 
kunnen worden afgestempeld met een speciaal stempel. 

BIRMA. 
Dit gebied, waar tot dusverre de zegels van Britsch-Indië 

werden benut, krijgt met 1 April 1937 een zelfstandig post-
bestuur en wordt dan in de eigen zegeltjes gezet. Een prijs
vraag voor geschikte afbeeldingen is daartoe uitgeschreven. 

DENEMARKEN. 
mwrmnmm^m Tijdens de postzegeltentoonstelling te 

Horsens werd aan eiken bezoeker daar
van een paar van de hierbij afgebeelde 
„zegels" kosteloos uitgereikt. 

Benut werden de 5 en 10 öre van 
de Andersen-serie, uit postzegelboekjes, 
waarvan het witte aanhangsel werd be
drukt met het wapen der stad Horsens, 
1936 en Nepa. Van de 5 öre werden 4000, 
van de 10 öre 6000 stuks op deze wijze 
overdrukt. 

Het is ons tot op heden niet bekend, 
of di^ samenvoegen van een staatszegel 
met een reclan^e-aanhangsel is geschied 
met goedvinden der postadministratie. 
Voorloopig is afwachten de boodschap. 

DUITSCHLAND. 
De onverkochte restanten der weldadigheidsserie van 1935 

zijn thans vernietigd. 
De Olympiade-blokken zijn aan verschillende postkantoren 

ook ongotand verkocht. Een bijzonder hooge waarde is aan 
deze afwijkingen niet toe te kennen. 

ECUADOR. 
Het Bulletin Mensuel meldt op goed gezag de oplaagcijfers 

van de in het Augustus-nummer van ons blad vermelde serie 
ter herinnering aan de meridiaanmeting. Deze zijn: 
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2 centavos 500.000, 5 centavos 400.000, 10 centavos 1.000.000, 
20 centavos 300.000, 50 centavos 200.000; luchtpostzegels: 
10 en 20 centavos elk 400.000, 50 centavos 200.000, 70 cen
tavos 300.000. 

GRIEKENLAND. 
In den loop der volgende maand verschijnen de eerste 

waarden in de nieuwe teekening: koning George en profiel. 
Zij zullen zijn: 1, 3, 8 en 100 drachmen. 

ITALIAANSCH-OOST-AFRIKA. 
Voor elk der zes gouvernementen, waaruit dit koloniaal ge

bied bestaat, te weten Erythrea, Somali, Addis-Abeba, Amara, 
Harrar en Gallo-Sidamo, verschijnen binnen afzienbaren tijd 
eigen zegels met drietalig opschrift. Een prijsvraag voor de 
beste teekeningen werd reeds uitgeschreven. 

LIECHTENSTEIN. 
De opening, van het postmuseum op 24 dezer en de daar

mede samenvallende postzegeltentoonstelling, zal een spe
ciaal zegelblok met zich brengen. 

LITAUEN. 
Binnenkort verschijnen de 2 en 5 centu in de wapenteeke-

ning in kleiner formaat en éénk'eurigen druk, terwijl de 15, 
30 en 60 centu de beeltenis zullen brengen van een nieuw 
portret van Smetona, vervaardigd door den kunstenaar 
Steponavicius. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
In het Augustus-nummer meldden wij de verschijning van 

de 4 pence blauwgroen (Yvert nr. 165 van Groot-Britannië) 
met opdruk. Dit zegel, met het watermerk in blokletters, is 
gedrukt in een oplaag van 12000 stuks en is thans zeer 
gezocht. 

OOSTENRIJK. 
De jaarlijksche weldadigheidsserie verschijnt op 2 Novem

ber a.s. in de waarden 5 + 2, 12 + 3, 24 + 6 groschen en 
1 schilling + 1 schilling. Zij brengt, in kunstvolle uitvoering, 
den heiligen Martinus, zijn kleeren afstaande aan een bede
laar; ziekenverpleging; de heilige Elisabeth, brood verdeelend 
onder de armen; en een allegorische voorstelling. 

PANAMA. 
Het vierde Spaansch-Amerikaanfsch postcongres, dat in 

den loop dezer maand in de landshoofdstad wordt gehouden, 
brengt een speciale serie met zich van 10 frankeer- en 6 lucht
postzegels. 

PHILIPPIJNEN. 
De eerste verjaardag van het bestaan van het gemeenebest 

der Philippijnen, vallende op 15 November a.s., zal op pas
sende wijze worden „gevierd" door het uitgeven van een 
speciale serie van 3 waarden (2, 6 en 16 centavos), waarop 
een inheemsche vrouw en de Amerikaansche vrijheidsfiguur 
zijn afgebeeld. Bovendien worden deze zegels voorzien van een 
toepasselijk opschrift. 

RUMENIE. 
In den loop dezer maand wordt een marinetentoonstelling 

gehouden, waartoe drie speciale zegels zullen verschenen in 
de waarden 1 + 1, 3 + 2 en 6 + 3 lei. 

SIAM. 
Binnenkort is een nieuwe serie frankeerzegels te ver

wachten, met op de lage waarden het portret van den jongen 
koning, op de hoogere afbeeldingen van beroemde bouw
werken, landsproducten, enz. 

ZWITSERLAND. 
In den loop dezer maand verschijnen de frankeerzegels 3, 5, 

10, 15, 20, 25, 30, 35 en 40 rappen in nieuwe landschappen-
teekeningen en in dezelfde uitvoering als die der tegenwoor
dige serie, doch in staalgravurai. Zij zullen verschillende 
kiekjes op het Zwitsersche landschap brengen. 

V. B. 

Nederland er 
Overzeesche 
Gewesler 

NEDERLAND. 
De 7J4 cent met „nieuwe" tanding. 
Eind September verscheen de eenige waarde, die nog in de 

serie frankeerzegels ontbrak met de nieuwe tanding 13'A:12i4 
en wel de 114 cent. Van deze waarde is eindelijk, na 7 jaren, 
een nieuwe oplaag verschenen. 

De kinderzegels 1936. 
In aanvulling van het berichtje in het vorige nummer kan 

nog het volgende over de komende kinderzegels gemeld 
worden. De zegels zullen verkocht worden van 1 December 
tot en met 5 .Tanuari. De teekening, weer voor alle waarden 
gelijk, vertoont een engel met posthoorn (ontwerp mr. J. 
Sjollema). 

Weer wordt een serie prentbriefkaarten met bloemen van 
H. Voerman uitgegeven, verder eenige kinderbriefkaarten en 
kerst- en oudejaarskaarten. 

Nieuwe oplaagletters. 
ly, cent C, 2 cent Q, TA cent C, 10 cent K, 30 cent Q, 

36 cent H, 60 cent F. 
Nieuwe etsingnummers. 
6 cent Q: R 526, L 529, R 529; TA cent C: 524; 10 cent K: 

L 509, R 509; 30 cent Q: 517; 36 cent H: 527; 60 cent F : 522. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
IA cent C: 283, 284; 2 cent Q: 276 (dit nummer komt ook 

reeds voor bij de 3 cent P) . 
Na briefwisseling met de firma Enschedé vernamen wij, 

dat de „officieele" naam voor de nummers, die zich bij de 
lagere waarden in de linkeronderhoek van de vellen bevinden, 
„offset-plaatnummers" is, welken naam wij terstond over
nemen. Het wa". duidelijk dat het tot dusver gebruikte woord 
„drukkersteekens" niet met den aard van deze nummers 
overeenkwam, maar bij gebrek aan beter hebben wij het tot 
dusver moeten gebruiken. 

Buiten koers komende zegels. 
Een aantal Nederlandsche zegels zal na 31 December a.s. 

niet meer voor de frankeering geldig zijn. Het zijn: 
a. Kinderzegels 1931 (ongelukkige kinderen), IA, 5, 6 en 

12 Ĵ  cent. 
b. Nederland-Curagao-zegels 1934, 6 en 12"^ cent. 
c. Nationaal Luchtvaartfondszegel 1935, 6 cent. 
d. Universiteit Utrecht 1936, 6 en 123^ cent. 
Men zorge dus ervoor, zijn voorraad vóór het eind van het 

jaar opgebruikt te hebben ! 
Uit de begrooting P.T.T. voor 1937. 
Aan de toelichting op de begrooting der P.T.T. wordt het 

volgende ontleend: 
„Bij voortduring zal aandacht worden geschonken aan het 

verschaffen van gerief aan de verbruikers, ook door het ver
beteren van de postverbindingen Het plaatsen van postzegel
automaten, in 1936 begonnen in de groote steden, zal in 1937 
worden uitgebrrid tot de kleinere plaatsen. Op de begrooting 
is hiervoor .f 350.000 uitgetrokken, In verband met de gunstige 
resultaten in 1935 en 1936 bereikt met het bij wijze van proef 
kosteloos door de lucht verzenden van de voor Europa be
stemde brieven en briefkaarten, voor zoover daardoor bespoe
diging in de overkomst kan worden verkregen, zal een zoo
danige maatre<rel ook in 1937 toepassing vinden. 

De sedert 12 Juni 1935 voor den luchtpostdienst Amster
dam-Bandoeng ingevoerde halfwekelijksche dienstregeling 
heeft tot dusverre aan de gestelde verwachtingen beantwoord." 

Hoeveel schrijven wij ? 
In het jaarverslag over 1935 der P.T.T. (ontleend aan de 

Haagsche Post) komen de volgende getallen voor. ^ 
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In 1935 werden 1 milliard 120 millioen stukken en pakketten 
behandeld. 

In het binnenlandsch verkeer werden verzonden 270 millioen 
brieven, 82 millioen bi'iefkaarten, 2.6 millioen expresse
stukken, 214 millioen nieuwsbladen, 275 millioen andere druk
werken, 5 millioen aangeteekende stukken en 3.6 millioen 
monsters. 

Geperforeerde rolzegels. 
De heer E. J. Enschedé te Santpoort meldt ons een nog 

onbekeidc iii'mapcrïoratie in zegels met roltanding. Het is 
de letter E in een zeshoek, in gebruik bij de firma Marathon
Staal, Rotterdam. Wij zagen de perforatie in een zegel van 
15 cent met vierzijdige roltanding (Juli 1936). 

Vei'der meld" de heer Enschedé de volgende aanvullingen 
op de indertijd in het Maandblad gepubliceerde lijst. 

Nr. 10. C K (4zijdig) 4 cent. 
Nr. 22. G V ' Z (hoekroltanding) 2y, cent. 
Nr. 32. J R (■2zijdig zonder wmk.) 20 cent. 
Nr. 51. S Z (Rotterdam) (2zijdig) 7K cent geel. 
Afwijkingen. 
Wij danken de beeren Van Ree, Rotterdam, Schornagel, 

Hoek van Holland, en Luttik, Velsen, voor de toezending van 
plaatfouten, enz. bij Nederlandsche zegels. Vermelding daar
van verdient een zegel van 10 cent grijs 1922 met wijde ar
ceering, waarop het waardecijfer 1 korter is dan de 0. Ver
moedelijk is een kleine oneffenheid in het papier hiervan de 
oorzaak. Verder een universiteitszegel van 6 cent met een 
groote ronde punt onder op de helm, die wij in meerdere 
exemplaren zagen. 

De heer Van Ree vestigde onze aandacht op een door hem 
gevonden verschil in teekening bij de typen onzer portzegels. 
De witte binnencirkel raakt de witte lijn onder Te Betalen 
over een afstand van 3 mm. bij de typen I en IV, van 4 mm. 
bij de typen II en III. 

NE!).IN1)!E. 
Een vervalsrhing van de 12'/i cent rood van 1922 ! 
Wij beelden hierbij af een zegel van 12 >2 cent rood, 

scheepstype, dat door den heer Van der Hoeven, controleur 
? T.T. te Soerabaja, ter keuring aan de Bondscommissie werd 
■ oorgelegd. He', oordeel dezer commissie luidde: in alle op
zichten valsch. 

Het zegel bevindt zich op een brief uit Cheribon, verzonden 
aan een Chineeschen geadresseerde te Malang, het draagt het 
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poststempel Cheribon 9.7.33. Een tweede exemplaar, met af
stempeling Cheribon 5.7.33, heft ook aan de keuringscommissie 
voorgelegen. We hebben hier dus met een waarschijnlijk 
Chineesche verA'alsching ten nadeele van de post te maken, 
die zonder op of aanmerkingen bij de post is doorgegaan. 

Hoewel het zegel oppervlakkig gezien een vrij betrouw
bai'en indruk maakt, zijn er toch tallooze verschillen met 
echte exemplaren te vinden. De voornaamste algemeene ken
merken zijn : 
afmetingen: echt: 18Ĵ  bij 22 mm., valsch: 19 bij 22K mm.; 

k o r: echt: lichtrood, valsch: oranjerood; 
papier: echt: wit, valsch: geelachtig; 
drikprocédé: echt: boekdruk, valsch: steendruk; 
tanding: ech.: kamtanding 12^ : 12K, valsch: lijntanding 

103^ :10K. 
De firma Enschedé, aan wie wij het zegel voorlegden, ver

klaarde het volgende: ,/Hoewel een beoordeeling aan de hand 
van slechts een enkel exemplaa • tot voorzichtigheid maant, 
kan toch wel met zekerheid verklaard worden, dat het falsi
licaat inderdaad uitgevoerd is in steendruk (echt in boek
druk). 

Het papier is voor steendruk te ruw, vandaar de weinig 
fraaie afdruk. De teekening is tamelijk plomp; talrijke lijntjes 
en fijne details ontbreken. Bovendien wijkt de kleur aan
merkelijk af. Het perforaat is te grof en mede door de 
minderwaardige kwaliteit van het papier, rafelig." 

Enkele verschillen in de teekening zijn op bijgaand schetsje 
te zien. De linkeronderhoek van het „medaillon" is afgerond 
bij het echte, hoekig bij het valsche exemplaar. Bij het valsche 
zegel is het eerste been van de N van NEDERL krom, het 
Ijntje daarvóó;' is verdikt. De letters ERL zijn aan elkaar 
verbonden. De afgebeelde lijntjes van den hermelijnen mantel 
bestaan hoofdzakelijk uit stippen. Enzoovoort. Een verzame
laar zou er niec invliegen, maar bij de post kan men natuur
lijk niet op elk afzonderlijk zegel letten. 

Be LegerdesHeilszegels. 
Wij ontvingen van het hoofdkwartier van het Indische Leger 

des Heils een circulaire met de aan de lezers ieeds bekende 
beschrijving van de zegels, en een opwekking tot koop. De 
toeslag is ten bate van het Leger des Heils in zijn arbeid 
voor het Indische kind. De totale prijs der serie, inclusief de 
toeslag, bedraagt fO,55'A (Nederlandsche of Ned.Indische 
\ /aarde). Blanco officieele postbladen worden, indien ge
vraagd, gratis verstrekt. 

Bestellingen op de zegels, vergezeld van remise, worden 
jirarno aangenomen door kommandant J. W. de Groot, Hoofd
kv/artier Leger des Heils, Bandoeng. Met alle bijzondere 
wonsehen wordt rekening gehouden. 

De Indische etsingnummers. 
Sinds geruimen tijd is in deze rubriek geen nieuwe opgaaf 

van etsingnummers bij de koerseerende serie van Indië op
genomen. Dank zij een artikel van den heer H. Calicher in 
het Postzegelblad voor Indië kunnen wij deze lacune aan
vullen. Nog niet in het Maandblad gemeld zijn: 

L/R 36: 12;^ c. B; 29: 1 c. B; 30: 25 c. B; 31: 40 c. B; 
32: 50 c. B; 33: 2% c. B; 35: 7% c. B; L 36: 2 c. B; 37: ?; 
38: 5 c. B; 39: 2,50 gld. B; 42: 15 c. B; 43: 3 c. B; 
47: 2K c. B; 48: 5 c. C; 50: 10 c. B; 51: TA c. C; 54: 
15 c. C; 57: 4 2 ^ c. B. 

De 5 cent A komt voor met nummer 23 en met X 28 (een 
kruis voor het nummer). Volgens den iieer Calicher wijst dit 
er op, dat de bewuste cylinder voor een tweede oplage is 
gebruikt, waarbij het kruis erop werd geplaatst. 

Wij kennen in Nederland vellen van de 5 cent, oplaag H, 
met etsingnummers L en R 193 en L en R 194, zoowel met 
als zonder een groote letter B op den bovenrand bij het 
nummer. Het is mogelijk dat deze B eveneens een tweede 
oplaag van hetzelfde nummer aangeeft. 

Intrekking zegels van vroegere uitgiften. 
Bü beschikking van het hoofd van den P.T.T.dienst van 

3 September 19366 nr. 28407/A.I, is bepaald, dat de hierna 
vermelde postwaarden na 31 December 1936 niet meer gang
baar en dus waardeloos zullen zijn voor de kwijting van 
porten en rechten: 
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Prankeerzegels: 
1. Emissie 1912 cijfertype, waardecijfer in ongekleurde 

ellips: 
1 cent olijfgroen, 4 cent groen, 
2 cent bruin, 4 cent geel, 
2 cent grijs, 5 cent blauw, 
2y, cent rood, 7>^ cent brum. 
3 cent bruingeel, 
2. Emissie 1913. Buste der koningin naar rechts met als 

achtergrond den oceaan met stoomschip: 
12)4 cent rood, 
20 cent blauw, 
25 cent paars. 
3. Emissie 1928. Luchtpostzegels (thans als gewone fran-

keerzegels in gebruik): 
10 cent lila, 75 cent groen, 
20 cent bruin, 150 cent oranje. 
40 cent karmijnrood, 
4. Emissie 1931. Luchtpostzegels (thans als gewone fran-

keerzegels in gebruik): 
30 cent donkerlila. 
5. Overdrukken: 
2 cent, in zwart op luchtpostzegel van 10 cent (em. 1928), 
2 cent, in zwart op luchtpostzegel van 20 cent (em. 1928), 
2 cent, in zwart op luchtpostzegel van 30 cent (em. 1931), 
1234 cent, in rood op frankeerzegel van 20 c. (1913 blauw), 
30 cent, in zwart en groen op luchtp.z. van 40 c. (192S), 
42><; cent, in zwart op luchtpostzegel van 75 cent (1928), 
42>.; cent, in zwart op luchtpostzegel van 150 cent (1928), 
50 cent, in blauw op luchtpostzegel van 150 cent (1928). 
6. Emissie 1933. Beeltenis van prins Willem van Oranje: 
\2% cent oranje. 
(Voor ingetrokken poststukken zie men bij do betreffende 

rubriek). 
Tot en met VA December 1936 bestaat gelegenheid, de zich 

nog in handen van het publiek bevindende exemplaren van 
deze postwaarden bij alle postkantoren, bij postkantoren en 
hulppostkantoren kosteloos tegen ande]e postwaarden in te 
wisselen. Inwisseling tegen zegelwaarden of tegen geld kan 
niet worden toegestaan. 

Na 31 December 1936 in de brievenbussen aangetroffen 
stukken, gefrankeerd met de onderwerpelijke waarden, zullen 
als ongefrankeerd of ontoereikend gefrankeerd worden 
behandeld. 

Voor zoover onze gegevens strekken zullen dus van de 
vorige emissies de volgende zegels nog geldig blijven: 

1. cijfertype. 3 cent groen, 10 cent violet. 
2. scheepstype: 15 cent blauw, 20 cent oranje, 30 cent 

zwartgrijs, 32J4 cent violet en oranje, 35 cent bruin, 40 cent 
groen. 

3. palmtype: 50, 60, 80 cent, 1, 1,75 en 2,50 gulden. 
4. ex-luchtpostzegels: 4,50 gld. blauw, 7,50 gld. groen. 
Luchtpostbrieven tijdelijk zonder toeslag ! 
De dienstleiding van den Indischen P.T.T.-dienst heeft be

sloten — ter stirauleering van het postvervoer voor binnen-
landsch verkeer — een proef te nemen met het gratis per 
luchtpost verzenden van brieven, welke met het normale port 
zijn gefrankeerd. De bedoeling, aldus de „Java Bode", van 
deze proefneming is het publiek te toonen, welke tijdwinst 
kan worden bereikt in correspondentie door verzending per 
vliegtuig. 

Gedurende drie maanden zullen op bepaalde dagen te Me-
dan, Batavia-Centrum, Soerabaja en Balikpapan een beperkt 
aantal ter verzending aangeboden binnenlandsche brieven, 
postkaarten en postbladen per vliegtuig worden geëxpedieerd. 
Speciaal de brieven, welke kort vóór de postsluiting worden 
aangeboden, zullen hiervoor in aanmerking komen, teneinde 
de bereikte tijdwinst duidelijk te doen uitkomen. 

Wat Batavia betreft, is met deze regeling op 26 September 
een aanvang gemaakt. 

Met het K.N.I.L.M.-toestel werden voor Palembang, Padang 
en Medan 70 ä 80 willekeurige brieven uitgekozen en voor 
Bandjermasin en Balikpapan ongeveer 40. Deze brieven wor

den dan voorzien van een speciaal stempel, waarop vermeld 
staat: „Buiten medeweten afzender per luchtpost verzonden. 
Luchtpost geeft tijdwinst". 

Deze proefneming geldt dus alleen voor genoemde plaatsen 
en n i e t voor het verkeer met Nederland. 

Bovendien wordt van 1 October af voor binnenlandsch ver
keer geen strafport meer geheven bij te weinig frankeering 
van luchtpoststukken. De geadresseerde dient slechts het 
tekort bij te betalen. 

Voor het verkeer met Nederland bestaat deze regeling al. 
In verband met de postale administratie kan deze tegemoet

koming niet worden toegepast op het buitenlandsch verkeer. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN OCTOBER 1896). 
Maandoverzifht. 
Het Belgische Postbestuur heft, bij dienstorder van den 

Heer Van den Peereboom, den postbestellers en verderen be
ambten en ambtenaren verboden zich te vermaken met het 
verzamelen of bijeenbrengen van vernietigde zegels. O.a. 
zullen bestellers die het publiek lastig vallen met een verzoek 
de gebruikte zegels van brieven of documenten te mogen 
hebben, v / o r d e n v e r w i j d e r d u i t d e n d i e n s t ! 

Als dit geen draconisch bevel is weet ik niet meer wat 
w è 1 draconisch is ! 

Intusschen gaat diezelfde Peereboom de schatkist spekken 
met de s p e c u l a t i e - u i t g i - ' ^ t e van T e n t o D n s t o l -
l i n g s z e g e l s , naar ik verneem. In 't volgende jaar is 
de „Wereld-Kermis" en nu, zegt men, moeten de zegels al 
geresd zijn ! 

Welke Tandingmeter ? 
De vraag of er al dan niet een tanding 14 bestaat, 

wordt beantwoord door den tandingmeter dien men gebruikt. 
Hoe kan de heei M. door den tandingmeter van Krötzsch tot 
de tanding 14 bekeerd zijn, daar zijn door hem in 1894 ver
vaardigde meter, die de Heer Koning heejft uitgegeven gelijk 
met Krötzsch, betzelfde zegel getand 14, meet, én als 13 én 
als 13)4 ? 

Om verwarring te voorkomen acht ik dit schrijven noodig. 
Tot de voorbereidende werkzaamheden van de samenstellers 

van het ,,Standaardwerk" behoorde het beslissen over de wijze 
van tanden meten, en welke meter zou gebruikt worden. 

Het advies \an verschillende deskundigen luidde t o e n , 
de celluloid meter van Scott is de beste. Met dien meter zijn 
toen de zegels gemeten en is bepaald, dat .'Tien alleen de hori
zontale zijde zou opgeven. Daar de meest voorkomende de 
blijvende tanding 12% was, werd tevens vastgesteld dat al
leen verschillen van één tand zourten genoteerd worden, zoo
dat men verkreeg: lOK, 11K>, 12)4 en 13-4. De middenweg 
was daarvoor aangegeven. Tanding 13 v-an 1867 had dan ook 
niet in het werk mogen genoemd zijn. Het trof juist met 
Scott's meting, dat de grootste en kleinste tanding door die 
bepaling werden aangegeven, want wat bij Krötzsch getand 
14 heet, was volgens Scott 13)4. 

Gaat men in 't vervolg met Krötzsch meten, dan komt men, 
consequent blijvende, ook tot het meten van de /^-tanding, 
want heusch, er zijn zegels, die 13X en 13jK meten. Bij den 
Heer Goossen zag ik een paar aan elkaar, waarvan het eene 
13 en het andere 13 >i getand was. 

B. 

bststuMkeii. 

NED.-INDIE. 
Bü beschikking van het hoofd van den P.T.T.-dienst (nr. 

28497 A.I. van 3-9-1936) zullen de hieronder vermelde post
waarden na 81 December 1936 niet meer gangbaar zijn en 
dus waardeloos voor de kwijting van porten en 1 echten: 
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BELEEFD VERZOEK. 
Heeren secretarissen der aangesloten vereenigingen, als

mede die harer afdeelingen, worden bü herhaling vriendelijk 
verzocht — met het oog op het winnen van plaatsruimte ten 
behoeve van het philatelistisch gedeelte — de vergaderings-
verslagen a a n m e r k e l i j k in t e k o r t e n . 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VERSLAG der bondsbestuursvergadering, gehouden op Vrij
dag 4 September 1936, te 16.00 uur, in café.restaurant 
Brinkman, Groote Markt, Haarlem. 

Afwezig de heer Cramerus. De voorzitter opent te 16.00 uur 
de vergadering. De notulen der vergadering van 6 Juni 1936 
en het besluit, genomen op de bijeenkomst van 1 Augustus 
d. a. V., worden — na voorlezing — ongewijzigd goedgekeurd. 
De voorzitter licht aan de bondsbestuursleden, die niet op de 
bijeenkomst van 1 Augustus in hotel Polen te Amsterdam 
aanwezig waren, het doel en het verloop der bespreking met 
den voorzitter van den Koninklijken Belgischen Bond toe. De 
voorzitter wenschte vóór alles te voorkomen, dat de Kon. 
Belgische Bond in de bezwaren van den Nederlandschen Bond 
tegen het besluit tot waardeloosverklaring van de ongetande 
Belgische zegels na 1914 termen zou vinden, om uit de F.I.P. 
te treden. Ook wenschte hij in geen geval de goede verhou
ding tusschen beide bonden te vertroebelen. De bespreking 
leidde tot een bevredigende oplossing van de onderhavige 
kwestie. Besloten werd, op de volgende vergadering der F.I.P. 
de vraag betreffende de bevoegdheid van aangesloten bonden 
tot het zelfstandig treffen van maatregelen van internatio
nale beteekenis, zeer in het algemeen — zonder den naam 
van België daarbij te noemen, noch de kwestie der ongetande 
Belgische zegels daarbij aan te roeren — aan de orde te 
stellen en thans het betrekkelijke punt van de agenda der 
P.I.P.-vergadering terug te nemen. Het kwam de vergadering 
echter onjuist voor, dat de voorzitter der F.I.P. over dit „inge
trokken voorstel" zijn meening te kennen gaf. De eerste 
secretaris leest den brief voor, welke destijds over deze 
kwestie aan den Kon. Belgischen Bond is uitgegaan. De 
kwestie der ongetande zegels zal nader tusschen beide bonden 
onderling worden besproken. 

Een dienstopdracht naar het buitenland en zeer drukke 
werkzaamheden waren oorzaak, dat de eerste-secretaris dit
maal voor deze vergadering geen gedrukt „menu" en agenda 
heeft kunnen samenstellen en toezenden. Hij doet mededeeling 
v'an de gasten, die voor den 27en Philatelistendag ziJn uit-
genoodigd en van hun antwoorden. Voor de kapittelverga
dering tot toekenning van de Costerus.medaille zijn dit jaar 
uitgenoodigd de Nederlandsche Vereeniging, de vereeniging 
„Op Hoop van Zegels" en de vereeniging „Helder". 

Van het hoofdbestuur der Indische P.T.T. werden de voor
waarden en de kavelbeschrijving ontvangen van de post-
veiling 1936 in Ned.-Oost-Indië. 

De vereeniging „Breda" heeft dank betuigd voor de ont
vangen series Grieksche zegels en een zending series Neder
landsche zegels toegezegd. 

De uitnoodiging van de U. Ph. V. tot vertegenwoordiging 
van het bondsbestuur bij de viering van haar 6e lustrum op 
26 September werd voorloopig aangenomen. 

„The Liverpool & London & Globe Insurance Company 
Ltd." zond een prospectus toe omtrent verzekering van orga
nisatie van tentoonstellingen, herdenkingsdagen, winkelweken 
e. d. Voor den Bond heeft een dergelijke verzekering weinig 
nut. 

Mevrouw de wed. Tresling betuigde den Bond haar dank 
voor de deelneming, ondervonden bij het overlijden van wijlen 
haar echtgenoot. De Bond liet zich op de begrafenis van den 
heer Tresling vertegenwoordigen door de beeren Cramerus 
en Jorissen. 

De vereeniging „Zuid-Limburg" bood 68 enveloppen aan, 
elk inhoudende 25 Nederlandsche zegels; de vereeniging 
„yiissingen" zond een 2B-tal enveloppen toe. Zoodra de zen
ding van „Breda" is ontvangen, zullen alle series gezamenlijk 
aan de F.I.P. worden aangeboden. 

