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ZEER B E L A N G R I J K E 

127ePÖ8TZEGELVEILINß 
TE 'S-GRAVENHAGE, HOTEL VICTORIA, SPUISTRAAT. 

Deze veiling bevat 
o.a. een belangrijke verzameling 

Duitschland 
(Bezette Gebieden, enz.), 
Oud-Duitsche Staten, 

Duitsche Koloniën, enz., enz., enz. 

Vraagt nog heden toezending van 
den geïllustreerden veiling-catalogus. 

mr Voor de JANUARI-VEILING 
kan nog worden bijgevoegd. 

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

(8) 

Te koop gevraagd 
goed onderhouden EUROPA- of 
WERELD VERZAMELING. 

Verzameling BETERE ZEGELS 
van de U.S.A. 
OUDE ZEGELS op BRIEVEN, 
onverschillig van welk land, mits in 
prima kw^aliteit. 

Alle mogelijke GELEGENHEIDS-
ZEGELS van NEDERLAND, 
gebruikt en ongebruikt, in.elke hoe
veelheid. 

v̂  oor onze a.s. 

# 

Januari-veiling 
kan nog tot 1 DECEMBER goed 
materiaal worden ingezonden. 

HEKKER'S 
Postzegelhandel N.V. 

u i .ec t i« : P. J . Hekker, beëedigd makelaar en philatelisfisch expert. 

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

Steeds gaarne bereid ook uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen! 
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N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



postzegelhandel p . Hoogerdgk, 
M0LENST8UT 22, DEI) HUG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENINO 9299S. 
Supplementen 1937 verkrijgbaar voor Schaubek-, 

Ka-Be- en Schwaneberg-Albums. 
PRIJSLIJST VAN ALBUMS 

EN ALLE BENOODIGDHEDEN 
GRATIS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR. 

AANBIEDING NEDERLAND. 
1872. Koning TA ai. 

Koning 22 K et. 
1899. 1, 2'A en 5 gld. . 
1919. 40 en 60 op 30 et. . 
1923.*Toorop, 2 stuks 
1924. Weldadigheid, 3 stuks 
1925. Weldadigheid, 3 stuks 
1926. Weldadigheid, 4 stuks 
1927. W^eldadigheid, 4 stuks 
1928. Weldadigheid, 4 stuks 
1929. Weldadigheid, 4 stuks 
1930. Weldadigheid, 4 stuks 
1931. Weldadigheid, 4 stuks 
1932. Weldadigheid, 4 stuks 
1933. Weldadigheid, 4 stuks . 
1934. Weldadigheid, 4 stuks 
1935. Weldadigheid, 4 stuks 

ƒ 0,25 
-],50 
- 0,25 
- 0,10 
-0,85 
-0,25 
-0,25 
-0,45 
-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,30 
-0,60 
-0,35 
-0,30 
-0,30 
-0,30 

PORTO EXRA. (10) 

Excelsior Ei Alt, vxceisior rwuropa-/\iDuin 
in zes k lemDanaen m e t fcunstleder over t rokken. 

Dit is absoluut een compleet album, 
in Nederlandschen tekst, 

en 
Nederlandsch fabrikaat. 

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

Prijs in zes deelen 1 40,— 
(veertig gulden) , te betalen in twaalf t e rmi jnen . 

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

BADHUISWEG 4 4 , 
DEN HAA6 (Post Scheveningen). 
A A N K O O P - V E I L I N G E N - V E R K O O P . 
Telefoon 5 S 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 

■■r ZOOEVEN VERSCHENEN: 

SPECIALE AANBIEDIN6 No. 5 
ClVOVEiVlBER), 

bevattende een prachtige, gedetailleer
de collectie (ruim 600 kavels) 

NEDERLAND & KOLONIËN EN EUROPA, 
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 en f r a n c o ! 
Een PRETTIGE, VOORDEELIGE wijze 
ter completeering Uwer verzameling! 
MIJNE 

77« POSTZEGELVEILING 
zal binnenkort te Amsterdam plaats vinden. 
(Voor DEZE veiling kunnen thans géén inzendingen meer worden aangenomen ) 

m ^ Vraagt nu reeds den geïilustreerden cata

logus aan, welke U dan bij verschijnen gratis en 
franco wordt toegezonden. 

I Voor de a.s. 78e en volgende veilingen kunnen 
inzendingen thans reeds worden toegezonden. I 

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

DISCRETIE VERZEKERD ! 

MkH POOL 
S E V E S T I S D S I N D S 1918. 

BADHUISWEG 4 4 , 
DEN HAAG (PostScheTeningen). 
Telefoon 5 5 4 6 2 9 . 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.) 

Nederlandscb Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 23 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

15e Jaargang. Breda, 16 November 1936. Nr. 11 (179). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 , - 17,50 
1/3 . - 12,50 
1'4 . - 10,— 
1/6 , - 7,50 

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. 

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

M 

. 
» 
» 

- 5,50 
- 4,50 
- 4,— 
- 3,— 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgitten, te zenden aan den hoofdredacteur, J, D. van Brink, Hulk esteinsche weg 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. Freiikel, F-endrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. ; buitenlandsche poststukken 
aan J J. Stieltjts, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 25r, Haarlem; frankeermachines aan A van der Willigen, Beeklaan 4J4, 
's-Gravennage; luchtpost aan H. L, S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

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

To t het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, 7ich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 

DE SPAANSCHE REVOLUTIEZEGELS 
VAN JULI 1936. 

Onder dit hoofd bevat het 111. Briefmarken Journal van 
17 October j.1. een interessant artikel, dat wij onverkort hier 
weergeven, aangevuld met gegevens, voorkomende in het 
nummer van 1 November d.a.v. van het zelfde blad. 

Voorop zij gesteld, dat wij de mededeelingen geheel voor 
rekening moeten laten van den medewerker aan dit tijd
schrift. Voorts herhalen wij de reeds eerder gedane waar
schuwing met het aanschaffen dezer zegels (?) de uiterste 
voorzichtigheid te betrachten en liever een afwachtende hou
ding aan te nemen, tot volledig licht over deze producten is 
opgegaan. 

Wij laten thans den schrijver, den heer Berthold Krüger, 
aan het woord. 

De burgeroorlog in Spanje heeft met zich meegebracht, dat 
het postverkeer met dit land slechts van tijd tot tijd en plaat
selijk mogelijk was en nog is. De strijd van de zoogenaamde 
„nationale militaire partij" tegen de Madrileensche regeering 
begon vanuit het zuiden des lands en Marokko. Thans onder
kent men drie groepen van machten: 1. de centrale regeering 
van Madrid; 2. de Katalaansche regeering te Barcelona; 3. de 
nationale militaire partij (met verschillende groepsindee-
lingen), die 1 en 2 bestrijdt. 

Het postverkeer met nr. 2 (Barcelona) is thans weder als 
regelmatig te beschouwen. Deze Katalaansche regeering is 
zuiver bolsjewistisch en wijst betrekkingen met 1 en 3 af, be
strijdt echter thans alleen 3. 

De post van en naar Barcelona gaat over Frankrijk. Men 
benutte steeds de gewone Spaansche frankeerzegels zonder 
eenigen opdruk, die ook thans nog in voldoende aantal voor-
lianden moeten zijn. Gelijk ons van goed-geïnformeerde zijde 
wordt medegedeeld, moet reeds de uitgifte van nieuwe fran
keerzegels voorbereid zijn en dat met het drietalig opschrift 
in het Katalaansch, Spaansch en Esperanto. Men heeft daar 
een tijdje overwogen algeheelen portvrijdom in te voeren 
voor het binnenlandsch verkeer, doch voorloopig heeft men 
dezen onzin weder ter zijde geschoven. 

De regeering te Madrid heeft het postverkeer van en naar 
de landshoofdstad van het begin van den burgeroorlog af 
scherp gecontroleerd. Binnen deze scherpe censuur is echter 
het postverkeer met Madrid eigenlijk nooit onderbroken ge
weest, daar de regeering ook heden nog een vrij doorgangs-
verkeer heeft naar de Middellandsche Zee over Malaga en 
Cartagena en daarmede naar het buitenland. 

Ook de Madrileensche regeering benutte tot op heden slfechts 
de gewone Spaansche zegels. 

Thans het gebied der nationale militaire partij, waarvan 
de revolutie uitging en die zich ten doel heeft gesteld eerst 
het geheele land onder één regeering te vereenigen en daarna 
het marxisme en het bolsjewisme te bestrijden. ') * 

)̂ Noot van den vertaler. WiJ laten deze politieke uiteen
zettingen uiteraard geheel voor rekening van den schrijver. 

Sevilla is een van de hoofdsteunpunten der militaire partij 
en daarvandaan komt het, dat men in Sevilla de eerste opdruk-
zegels uitgaf. Men wilde door deze opdrukken tegenover het 
buitenland vastleggen dat de militaire partij met de twee 
andere regeeringen niets te maken wil hebben. Men voorzag 
de koerseerende Spaansche frankeerzegels in de waarden 
1, 2, 5, 10. 15, 20, 25, 30, 30, 40, 50 en 60 centimos, 1. 2. 4 en 
10 pesetas en het expresse-zegel van 20 centimos van den 
4-regeligen opdruk „Sevilla" Viva Espana Julio 1936". 

Deze zegels zijn alle aan het slot van dit artikel opgenomen. 
Op de illustratie komt een 30 centimos met dezen opdruk voor. 

Geheel nieuw is het toeslagzegel van 5 centimos groen, 
links op de afbeelding. Wij zien op dit, aan boven- en onder
zijde slecht-getande zegel het wapen der stad Sevilla en 
daarboven het opschrift „Pro Sevilla"; onderaan 5 centimos. 
(Het onder het zegel vermeide „775. - 1. M. - 8.936" heeft 
waarschijnlijk betrekking op een verordening of lastgeving). 

Gelijk ons van goed ingelichte zijde werd bericht, betreft 
het hier een verplicht toeslagzegel — overeenkomstig de ge
meentelijke zegels van Barcelona. Dit toeslagzegel moest ge
durende eenigen tijd op alle in Sevilla ter post bezorgde 
brieven worden geplakt naast de gewone frankeering. 

De groote eilanden der Balearen (een eilandengroep voor 
de Golf van Valencia) zijn van het begin der revolutie af 
een belangrijk steunpunt geweefst der nationale militaire 
partij. Op deze eilanden — meer in het bijzonder op het 
belangrijkste eiland Mallorca — heerscht niet zooveel ar
moede als op het vasteland en de bevolking is hier meest 
politiek rechts georiënteerd, deels zells nog monarchistisch, 
minstens echter geloovig katholiek. 

In het begin van Augustus 1936 werden 
ioor het hoofdpostkantoor alle te Palma 
di Mallorca nog voorhanden Spaansche 
zegels overdrukt met ! Viva Espana ! 
Mallorca 19 Julio 1936. 

Volgens Wilhelm Wolfschlag in „Die 
Post" waren slechts ongeveer 10.000 zegels 
voorhanden en wel in de waarden 1, 2, 
15 en 30 centimos. 

Over deze opdrukken meldde genoemd 
blad: „Van de 15 centimos-zegels waren 
600 stuks voorhanden, die reeds op 3 
Augustus waren uitverkocht. 

De andere oplaagcijfers zijn mij niet precies bekend ge
worden. Naar schatting kunnen er 4000 stuks van elk der 
1 en 2 centavos geweest zijn en ongeveer 1400 van de 30. 
De geringe voorraad is daardoor wellicht verklaard, dat het 
drukke reis?eizoen reeds voorbij was en in de tweede helft 
van Juli geen verdere zegelverstrekkingen uit Madrid meer 
geschiedden. Daar het eiland nagenoeg geen industrie en uit
gezonderd den toeristentijd een zeer gering postverkeer heeft, 
waren de zegels voldoende voor het gebruik van ongeveer 
6 dagen en zullen zij zoo goed als alleen voor dit doel hebben 
gediend, want ernstige handelaren of verzamelaars waren te 
Palma niet aanwezig....." 

! Viva Espana '. 
Mallorca 
19 Julio 

1936 
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1 8  7  3 6 

0'25 + 2'00 

(Naar Senfs HI. Briefmarken Journal). 

Deze Mallorcazegels zijn natuurlijk eveneens interessant, 
alleen is het verwonderlijk, dat men thans weder te Palma 
gewone Spaansche zegels aan de postkantoren verkoopt ! ? 

De laauste revolutiezegels, 
waaro/er wij berichten willen, 
zijn afkomstig uit Spaansch
Maickko, dus uit het gebied, 
dat het uitgangspunt is der 
nationale revolutie. 

Op 20 Augustus j.l. verscheen aan alle postkantoren der 
Spaansche zone, zoowel in Ceuta als Melilla, een verplicht 
+oeslagzegel van 25 centimos + 2 pesetas. 

De toeslag wordt geheven ten bate van de „nationale 
wedergeboorte" (zie voorts het medegedeelde op blz. 194 
van het Septembernummer. Vert.). 

De post, met deze zegels gefrankeeid en die ter verzen
ding toegelaten wordt, brengt men in nationale vliegtuigen 
over naar Sevilla of Jerez, van we a • de doorzending geschiedt. 

Voor den opdruk benutte men het koerseerende frankeer
zegel van SpaanschMarokko, 25 centimos, rood. 

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de 19e Juli 1936 door de 
nationale militaire partij wordt beschouwd als de geboorte
datum der nationale Spaansche beweging. 

Tot zoover de schrijver van dit artikel. 
Hieronder volgt dan de opgave van de tot 

dusverre verschenen opdrukken. Hoe weinig 
houvast men thans nog heeft blijkt reeds 
hieruit, dat in deze opsomming, eveneens 
ontleend aan het 111. Briefmarken Journal, 
de opdruk Sevilla Viva Espana geheel an
ders is dan de door den schrijver gemelde 
(zie afbeelding; de tekst Viva Espafia is 
diagonaalsgewijze aangebracht). 

A. — Met dezen opdruk zijn dan ver
schenen de koerseerende frankeerzegels: 

1 centimo, blauwgroen. 
2 centimos, lichtbruin. 
5 „ bruinzwart. (Rood). 

10 „ groen. 
15 „ zwartgroen. (Rood) 
20 „ violet. (Rood). 
25 „ wijnrood. 
30 „ karmijn 
30 „ rood. 
40 „ donkerblauw. (Rood). 
50 „ ultramarijn. (Rood). 
60 „ olijfgroen. 

1 peseta, zwart. 
2 pesetas, blauw. 
4 „ lilarose. 

10 „ roodbruin. 
Expressezegel 20 centimos, rood. 

(De opdruk is in zwart aangebracht, tenzij het tegendeel 
is aangegeven). 

B. — Het reeds genoemde verplichte toeslagzegel „Pro 
Sevilla" 5 centimos. 

C. — Opdruk ! Viva Espana ! Mallorea 19 Juli 1936 
(4regelig) op koerseerende frankeerzegels: 

Sevilla 

„VIVA 
ESPANA" 

Julio 1936 

1 centimo, blauwgroen. 
2 centimos, lichtbruin. 

15 „ groenblauw. 
30 „ karmijn. 

D. — Het reeds genoemde toeslagzegel voor Spaansch
Marokko „18736 - 0'25 + 2'00 = " . 

Juist was dit artikel beëindigd ,toen de 
heel Traanberg ons meldde op handels
eoriespondentie, te Amsterdam ontvangen, 
de hierbij afgebeelde opdrukken te hebben 
gezien op het courantenzegel 1 centimo 
groen en het frankeerzegel 50 centimos 
blauw. 

Vv'ij noteeren dus onder een nieuwe 
rubriek: 

E. — \orongenoemde opdrukken op: 
1 c. I 5 c , groen. (Opdruk zwart). 

50 „ + 5 „ blauw. (Opdruk rood). 
Het IS ons voorts een genoegen te kunnen mededeelen, dat 

de heer Traanberg binnenkort over dezee en andere Spaansche 
ondr.ikken een artikel in ons blad zal publiceeren. 

V B . 

r VIVA ESPANA 
CORREOS + 5 ets. 
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AGOSTO t93« 
A YUTAMIENTO 

CADIZ 
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AUSTRALIË. 
Portzegel in de koerseerende teekening, doch op papier 

met het meervoudig watermerk kroon en C of A: 
6 pence, geelgroen en rood. 

BELGIË. 

'̂  

1 * 

; 
i 

l *' 

\|riiiiiir,s. : 

^ CMARLEROt 1 • 

••••J 

De bereids aangekondigde speciale zegels, uitgegeven ter 
gelegenheid van de postzegeltentoonstellingen te Charleroi en 
BorgerhoutAntwerpen, gewerden ons door de vriendelijkheid 
van den heer Derathé te Brussel. 

Elk is afzonderlijk gedrukt op een velletje met breede 
randen; voor Charleroi op blauwgetint, voor Borgerhout op 
wit papier. 

Te vermelden zijn: 
70 + 30 centimes, bruin. (Stadhuis van Borgerhout). 
2 frs. 45 + 55 centimes, blauw. (Idem van Charleroi). 

De zegels zijn onberispelijk van druk; 
de oplaag van elke waarde bedraagt 
50.000 exemplaren. 

BIJ A WAR (Juli 1936). 
Frankeerzegel volgens 

doorstoken: 
6 pies, wijnrood. 

afbeelding. 

BMTI 
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^^cr^^^^31 
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i^Äwi^l \ 
M^j^^yfaJ, J A 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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DENEMARKEN (September 1936). 
De aanvullingswaarden der her

vormingsserie zijn thans versche
nen, weergevende de Nicolaikerk: 

5 öre, groen. 
7 „ violet. 

30 „ blauw. 
De twee eerstgenoemde waarden 

zijn gedrukt in het formaat van het 
Tausen (niet Tavsen) zegel. 

De 30 öre stelt de kerk van Ribe 
voor. 

FRANKRIJK 
Onderstaand toeslag:zegel van 1935 voor werklooze intel

lectueelen werd voorzien van een waardeopdruk in zwart: 
20 c. op 50 centimes, steenrood. (Yvert nr. 308). 

De vervallen waarde 2 fr. is door dezen opdruk onzicht
baar gemaakt. 

GROOTLIBANON. 

■ÉM 

mmmmmmm^ iiiiinmwwi>wwwwm« 
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Voor deze republiek verscheen een serie ten einde de 
aandacht der toeristen op de schoonheid van het land te 
vestigen. 

Te melden zijn: 
0,50 p., donkergroen. 5 „ wijnrood. 
1 „ oranjerood. 10 „ bruin. 
2 „ leiblauw. 15 „ roodbruin. 
3 „ geelgroen. 25 „ groen. 

Op de 0,50, 2, 5 en 25 piastres is een skiscene weergegeven, 
op de andere waarden de baai van Djounie. Alle zijn gedrukt 
in het afgebeelde formaat. 

Van de 4 laagste waarden werden elk 50.000, van de 5, 
10 en 15 piastres elk 20.000 en van de 25 piastres 10.000 
stuks gedrukt. 

GUATEMALA. 
Ter viering van den 115en verjaardag van 's lands onaf

hankelijkheid werd onderstaand zegej van 1927 voorzien van 
den blauwen opdruk 1821 / 15 de Septiembre / 1936: 

1 centavo, oljjf. (Yvert nr. 227). 
Honderdduizend exemplaren werden aldus overdrukt. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 

% centavo, groen en violet. 
5 centavos, blauw en bruin. 

Eerstgenoemde is gedrukt in het gewone formaat en toont 
een stadsgezicht, de tweede in groot, liggend formaat met 
een landkaart. 

mmwmmfmvmmmnmm 
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Voorts verschenen de volgende luchtpostzegels: 
Interior: 

50 centavos, blauwgroen. 50 „ violet. 
1 quetzal, karmijn. 1 quetzal, donkergroen. 

Exterior: 2i4 „ karmijn en olijf. 
4 centavos, geel. 5 „ oranje en blauw. 

De twee laatstgenoemde zijn gedrukt in grooter formaat 
dan de andere. 

IVOORKUST. 

"POSTES 
^ 1 

^ M M 
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In nieuwe teekeningen, negerin, moskee van Bobo Dioulasso, 
kustlandschap en stroomversnellingen van de Comoë, ver
schenen onderstaande frankeerzegels: 

1 c , rose. 65 „ roodbruin. 
2 „ ultramarijn. 75 „ donkerviolet. 
4 „ bruin. 90 „ rose. 
5 „ violet. 1 fr., donkergroen. 

10 „ blauwgroen. 1 fr. 25, rood. 
15 „ rood. 1 „ 50, ultramarijn. 
20 „ ultramarijn. 1 „ 75, rose. 
26 „ rood. 2 „ ultramarijn. 
30 „ groen. 3 „ groen. 
40 „ rose. 5 „ bruin. 
45 „ bruin 10 „ violet. 
50 „ lila. ' 20 „ rood. 

In het type negerin zijn gedrukt de waarden 1 t.m. 15 c , 
moskee 20 t.m. 50 c , landschap 65 c. t,m. 1 fr. 50 en de 
overige in de teekening riviergezicht. 

Maison Fischer te Parijs dank voor toezending. 
JAIPUR. 
Onderstaande waarde der koerseerende serie frankeerzegels 

verkreeg den rooden opdruk „Service": 
Vi anna, bruinrood. (Yvert nr. 34). 

JAPAN. 
Drie speciale zegels werden uitgegeven ter herinnering aan 

het 30jarig bestaan van het Japansche bestuur over de 
voormalige Chineesche provincie Kwantoeng: 

1% sen, grijsviolet. 
3 „ karmijn. 

10 „ groen. 
In het volgende nummer brengen wij de afbeeldingen. 
LIECHTENSTEIN. 
Ter gelegenheid van de opening van het postmuseum te 

Vaduz werd aldaar van 2426 October j.1. een „salon der 
postzegels" gehouden, samenvallende met een internationale 
postzegelbeurs en het 6e internationale congres van den post
zegelhandel onder leiding van het „Internationaler Postwert
zeichenHandlerVerband" (I.P.H.V.). 

Voor deze gelegenheid werd een bijzonder zegelvelletje uit
gegeven, waarop ongetand voorkomen de koerseerende fran
keerzegels 20 en 30 rappen, gedrukt in karmijn resp. blauw. 
Elk zegel is tweemaal afgebeeld: Ie rij links 20, rechts 3Ö 
rappen; 2e rij in omgekeerde volgorde. 

Bovenaan is het vorstelijk wapen in donkerblauw en karmijn 
afgebeeld met den tekst „Fürstentum Liechtenstein"; aan den 
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voet staat „Wert Fr. 1.— + Fr . 1 . — Zuschlag" en daar
onder „Zweite Liechtensteinische Briefmarken Ausstellung 
1936 Eröffnung des Postmuseums Vaduz." 

De oplaag bedraagt 35000 stuks; het blok is slechts in zijn 
geheel geldig voor frankeering; uitgeknipte zegels worden 
door de post als nietfrankeergeldig beschouwd. 

LITAUEN. 
Het frankeerzegel 5 centu blauwgroen en groengeel, Yvert 

nr. 344, verscheen in groen. 
MAROKKO (B'itsche kantoren). 
Onderstaande frankeerzegels in fotogravure, portret van 

koning George van Engeland, verschenen met den opdruk 
Morocco Agencies en Fransche munt: 

25 centimes op 2,% pence, ultramarijn. 
50 centimes op 1 shilling, grijsbruin. 
25 centimos op 234 pence, ultramarijn. 

Alsvoren met den vertikalen opdruk Morocco Agencies: 
1 shilling, grijsbruin. 

Laatstgenoemde waarde dient voor het pakketpostverkeer. 
NICARAGUA (October 1936). 
Aan den opdrukkenstroom komt geen einde ! Thans toont 

men ons de opdrukken: 
a. Resello / Correo Aereo 1936 Interior Vale $ 0.01 op 
2 centavos, groenblauw. 
b. idem 0.02 op 3 centavos, lichtgrijs. 
c. idem 0.03 op 15 centavos, bruin. 

Alle eveneens voorzien van het controleteeken Deshon en 
Sevilla. 

d. Correo Aéreo CentroAmericano Resello 1936 op 10 
centavos, bruin. 

NIEUWZEELAND. 
De in het Septembernummer aangekondigde serie, uitge

geven ter gelegenheid van het congres der Britsche Kamers 
van Koophandel, is nu verschenen: 

y2 p., groen. 
(Woltransport). 

1 „ rood. 
(Linnenindustrie) 

2K blauw. 
(Kudde schapen). 

4 „ mauve. (Sorteering 
van fruit). 

6 „ bruinrood. (Lossen 
van een schip). 

Alle zijn gedrukt in lig
gend formaat). 

^" * » T ^ ^ 

MAM ■ ' ^ " 

OOSTENRIJK. 
Op 2 dezer zijn de gebruike

lijke weldadigheidszegels ver
schenen in de waarden: 

5 + 2 gr., donkergroen. 
12 + 3 gr., violet. 
24 + 6 fr., donkerblauw. 

1 + 1 schilling, rood. 
Alle zijn gedrukt in het af

gebeelde, liggende formaat. 
Achtereenvolgens hebben de 

zegelbeelden betrekking op het 
geven van kleedingstukken, zie
kenhulp, het verstrekken van 
brood en verwarming. 

De ontwerpen zijn afkomstig van Rudolf Jettmar te 
Weenen. De randversiering, Oostenrijksche vlag, rustend op 
het kruis, alsmede de tekst, werden verzorgd door den kun
stenaar Franz Retzl. 

Op de 5 groschen is de heilige Martinus van Tours weer
gegeven, zijn mantel deelend met een arme. 

De 12 groschen geeft een modernen dokter weer, die met 
behulp van een verpleegster een zieke bijstaat. 

De 24 groschen brengt ons weder op het gebied der le
gende: de heilige Elisabeth, brood gevende aan een bedelares 
met kind. 

De 1 shilling toont een man, een vrouw en een kind, ten 
prooi aan de koude. 

Van de groschenwaarden werden elk 800.000 stuks ge
drukt, van de 1 schilling 100.000. Laatstgenoemde is niet af
zonderlijk te koop, doch alleen per volledige serie. 

PANAMA. 
Op 24 September j.1. — den honderdsten geboortedag van 

dr. Pablo Arosemena, een van de verdienstelijkste grond
leggers der republiek Panama — verschenen twee opdrukken 
op onderstaande waarden der uitgifte 1924: 

2 centavos op 24 centavos, lichtbruin. 
5 centavos op 50 centavos, oranjerood. 

Op beide waarden is het silhouetportret van Arosemena 
gedrukt met de jaartallen 18361936 en den naam. 

Op de 50 centavos staat bovendien verticaal vermeld Correo 
Aereo (luchtpost). 

PARAGUAY. 
Kleurwijzigingen bij onderstaande frankeerzegels: 

234 pesos, violet. (Caballero). 
5 pesos, violet. (Kathedraal). 

Beide zijn voorzien van de letter C in karmijn. 
Alsvoren bij het hichtpostzegel: 

102 pesos, bruin. (Yvert nr. 85). 
PERU. 
De 2 centavos violet, Yvert nr. 293, werd voorzien van 

den vertikalen opdruk in 2 regels „Ley 8310". 
De bedoeling van dezen raadselachtigen opdruk is gelden 

in te zamelen voor den bouw van een kerk, gewjjd aan Santa 
Rosa di Lima. 

Frankeerzegel in het type der 2 centavos lila der uitgifte 
1934, liggend formaat: 

4 centavos, groen. 
RUMENIE. 
Ter gelegenheid van de marinetentoonstelling verschenen 

onderstaande toeslagzegels: 
1 + 1 leu, violet. (Onderzeeër Delfinul). 
3 + 2 lei, blauw. (Brik Mircea), 
6 + 3 lei, karmijn. (Stoomschip S.M.R.). 

Het papier toont het koerseerende 
watermerk. 

De oplaag bedraagt 50.000 complete 
series. 

Verplichte toeslagzegels voor de 
luchtvaart, alle volgens nevenstaande 
afbeelding: 

50 bani, blauwgroen. 
1 leu, bruinlila. 
2 lei, ultramarijn. 

ZWITSERLAND 

De in het vorige nummer vermelde toeslagzegels ten bate 
van de defensieleening zijn thans ook verschenen in on
gewijzigde kleuren en naast elkaar gedrukt. Boven het drietal 
is in blauw vermeld „Pro Patria 1936"; onder de zegels: 
„Preis Prix Prezzo: Fr. 2." 

Boven het opschrift Pro Patria 1936 is in rood en wit het 
Zwitsersche kruis aangebracht. Het geheel is omgeven door 
een lijstje in grijs. 