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

De Bond stelt één voormalige bondsmedaille als prijs 
ter beschikking van de tentoonstelling der U. Ph. V. op 
6 October a.s. ue heer de Bas zal voor afslag van de medaille 
en voor de ijiscriptie zorg dragen. 

Aan het verzoek van de vereeniging „Helder" om door de 
keurmgscommissie een lijst te doen samenstellen van alle 
keurstempels, kan bezwaarlijk worüen voldaan, o. a. omdat 
vele van die keurstempels vaJsch zijn. Alleen wanneer een 
zegel rechtstreeks door een belanghebbende aan een keur
meester ter keuring wordt toegezonden en rechtstreeks door 
dezen aan den belanghebbende wordt teruggezonden, bestaat 
zekerheid, dat het keurstempel echt is. 

h e t noofdOestuur üer P. ' i . i . deelt aan den Bond mede, dat 
geen bezwaren bestaan in den vervolge te voren de kosten 
cp te geven, welke aan het ontwerpen van gewenschte bij
zondere dagteekeningstempels voor postzegeitentoonsteilingen 
en philatelistendagen vermoedelijk zijn verbonden. "Wat de 
voor den philatelistendag te Groningen aangemaakte stempels 
betreit, waren de hiervoor van ae beiroKKen vereeniging ont
vangen schetsen te onregelmatig van uitvoering om — zonder 
meer — geclicheerd te kunnen worüen. Um echter toch aan 
het verlangen der vereeniging te voldoen, om stempels te 
maken in den geest van de gezonden schetsen, werd den sier
kunstenaar, wien het vervaardigen van de voor den stempel-
fabrikant direct bruikbare ontwerpteekeningen voor de ge-
wenschte stempels werd opgedragen, verzocht deze schetsen, 
zoowel wat vorm als inhoud betreit, als leidraad te nemen. 
Aan dit pasklaar maken op vergroote schaal was voor den 
betrokkene evenveel — zoo niet meer — arbeid verbonden dan 
aan het vervaardigen van een oorspronkelijke ontwerp-
teekening naar zijn eigen keuze. In verband daarmede achtte 
het hootdbestuur der l-.T.T. het honorarium, dat de belang
hebbende in rekening had gebracht, niet te hoog. 

De voorzitter had het plan geopperd om in 1939 — ter 
gelegenheid van de wereldtentoonstelling te Amsterdam — 
aldaar een door den Bond te organiseeren internationale post-
zeigeltentoonstelling te houden. Geldelijke steun der vereeni
gingen is daarvoor onontbeerlijk. Wens^nelyk ware de uit
gifte van 1 ot 2 speciaal-zegels voor dat doel, daar bij de 
laatste internationale tentoonstellingen duidelijk is gebleken, 
dat zonder zulke zegels de organisatie van een dergel^ke 
tentoonstelling bezwaarlijk is. iNa onuvangst van het schrifte
lijk oordeel der bondsbestuursleüen ter zake werd deze 
kwestie als punt 13 op de agenda voor de bondsvergadering 
geplaatst. De wereldtentoonstelling te Amsterdam — en 
daarmede een eventueele internationale postzegeltentoon
stelling — zal wel tot 1940 worden uitgesteld. Wanneer in 
dat jaar te Amsterdam een internationale postzegeltentoon
stelling mocht worden georganiseerd, zal de F.i.P. alsdan 
haar jaarvergadering in onze hoofdstad houden. 

Ontvangen werd een brochure van den Kon. Belgischen 
Bond betreffende de Belgische postzegels en poststukken. 

De voorzitter brengt verslag uit over de zeer royale en 
gastvrije ontvangst door den Luxemburgschen Bond. Hij doet 
mededeeling van het ongeval, dat den voorzitter der F.I.P. 
te Luxemburg is overkomen. 

De beeren Engelenberg en Mos der vereeniging „Op Hoop 
van Zegels" hebben de administratie van den penningmeester 
nagezien en accoord bevonden. Besloten wordt, van het batig 
saldo een bedrag van J 300,— over te schrijven op het 
reservefonds, dat door bijdragen aan het boek Vellinga en 
door den aanmaak van stempels voor de Costerus- en Waller-
medaille allengs is ingekrompen van ƒ 1500 op ƒ 800. Ook 
wordt besloten aan de belanghebbenden, die zulks wenschen, 
voorloopig 50 % van de door hen verstrekte voorschotten voor 
het boekwerk Vellinga terug te betalen. 

De heer de Bas verzoekt het bondsbestuur ter bevoegder 
plaatse bezwaren in te brengen tegen het afschuwelijke motief 
der „bierflesch-zegels" voor de nieuwe, lagere waarden van 
Curacao (met c-cédille, die op de nieuwe Curacjjo-zegels 
ontbreekt!). , 

Omstreeks 17.30 uur sloot de voorzitter deze bonds-
bestuursvergadering. 

Utrecht, 13 September 1936. 
De tweede-secretaris, 

W. G. DE BAS. 

ZICHTZENDINGEN. 
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ZEVEN EN TWINTIGSTE NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTENDAG TE HAARLEM 
OP 4, 5 EN 6 SEPTEMBER 1936. 

4 September. 

w NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTENDAG 

5SEPTI936 

HAARLEM 

Reeds vóór het Bonds
bestuur zich in de nieuwe 
turnzaal van caterestau
rant Brinkman aan de 
Groote Markt te Haarlem 
om 16.00 uur ter bonds
bestuursvergadering terug 
trok, had het reeds ver
schillende trouwe bezoe
kers van de Nederlandsche 
lhilatelistendagen ont
moet, onder wie onzen 

veteraan, den heer Léon de Raay uit Amsterdam, wiens energie 
WIJ bewonderd hebben, waarmede hij — ondanks bedaagden 
leeftijd en geschokten gezondheidstoestand — een groot deel 
van net vermoeiende programma heeit afgewerkt. 

Het verslag van de bondsbestuursvergadering is elders in 
dit nummer aigedrukt. Na alloop genoten de bondsbestuurs
leden, binnen te midden van bevriende mogendheden en in 
het aanminnig, beminnelijk gezelschap der echtgenooten van 
enkele philateJisten, buiten in dat van den onlangs verplaat
sten L.aurens Jansz. Coster, onder een maisch regenbuitje van 
een welverdienden borrel, waarop een gemeenschappelijk, een
voudig middagmaal volgde. Opmerkelijk is, hoe ongunstig de 
Nederlandsche restaurantprijzen afsteken bij die onzer be
vriende, zuidelijke naburen, wier vertegenwoordigers, met dien 
van den l<ranschen Bond, onderwijl in Wakenden welstand, 
met hun gewone opgewektheid, waren aangekomen. Er moest 
„aangewerkt" worden, daar tegen 20.00 uur appèl werd ge
blazen voor de officieele ontvangst door B. en W. van Haar
lem ten stadhuize in de zoo fantastisch door kaarsen in drie 
antieke, groote, koperen kronen verlichte, oude trouwzaal. 
Door de geheele, rustige, smaakvolle, zestieneeuwsche om
geving uit den vóórpostzegeltijd, kwam men zóó onder be
koring, dat men, op deze „plaats des onheils", nolens volens 
gedwee onder 't huwelijksjuk zou zijn doorgegaan ! Onwil
lekeurig zocht men onder de talrijke aanwezigen naar Kenau 
Hasselaar, burgemeester Kies en commandant Van Ripper
da. Inplaats van met pek en kokende olie werden de phila
telistische invallers, binnen de gastvrije muren van Haar
lems wondermooi raadhuis, dat met naliet diepen indruk te 
maken, inzonderheid op onze buitenlandsche gasten, door 
burgemeester C. Maarschalk ontvangen met de volgende hof
felijke en gastvrije bewoordingen: 

Dames en beeren. 
Het is met groot genoegen, dat ik u, deelnemers aan den 

27en Fhilatelistendag van den Nederlandschen Bond van Ver
eenigingen van Postzegelverzamelaars, namens het gemeen
tebestuur welkom heet. 

Het heeft ons zeer verheugd, dat gij voor het houden van 
dien dag Haarlem hebt uitgekozen. Daartoe was dan ook 
alleszins aanleiding. In de eerste plaats wel wegens het zil
veren jubileum van de bij Uwen Bond aangesloten vereeni
ging „Op Hoop van Zegels". 

De kennisneming van het door die vereeniging uitgegeven 
jubileumjaarboek laat geen twijfel over het opgewekte leven 
van deze jubilaresse. En alle teekenen wijzen er op, dat zulks 
in de toekomst niet minder zal zijn. 

Want instede van te verzwakken, zooals met liefhebbe
rijen zoo vaak het geval is, neemt het verzamelen van post
zegels steeds toe. 

Hoe weinigen ontkomen in hun jeugd aan de bekoring, die 
uitgaat van verzamelen en hoevelen zijn er niet, die gestadig 
aan blijven doorgaan of het verzamelen later weer opvatten, 
een weinig spijtig over de verwaarloosde jaren. 

En toch, hoe ijverig iemand ook verzamelt, men zal hem 
nooit hooren betitelen als een maniak. 

Dat duidt er toch wel op, dat het verzamelen van post
zegels iets meer is dan louter een liefhebberij; dat het ver
zamelen — het mag dan door de meesten voor genoegen ge
daan worden —■ niet alleen is het bijeenbrengen van een ver

zameling meer of minder mooie en aantrekkelijke afbeeldin
gen, aardig om te zien. 

Als men dan ook de moeite neemt een blik te slaan in een 
klein gedeelte van hetgeen er op het gebied van de Philatelie 
wordt gepubliceerd, ervaart men al spoedig, dat het goed 
verzamelen eigenlijk een w e t e n s c h ap is, een weten
schap, die men met en voor zijn genoegen beoefent en die 
ons nader brengt tot de geschiedenis van landen en volken. 
Met volle recht mag men dan ook spreken van p o s t z e g e l 
k u n d e . 

Voor de beoefening van die wetenschap zijn Uw Bond en 
de daarbij aangesloten vereenigingen van groot belang, zoo
wel door het internationaal verband, dat er sinds eenige 
jaren bestaat, als door de uitgifte van Uw zeer lezenswaar
dig maandblad. 

Sprekende over de aanleiding om Uw bijeenkomst in Haar
lem te houden, ben ik eenigszins op het terrein van de phi
lacelie zelf gekomen. Maar ik mag U nog wel zeggen, dat 
Haarlem een gelukkige keuze is, eveneens, omdat deze ge
meente op postzegelgebied toch ook een rol speelt. 

Bijna van het begin der postzegeluitgifte zijn immers de 
Nederlandsche postzegels en die van de Nederlandsche Over
zeesche Gewesten te Haarlem vervaardigd in de vermaarde 
drukkerij van de firma Enschedé. 

Als ik zie in het gedenkboek, uitgegeven bij het 10jarig 
bestaan van Uw maandblad, van welk belang het bewaard 
gebleven materiaal van de Utrechtsche drukkerij voor de 
geschiedenis van de postzegelkunde is, dan mag ik wel aan
nemen dat ook hier in Haarlem een stuk geschiedenis op 
dit gebied ligt. 

Dat toont ook de tentoonstelling, die ter gelegenheid van 
dezen philatelistendag bij de firma Joh. Enschedé en Zonen 
is ingericht en die zonder twijfel Uw belangstelling zal heb
ben. Daarom hoopt het gemeentebestuur, dat Uw komst hier 
met vreugde heeit gezien, dat Uw verblijf hier zoodanig mag 
zijn, dat ook gij U over die keuze zult verheugen en het ver
trouwt gaarne, dat de stad zelve en hetgeen zij den bezoe
ker biedt, daartoe zal bijdragen. 

Voor het welslagen van Uw bijeenkomsten in deze dagen 
spreek ik namens het gemeentebestuur de beste wenschen uit. 

Het spreekt wel vanzelf, dat ik dit korte woord niet mag 
beëindigen, zonder een hartelijken gelukwensch aan de jubi
leerende vereeniging en in het bijzonder aan den voorzitter, 
den heer Robbers, die gedurende 25 jaar een functie in de 
vereeniging heeft bekleed. Moge hij daaraan nog vele jaren 
toevoegen. 

Ik kan uw vereeniging eigenlijk niet beter toewenschen, 
dan dat haar leden bij voortduring en in groote mate bevre
digd zullen worden in het verlangen, dat zij door het voeren 
van den vereenigingsnaam nooit ophouden uit te spreken. 

Ik heb gezegd. 
De Bondsvoorzitter, de heer W. P. Costerus antwoordde 

hierop als volgt: 
Mijnheer de Burgemeester, 
Het zij mij vergund, als voorzitter van den Nederlandschen 

Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, het ge
meentebestuur van Haarlem zeer oprecht dank te zeggen 
voor de groote welwillendheid, dat het ons ten stadhuize ont
vangt. Het is niet de eerste maal, dat wij onze Bondsverga
dering te Haarlem hebben en, waar het de laatste jaren ge
woonte is geworden, dat wij in de plaats onzer samenkomst 
door het gemeentebestuur worden ontvangen, doet het den 
Bond groot genoegen, dat uw bestuur deze traditie heeft wil
len voortzetten en ons een officieele ontvangst heeft willen 
bereiden. Ik zie hierin de bevestiging, mijnheer de burgemees
ter, dat de beoefening onzer vreedzame liefhebberij, zoowel 
door 's lands als gemeentelijke autoriteiten wordt gewaardeerd. 

Ik vermeen, dat onze Bond de laatste jaren wel zeer ge
lukkig is geweest met de keuze der plaatsen zijner bijeen
komsten. Ik hoop, om nu niet te lang te zijn, morgen uiteen
tezetten, waarom wij als Philatelisten gaarne te Haarlem 
vergaderen. In het algemeen bieden zoowel de stad als haar 
omstreken zooveel fraais, schoons en wetenswaardigs, dat zij 
een bezoek overwaard zijn. 

Mijn gewoonte getrouw heb ik ook nu weer eens nagegaan 
of van Haarlem ook iets interessants te zeggen is op het 
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gebied der postgeschiedenis. Tot mijn spijt echter moet ik 
bekennen, dat dit onderzoek niet dat heeft opgeleverd, wat 
ik had gehoopt. Haarlem lag te dicht bjj Amsterdam en 
Leiden, die op dit gebied meer beteekenden. De handel was 
hier in de 17e en 18e eeuw zeer beduidend, zoodat er twee 
maal per week postverbindingen waren met Engeland, het 
zuiden des lands, België, tot zelfs Namen en Dinant toe, enz. 
Curieus is nog, dat in 1764 hier de derde postbode werd aan
gesteld. 

Neen, wil men iets belangwekkends over uw stad te weten 
komen, dan kan men in 's lands historie beter terecht. Men 
leest van 1219: de inname van Damiate, by welke gelegen
heid Haarlem zijn wapen verkreeg; van het beleg in den 
tachtigjarigen oorlog, enz. Mag ik zoo vrij zijn U een kort 
gedicht van 1610 voor te lezen op het verkrijgen van het 
wapen door Uw stad ? Het luidt: 

Aensiet, Overleest, wilt U er toeleghen, 
Hoe dat die van Haerlem haer Waepen kreghen, 

Met stoute Pleghen. 
De Paus galt 't Cruys, de Keyser het Swaert, 
Met ten Oort ten Hemelwaert 

Stout onvervaerdt. 
De vier Sterren gaven de Patriarchen, 
Soo men hier figuerlick kan mareken. 

Om vreucht te verstareken. 
De Cardinalen gaven het Rootvelt 
Want sij Damiaten wonnen met gewelt, 

Soo 't hier is gestelt. 
En met zekere trots (als Edammer) citeer ik nog even de 

beide eerste regels van het tweede couplet: 
Edam, als getrouwe lantsaten, 

Quamen hierbij die van Haerlem te baeten. 
Men zou zoo zeggen, dat de burgers van Haarlem •— hoort 

men van de beide gemelde krijgsbedrijven ■—• goed en bloed 
over hadden voor de verdediging van hun Christelijken gods
dienst. En toch kan ik het denkbeeld niet van mij afzetten, 
dat —• toen voor ongeveer 1800 jaar de oude Romeinsche 
goden van de Olympus werden verdreven — zij een ander 
mooi plekje op de aarde hebben gezocht en zich gevestigd 
hebben op het Kopje ! Hun invloed op de bevolking is sinds
dien steeds merkbaar geweest. Ik heb reeds gewezen op het 
gaarne volgen in den strijd van god Mars. Vierden hier Tri
ton, Nereus en Charon niet hunne triomfen bij de bekende 
roeiwedstrijden op het Spaarne ? Stond Haarlem niet be
kend om haar groote toewijding aan godin Flora ! Niet al
leen, dat men een park naar haar noemde, maar men heeft 
mij medegedeeld, dat de schitterende bloemententoonstelling, 
die verleden jaar gehouden is, slechts gehouden werd ter 
viering van den SOOOen verjaardag dezer schoone jonge dame. 

Een vierde, zeer vereerde god, met veel volgelingen, was 
hier Mercurius, de beschermer van handel en nijverheid. Hij 
had echter in het godenhuishouden nog een andere functie 
te vervullen en was nl. ook de god van de dieven. Zooals al
gemeen bekend is, heeft hiJ zich van den handel de laatste 
jaren heelemaal niets aangetrokken en heeft hij zich vooral 
geoccupeerd met zijn andere beschermelingen. Flora was over 
het vertrek van Mercurius zeer bedroefd, want zelfs haar 
mooiste en duurste bloembollen kon zij niet laten verkoopen. 
Het verblijf in dat slechte land echter is hem leelijk opge
broken, want de zware jongens hebben hem zelfs de vleugels 
van zijn voeten gestolen. Berouwvol, zegt men, keert hij nu te
rug, maar langzaam gaat het, heel langzaam, want hard
loopen kan hij niet meer. Onze ministerpresident, dr. H. 
Colijn heeft kortelings verklaard, dat er lichtpunten aan den 
horizon waren; dat is de terugkeerende Mercurius ! 

Mijnheer de burgemeester, mag ik zoo vrij zijn U een ad
vies te geven ? Zoodra Mercurius weer in uw stad is terug
gekeerd, ziet U dan door Uw wethouder, als eerste ambte
naar van den Burgerlijken Stand, een huwelijk te sluiten 
tusschen hem en Flora. Een getrouwd man gaat niet zoo 
gauw bij zijn vrouw vandaan. Ik ben dan overtuigd, dat er 
zeer spoedig een tijdperk van groeten bloei zal aanbreken 
voor de oude koop en bloemenstad Haarlem en dat is iets, 
hetgeen ik u namens den Bond van harte toewensch. 

Mijnheer de burgemeester, ik dank U zeer voor Uw harte
lijke receptie. 

Nadat de Bondsvoorzitter de buitenlandsche gasten en het 
bondsbestuur aan den burgemeester had voorgesteld, begaf 
men zich door de oude gangen naar de zaal met haar prach
tige schilderstukken, waar verleidelijk uitziende buffetten met 
ververschingen waren aangericht. De fotopers had tevergeefs 
wanhopige pogingen in het werk gesteld, deze officieele ont
vangst van gemeentewege op de gevoelige plaat vast te leg
gen. Intusschen zette buiten op het marktplein, omstuwd 
door een groote menigte, de Postharmonie het „Wilhelmus" 
in en gaf daarna eenige populaire nummers ten beste. 

Tegen negen uur verplaatste de philatelistische belang
stelling zich merkbaar in de richting van het cabaret „La 
Gaité" aan de Raaks. De eerstebondssecretaris schepte er 
een boos pleizier in z'n onwetende volgelingen opmerkzaam 
te maken op de monumentale brievenbus van het hoofdpost
kantoor, welker gleuven zorgvuldig zijn vernageld. 

Toen — na veel moeite en tijd — allen eindelijk in „de 
Geit" een plaatsje hadden veroverd en de voorzitter van de 
feestcommissie alle aanwezigen had welkom geheeten, barstte 
een trommelvuur van gelukwenschen op het achter de groene 
tafel zetelende bestuur der jubileerende gastvrouwe „Op 
Hoop van Zegels" los. Eenige van die gelukwenschen gingen 
gepaard met een bloemenhulde. Er zijn zeker wel een twin
tigtal meer of minder welsprekende redenaars aan ' t woord 
geweest, wat in den vervolge raadzaam maakt te pogen, het 
aantal vertolkers van heilwenschen zeer te beperken. Eerst 
over tienen kon het eigenlijke feestprogramma aanvangen. De 
zeer afwisselende feestavond had een geanimeerd verloop. 
Hulde aan de gastvrouw voor haar organisatie, waardoor zij 
toonde, wat ook een kleinere vereeniging als zoodanig in 
fetaat is te presteeren. 

5 September. 
Terwijl van 9.009 uur 30 het Kapittel voor toekenning van 

de Costerusmedaille in het Radiozaaltje van café Brinkman 
vergaderde, vulden langzamerhand de afgevaardigden van de 
bij den Bond aangesloten vereenigingen en belangstellenden 
de groote muziekzaal op de eerste verdieping. Hier was tevens 
een tijdelijk postkantoor gevestigd, waar tegen normalen 
prijs (2, 5 en 1 i4 cent) briefkaarten verkrijgbaar waren met 
een afbeelding van de Amsterdamsche Poort te Haarlem en 
waar de ter verzending aangeboden correspondentie met een 
speciaal stempel werd afgestempeld. Tevens verkregen de 
aangeboden aangeteekende stukken een speciaal aanteeken
strookje. 

Blijkens invulling van de presentielijst bleek de vertegen
woordiging der Vereeniging „ZuidLimburg" zonder kennis
geving afwezig. Na aankomst van den DirecteurGeneraal 
der P.T.T. den heer ir. M H Damme, opende de Bondsvoor
zitter den 27en Nederlandschen Philatelistendag met de vol
gende rede: 

Dames en beeren. 
Bij het openen van den 27sten Philatelistendag hier te 

Haarlem zij het mij vergund U allen een hartelijk woord van 
welkom toe te roepen. Het is op verzoek van de vereeniging 
„Op Hoop van Zegels" dat wij hier te zamen zijn en de bonds
leden hebben met vreugde deze invitatie aangenomen, we
tende dat deze vereeniging ons bereid heeft een aangename 
ontvangst en dat zij ons garandeert een paar aangename da
gen. Alvorens verder te gaan, wil ik in 't bijzonder hier wel
kom heeten: den heer directeur der P.T.T. (ir. M. H, Damme) 
den heer postdirecteur van Haarlem (J. H. T. Pfaff) en den 
vertegenwoordiger (den heer Goldberg Jr.) van den presi
dent der Federation Internationale de Philatelie. 

Nous sommes particulierement heureux de voir en ce mo
ment les représantants des federations étrangers parmi nous. 
Mr. Boks et mr. Dole. Je vous remercie déja maintenant pour 
votre presence ici. Soyez les bienvenus. J'espère que les im
pressions, que vous aurez pendant ces jours de fête, soient 
aussi agréables que celles des années passées. 

In onze goede stad Haarlem bloeit de philatelie welig. Ons 
lid hier ter plaatse, de vereeniging „Op Hoop van Zegels", 
is hiervan het sprekend bewijs. Opgericht in 1911 heeft zij 
zich ontwikkeld van een jongeliedenclub tot een vereeniging 
van ernstige mannen, die zich niet tevreden stellen met het 
eenvoudig inplakken hunner zegels, maar die gaarne van de 
philatelie een diepere studie maken. Ik wensch de leiders met 
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het 25-jarig bestaan hunner vereeniging van harte geluk; 
mogen zij met de behartiging onzer lielftebberij op dezeüde 
yfyze doorgaan, dan gaat iiet zeker goed. 

Ik gelooi echter, dat ik in mijn taak zou te kort schieten, 
als ik als vlijtige beoeienaars van den philateiistischen arbeid 
ook niet noemde de atd. Haarlem der Nederlandsche Ver
eeniging, die ook met haar voormannen onze zaak zeer be
vordert. Het samenkomen met de leden dezer beide vereeni-
gingen zou reeds reden genoeg zijn voor den Bond om zvjn 
jaarvergadering hier ter plaatse te houden, maar er is meer 
wat ons naar Haarlem trekt. Dit is tocii de geboorteplaats 
van al onze Nederlandsche schatten. Wordt een nieuwe editie 
zegels aangekondiga, dan wordt verlangend geinlormeerd, 
wanneer zij zullen geboren worden, welke kleur zij zullen 
hebben en welke waarde. Nauwelijks zijn zij in handen der 
specialisten ot aeze meten, hoeveel tanden by hun pasgeboren 
papieren kinderen op z c.M. gaan, iets wat zij van hun eigen 
vleesch en bloed niet weten. 

De drukkerij der firma Enschedé vormt hier een der groot
ste attracues voor ons Philatelisten en ik betuig hier nu reeds 
den weigemeenden dank van het Bondsbestuur aan deze lirma 
voor haar groote welwillendheid, zoo'n keurige tentoonstel
ling voor ons saamtestellen. 

IS het overüreven, als ik memoreer, dat wiJ het drukken 
van deze kleine papiertjes toch eigenlek danken aan een 
anderen Haarlemmer, wiens naam ik zoo vrij ben te noemen, 
zooals hij op zijn standbeeld op de Groote Markt staat ge
schreven: i^aurentius costerus Johanni Inlius. Ik was zoo 
vrij een kleine collectie gedenkpenningen, betrekking heb
bende op de uitvinding der boekdrukkunst, mede te nemen. 
Misschien dat enkele uwer zich interesseeren ze te zien. 

Is het wonder dat de philatelie hier — zooals haast overal 
— welig bloeit ? 

Kortgeleden las ik in een Duitsch tijdschrift het volgende: 
In 18bd stonden 'Z Engelsche matrozen m Plymouth voor een 
winkel in chemische artikelen, waar ook postzegels voor de 
ramen hingen. De i5-jarige zoon van den eigenaar, Stanley 
Gibbon, was aldaar den eersten postzegelhandel begonnen en 
hij deed met de beide matrozen, die zijn winkel waren binnen
getreden, zijn eerste groote gelukgkoop. Op een bazar te 
K-aapstad hadden deze op een lot eener weldadigheidsloterij 
een zakje met postzegels gewonnen. Gibbon betaalde 5 En
gelsche ponden. Zeer vergenoegd trokken de beide zeelieden 
af. Maar duizenden driehoekzegels van Kaap de Goede Hoop 
waren behouden gebleven. 

Dit is eigenlijk het eerste bericht, dat wij van het verza
melen van zegels en hun waardebepaling hebben. 

Welk een enorme vooruitgang in deze yi eeuw. In elke 
plaats van eenig belang, over de geheele wereld, vindt men 
tegenwoordig handelaars. Telde men het aantal personen, bij 
dezen handel betrokken, bijeen, dan zou men ongetwijfeld een 
getal krijgen, dat in de duizenden liep. 

Ik voel behoefte hier te herdenken — een niet-philatelist. 
Neen — een verzamelaar m den zin van hetgeen wij doen 
was hiJ niet. Wel was Joan Diederik Tresling een man, die 
heel veel met ons op had, die elk jaar onze bijeenkomsten 
bezocht, die als directeur van het Nederlandsch Postmuseum 
zich ontzaglijk veel moeite gaf om geheel op de hoogte te zijn 
van al hetgeen, dat aan zijn zorgen was toevertrouwd. Hij 
stond voor ieder klaar, om te beantwoorden, wat hem werd 
gevraagd .Hij heeft in den tijd, dien hij met ons verkeerde, 
m onze kringen veel vrienden verworven. Tresling zal niet 
spoedig worden vergeten. 

Een zware slag trof ook de internationale philatelie, dus 
ook ons land, door het overlijden van een man, die in de lut
tele jaren, welke hij zijn functie bekleedde, zich door zijn 
groote beminnelijkheid, mede hier te lande, reeds vele vrien
den had verworven. Ik doel natuurlijk op het plotseling over
lijden van den secretaris der F.I.P., den heer dr. Goldberg. 
Niet alleen was natuurlijk zijn verscheiden een groot verlies 
voor de Federation, maar vooral was het dit voor onzen vriend 
Maingay ,die in hem een ijverig medewerker verloor. De na
gedachtenis aan dr. Goldberg zal ons nog zeer lang bijblijven. 

Dames en beeren, ik verzoek u op te staan en een kort 
oogenblik te wijden aan de nagedachtenis van deze twee 
goede Bondsvrienden. 

Ik dank u. 

Het is duidelijk, dat dr. Goldberg een opvolger moest 
krijgen. Dat daarvoor onze goede vriend Zwolle is benoemd, 
was voor ons allen met alleen een verrassing, maar voor Ne
derland een eer. Waarde Zwolle: ik ben overtuigd, dat ik 
namens den geheelen üond spreek, als ik je met die be
noeming hartelijk gelukwensch. Je krijgt geen gemakkelijke 
taak, maar als h .i.P.'s voorzitter even ingenomen met je 
aiDeid wordt als de Bondsvoorzitter van het begin af was, 
dan zal het best gaan, vooral met den steun van een uit
stekend talenkenner als Goldberg Jr. 