Firma Zumstein & Co te Bern dank voor toezending. 
Op het punt van afsluiting dezer rubriek ontvingen wjj in 

den nieuwen staaldruk de frankeerwaarden: 
5 rappen, blauwgroen. 35 rappen, lichtgroen. 

40 rappen, grijs. 
Voor verdere bijzonderheden zü verwezen naar de rubriek 

„Te verwachten nieuwe uitgiften" in dit nummer, 'g 'A 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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AUSTRALIË. 
De herdenking van het 150-jarig bestaan der kolonie Nieuw-

Zuid-Wales zal in Januari a.s. worden gevierd door de uit
gifte van een speciale serie. 

BELGIË. 
De gebruikelijke weldadigheids-

zegels zullen dit jaar op een van de 
eerste dagen van December a.s. ver
schijnen. 

Dank zij de zeer gewaardeerde 
tusschenkomst van den heer Derathé 
te Brussel kunnen wjj den lezers 
reeds de afbeelding bieden van de 
a.s. weldadigheidsserie: portret van 
kroonprins Boudewijn. 

De waarden zullen zijn: 10 + 5, 
25 + 5, 35 + 5, 50 + 5, 70 + 6 
centimes, 1 fr. + 25 c , 1,75 fr. + 
25 c. en 2,45 fr. + 2,55 fr. 

De toeslag komt ten goede aan 
het nationale werk tot bestrijding 
der tuberculose. 

Genoemden heer hartelijk dank voor zijn bemiddeling. 
BELGISCH-CONGO. 
Van de in het September-nummer vermelde koningin Astrid 

zegels werden 500.000 complete series gedrukt. 
BRAZILIË. 
Ter herinnering aan den honderdsten geboortedag van den 

prefect Pereira Passos verschijnen binnenkort twee zegels 
in de waarden 300 en 700 reis. 

BRITSCH-HONDURAS. 
Binnenkort verschijnt een serie frankeerzegels met kiekjes 

op het land, bestaansmiddelen van de bevolking, enz. Zü zal 
de thans in koers zijnde vervangen. 

BULGARIJE. 
Het Roode Kruis aldaar viert dezer dagen zijn diamanten 

jubileum en voor deze gelegenheid zullen drie toepasselijke 
zegels worden uitgegeven in de waarden 1, 2 en 7 lewa. 

EGYPTE. 
In April a.s. wordt de jonge koning Faruk gekroond, voor 

welke plechtigheid een speciale serie frankeerzegels zal ver
schijnen. 

E N G É L S C H E KOLONIEN. 
De vraag, of de a.s. kroning van koning Eduard VIII spe

ciale frankeerzegels met zich zal brengen is gelukkig thans 
ontkennend beantwoord door den directeur-generaal der 
Bntsche posterijen. Wel zullen tegen het tijdstip der kroning 
verschillende koloniën van nieuwe zegels worden voorzien met 
het portret van den koning, doch dit zijn géén speciale her-
innerings- of gelegenheidszegels. Het zullen de eersten zijn 
der regelmatige uitgiften. 

Ongetwijfeld zal deze mededeeling van het postbestuur bij 
menigen verzamelaar een zucht van verlichting te weeg 
brengen. 

FRANKRIJK. 
De beide Vimy-zegels ziJn eveneens gedrukt in een luxe 

uitvoering op kleine velletjes. Van de zeer beperkte oplaag 
werden exemplaren geschonken aan de Canadeesche autori
teiten, die tegenwoordig waren bij de onthulling van het 
oorlogsmonument bij Vimy. 

Maison Fischer te Parijs meldt ons het volgende. 
Binnenkort verschijnen, met een toeslag voor verschillende 

categorieën van werkloozen, de frankeerwaarden: 0.20 + 0.10, 
0.40 + 0.10, 0.50 + 0.10 en 1 fr. 50 + 0.50 (portretten van 
resp. Pasteur, Callot, Victor Hugo en Berlioz). 

De 20 centimes Rouget de Lisle, 40 centimes Marseillaise, 
75 centimes en 1 fr. 50 Vimy zijn uitverkocht en een nieuwe 
druk vindt niet plaats. 

De propaganda-zegels voor de wereldtentoonstelling 1937 
en beschreven in het vorige nummer, hebben een dermate 
slechte pers, dat zij zeer waarschijnlijk zullen worden ver
vangen door andere. Niemand zal daarover spft hebben ! 

GRIEKENLAND. 
De stoffelijke resten van koning Constantijn, koningin So

phia en koningin Olga, resp. vader, moeder en grootmoeder 
van den tegenwoordigen koning, zullen binnenkort uit de 
Russische kerk te Florence (Italië) naar Griekenland worden 
overgebracht. 

Voor deze gebeurtenis zullen enkele speciale zegels worden 
uitgegeven. 

RUANDA-URUNDI. 
Van de koningin Astrid-zegels, vermeld in het September

nummer, werden de volgende aantallen gedrukt: 1 fr. 25 + 
5 centimes 200.000, 1 fr. 50 + 10 centimes 150.000, 2 frs. 50 
+ 25 centimes 100.000 stuks. 

ZANZIBAR. 
In het Februari-nummer maakten wij reeds gewag van de 

te verwachten serie, 25-jarig regeeringsjubileum van Sultan 
Seyyid Sir Khalifa bin Harub, zooals deze potentaat heet. 

Thans weten Engelsche bladen te melden, dat deze nieuwe 
producten het portret van den jubilaris zullen brengen, voor
zien van de jaartallen 1911-1936 en dat de waarden zullen 
zijn: 10, 20, 30 en 50 cents. Zij zullen op 9 December a.s. 
verschijnen. 

ZWITSERLAND. 
De reeds vroeger aangekondigde staaldrukzegels zijn thans 

gereed en naar de afbeeldingen, die wij ervan zagen, belooft 
deze serie een aanmerkelijke verbetering te zijn van de thans 
koerseerende uitgifte. Dezelfde ontwerpen als die der tegen
woordige zegels werden gevolgd, alleen werden zij opnieuw 
gegraveerd door Karl Buckel. Nieuw-toegevoegde waarden 
zijn de 35 rappen (Burcht Neufalkenstein in de Jura) en 40 
rappen (Seealpsee met Säntis). 

Men zie voorts onder „Nieuwe Uitgiften". 
V. B. 

NecierlancJ 
en 

Overzecscïie 
Geweslen 

NEDERLAND. 
Geen ,!iuwciyk.s-zpjrels. 
Het g3 ucht ging, dat ter gelegenhe'a van het huwelijk v'an 

nrinse^ .uiliai.a en p"ins Bernhard speciale postzegels zouden 
verschijnen 

Het Alg. Handelsblad weet te melden, dat het n i e t in de 
bedoeling ligt, tot uitgifte \an bijzondere zegels over te ?aan 
bij deze gelegenheid. 

Nieuivp opiaagIett»;rs. 
J cent S; 12>^ cent (vvedeszegel) B; 15 cent K; 40 cent P. 
Tot onze verbazing is een nieuwe oiilaag van het vredes-

zpgel verschenen, terwijl de laatste j a n n alleen de gewone 
12'A cent met nieuwe oplagen uitgekomen was. De „gewone" 
serie frankeerzegels blijjt dus blijkbaar twee zegels van 12!̂ i 
cent bevatten. 

Bij de nieuwe oplaag zijn tanding, vel-indeeling, stand van 
het etsingnummer enz. gelijk aan die van oplaag A. 

Nieuwe etsingnummers. 
5 cent T: L 523, R 523; 6 cent Q: L 530, R 530; 12)^ cent 

vredeszegel B: 521; 15 cent K: 525; 40 cent P : 505. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
1 cent S: 277; l'A cent C: 272, 287, 288; 3 cent P : 274, 

290, 291. 
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Afwijkingen. 
De heer A. van der Willigen toonde ons een paartje van 

de koerseerende 6 cent, aan een Zaandamsche automaat ont
sproten, dat geheel verkeerd was afgesneden. De waarde
aanduiding van het onderste zegel ontbreekt geheel, boven 
het bovenste zegel bevindt zich een strookje met „6 cent". 
Het paar is op een zakenbrief gebruikt. 

Het L, M. Borneo te Udenhout toonde ons een kinderzegel 
van 5 cent 1930, met roltanding, waarvan door een „har
monica-vouw" in het zegel de boventanding merkwaardig 
onregelmatig gewo.Jen is. 

Geperforeerde roltandingzegels. 
De heer A. van Straaten, Den Haag, geeft ons enkele aan

vullingen op de lijst van deze zegels, verschenen in het Maand
blad van September 1934, blz. 194. 

Perf. E L: 1 en 27M cent (4-zijdig). 
Perf. H H: 9, 30, 40 en 50 cent (4-zijdig). 
Perf] N H: 12>^ cent (2-zijdig zonder watermerk). 
Perf! P G / E: 9 cent (2-zijdig zonder watermerk). 
Perf. S Z: 60 cent (4-zijdig). 
Blijkbaar nog niet vermeld: 
Perf. E E (de eerste E in Spiegelschrift): K cent (4-z.). 
Perf. L N / Q: 12>^ cent (2-zijdig zonder watermerk). 

NED.-INDIE, 
De Leger-des-Heils-zegels. 
Wij ontvingen in dank van het departement van koloniën 

een persbericht over de a.s. weldadigheidszegels. De bijzonder
heden zijn reeds alle aan onze lezers bekend; de kleuren blij
ken inderdaad dezelfde te zijn als van de exemplaren, die op 
de tentoonstelling van de firma Enschedé te zien waren 
(zie September-nummer). 

De zegels zijn gedurende de officieele verkoopstermijn 
(1 December tot en met 9 Januari) ook aan de Nederlandsche 
philatelistenloketten verkrij gbaar. 

De 10 cent koning getand 14 :14 groote gaten. 
Het October-nummer van het Postzegelblad voor Indië 

meldt de vondst van een derde exemplaar van de 10 cent 1870 
met bovengenoemde landing. Het draagt het puntstempel 16 
van Ambarawa, hetgeen overeenkomt met de theorie der 
redactie, dat de zegels uitgegeven zouden zijn in de om
geving van Magelang. 

Wij zijn zeer benieuwd of nog verdere exemplaren gevonden 
zullen worden. Het is jammer dat tanding 14 : 14 zoo bij-
äonder moeilijk op echtheid te keuren is. 

Diverse plannen. 
Oyerwogen wordt, een goedkoop correspondentie-middel in 

te voeren in den vorm van briefkaarten van 3 cent. Voor 
verdere bijzonderheden zie men de poststukken-rubriek. 

— In de groote steden zullen, als proef, depots geopend 
worden voor de verkoop van post- en zegelwaarden op 
provisie-basis. De bedoeling is, hierbij het Nederlandsche 
systeem toe te passen (als van de postagentschappen?). 
Door deze proef zal de steeds toenemende drukte aan de lo
ketten der postkantoren naar men hoopt verminderd worden. 

— En tenslotte is de aanmaak van postzegels in Indië zelf 
weer eens aan de orde. Wij ontvingen hierover het volgende 
bericht: 

„Aan de regeering zal worden voorgesteld om den aan
maak van post- en zegelwaarden voortaan hier te lande (d. i. 
in Indie) te doen geschieden, o. m. met het oog op de werk-
verruiming. Reeds is een bepaald idee gevormd, waar deze 
werkzaamheden zullen moeten gebeuren. 

Echter moet men nog het bestaande contract met de firma 
Enschedé en Zonen te Haarlem bijtijds opzeggen." 

VOOR 40 JAAR, 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN NOVEMBER 1896). 
Nederland. 
In gelijke teekening als die van 50 cents en 5 Gld. is het 

frankeerzegel van 1 Gld. verschenen. Tweekleurendruk, wit 
papier, getand ll'A-

J. K. RIETDIJK. — 

Zij vormen een behagelijke serie, onze 4 tweekleurige 
zegels ! ('t Drietal nieuwe is geheel in moderne kleurscha-
keering, die waarlijk kunstvol kan heeten. Dat de 2 Gld. 50 
daarom niet gewijzigd werd, vinden we best. Maar we mogen 
vertrouwen dat bij de eerstvolgende nieuwe teekening, ook 
deze 2 Gld. 50 in die moderne kleurtinten zal verschijnen. Deze 
vloekt nu te veel met de op- en neergaande waarden. — 
Hoofdredacteur.). Het is te verwachten, dat het bestaan van 
deze nieuwelingen kort van duur zal zijn; zoo niet met, dan 
toch zeker nä de troonsbestijging van onze Koningin zal de 
beeltenis moeten gewijzigd worden, daar men H. M. moeilijk 
kan blijven afbeelden als een jong meisje. 

Met rassche schreden komen de tegenwoordige portzegels 
in type I. Sedert de vorige opgave verschenen in dit type 
de waarden 1, ly^, 12'A, 3 5, 20 en 25 cent. Hoe zal de 
nieuwe druk van de 1 Gld. er wel uitzien ? 

België. — Ons lid, de heer Aricx, heeft allervriendelijkst 
zich gehaast, onze Redactie nog op den 15en te doen toekomen 
het hierbij geplaatst, naar onze bescheiden meening zeer on-
practisch en zeer min zegeltje ter herinnering aan de 
„W o r 1 d P a i r". Wat 'n gelukkig België, dat zulk een 
Peereboom bezit. Zijn kruin werpt wellicht vruchten af voor 
enkelen, maar kwetst het schoonheidsgevoel van duizenden. 

Het formaat, met en zonder de s o u c h e , is respectievelijk 
273^ X 3834 en 27K x 29K mM. Eene verklaring van de tee
kening behoef ik U zeker niet te geven. Ik denk ten minste 
wel dat U in dien ontoonbaren chocoladekleurigen lans-
spietser een „beschermheilige" moet zien. Men moet gemaal 
wezen om uit die teekening de heerlijke figuur van Brussel's 
patroon, „St. Joris", te maken. De afschuwelijke kleur ver
hoogt de leelijkheid. Wat daarbij de Beschermheilige, met het 
Paleis van Justitie en het Stadhuis als achtergrond, op een 
„Tentoonstellingszegel" doet, dat mag de lieve Hemel weten; 
ik begrijp geen steek ervan. 

B. 

Volgens berichten van den Indischen P.T.T.-dienst wordt 
overwogen, een goedkoop correspondentiemiddel in te voeren 
in den vorm van briefkaarten van klein formaat (8.1 X 11.4 
cm.) tegen een port van 3 cent. Hierbij zijn de kosten van 
het formulier inbegrepen. Een voorwaarde is, dat deze kaarten 
slechts aan één zijde beschreven mogen worden. Deze kaarten 
zijn bestemd voor binnenlandsch verkeer, naar Nederland, Su
riname en Curagao. Hiermede wordt dus tegemoetgekomen aan 
suggesties, welke in den Volksraad tot uiting gekomen zijn 
om vooral ten behoeve van de minder draagkrachtige be
volkingsgroepen tot lagere porti te geraken. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
De redactie mocht van Belgische zijde ontvangen „L'Entier 

Postal", dat als officieel orgaan van de Association des col-
lectionneurs d'entiers postaux te Parijs wordt uitgegeven en 
dat onder redactie staat van de beeren Brück te Brussel en 
Pflughaupt, Picard en Schoeller te Parijs. 

Als hoofdartikel bevat nr. 4 van April j.1. een beschrijving 
van de reeds verschenen Belgische briefkaarten met een op
druk ten voordeele van de werklooze bedienden. Tusschen Juni 
1933 en Februari 1935 werden 63 kaarten van 50 c. blauw 
(heraldische leeuw in den stempel) op formaat 140 : 90 uit
gegeven en 30 kaarten van gelijke waarde in het formaat 
148 : 104. Vanaf den lOen van laatstgenoemde maand werden 
3 kaarten klein en 18 kaarten groot formaat met den stempel 
van 35 c. lichtgroen met dergelijke reclames bedrukt, maar 
doordat er een drukfout geslopen was in de reclamekaart voor 
het college Saint-Julien, moesten 500 kaarten van die emissie 
worden overgedrukt. Dit geschiedde op de kaarten van 50 c. 
blauw, welke zooals bekend, wegens de tariefswijziging een 
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overdruk 35 rood in een kastje verkregen. Dit verklaart te
vens het verschil, dat bestaat in het aantal kaarten van 50 e. 
blauw, dat een overdruk verkreeg en het aantal, dat werke
lijk werd uitgegeven. De eindstand is nu, dat ^r bestaan 63 
kaarten klein formaat van 50 c. blauw (heraldische leeuw) 
en 30 groot formaat met den zelfden stempel. Verder kunnen 
die 93 kaarten alle den opdruk van 35 c. in kastje verkregen 
hebben, doch absolute zekerheid omtrent dit aantal bestaat 
niet. De postkantoren hadden wel opdracht hun nog aan
wezigen voorraad in te leveren, doch er is geen aanteekening 
gehouden van het aantal opgezonden of bedrukte kaarten. 
Voorts bestaan 3 kaarten klein formaat met het lichtgroene 
wapenschild in den stempel en 18 idem groot formaat. Daar 
komt dan nog bij de ons welwillend toegezonden kaart met 
een reclame voor een Hollandsch artikel, onlangs uitgegeven 
door het „Holland Huis" te Brussel. Men ziet op deze groot
formaat kaart een groote gele Goudsche kaas en een roode 
Edammer naast elkaar. Het opschrift luidt: Hollandsche kaas 
(zeemkleurig evenals de kaart zelf), GOUDA (rood en Edam 
(geel). Daaronder staat: „Eisch steeds deze rijksmerken", 
waarnaar met pijlen verwezen wordt en die op de kazen dui
delijk in zwart zijn aangegeven. Thans staat wederom onder 
de reclame PUBLIBEL ,ditmaal gevolgd door 210 in rood; 
kennelijk het volgnummer van dit soort kaarten. In genoemd 
artikel wordt echter vermeld, dat het aantal van dergelijke 
reclamekaarten 208 bedraagt. 

DUITSCHLAND. 
Een vrij groote reeks privaatstukken is te melden. De 

„Volksbund Deutsche Kriegsgräber Führsorge" gaf een kaart 
van 5 pf. groen en van 1 pf. zwart uit, beide met het Hinden-
burg-medaillon. 

Bij gelegenheid van den 42en philatelistendag verschenen 
kaarten welke naast den 5 pf. vliegpoststempel nog een 
extra stempel verkregen en wel zijn te noemen met 10 pf. 
bruin, 5 pf. groen en 1 pf. zwart (Hindenburg-medaillon) en 
10 pf. rood (luchtpst) plus 1 pf. zwart (Hindenburg). 

Voorts nog kaarten zonder den oorspronkelijken luchtpost
stempel, maar dadelijk met stempels 1 pf. zwart en 5 pf. 
groen (Hindenburg-medaillon), 1 pf. zwart en 5 pf. groen 
(Hindenburg-medaillon en luchtpost), 5 pf. zwart en 5 pf. 
groen (Hindenburg-medaillon en luchtpost), 10 pf. bruin en 
5 pf. groen, 1 pf. zwart met 10 pf. rood en 5 pf. groen 
(Hindenburg-medaillon en 2 luchtpoststempels). 

Dat op 23 September 1000 km. Rijksautobaan door den 
Führer aan het verkeer werd overgegeven is met een kaart 
van 6 pf. bruin herdacht; deze werd met een toeslag van 
4 pf. ten voordeele van het winterhulpwerk verkocht. De 
stempel toont het blad van een spade, waarop het waarde
cijfer 6 staat aangegeven. Boven is te lezen: Deutsche; onder: 
Reichspost, terwijl rechts naar beneden loopend Winterhilfs-
werk gedrukt staat . De linker helft aan de voorzijde is in
genomen door een fotomontage, waarop te zien is hoe de 
Führer op 23 September 1933 de eerste schop grond verzet 
en hoe de gereedgekomen weg op 23 September 1936 er uit 
ziet. Deze kaart is blijkbaar een officieele uitgave. 

De uitgever Von König te Heidelberg gaf naar aanleiding 
van de Reichs-Festspiele in zijn woonplaats 3 briefkaarten 
uit ,met aquarellen versierd en voorstellende tooneelen uit 
Götz von Berlichingen. De stempel is van 3 pf. bruin in het 
Hindenburg-medaillontype. 

Het modehuis Sältzer te Hannover gaf een reclamekaart 
van 6 pf. (Hindenburg-medaillon) uit, waarop links in diep
druk een gezicht op de Marktkerk weergegeven is met onder
schrift: Zwei Wahrzeichen Hannovers. 

Als reclame voor de Olympia-postzegeltentoonstelling te 
Dresden op 1-16-8 zijn 4 privaatbriefkaarten te melden, welke 
op de ajhterzijde versierd zijn met afbeeldingen naar mo 
lieven aan Duitsche postzegels ontleend. Het zijn de vol
gende kaarten: stempel 3 pf. bruin, afbeelding Duitsche 
arbeid; stempel 4 pf. blauwgrijs, atbee'ding Duitsche muziek; 
stempel 5 pf. groen, afbeelding Duitsche familie; stempel 
5 pf. groen luchtpost, afbeelding Duitsche luchtvaart. 

LUXEMBURG. 
In het Augustus-nummer kon ik nog niet mededeelen hoe

veel prentbriefkaarten van dit land verschenen waren. Dit is 
thans bekend; de serie bestaat uit de volgende afbeeldingen: 

Bourscheid, Clervaux, Diekirch, Echternach (2 verschillende), 
Esch sur Alzette, Ettelbruck, Larochette, Luxemburg (3 ver
schillende), Mersch, Mondorf les Bains, Remich, Vianden en 
Wiltz. 

OOSTENRIJK. 
Naar aanleiding van de Zeppelin-Olympia-reis werden 

privaatbriefkaarten van 12 gr. bruin (kleederdracht) en 15 
gr. violet (luchtpost) vervaardigd. Op de voorzijde links 
bovenaan in twee roode balken staat L Z 129 en daarnaast 
Olympiafahrt 1936 met de 5 ringen. Aan de achterzijde be
vinden zich gezichten uit de Oostenrijksche alpenwereld. 

Van 12 tot 15 September werd in Weenen een internatio
nale postzegelhandelaarsdag gehouden en ter eere daarvan 
werden 3 privaatbriefkaarten van 3 gr. rood, 5 gr. lila en 
12 gr. bruin uitgegeven. Links is daarop een gezicht op 
Weenen met den Stephanstoren afgebeeld. 

YOUGOSLAVIE. 
Met twee series prentbriefkaarten verrast ons de postdienst 

van dit land. Het zijn kaarten van 75 para groen, die voor 
1 dinar verkocht worden, en van 1.75 d. rood met een ver-
koopsprijs van 2 d. De afbeeldingen zijn voor beide series 
gelijk en komen in vier verschillende kleuren voor. Tot nu toe 
zijn bekend geworden de volgende prentjes op wit karton: 
Beograd Ulica Kneza Milosa Velikog; Bohinjsko Jezero; Bud-
va; Catinje; Crikvenica (2 verschilende afbeeldingen); Du-
brovnik (2 verschillende afbeeldingen); Hercegnovi; Hvar 
Mramorno kupalista; Jajce sa vodopadom; Korcula; Kotor; 
Letovaliste Bied; Ljubljana; Makarska; Manastir sv. nauma 
na Chridskom Jezeru; Mostar; Novi; Oplenac; PlitvicTca Je -
zera; Rab; Sarajevo; Selce; Sibenik; Skoplje; Split, Zagreb 
(2 verschillende afbeeldingen). 

ZWITSERLAND. 
De prentbriefkaartenreeks van 10 r. violet 1936 omvat 

volgende 64 afbeeldingen: Adelboden, Autoverkehr im Winter; 
Aeschie bei Spiez; Altstätten (Rheinfall, Marktgasse); Arosa; 
Aroila - Valais; Ascona - Lago Maggiore; Baden - Thermal-
kurort; Baistahl - Ruine Neufalkenstein; Basel; Basel ; Zoo
logischer Garten; Beatenberg; Bellinzona; Bern - Bundes
häuser; Biel - Bienne; Bönigen bei Interlaken; Brunnen; 
Champery et les Dents-du-midi; Le Chaux-de-Fonds, Rue 
Leopold Robert; Eglisau (Zürich); Einsiedeln - Inneres der 
Kirche; Ermatingen; Evolène - Valais; Gersau - Kurort am 
Vierwaldstättersee; Goldern - Hasliberghaus; Hilterfingen 
am Thunersee; Höfnerländchen am Etzel; Interlaken -
Blumenuhr im Kursaal; Klosters - Parsenn; Langenthai -
Gemeindehaus; Laufenberg - Kurort; Ley sin (Alpes Vau-
doises); Liestal (Schwimmbad); „Lueg" Affoltern im Em-
mental; Lungern (Obwalden); Luzern - Lucerne; Malcan-
tone (Ticino); Mogeisberg - Luftkurort; Morges - Le port; 
Motiers - Hotel de ville; Neuchatel - Chateau; Niesenbahn; 
Oberhofen am Thunersee; Ouchy; Rheinfall - Neuhausen; 
Rheinfelden - Solbad; Romanshorn am Bodensee; Rorschach 
Hafen; Russo (Valle Onsernone); Ste. Croix les Rasses (Jura 
vaudois); Sierre - Lac de Geronde - Plage; Stein am Rhein; 
Unteraegeri am Aegerisee; Weggis; Wengen; Wil (St. 
Gallen); Winterthur - Holderplatz; Klausenpass; Furkapass; 
Grimselpass; Simplonpass; Autopost Süs - Flüela - Davos; 
Sion - Hauderes; St. Moritz - Castasegna; Postauto • im 
Winter. 

NEDERLAND. 
' s - G r a v e n h a g e . Een persbericht der P.T.T. van 16 

October 1936 luidt: 
De correspondentie, welke ter post bezorgd wordt in de 

brievenbus op de tentoonstelling „Nederlandsch Fabri
kaat", welke van 22 October t.m. 1 November te 's-Graven
hage wordt gehouden, zal van een afdruk van een bijzonder 
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pos t s t empe l worden voorzien. Wij danken den heer Ki rchner 
voor de toezending van dien s tempel in he t bekende type 
k a m r a d en in den dwarsba lk de da tum, b.v. 22 Oct. 1936, welk 
j a a r t a l eveneens in het onders te segment voorkomt. Van den 
in he t vor ig nummer gemelden s tempel u i t G r o n i n g e n 
w a s dr. Benders zoo a t t e n t ons een gecorr igeerd exemplaar 
t e zenden me t da tum 25 Sep. -7 , dus uuraanduid ing , welke 
in de V.N.F. -s tempels van Amste rdam, Nijmegen en ' s - G r a -
venhage niet voorkomt. 

R o t t e r d a m . Persber ich t 
der P.T.T. van 23 October 1936 
vermeld t : 

Tijdens de Rot te rdamsche 
phi la te l is tenweek zal van 24 
t .m. 28 October een tijdelijk 
bij pos tkantoor geves t igd w o r 
den in he t c a f é - r e s t a u r a n t 
„Het Gouden Hoofd" t e R o t 
t e rdam. 

De a ldaa r t e r post bezorgde correspondent ie zal v a n een 
a fd ruk van een speciaal s tempel worden voorzien-. 

1 2 4 OCT. 1936 1 
, ^ Rotterdam. ^ . ^ 

ALLEN DIE DEN WEG 
BEGAATOF-RJJDl^ 

ALLEN.20^\^R 
IEDERS VEILIGHEID 

I n verband me t de veiligheidsweek k w a m vanaf 26 October 
in de s tempelmachines t e A m s t e r d a m C.S., ' s -Gravenhage en 
R o t t e r d a m links van den enke l r ingdagteekenings tempel de 
4- rege l ige t eks t te s t a an A L L E N DIE D E N W E G / B E 
G A A T O F - R I J D T / A L L E N ZORGT VOOR / I E D E R S 
V E I L I G H E I D en een afbeelding van een motorr i jder , f ietser , 
v rach tau to , personenauto en 3 voe tgangers plus een hond. 

R o t t e r d a m . Voorgaande teks t werd hier 30 October 
ve rvangen door een m e t afbeelding van een schip n a a s t een 
pijl, wijzende op den ver t icaal s taanden p l a a t s n a a m R O T T E R 
DAM. Boven het schip N I E U W E W A T E R W E G / 1866, er 
onder 1936 / BRUG NOCH SLUIS . 

Mededeelingen P.T.T. nr . 11206 S van 30 September 1936 
beva t t en o. a.: 

H e t pos tagen tschap ' s - G r a v e n h a g e - B a n a a n s t r a a t is na af
loop van den dienst op 26 September i-l. opgeheven. 

?Ie t i ngang van 1 October 1936 wordt he t hu lppos tkan toor 
t e Panne rden vervangen door een pos ts ta t ion . 