Ik mag nu nog wel enkele bijzonderheden uit het Bonds-
leven van het aigeloopen jaar memoreeren. 

De eerste groote gebeurtenis in 1930-1936 was natuurlijk 
de tentoonstelling te Groningen, waar verschillende Noorde
lijke collecties werden geëxposeerd. Voor de organisatoren 
was het een groot succes. Mochten andere vereenigingen wil
len weten, hoe een dergelijke, keurige, kleine tentoonstelling 
wordt voorbereid en m elkaar gezet, laten zij dan maar eens 
te Groningen gaan inlormeeren. 

Met succes werd opgetreden tegen advertenties in De Tele
graaf van een niet al te consciëntieus handelaar in Zwitser
land. 

Het verschil van meening met de keuringscommissie, dat 
m den loop van 1935 ontstond, werd tot onze vreugde ge
lukkig opgelost. De beeren keurmeesters verrichten te veel 
goed en gelukkig werk voor onzen Bond, dan dat een mis
verstand oorzaak mag zijn, dat zij zich van den Bond zouden 
verwijderen. Ik maak van deze gelegenheid gaarne gebruik 
om hen voor hun arbeid dank te zeggen, welk woord van 
dank ik tevens uitbreid tot onzen rechtskundigen adviseur, 
van wiens adviezen wij ook dit jaar weer een dankbaar ge
bruik maakten. 

In onze verhouding tot het hoofdbestuur der P.T.T. kwam 
gelukkig geen wijziging, deze bleef uitstekend. Dankbaar 
moge hier worden aangestipt, dat ik op het vriendelijk ver
zoek van onzen Bond, om de zegels, welke met 1 Januari 
buiten gebruik werden gesteld, to vernietigen, de telefonische 
toezegging van het hooidbestuur mocht ontvangen, dat zulks 
zou geschieden. 

Ik geloot, dat het op mijn weg ligt een woord van hulde 
te spreken aan het adres van het hoofdbestuur over de beide 
keurige zegels, die in omloop werden gebracht ter gelegenheid 
van het 3Ü0-jarig bestaan der Utrechtsche universiteit. Is 
het een uiting van verkeerde smaak, als ik hier eerlijk ver
klaar, dat ik liever het mooie, fijn besneden gelaat van Pallas 
Athene beschouw, dan dat van een der hooggeleerde beeren 
onzer zomerzegels der laatste jaren ? 

Op het gebied der literatuur werd ons land verrijkt met 
een keurig boekwerk, getiteld: „Hoe worden postzegels ge
maakt ?" De uitgeetster, de firma Enschedé, heeft een uit
stekend werk verricht, met dit boekje in het licht te geven. 
Er zijn werkelijk nog te veel verzamelaars, die geen flauw 
idee hebben, hoe hun zegels tot stand komen en wat hieraan 
vastzit. Nu ik dit boekje aanbeveel, zij het mij vergund tevens 
in herinnering te brengen, dat er in onze taal nog twee uit
stekende boeken bestaan, voor de betrokken verzamelaars van 
het meeste belang, n.1. het werk over de zegels van Indië en 
het boek van den heer Vellinga over de Nederlandsche af
stempelingen. Het zijn beide standaardwerken, die het bestu-
deeren overwaard zijn en die wij graag recommandeeren. 

Ik wil hier ook herhalen mijn opwekking, in het Maandblad 
gedaan, om vooral alle medewerking te verleenen aan de 
samenstellers te Berlijn van den nieuw uit te geven post
stukkencatalogus, waarin Nederland en Koloniën natuurlijk 
ook weer wordt opgenomen. Helpt, iedereen die daartoe in 
staat is, hieraan mede, dan kan deze beschrijving, waarmede 
we het misschien weer jaren moeten doen, zoo goed en com
pleet mogelijk worden. 

Ten slotte nog dit: Vanmorgen zullen wij een bespreking 
hebben over de herziening van het reglement, om te trachten 
een weg te vinden, dat de niet-koninklij k-goedgekeurde ver
eenigingen óók lid van den Bond kunnen worden. Deze weg 
moet gevonden worden. ledere philatelist behoort in den 
Bond, die zijn best doet de belangen van allen te behartigen. 
Vinden wij dien weg, dan zal dat weer zijn een stap in de 
goede richting. Zijn er bezwaren, dan moeten zij opgeheven 
worden. Late men toch bedenken, dat het oude HoUandsche 
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wapen was een leeuw met een omklauwden, onverbreekbaren 
b u n d e l pijlen en dat „eendracht maakt macht". 

Met den wensch, dat u zich allen goed zult amuseeren, 
open ik dezen 27en philatelistendag. 

("Wordt vervolgd). 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
KORT VERSLAG van het Xle congres op Zaterdac 29 

Augustus 1936, des morgens te 9 uur, in het Palais Muni
cipal te Luxemburg, van de Postzegeltentoonstennip door 
den Luxemburgschen Bond georganiseerd en van de 
feestelijkheden, gehouden ter gelegenheid dezer in het 
teeken der philatelie staande dagen (26 Augustus t. m. 
2 September). 

Het Congres. 
President Maingay onent de vergadering en herinnert met 

een treffend woord aan den tragischen doori van Koninerin 
Astrid van Beleië, nu juist een jaar geleden De heer Heisch
bourg, secrptarisgeneraal van den Luxemburgschen Bond, 
heet alle afgevaardigden welkom in Luxemburg en spreekt 
de beste verwachtinf^en uit voo' het welslapen van het 
Congres. De beeren Zwolle en Goldberg worden in hun res
pctieve functies van secretarisgeneraal pn adjunctsecretaris 
bevestiffd Notulen van het Congres 1935, jaarverslag, reke
ning 1935. alsmede begrooting 1936. worden goedgekeurd. 
President Maingay eert de naffedach+enis van den overleden 
dr Goldberg, secretarisffeneraal der F.I.p. 

Het voorstel van den Duitsohen Rijksbond, om te geraken 
tot oprichting van een internationalen ruildienst voor de lan
den, aangesloten bii de F.I P., woi"dt in principe fmngenomen. 
Binnen twee maanden zal het bureau van de F.I.P. s^hrifte
lük hierov"!" ^n.pport uitbrengen aan de aangesloten Bonden. 
De voor«tellon van de Zwitsersche en Duitsche federaties aan
gaande bescherming der verzamelaars teoen de falsarissen 
worden uitvoerig besproken. De F.I.P. blijft dienaangaande 
naraat. De Fransche afgevaardigde deelt mede, dat de douane 
in Marokko een inkomend recht van 12'A % op postzegels 
heft en dat bij nietbetaling de zendingen eenvoudig gecon
fiskeerd worden. Besloten wordt, dat alle aangesloten Bonden 
individueel hiertegen zullen protesteeren en opheffing van 
de^e maatregelen zullen vraeen. 

De president houdt een uivtoerig betoog over het verza
irelen door de jeugd: de Zwitsersche en Nederlandsche af
Tevaardigden deelen hun ervaringen mede. Het voorstel van 
den Nederlandschen Bond om juryleden, die ,,hors concours" 
exposeeren, in de gelegenheid te stellen naar een bekroning 
mede te dingen, zoo zjj niet op de tentoonstelling aanwezig 
kunnen zijn om hun functie als jurylid waar te nemen, wordt 
aangenomen. Het voorstel van den Duitschen Rijksbond, om 
jaarlijks een internationale „dag ■van den postzegel" te orga
niseeren, vindt algemeen instemming en wordt aangenomen. 
De aangesloten bonden zullen elk voor eigen land de organi
satie op zich nemen .Als dag wordt bepaald de eerste Zondag 
na 7 Januari (geboortedag van Stephan). In 1937 zal der
halve 10 Januari de eerste „dag van den postzegel" zijn. 

In het jaarboekje 1937 van de F.I.P. zal o. m. worden op
genomen: een lijst van de erkende experts; nuttige wenken , 
voor organisatie van jeugdafdeelingen; lijst van de begif
tigden met hooge philatelistische onderscheidingen; opsom
ming der groote philatelistische boekwerken over de voor
naamste landen. Besloten wordt, dat overzeesche bonden of 
vereenigingen als correspondeerend lid van de F.I.P. kunnen 
toetreden. Het voorstel van den Nederlandschen Bond, om 
maatregelen te nemen tot bestrijding der firma's, die door 
middel van avertenties aanbieden postzegels te repareeren, 
vindt steun bij alle afgevaardigden. Het bureau der F.I.P. zal 
zijn volle aandacht aan deze aangelegenheid wijden .Het 
voorstel van den Duitschen Rijksbond, om te komen tot meer
dere overeenstemming, o. a. voor wat de nummering der zegels 
betreft, bij de uitgifte der verschillende catalogi, zal nader 
door het bureau der F.I.P. worden bïstudevsrd. Op verzoek 
van den Franschen afgevaardigde zal de F.I.P. inlichtingen 
inwinnen aangaande den verkoop van postzegels door de 
administratie der domeinen in Marokko; het schijnt, dat bij 
dien verkoop bevoorrechting plaats heeft. Tegen den raketten
postzwendel wordt gewaarschuwd. 

De volgende congressen zullen worden gehouden: 1937 
Parijs; 1938 Praag: 1939 Leipzig. Internationale tentoonstel
lingen sluiten daarbij aan. 

De Tentoonstelling. 
Deze was een federale, doch had een internationaal ka

rakter. In de internationale jury had voor Nederland zitting 
mr. Wolff de Beer, Amsterdam. In Luxemburg werd onze 
Bondssecretaris, de heer Zwolle, nog in de jurv ongenomen. 
Het zou mij te ver voeren al de schitterende collecties te be
spreken ,welkp in de ruime zaal van het Palais Municinal 
waren opgesteld. Ik benerk mü derhalve tot een opsomming 
der bekroningen van Nederlandsche inzendingen: 

Poststukken van L"xemburg: 
W. P. Costerus, Edam, verpuld zilveren medaille; W. G. 

Zwolle, Amsterdam, verpuld zilveren medaille. 
Postzegels van Nederland: 
P. J. Mainpav. Brussel, gouden med^iHe: M. van Truijen, 

Haarlem, verguld zilveren medaille; J. Poulie, Amsterdam, 
zilveren medaille. 

Scandinavië, Finland, Rusland: 
.1. Poulie, Amsterdarn. zilveren medaille. 
A"dere landen van Europa: 
J Poulie, Amsterdam, gouden medaille, voor zijn gespe

cialiseerde verzameling van Letland. 
Overzeesche landen: 
Leon de Raaii, Amsterdam, zilveren medaille, voor zijn 

inzending Nieuwe Republiek. 
\niegzegels: 
W. G. Zwolle, Amsterdam, verguld zilveren medaille; B. H. 

Farret Jenti"k. Breda, zilveren medaille. 
OudDnitsche staten: 
P. Wittkämper, Amsterdam, gouden medaille met felicitatie 

van de jury voor zün gespecialiseerde verzameling Hannover. 
Vóórafstempelingen: 
A. de Munck, Amsterdam, bronzen medaille. 
Poststukken: 
W. G. Zwolle, Amsterdam, e'ouden medaille voor zün ge

specialiseerde collectie poststukken van Nederland; W. P. 
Costerus. Edam, verguld zilveren medaille. 

Literatuur: 
Leon de Raaii, Amsterdam, zilveren medaille voor het werk 

De postzegels van de Nieuwe Republiek. 
Afdeeling iuniores: 
J. M. DibbitsRienstra, Breda, bronzen medaille; F. Solle

wijnGelpke, Breda, bronzen medaille; Fr. Wijdicks, Breda, 
bronzen medaille; mejuffrouw Jeanne van den Bosch, Breda, 
bronzen medaille. 

Ik moge toch nog even wijzen op de schitterende inzending 
van den heer Armand Ruhl, Brussel, die voor zijn ensemble 
van 25 zeldzaamheden van Europa en 24 brieven met zegels 
van de eerste emissies der Vereenigde Staten de gouden me
daille verwierf. De ,.grand nnx" werd toegekend aan den 
bekenden Belgischen verzamelaar Paul de Smeth te Brussel 
voor zijn collectie Mexico 1868. De heer Heischbourg, de on
vermoeide secretarisgeneraal van den Luxemburgschen Bond, 
kreeg de gouden medaille van de tentoonstelling als erkenning 
züner groote verdiensten, terwijl de heer E. Friederich, de 
bekende Zwitsersche philatelist, voor ziin medewerking aan 
de tentoonstelling en voor zün prachtige verzameling van 
Zwitserland (buiten me'ledinp•ing^ een kunstvoorwerp ontving. 

Donderdag 27 Augustus (journée de la jeunesse) hadden 
kinderen van 10 tot 18 jaar gratis entiee tot de tentoonstel
ling en ontvingen zij gratis een lot voor de tombola. 

De Luxemburgsche posterijen hadden ter gelegenheid der 
tentoonstelling en van het conires een serie van zes zegels 
doen verschijnen, welke zonder toeslag verkocht werden. Alle 
poststukken werden gedurende de tentoonstelling met een 
speciaal stempel ,,Exposition Federale  Luxembourg" af
gestempeld. Bovendien had het comité een speciale enveloppe, 
benevens 12 keurige briefkaarten met de wapens der 12 kan
tons van Luxemburg, doen aanmaken; deze wapens waren 
ook als vignetten verkrijgbaar. 

Feestelij kheden. 
Hulde en dank aan het ijverige comité voor alles wat het 

den congressisten geboden heeft. Wij bezichtigden de be
roemde kazematten van de stad Luxemburg, bezochten een 
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bierbrouwerij, alsmede de op 30 mete f diepte in de rotsen 
uitgehouwen kelders van het „Etablissement des vins de 
champagne Mercier & Cie.". Des Zaterdags had de offieieele 
ontvangst ten stadhuize plaats .Er waren niet minder dan drie 
excursies, welke ons volop gelegenheid eaven de wonder-
schoone natuur van I^uxemburg te bewonderen. 

De nrettige stemming, welke al die dagen onder de con-
gressisten heerschte. werd zeer getemperd door het ongeval, 
dat onzen symnathieken nresident Maingay overkwam, toen 
hij de vergaderinf van de P.I.P. verlies, om zich voor het 
banket te gaan kleeden De heer Maingay werd door een 
motor met zî 'sriPTiivap-en van de politie omverp'ereden en 
ernstie gewond. De rechterarm bleek gebroken en aan het 
linkerdijbeen had onze president een gapende wonde. Een 
algemeene verslagenheid maakte zich van de congressisten 
meester, zoodat het banket in kalme stemming verliep; alle 
toespraken bleven achterwege, maar Maingay zou Main-
gay niet geweest ziin, wanneer hii, aan den arm van ziin 
trouwe, lieve gade, niet even aan het banket verschenen was 
om ziin talloo7e i rienden te groeten. Moge hij spoedig vol
komen herstellen. 

Maandag 31 Aup^nstus was er 's avonds concert op de Place 
d'Armes ter gelep'enheid van den veria^rdaP' onzer Koningin. 
De Nederlanders hebben deze aardige attentie hunner Luxem-
burgsche vrienden op hoogen priis s-esteld 

De Luxemburp'sche Bond heeft ziin buitenlandsche gasten 
op schitterende wiize ontvangen De heer Heischbourg en ziin 
trouwe medewerkers verdienen onzen weln-emeenden dank voor 
hun voortreffelijke organisatie en hun uitnemende zorgen 

J. C. CRAMERUS. 

HET BELGISCHE PHILATELISTENCONGRES TE LIER 
OP 20 SEPTEMBER 1936. 

Ter gelegenheid van het 25-iarig bestaan van den Lierschen 
Postzegelkrino- hield de „Federation Royale des Cercles Phila-
téliques de Belgiaue" haar jaarlijksch congres in de Gom-
marusstad. Om 10 uur werden de congressisten door burge
meester en wethouders ten stadhuize ontvangen en toege
sproken, waarna de Bondsvoorzitter, de heer Boks, voor de 
ontvangst dankte. Om h^lf elf vim? het rong'-es aan, dat door 
den heer Boks genresideerd werd Deze bracht in ziin ope
ningsrede hulde aan zijn voorganger, den heer Ruhl. De no
tulen van het congres te Brussel in 1935, alsmede het iaar-
verslag, werden goedgekeurd. De „méd-aille de mérite phila-
téliaue" werd toegekend aan den heer commandant Louis 
Libois te Brussel. De plaats, waar het congres in 1937 zal 
worden gehouden, werd nog niet bepaald De groote ver
rassing was wel de nieuwe catalogus van België en Congo, 
door den Belp-ischen Bond uitgegeven Terecht werd groote 
hulde gebracht aan de beeren Schuermans en Martens, die 
in 70o'n ongelooflük korten tijd dit inderdaad keurige werk 
hebben doen verschiinen De komende geleeenheidszeerels van 
Borgerhout en Charleroi werden druk besproken. Alle con
gressisten ontvingen van de vereeniging Lier een blaadje 
met blok van vier zegels met de beeltenis van den heer Sloot-
makers, voorzitter van Lier. De zegels zijn getand, maar de 
sympathieke heer Slootmakers vereerde mii als extra gave 
een ongetand blok. Het bestuur van de Belgische Federatie 
mag dit natuurlijk niet weten 

Een zeer srezellig banket besloot dezen preittieen dag. 
Namens den Nederlandschen Bond had ik gelegenheid eenige 
woorden van dank te nVhten tot den Belgischen Bond voor 
de schriftelijk aangeboden gelukwenschen ter gelegenheid 
van de blüde ve^lovinar onzer P'eliefde Prinses en tevens onze 
vreiip-de uit +e spreken over de b'izonder prettige verstand
houding, we'ke tusschen den Bel"'is'>hen en on7en Bond be
sta «t en welke allengs is uitgegroeid tot een band van op
rechte vriendschap 

Het lijkt mij nutti? nog even te vermelden, dat evenals voor 
het congres in Luxemburg de Belgische snoorwegen aan be
zoekers van het concres te Lier 35 % reductie op den vracht-
nrjjs toestonden. Wellicht, dat onze Nedorlandsche snoorwegen 
dî " goede voorbeeld ter harte zullen willen nemen 

Ik mag niet vereeten te vermelden, dat de Postzegelkring 
Lier bij gelegenheid van zijn 25en verjaardag het praedicaat 

J. K. RIETDIJK. — 

,,Koninklijk" ontving. Voor onzen Nederlandschen Bond om 
jaloersch te worden. 

J. C. CRAMERUS. 

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

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

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

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

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

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

verband met het aftreden van den heer Van Essen als 
directeur verkoop. Het bestuur stelt als candidaat den 
heer R. E. P. Maier. 

8. Aaanwijzing der plaats, waar de volgende algemeene ver
gadering zal geschieden. 

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

den, vervalt het recht op retributie. 
In memoriam Léon de Raay. 

23 Sentember j.1. overleed op zeventig-jarigen leeftijd ons 
trouw lid. de heer Léon de Raay, een onzer oudste en kun
digste leden. Zijn groote verdiensten voor de philatelie, heeft 
het Bondsbestuur erkend, door hem tijdens de Bondsvergade
ring op 5 September te Haarlem, de Waller-medaille uit te 
reiken Wii betreuren zijn heengaan ten zeerste. Zijn naam 
zal echter nog jaren lang in de philatelistische wereld worden 
genoemd. 

Aanmeldingen. 
ir. C. F. J Hagedoorn, St. Annastraat 141, Nijmegen (V.). 
mevr. A. .Teltes-Verbunt Waenerlaan 24. Hilversum (V.). 
John H. Gnmo, Ki-anejeltesweg 92. Groninffen (V. en L.). 
P. M. Versnellen, Generaal van Daalenweg 42, Makasser (Ce

lebes). 
A. F. Neiis, Seengkang (Celebes) (oud lid). 
C. P. G. Driessen, Pasanggrahanweg 69, Balik Papan (Bor

neo). 
mevr. J. Rupn-Weverling, Djalan Loudon 50, Pangkalan 

Brandan (Sumatra). 
Overgeschreven lidmaatschap. 

151. J. M. Nelisse overgeschreven op 
151. J. E. Nelisse, p.a. mevr. de wed. Gaillard, Ericalaan 5, 

Den Haag. 
Bedankt. 

69. H. Landheer. 
Afgevoerd. 

586. E. M. Z. Steenbakker. 
Overleden. 

964. Léon de Raay. 
Adersveranderingen. 

298. jhr. J. M. von Schmidt auf Altenstadt, Holbeinstraat 24 
huis, Amsterdam, Z. 

170. J. J. Hilarius, „Huize Duinhoeve", Zeewej?- 1, Overveen. 
9. Louis Juliard, 99 Rue de l'Abbaye, Brussel. 

334. mevr. B. Westhoff-Van der Mandele, Mesdagstraat 64, 
Den Haag. 

450. N. Waalewiin, Stadhoudersplein 61, Den Haag. 
E.L. P. W. Waller, „Huize Djember", Blocmendaalscheweg 

251, Overveen. 
849. J. de Graaf. H. W Mesdaglaan 19, Heemstede. 
223. L. J. Wesseldijk, Prins Alexanderweg 62, Huis ter Heide 

(Utrecht). 
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130. W. R. Pieters, Tasmanstraat 20, Bandoeng (Java). 
792. mevr. E. Eichholz, naar Europa vertrokken. (Adres on

bekend). 
108. W. Steinbuch, naar Nederland vertrokken. (Adres on

bekend). 
684. J. Hanekamp, Van Oldenbarneveltlaan 74, Hilversum. 
217. J. C. Regenhardt. Jeroen Boschlaan 4, Heemstede. 
310. A. Kriebel, Kwelkade 51, Tiel. 
594. H. C. Hollenbach, Heemskerklaan 14, Medan (Sumatra). 

Verbetering. 
311. voor H. B. C. Weijerman te lezen: H. C. B. Weijerman, 

Bestuursmededeeling 
In verband met de ziekte van onzen vertegenwoordiger in 

Nederlandsch-Indië, den heer ir. J. P. J. van Ewijk, wordt 
den leden op Java verzocht voorloopig hunne adresverande
ringen enz. rechtstreeks te melden aan den secretaris der 
Nederlandsche Vereeniging, den heer C. M. Donck. Sophia-
laan 39, Hilversum, en hunne contributie te zenden aan den 
penningmeester, den heer Th. Klinkhamer, te Zevenhuizen 
(Z.H.). 

Den leden buiten Java, wordt verzocht, zich voor alle aan-
geleeenheden te willen wenden tot den heer J. S. G. Loncke, 
te Pangkalan-Brandan. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Kort verslag van de Septembervergadering. 
Aanwezig 18 leden. De voorzitter houdt een inleiding, waar

in hii o.a. mededeelt, dat ons lid, de heer Wittksmper, op de 
tentoonstellinp- in Luxemburg een gouden medaille heeft ge
kregen voor ziin verzameling Hannover. De notulen worden 
goedgekeurd en de ingekomen stukken geven geen aanleiding 
tot bpsürekii?. Bii de ballotage wordt als nieuw lid dr. Ber-
net Kemper's aangenomen. 

De ap-enda voor de aleemeene vergadering wordt bespro
ken en de voorzitter en de penningmeester worden respectie-
veliik tot af ffpvaardiedc en ziin plaatsvervanger gekozen. Daar 
de hee'- mr. Wolff de Beer plotseling verhinderd is ziin aan-
s-ekondigde causerie te houden, heeft de heer Wittkämper 
ziin collectie Finland medegebracht, die met belangstelling en 
bewondering wordt bekeken. 

Besloten wordt de maandel'iksche biieenkomsten om de 
beurt 's Woensdags en Donderdags te honden. 

Na verloting en gezelschansspel tot stiiving der feestkas, 
vertelt de heer Van der Zee bii de rondvraag over ziin erva
ring bij een in deze maand gehouden veiling. Hierbii is de 
groote collectie, die de heer Van der Zee ter veiling had ge
s-even, zoodanig verkaveld, dat deze kavels meerendeels 
slechts voor handelaren geschikt waren en tot groote schade 
van den heer Van der Zee. Enkele aanwezigen deelen mede, 
dat hun ook de slechte verkaveling is opgevallen. De voor
zitter dankt den heer Van der Zee voor zijn mededeeling, 
waaruit de aanwe/ifjen iets kunne leeren en sluit met dank 
voor de opkomst de vergadering. 

Nijmegen. Onder leiding van het bestuur van de afdeeling 
Niimegen werd op Zaterdag 3 October j.1. opgericht een 
.leugdafdeeling, waartoo voorloonig ziin toegetreden een 
dertigtal leden (jongens en meisies). De biieenkomsten zyn 
vastgesteld on den eersten Zaterdag van elke maand, 's na
middags te 2 uur, te besinnen 7 November a.s. Als voor
loopig bestuur werden gekozen de jeugdleden D. de Marcas, 
secretaris, en mejuffrouw R. Moormann, penningmeesteres, 
terwiil de heer ir. C. F. J. Hagedoorn zich met de leiding der 
b''cenkomsten belasten zal. 

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

Verslag der vergadering van 28 September 1936. 
De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 

heet de 41 aanwezigen, speciaal den heer Bouwmeester, wel
kom. Hii memoreert allereerst de verloving van H. K. H. 
Prinses Juliana. De heer Boks brengt de gelukwensen van de 
Belgische Philatelisten over. De notulen van de Augustus-
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vergadering worden goedgekeurd en de candidaat-leden met 
algemeene stemmen als lid aangenomen. De heer Bouw
meester, aanwezig zijnde, wordt hiermede gelukgewenst. Ver
schillende ingekomen stukken worden voorgelezen, w. o. een 
schril ven van den heer Jacques de Raaij, waarin mededeling 
wordt gedaan van het overlijden van den heer Leon de Raaij. 
De voorzitter herinnert aan de vele verdiensten, welke ons 
lid voor de philatelic heeft gehad. De vergadering, die deze 
woorden staande heeft aangehoord, eert daarna de nagedach
tenis van den overledene door een minuut, stilte. Een schrijven 
van den heer De Bas, voorzitter van de U. Ph. V., waarin 
dank wordt gebracht voor de e-eschonken medaille, wordt 
voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt den Bond op 
een desbetreffende vraae te antwoorden, dat onze vereniging 
voor het verkriigbaarstellen van het luchtpostzegel van 30 c. 
aan de philatelistenloketten is. 

De voorzitter geeft daarna uitvoerig verslag van de phila-
telistendagen te Lier en te Luxemburg, waar alle 4 inzen
dingen van onze jeugdafdeling met brons werden bekroond 
en ons lid, den heer Faffet Jentink, een zilveren medaille ten 
deel viel voor ziin verzameling luchtpost. Besloten wordt den 
heer Maingav, wien te Luxemburg een ongeluk is overkomen, 
een spoedig herstel toe te wensen. De heer dr. Gommers geeft 
daarna verslag van de nhilatelistendagen te Haarlem, waar
voor hem dank wordt gebracht. De voorzitter zegt het te be
treuren, dat door ons door omstandigheden is verzuimd de 
jubilerende vereniging te Haarlem iets aan te bieden. Besloten 
wordt deze fout alsnog zo mogeliik goed te maken door het 
zenden van enige zegels voor de verloting op de maandelijkse 
"p»-gaderingen. i i 

De voorzitten* wenst de heren Schuermans en Martens geluk 
met de totstandkominp- van de catalop-us van de Belgische 
postzee-els en deelt mede, dat on 2 October te Borgerhout een 
zegel on velletje zal worden uitgegeven ter gelegenheid van 
de op die datum te houden postzegeltentoonstelling van de 
plaatseliike verenieing. De heer Boks geeft ook enkele toe
lichtingen hierop en stelt 7ich weer — evenals voor het vel
letje van de ieugdtentoonstelling te Charleroi op 15 October 
a.s. — beschikbaar deze zegels voor onze leden te bemach
tigen, hetereen on hoge priis wordt gesteld. 

Besloten wordt vervolgens in Januari of Februari wederom 
een tentoonstelling voor de jeucd te organiseren, gevoled 
door een srezellige avond. De jeugdleiders zullen plannen hier
toe uitwerken en t. z. t. aan de vergadering ter goedkeuring 
overleggen. 

Na rondvraag en verloting, waarvoor de heren Smit en 
jhr. Van Hoogenhouck Tulleken (Toronto) wederom enige 
zegels en de heer Vorsterman van Oyen enige loupes schon
ken, wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Rondzendingen. 

De administrateur der rondzendingen verzoekt den leden 
om inzending van boekjes met zegels van Nederland en Ko
loniën, daar zijn voorraad geheel is uitgeput. 

J. BROEDERS, 
Teteringschedijk 61, Breda. 

Nieuwe leden. 
292. (S.E.Z.BE.NK.). C. A. J. Bouwmeester, Minister Ne-

lissenstraat 52, Breda. 
307. (S.E.NK.). A. van O jen jr., Hoogeindschestraat 8, Tiel, 

giro 174668. 
313. (S.E.Z.), E. A. Wijsmuller, Wilhelminaplein 17, Eind

hoven, giro 81977. 
Candidaat-leden. 

H. Dalstra, tandarts, Ring 129, Middelharnis. (Eigen aan
gifte). 

B. J. Knieriem, winkelier, Walstraat 20, Axel. (Voorgedragen 
door P. van Fraaienhoven, Axel). 

mr. E. J. van den Berg, Jachtlaan 92, Apeldoorn. (Eigen 
aangifte). 

mej. A. Weggen, secretaresse, Mgr. Van de Weteringstraat 
112, Utrecht (Eigen aangifte). 

mevr. M. de Steenhuijsen-Piters, Goirkestraat 43, Tilburg. 
^Voorgesteld door dr. E. M. Gommsrs, Ginneken). 
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H. Bokking & Zn., postzegelhandel, Utreehtschestraat 39, 
Amersfoort. (Voorgedragen door L. E. D. Langeveld, 
Amersfoort). 

D. C. Prins, leeraar lichamelijke oefening, Heiligenbergerweg 
95, Amersfoort. (Voorgedragen door H. Bokking, te Amers
foort) . 

Overleden. 
69. Leon de Raaij, Amsterdam. 

Adreswijzigingen. 
61. J. A. Ebrecht, thans Oude Amersfoortscheweg 116, 

Hilversum. 
266. ir. H. J. W. Reus, thans Binnensingel 64, Vlaardingen. 
367. W. Saalberg, thans Huize Blecher, Van Eeghenstraat 20, 

Amsterdam, Z. 
420. W. van Venrooij, thans Witte van Haemstedestraat 7b, 

Rotterdam, W. 
328. P. W. Waller, thans Bloemendaalscheweg 251, Overveen. 
415. P. A. Witlich Hoek, thans Lange Haven 21, Schiedam. 
314. A. J. J. Wolterbeek, thans Oranjesingel 15, Eindhoven. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 26 October 1936, des avonds 

te 8 uur, in café Moderne, te Breda. 
Bijeenkomst van de Club Ginneken op Donderdag 12 No

vember 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 1 November 1936 te 10.30 uur v.m.; 

voor jongens beneden 16 jaar, wier geslachtsnaam aan
vangt met M tot en met Z, op Zondag 15 November 1936, 
te 10.30 uur v.m.; 

voor jongens en meisjes van 16 en 17 jaar, op Woensdag 
I l Noveml)er 1936, te 8 uur n.m. 

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

Verslag der vergadering van 17 September 1936. 
Te half 9 opening der vergadering door den voorzitter. 

Aanwezig 45 leden en 1 gast. De heer Wijnperle, voor het eerst 
aanwezig, wordt speciaal verwelkomd. Door den nationalen 
feestdag is er geen bestuursvergadering geweest. De voor
zitter brengt verslag uit van den Philatelistendag te Haarlem; 
„Hollandia" heeft „Op Hoop van Zegels" een bloemstuk aan
geboden. De Rotterdamsche Philatelistenvereengiing zal een 
tentoonstelling organiseeren, waarvan de 5e dag een jeugd-
dag zal zijn. De voorzitter en de secretaris zullen onze ver-
eeniging vertegenwoordigen op het feest der U. Ph. V. Wf 
hebben een zilveren medaille voor de tentoonstelling dier ver-
eeniging geschonken, waarvoor een dankbetuiging ontvangen 
werd. Hierna volgen zeer uitvoerige besprekingen over de 
rondzending. Dr. Reedeker leidt dit punt in: 1. controle is 
onvoldoende; boekjes blijven soms maandenlang bij een lid 
liggen; zonder aanzien des persoons moeten we hiertegen op
treden; er wordt nu nog te veel consideratie gebruikt; 2. hoe 
de rondzending moet zijn, b.v. gegomde strooken, betere ver
pakking; 3. toevoegen briefkaarten voor doorzending. Aan 
de bespreking nemen een 10-tal leden deel. O. a. wordt nog 
besproken de soort zegels in onze bboekjes, in het algemeen 
eenvoudige soorten. Dit houdt verband met de afrekening; 
bij vluggere afrekening en doorzending zullen betere zegels 
worden ingezonden. Eindresultaat: proef gedurende één jaar 
met bijvoeging gefrankeerde kaarten, om steeds te weten 
waar een rondzending zich bevindt en nauwkeurige toepassing 
der boetebepalingen. Omtrent den beursavond doet de heer 
Möller het mooie voorstel, om op zijn kantoor. Gravenstraat 
22, bijeen te komen. Aldus wordt besloten: Zaterdag 10 Oc
tober 's avonds 8 uur; daarna 2en Zaterdag in de maand, voor-
loopig met recht van introductie voor twee keer. De heer 
Piek wordt met algemeene stemmen als lid aangenomen. De 
heer De Vries houdt nu een inleiding over Liberia. Gedurende 
de pauze geeft hij de noodige inlichtingen bü zfn uitgestalde 

verzameling. De voorzitter dankt hem daarna voor de moeite 
ons theoretisch en practisch in te leiden in het postzegel
gebied van Liberia, waarop applaus volgt. Geen veiling. Al
gemeene verloting: 30, 264, 254, 34, 23, 42, 167, 68, 359, 207, 
96, 35, 113, 215, 115, 10, 80, 158, 83, 50, 144. 128. 131. 358 en 
52. De heer Zilver zal in den vervolge op elke bijeenkomst 
5 minuten besteden aan humor in de philatelic. Te half elf 
sluiting. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
E. W. S. M. Piek, Palestrinastraat 14 I, Amsterdam ,Z. 

(Voorgesteld door J. A. Kästeln). 
Adresveranderingen. 

P. W. Waller, Bloemendaalscheweg 251, Overveen. 
L. van Horssen, Van Alkemadelaan 8, Den Haag. 
A. Determann, Noorder Amstellaan 133, Amsterdam, Z. 
J. Hanekamp, Van Oldenbarneveldlaan 74, Hilversum. 
K. M. van der Zee, Villa Ibis, Veldweg, Hattem. 

Candidaat-leden. 
Th. Elles, Riouwstraat 28 I, Amsterdam, O. (Voorgesteld 

door M. J. van Zeeland). 
J. G. L. Voll, Sanatorium .,Hoog-Laren", Laren (N.-H.). 

(Voorgesteld door J. A. Kästeln). 
Nummerc pgave. 

53. H. L. J. van den Boogaard, Amsteida.ii. 
20. Th. J. Glasz, Harmeien. 

137. H. P. E. A. Krekelberg, Bondowoso. 
21. H. P. van Lente, Amsterdam. 

6. H. van der Moer, Amsterdam. 
176. J. N. Wijnperle, Amsterdam. 

Mededeelingen. 
10 October j.l., 's avonds te 8 uur, werd ten kantore van 

den heer W. Möller, Gravenstraat 22, Amsterdam, C, onze 
eerste „Postzegelbeurs" gehouden. In het vervolg zal dit ge
regeld op genoemd adres plaats hebben en wel op den 2en 
Zaterdag der maand, op hetzelfde uur. Er is gelegenheid om 
postzegels te ruilen, koopen en verkoopen. Bü wijze van pro
paganda is het den leden veroorloofd tweemaal een introducé 
mee te brengen. 

Het Poolsche consulaat is van plan einde 1936 te Amster
dam een propaganda-tentoonstelling te organiseeren en wel 
uitsluitend van zegels van Polen. De bedoeling is ook de 
jeugd uit te noodigen er hun verzamelingen te exposeeren. 

Deze mededeeling wordt reeds thans gedaan, om even-
tueele inzenders tijdig gelegenheid te geven om hun collecties 
in gereedheid te brengen. 

Het consulaat zal eenige prijzen beschikbaar stellen. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 24 October 1936, des 
avonds te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 31 October 1936, des avonds 
te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amster
dam. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

NOTULEN der algemeene vergadering, gehouden op Dins
dag 15 September 1936, in Hotel des Pays-Bas, Utrecht. 

Aanwezig 32 leden en 1 candidaat-lid, de heer Wilbrink, 
terwijl een introducé, de heer Van der Muur, eveneens aan
wezig is. Later komen de bestuursleden, de beeren Baljet en 
De Bruijn nog ter vergadering. Afwezig met kennisgeving 
de secretaris de heer Harbrink Numan en de heer Burgersdijk. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen — het candi
daat-lid, alsmede den introducé in het bijzonder — hartelijk 
welkom. De notulen der Juni_vergadering worden, na een 
enkele toelichting van den voorzitter, goedgekeurd. 

De voorzitter deelt mede, dat op de bestuurstafel enkele 
bijzonderheden aanwezig zijn, n.l. een brief van dr. Van 
Gittert uit Amerika, voorzien van zeer mooie zegels en aan
gebracht door de Zeppelin, van den heer Deenik de nieuwste 
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Belgische zegels en van den voorzitter een enveloppe met de 
zegels van de Luxemburgsche F.I.P. Bovendien heeft de heer 
Timmer een zeer mooie verzameling Juliana-foto's en een 
groote partij Duitsche afstempelingen ten toon gesteld, waar
voor de voorzitter hem dank zegt. Verschillende ingekomen 
stukken worden behandeld, terwijl van de Philatelisten-
Vereeniging „Rotterdam" introductiekaarten voor het be
zoeken van de postzegelbeurs ter tafel worden gelegd; even
eens een paar boekjes met loten met verzoek deze te willen 
verkoopen. Enkele leden probeerden hun geluk. 

Aanvankelijk waren 8 bedankjes binengekomen; de voor
zitter deelde mede dat één dezer bedankjes inmiddels weer 
ingetrokken was geworden. Tegen dit ledenverlies stond een 
f4angifte van 4 nieuwe leden, zoodat dit een verheugend 
teeken is. Het jaarverslag van den secretaris zal, door diens 
afwezigheid, de volgende vergadering in behandeling ge
nomen worden. Hierna volgt voorlezing van het verslag van 
den verkoophandel over het afgeloopen jaar. De directeur 
van den verkoophandel deelt o. a. mede, dat het saldo be
draagt ƒ 53,85. De heeren Tholen, Reijntjes en dr. Van Gittert 
zijn het met de groepeering van de vermelde bedragen niet 
eens. Na een toelichting van den directeur van den verkoop
handel, stelt de heer Reijntjes voor met een en ander een 
volgend jaar rekening te willen houden; de heeren Kaub en 
dr. Van Gittert verklaren dat het inderdaad juister is een 
andere indeeling van cijfers te maken. 

Aangezien alle leden r'>g niet betaald hadden ,kon de heer 
Deenik geen verslag over den verkoop van de sectie „zeld-
zaamheden" geven, zoodat dit verslag dus de volgende ver
gadering aan de orde zal komen. 

Hierna volgt een overzicht hoe de feestavond doorgebracht 
zal worden. De voorzitter wekt de leden op in grooten getale 
dezen avond mee te vieren. 

Een woord van lof komt hierna toe aan den heer Raatgever 
voor de wiize, waarop hij de groote postzegeltentoonstelling 
voorbereid heeft. De heer Van der Horst stelt vragen, hoe het 
met zijn verzameling puntstempels komt. De voorzitte" ant
woordt, dat deze bij de rubriek Nederland en Koloniën in
gedeeld wordt. Nog wordt vermeld, dat het door den heer 
Noordhoff ontworpen programma door den heer Moesman 
zal worden gedrukt. 

Hierna volgt de rondvraag. De heer Van der Werff vraagt 
inlichtingen omtrent het bedanken van ons verdienstelijk lid 
Van der Woude. De voorzitter beantwoordt deze vraag en 
geeft te kennen, dat het reeds eerder de bedoeling van den 
heer Van der Woude was als lid te bedanken, doch dat het 
toen san enkele leden gelukte hem van zienswiize te doen 
veranderen. Waar zich thans het zelfde feit voordoet, gaat 
het niet aan den heer Van der Woude te vragen ook dezen 
keer op ziin genomen besluit terug te komen. De vergadering 
gaat. evenals de vrager, met dit antwoord accoord. 

Hierna is het pauze. Het woord is thans aan den veiling
meester. Niettegenstaande het feit, dat deze zich buitenge
woon verdiensteliik maakte de te veilen kavels aan den man 
te brengen, eelukt hem dit maar matig. 

Met een laatste opwekking aan allen, om den feestavond 
en de tentoonstelling in zoo groot mogelijk aantal te be
zoeken, sluit de voorziter deze vergadering, de leden dankend 
voor hun opkomst. G. N., wnd. secr. 

Candidaat-leden. 
M. L. H. Gassutto, Utrecht. 
J. J. van der Muur, Utrecht. 

Mededeelir.gen. 
De penningmeester vei'zoekt de leden hun contributie vóór 

de October-vergadring te gireeren op nr. 36991 ten name 
van den penningmeester der U. Ph. V. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 19 October 1936, des 

avonds te 8 uur, in restaurant Cortenbach, Janskerkliof, 
Utrecht. 

Algemeene ledenvergadering op Dinsdag 27 October 1936, 
des avonds te 8 uur, in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, 
Utrecht. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4, Jaarverslag, 6. Verslag van den directeur van den verkoop-
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handel. 6. Verslag van den directeur der afdeeling zeldzaam-
heden. 7. Verslag van den penningmeester. 8. Rapport van de 
verificatiecommissie. 9. Ballotage. 10. Bestuursverkiezing. 
Aftredend zijn de heeren Kaub, Cortenbach. Baljet, Raatgever 
en Noordhoff; allen zijn herkiesbaar. 11. Verloting. 12. Vei
ling. 13. Rondvraag. 14 Sluiting. 

i(f~ Na afloop gelegenheid tot ruilen. 
N.B. Het verslag der feesten verschijnt in het volgende 

nummer. 

Haassclu' Philatelisten Vereen., te 's-Graveniiaffe. 
Secretaris: A. STARINK jr., Valeriusstraat 15, Den Haag. 

Verslag der vergadering van 24 Seplember 1936. 
Bij afwezigheid van onzen voorzitter opent onze commis

saris, mr. Griethuijzen, de vergadering met een bijzonder 
woord van welkom, waar het de eerste vergadering is na de 
genoten vacantie, en wenscht onze vereeniging toe, dat het 
de eerste avond moge zijn van een reeks van aangename en 
prettige vergaderingen, zooals we die gewend zjjn. De no
tulen worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken wordt allereerst behandeld het 
door onze zustervereeniging, de Utrechtsche, te vieren feest, 
waarvoor door ons een verguld zilveren medaille beschikbaar 
is gesteld, terwijl de heeren Deggeller en Van 't Haaff ons 
bij dit feest zullen vertegenwoordigen. Dan is er ingekomen 
van de posterijen uit Ned.-Indië een opgave van de te veilen 
zegels op 7 December a.s. te Bandoeng. De secretaris heeft 
een en ander eens nagegaan en uitgeplozen en vindt daarin 
aanleiding de leden eens te wijzen op het feit, dat door het 
postbestuur in Indië de kavelingen zóó klein zijn gehouden, 
dat ook de smalste beurs in deze tijden kan inschrijven; de 
kavelingen beneden den gulden zijn feitelijk talrijker dan 
daarboven, terwijl de samenstelling zoo aantrekkelijk moge
lijk is gemaakt. De op de vorige veiling gemaakte prijzen zijn 
van dien aard, dat ruilers er stellig en zeker mee uitkomen; 
vergeleken met de handelaarsprijzen is alles van een ver
bluffende „laagheid". Het bestuur heeft in een en ander aan
leiding gevonden zich bereid te verklaren namens de vereeni
ging eventueel in te schrijven voor die leden, die dit wenschen 
en die daarvoor het noodige bij den penningmeester willen 
deponeeren, en geeft het bestuur daarvan dan ook door 
middel van deze verkorte notulen verslag aan de buitenleden, 
die daarvan gebruik wenschen te maken. 

De voorgehangen candidaat wordt dan, bij acclamatie, tot 
lid bevorderd en met zijn benoeming gelukgewenscht. 

Een kleine veiling heeft een behoorlijk succes; de verloting 
gaat er door met groot succes en de voorzitter sluit de 
vergadering. A. S. jr. 

Nieuw lid. 
J. Kroger, Waldeck Pyrmontkade 47, Den Haag. 

Adres wü zigingen. 
I. J. Milborn wordt adres G. G. Milborn, Van Leeuwenhoek

singel 39, Delft. 
P. H. Kremer wordt Obrechtstraat 233, Den Haag. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Donderdag 22 October 1936, des 

avonds te 8K uur, in hotel De Gouden Kroon, 's-Gravenhage. 
Opening. Notulen. Ingkomen stukken. Mededeelingen. Ver

kiezing bestuur en verdere functionarissen enz. volgens art. 19 
huishoudelijk reglement. Eventueele veiling. Verloting. Rond
vraag. Sluiting. 

ZICHTZENDINGEN. 



16 OCTOBER 1936. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. X 

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

Verslag der vergadering van 23 September 1936. 
Aanwezig 71 leden. Na de opening deelt de voorzitter, de 

heer C. J. Reijerse, mede, dat prijzen voor de verloting zijn 
geschonken door de beeren Van den Houwen, Verhoeff en Van 
Dijk; falsificaten door de beeren Tels, Verhoeff en Melsert. 
Ingekomen zijn van de P.T.T. drie brochures met tarieven
verlaging enz. en van de P.T.T. in Indië aankondiging en be
schrijving der postzegelveiling; van de Rotterdamsche Pbila
telistenvereeniging mededeeling omtrent tentoonstelling bij 
het 10jarig bestaan met verzoek om steun door lotenverkoop; 
een brief uit TsjechoSlowakije om een ruilvriend op te 
geven; de 6 eerste maanduitgiften 1936 van Die Michel Post. 
Evveneens de mededeeling van ons bestuurslid D. Sierig, dat 
hij als zoodanig bedankt. De voorzitter brengt hem den dank 
der vereeniging voor hetgeen hij voor ons deed. Van den heer 
Wemmers is ter bezichtiging aanwezig de medaille, welke hij 
op de tentoonstelling te Luxemburg verwierf voor zijn be
kende artikelen. 

Ter bezichtiging en rondgang zijn verder aanwezig een zeer 
interessant stuk (geheele brief in prachtstaat) uit Toga: 
Blechdosenpost, Tincanmail, Etain pot canot courrier, en een 
nieuwe vliegbrief uit Australië van den heer Lorang; mede 
een brief Graf Zeppelin Hindenburg van de Leipziger Messe. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd, 
nadat nog medegedeeld werd, dat ingevolge besluit dier ver
gadering een telegram van gelukwensch werd gezonden aan 
„Op Hoop van Zegels" te Haarlem en een zilveren medaille 
werd aangeboden aan de U. Ph. V., waarop van beide ver
eenigingen een dankbetuiging werd ontvangen. 

De ledenverkiezing levert 47 stemmen vóór, 10 blanco en 
1 van onwaarde. De nieuwverkozen leden, de beeren A. Banse 
en B. Bos, worden door den voorzitter op de gebruikelijke 
wijze geïnstalleerd. De voorzitter deelt mede, dat hij den 
avond te voren naar de vergadering in de afdeeling Nijmegen 
geweest was en dat die vergadering een gunstig verloop had. 

Voor de commissie voor de groote verloting 1937 worden 
de beeren Reijerse, Lorang en Eckhart gekozen. Bij de ver
loting zijn 16 prijzen beschikbaar, waarvan de heer J. Guijt 
den len prijs wint. Na de veiling komen aan het woord de 
beeren Vos (artikel in het Postzegelblad voor Indië), Van 
Leü'den en Hamburger. Tot slot een ruiluur. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
823. A. E. Banse, Cederstraat 55, Den Haag. 
824. P. Keuzekamp, Oude Vischmarkt 20, Zwolle. (Afd. 

Zwolle). 
825. B. Bos, Orchideestraat 6, Den Haag. 
826. H. A. A. Sangster, Berberisstraat 107, Den Haag. 
Jeugdlid. H. J. de Visser, Bleekerstraat 19, Enschede. 
827. K. K. Labée, Voorstraat 326, Dordrecht. (Afd. Dord

recht) . 
828. B. Lam, Dordrecht, tot beden jeugdlid afd. Dordrecht. 

Candidaatleden. 
H. Pauwels, Buitenruststraat 11, Voorburg (Z.H.). (Eigen 

aangifte). 
H. J. Friedrich, Torenstraat 100, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. L. Smit en M. V. Mioch). 
ir. H. Smit, Van Linschotenstraat 17, Den Haag. (Voorge

steld door J. J. Vormer). 
P. D. van Kooten, Vierhoutenstraat 27, Den Haag. (Voor

gesteld door Pierre Vos). 
B. Quist, Statenlaan 120, Den Haag. (Voorgesteld door J. 

van Harmeien). 
J. M. de Vreede, Valkenboschkade 518 Den Haag. (Voorge

steld door W. G. Verhoeff). 
W. Vogelesang, Wateringenstraat 222, Voorburg (Z.H.). 

(Voorgesteld door E. van Gemund). 
Bedankt. 

292. D. Buikema, Groningen. 
208. mr. dr. J. W. Dekker, Den Haag. 

216. M. Kraal, Den Haag. 
550. A. A. Mondt, Rotterdam. 
592. R. P. L. Haverhoek, Den Haag. 
749. A. C. Nieuwstadt, Voorburg. 
48. W. B. Boomsma, Den Haag. (31XII1936). 

211. Bloijs van Treslong Prins, Den Haag. (31XII1936). 
284. rev. C. Koopman, Den Haag. (31XII1936). 
245. M. J. Hardijzer, Den Haag. (31XII1936). 
564. C. Jansen, Dordrecht. (31XII1936). 
672. J. Dellenbach, Rotterdam. (31XII1936). 
510. J. Piet, Amsterdam. (31XII1936). 

Adresveranderingen. 
78. C. P. van Gemerden, Toussaintkade 43, Alphen a/d Rijn. 
33. J. C. Hess, Verbagen Metmanstraat 13, Rijswijk (Z.H.). 

200. mr. D. M. Pare, Van Voorschotenlaan 16, Den Haag, 
751. A. Mondt, Boschbessestraat 16, Den Haag. 
275. P. Dekker, Javaweg 26, Batavia, C. 
186. J. van der Houven, staat vermeld als Van der Houwen, 

Wijngaardelaan 27, Voorschoten. 
773. W. Saalberg, „Huize Blecher", Van Eeghenstraat 20, 

Amsterdam, Z. 
775. J. Guijt, Volkerakstraat 50, Den Haag. 
548. A. H. C. Amelsvoort, Korvelscheweg 82, Tilburg. 
457. J. Blokzijl, Indië ? 
290. R. O. H. Neugebauer, Van Hoytemastraat 64, Den Haag. 
458. mevr. E. J. van den BosEengelberd, Adm. de Ruijterweg 

145 III, Amsterdam, W. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7% uur, ledenvergadering op 
Woensdag 28 October 1936. des avonds te 8 uur, in het 
„Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

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

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou
wenhorst, Celebesstraat ?9), den laai sten 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 afdeelinir Venlo (secretaris: E. Heiiting, He
rungerweg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7M uur 
bestuursvergaderinp. 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). 

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

Ernst Casimirlaan 54, Arnhem. 

Verslag der vergadering van 30 September 1936. 
Aanwezig 20 leden. Na opening door den voorzitter, te ruim 

8 uur, wordt mededeeling gedaan van de ingekomen stukken, 
o. a. een schrijven van den heer G. H. J. van Tongeren, waar
in hij mededeelt, dat hii om studieredenen zijn functie als 
secretaris van „De Globe" niet kan aanvaarden. Naar aan
leiding hiervan deelt de voorzitter mede, dat door ziekte van 
de waarnemend secretaresse verzuimd werd in het Maand
blad melding te maken van de verkiezing van een nieuw 
bestuurslid, alsmede voorziening in een reeds bestaande vaca
ture, en van de benoeming van een bestuurslid, dat op 1 Sep
tember j.1. periodiek moest aftreden. Hierin zal in de vol
gende vergadering worden voorzien. De verschillende ver
slagen worden in verband met het vorenstaande tot de vol
gende vergadering aangehouden. . 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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De voorzitter deelt mede, dat het bijeenroepen van de 
jongelui, die zich voor de jeugdafdeeling hadden opgegeven, 
Uitgesteld moet worden, omdat op het laatste oogenblik be
richt is ingekomen, dat de localiteit, waarin men de jeugd 
wilde samenbrengen, hiervoor niet beschikbaar werd gesteld. 

Vervolgens geeft de voorzitter als afgevaardigde naar de 
Bondsdagen in Haarlem hierover een zeer uitvoerig verslag 
en prijst in het biizonder de buitengewone ontvangst van de 
vereeniging „Op Hoop van Zegels". Hij memoreert nog even 
de groote verdiensten van wiilen den heer Leon de Raaij, wiens 
verscheiden een groot verlies voor de philatelic beteekent. 
Hierna worden de notulen van de vorige vergadering gelezen 
en goedgekeurd. Vervolgens wordt het candidaat-lid A .F. 
Scholten als lid van de vereeniging aangenomen. De heer 
Tenhaeff, die onlangs bedankte, had te kennen gecreven, 
wederom lid <-e willen blijven, waartoe zonder hoofdelijke 
stemming word1 besloten 

De beeren Vfn de Sandt en Te Winkel worden bereid ge
vonden de kasi'ommissie te vormen voor het nazien van de 
boeken van den penningmeester. Hierna sluit de voorzitter 
het officieele gedeelte van de vergadering. G. M. W. V. 

Nieuwe leden. 
117. A. F. Scholten, Apeldoomscheweg 102, Arnhem. 

17. F. H. Tenhaeff, Jacob Marislaan 17, Arnhem. 
Candidaat-leden. 

D. van Gorkom, Rosendaalschestraat 492, Arnhem. (Voor
gesteld door A. F. Bruil). 

J. J. van der Vat, Steenstraat 87, Arnhem. (Voorgesteld door 
G. J. van de Sandt). 

T. H. Smit, Mariënbergweg 18, Oosterbeek. (Voorgesteld door 
G. J. van de Sandt). 

H. D. Caro, Boschweg 25, Velp (G.). (Voorgesteld door C. R. 
Feddema). 

Bedankt als lid met 1 September 1936. 
F. Adamse, Arnhem. 
J. Peters, Arnhem. 

Adreswijziging van het wnd. hoofd der rondzendingen. 
127. C. Raadsveld, thans Van Lawick van Pabststraat 83, 

Arnhem. 
Verzoek. 

De penningmeester J. C. Heidenreich, Burgemeester 
Weertsstraat 53. Arnhem, verzoekt toezending van verschul-
digdd contributie voor het vereeniginesjaar 1 September 1936 
t. m. 31 Augustus 1937, aan zijn adres, of storting op post
rekening 9692. In het laatst van October zal per postkwitantie 
worden beschiki over contributie, welke alsdan nog niet mocht 
zijn voldaan, ^ ermeerderd met incassokosten. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 28 October 1936, des avonds 

te 8 uur precies, in „National", Arnhem. 
In deze vergadering moeten worden gekozen 3 bestuurs

leden: één wegens periodieke aftreding (mej. C. Becking), 
terwifl in 2 vacaturen moet worden voorzien, n.1. door het 
overlijden van mevr. Schuurman-Meesters en door het niet 
aanvaarden vaii een bestuursfunctie door den heer G. H. J. 
van Tongeren. Tevens vermeldt de agenda goedkeuring van 
verschillende jïiarverslagen. Om deze redenen zal druk bezoek 
dus zeer op prijs worden gesteld. 

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

Verslag der vergadering van 8 September 1936. 
Aanwezig 21 leden. De voorziter opent te half acht de ver

gadering en heet alle aanwezigen welkom bij de opennig van 
het winterseizoen. Hij geeft het woord aan den secretaris, die 
de notulen leest der vorige vergadering. Ingekomen was een 
schrijven der Rotterdamsche Philatelistenvereeniging betref
fende de te houden tentoonstelling bij gelegenheid van haar 
aanstaand jubileum, waarvoor loten kunnen worden genomen. 
Het verslag van den Philatelistendag te Haarlem wordt uit
gebracht door den voorzitter, die een en ander vertelde over 

de vergadering en speciaal het vele werk, dat het Bondsbe-
stuur verrichtte, naar voren bracht. De heer Frenkel vulde 
het verslag aan met mededeelingen betreffende de tentoon
stelling bij de firma Enschedé, welke zeer interessant was. 
Speciaal de tandingmachines en de vellen van 25 van Luxem
burg 1892 hadden groote aandacht gehad. Hierna liet de heer 
Frenkel een collectie oud-Nederland zien, d. w. z. de eerste 
emissies en porten, welke zeer de belangstelling der leden 
hadden. Bij monde van den voorzitter volgde een hartelijk 
woord van dank. Nadat de heer Van den Hoven van Genderen 
er nogeens de aandacht op vestigde, werd den secretaris op
gedragen, een schrijven aan den Bond te richten, er bij de 
instantie van het hoofdbestuur der P.T.T. op aan te dringen, 
dat alle nieuwe zegels in de nieuwe tandingen aan alle ver
zamelaarsloketten worden verkrijgbaar gesteld. Hierna ver
loting, rondvraag en sluiting door den voorzitter. L. W. I. 