N u m m e r 11503 S van 7 October 1936: 
Met ingang van 27 September j . 1 . is he t pos t agen t schap 

Schiedam-Edisonplein opgeheven en vervangen door he t pos t 
agen t schap Schiedam-Boerhavelaan. 

N u m m e r 11820 S van 14 October 1936: 
H e t tijdelijke pos ts ta t ion Loosdrecht-Boomhoek is op

geheven. 
N u m m e r 12130 S van 21 October 1936: 
Met ingang van 1 November 1936 worden de hu lppos tkan 

toren t e Nibbixwoud en Vrijhoeve-Capelle ve rvangen door een 
pos t s ta t ion . 

Met ingang van 1 November 1936 wordt gevest igd he t pos t 
agen t schap Leeuwarden-Tje rk Hiddess t raa t . 

N u m m e r 12443 S van 28 October 1936: 
He t pos tagentschap Eindhoven-Tongelre werd 17 October 

j 1. opgeheven. 
Met ingang van 1 November 1936 worden de hu lppos tkan

to ren te Havel te en Ruinerwold vervangen door een pos t 
s ta t ion 

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

Vertegen
woord igers 

voor 
Nederland 

en 
Kolomen: 

(15) 

NED.-INDIE. 
D a t de instel l ing van de nach t -

expres t re inen per 1 November j .1 . 
ingr i jpende postregel ingen noodig 
m a a k t e , w a s te voorzien. Tot de 
be langr i jks te verander ingen b e 
hoor t wel de invoering van een 
3e ( ee r s t e ) bestelling te Ba tav i a -
C., Bandoeng , Cheribon, Poe rwo-
ker to , Djokja, Solo, Madioen, M a 
ge lang . Semarang en Soerabaja. 

De beste l l ingen geschieden dan 
t e Bandoeng b.v. om 11 uu r v.m., 
3 uu r n .m. en 8 uur 15 n.m. De 
3e bes te l l ing heeft zoo mogelyk 
v roeger p l a a t s . 

Afgewacht moet worden, hoe h e t publiek op deze nieuwe 
regel ing reageer t , in verband w a a r m e d e de uitbreiding van 
he t aan ta l buslichtingen en bes te l l ingen in de toekomst nauw 
samenhang t . 

Zooals men weet heeft in de vier hoofdsteden de bestel l ing 
op Zondagen p laa t s g e m a a k t voor een op des M a a n d a g s -
morgens . Deze regel ing komt per 1 November te verval len 
en de Zondagsche bestel l ing w o r d t weer ingevoerd voor 
Batavia-C. , Bandoeng, Semaran g en Soerabaja. Deze bes te l 
l ing word t des middags om 3 u u r u i tgevoerd. Ook op fees t 
dagen blijft deze bestel l ing gehandhaa fd . 

Voorts zal op de volgende kan to ren , me t he t oog op de v e r 
zending per naehtexpres t re in , een e x t r a buslichting worden 
ingevoerd: B a t a v i a - C , Bandoeng, Keboemen, Semarang, Soe
rabaja , Malang, Madioen, Kediri , B l i t a r . Djombang, L a w a n g 
en Wlingi . 13 ' " *̂  

In verband m e t de groote hoeveelheid post, welke met de 
nach texpres t re inen zal worden meegegeven, zal op eiken 
naehtexpres t re in een postgeleider mederijden, zoodat men op 
de tusschensta t ions , w a a r ges top t word t , in de gelegenheid 
wordt gesteld, indien de pos tkan to r en reeds gesloten ziin, de 
brieven zelf n a a r het s ta t ion t e b r e n g e n en in de br ieven-
bu"; te doen, welke in het pos t r i j tu i s aanwezig is. 

Voor de Bandoengsche br ievenschr i jvers is he t van belang, 
te weten dat post, voor de nach texpres t r e inen bestemd, v e r 
voerd zal worden per t rein, welke om 4 uur 50 n m. van B a n 
doeng ve r t r ek t en om 6 u u r 55 te T j ikampek aankomt, a lwaa ' ' 
aans lu i t ing word t verkregen met den nacht t re in , die om 6 uu r 
n.m. ui t Ba tav ia ver t rek t . 

Met den t re in van 4 uu r 50 n .m. wordt geen post voor 
Ba tav i a -C . vervoerd. 

Omgekeerd komt de pos t voor Bandoeng, per nach t t re in 
aangevoerd, om 8 uu r 45 des m o r g e n s aan het stat ion aan en 
wordt opgenomen in de eers te bes te l l ing van 11 uur v.m. 

De voo rdeden van he t vervoer p e r nacht t re in ziin legio. 
Zoo kan Soerabaja de mai l voor Hol land 12 uur la te r v e r 
zenden. Thans wordt de pos t op Dinsdagmorgen 6 uur per 
eendaagsche n a a r Ba tav ia -C . ve rvoerd en na 1 November 
per nacht t re in , die om 5 uu r 50 Dinsdagmiddag van Soera-
ba ja -ko ta ve r t r ek t en om 7 uu r 40 Woensdagmorgen te 
Ba tav i a -C . aankomt . 

Ook de aankomst van de mai l w o r d t belangriik vervroegd. 
Kri jgt Soerabaia de mail eers t nu des Vriidagsavonds bii a a n 
komst van de boot op Donderdag, i n he t vervolg hebben de 
Soerabajanen hun mail reeds des Vri jdagsmorgens 

Ook plaatsen, welke niet door den nacht t re in word°n a a n 
gedaan, profi teeren van de nieuwe regel ing. Zoo k r ü g t Se 
m a r a n g de mail gewoonliik op zijn vroegs t Vri idagmiddag 
1 uur . Na 1 November g a a t de voor Semaransr bestemde mail 
per nacht t re in to t Solo, wordt d a a r overgeladen on den eers ten 
t re in n a a r Semarang en Vr i jdagmorgen ontvan""^n de Sema-
T-anp-ers hun Nedo^la'^ds-^he nost . 

De verwachtino- i=i da t he t bi-ievenvervoer pe^- eenda ansehen 
e^'nres zal verminde"en ten voord^ele van rl°n nacht t re in . En 
di' k i n ook leiden to t een v roegere bes te l l i i f van de pos t -
s t i 'kken, welke des avonds per eendaagsche zullen aankomen. 

Over het a lgemeen heeft men in Nederland weinig begr ip 
vnn de afs tanden op Java . Indien m e n uedenkt dat de afs tand 
Ba tav ia -Soeraba ja ongeveer 900 k m . bedraag t , dus anderhalf 
maa l de a fs tand ' s - G r a v e n h a g e - P a r i i s , zal men begrijpen da t 
de belangstel l ing voor den nach t t r e in , waar in complete cou-
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chettes evenals aan boord van de mailschepen, groot is. 
Het Alg. Handelsblad van 2 November bevatte nog het 

volgende bericht over de eerste verbinding in beide richtingen. 
Batavia, 2 November. De eerste nachttrein in den gere

gelden dienst Batavia-Soerabaja v.v., waarin twee slaap-
rijtuigen meereden, vertrok gisteren onder zeer groote be
langstelling naar Soerabaja. 

Vandaag arriveerden de nachttreinen uit beide richtingen 
stipt op tijd ter plaatse van bestemming. 

Een speciale philatelistische postz^nding uit Batavia om
vatte ongeveer 6000 brieven, waarvan 1000 stuks bestemd 
waren om naar Nederland te worden teruggezonden, terwijl 
de zending uit Soerabaja eveneens een duizendtal brieven 
ter doorzending naar Nederland bevatte. 

NEDERLAND. 
Prancotyp. 

Machine 192 UI. 
Links van den datumstempel werd omstreeks begin Sep

tember een nieuw cliché opgenomen; een zeshoek, waarin: 
GELRIA / EMAILLE / EXTRA ZWAAR / GIPTVRIJ. 

Machine 216 VII. 
Een nieuw cliché links vertoont een afbeelding van een 

kers met opschrift: PREMIERE MARQUE en erboven de 
letters H B A. 

Machine 230 IV. 
Sedert eenige maanden wordt in deze machine een nieuw 

handelsmerk-cliché links gebruikt, waarvan de letter K dikker 
is, terwijl het cliché thans op 14 mm. afstand van de datum
stempel s taat tegen voorheen slechts 11 mm. 

Machine 326 VI. 
De Ned. Reisvereeniging liet in October links een nieuw 

cliché in de machine plaatsen, voorstellende een winterland
schap met denneboomen en als onderschrift: ALLE / 
WINTERSPORT ! * 

Machine 401 II. 
Vermoedelijk reeds sedert geruimen tijd wordt in deze ma

chine een nieuw afzenderscliché gebruikt, n.1. een vijfpuntige 
ster, waarin uitsluitend de letter S. 

Machine 489 IV. 
Door verplaatsing van het kantoor werd in het afzenders

cliché de straatnaam gewijzigd in: Tulpstraat 4-6. Links het 
van type II bekende cliché: NJHC-loten. 

Machine 562 V. 
Links werd een nieuw cliché opgenomen, bestaande uit een 

afbeelding van een skiër, waaronder: Maakt tijdig Uw / 
Wintersportplannen. 

Machine 624. 
Model C4B, sedert Juli in gebruik bij de N.V. Radiatoren-

Handelmij. te Amsterdam. Tusschen de stempels in dubbelen 
cirkel het monogram NRV. 

Machine 671. 
Model C3B, in gebruik sedert Juli 1936. Tusschen de stem

pels het handelsmerk M / W in cirkel, waaronder: N.V. 
MANNESMANNBUIZEN / HANDELMAATSCHAPPIJ / 
ROTTERDAM C. 

Machine 674 I-IL 
Model C3B, in gebruik sedert Juli 1936. Tusschen de stem

pels bij type I in dubbelen cirkel een bloemfiguur met bij
schrift: Ao. / 1871 en in den rand: FRED PHILIPS / ZALT
BOMMEL. Bij type II staat op dezelfde plaats op een ge
kleurd cirkelvlak een klimmende eenhoorn en in klein ovaal 
de letters P & P, benevens als omschrift: Peletier & Philips / 
Ao 1815. 

Machine 693. 
Model C3B, in gebruik sedert Juli 1936 bij de N.V. Ver-

eenigde Metaalverpakkingsmaatschappij te 's-Gravenhage. 
Tusschen de stempels in dikke letters: M V M. 

Hasler. 
Machine H. 501 V 
Een nieuw cliché links vermeldt: BRUNSVIGA / REKEN

MACHINE / SNEL / FEILLOOS / STABIEL / (afb. der 
machine) / 1 X 1 : 1 + 1 — 1 = 1, benevens een klein 
handelsmerk: mannekop in cirkel met omschrift: HERSENS 
VAN STAAL / BRUNSVIGA. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 18 VI. 
In Juni werd in deze machine een nieuw cliché gebruikt. 

Gedeeltelijk tusschen de stempels en gedeeltelijk onder den 
waardestempel staat: Pelikan / (afb. van een stuk vulpen) / 
Schrijft altijd - lekt nooit. 

NEDERLAND. 
Een stap in de goede richting ! 
Eén van de moeilijkheden, die de luchtpostverzamelaar bij 

het verzenden van zijn stukken steeds heeft, n.1. „hoe ze op 
gemakkelijke manier weer terug te krijgen", schijnt thans 
ook in Nederland voor specifiek-Nederlandsche gebeurtenissen 
haar oplossing nabij te komen. Met de Ie nachtexpres tusschen 
Batavia en Soerabaja in Ned.-Indie kon men hier stukken, 
welke men medezond, aan e i g e n adres verzenden. Hier
mede is wel de ideale methode gevonden, zooals een jaren
lange ervaring in Amerika en verschillende andere landen 
bewezen heeft. 

Het is te hopen dat onze posterijen bij de a.s. eerstvluchten 
der K.L.M, en K.N.I.L.M. de verzamelaars weer op deze zelfde 
geriefelijke manier het medezenden zullen willen ver
gemakkelijken. 

NED.-INDIE. 
Gratis vervoer per luchtpost bij wijze van propaganda. 
Het bijzondere poststempel, dat geplaatst wordt op de 

brieven, die bij wijze van propaganda gratis met de binnen-
landsche luchtdiensten van Ned.-Indië vervoerd worden, is 
violet van kleur en bestaat uit een drieregeligen omlijnden 
tekst als volgt: 

BUITEN MEDEWETEN Aï'ZENDER 
PER LUCHTPOST VERZONDEN. 

Luchtpost geeft tijd-»\inst. 

De verdere bijzonderheden vond men reeds in het vorige 
nummer. 

Betere aansluiting van de Nederlandsche luchtpost in Indië. 
Met ingang van 20 October j-1. werd een rechtstreeksche 

aansluiting gevonden tusschen de Dinsdagsmorgens en Vrij-
dagsmorgens te Batavia aankomende K.L.M.-vliegtuigen en 
den dienst van de K.N.I.L.M. op Semarang en Soerabaja. 
Daartoe vertrekt het K.L.M.-vliegtuig een uur vroeger, n.1. 
thans om 5 uur v.m. uit Singapore, waardoor de aankomst te 
Batavia eveneens een uur wordt vervroegd en thans 9 uur 30 
is. De tusschenlanding te Palembang is uiteraard ook een 

Machine 669. 
Model C3B, sedert 8 Juli in gebruik te Koog-Zaandijk. 

Tusschen de stempels geen afdruknummer, doch een afbeel
ding van een boerin in Zaansch cosuum met op den achter
grond eenige molens en als ondoirschrift: KONING EN 
riOEKE Ao. 18i9 / VERZEKERINGEN. 
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uur vroeger. De postbesteiling te Semarang en Soerabaja 
is daardoor een dag vervroegd. Zij vindt thans n.l. nog den
zelfden dag plaats. 

Een proefvlucht van Batavia naar Manilla. 
Vrijdag 9 October j . l . vertrok dadelijk na de aankomst 

van het K.L.M.-vliegtuig de „Kwak" een extra-vliegtuig 
van de K.N.I.L.M. van Batavia via Balikpapan naar Manilla 
om den Amerikaanschen journalist Ekins, die met enkele 
collega's om het snelst de wereld rondreisde, nog aan
sluiting op het 16 October uit Manilla naar San Francisco 
vertrekkende vliegtuig te verschaffen. 