Bedankt als lid. 
L. van Schijndel, Oudedijk 133, Rotterdam. 
C van Nierop, Emmalaan 27, Hillegersberg. 

Nieuwe leden. 
W. K. de Lang, Proveniers— 1 B, Rotterdam, C. 
P. C. Klapwijk, Schieweg 248 C, Rotterdam, C. 

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

Verslag der vergadering van 25 September 1936. 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen ter vergadering 

en begroet speciaal eenige personen, die voor het eerst op 
een ledenbijeenkomst onzer vereeniging present zijn. Na eenige 
woorden gewijd te hebben aan het nieuwe „postzegelseizoen", 
verleent hij den secretaris het woord ter voorlezing van de 
notulen onzer vorige samenkomst, die gearresteerd worden. 
Van de daarna bekend gemaakte ingekomen stukken zijn hier 
te vermelden de dezen zomer ontvangen jaarboeken der Neder-
landsche Vereeniging en der Rotterdamsche Philatelisten
vereeniging. 

In zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van O. H. V. Z. 
naar de philatelistensamenkomsten leest de heer Weijenberg 
een verslag voor, dat hij daarvan opstelde, waarna hij als 
secretaris der ontvangende vereeniging nog een aantal mede
deelingen die samenkomsten betreffende doet, welke hij even
eens op schrift gesteld had. Ingevolge verzoek van den voor
zitter worden over het verloop der bijeenkomsten te Haarlem 
door eenige leden opmerkingen gemaakt, welke nuttig kunnen 
zijn voor degenen, die belast zijn met de voorbereiding van 
dergelijke bijeenkomsten in de toekomst; t. z. t. zal de secre
taris die opmerkingen dan ook gaarne doorgeven aan de
genen, die het volgend jaar de philatelistensamenkomsten 
voorbereiden. 

In de pauze toont de heer De Jong de laatstverschenen 
zegels van Frankrijk. Van de rondvraag maakt o. m. gebruik 
de heer Traanberg, die de aandacht vestigt op de a.s. ver
gadering van den Raad van Beheer van het Maandblad, 
welke hij zal bijwonen; eenige der aanwezige leden geven den 
heer Traanberg onderwerpen op, die zij behandeld wenschen 
te zien op die vergadering. Een verloting onder de aan
wezigen vormt ook nu weer het laatste deel dezer leden
vergadering, j j , •^, 

Adresverandering. 
20. P. Lugt, thans Avenue de la Floride 18, Bruxelles-Uccle. 

Voorgesteld als lid. 
F. de Ridder, Bolwerkslaan 27, Haarlem. (Voorgesteld door 

ir. C. Fischman). 
W. C. Bergisch jr.. Nieuwe Gracht 33, Haarlem. (Voorgesteld 

door S. H. de Bock). 
Vergadering. 

Op de ledenvergadering van Vrijdag 30 October 1936 in 
het gebouw van den Haarlemschen Kegelbond (aanvang 8K 
uur) zal een veiling gehouden worden, waarvoor kavels in
gezonden moeten worden, voorzien van limiet, aan den heer 
J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 rood, Haarlem, vóór 
Woensdag 28 October a.s. 

J . K. K I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 



16 OCTOBER 1936. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATEELIE. XII 

I'hilatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen 

Verslag der vergadering van 28 September 1936. 
Te ruim half negen heet de voorzitter de 36 aanwezigen 

welkom, in het bijzonder de heeren Abeln, Sundermeijer en 
Westra, die voor het eerst als lid aanwezig zijn en verder de 
introducé's. Het doet den voorzitter genoegen te kunnen con-
stateeren ,dat het instellen van een propagandacommissie een 
gelukkig besluit geweest is, daar nu reeds over de toelating 
van een vijftal candidaat-leden moet worden gestemd. Ook 
staat spreker nog even stil bij het besluit van de regeering 
om den gouden standaard los te laten, wat ongetwijfeld ook 
op de prijzen der zegels van invloed zal zijn. De notulen van 
de vorige vergadering worden gelezen en vastgesteld. De 
ingekomen stukken worden behandeld. Een circulaire van het 
Bondsbestuur lokt een geanimeerde discussie uit. Op voor
stel van het bestuur wordt besloten, met ingang van October, 
weer beursavonden te gaan houden. Medegedeeld wordt nog, 
dat de jeugdafdeeling weer is begonnen en direct met een 
ilinke opkomst. Overgegaan wordt tot het punt ballotage. 
De vijf candidaat-leden worden met algemeene stemmen als 
lid aangenomen. De heeren Van den Berg en Toutenhoofd, 
die zich gedurende de stemming hebben verwijderd, worden 
weer binnengeleid en door den voorzitter met eenige toepasse
lijke woorden geïnstalleerd. Een verloting van eenige mooie 
zegels wordt gehouden, waarna in de daarop volgende pauze 
loten van de Rotterdamsche Philatelistenvereeniging worden 
verkocht. Na de pauze brengt de voorzitter verslag uit van 
de Bondsvergadering te Haarlem, waarnaar met belangstel
ling wordt geluisterd. Na de gebruikelijke rondvraag volgt 
dan sluiting. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
30. W. F. Driesens, Rijksstraatweg 314a, Haren (Gr.). 
31. P. Mees, Westersche Drift 57a, Haren (Gr.). 
32. P. P. J. Dagelet, Wouter van Doeve'-enplein 1, Groningen. 
33. J. J. Toutenhoofd, Korreweg 88a, Groningen. 
34. C. B. van den Berg, Westersingel 18, Groningen. 

Candidaat-leden. 
A. Wittermans, Petrus Campersingel 173a, Groningen. 
R. Boverhuis R.zn., Alteveerstraat 25, Assen. 
C. W. Coolsma jr., Sterreboschs';raat 24, Groningen. 
K. Brouwer, Petrus Hendrikszstraat 36a, Groningen. 

Adresveranderingen. 
W. H. de Jonge wordt hoofd O.E.L.S., Pekalongan (Java). 
G. van Dijk wordt Frieschestraatweg 22 ii, Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 26 October 1936; 
Beursavond op Donderdag 12 November 1936; 

belde des avonds te 8.15 uur, in „Suisse", te Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 21 September 1936. 
De voorzitter opent met een hartelijk welkom voor 21 leden 

de vergadering en biengt direct daarna het heugelijke feit 
in herinnering van de verloving van Prinses Juliana met 
Prins Bernhard. Hierna worden eenige ingekomen stukken 
behandeld, waarbij de toegezonden loten der Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereeniging. 

Namens het bestuur deelt de voorzitter vervolgens mede, 
dat 19 December a.s. onze vereeniging 15 jaar bestaat en dit 
derde lustrum in intiemen kring feestelijk zal worden her
dacht. O. a. zal vermoedelijk 12 December, in het vereeni-
gingslokaal aar de leden een souper worden aangeboden, 
waarbij gratis verloting van zegels zal plaats hebben en 
andere verrassingen op het program staan. Nadere mede-
deelingen hieromtrent worden den leden nog bekend gemaakt. 

Nadat de gratis-verloting heeft plaats gehad, schenkt de 
heer Vrij dal wsiardevolle zegels ten bate van het vereenigings-
spel. J. H. 

Adresverandering. 
77. J. Boekdrukker, hans Rue du Zodiaque 38, Forest-lez-

Bruxelles. 
Bedankt. 

58. J. Philippens, Houthem-St. Gerlach. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 19 October 1936, vergadering; 
Maandag 2 November 1936, beurs; 
Maandag 16 November 1936, vergadering; 

telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van Taverne 
Kutten, Vrijthof 50, Maastricht. 

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

Verslag der vergadering van 22 September 1936. 
Als de voorzitter de vergadering tegen 9 uur opent, zijn 

slechts zeer weinig leden aanwezig. De secretaris krijgt direct 
gelegenheid tot lezing der notulen, welke goedgekeurd wor
den. Vervolgens worden de ingekomen stukken behandeld, 
waarbij o. a. kavelbeschrijvingen over een te Bandoeng te 
houden verkoop van frankeerzegels, welke onder de leden 
rondgedeeld zijn. De voorzitter brengt daarna verslag uit 
over de te Haarlem gehouden bondsvergadering, waarop de 
heer C. B. Brouwer den voorzitter den dank namens de leden 
brengt, om onze vereeniging te Haarlem te hebben willen 
vertegenwoordigen. 

Voor de rondvraag geeft niemand zich op en sluit de voor
zitter onder dankzegging de vergadering. M. H. H. 

Nieuw lid (met 1 September 1936). 
C. W. M. Zomerdijk, Dahliastraat 40, Den Helder. 

Bedankt. 
S. Bonte, Kroonstraat 32, Den Helder. 
W. Tamboer, Oude Kerkstraat 51, Den Helder. 

Adresverandering. 
P. C. Wouters, p.a. Departement van Defensie, Batavia, C. 

Vergadering. 
De volgende vergadering heeft plaats op Dinsdag 27 Oc

tober 1936 in dezelfde zaal, on welken datum tevens de groote 
October-verloting plaats heeft. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKP'-RS, Schinkelstraat 99, Heerlen 

Verslag der vergadering van 28 September 1936. 
Te ruim 8 uur opent de voorzitter deze eerste vergadering 

na de zomervacantie en heet de talrijke aanwezigen van harte 
welkom. Hij memoreert, dat inmiddels een onzer trouwste 
leden, n.1. de heer Trieschnigg, in het huwelijk is getreden. 
De secretaris deed indertijd wel van onze belangstelling 
blijken, maar de voorzitter wenscht hem nogmaals hartelijk 
geluk, mede voor zijn echtgenoote, en vertrouwt dat hij in 
he^ vervolg een even trouw lid zal blijven. Hierna leest de 
secret.i^is de notulen voor, welke worden goedgekeurd. Bij de 
ingekom: »1 stukken zijn een prijslijst van de firma Manus-
kowski en van G. Ksister & Zn., alsmede twee jaarboekjes 
van zustervei"k ^igingen. Alles wordt in dank aanvaard en 
circuleert ter \ e ' ^aderino:. Van de Rotterdamsche Philate
listenvereeniging z" i eei\ige loten ontvangen, welke onder 
de aanwezige leden v > den verkocht. Ten slotte enkele proef
nummers van „Die Michd Post". 

Onderstaande candidaat-leden worden als lid aangenomen. 
De kascommissie brengt haar verslag uit, waarna de penning
meester wordt gedechargeerd. Voor de veiling is weinig be
langstelling. De rondvraag heeft een aan.genaam verloop. 
Daarna sluiting. P. S. 

Nieuwe leden. 
Th. Bots, Dautzenbergstraat 21, Heerlen. 
A. H. Grégoire, Schaesbergerweg 4, Heerlen, 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Adreswijziging. 
F. Trieschnigg, thans Prinses Julianastraat 6, Eijgelshoven. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 October 1936; 
Beursavond op Maandag 9 November 1936; 

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

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secr.: H. STIENSMA, Haddingedwarsstraat 6a, Groningen. 

Adresveranderingen. 
H. Stiensma, thans Haddingedwarsstraat 6a, Groningen, 
dr. ir. R. H. Mees, Hondsruglaan 20, Groningen. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op 

Donderdag 22 October 1936, des avonds te 834 uur, in café 
„De Pool", Groote Markt, Groningen. 

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

Verslag e'er vergadering van 27 September 1936. 
Te 3.15 uur opent de voorzitter de vergadering met de ge

bruikelijke welkomstwoorden. Aanwezig zijn 24 leden, be
nevens 4 candidaat-leden. De voorzitter deelt mede, dat naar 
aanleiding van de gehouden propaganda-vergadering 3 bee
ren uit Zalt-Bommel als lid tot de vereeniging zijn toege
treden, terwijl zich op dezelfde propaganda-vergadering 
eveneens nog een verzamelaar uit Boxtel als lid opgaf. Dank 
zij de activiteit van de beeren mr. H, Kersemaekers en J. 
Frissen konder. inmiddels verder 3 candidaat-leden worden 
ingeschreven, zoodat het ledental, na aanneming van deze 
personen, sedert de laatstgehouden algemeene vergadering 
met 7 vermeerderd zal zjjn. De voorgelezen notulen worden 
onvranderd goedgekeurd, evenals het verslag der propaganda-
vergadering. 

Bij de ingekomen stukken bevindt zich een schrijven van 
de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, met bijvoeging 
van eenige loten, met verzoek deze bij de leden te willen 
plaatsen. 

In verband met de verkiezing van een nieuw bestuurslid 
deelt de voorzitter mede, dat van den heer H. van der Wijs 
een schrijven is ontvangen, dat deze geen bestuursfunctie kan 
aanvaarden. In de plaats van dezen wordt nu de heer W. de 
Visser Th.zn. als 2en candidaat aangewezen. De gehouden 
stemming wijst uit, dat de heer L. W. Labordus met 19 der 
23 uitgebrachte stemmen is gekozen, zoodat hiermede in de 
ontstane vacature is voorzien. De voorzitter wijdt eenige 
woorden aan den scheidenden penningmeester, waarna hij de 
vereeniging met den nieuwen functionaris gelukwenscht. 

De behandeling van het reglement der afdeeling junioren 
kan niet plaatr vinden, daar hiervoor de tegenwoordigheid 
van minstens de helft der stemgerechtigde leden wordt ver-
eischt. Vaststelling zal nu plaats vinden in de October-
vergadering. Voor de gratis-verloting zijn 10 prijzen beschik
baar gesteld, w. o. één door het candidaat-lid, den heer M. 
de Klerk, uit Zalt-Bommel. Nadat de leden in de gelegenheid 
zijn gesteld van de rondvraag gebruik te maken, sluit de 
voorzitter met een dankwoord deze druk bezochte verga
dering, waarna rog einigen tijd met ruilen en handelen wordt 
doorgebracht. P. H. 

Nieuwe leden. 
A. Guppertz, Waterstraat, Zalt-Bommel. 
G. Vermeulen, Waterstraat 26, Zalt-Bommel. 
A. Schuurmans, Molenstraat 41, Boxtel. 
A. van Wensen, Enckevoirtstraat 28, 's-Hertogenbosch. 

Candidaat-leden. 
M. de Klerk, hoofd O.L.S. I, Zalt-Bommel. (Eigen aangifte). 
*J. C. Vogel, Bosscheweg 36, Vught. (Voorgesteld door mr. 

H. M. F. Kersemaekers). 
L. van Drunen jr., W. van Oranjelaan 29, 's-Hertogenbosch. 

(Voorgesteld door J. L. Frissen). 
Bedankt als lid met 31 December 1936. 

H. A. Habrakei), Veghel. 
mevr. Ca. Neelmeijer, Heerde (Gld.). 

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

Verslag der vergadering van 28 September 1936. 
Aanwezig 14 leden. Na opening van de vergadering door 

den voorzitter en goedkeuring van de notulen van de Juni-
vergadering, wordt overgegaan tot ballotage van de candidaat-
leden Derks en Wabnitz, die beiden met algemeene stemmen 
als lid worden aangenomen. Onder de ingekomen stukken be
vindt zich een kaveUaeschrijving van de eerstvolgende veiling 
van de Indische P.T.T. Een bestuursvoorstel tot het laten 
vallen van den eisch van lidmaatschap of donateurschap voor 
inzenders van den rondzenddienst met ingang van 1 Januari 
1937 wordt aangenomen. Besloten wordt verder het reglement 
op den rondzenddienst dusdanig te wijzigen, dat de zendingen 
slechts twee dagen behouden hogen worden, terwijl de boete 
bij overtreding hiervan voor elke twee dagen of gedeelte 
daarvan op 10 cent gesteld wordt. Inzendingen, welke te hoog 
geprijsd zijn of om andere redenen door het hoofd van den 
rondzenddienst minder geschikt geacht worden, kunnen zonder 
circulatie teruggezonden worden. Vervolgens wordt de klasse-
indeeling voor de in Januari 1937 te houden tentoonstelling 
vastgesteld. De tentoonstellingscommissie zal bestaan uit de 
beeren Van Hoof, Van Lieshout, Van Schijndel, Thielen en 
Van de Ven. Na uitvoerige discussies omtrent prijzen, samen
stelling van de jury, enz., wordt besloten, dat commissie en 
bestuur aan de volgende ledenvergadering uitgewerkte voor
stellen hieromtrent zullen voorleggen. De heer Thielen neemt 
reeds een verzoek om zitting te nemen in de jury aan. Op 
voorstel van den heer Brouwers zal verder getracht worden 
een verloting op touw te zetten. Bij de rondvraag wordt een 
vraag van den heer Domensino omtrent den omzet van den 
rondzenddienst in verschillende jaren beantwoord. Verder 
wordt besloten op de volgende vergadering weder een ver
loting te houden. Hierna volgt sluiting der vergadering. 

A. H. J. S. 
Bedankt als lid (ingaande 1 Januari 1937). 

31. H. J. M. Teuniss€n, Ruijschenbergstraat, Gemert. 
Nieuwe leden. 

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

Adreswijziging. 
25. C. M. Hilgerdenaar, Nie. Beetsstraat 4, Arnhem, 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 26 October 

1936, des avonds te 8 uur, in „De Beurs", Markt, Helmond. 

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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Postz.ver. „IJ muiden en Omstreken", te IJmuiden. 
Secretaris: B. J. SCHOL, Dirk Hartoghstraat 9, IJmuiden. 

Verslag der vergadering van 11 September 1936. 
De voorzitter opent deze eerste vergadering in het nieuwe 

seizoen met de aanwezigen een hartelijk welkom toe te roepen. 
Hij spreekt een woord van gedachtenis aan ons overleden lid, 
den heer Wuis, en roemt hem als een trouw lid, van wien 
het ons smart, dat hij is heengegaan. De vereeniging was by 
de teraardebestelling aanwezig. De notulen worden voorge
lezen en onveranderd goedgekeurd. Naar aanleiding van een 
schrijven aan den directeur der P.T.T. te Velsen betreffende 
het ophangen van een reclamebiljet van onze vereeniging in 
de postkantoren, is een antwoord binnengekomen, waarin 
wordt verwezen, dat toestemming gevraagd moet worden 
aan den directeur-generaal der P.T.T., hetgeen inmiddels 
reeds is geschied. Ter tafel zijn eenige catalogi van postzegel
handelaren en een veilingsbrief der posterijen, welke voor 
kennisgeving worden aangenomen; verder een uitnoodiging 
van de afdeeling Rotterdam tot bijwoning van het 10-jarig 
bestaan. De voorzitter deelt daarna mede, dat het bestuur en 
twee afgevaardigden der leden de feestvergadering te Haar
lem hbbben bijgwoond en vond het een verblijdend ver
schijnsel, dat bijna alle leden de tentoonstelling bij de firma 
Enschedé hebben bezocht. De noodzakelijkheid wordt onder 
de oogen gezien om de afdeeling propaganda buiten het be
stuur te brengen en een gewoon lid hiervoor aan te wijzen. 
Den heer Adriaans wordt verzocht de afdeeling propaganda 
voor zijn rekening te nemen, doch deze vraagt bedenktijd tot 
de volgende vergadering, waartoe besloten wordt. Daar er op 
een door het bestuur verzonden circulaire eenige introducé's 
aanwezig zijn, wordt het doel der vereeniging uiteengezet en 
opgewekt, zich als, lid op te geven. De heer Wins dankt de 
vereeniging voor het medeleven, betoond bij het overlijden 
van zijn broer. De heer Van der Laan vraagt den voorzitter 
wat hij bedoelde met zijn toespeling op het buitenland. De 
voorzitter licht zijn bedoeling tot tevredenheid van vrager 
toe. De heer Kriek vestigt de aandacht op een affiche, welke 
de afbeelding van alle thans nog gangbare Nederlandsche 
postzegels draagt, met vermelding van uiterste vervaldata en 
welke verkrijgbaar is op alle postkantoren. Tevens maakt hij 
nog een opmerking in verband met het 10-jarig jubileum van 
te Rotterdamsche Philatelistenvereeniging en oppert de ge
dachte, of het niet mogelijk is per autocar gezamenlijk er 
een bezoek te brengen. Dit wordt aangehouden tot de vol
gende vergadering. Hierna sluit de voorzitter het officieele 
gedeelte en wordt de avond verder voortgezet met onderling 
ruilen. B. J. S. 

Nieuwe leden. 
J. Smit, Groeneweg 3, IJmuiden, O. 
J. Coppée, Kennemerplein 11, IJmuiden. 
J. Schotman, Acacialaan 26, Beverwijk. 
J. P. Muller, Wijk aan Zeeërweg 174, IJmuiden. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergaderingen worden gehouden op 

Woensdag 21 October en Vrijdag 6 November 1936. 

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

Verslag der vergadering van 28 September 1936. 
Te ongeveer 8'A uur opent de voorzitter de vergadering 

met een hartelijk woord van welkom; in het bijzonder worden 
welkom geheeten mevrouw Dankelman en de beeren Jaspers, 
Van der Want en Den Boer. De secretaris krijgt gelegenheid 
tot voorlezing der notulen, welke onveranderd worden goed
gekeurd. De voorzitter deelt mede, dat wij vijf nieuwe leden 
te balloteeren hebben, als gevolg van het onvermoeide werk 
van den heer Palsgraaf, dien hij warmen dank brengt. Allen 
worden met algemeene stemmen als lid aangenomen en har
telijk welkom geheeten. 

Ingekomen is de feestgids van de vereeniging „Op Hoop 
van Zegels" te Haarlem; in verband hiermede vertelt de voor
zitter een en ander van de festiviteiten. 

De Rotterdamsche Philatelistenvereeniging deelt ons mede, 
dat zij op 25 October a.s. een tentoonstelling houdt onder 
haar leden en hieraan een verloting is verbonden, waarvoor 
een paar boekjes met loten ter tafel liggen. 

Volgt nu een bespreking der tentoonstelling, welke wij or-
ganiseeren op 31 October. De voorzitter zet de voorbereidende 
werkzaamheden uiteen, welke door de commissie zijn verricht. 
De heer Schouten licht een en ander nader toe. Er zal geen 
entree worden geheven, daar wij dan met de vermakelijkheids-
belasting in aanraking komen en de geheele tentoonstelling 
een propagandistisclj karakter moet dragen. Voor het ver-
koopen van zegels tijdens de tentoonstelling wordt een rege
ling getroffen. De voorzitter wijst erop, dat het de taak der 
leden is door zooveel mogelijk in te zenden de tentoonstelling 
te doen slagen. 

Omtrent de halfjaarlijksche verloting bleek een misverstand 
te bestaan, dat na doorlezing der notulen werd opgehelderd. 
Besloten werd echter, met het oog op de tentoonstelling, deze 
in plaats van October in November te doen plaats vinden. 

D. P. 
Nieuwe leden. 

mevr. C. E. Dankelman, Dubbele Buurt 7, Gouda. 
O. van der Want, Burg. Martenssingel 83, Gouda. 
H. M. van Triet, Van Itersonlaan 1, Gouda. 
B. W. J. Kok, Langetiendeweg 76, Gouda. 
P. P. A. Ja'spers, Krugerlaan 44, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 October 1936, in de bovenzaal 

van „Het Schaakbord". 

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

De ontwikkeling van het Nederlandsche luchtpostvervoer. 
In het vorige Maandblad zagen wij een overzicht van het 

Nederlandsche luchtpostvervoer in het jaar 1920, terwijl in 
dit nummer het jaar 1921 behandeld wordt. Deze artikeltjes 
trekken bij de luchtpostverzamelaars en in het bijzonder bij 
de specialisten van Nederland en Koloniën de aandacht, om
dat hierdoor vele onbekende en vaak zeer interessante bij
zonderheden bekend worden. Toch vormen zij eigenlijk slechts 
een uittreksel, een résumé van het beschikbare materiaal. 
Voor den doorsnee-verzamelaar voldoende zijnde, zullen de 
specialisten wellicht nog méér willen weten. Vandaar, dat 
bij ons het plan opkwam om al het beschikbare materiaal 
te cyelostyleeren. Dit plan kan slechts dan doorgaan, als er 
minstens 25, liefst 50 deelnemers te vinden zijn. De kosten 
zijn 5 cent per bladzijde. Voor het jaar 1920 rekenen wij op 
ongeveer 6 bladzijden (hierop kan men thans reeds in-
teekenen). Zij zullen verschijnen, zoodra er 25 deelnemers 
zijn. De deelname is voor alle belangstellenden opengesteld. 

J. P. 

Nog eenige lots „Philepartout" 2000 verschillende zegels 
buitengewoon f 10,35. 

100 versch. uitsl. groot form, gezochte zegels f 2,-
50 Egypte f 0,75 
100 Rusland, zeer mooi! 
25 Memel f 0,60 
200 versch. Argentinië 
200 Oostenrijk f 0,50 
20 Malta f 0,50 
50 Ned.-Indië f 0,30 
„THE GLOBE", Gzarinastraat 6, Zaandam. 

Giro 118330. Boven f 5,— franco. (30) 

25 Syrië f 0,50 
f 1— 

50 Memel f 1,30 
f 3 , -

500 idem f 3,— 
50 Australië f 0,50 

per 10 f 2,50 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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Prijsveranderingen in d e Prijslijst 

Haagsche Pc 
NEDERLAND. 

ongebr. gebr. 
Nr. ** t 
14 ƒ 5 , - ƒ2,50 
20 -0,50 -0,40 
22 -0,95 -0,10 
23 -2,— -0,10 
24 - 3 , — -0,10 
25 -1,75 -2,— 
26 -2,50 -0,10 
27 -4,50 -0,30 
28 -4,50 -0,75 
29 -12,50 -4,75 
34 -0,15 -0,10 
34A -0,40 -0,10 
36 -0,45 -0,20 
36A -0,90 -0,20 
39 -0,75 -0,20 
39A -2,25 -0,20 
40 -0,75 -0,05 
40A -2,— -0,10 
41B -2,50 -0,75 
42 A -1,85 -0,10 
43 -3,90 -0,35 i 
43A - 1 0 , - -0,65 1 
44 -1,35 -0,50 
46 -2,25 -0,85 1 
47 -Vi.- -4,50 
47 A -12.— -4,50 
48 -17,50 -12,50 
62 -3,50 -0,15 
62A -3,50 -0.15 
63 -6,— -0,25 
76A -0.25 -0,01 
77 -0,35 -0,02 
79 -0,45 -0,01 
SO 0,65 -0,02 
81 -0,70 -0,02 
81A -0,80 -0,02 
86 -0,25 -0,20 
87 -0 40 -0,30 
88 -0,45 -0,30 
89 -0,90 -0,75 
90 -1.50 -0,50 
1?2 -0,.30 -0.05 
123 -0,35 -0.05 

Nr. 
124 
I2r> 
126-
127 
128 
131 
132 
Serie 
141 
143 
186 
187 
189 
Serie 
190 
191 
192 
193 
194 
Serie 
198 
Serie 
199 
200 
201 

1 202 
203 
204 
205 
206 
Serie 
218 
Serie 
226 
Serie 
227 
228 
229 
Serie 
233 
Serie 
235 
236 

1 Serie 

van Nederland er 

>stzege 
ongebr. gebr. 

* # j . 

ƒ0,50 ƒ0,10 
- 0,65 - 0,07 
-1.25 -0,30 
- 4;75 - 3,90 
- 6,75 - 4,90 
- 0,60 - 0,60 
- 0,70 - 0,70 
-1,25 -1,25 1 
- 0,20 - 0,10 1 
- 0,20 - 0,10 1 
- 0,15 - 0,10 
- 0,20 - 0,15 
- 0,50 - 0,40 
- 0,95 - 0,70 
-0,15 -0,15 1 

' -0,15 -0,15 
- 0,15 - 015 
- 0.20 - 0,15 
- 0;40 - 0,35 
- 0,95 - 0,90 
- 0,35 - 0,30 
- 0,60 - 0,40 
-0,10 -0,10 
- 0,15 - 0.15 
- 0,10 - 0,10 
- 0,10 - 0,10 
- 0,15 - 0,10 
- 0,20 - 0,15 
- 0,40 - 0,35 
- 0,55 - 0,50 
-1,50 -1,35 
- 0,40 - 0,30 
- 0,60 - 0,40 
- 0,40 - 0,30 
- 0,65 - 0,40 
-0,15 -0,10 
- 0,15 - 0,10 
- 0,35 - 0,30 
- 0.60 - 0,45 
- 0,40 - 0,30 
- 0,65 - 0,40 
- 0,35 - 0,30 
- 0 45 - 0,35 
- 0,75 - 0,60 

H.P.H., Noordeinde 196, 

Koloniën 1937 van den 

1 Handel. 
ongebr. gebr. 

Nr. ** + 
237 ƒ0,15 ƒ0,10 
238 -0,20 -010 
239 -0,20 -0,10 
240 -0,60 -0,50 
Serie - 1 , — -0,75 
244 -0,40 -0,35 
Serie -0,80 -0,65 
248 -0,40 -0,30 
Serie -0,65 -0,40 
249 -0,10 -0.05 
250 -0,15 -0,05 
251 -0,25 -0,05 
252 -0,50 -0,25 
Serie -0,85 -0.35 
257 -0,40 -0,25 
Serie ' -0,75 -0,35 
262 -0,40 -0,30 
Serie -0,75 -0,40 
263 -0,30 -0,12 
264 -0,30 -0,20 
Serie -0,50 -0,30 
266 -0,30 -0,15 
267 -0,25 -0,05 
271 -0,40 -0,30 
Serie -0,70 -0,40 
272 -0,15 -0,10 
273 -0,15 -0,10 
274 -0,20 -0,10 
275 -0,40 -0,20 
Serie -0,80 -0,40 
281 -0,40 -0,25 
Serie -0,75 -0,40 
282 -0,35 -0,20 
283 -0,15 -0,05 
284 -0,15 -0,10 
285 -0,20 -0,10 
286 -0,40 -0,15 
Serie -0,80 -0,35 
- | 1 I j _ 1 

Lucntpost. 
1 -0,25 -0,10 
2 -0,40 -0,20 
3 -0,90 -0,12 

1 Serie -1,50 -0,40 

Den Haag. 
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Onze Postzegelveiling N=272 
wordt gehouden 

in hei NUTSGEBOUW te ROTTERDAM 

op 20, 21 en 22 October a.s. 
Deze veiling bevat een 

Europa-verzameling, 
w.o. gespec ia l i seerde collecties van 
Duitschland, Engeland, Frankrijk, Scandi
navië, Zwitserland, al les postfr isch in 
prima kwaliteit. 
Geïllustreerde cataloyus worrll op aanvraag gaarne loegezonilen door 

Holland's oudste veilinghouders 

J. L. M N DIETEN'S P0STZE6ELHANDEL N.V. 
Delftschevaart 44 , Rotterdam, C. Telefoon 5 5 2 5 9 . 
Postrekening 17369. (,«4) Veilingen sedert 1892. 

GRIEKENLAND. Kreta - Epirns - Thracië. 
Zorgvuldige uitvoering van elke mancolijst! Het 
is in het belang der verzamelaars, dat zij zich 
tot mij wenden. De postzegels zijn in prima staat 
en gegarandeerd authentiek. — Zichtzendingen 
voor handelaren en verzamelaars! — Prijslijsten 
en gros en en detail op aanvraag. 

L É O I V C O S i V l O P O U L U S , 
Misrachi 27, Saloniki (Griekenland). 

Expert van de ,,Société philatélique Hellérique". (139) 
I. P. H. - V. Berlijn. — S. I. N. T. - P. Brussel. 

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
1936. ZOMERZEGELS, per serie . 

10 series . . . . 
100 series . . . . 

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

1930. REMBRANDT, compleet 
IDEM, 10 series . 

1930. WELDADIGHEID, compleet 
IDEM, roltanding, compleet 

1931. GOUDSCHE GLAZEN, cpl, 
1931. WELDADIGHEID, compleet 

IDEM, roltanding, compleet 
1932. SALVE HOSPES, compleet 

IDEM, 10 series . 

ƒ 0,18 
- 1,70 
- 1 6 , -

- 3,75 

- 5,10 
- 0,25 
- 2,25 
- 0,20 
- 0,30 
- 0,40 
- 0,40 
- 0,45 
- 0,40 
- 3,75 

Uitgebreide Catalogus 1935-'34 van Nederland en Kaloniën, 
bewerkt door P. C. Korteweg en onderen, per ex. f 0,50. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 
Postgiro 224451. Porto steeds extra. (154) 

X E K O O P C E V R A A G D : 
Driehoekzegels, elk kwantum, Ned.-Indische koerseerende uit
giften, speciaal lage waarden en kwantiteit. Gelegenheidszegels 
van Duitschland en Frankrijk. 

Wij betalen voor kilo's Nederland tot f 1,50 per kilo. 
„ „ „ Indische kilo's tot f 4,50 „ „ 

Alleen onuitgezochte waar. Voor reeds doorgezochte zegels van 
rehgieuze instellingen naar verhouding minder. 
Wij betalen voor Willem de Zwijger IJ^ et. f 0,60 per 100. 

„ „ „ » „ „ 5 . „ 0,90 „ 100. 
6 „ „ 0,35 „ 100. 

Curajao-herdenking 6 et. f 0,35 per 100. 
Wij betalen altijd de allerhoogste waarde. Brieven met prijs. 

Offreert ons alvorens aan anderen te verkoopen. 

JOHN GOEDE, 
B R E D E R O D E S T R A A T 46, AMSTERDAM, W. 

(78) 

BLOK Tentoonstelling BORGERHOUT, per stuk fr. 15,— 
BLOK Tentoonstelling CHARLEROI, „ „ „ 15,— 

COMPLETE PRIJSCOURANT 
der zegels van BELGIË, CONGO en LUXEMBURG 

gratis op aanvraag. 

DUITSCHLAIVD. 
OLYMPISCHE SPELEN, zomerserie, per stuk fr. 18,— 
OLYMPISCHE BLOKKEN, „ paar „ 28,— 
BLOK „BRAUNES BAND" „ stuk „ 14,— 

PRIJZEN IN BELGISCHE FRANCS. 

J. BOEKDRUKKER, 
N I E U W A D R E S : 

3 S R u e d u Z o d l a Q u e , B R U S S E L , . (162) 

„PHILCO" ARTIKELEN 
zijn goed en voordeelig. 

P O S T Z E G E L - I N P L A K B O E K J E S . 
160 vakjes, pe r 100 s tuks . . . . ƒ 2,50 
400 vakjes, pe r 100 s tuks . . . . - 5,— 

1000 vakjes, pe r 100 s tuks . . . . - 7,50 
P E R G A M I J N - E N V E L O P P E N , 

p r ima doorzichtig. 
5 x 7 C.M., ongegomde klep, per 1000 . ƒ 1,35 
5 X 7 C.M., gegomde klep, per 1000 . - 1,55 
7 X 1 0 ^ C.M., gegomde klep, per 1000 . - 1,75 

GOMSTROOKJES, 
in pergamijn-zakjes , inhoudende 1000 s tuks . 

14 X 22 m.M., bij 100 zakjes, pe r 100 . ƒ 5,50 
14 X 22 m.M., bij 25 zakjes, p e r 100 . - 6,— 

P A K K E T - H U L Z E N , 
met groot cel lophaan-venster . 

iy2 X 10 C.M., pe r 1000 s tuks . . ƒ 10,— 
8K X 12% C.M., pe r 1000 s tuks . . - 12,50 
9K X 14 C.M., per 1000 s tuks . . - 1 5 , — 

11 X 16 C.M., per 1000 s tuks . . - 17,50 
12 K X 18 C.M., per 1000 stuks . . - 20,— 

Verder leveren wij voordeelig insteekboekjes, pin
cet ten, loupen, enz., ui ts lui tend aan wederverkoopers. 
Lever ing al leen bij voorui tbetal ing of onder rembours . 

Toezending ui tgebreide prijslijst volgt g ra t i s en franco 
op a a n v r a a g . 

Zendingen vanaf ƒ 10,— franco door geheel Neder 
land. 

„PHILCO", ROTTERDAM, 
TELEFOON 55341. MEILAND 6. 

(.6.) 1 
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Briefomslagen. Van 12 >̂  c. rood, emissie 1916, beeltenis 
der koningin naar rechts in medaillon met kroon, gevat in 
vierkanten; 

van 12 >j c , overdruk in zwart op briefomslagen van 20 
cent (groen en blauw), emissie 1916. 

Briefkaarten. Van 5 cent blauw, enkele, emissie 1913, 
cijfertype; 

van 5 cent rood, enkele en dubbele, overdruk in zwart op 
12y2 cent, emissie 1922, buste der koningin naar rechts met 
als achtergrond een oceaan met stoomschip; 

van 5 cent bruin, enkele en dubbele, overdruk in oranjerood 
op 1 yi cent, emissie 1913, cijfertype. 

Verhuiskaarten. Van 2 cent grijs, emissie 1913, cijfertype. 
Postbladen. Van 12 K> cent rood, emissie 1922, buste der 

koningin naar rechts met als achtergrond een oceaan met 
stoomschip. 

Tot en met 31 December a.s. bestaat de gelegenheid, exem
plaren van deze postwaarden bij alle postkantoren kosteloos 
tegen andere postwaarden in te ruilen. 

Uit Indië mocht ik een paar postblad-formulieren ont
vangen (dus niet voorzien van een waardestempel), welke niet 
overeenkomen met de door mij gegeven beschrijving in het 
Maandblad van Juni 1936 (blz. 112). Het vierkant met den 
4-regeligen opdruk ontbreekt n.l., terwijl op den achterkant 
het woord „Afzender:" wel aanwezig is. 

CURACAO. 
De volgende poststukken verschenen, alle met nieuwen 

waardestempel, geheel overeenkomend, ook wat kleur betreft, 
met de nieuwe postzegels: 

briefkaart, groot formaat, 5 cent, cijfertype; 
briefkaart, groot formaat, 5 + 5 cent, cijfertype; 
briefkaart, groot formaat, 10 cent, koningin met sluier; 
briefkaart, groot formaat, 10 + 10 c , koningin m. sluier. 
Het karton van deze briefkaarten is z e e m k 1 e u r i g. 
De indeeling der kaarten is als bij de tegenwoordige Neder-

landsche, dus over de geheele lengte in het midden een dubbele 
scheidingslijn. Rechts bovenaan waardestempel. Tussche.i 
waardestempel en scheidingslijnen bij de 5 cents kaarten ~ct 
woord „Briefkaart", bij die van 5 + 5 cent: „Briefkaart / 
met betaald antwoord", resp. ,,Antwoord / Briefkaart". Bij 
de 10 cents kaarten „Briefkaart / Carte Postale", bij die 
van" 10 + 10 cent „Briefkaart / met betaald antwoord <' 
Carte Postale / Avec réponse payee", resp. „Antwoord / 
Briefkaart / Carte Postale réponse". Voor het adres zijn 
5 sti[,pellijnen bestemd, voor de afzendersaanwijzing linki, 
beneden 2 btippehijnen. Bij de 5 cents kaarten staar voor de 
Ie afzendersre^fcl het woord „Afzender", bij de 10 ccnis 
kaarten wprdt deze Ie regel geopend djor „Afz." en gesloten 
door ,,Exp.". 

Verder: 
enveloppe met waaidestempel 6 cent, koningin m. sluier: 
enveloppe met waardestempel 12K cent, koningin m. sluier, 
enveloppe met waardestempel 15 cent, koningin m. =;luier. 
De enveloppe zelf wit, met aan de binnenzijde een fijn 

blauw netwerk. Op de klep 1 stippellijn, waarvoor het woord 
„Afzender". 

Bij al deze nieuwe Curacao'sche poststukken heeft men een 
vergrootglas noodig om de cedille onder de tweede c van 
Curagao te kunnen ontdekken. Die is wel verschrikkelijk stief
moederlijk bedeeld. 

SURINAME. 
Hier verscheen, geheel in den geest van die van CuraQao: 
enveloppe met waardestempel 15 cent, koningin met sluier. 

BUITENLAND. 
ARGENTINIË, 

verrijkte de administraties met een groot aantal poststukken 
van dit land. Het zijn briefkaarten van 4 c. grijsbruin (G. 
Brown), 5 c. roodbruin (M. Moreno) en 10 + 10 c. rood 
(B. Rivadavia). De tekst en het formaat zijn zooals dit laat
stelijk gebruikelijk was; het karton is zeemkleurig in ver
schillende nuancen De stempel is grooter geworden en meet 
i>u 21 bij 27 mm. 

.1. K. RIETDIJK. 

Voorts propaganda-kaarten van 4 c. grijsbruin en 10 c. 
rood, elk in twee soorten en met de nieuwe stempels. De eene 
soort vertoont links de landkaart, aan de binnenzijde de 
statistieke gegevens, zooals wij die al van vroegere kaarten 
kennen en aan de achterzijde de gebruikelijke lijnen voor de 
correspondentie. De tweede soort heeft geen landkaart aan 
de voorzijde, maar een afbeelding van een groep mannen en 
vrouwen, waaruit één staande man met z;jn hand wijst naar 
een opschrift, vertaald luidende Argentinië, het beloofde land. 
Het formaat is nog als vroeger klein. 

Twee omslagen van 10 c. rood (Rivadavia) en 15 c. staal
blauw (stierenkop) meten 151 : 121 mm. en hebben wit 
papier. Zij worden voor 11 en 16 c. verkocht. Een postblad 
van 10 c. rood heeft ook Rivadavia in den stempel en geel 
karton. 

De 5 nieuwe kruisbanden zijn gedrukt op lichtbruinzeem-
kleurig papier en hebben achtereenvolgens de volgende waar
den, kleuren en personen in den stempel: K c. lila Manuel 
Belgrano; 1 c. geelbruin, Dominico P. Sarmiento; 2 c. bruin 
Justo José de Urquiza; 3 c. groen José de San Martin; 4 c. 
grijsbruin G. Brown. 

Eindelijk nog twee telegramkaartbladen van 70 c. paars 
en een antwoordbetaaldkaart van 1,40 c. roodbruin en groen. 
Het karton is geel. Op de voorzijde wordt in een uitvoerigen 
tekst uiteengezet wat de bedoeling is en hoe de bladen ge
bruikt kunnen worden. De achterzijde wordt ingenomen door 
een overzichtskaartje van het net waarop die berichten ge
geven mogen worden. De reikwijdte is beperkt, want het zijn 
volgens de landstaal kaarten voor expres Urbano. Aan de 
binnenzijde stelt men het bericht op. 

BRITSCH-INDIE. 
De kaart van 9 p., in het Augustus-nummer beschreven, 

werd door Bern, thans echter voorzien van een opdruk „ser
vice", als dienstkaart verzonden. 

BULGARIJE. 
Dit land gaf twee prentbriefkaarten op groenachtig karton 

met afbeeldingen van het klooster Rila uit. Beide kaarten 
dragen in den stempel den kop van koning Boris naar links 
en hebben een zelfde waarde van 1 lewa, ofschoon de kleuren 
verschillen en bruin dan wel groen zijn. 

DANZIG. 
Een geïllustreerde kaart van 10 pf. groen op wit karton 

vertoont op de linkerzijde een afbeelding van Zoppot met 
het bijschrift „Das Weltbad an der Ostsee". 

DUITSCHLAND. 
Naar aanleiding van het te Kiel, tusschen 4 en 14 Augustus 

j.l. afgewerkte deel der Olympische spelen, de zeilsport, 
werden naar het voorbeeld der in het Augustus-nummer be
schreven kaarten, twee kaarten van 6 + 4 pf. en 15 + 10 pf. 
uitgegeven, welke thans op de linkerzijde een zeilboot met 
volle tuigage te zien geven. 

Van de prentbriefkaarten van 6 pf. bruin (Hindenburg in 
medaillon) verschenen de 72e, 75e tot en met 80e oplaag. 
Deze omvatten achtereenvolgens de volgende afbeeldingen: 

72e: Gross-Schöna (Sachsen) - Butzbach - Waldsievers
dorf - Gernrode - Bühl (Baden) - Langensegen - Achern 
(Kreis Hildburghausen) - Wilhelmshöhe-Kassel. 

75e: Birkenfeld (Wttbg.) - Hirsau - Schömberg - Lieben
zeil - Schömberg (Kinderreigen) - Schömberg (Ortsansicht) 
- Unterreichenbach - Herrenalb - Schömberg (Ortsansicht). 

76e: Löbau - Luckenwalde - Hannover - Görbexsdorf -
Halle (Saale) - Hannover - Timmendorf er Strand - Boppard 
- Neuzelle. 

77e: Görlitz - Krefeld-Urdingen - Schlangenbad - Königs
winter - Hornberg - Brückenau - Kaiserslautern - Sülze 
(Mecklenburg) - Leipzig (Zoo). 

78e: Chemnitz - Küstrin - Essen - Langensalza - Wupper
tal - Freudenstadt - Karlsruhe - Kirn a. d. Nahe - Brieg. 

79e: Plughafen Essen-Mühlheim - Schneidemühl - Bad 
Neustadt a. d. fr. Saale - Düsseldorf - Bad Ueberlingen -
Ostseebad Ahlbeck - Düsseldorf - Bad Teinach - Wittenberg. 

80e: Osnabrück - Coburg - Glotterbach - Prankfurt (Main) 
- Sigmaringen - Pforzheim - Säckingen - Prankfurt (Main) 
- Neustadt an der deutschen Weinstrasse. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Naar aanleiding van de 24e Duitsche Ost-Messe, die van 
23 tot 26 Augustus in Königsberg gehouden werd, zijn 2 
privaatkaarten uitgegeven van 5 pf. groen (luchtpost) en 
van e pf. donkergroen (Hindenburg), die, behalve een pro-
paganda-opdruk, een afbeelding van de Kunsthalle dragen. 

De vereeniging „Leipziger Brietmarkenbörse" liet haar bij 
gelegenheid van haar 2B-jarig bestaan uitgegeven brief
kaarten met een 5 pf. stempel groen (luchtpost) bedrukken. 

FRANKRIJK. 
Zooals Bern mededeelt liet dit land bij gelegenheid van de 

onthulling op 26 Juli van het gedenkteeken voor de Cana-
deesche gevallenen te Vimy, geïllustreerde briefkaarten van 
50 c. groenblauw en 90 c. rood op roomkleurig karton ver
schijnen. De eerste kaart vertoont een groep van het monu
ment in den stempel, terwijl de tweede kaart het gedenk
teeken in zijn geheel laat zien. De achterzijde wordt geheel 
ingenomen door afbeeldingen van onderdeelen van het bouw
werk. Men verkoopt in omslagen, inhoudende 10 verschillende 
afbeeldingen, elk der beide kaarten. 

LUXEMBURG. 
In het Augustus-nummer beschreef ik de nieuwe prent-

brieikaarten. Thans zijn de door Bern verdeelde nieuwe 
kaarten zonder afbeeldingen te melden. De 35 c. kaart is 
groen, die van 75 c. paars. Groot formaat, wit karton. De 
fraaie stempel komt nu haast nog meer tot zijn recht. 

OOSTENRIJK. 
50 prentbriefkaarten van 35 gr. rood voor internationaal 

gebruik bestemd en dragende een reclame in het Duitsch, ^ 
Fransch, Engelsch en Esperanto, zijn door Bern verdeeld. 
Het karton is zeemkleurig. De stempel draagt den dubbelen 
arend. Van de afbeeldingen worden hieronder alleen de plaats
namen gemeld: 

Admond, Steiermark - Altaussee, Steiez'mark - Baden bei 
Wien, Niederösterreich - Bad Gastein, Salzburg - Bad Tatz-
mannsdorf, Burgenland - Bregenz, Vorarlberg - Eisenstadt, 
Burgenland - Feldkirch, Vorarlberg - Flexenstrasse, Vor
arlberg - Forchtenstein, Burgenland - Gasausee-Dachstein, 
Oberösterreich - braz, Steiermark - Grossglockner-Hochalp-
strasse, Salzburg - Heiligenblut, Kärnten - Ilinterstoder, 
Oberösterieich - Hof gastein, Salzburg - Innsbri'.ck, Tirol -
Kais, Tirol - Kanzelhöhe, Kärnten - Kitzbühel, Tirol - Kuf
stein, Tirol - Lermoos, Tirol - Lofer, Salzburg - Mariazeil, 
Steiermark - Melk (in der Wachau), Niederösterreich - Mill-
stadt a. Millstädter See, Kärnten - Mondsee, Oberösterreich -
Obergurgl, im Oetztal, Tirol - Oetscher, Niede-österreich -
Pol-''.Schach, am Wörther See, Kärnten - Purhberg am Schnes-
berg, Niederösterreich - Ruine Aggstein (in de" Wachau), 
Niederösterreich - Salzburg - Seebachtal, bei Mallnitz, 
Kärnten - Semmering, Niederösterreich - Silvrettagruppe, 
Vorarlbeig - Schlaining, Burgenland - Sockau, Steiermark -
Sleyr, Oberösterreich - St. Florian, Oberösterreich - Trages-
Grüner See, Steiermark - Traunkirchen, Oberösterreich -
Velden am Wörther See, Kärnten - Wien, Belvedere - Wien, 
Karlskirche - Wien, Ringstrasse - Wien, Schönbrunn - Wien, 
Schwarzenbargplatz - Wien, Staatsoper - Zell am See, 
Salzburg. 

PHILIPPIJNEN. 
De nieuwe briefkaart van 2 c. rood met kop van Rizal op 

kleurloozen achtergrond verkreeg een zwarten opdruk O. S. 
en werd daardoor een dienstkaart. 

STRAITS-SDTTLEMENTS. 
Een doo" Bern rondgedeelde enveloppe van 5 c. bruin op 

ruw wit papier van 13'A : 10.7 mm. draagt nog den kop 
van koning George in een ovaal stempel. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Met niet minder dan 62 prentbriefkaarten van 50 h. groen 

werden de aangesloten landen door het wereldbureau te Bern 
gelukkig gemaakt. Zij dragen de afbeelding van president 
Masaryk met muts in den stempel en hebben ten doel propa
ganda te maken voor de badplaatsen, de plaatsen van belang 
voor den toerist en de natuurschoonheden van het land. 

Ik meld de volgende afbeeldingen: 
Banska Bystrica (Neusckl. Slov.), 2 verschillende afbeel

dingen - Banska Stiavnica (Schlemnitz/Slov.) - Bechyné 
(Bohemen) - Bohdanec u Pardubic (Bad Bohdanec bij Par-
dubitz in Bohemen), 2 verschillende afbeeldingen, Ceske 
Budejovice (Budweiss) - Cheb (Eger in Bohemen), Frant i -
skovy Lazno (Franzensbad in Bohemen), 2 verschillende af
beeldingen - Hradec Kralove (Königgrätz in Boheimen) -
Huklivy (Karpatho-Rusland), tekst tweetalig - Jachymov 
(Bad Joachimsthal in Bohemen), 2 verschillende afbeeldingen 
- Jicin (Bohemen) - Jihlava (Iglau/Mähren) - Karlovy vary 
(Karsbad), 2 verschillende afbeeldingen - Karluv Tyn (Burg 
KarlsLein in Bohemen) - Kuneticka hor.'̂  (Kunetitzer Berg in 
Bohemen) - Litomysl (Leitomischl in Bohemen) - Loket (El-
bogen in Bohemen) - Luhacovice (Bad Luhatschowitz in 
Mähren) - Machovo jezero (Machasee in Bohemen) - Ma-
rianske Lanzné (Marienbad in Boheinen), 2 verschillende af
beeldingen - Mnisek pord Brdy (Mnischek in Bohemen) -
Olomouc (Olmutz in Mähren) - Orlik (Slot Orlik in Bohemen) 
- Pardubice (Pardubitz in Bohemen) - Fodebrady (Bad Pode-
brad in Bohemen) - Praha (Praag) , 3 verschillende afbeel
dingen - Rataje nad Sazavou (Rataj aan de Sazava in Bo
hemen) - Slavkou u Brna (Austerlitz bij Brünn in Mähren) -
Smolenice (Slovakei) - Strecno (Slovakei) - Stramberk 
(Stramberg in Mähren) - Tatry-Studenovodsky vodopad 
(Tatra-Kaltwasscrfall in Slovakei) - Trencianske Teplice 
(Trencien-Teplitz in Slovakei), 2 verschillende afbeeldingen -
Trencin (Trencien in Slovakei) - Ustinad Labem-Strekov 
(Aussig-Schreckenstein in Bohemen) - Velvary (Welwarn in 
Bohemen) - Vysoké n. Jizerou (Vysoka aan de Iser in 
Bohemen. 

Bovendien werden naar aanleiding van een tentoonstelling 
in Prerau nog 3 kaarten, ook met Masaryk in den stempel, 
uitgegeven, welke het volgende onderschrift dragen: Prorov / 
Stredomokavskavystava / 20. / VI.-16. / VIII. 1936. 

ZWEDEN. 
Het tarief voor het buitenland werd van 15 toe 20 öre ver

hoogd; vandaar dat Bern twee nieuwe kaarten, groot for
maat, wit karton, van 20 öre rood en 20 + 20 öre rood ver
deelde. Het rood van de dubbele kaart is iets lichter dan 
dat van de enkele. Overigens tekst en stempel als voorheen. 

ZWITSERLAND. 
De dubbele kaart van 10 + 10 r. wit cijfer op paarsen 

grond, zonder afbeeldingen, verscheen en werd door Bern 
verdeeld. Verder werden mij gemeld de Bondsvieringskaarten 
van 10 r. in de nieuwe cijferuitvoering. De achterzijde ver
toont slechts 2 afbeeldingen: a. man met tot het afleggen 
van een eed opgaheven hand, en b. meisje met lampion. De 
opbrengsi-, is bestemd voor de bestrijding der tuberculose. 

De reeks prentbriefkaarten van 20 r. rood omvat dit jaar 
de volgende afbeeldingen: 

/idelboden (Autoverkehr im Winter) - Aeschi bei Spies -
Arosa - Baden (Thermalkurort) - Basel - Beatenberg - Bern-
Bundeshäuser - Einsiedeln - Geneve - Klosters-Silvrette -
Leysin (Alpes vaudoises) - Luzern (2 afbeeldingen) -
Montana-Vermala - Rohrschach-Hafen - Vevey - Vitznau 
- Am Silbersee, Obei'engadin. 

NEDERLAND. 
Dienstorder H. 542 Veldpost van 9 September 1936 ver

meldt o. a.: 
Inrichting veldpostkantoren tijdens legeroefeningen. 
1. De Lichte Brigade zal van 17 t.m. 21 September a.s. 

oefeningen houden. In verband hiermede wordt — in samen
werking met den bestaanden postdienst — een veldpost
kantoor opgericht, hetwelk van 17 t.m. 20 September a.s. te 
's-Hei'togenbosch zal zijn gevestigd. 

2. Van 22 t.m. 24 September a.s. zal de Lichte Brigade 
optreden als r o o d e partjj bij de oefeningen onder leiding 
van den commandant van het veldleger. Daarvoor zal te 

.1. K. HIKTDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Breda een veldpostkantoor worden opgericht. 
3. Voor de b l a u w e partij zal van 21 t.m. 24 September 

a.s. en veldpostkantoor te Roosendaal zijn gevestigd. 
6. Correspondentie voor het veldpostkantoor te 's-Hertogen-

bosch, welke het postkantoor aldaar niet meer op 20 Sep
tember a.s. uiterlijk te 14 uur kan bereiken, moet naar het 
veldpostkantoor te Breda worden doorgezonden. 

G r o n i n g e n . De heer Kirchner verraste ons met den 
reeds uit Amsterdam en Nijmegen bekenden stempel in kam-
radvorm, gebezigd op de van 18-26 September 1936 gehouden 
tentoonstelling van Nederlandsch Fabrikaat. Deze in vio
letten inkt afgedrukte stempel blijkt echter een „foutdruk" 
te zijn. In den ring staat + NEDERLANDSCH FABRIKAAT 
+ GRONININGEN -|-, in het bovenste segment V / NF, in 
het onderste 1936 en in de dwarsbalk 19 SEP. 36. Naar de 
heer Bingen ons berichtte is er later een verbeterde stempel 
gekomen met uuraanduiding in plaats van 36. Kan één onzer 
lezers ons ook mededeelen wanneer de verbeterde stempel 
in gebruik genomen is ? 

De heer Veen meldt ons nog de volgende reclamestempels, 
waarover wij niets in de dienstorders gelezen hebben: 

E i s t (Gld . ) . In den buitenring * ELST (Gld.) " VEE
MARKT OP DONDERDAG. In het bovensegment tusschen 
3 sterren ALLE, in het benedensegment SOORTEN / VEE, 
in de dwarsbalk de datum -l.IV.36.11. 

G r o e s b e e k . Stalen stempel, buitencirkcl 32 mm., bin-
nencirkel 23 mm. In den buitenring * GROESBEEK * 
OPENLUCHT-SPELEN. In het bovensegment VAN / '5 
JULI TOT, in het benedensegment 9 Aug. '36 / * * *, in de 
dwarsbalk de datum -2.VI.36.18. 

Mededeelingen P.T.T. nr. 10138 S van 2 September 1936: 
Op 1 September 1936 werd te A u s t e r l i t z een post

station gevestigd. 
Nr. 10378 S van 9 September 1936: 
Het hulppostkantoor te Z w a m m e r d a m wordt met in

gang van 16 September 1936 vervangen door een poststation. 
Nr. 10880 S van 23 September 1936: 
Met ingang van 1 October 1936 wordt het postkantoor te 

H o 1 w e r d vervangen door een hulppostkantoor. 
Op een aangeteekend stuk, geadresseerd aan een bewoner 

van een perceel in de Nachtegaallaan te IJmuiden (Oost), 
gemeente Velsen, was een administi-atiei stempel in violetten 
inkt geplaatst: afhalen hulpkantoor / IJmuiden Oost. 