Met dit vliegtuig konden ook gewone en aangeteekende 
poststukken medegegeven worden, waarvoor de volgende 
luchtrechten golden: naar de Philippijnen 20 cent, Guam 
35 cent, Hawai 50 cent, Vereenigde Staten 75 cent. Canada 
85 cent, Midden-Amerika en de Groote Antillen ƒ 1,—, Co
lumbia, Venezuela, Suriname, Britsch- en Fransch-Guyana, 
Aruba, Bonaire, Curagao en de Kleine Antillen ƒ 1,15. Alles 
per 5 gram of per briefkaart. 

De afzenders moesten met rooden inkt de aanwijzing „By 
special Airoplane to Manilla" naast het luchtpostetiket stel
len, eventueel aangevuld met verdere bestemmingen: „and 
onward airtransmission". 

Aangezien alles op korten termijn (slechts 2 dagen van 
te voren !) bekend werd, kon geen speciaal poststempel 
meer aangemaakt worden. 

Voor de correspondentie voor Balikpapan gold het gewone 
luehtrecht van 10 cent per 20 gram. Driehoekszegels waren 
toegelaten, echter niet verplicht. Postwissels en. postpak
ketten konden niet worden meegegeven. Alle stukken kregen 
in Manilla het aankomststempel van 10 October 7 p.m. 

De brieven, die via Amerika naar Nederland verzonden 
waren, kregen nog het luchtpost-doorgangsstempel van 
Parijs van 26 October. 

Uit Indië verzond men ook brieven rond de wereld. Hier
voor was geen bijzondere regeling vastgesteld. Zij hebben 
nog het vliegtuig dat 28 October van Amsterdam vertrok, 
kunnen halen, maar of ze werkelijk zoo gedirigeerd zijn, is 
momenteel nog niet bekend. Zij zouden dan 3 November 
weer in Ned.-Indië gearriveerd zijn. 

In totaal werd van Java naar Manilla meegezonden 
Met de terugvlucht werd behalve 17 kg. post uit Manilla, 

waaronder 193 aangeteekende stukken, nog 3 kg. brieven-
post uit Balikpapan meegebracht. 

Een Indisch krantenknipsel, mij welwillend door dr. Ben
ders toegezonden, vermeldt hierover nog de volgende bij
zonderheden: 

De Philippijnsche verzamelaars hebben groote belang
stelling aan den dag gelegd voor deze speciale vlucht en 
zeer veel werk gemaakt van het uiterlijk der door hen ver
zonden brieven. 

Niet minder dan 5.3 kg. brieven zullen op verzoek der 
afzenders weer naar Manilla retour gezonden worden. Vele 
enveloppes waren fraai versierd met foto's of teekeningen, 
de aankomst van de Douglas op het vliegveld te Manilla 
voorstellend, terwijl ook rood-wit-blauwe randversiering 
veelvuldig werd toegepast. Een speciaal poststempel, waarop 
vermeld: First Flight Manila-Batavia, via K.N.I.L.M., Royal 
Netherlands Indian Airways, October 15 1936, verhoogde 
nog de aantrekkelijkheid. In het algemeen kan gezegd wor
den dat de Philippijnsche verzamelaars een dankbaar ge
bruik maakten van deze vlugge verbinding met het buiten
land. De brieven, met bestemming voor alle werelddeelen, 
vormden een totaal gewicht van 5,45 kg. Volgens ramingen 
werden 4-5000 brieven uit Manilla verzonden. Daarbij moet 
echter opgemerkt worden, dat men in de Philippijnen ruim
schoots den tijd had om brieven mee te geven, in tegen
stelling met Batavia, waar het definitieve bericht omtrent 
de speciale vlucht eerst twee dagen vóór het vertrek af
kwam. 

Uit een oogpunt van post- en passagiersvervoer is de 
eerste maal dat de nieuwe verbinding bevlogen werd, een 
succes geworden. 

De eerste vlucht naar Tarakan. 
Deze vlucht zal dit jaar niet meer plaats vinden. 
Ook de Indische verzamelaars verzonden vele brieven daar

voor. In Soerabaja b.v. alleen al 800. Deze brieven ziJn voor 
een groot deel gefrankeerd met Indische zegels, die na 31 
December a.s. buiten koers raken, waarmede de afzenders 
natuurlijk geen rekening gehouden hebben, omdat ten tijde 
van de inlevering van de brieven dat intrekkingsbesluit nog 
niet bekend was, en ook wel niemand gedacht zal hebben, 
dat deze vlucht zoo vaak uitgesteld werd. 

Men schijnt nog niet te weten hoe met deze brieven met 
dan ongeldige zegels te handelen. Naar mij ter oore kwam 
heeft men de posterijen verzocht het bewuste besluit — ten
minste voor d e z e stukken — niet uit te voeren. 

BUITENLAND. 
Een eerste vlucht van Manilla naar Hongkong. 
Op 23 October j . l . is als eerste toestel van den geregelden 

dienst de „Philippine Clipper" van Manilla via Macao naar 
Hongkong gestart. 

Dit traject is in één dag te vliegen. Politieke belemmer 
ringen maakten, dat deze schakel in het wereldluchtverkeer 
eerst heden geopend kon worden. Bijzonderheden over even
tueel postvervoer ontbreken heden nog. 

Den heer W. F. W. de Vos te Den Haag danken wij dit 
bericht. 

Polen. 
Op 27 October j . l . vond de eerste postvlucht plaats van 

Polen naar Palestina. Over dit traject werd 2 dagen gedaan. 
Het betreft hier de'verlenging van de bestaande luchtlijn 
naar Athene, via Rhodus en Cairo naar Haifa. Voorloopig 
zal dit traject éénmaal per week gevlogen worden. 

België. 
Ter gelegenheid van den versnelden dienst in 5K dag van 

Brussel naar Stanleyville en Elisabethville, werd door de 
Sabena een speciale enveloppe uitgegeven. 

De stukken met den eersten versnelden dienst verzonden, 
worden in België of in de Congo van een speciaal stempel 
voorzien. 

Italië. 
Volgens een krantenknipsel zou 15 October j . l . een recht-

streeksche luchtdienst van Rome naar Addis Abeba geopend 
zijn. De reis naar Asmara en Diredawa duurt 3, naar Addis 
Abebba 4 en naar Mogadiscio 5 dagen. 

Per boot en trein zou dit resp. 17, 16 en 15 dagen zjjn. 
Tusschenlandingen vonden plaats te Cairo, Karthoum en 
Djiboeti. 

Soedan-Nigeria. 
De postdienst van de Imperial Airways van Karthoum 

(Soedan) naar Kano (Nigeria) is verlengd tot Lagos (kust 
van Nigeria), waar 22 October het eerste vliegtuig, de 
„Daedalus", is aangekomen. 

Engeland. 
Vervolg der mijlpalen in de ontwikkelingsgeschiedenis der 

Imperial Airways. 
1934. 
8 Maart. De wekelijksche luchtdienst van Blantyre (Nyasa-

land Protectoraat) - Salisbury (Zuid-Rhodesia) wordt door 
een zustermaatschappij geopend. Later w^erd deze dienst naar 
Beira in Portugeesch-Oost-Afrika verlengd. 

17 November. Verlaging der luchtpostrechten tot z.g. 
„flat" rate naar bepaalde bestemmingen op de Empire-
routes. 

8 December. De wekelijksche luchtdienst van Londen naar 
Singapore wordt door de Quantas verlengd naar Brisbane 
in Australië. 

10 December. De eerste terugvlucht van Brisbane naar 
Londen begint. 

20 December. Het Britsche gouvernement kondigt aan, dat 
in 1937 principieel alle daarvoor in aanmerking komende 
post (brieven en briefkaarten) zonder luchtposttoeslag per 
vliegtuig binnen het Britsche empire vervoerd zullen 
worden. 

30 December. De tweemaal wekelijksche dienst van Lon
den naar Johannesburg wordt geopend. De eerste terug
vlucht begint 5 Januari 1935. 
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AAN DE ABONNE'S. 
Ter kennis van de abonné's in het b i n n e n l a n d wordt 

gebracht, dat 1 December a.s. per postkwitantie over den 
abonnementsprijs voor den volgenden jaargang (met de in
vorderingskosten ƒ 5,25) zal worden beschikt. Aan hen, wier 
kwitantie onbetaald mocht terugkomen en die nalatig blbyven 
het verschuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het 
blad niet meer worden toegezonden. Eventueele toezending van 
den abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelijk te doen 
op onze postrekening 37183. 

De abonné's in het b u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementsprijs ad ƒ 6,— per postwissel over te maken 
(Ned.-Indië, Suriname en Curagao ƒ5,—). Indien daaraan op 
10 Februari a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen zij van de 
abonnentenlijst worden afgevoerd. 

Breda, 15 November 1936. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

INHOUDSOPGAVE VAN HET MAANDBLAD. 
De inhoudsopgave van den vijftienden jaargang zal aan het 

December-nummer worden toegevoegd. 

NEDERLANDSen POSTMUSEUM. 
Het bestuur deelt mede, dat het museum weder geopend is 

en dat thans tentoongesteld zijn: 
a. de postzegels tot 1918, gespecialiseerd, van Kaap de 

Goede Hoop, Transvaal, Oranje Vrijstaat, Nieuwe Republiek, 
Natal, Lorenzo Marques, Bechuanaland, Engelsch Zuid-Afri-
kaansche Compagnie en Rhodesia; de frankeerzegels van 
Nederland, Ned.-lndië, Suriname en Curasao; 

b. uit de geschiedkundige verzameling Waller de zee-
brieven; 

c. verschillende voorwerpen, oude resolution e. d. op de 
post en telegraaf betrekking hebbend; 

d. verzameling radioapparaten, waaruit de ontwikkelings
gang van het begin af is te volgen. 

Het postmuseum is geopend op Woensdagen en Donder
dagen van 10—16 uur en op eiken len Zaterdag der maand 
van 14—16 uur. De toegangsprijs is 10 cent per persoon. 

PHILATELISTENLOKETTEN. 
Het ten P.T.T.-kantore Sittard opengestelde loket voor den 

verkoop van postwaarden aan verzamelaars werd, in verband 
met het geringe gebruik, dat door helt publiek van deze 
gelegenheid werd gemjaakt, met ingang van 1 November j.1. 
opgeheven. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

ZEVEN EN TWINTIGSTE NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTENDAG TE HAARLEM 

OP 4, 5 EN 6 SEPTEMBER 1936. 
(Slot). 

Notulen van de zeven en twintigste algemeene vergadering 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars, op Zaterdag 5 September, in restaurant 

Brinkman, Groote Markt, te Haarlem. 
Aanwezig de vertegenwoordigers van de Nederlandsche 

Vereeniging; „Breda"; „Hollandia"; U. Ph. V.; „Op Hoop 
van Zegels"; „De Globe"; „Groningen"; „Rotterdam"; „Hel
der" en „Vlissingen". 

1. Het liep reeds knap tegen half elf, toen de voorzitter 
de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen 
opende, waarbij hü o. a. toelichtte, welk ongeval den voor
zitter der F.I.P. te Luxemburg was overkomen en hoe zich 
dat had toegedragen. 
2. Onder herdenking van den zeventigsten verjaardag van 

onzen veteraan, den heer Léon de Raay en van diens groote 
verdiensten voor de philatelie in het algemeen en voor 

den Bond in het bijzonder, welke gedurende het laatste jaar 
bij herhaling in het Maandblad zijn openbaar gemaakt, reikte 
de voorzitter, onder applaus der vergadering, de Waller-
medaille aan den heer De Raay, die vóór de bestuurstafel, op 
de voorste rij had plaatsgenomen, uit. 

3. Het Kapittel voor de Costerus-medaille heeft besloten, 
dit jaar die onderscheiding n i e t toe te kennen, 

4. De notulen van den 26en Nederlandschen Philatelisten-
dag, zooals deze in de October- en Novembernummers van 
den jaargang 1935 van het Maamdblad zyn gepubliceerd, wer
den — onder dankzegging aan den steller — ongewijzigd 
goedgekeurd. 

5 t /m. 8. De jaarverslagen van den eerste-secretaris, van 
den penningmeester, van het hoofd van den keuringsdienst 
en van den beheerder van het bonds-informatiebureau wer
den — na voorlezing — ongewijzigd goedgekeurd. Deze ver
slagen zijn afgedrukt op bladzijden I en II van het Sep
tembernummer van het Maandblad. De voorzitter deelt mede, 
dat het bondsbestuur bereid is aan hen, die zulks wenschen 
— voorloopig — 50% hunner voorschotten ten bate van het 
stempelwerk Vellinga terug te betalen. Mr. De Beer achtte 
het getal van twee keurmeesters te klein. Wat dient te ge
schieden als Jiun stemmen staken ? Hij acht een aantal van 
minstens drie keurmeesters gewenscht, om de echtheid van 
zegels van „Nederland en Koloniën" te waarborgen. Den 
heer Korteweg zijn gevallen bekend, waarin be/ide keurmees
ters het onderling niet eens waren en hem — als reserve
keurmeester — om z'n oordeel werd verzocht. Hij kon echter 
ook niet beslissen. De voorzitter zegt toe, dat het bonds
bestuur dit vraagpunt nader zal overwegen en met de keu-
ringscomissie zal bespreken. 

9. De begrooting 1933-1937, zooals deze is bekend gemaakt 
op blz. II van het Septembernummer van het Maandblad, 
wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

10. Het verslag van den afgevaardigde naar de F.I.P.-ver
gadering te Luxemburg zal nader in het Maandblad worden 
openbaar gemaakt. De tentoonstelling was zeer interessant. 
De ontvangst van den Luxemburgschen Bond was boven al
len lof verheven. Het congres werd druk bezocht, o.a. door 
veel Nederlanders. De banden met den Luxemburgschen Bond 
werden opnieuw nauw aangehaald. De Nederlander Wittkam-
per ontving een bijzonder compliment van de jury voor z'n 
schitterende collectie Hannover. Tegenover ongewenschte 
praktijken bij verkoop van zegels door het Turksche gouver
nement en Marokko had Nederland gelegenheid te wijzen op 
de uitstekende regeling ter zake, hier te lande en in Indië, 
door de P.T.T. 