NED.-INDIE. 
Speciaal stemnel voor de nachtexpres op 1 November. 
Als op 1 November a.s. de eerste nachttreinen gaan rijden: 

Batavia-Soerabaja en Soerabaja-Batavia, zal voor de alsdan 
te verzenden post een speciaal stempel worden gebruikt, doch 
alleen voor die zendingen, welke h e t g e h e e l e t r a j e c t 
(of méér) afleggen, dus niet voor die, bestemd voor of ver
zonden uit tusschenliggendc plaatsen. 

In den rand van dit stempel komt te staan: Eerste nacht
expres Batavia-Soerabaja v.v., op den balk in het midden 
het kantoor van expeditie: Batavia-C. of Soerabaja, daar
boven een kleine afbeelding van een exprestrein en er onder: 
1 November 1936. 

De verzamelaars in Nederland kunnen brieven en brief
kaarten voor elke gewenschte bestemming met deze eerste 
treinen doen vervoeren (dus ook naar hun eigen adres). Zij 
moeien gefrankeerd zijn volgens het tarief van Nederland 
naar het land van bestemming. De poststukken moeten voor
zien zijn vsn de aanwijzing in rooden inkt: per eersten nacht
expres Batavia-Soerabr.ja (of: Soerabaja-Batavia). 

Terugzending geschiedt per luchtpost, indien het luchtrecht 
voor de terugzending in Ned.-Indische frankeerzegels is ge
kweten en duidelijk is aangegeven, dat terugzending per 
luchtpost wordt verlangd. 

De correspondentie, welke in Indië vóór 1 November wordt 
ontvangen, wordt tot het vertrek van den eersten naehtexpres 
bewaard. 

Stukken verzonden per luchtpost uiterlijk op 24 October 
a.s., kunnen den bedoelden trein tijdig bereiken. 

DE „AUTOPLAN"-DAGTEEKENINGSTEMPELS. 
In 1930 werd een proef ge

nomen met de z.g. „autoplan"-
dagteekeningstempels. Dit waren 
stempels van Fransche vinding, 
waarvan het voornaamste ken
merk was, dat de stempelkop 
niet vast, doch door een losse 
koppeling aan het hett beivestigd 
was. Het voordeel hiervan moest 
zijn, dat, zoowel in zuiver verti
calen als in schuinen stand van 
het heft, de kop steeds vlak op 
het te stemoelen stuk kwam, zoo

dat onder alle omstandigheden een gave afdruk verkregen 
moest worden. Bovendien zou voor het verkrijgen van de 
noodige vaardigheid geen voorafgaande oefening noodig zijn 
en kon iedereen met dezen stempel behoorlijke afdrukken 
krijgen. Een proefstempel 's Gravenhage, welke geheel af
wijkend was van de in gebruik zijnde dagteekeningstempels, 
werd door den fabrikant aangemaakt. De uur-aanduiding was 
vóór den datum geplaatst, terwijl zelfs minuten, telkens met 
5 verstelbaar, aangegeven werden. De uur-aanduiding ver-

, sprong automatisch door middel van een knop, terwijl de 
andere karakters gewoon met de hand versteld moesten 
worden. Alvorens een en ander kon geschieden, moest eerst 
een pal ingedrukt worden, waarmede de karakters vastge
houden werden. De middellijn bedroeg C3 mm. 

Deze stempel werd niet in gebruik gegeven. Een tweede 
exemplaar werd aangemaakt, eveneens voor 's Gravenhage, 

op dezelfde grootte en met dezelfde dagteekening als de ge
wone handraderstempels. Deze stempel werd in Juli 1930 op 
proef in gebruik genomen. De resultaten maakten het wen-
schelijk de proef ook uit te breiden tot Amsterdam, Rotter
dam en Utrecht, waarmede in Januari 1931 begonnen werd. 

Bij de uitgebreide proefneming bleek echter niet, dat deze 
stempels te verkiezen waren boven de in gebruilc zijnde dag
teekeningstempels, zoodat geen aanleiding bestond tot in
voering van deze Fransche stempels over te gaan. Van de bij 
de proefneming gebruikte stempels werden in 1932 die voor 
Utrecht en 's Gravenhage wegens een defect buiten gebruik 
gesteld; die voor Amsterdam en Rotterdam deelden dit lot 
reeds eerder. (P.T.T.-Nieuws van 16 Juli 1936). 

Frarheer , 
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine 108 Vla-b. 
Voor wie dit verschil wenscht te verzamelen, kan nog ge

meld worden, dat het in het vorig nummtr gemelde nieuwe 
cliché aanvankelijk (tot en met 8 Augustus) dicht bij den 
waardestempel gestaan heeft en sinds 10 Augustus meer 
naar het midden tusschen waarde- en datumstempel ver
plaatst werd. 

Machine 160 XVIII. 
Medio September kwam links van den datumstempel een 

nieuw cliché te staan: Geruischloos / MET BEHOUD VAN 
ALLE / BESTAANDE VOORDEELEN / (afb. schrijf
machine) / DE Silent L C SMITH. 

Machine 19 i XXX. 
Links wordt afgedrukt het bekende cliché: L. C. Smith 

Schrijfmachine met kogellagers. 
Machine 232 II. 
Sedert Juli staat in deze machine een nieuw cliché tusschen 

de stempels van dezelfde uitvoering als bij type I, doch thans 
heeft de Hero-cirkel een middellijn van 24 mm. tegen 21 ä 22 
mm. voorheen. 
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Machine 259 II. 
Sedert eenige maanden stempelt de firma Theod. Gilissen 

te Amsterdam zonder afdruknummer tusschen de stempels. 
Machine 341 IV. 
Deze machine heeft in Maart zonder reclame links ge

stempeld. 
Machine 453 II. 
Het afzenderscliché onderging een kleine wijziging; de 

firmanaam luidt thans: GEBR. v. GILSE CV. {— comman
ditaire vennootschap). 

Machine 517. 
Model C4B, sedert Juni in gebruik, zonder afdruknummer. 

Tusschen de stempels een dubbel staand ovaal, waarin het 
monogram F & C. ea omschrift: FUHRMANN & Co. N.V. / 
AMSTBRDAM-Z. 

Machine 588 IV. 
De nog ontbrekende combinatie van deze machine werd in 

September ook gebruikt: tusschen de stempels BROCA-
PHARM (van type I) en links de Jecovitol-reclame, beschre
ven bij type II. 

Machine 617 IV. 
Omstreeks half Augustus kwam nog een nieuw cliché links 

van den datumstempel in gebruik: Cres / SCHOENEN / 
6 maanden / garantie (in dubbele omlijsting). 

Machine 620 IL 
Sedert Augustus stempelt deze machine met een cliché links 

van den datumstempel: DE IDEALE KORRELMEST / 
Granumix / THE IDEAL GRANULAR MIXTURE. 

Machine 645 I-IL 
Model C3B, in gebruik sedert 4 Juni. Bij type I tusschen de 

stempels in dubbelen cirkel: J. M. ZWERVER en omschrift: 
ROTTERDAMSCHE MARGARINE INDUSTRIE / SCHIE
DAM. Links een huisvrouw, bezig met broodsnijden enz. met 
bijschrift: Romi / MARGARINE. Bij type II: tusschen de 
stempels een dubbel ovaal met N.V. OLIBFABRIEKEN / 
J. M. ZWERVER / SCHIEDAM en links: een flesch met 
opschrift: SPIJSOLIE en als bijschrift denzelfden tekst. 

Machine 650. 
Model C3B, sedert 3 Juni in g'ebruik bij de N.V. Kon. 

Metaalwarenfabrieken v.h. J. N. Daalderop & Zonen te Tiel. 
Tusschen de stempels het handelsmerk der firma: wapen en 
kroon met K M / D in dubbelen cirkel met omschrift: TIEL / 
HOLLAND en dit geheel weer omgeven door een dubbelen 
driehoek met eenigszins gebogen zijden en Inschrift: MADE 
IN HOLLAND / DAALDEROP. 

Machine 662. 
Model C3B, sedert Juni in gebruik bij de firma Wed, S. I. 

Groen te IJmuiden. Tusschen de stempels het Nederlandsche 
wapen, geflankeerd door de letters W G en daaronder een 
dozijn visschen van diverse afmetingen. 

Machine 665. 
Model C3B, sedert Juni in gebruik bij de N.V. Halbertsma's 

Fabrieken te Grouw. Tusschen de stempels een rechthoek, 
waarin eon deur, rustend op een gekleurd cirkelvlak, waarin 
uitgespaard: HALBERTSMA / DEUREN. 

Machine 667. 
Model C3B, sedert Juni in gebruik bij de N.V. Kaashan-

delmij. „Gouda" en andere kaasfirma's te Alkmaar. Tusschen 
de stempels een aardige afbeelding van twee der bekende 
Alkmaarsche kaasdragers met een vracht kaas. 

Machine 670. 
Model C3B, sedert 25 Juni in gebruik te Rotterdam. Tus

schen de stempels: HERMAN HUMANS & Co. / (afb. 3 pin
guïns met hoogen hoed op in een regenbui) / THE PINGUÏN 
WATERPROOF / WETTIG GED. No. 69051. 

Machine 672. 
Model C3B, sedert Juni in gebruik bij het Expertisebureau 

Schleurholts & Tichelaar te Amsterdam. Tusschen de stem
pels een geguillocheerd cirkelvlak, waarop een monogram 
ETB en omschrift: CEDO NULLI / SED SUUM CUIQUE 
( = Ik wijk voor niemand, maar een ieder het zijne). 

Machine 673. 
Model C3B, omstreeks eind Juni in gebruik genomen door 

de N.V. Nederlandsche Minneapolis-Honeywell Co. te Am
sterdam. Tusschen de stempels geen afdruknummer, doch een 
dubbelen cirkel, waarin de letters MH in groot formaat. 

Hasler. 
Machine H. 514 IL 
Begin Juli stempelde de N.R.C, enkele dagen zonder re

clame links van den datumstempel. 
Machine 594 VIL 
Gecombineerd met het cliché der Lever's Zeep Mij. tusschen 

de stempels wordt links een nieuwe reclame afgedrukt: 
36 9f / Voordeel / (afb. geopend stuk Sunlight zeep) / Nu 
10 Ct. 

NEDERLAND. 
De luchtpost in 1921. 
In 1921 kon vanaf Nederland luchtpost verzonden worden 

met de volgende diensten. 
1. Rotterdam-Amsterdam-Bremen-Hamburg met aanslui

ting van Bremen naar Berlijn. 
2. Amsterdam-Rotterdam-Londen. 
3. Amsterdam-Rotterdam-Brussel-Parijs met aansluiting 

van Brussel naar Londen. 
4. Rechtstreeksche dienst Amsterdam-Rotterdam-Parijs. 
5. Hamburg-Kopenhagen. 
Vanaf 1 Mei was het gebruik van luchtpostzegels resp. 

van 10, 15 en 60 cent ter voldoening van het luchtrecht ver
plicht. Dit extra recht bedroeg per 20 gram voor België 
10 cent, voor Duitschland, Groot-Brittanié en Frankrijk 15 
cent, voor Denemarken 25 cent. 

Vanaf 14 Juli konden ook postpakketten per luchtpost ver
zonden worden. Niet alleen het gewicht, óók de afmetingen 
speelden een rol bij de bepaling van het verschuldigde lucht
recht hiervoor. Het plan tot het uitgeven van een luchtpost
zegel van ƒ 3,— ging niet door. 

Aangezien voorgeschreven was, dat correspondentie ,welke 
voorzien was van luchtpostzegels — indien daardoor bespoe
diging verkregen werd — met de gewone middelen van ver
verzonden moest worden, vermeld ik bij de nadere bespreking 
der bovengenoemde luchtlijnen ook de uren van vertrek en 
aankomst .Alloen zóo kan men nagaan of een gevonden stuk 
werkelijk gevlogen heeft, of dat het per trein ging. 

Vanaf 6 Juni werd op het K.L.M.-pa&sagebureau Leidsche-
plein de luchtpost voor alle van Schiphol vertrekkende post
vliegtuigen aaii^'snomen, welke stukken voorzien werden van 
het stempel Amsterdam-Leidscheplein. 

Thans de luchtdiensten: 
1. Rotterdam-Amsterdam-Bremen-Hamburg werd 14 April 

geopend en 1 October gestaakt. Deze dienst gaf géén aan
sluiting op den dienst Hamburg-Kopenhagen. Voor dezen 
dienst ging de post per trein naar Hambuig (zie onder 5). 

Van 14 April tot 1 Mei was het een dagelijksche dienst, 
daarna werd op Zon- en feestdagen niet meer gevlogen. Wijzi
gingen in de dienstregeling traden in op 17 Mei en 7 Juli. 
Door de laatste wijziging werd bereikt, dat een aansluitende 
dienst Berlijn-Amsterdam-Londen ontstond. 

De dienstregeling over 1921 was als volgt: 
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Van 14 April 
tot 17 Mei 

V 7.15 
V 8.30 a 
V 8.—* 
a 9.— V 
V 9.15 a 
a 11.25 V 
V 11.55 a 
a 12.55 V 

V 12.— a 
a 3 .— V 

7.45. 

6.05 
—, 

5,35 
5.20 
2.30 
2.— 
1.— 

2.— 
1 1 . — 

van 17 Mei 
tot 7 Juli 

V 8.15 — 
V 9.30 a 6.— 
V 8.45 — 
a 10.— V 5.30 
V 10.50 a 5.15 
a 12.30 V 2.30 
V 1.— a 2.— 
a 2.— V 1.— 

V 12.30 a 2.— 
a 3.30 V 1 1 . — 

van 7 Juli 
tot I October 

V 8.15 — 
V 9.30 a 2.20 
V 8.45 — 
a 10.— V 1.50 
V 10.50 a 1.35 
a 12.30 V 10.45 
V 1.— a 10.15 
a 2.— V 9.15 

V 12.30 a 10.15 
a 3.30 V 7.15 

Post R'dam C S . 
R'dam Whvn. 
Post A'd C S . 
A'dam Schphl. 
A'dam Schphl. 
Bremen 
Bremen 
Hamburg 
Aanslui t ing: 
Bremen 
Berlijn 
* vanaf 1 Mei: 

2. A m s t e r d a m - R o t t e r d a m - L o n d e n werd 14 April geopend 
en 19 November ges t aak t . Heen was he t to t 3 October een 
middagdienst, d a a r n a een ochtenddienst . De te rugvluchten 
vanaf Londen werden steeds 's voormiddags begonnen. 

De d iens t regel ing was als volg t : 

Post Ams te rdam C S . 
Amsterdam Schiphol 
Post Rot te rdam C S . 
Rotterdam W a a l h a v e n 
Rot terdam W a a l h a v e n 
Londen 

Van 14 April 
to t 3 October 

v 12.45 ^ 
v 
v 
a 
V 
a 

van 3 October 
tot 19 November 

2.— 
1.30 
2.30 
2.45 
5.25 

a 2.05 

V 1.35 
a 1.20 
v l O . — 

V 9.15 
v 10.30 
v l O . — 
a l l . — 
V 11.15 
a 2.— 

a 2.35 

V 2.05 
a 1.50 
V 10.30 

3. A m s t e r d a m - R o t t e r d a m - B r u s s e l - P a r i j s met aans lu i t ing 
van Brussel n a a r Londen, werd 4 Mei geopend. De aans lu i t ing 
Brussel-Londen gaf een ochtenddienst op laa t s tgenoemde 
plaats , zoodat e r dus dagelijks eeb ochtend- en een middag -
luchtpostverzending n a a r Enge land kon plaatsvinden. Met 
ingang van 26 Sep tember werd de aans lu i t ing Brusse l -Londen 
verbroken. De lijn n a a r Pari js werd he t heele j a a r ui tgevoerd. 

De d iens t rege l ing was als vo lg t : 

Post A'd. C S . 
A'dam Schphl. 
P o s t R ) d . C S . 
R'dam Whvn. 
R'dam Whvn. 
Brussel 
Brussel 
Parijs 
Aanslui t ing: 
Brussel 
Londen 

Van 4 Mei van 17 Mei 
tot i7 Mei tot 3 October 

v 8.— — V 8.45 — 
V 9.15 a 5.05 v 10.— a 5.15 
V 8.45 — v 9.30 — 
a 9.45 V 4.35 a 10.30 v 4.45 
V 10.— a 4.20 V 10.45 a 4.30 
a 10.40 V 3 .— a 11.15 v 3 . — 
V 11.10 a 2.30 V 11.45 a 2.30 
d 1.10 V 12.30 a 1.45 v 12.30 

V 11.45 — V 11.45* — 
a 2.15 — a 2.15* — 

van } October 
toe volgend jaar 

V 9.15 — 
V 10.40 a 2.35 
V10.— — 
a 11.10 V 2.05 
V 11.25 a J.50 
a 12.05 V 12.30 
V 12.35 a 12.— 
a 2.35 V 10.— 

* Aanslui t ing vanaf 26 September verbroken. 
4. De rech t s t reeksche d iens t A m s t e r d a m - R o t t e r d a m - P a r i j s 

werd 17 Mei inges te ld en 3 October ges taak t . De heenvluchten 
vonden p laa t s : Maandags , Woensdags en Vri jdags: pos tver 
zending A m s t e r d a m C S . 12.45, Ro t t e rdam C S . 1.30; ve r t r ek 
van Schiphol 2 uur , a ankoms t Par i js 5.30. 

Dinsdags, Donderdags en Za te rdags werd te ruggevlogen: 
vertrek uit Par i j s om 10 uur , aankomst Ams te rdam (Schip
hol) 2.15. De tusschen land ing te Rot te rdam on de t e r u g 
vluchten werd v a n a f 27 Mei opgeheven. 

5. H a m b u r g - K o p e n h a g e n . H e t dure lijntje w a a r de brieven 
25 cent per 20 g r a m kost ten. Zooals reeds gezegd, gaf de 
dienstregeling h i e r v a n géén aans lu i t ing op de luchtlijn vanaf 
Nederland. De Neder landsche zending voor deze lijn werd per 
nachttrein A m s t e r d a m - B e n t h e i m IV n a a r H a m b u r g ver 
zonden, a r r iveerde er om 8.05, en kreeg zoo de aans lu i t ing 
op het vl iegtuig. 

De luchtpost voor Kopenhagen, welke me t dienst 1 vloog, 
ging van H a m b u r g af per t r e in en boot. 

De luchtdienst n a a r Indië. 
Met de i ngang van de winterd iens t rcge l ing der K.L.M, op 

3 October j .1. we rd voor he t ee r s t Bas ra in I r ak door de u i t -
vliegende toes te l len aangedaan . De eers te vlucht n a a r T a r a -
kan is thans u i tges te ld to t December. 

BUITENLAND. 
De oceaanvluchten der Luf thansa . 
Blijkens een mededeel ing van de Duitsche Luf thansa vond 

bij de proefvluchten van de Dornier 18 vliegbooten met diesel
motoren, de Aeolus en de Zephyr, van de Azoren n a a r New 
York V.V., nog geen officieel postvei-voer p laa t s . De eers te 
postvlucht zal waarschijnli jk niet voor het volgende j a a r 
p laatsvinden. 

Engeland . 
De mijlpalen van de ontwikkelingsgeschiedenis der Imper ia l 

Ai rways zijn zeer zeker ook bui tengewoon in te res san t voor 
den Neder landschen luchtpos tverzamelaar . Hier volgen ze : 

1924. 
31 Maar t . De Imper ia l Ai rways wordt opgericht . 
26 Apri l . De dageli jksche dienst Londen-Par i j s begint . 

1 Mei. D* dagelijksche dienst Sou thampton-Guernsey be 
gint . 

3 Mei. Opening van den dagelijkschen dienst Lenden-
Keulen. 

17 Juni . Begin van den dagelijkschen zomerdiens t Londen-
Par i j s -Base l -Zur ich . 

1925. 
31 A u g u s t u s - 1 October. Verkenning van de luchtroute 

Ka i ro -Karach i . 
1926. 
27 December. De veer t iendaagsche dienst — zoowel voor 

pos t - als passag ie r sve rvoer — over de route Kairo ( E g y p t e ) -
Bas ra ( I r ak ) word t geopend. H e t ve r t r ek van he t v l iegtuig 
geeft aans lu i t ing op de mailbootdienst Marse i l l e -Por t Said. 
Dit is de eers te e tappe van den Enge land-Br i t sch Indië dienst. 
De ver leng ing v a n B a s r a naa r Karach i word t opgehouden 
door diplomatieke moeilijkheden met de Perzische regeer ing . 

1927. 
7 J a n u a r i . Begin van den veer t iendaagschen dienst B a s r a -

Kairo . 
1 Apri l . Wekelijksche dienst Ka i ro -Bas ra begint . 
1929. 
28 Februa r i . S lui t ing van den dienst Sou thampton-

Guernsey. 
30 Maar t . Wekelijksche dienst Londen-Karach i geopend. 

7 Apri l . Ee r s t e t e rugv luch t van dezen dienst . 
30 December. De wekelijksche dienst Londen-Karach i word t 

verlengd to t Delhi door de Indian Sta te Air Services. 
1930. 
11 Apri l . Beëindiging van de verkenning der K a i r o - K a a p -

stad route , welke 11 November 1929 begonnen w a s . 
2 Jun i . Ins te l l ing van een Europeesch luchtrecht van 4 d. 

voor de eers te ounce. 
1931. 
28 Februar i . De wekelijksche dienst Londen-Mwanza 

(Tangany ika ) voor passag ie r s en post ingesteld. 
10 Maar t . Ee r s t e t e rugv luch t begint, 

4 Apri l . Exper imentee le ver lenging van den Londen-Delhi 
dienst to t Aus t ra l ië . He t v l iegtuig s t randde te Koepang, v a n 
w a a r de post werd opgehaald door C Kingsford Smith en 
gebrach t n a a r Darwin , v a n w a a r de Qantas voor verder ve r 
voer n a a r Melbourne zorgde. 

25 Apri l . Tweede proefvlucht naa r Aust ra l ië . Pe r Imper ia l 
Ai rways n a a r A k y a b ( B u r m a ) en v a n d a a r m e t Kingsford 
Smith n a a r Sydney. 

17 October. H e t vervoer van Londen n a a r Br i t sch- Indië 
g a a t voor taan als vo lg t : Londen-Par i js per vl iegtuig, Pa r i j s -
Brindisi p e r t re in , Br ind i s i -Athene-Cas te l rosso-Hai fa per 
vl iegtuig, Ha i fa -T ibe r i a s per autobus en T iber ias -Karach i 
per vl iegtuig. 

21 October. H e t vervoer Londen-Mwanza wordt thans als 
volg t : Londen -Athene gelijk bovenstaande, Athene-Mwanza 
per vl iegtuig via Mirabel la (Kre t a ) en Alexandr ië . 

9 December. Kers tv luch t Londen-Kaaps tad als proefvlucht 
vanaf Mwanza. De post a r r iveerde 21 December t e Kaaps tad . 

29 December. L a a t s t e vlucht der India S ta te Air Services 
tusschen Karach i en Delhi. 

1932. 
20 J a n u a r i . De wekelijksche dienst Londen-Mwanza word t 

voor postvervoer ver lengd n a a r Kaaps tad . 
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27 Januari. Eerste terugvlucht hiervan begint. 
27 April. De dienst v*rordt opengesteld voor passagiers

vervoer. 
1 October. De Londen-Karachi route wordt vanaf Basra 

verlegd naar de Arabische zijde van de Perzische Golf. 
1933. 
18 Februari. Er zijn 10.000.000 mijlen door de luchtvloot der 

Imperial Airways afgelegd. 
I Juli. Wekelijksche dienst Londen-Karachi verlengd tot 

Calcutta. 
I I Juli. Eerste terugvlucht hiervan begint. 
23 September. Verlenging van Calcutta naar Rangoon. 

2 October. Eerste terugvlucht Rangoon-Londen begint. 
9 December. De wekelijksche dienst Londen-Rangoon 

wordt verlengd naar Singapore. 
31 December. Eerste terugvlucht Sin^apore-Londen begint. 
Denemarken. * 
Ter gelegenheid van de Noord-Europeesche postzegelten

toonstelling te Hersens vond 7 September j.1. een postvlucht 
plaats van daar naar Kopenhagen. Op de tentoonstelling 
werden speciale enveloppen verkocht en werden de zegels van 
een speciaal stempel voorzien. Voorts kregen de vliegbrieven 
nog een speciaal rood stempel met den tekst: „1ste Luftpost 
— NEPA — 7 Septb. 1936 — Horsens-Kobenhavn", waarvan 
het woord NEPA op de vleugels van een driemotorig vliegtuig 
staat, terwijl alle stukken aan de voorzijde ook het luchtpost
stempel van Kopenhagen als aankomststempel verkregen. 

Op 4 September werd de eerste binnenlandsche luchtlijn 
Kopenhagen-Aalborg (in Jutland) geopend. Hierbij werden 
geen bijzondere stempels gebezigd. De lijn geeft aansluiting 
op het K.L.M.-vliegtuig van/naar Amsterdam. 

Yougo-Slavië. 
De opening van de luchtlijn Belgrado-Serajewo-Dubrovnik 

(Ragusa aan de Adriatische Zee), die eerst 1 Juni en daarna 
15 Juni zou plaatsvinden, geschiedde 1 Juli j.1. Deze lijn geeft 
aansluiting op den dienst Weenen-Belgrado. Behalve aan
komststempels werden bij de eerste vlucht geen bijzondere 
stempels gebezigd. 

De Gordon-Bennett ballonwedstrijd te Warschau. 
Ter gelegenheid van deze belangrijke ballonsportgebeurte

nis gaven de Poolsche posterijen twee bijzondere overdruk-
postzegels uit. 

Brieven met deze zegels gefrankeerd, konden met een der 
Poolsche deelnemende ballons vervoerd worden. In Warschau 
waren hiervoor twee bijzondere poststempels in gebruik, 
waarvan men hieronder de afbeeldingen aantreft. De stukken 
werden respectievelijk naar Peliszcze of, Chotynicze vervoerd, 
alwaar zij een aankomststempel kregen. 

G O R D O N 
BENNETT 

(WARSZAWA31 
3 0 - V I I I -

DZ/NA-
RODOWE 
ZAWODy 
BALOMOWE 

,WARSZAWA31 
30-VIII-
1936. 

Behalve dit officieele postvervoer vond — met medewerking 
van de Poolsche posterijen, die de stukken ook van het bij
zondere stempel voorzagen — z.g. semi-officieel postvervoer 
van de overwinnende ballon, de Belgica met als commandant 
E. Demuyter, plaats. 

Het vervoer van deze souvenirs was georganiseerd door 
een Belgische organisatie, waarbij men — blijkens de des
betreffende berichten in de dagbladen — van te voren in de 
gelegenheid werd gesteld erop in te teekenen. En door de 
belangrijke vlucht welke de Belgica maakte, èn door deze 
voortijdige openstelling van deelname voor alle verzamelaars, 
mogen deze souvenirs hier vermeld worden. Zij gingen per 
luchtpost van België of Nederland naar Warschau, kregen 
daar het bijzondere stempel en na ruim 1700 km. per ballon 
gevlogen te hebben te Archangel een aankomststempel. 

H. A. 

LEON DE RAAY f-
Zoo heeft dan toch de 

onverbiddelijke dood een 
einde gemaakt aan het 
werkzame leven van de
zen Nederlander, wiens 
naam een goeden klank 
had onder de postzegel
verzamelaars tot ver 
buiten de landsgrenzen. 

Vooral in de Engelsch 
sprekende landen was 
Leon de Raay, door zijn 
groote kennis van de 
zegels van Transvaal en 
Oranje Vrijstaat, welke 
hem in staat stelde daar
over wetenschappelijke 
studies te schrijven, zeer 
gezien. 

Op 21 Mei j.1. vierde 
de thans ontslapene zijn 

zeventigsten verjaardag. De heer W. G. de Bas schreef in 
het nuipimer van dit blad van 16 Mei 1936 een uitvoerig 
artikel over dezen veteraan der philalelie, waarin diens 
groote verdiensten als verzamelaar, zijn betrouwbaarheid en 
hoogheid van opvattingen als postzegelhandelaar, werden 
weergegeven. Wij hebben thans, bij zijn heengaan, aan deze 
korte levensbeschrijving niet veel meer toe te voegen. 

De Raay heeft het in zijn leven niet altijd gemakkelijk 
gehad, maar toch heeft hij, ongeacht groote bezwaren, weten 
door te zetten. Niet om geldelijk gewin; hij had zijn eigen, 
hooge opvatting der philatelie en voor de vei'wezenlijking 
daarvan heeft hij tot het laatst toe gestreden en geleden. 

Aangrijpend was de wijze, waarop deze doodzieke mensch 
op het jongste congres te Haarlem den wisselbeker, die hem 
het jaar tevoren te Groningen was toegekend, verdedigde. 

Heel zijn denken en doen, zijn gansche hart hing aan de 
philatelie en de bewijzen van waarachtige waardeering, hem 
te Groningen en Haarlem geworden, zijn, gelijk hij mij toe
vertrouwde, een balsem geweest voor zijn lichamelijk lijden. 

Voor hen, die Leon de Raay goed hebben gekend, wier 
hoogachting hij dus verwon, houdt dit overlijden nog iets 
anders in dan een korter of langer oogenblik van weemoed 
of verslagenheid. Hij zal voor hen, verzamelaars of hande
laren, blijven een lichtend voorbeeld van onkreukelbare trouw 
en algeheele toewijding aan wat een mensch zich ten doel 
kan stellen: in dit geval een op hooger peil plaatsen der 
philate]ie. Dat De Raay als handelaar dit heeft mogen be
reiken, strekt hem tot blijvende eere; het moge een aan
sporing zijn voor anderen, zijn werk over te nemen en te 
vervolgen. 

Wat deze man voor de philatelie heeft gedaan, moge nog 
eens opnieuw blijken uit wat zijn zoon ons schieef, kort na 
de begrafenis. 

„Wèl verliest de philatelie in hem een van zijn meest-
serieuse en getrouwe beoefenaars. Vooral sinds den dood van 
mijn moeder, in Mei 1935, werkte hij zelfs tot in den nacht 
aan zijn nieuwe werk over Transvaal, waarvan slechts 2 deelen 
voltooid zijn en 4 deelen fragmentarisch bestaan. Er zal wel 
nooit iemand komen, die dit gigantische werk zal afmaken, 
want ik kan gerust wel zeggen, dat er niemand zóó op de 
hoogte is geweest van de geschiedenis der postzegels van 
Zuid-Afrika als miJn vader." 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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En dan nog dit ontroerende uit bovengenoemden brief: 
„U kunt zich echter moeilijk voorstellen, welk een moreele 

steun bij zijn lichamelijk lijden de behaalde successen en de 
grootsche hulde te Zandvoort in die laatste dagen voor hem 
geweest zijn. Ieder, die bij hem kwam, moest de nieuwe 
tropheeen zien en precies het verhaal hooren, hoe zij ver
kregen waien, net alsof al zjjn vorige 130 medailles nimmer 
geteld werden ! Twee dagen vóór zijn sLerven besprak hij nog 
met mij de mogelijkheid om zijn lezing voor het volgend jaar 
op bed te dicteeren, want hij had reeds alles op zijn ziekbed 
uitgewerkt." 

Op 23 September j.l. kwam het einde; den 25en d.a.v. vond 
de begrafenis plaats op het Israelitisch kerkhof te Muider-
berg. De korte tijd tusschen het overlijden en de teraarde-
bestelling was voor zeer velen helaaj een groot beletsel per
soonlijk bij de plechtigheid tegenwoordig te zijn. Zeer groot 
was echter het aantal brieven enz. dat de familie mocht 
ont/angen. 

Leon de Baay is niet meer; e<-n getrouw coraparant op 'ie 
Nederlandsclie philatelistendageu naar wiens weldoordacht 
woord een ieder luisterde, zal voortaan ontbrekfi. Dn^h bi,' 
hen, die hom hebben gekend, zal de herinnering blij ven voort
bestaan aan een oprecht mensch, die het zoo goed heeft 
weten te verstaan zich veel vrienden te verwerven. 

Moge hem de vrede en rust geworden, die hij zoo rui.ii-
sf-noots heeft verdiend. v. B. 

DE POSTl AERGE-ZEGELS VAN 
DENEMAllKEN. 

Een onzer lezers zendt ons een brief ter inzage van een 
Deenschen verzamelaar, die over bovengenoemde zegels het 
volgende schrijft. 

Deze zegels worden van den opdruk Postfaerge voorzien 
om daarmede uitdrukkelijk aan te geven, dat het geen fran-
keerzegels voor postale dotleinden zijn. Voor dit laatste zijn 
zü dan ook n i e t geldig. 

De 10 kronen zegels dienen tot het verrekenen van de 
scheepsvracht tusschen Esbjerg en het eiland Fano en dat 
bijl a uitsluitend voor het vervoer van brandstof ! 

Het gemeentebestuur van Fano drijft met deze gebruikte 
postfaerge-zegels een handeltje. 

Zij behooren naar de meening van den schrijver thuis in 
een bijzondere rubriek, evenals de spoorwegzegels, b.v. zegels 
van stoomvaartmaatschappijen. 

Tot zoover de meening van dezen Deenschen verzamelaar. 
Waar ons de beteekenis van het woord Faerge niet bekend 

was, werden hem nadere inlichtingen gevraagd, die bereid
willigst werden verstiekt. Faerge beeft dezelfde beteekenis 
als vaart (Duitsch Fähre, Engelsch Ferry). 

Het Deensche postwezen heeft als vervoerinstelling eenige 
vervoergelegenheden overgenomen en exploiteert deze. Het is 
natuurlijk van belang te weten, welk bedrag voor dit vervoer 
wordt ontvangen en deze gelden strikt gescheiden te houden 
van de portobedragen. Vandaar, dat de frankeerzegels werden 
voorzien van den opdruk Postfaerge, om duidelijk aan te 
geven, dat zij voor dit speciale goederenverkeer worden benut. 

Deze opdrukken zijn uitsluitend geldig in het lokale ver
keer tusschen Esbjerg en het eiland Fano en bij het Ag-
geround expeditie- of ti'ansportkantoor. Aan het postkantoor 
aldaar zijn zij n i e t verkrijgbaar, alleen bij de vracht-
bui eaux. 

Evenmin zijn zij geldig voor het frankeeren van brieven 
en postpakketten, die verder moeten worden vervoerd dan 
op het hierboven vermelde traject. Deze pakketten moeten 
aan de postkantoren ter verzending worden afgegeven. 

De Postlaerge-zegels worden n i e t afgestempeld met 
behulp van poststempels. 

Voorts worden zij bevestigd op vrachtbrieven in het be
doelde lokale verkeer. 

Uit het vorenstaande blijkt n. o. m. dat deze opdrukken 
niet in een postzegelverzameling thuishooren. Wij deelen dan 
ook de meening van den berichtgevei, dat zij behooren te 
worden gerangschikt onder de zegels van stoomvaart
maatschappijen. 

PORTRETGALERIJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Aanvullingen: 

rv^nv^p^»««* 

M É « M * 

5a. ABU BAKAR RI AYALN Shah. 
Shah van Perak. Nadere bijzonderheden 

ontbreken mij. 
Portret: Perak, 1935. 
60a. Susan B. ANTHONY. 
Geboren op 15 Februari 1820 te South 

Adams (Mass.) als kind eener Quaker
familie. Was jarenlang leerares te Ro
chester N.Y.; sinds 1852 bezig met de or
ganisatie der vrouwenbeweging. Behalve 
de gelijkgerechtigdheid van de vrouw 

(o.a. suffrage for women !) had ook de afschaffing der sla
vernij haar warme belangstelling. In de jaren 1884-1887 ver
scheen haar werk „A History of woman's suffrage". Zij over
leed op 13 Maart 1906 te Rochester. 

Portret: U.S.A., 1936, 3 cts. (Zie voor afbeelding onder 
Nieuwe uitgiften in dit nummer). 

80. Kamal ATATüRK. 
Geboren in 1881 te Saloniki, nam Mustafa Kemal Pasha 

dienst in het Turksche leger in het jaar 1900. Tijdens den 
Balkanoorlog werd hij kapitein in het Dardanellenleger, 
terwijl de wereldoorlog hem den rang van divisie-generaal 
bracht. 

Toen de oorlog een voor Turkije catastrofaal einde had ge
nomen, stelde Mustafa Kemal Pasha zich aan het hoofd van 
de Jongturksche beweging; in de jaren 1921 en 1922 wierp 
hij de Grieken uit Klein-Azië in een ongekend snel tempo. 
De sultan werd afgezet, de Turksche republiek uitgeroepen 
en op 27 October 1923 werd de energieke generaal eerste 
president van den staat, die onder zijn regime een bijzonder 
krachtige vooruitgang maakte. Er is thans niet langer sprake 
van den „zieken ouden man aan den Bosporus": een jonge, 
geheel hernieuwde staat is er voor in de plaats gekomen. 

Een voldoening voor den Turkschen staat was de opheffing 
van de beperkingen in zake de Dardanellen. Op beschaafdde 
en correcte wijze vroeg en verkreeg Turkije opheffing van de 
banden; op 21 Juli 1936, na de conferentie van Montreux, een 
van de lichtpunten in het sombere crisisjaar 1936, werden de 
landengten herbezet. 

Sedert 1934 bestaat in Turkije een westersch opgezette 
burgerlijke stand; de naam van den president werd toen vast
gesteld als Kamal Atatürk. Het Latijnsche schrift werd in
gevoerd; de westersche maten en gewichten, de Napoleon
tische wetgeving, de Europeesche kleeding en tallooze andere 
voortbrengselen van West-Europa werden in Turkije ge
biedend voorgeschreven. Onder leiding van Atatürk ook 
al zal men niet al zijn maatregelen en vooral zijn middelen 
willen goedkeuren werd de Turksche republiek een staat, 
waarmee rekening te houden valt. 

Portret: Turkije, 1924, 1926-1930, 
100 k. (Wellicht ook Yvert nr. 643). 

1931-1936, 1933, 1935 

mmmmmmmm 

MAM 
81. ATLACATL. 
Koning der Cuscatlan-Indianen in het tegenwoordige Sal

vador. Hij bevocht met groote kracht de Spaansche conquista
dores onder leiding van Alvaredo, nadat deze op laaghartige 
wijze hem en de zijnen had bedrogen. De strijd was echter 
hopeloos; hoewel de Spanjaarden meermalen werden ver
slagen, werden de mannen van Atlacatl op 18 Juni 1524 neer
geschoten. Nog vele jaren werd de strijd door den zoon van 
Atlacatl voortgezet. Portret: Salvador, 1924, 3 ets. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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82. AUD. 
Volgens oude verhalen koningin van Dublin; na den dood 

van haar man emigreerde zij naar IJsland met een groot 
aantal landgenooten. In de jaren 890 tot 900 veroverde zij de 
bewoonbare gedeelten van het eiland. 

Portret: IJsland, 1930, 35 a. 

83. Tancrede AUGUSTE. 
Geboren te Gap Haitien; kwam vroeg in de politiek en was 

o. a. een van de vijanden van Nord Alexis. Op 8 Augustus 1912 
stierf president Leconte een gewelddadigen dood; nog den
zelfden dag werd Auguste zijn opvolger. Hij handhaafde de 
ministers, door Leconte benoemd; trachtte de financiën op 
orde te brengen, doch was anderzijds betrokken in vele schan
dalen. Hij overleed plotseling (waarschijnlijk door vergif
tiging) op 2 Mei 1913 te Port au Prince. 

Portret: Haiti 1915, 7 cts. 
(Wordt vervolgd). 

^Ti'dsdiriftcnJ 

SKREPS VAN VLIEGENIERS EN LUCHTVAART. 
PER BLAD 30 CENT (REEDS VERSCHENEN 2 BLADEN). 

UITGAVE DE BRANDING, TE DE BILT. 
Wat zijn skreps ? Dat zijn kleine glasheldere foto's; geen 

reproducties, neen, origineele afdrukken, ongeveer 4 bij 5 cm. 
groot. Waarom ze hier te bespreken ? Omdat ze prachtig zijn 
ter illustreering eener luchtpostverzameling. 

We kennen allen wel die mooie fotokaarten van vliegtuigen 
en zeppelins, die slechts één bezwaar hebben, n.1. dat zij 
— door de onderlinge prijsafspraken der fabrikanten — véél 
te duur zijn. Vandaar dat wij het verschijnen der skreps zoo 
toejuichen: ze zijn prachtig èn uit één vel van 30 cent kan 
men er 25 verschillende uitsnijden. 

Vrijwel elke foto past bij een luchtpoststuk in onze ver
zameling. Heeft u brieven van K.L.M.-vluchten naar Oost-

of West-Indië ? Bij de skreps vindt u foto's van de vlieg
tuigen en piloten. 

Een zeppelinpostverzameling ? Hier zijn de foto's van de 
oude en nieuwe luchtschepen. Een algemeene luchtpostver
zameling ? Foto's van de vliegtuigen, die op de luchtpost
zegels zijn afgebeeld, vindt u tusschen de skreps. 

Twee bladen zijn er nog maar uitgegeven. Ja, zeker: ik 
verlang al naar het derde blad. Wat doen ze het mooi bij de 
vliegbrieven ! H. A. 

PRIJSLIJST NR. 22 NEDERLAND EN KOLONIEN 1937. 
UITGAVE POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON, 

PASSAGE 25-27, DEN HAAG. 
In September is de nieuwe druk van de prijslijst van de 

firma Keiser verschenen. De opzet is gelijk aan die van 
vorige jaren, zoodat wij hierover niet behoeven uit te weiden. 
De lijst geeft alle hoofdnummers en vermeldt verder de be
langrijkste afwijkingen als kopstaande opdrukken, en de typen 
der portzegels. Het boekje is van uitstekende afbeeldingen 
voorzien. Belangstellenden zullen goed doen, een exemplaar 
bij de firma aan te vragen. B. 

OPROEP. 
Onder leiding van de vereeniging Nederland-Polen zal van 

9 t.m. 17 Januari 1937 te Amsterdam een tentoonstelling 
worden gehouden van postwaarden en philatelistische lite
ratuur, uitsluitend betrekking hebbend op de republiek Polen. 
Er zijn 5 afdeelingen, n.1.: 1. postzegels gespecialiseerd; 
2. postzegels niet gespcialiseerd; 3. poststukken; 4. post
waarden ingezonden door juniores; 5. philatelistische litera
tuur. Nederlanders en buitenlanders, die hun vaste woonplaats 
in Nederland hebben, kunnen inzenden. Er worden geen 
kosten van plaatsruimte in rekening gebracht, terwijl ook de 
verzekeringskosten geheel voor rekening van de vereeniging 
Nederland-Polen komen. Alleen de toezending van het ten
toongestelde is voor rekening van den inzender, terwijl de 
terugzending ervan wederom geschiedt op kosten van de 
vereeniging Nederland-Polen. Elke inzender ontvangt een 
herinneringsmedaille. Bovendien zijn er als prijzen kunstvoor
werpen beschikbaar gesteld (o. a. door de Poolsche regeering, 
Poolsch gezantschap, Poolsch consulaat-generaal, Vereeniging 
Nederland-Polen). Ik verzoek verzamelaars van Polen aan 
deze tentoonstelling te willen deelnemen, zelfs de eenvoudigste 
inzendingen zijn welkom. Volledige inlichtingen en reglement 
worden gaarne verstrekt door den secretaris van het uit
voerend comité, den heer W. G. Zwolle, Oranje-Nassaulaan 37, 
Amsterdam, Z. 

ATTENTIE 
teneinde misverstand te voorkomen ! 

De verzameling Napels, welke bij Rietdi jk gevei ld zal worden, werd gedeeltelijk 
bi jeengebracht door mijn over leden Echtgenoot. Zij werd 
echter NIET door mij Ingezonden, aangezien de collectie 
sedert 1934 in het bezit was van Not. Hoffnnann te Eindhoven, 
terwijl tevens de naam, zonder MIJN toestemming, werd vermeld. 

Den Haag, 100ctober1936. (i66) Mevr. J. G. VAN DIETEN-BOELEE. 
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DE BLADEN IN ONS ALBUM. 
De vragenbus in he t Sep tember -nummer behandel t de 

aardige kwestie waa rom in onze albums de bladen altijd 
aan de rechterzijde zijn bedrukt , waardoor bij he t omslaan 
gevaa r voor dubbelvouwen van de daarop gep lak te zegels 
bes taa t . Verander ing hier in aan te brengen zou dan gepaard 
moeten gaan me t een algeheele verander ing in den druk. 

Ik wil in verband hiermede nu een geheel andere oplossing 
aan de hand doen, die geenerlei drukverander ing medebrengt 
en toch hetzelfde r e s u l t a a t doet bereiken, op m. i. al zeer 
eenvoudige wijze. 

We leggen de gewoon bedrukte en beplakte bladen in om
gekeerde volgorde in he t album, de oudste u i tgaven van ieder 
land dus onderop ! 

Wanneer we nu, van onder af aan beginnend, de bladen van 
links n a a r rechts omslaan, krijgen we de gewone volgorde 
weer, m a a r hebben we geen gevaar meer, da t de zegels 
beschadigd kunnen worden. 

Een verder voordeel hierbij is, dat het omslaan vanu i t 
de l inkerhand veel hand ige r g a a t ; ook he t toevoegen van 
nieuwe bladen, nu bovenop het betreffende land i. p . v. onder
op, is wel zoo gemakkeli jk. H. W. BOREL. 

( 

'pMlaleli^lJ 

DE ROTTE R D A M SC H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E N I G I N G 
VIERT H A A R 10-JARIG B E S T A A N . 

Op 25 October 1926 werd deze vereeniging, die zich onder 
de voortvarende leiding van haa r bes tuur k rach t ig on t 
wikkelt , opgericht . 

Zij heeft de goede gedachte gehad aan dit t ien jar ig bes taan 
een ru im-opgeze t te fees tvier ing te verbinden in den vorm 
van een „philatel is tenweek", die van 24 to t en m e t 30 dezer 
in de Maass tad word t gehouden. 

Op eers tgenoemden da tum wordt te 14 uu r in „He t Gouden 
Hoofd" aan de Zeevischmarkt deze ,,week" geopend, gevolgd 
door de opening van de tentoonstel l ing, waarop inzendingen 
zullen prijken van leden der feestvierende vereeniging. 

Op Zondag 25 October worden 's middags een bijeenkomst 
van de leden der vereenig ing en een receptie door he t bes tuur 
gehouden. Vrijdag 30 October is bestemd voor een ph i l a te 
listische bijeenkomst en de ui t re iking der op de t en toon
stell ing behaalde prijzen. Op Zaterdag d. a. v. word t een 
feestelijke philatel ist ische beurs gehouden, terwijl de dag 
verder gevuld w o r d t m e t een feestmaalti jd. 

E n tot slot op 14 November a.s. een feestavond in he t 
societeitsgebouw der Rot te rdamsche Diergaarde . 

De tentoonstel l ing is voor het publiek geopend van 24 tot 
28 dezer; op laa t s tgenoemden da tum meer in he t bijzonder 
voor de jeugd ( j eugddag) . 

Wij wenschen de jubi leerende vereeniging har te l i jk ge luk 
met haa r 10-jar ig bes taan en knoopen d a a r a a n de beste 
wenschen vas t voor he t wels lagen van haa r feest . 

NEVENBETREKKING VAN EEN POSTAMBTENAAR. 
Berigt . De Gra ins de Santé of Gezondheids Pil let jes van 

den Heer Doctor F ranck , zoo bekend door hunne geneeskracht , 
zijn nog al toos ui ts lui tend te bekomen aan he t Pos tkan toor en 
bij den Heer J . Rutt l ich, Geemploijeerden bij de Posteri jen, 
wonende op de Rozegracht , No. 174, alhier ; voor ts bevindt 
zich dit u i tmuntend Middel aan alle de Pos tkan to ren in de 
Depar tementen . 

(Ams te rdamsche Courant, 25 November 1813). 

|ADVERTENTIËN. | 

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

ZIGHTZENDIN6EN. 
U treft in mijn zendingen zoo
wel goed l<oope alsook de 
z e l d z a m e exemplaren aan. 
Rrima Exemplaren. 

Lage prijzen. 
UITGEBREIDE COLLECTIES . 
Per stuit en in series geprijsd. 

Regelmatig nieuw materiaal 
wordt in omloop gebracht. 
Bij uitstek geschikt voor den 
meer gevorderden verzame
laar. 
W. M. F. Sutherland, 

Postxegellianciel, 
Albr. Thaerlaan 49, 

UTRECHT. (158) 

Te koop éevraaéd : 
Vliegbrieven, Peliitaan naar Indié, laatste 
Uivervlucht. Engelsche Kolonien tot 1915 
(betere soorten). Aanbiedingen en zichtz. 
aan A. J. KUIJL, Javastraat I G 6 , Den 
Haag. Lid no 765 Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars. (152) 

R O N D Z E N D I N G E N . 
Inzending verzocht door handela
ren en verzamelaars van boekjes 
voor rondzending van de Nieuwe 
Phil. Ver. Groningen, uitsluitend 
Nederland en Koloniën of Europa. 

Afrekening na drie maanden. 
De commissaris: C. MEIJER, 
Mr. Moddermanlaan 11, Groningen. 

(157) 

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

a a n de adminis t ra t ie . 

PRIJSOPGAVE GEVRAAGD voor 

LANDENPAKKETTEN 
per 100 stuks, opgemaakt. Brieven 
onder no. 163 bureau van dit blad. 

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

F. J. BUENO DE MESQUITA, 
90 AVENUE LOUIS BERTRAND, 

SCHAERBEEK (BRUSSEL) 
Mijn specialiteit: 

Boekjesrondzending naar gelang referenties. 
ALLE ZEGELS VAN EUROPA 
Prijzen lager dan de concurrentie. 

Buitengewone kwaliteit. 
Groote keuze zegels van 

BELGIË, BELG. C O N G O en LUXEMBURG. 
Verzoek om toezending mancolijsten. 

Snelle uitvoering. ( '5°) 

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

CrS«) 

Ruilrelatie gezocht met Curasao- en 
Surinamezegels tegen aanbod Ne
derland, Ned.-Indië en andere zegels. 
J KEIJZER, gep. O.I. P.T.T. Ambtenaar, 

Appelstraat 246, Den Haag. 
(Lid „Philatelica"). (155) 

PLAAT- EN FOUTDRUKKEN. 
Een verzameling van ruim 1000 
verschillende van Nederland ie koop 
aangeboden door W. VAN WELY, 
Burg. Passtoorsstr. 27, Ginneken. (153) 

E U R O P A Z E G E L S O V E R C O M P L E E T . 
100 Gram Europa pl .m. 1200 stuks, o.a. 
Zweden, Noorwegen , Es t land , Joegoslavië, 
België, Turki je , Spanje, enz. O o k lucht 
post en herdenk ing voor slechts f 0,95 
franco per post . N a on tvangs t op giro 
289404, W . F . B O U M A N , Dubbeldam. (i6o) 

PÖSTZEGELNIEUWS. 
37e jaarg. vakblad f 2,— per jaar. 
Proefnummer tegen dubbele kaart. 
Ofïreeren Suriname weid. 28 en 29 
tezamen voor f 1,10 franco. 
DE POSTZEGELVERZAMELAAR, 
172 pag., 400 afbeeldingen f 1,50. 
Driehoek 6 cent f 2,— per 100. 
Vraagt onze ZICHTZENDINGEN. 
R. KINGMA, Apeldoorn. (,6,) 

A A I V G E B O D E I V : 
100 kindzegels 12^/2 1935 f 7,50 
100 zomerzegels 12V2 t935 f 6,50 
100 kmdzegels 5 c, 1934 f r,so 

IOC Emmazegels f 1,95 
IOC 12I/2 driehoek ongebr. f 16,50 

10 bloks Het Bruine Band 
Duitschland f 11,— 

X E K O O P G E V R A A G D : Alle in mijn vorige advertentie gevraagde 
soorten en verder alle weldadigheidsseries Ned B. v. Olympiade f 0,65 ; R. Kruis 
f 0,4s; G. Glazen f 0,25; Kind '31 f 0 ,35; '32 i 0,20; A.N.V.V. f 0,32; 
Zeeman f 0,19 ; Driehoekzegels 6 c. per 100 f i,—, driehoek 12I/2 c. 9 c. per stuk. 

Kassa vooruit. Porto extra. (19) 

H. DREYFUSS, Amslerdam. Anna Vondelstraat 4, Giro 86326. 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

p laa ts ingen géén ex t ra 
kor t ing verleend. 

P r ^ s dezer adver ten t ies : 
ƒ 0,75 bij voorui tbeta l ing. 
Postzegels worden niet in 

beta l ing genomen. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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PROFITEER VAN DEZE 

AANBIEDING. 
**DU1TSCHLAND, O&tropa-bl., nr. 535-538 
*^IDEM, welcladiglieid, nr. 547-556 
**IDEM, Winter-Olympiade, nr. 559-561 . 
**IDEM, Olympiade, nr. 565-572 . 
**IDEM, Congres, nr. 574-577, ook gebruikt 
**1ÜEM, Braune Band, nr. 580 . 
**BKAZ1LTK, Luchtpost Condor, nr .1-7 . 
**LIBE1UA, 5 doll., nr. 179 (nom. plm. ƒ 19) 
**KUSLAND, nr. 500-502, zeldzaam 

IDEM, nr. 541-550 
IDEM, nr. 551-554 
I D F J M , nr. 555-564, sportserie, zeldz 
IDEM, nr. 569-572 
IDEM, Luchtpost, nr. 20-21 
IDEM, idem, nr. 27-30, zeldzaam 
IDEM, idem, nr. 31-32 

■^^SPANJE, Columbus, nr. 442-456 
**IDEM, Luchtpost, nr. 37-49 
**IDEM, idem, nr. 56-67 
*'IDEM, idem, nr. 68-74 

lam 

ƒ4,50 
- 2,50 
-0,50 
-1,25 
-0,40 
-1,25 
- 3,25 
-1,95 
-1,75 
-2,25 
-2,25 
- 2,25 
-0,90 
-1,50 
- 3,75 
-1,75 
-2,25 
-2,25 
-2,25 
-1,95 

**TOUVA, nr. 30-46, slechts . . ƒ 1,25 
**IDEM, nr. 47-53, slechts . . . -0,45 
**1I)EM, nr. 54-63, nom. ƒ3,75 sits. -1,25 
**IÜEM, Luchtp., nr. 1-9, n. ƒ 6,50, si. - 2,75 

T U R K I J E , nr. 668 685 
IDEM, nr. 695-708, compleet, slechts 
IDEM, nr. 795-803, zeldzame serie . 
IDEM, nr. 804-819, slechts 

0,95 
0,75 
1,50 
0,60 

Bovenstaande zegels en series zfln slechts een 
greep uit onzen enormen voorraad. BESTEL DUS 
DIRECT, want wy hebben onze i)rvjzen nog niet 
verhoogd. — Ook Engelsche gonis Irookjes, blanco 
albums en stockboeken nog voor oude prqzen ! ! 

DB Haagsclie Postzegel Hanilel 
Noordeinde 159-196, 

Giro 110104. 
Den H a a g . 

(14) 

24, 26 en 27 October a.s. 
belangrijke 

9e Postzegelveiling, 
bevattende 

Nederland en Koloniën, 
Wereldverzameling, 

Keurcollectie Restanten. 
Geïllustreerde catalogus voor serieuze 

reflectanten gratis op aanvraag. 

Firma TEN KATE & WEEDA, 
Gasthuismolensteeg 13, Amsterdam, C.(,,,) 

Het adres 
VOOR 

Nieuwe Uitgiften, 
TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN, IS: 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, 
Pos tbus 1 (5) 

AMSTERDAM, 
Gravenstraat 17. 

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 I N : 

CATALOGUS 1937 
van België en Belgisch Congo, 
Z i e a d v e r t e n t i e i n h e t A u ^ u s t u s - n r . 
Prijs f 0,50 plus f 0,12 porto. 

Z i c h t z e n d i n é 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 . 
I V e d e r l a n d s c h e KIL>OWAAR te k o o p g e v r a a g d . 
Tevens verkrijgbaar bij ons filiaal Korvelscheweg 82, Tilburg. (121) 



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

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

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel. 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZENDINGEN. 

35 Southamptonstreet, W i l l i l © l ü l ï ï S A I M I i l § r Strand, London W.C. (34) J 
Bijzondere aanbieding Groot Brittannië. 

1913 IV, d. Postfrisch tête-bêche paar. 
Y. & T. No. 161a. Prijs fl. 3 2 , - . 

Mi jn spec ia l i t e i t : 

Zeldzame Britsche Koloniale zegels van alle tijdvakken. 
Aan mancolijsten wijd ik mijn nauwlceurigs en persooniijice aandaclit. 

Z I C H T Z E N D I N G E N w o r d e n op a a n v r a a g 
naa r e lk dee l de r w e r e l d t oegezonden . 

De goedicoopste iiandelaar in da wereld in zeldzame Koloniale zegels is: 

rr. Aiwi^EN, 
FRINTON ON SEA, ESSEX ( E N G L A N D ) . (7) 

U I T K N I P P E N en toezenden . 

i Aan HlRmU COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

VeizocKe mi j eens b i j wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang i n : 

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

(24) 

SieiKiTSIElüßiNGIIN 8 
POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON 
PASSAGE 2 5 . KWAIITEDÏÏ! D E N H A A G . 

S P E C I A L I T E I T N E D E R L A N D E N K O L O N I Ë N . 
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DE 41' UOITGÄVE, If S7, VAN D» 
CatalogusYvert&Tellier-Champion. 

P
rijs: fr. 42,—

 Porto extra: fr. 8
,9

0
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Bulletin H
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pion. 
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ent: 10 fr. per jaar. 

G
eïllustreerde Prijslijst von Pakketten 
tegen gereduceerde 

prijzen franco 
op aanvraag. 
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