Nederland bracht drie punten ter sprake: 
a. de vraag of de inzending van een jurylid, die plotseling 

verhinderd is ziJn functie van jurylid waar te nemen, voor 
waardeering met een prijs in aanmerking mag worden ge
bracht; 

b. een voorstel tot boycot van firma's, die het repareeren 
van zegels op eenigerlei wijze trachten te bevorderen; 

c. maatregelen tegen den rakettenzwendel. 
11. Dr. Valkema Blouw deelt mede, dat „De Globe" voor

nemens is in 1937, ter gelegenheid van haar jubileum, een 
tentoonstelling te organiseercn, welk een sterk propagandis
tisch karakter zal dragen en die elke verzamelaar, — onder 
voorbehoud van bepaalde aesthetische en philatelistische 
eischen — in staat stelt in te zenden. Er worden geen prijzen 
toegekend; elke inzender ontvangt een herinneringsplaquette. 
„De Globe" wenscht voor deelneming aan deze tentoonstel
ling vooral de kleine verzamelaars aan te moedigen. Beslo
ten wordt dat de acht en twintigste Nederlandsche Philate-
listendag in 1937 zal worden gehouden te Arnhem. 

12. Aan de orde komt het voorstel, om ook voor kleine ver
eenigingen, die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, de mo
gelijkheid te scheppen, om tot den Bond toe te treden. Wijzi
ging van artikel 3 der statuten is hiervoor noodzakelijk. 

De heer Boeken is geen voorstander, het oprichten van 
kleine vereenigingen te bevorderen. Hij geeft er de voorkeur 
aan zich in dergelijke gevallen aan te sluiten bij bestaande 
groote vereenigingen. De voorzitter daarentegen steunt het 
denkbeeld, ook kleine vereenigingen in den Bond op te nemen. 
Dr. Van den Berg vraagt, of de Bond als rechtspersoon, geen 
practische bezwaren zal ondervinden, indien hij niet-rechts-
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personen onder zijn vaan vereenigt ? De heer Van Essen 
vraagt, wat de Bond voornemens is te doen, indien dergelijke 
niet-rechtspersonen hun contributie niet betalen ? De heer 
Vellinga vreest, dat het Departement van Justitie bezwaren 
zal maken, dergelijke gewijzigde statuten goed te keuren. 
Mr. De Beer acht de bezwaren tegen het bondsvoorstel van 
zuiver juridischen aard. Hij kan zich de belangen begrijpen, 
die de Bond in deze nastreeft. De vraag geldt, wat een rechts
persoon is ? Hierover zijn de juridische geleerden het niet 
eens. De Bond bestaat thans alleen en uitsluitend uit rechts
personen. Het voorstel is zeer ver-strekkend, tast de basis van 
den Bond aan en brengt belangrijke wijzigingen in zijn ge-
heele juridische constructie. Men dient zich daarvan terdege 
rekenschap te geven. Spreker wijst in dit verband op nalatig
heid in contributie-betaling, misdraging, e.d. De Belgische 
Bond stelt den eisch van rechtspersoonlijkheid aan z'n leden 
niet; zulks leidde tot dusverre in de praktijk tot geenerlei be
zwaar. De kwestie van de contributiebetaling vormt een voor
naam punt. Wordt deze door aanneming van het voorstel 
niet ten nadeele beïnvloed, dan bestaat daartegen minder be
denking. Mr. De Beer vreest niet, dat het Departement in 
Den Haag bezwaren tegen deze statutenwijzigingen zal oppe
ren. Wamieer niet-rechtspersonen als lid van den Bond toe
treden, wie is dan in rechten aansprakelijk ? Zoo'n vereeni-
ging telt evenveel rechtspersonen als ze leden heeft. Men 
20U dan bepaalde personen aansprakelijk moeten stellen en 
daarvoor zijn behoorlijk onderteekende volmachten noodig. De 
heer Cramei'us heeft met belangstelling het verhandelde ge
volgd. Hij is het niet eens met den heer Boeken, dat men de 
aansluiting bij groote vereenigingen moot bevorderen. In
tegendeel behoort men z.i. zelfstandigheid zooveel mogelijk 
aan te kweeken. De Pransche Bond telt 161 leden, sommige 
van 20, 10 en zelfs van 8 leden, die geen rechtspersoonlijk
heid bezitten. De geringe kans op kleine schadeposten van 
onbetaalde contributies mag z.i. geen beletsel vormen, tal van 
ernstiT'e verzamelaars als bondsleden toe te laten. De Bond 
— als zoodanig — is rechtspersoon, en dat is z.i. voldoende. 
Hij acht het voorstel van intensief, philatelistisch belang. 
De voorzitte''' merkt op, dat in gevallen van nalatigheid nog 
een bondsinformatiebureau met macht van publicatie be
staat. De heer Vellinga acht niettemin raadzaam tevoren het 
Departement van Justitie te polsen. De heer Doorman vraagt, 
of de omstandigheid, dat bij aanneming van het voorstel de 
basis van den Bond wordt aangetast, voor sommige leden 
reden kan vormen, uit den Bond te treden ? De voorzitter 
antwoordt hierop, dat hij zich zulks bezwaarlijk kan inden
ken. Dr. Valkema Blouw is van oordeel, dat men langzamer
hand de kwestie begint te bezien uit een te eng standpunt 
van vereenigingsbekng. Ook hij kan zich het uittreden van 
een vereeniging om die reden bezwaarlijk voorstellen, daar 
zulks z.i. lijnrecht in strijd is met de algemeene philatelisti
sche gedachte en zeer onphilatelis lisch is gezien. Hij acht 
juist goed, dat kleine vereenigingen lid der federatie kunnen 
v/01 dar Men belet het oprichten van een zelfstandige ver
eeniging toch niet, als daaraan werkelijk behoefte bestaat. Mr. 
De Beer acht het voorstel van den heer Vellinga verstandig. 
Men is er niet met wijziging van artikel 3 der statuten alléén. 
Nagenoeg alle artikelen (o.a. betrof f ende het stemrecht, de 
vertegenwoordiging de«- vereeniging e.a.) zullen dienover
eenkomstig gewijzigd moeten worden, Het ontwerp zal eerst 
in een Bondsvergadering moeten worden goedgekeurd; daar
na kan men het gevoelen van het Departement van Justitie 
ter zake inwinnen. 

Het geheele plan heeft veel meer om het lijf dan wijziging 
van slechts één enksl artikel der statuten. De voorzitter merkt 
op, dat deze bespreking slechts een zeer voorloopig karakter 
draagt. Van eenig „voorstel" is eigenlijk geen sprake, wel 
van het oordeel der leden over een voornemen van het bonds-
bestuur. De heer Van Brink koppelt aan de onderhavige 
kwestie de vraag vast: Wat is het belang der Nederlandsche 
Philatelie — groote of kleine vereenigingen ? In dit ver-
br.nd wijst hjj op de organisatie te Zwolle, die als onderdeel 
van „Philatelica" tot grooteren bloei kwam. De heer Boks, 
voorzitter van den Koninklijken Belgischen Bond, heeft met 
belangstelling de discussies gevolgd. Hü begrijpt niet, waar
om de Nederlandsche Bond zich over dit punt zoo druk 
maakt. De Kon. Belgische Bond heeft deze aangelegenheid 

zeer practisch geregeld: de Bond bezit geen rechtspersoonlijk
heid, zijn ledenvergadering wel. Het is natuurlijk de vraag 
of een dergelijke regeling past in de Nederlandsche rechts
orde. Hij verklaart zich gaarne bereid den Bond ter zake te 
dienen van advies. De voorzitter neemt hiervan met erkente
lijkheid nota. De heer Benders wijst op de Nederlandsche 
Vereeniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken, die wél rechts
persoonlijkheid bezit, haar leden eohter niet. Het zeilde is 
het geval met den Nederlandschen Bond van Gemeente-Amb
tenaren. Nadat de heer Wiggers nog de vraag heeft gesteld, 
of de Bond de kleine vereenigingen ter zake niet financieel 
kan tegemoetkomen, besluit het bondsbestuur, aan de hand 
der gemaakte opmerkingen, het vraagpunt omtrent de ver
plichting van rechtspersoonlijkheid zijner leden nader te be
zien. 

13. De Nederlandsche Vereeniging — bij monde van den 
heer Van Essen — oppert ernstige bezwaren tegen de orga
nisatie van een Internationale Postzegeltentoonstelling van 
bondswege ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling te 
Amsterdam in 1940. De heer Van Essen acht de financieele 
middelen van den Bond daartoe ten eenenmale ontoereikend. 
De Nederlandsche Vereeniging heeft twee jaar geleden ervaren, 
met hoeveel onkosten een nationale tentoonstelling gepaard 
gaat, laat staan en internationale tentoonstelling. Alleen de 
voorbereidingen slokken het geheele bezit van den Bond op. 
Voor een dergelijke tentoonstelling is een groote ruimte, b.v. 
het R.A.I.-gebouw te Amsterdam, onontbeerlijk. Weet men 
wel, hoeveel huur men daarvoor verschuldigd is, per dag van 
voorbereiding en per dag van uitvoering, gezwegen van alle 
kosten, verbonden aan propaganda, prijzen, stands, glas, e.a. 
Op den steun van de Nederlandsche Vereeniging valt in deze 
niet te rekenen. Dr. Van Gittert is het met den heer Van 
Essen eens; ook hij vreest, dat de Bond hier een groote 
schade riskeert. De heer Van Brink acht eveneens de kosten 
van een internationale tentoonstelling groot. Hij zou het 
niettemin betreuren, indien op de wereldtentoonstelling te 
Amsterdam de Philatelie schitterde door afwezigheid. Hij 
vraagt het bondsbestuur om nader uitgewerkte gegevens om
trent den financieelen opzet van het plan. De bewering van 
den heer Smeulders, dat de speciale uitgifte ter gelegenheid 
van de internationale tentoonstelling der Nederlandsche Ver
eeniging in 1929 een bate opleverde, wordt van verschillende 
zijden tegengesproken. De voorzitter licht toe, dat het bonds
bestuur met dit voorstel is gekomen uit verlangen, om het 
buitenland te vergelden, wat Nederland aan buitenlandsche 
gastvrijheid heeft genoten. Daarvoor achtte hij de wereld
tentoonstelling in 1940 een gunstige gelegenheid. Het is hem 
bekend, welke groote kosten met de organisatie van een in
ternationale tentoonstelling gepaard gaan. Ook de ervaring 
der Nederlandsche Vereeniging ter zake in 1929 is hem niet 
onbekend. De internationale tentoonstellingen der laatste ja
ren in andere landen mogen geslaagd worden geheeten. 
Waarom dan niet in Nederland ? Daarvoor zijin echter een 
speciale uitgifte van zegels en de steun van alle vereenigin
gen onontbeerlijk. Men heeft nog vier jaar den tijd. Het 
bondsbestuur vraagt slechts het gevoelen der leden omtrent 
het principe. Zeer zeker zal het te rade gaan met de be
zwaren der Nederlandsche Vereeniging. Het bondsbestuur is 
gaarne bereid tot nadere uitwerking van een betrekkelijke 
begrooting. De heer Doorman vraagt, hoe het propageeren 
van een speciale uitgifte voor dit doel te rijmen is met het 
bondsprincipe, zich tegen alle bijzondere uitgiften te ver
zetten. Zelfs de P.I.P. huldigt dit beginsel. Hoe kan men dan 
voor deze tentoonstelling dit principe laten varen ? De voor
zitter antwoordt, dat de bate van een speciale uitgifte hier 
onontbeerlijk is en dat deze uitgifte in overeenstemming is 
met de praktijk van het buitenland. Zonder speciale uitgifte 
behoeft men niet met de organisatie van een internationale 
tentoonstelling te beginnen. Het voorstel ondervindt zooveel 
tegenkanting, dat de voorzitter bezwaar heeft, het verder 
ter tafel te brengen. Hij bepaalt zich daarom tot het vragen 
van machtiging aan de vergadering, voorbereidende maat
regelen ter zake te ontwerpen. Verschillende leden antwoor
den hierop, dat het bondsbestuur dat zelf moet weten en 
daartoe geen machtiging van de vergadering noodig is. De 
heer Van Essen merkt op, dat in 1929 slechts 50% der ga
rantie is terugbetaald en dat de tentoonstelling de Nederland-
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sehe Vereeniging ƒ 36.000.— heeft gekost. Hij is zeer pessi
mistisch omtrent het welslagen der tentoonstellingsplannen 
van den Bond gestemd. Mr. De Beer merkt op, dat sedert 
bovendien veel op financieel gebied ten ongunste is gewij
zigd. De heer Benders vraagt of het plan van den Bond niet 
\oür uitvoering vatbaar is als onderdeel van de geheele we
reldtentoonstelling ? De heer Van Harderwijk merkt op, dat 
Rotterdam de ervaring bezit van drie tentoonstellingen, die 
alle veel geld hebben gekost. Hij is het niet mr. De Beer 
eens, dat sedert 1924 op financieel gebied veel is veranderd. 
Een „nader onderzoeken" kan men het bondsbestuur bezwaar
lijk weigeren. Ook wil Rotterdam den Bond — zoo mogelijk — 
gaarne „ter wille" zjjn. Besloten wordt, dat het bondsbestuur 
een nader onderzoek zal uitwerken en verbinding zal zoeken 
met het bestuur ter voorbereiding van de, in 1940 te Amster
dam te houden wereldtentoonstelling. 

14. Bij behandeling van het ontwerp-reglement betref
fende den keuringsdienst (art. 4) acht de vereeniging „Breda" 
wenschelijk, om de ter keuring aangeboden zegels recht
streeks te zenden aan de keurmeesters en niet aan het afdee-
lingshoofd, om hooge portokosten uit te sparen. Het bonds
bestuur acht hier centrale regeling zeer gewenscht. Bij be
handeling van art . 6 uit de Nederlandsche Vereeniging be
zwaren tegen het volledig risico van den inzender bij inzen
ding en keuring. De Bond belooft — wat vergoeding wegens 
beschadiging door schuld van den keurmeester betreft — 
dit artikel zoo soepel mogelijk toe te passen. Bij bespreking 
van artikel 9 woidt opgemerkt, dat de keuring van een valsch 
zegel duurder kan zijn dan van een echt. Als een zegel niet 
in de handelaarscatalogus voorkomt, wordt de keuringscom
missie bevoegd geacht, de waarde te taxeeren. De vraag van 
dr. Valkema Blouw, hoe moet worden gehandeld, als een zegel 
echt wordt bevonden en het stempel valsch, maakt wensche
lijk de woorden „niet als echt" in het ontwerp te wijzigen in 
„op eenigerlei wjjze niet als echt". Het ontwerp-reglement 
werd goedgekeurd en zal in het Maandblad worden afgedrukt. 

15. Bij de rondvraag stelt dr. Valkema Blouw voor, een 
telegram van sympathie en medeleven te zenden aan den 
heer Maingay, voorzitter der F.I.P. Dit voorstel wordt goed
gekeurd; het bondsbestuur zal voor verzending zorgdragen. 

De heer Benders vestigt de aandacht op een philatelistische 
geluidsfilm, die te Hamburg zou zijn geproduceerd. Het bonds
bestuur zal daarnaar een onderzoek instellen. 

„Breda" deelt mede, van plan te zijn, voor den 29en Phila-
telistendag in 1938 den Bond uit te noodigen, in de Baronie 
te vergaderen. De voorzitter neemt hiervan met belangstel
ling kennis. De heer de Bas verzoekt „Breda" bij hare voor
bereidingen rekening te houden met de viering van het veer
tigjarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin op 6 Sep
tember 1938. „Breda" zegt dit gaarne toe. 

16. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 
ongeveer 12 uur 30, onder dankzegging voor opkomst en 
aangename samenwerking, deze 27e Bondsvergadering. 

Dank zij de welwillende medewerking en voorlichting van 
den volijverigen secretaris der vereeniging „Op Hoop van 
Zegels", den heer H. Weyenbergh, kan steller dezes aan zijn 
verslag over den 27en Nederlandschen Philatelistendag te 
Haarlem het volgende slot toevoegen. 

Na de bondsvergadering werd een foto der deelnemers ge
nomen, waarna deze zich aan de koffietafel vereenigden. 
Hieraan werd o.m. deelgenomen door den directeur-generaal 
van de P.T.T., ir. Damme, tot wien de bondsvoorzitter een 
woord van welkom sprak, hetwelk ir. Damme, die niet aan 
het f eestdiner kon aanzitten, beantwoordde, wijzende op de 
doorloopend goede verstandhouding tusschen de P.T.T. en den 
Nederlandschen Bond. 

Wegens de groote vraag naar 7K cents briefkaarten werd 
een aantal hiervan nabesteld. Achteraf bleken deze iets don
kerder te zijn dan de eerste oplaag, zoodat hiervan 2 typen 
bestaan. 

Het Congres. 
„Een les in de anatomie" was de titel van de voordracht, 

waarmede de heer Léon de Raay op het congres den wissel-
beker verdedigde. Deze postzegelkenner behandelde van de 
oude Zuid-Afrikaansche postzegels die van Transvaal (uit
gave 1870, type I ) . In een vitrine had spr. vergrootingen ge

plaatst, om het onderscheid tusschen valsche en echte zegels 
duidelijk aan te kunnen geven. In een inleiding deelde hy 
mede, dat de echtheid in hoofdzaak te constateeren valt aan 
den kop, aan het stukje boven „macht" en aan den vlaggestok, 
die op de betreffende zegels voorkomen. Ter voorkoming van 
te veel lichamelijke inspanning las de heer De Raay jr. het 
door zyn vader op schrift gestelde voor. Uit het feit, dat o.a. 
niet minder dan 25 echtheidskenmerken werden opgesomd, 
bleek de groote deskundigheid van den heer L. de Raay. Zelf 
beantwoordde hij den heer Van Brink, toen deze gebruik 
maakte van de gelegenheid vragen te stellen. Daarna deed de 
heer D. de Vries nog een mededeeling inzake zijn onderzoek 
naar de echtheid van zegels van Transvaal. 

Het resultaat van de stemming, die daarna volgde en door 
den bondsvoorzitter bekend gemaakt werd, was, dat het 
gemiddelde der toegekende cijfers 8'A bleek te zijn. Namens 
den Bond feliciteerde de voorzitter den heer De Raay, die 
hierdoor de eerste werd, die ten tweeden male den wisselbeker 
verwierf. De bondsvoorzitter vestigde er tevens de aandacht 
op, dat de heer De Raay steeds wetenschappelijke voordrachten 
houdt. De eerste-secretaris der F.I.P. maakte bekend, dat de 
heer De Raay onlangs in Luxemburg verwierf een zilveren 
medaille en een zilveren plaquette, resp. voor zyn verzame
lingen Nieuwe Republiek en standaard-boekwerk der Nieuwe 
Republiek, waarmede hij eveneens werd gelukgewenscht. 

Aan de interessante tentoonstelling hy de N.V. Grafische 
Inrichting Joh. Enschedé en Zonen is reeds een afzonderlijk 
artikel op blz. 169 van het Septembernummer van het Maand
blad gewjjd. 

Het interieur der zalen, speciaal de lichtkroon, oogstte 
dlgemeene bewondering, vooral van de buitenlanders. Dat deze 
belangstelling zeer groot was, moge de directie blijken bü 
inzage van het boek met de namen der bezoekers. Een woord 
van dank aan de firma Joh. Enschedé en Zonen, zoowel voor 
de inrichting van deze tentoonstelling als voor de toelichtin
gen, bij een en ander gegeven, is hier zeer zeker op zijn plaats. 

De feestmaaltijd. 
Na een mooie tocht van de Groote Markt, via den Hout, 

Groenendaal, Beekslaan (in Vogelenzang), Aerdenhout, Els-
woutslaan en Nieuwe Zeeweg naar Zandvoort, verzamelden de 
Philatelisten zich in hotel „Groot Badhuis" aan den feest-
disch, die in alle opzichten zeer geslaagd mag heeten. 

Onweer noch bliksemstralen vermochten de feeststemming 
te schaden. Een aardig idee was het menu in postzegel
formaat uitgevoerd. 

Evenals andere jaren werd het voorstel, een telegra'a te 
zenden aan H.M. de Koningin, met geestdrift begroet en aan
genomen, waarna hot „Wilhelmus" werd aangeheven. 

IJe eerste spreker was de bond.svoorzitter, de heer Coste-
ru3, die in de eerste plaats de aandach"; vestigde op den 
F.I.P.-voorzitter, den heer Maingay, die door een hem in 
Luxemburg overkomen ongeval niet aan dezen disch kon 
aanzitten, hetgeen natuurlijk voor de aanweziu'Lii even te
leurstellend was als voor den „Reisekaiser" (immers de heer 
Maingay reist wel het meest van alle pliilatelislen voor de 
Philatelie !) zelve. Spreker noemde van do verdienstelijke 
F.I.P -werkzaamheden o.a. de be.-it.'ijding van onnoodisve uit
giften, de belastingkwestie en de wettelijke bepalingen tegen 
vervalschers. Den heer Boks verwelkomde hij als officieel 
afgevaardigde van den Koninklijken Belgischen riona hom 
daarbij een goed leider in België noemende. De heer Costtrus 
vestigde de aandacht op de goede betrekkingen tusschen 
België en Nederland (hij haalde in dit verband aan de rede 
van den scheidenden Nederlandschen gezant te Brussel, Z.E. 
jhr. mr. A. W. L. Tjaarda van Starkenborch Stachouwer) en 
van Nederland tot België (verblijf Belgischen kroonprins in 
Nederland). Tenslotte sprak hij een woord van welkom tot 
den heer Dole, officieel afgevaardigde van den Franschen 
Bond, die weliswaar nog geen Nederlandsch sprak, maar dit 
gebrek ruimschoots vergoedde door zijn echtgenoote dit jaar 
naar Nederland mede te brengen. 

De heer Boks zeide, dat hij geen politiek wilde behandelan, 
maar toch wilde vermelden, dat onlangs een wankel punt 
tusschen beide bonden tot beider genoegen was geregeld. Hij 
betuigde zijn dank voor de ontvangst. Daarop zette de muziek 
de Brabanfonne in. De heer Dole richtte zich — mede als 
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onder-voorzitter van de F.LP. — zoowel tot den Nederland-
schen Bond als tot de jubileerende Haarlemsche vereeniging. 
Hij hoopte velen zijner dischgenooten op de in 1937 te Parjjs 
te houden tentoonstelling te ontmoeten en besloot zijn aardige 
toespraak met de uitroep „vive la philatélie !", waarna de 
Marseillaise weerklonk, gevolgd door het Bondslied. 

De heer Costerus sprak tenslotte nogmaals; waarbij hij 
o.m. den heer De Raay toedronk. 

Zondag 6 September, ging men via het Bloemendaalsche 
Kopje en de ruine van Brederode naar „Velsei'end", waar aan 
de gemeenschappelijke lunch de beeren Cramerus (onder
voorzitter van den Nederlandschen Bond), Boks, Dole en 
Robbers (voorzitter van de jubileerende en ontvangende ver
eeniging) woorden van dank en afscheid spraken. Tezamen 
reed men naar Haarlem terug, van waar allen huiswaarts 
keerden. 

De 27e Nederlandsche Philatelistendag hoort weer tot de 
geschiedenis. Al vergat god Pluvius ons niet (heer Robbers 
in Velserend !), toch hield het vveer zich vrij goed, zoodat 
— mede daardoor — deze bijeenkomst bijzonder geslaagd 
mag heeten. 

Utrecht, 23 September 1936. 
De tweede-bondssecretaris, 

W. G. DE BAS, 
Postbus 1, Ut»echt. 

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

Verslag van de algemeene vergadering, gehouden op 
25 October 1936, te Amsterdam. 

Als de voorzitter, de heer Van Essen, te 2.15 uur n.m. de 
vergadering opent, blijkt, dat de afdeelingen 's-Gravenhage 
en Friesland afwezig zijn, terwijl 13 leden, waaronder het 
voltallige bestuur, door hun aanwezigheid blijken van belang
stelling geven. De bondsvoorzitter, de heer Costerus, heeft op 
verzoek van den voorzitter aan de bestuurstafel plaats 
genomen. 

De voorzitter wenscht allereerst eenige woorden te wijden 
aan de verloving van H. K. H. Prinses Juliana met Z, H. 
Prins Bernhard, welke verloving zoo'n buitengewone feest
stemming alom in het Rijk de:* Nederlanden heeft opgewekt. 
Hij spreekt zijn beste wenschen voor hun welzijn uit. Vervol
gens herdenkt de voorzitter, in treffende bewoordingen, het 
verscheiden van de beeren Leon de Raaij en J. D. Tresling, die 
beiden zooveel in het belang der philatélie hebben gedaan. 
De aanwezigen, verheven van hun zetels, eeren, door het in 
acht nemen van eenige oogenblikken van stilte, de nagedach
tenis van deze overledenen. 

Moet de voorzitter tot zijn spijt vaststellen, dat de afdeeling 
Friesland ons dreigt te ontvallen, aan den anderen kant mag 
hij er met vreugde op wijzen, dat te Alkmaar een nieuwe af
deeling is verrezen, tot welker oprichting de afdeeling Hoorn 
on wel hoofdzakelijk de voorzitter, de heer dr. J. C. de Ru\jter 
de Wildt, alsmede de .secretaresse, mejuffrouw J. N. Zwaan, 
zoo heel veel hebben bijgedragen. 

De punten 2, 3 en 4 worden goedgekeurd. De afdeeling Am
sterdam, bij monde van den heer A. Schröder, wenscht een 
woord van hulde te richten tot den penningmeester voor diens 
zuinig en goed beheer. 

Punt 5. — De begrooting wordt artikels-gewijze behandeld. 
Bij hoofdstuk II merkt de heer Costerus op, dat het bedrag 
van den omzet in de laatste jaren wel sterk is gedaald. 
Vroeger, toen de heer Boeken nog directeur was, had men 
wel een omzet van ƒ 3400 tot ƒ 3600 per jaar. Het werk moet 
naar zijn meening dan ook wel sterk verminderd zijn; in ver
band daarmede vraagt hij of de administrateur niet gemist 
zou kunnen worden. De voorzitter zegt, dat dit laatste on
mogelijk is; het bestuur heeft over deze aangelegenheid meer-
ntalen van gedachten gewisseld, zonder dat dit tot vermin
dering van uitgaven voor het ruilverkeer heeft kunnen leiden. 
Ook het werk is niet verminderd; vroegere jaren werden de 
ruilboekjees eerst door een keurmeester nagezien, hetgeen 
tegenwoordig niet meer het geval is. Controle is noodig om 

te voorkomen, dat valsche, gerepareerde of beschadigde post
zegels worden rondgezonden. 

De heer Van Houten vraagt den heer Costerus niet te 
willen vergeten, dat, bij vergelijking van vroegere jaren, de 
waarde der zegels zeer sterk verminderd is. De voorzitter 
zegt, dat hij goede verwachtingen heeft voor de naaste toe
komst. Het afdeelingshoofd voor de buitenbezittingen, de 
heer J. S. G. Loncke, geeft zich bijzonder veel moeite, het 
ruilverkeer in Indie in goede banen te leiden. Gaarne brengt 
de voorzitter op deze plaats den heer Loncke een woord van 
dankbare hulde. 

De afdeeling „ontvangsten" wordt goedgekeurd. 
Bij hoofdstuk IV der uitgaven vraagt de heer Schröder der 

afdeeling Amsterdam, of het bedrag van ƒ 1700,— niet veel 
te hoog is. Nadat de voorzitter betoogd heeft, dat dit bedrag 
niet lager kan, wordt dit hoofdstuk goedgekeurd. Nadat ook 
de volgende hoofdstukken geen bezwaar ondervinden, wordt 
de geheele begrooting goedgekeurd. 

Punt 6. — Als beide beeren herkozen zijn en zij hun her
benoeming aanvaarden, spreekt de voorzitter zijn dankbaar
heid daarvoor uit, welke woorden door een hartelijk applaus 
worden begroet. De heer Van Houten wenscht, namens de af
deeling Twente, beiden beeren dank te zeggen voor hun be
toonde bereidwilligheid. 

Intusschen wordt de vergadering voor een oogenblikje ge
schorst, om den aanwezigen gelegenheid te geven, te genieten 
van het kopje thee, dat de afdeeling Amsterdam ons zoo 
vriendelijk aanbiedt. 

Na heropening komt punt 7 in behandeling. De voorzitter 
deelt mede, dat de werkzaamheden verbonden aan het direc
teurschap voor hem te zwaar zijn geworden. Hij dankt den 
heer Paraira voor de prettige medewerking, welke hij van 
dezen steeds heeft mogen ondervinden. De heer R. E. P. Maier 
acht hij voor de taak van het directeurschap buitengewoon 
geschikt. De heer P. Wittkämper doet het voorstel nog een 
zevende bestuurslid te kiezen. De heer J. A. A. van der Horst 
verklaart, het voornemen te hebben gehad, deze kwestie bij 
de rondvraag ter sprake te brengen; hij had hierbij het oog 
op een eventueele internationale postzegeltentoonstelling, te 
houden tijdens de internationale wereldtentoonstelling in 
Amsterdam. De voorzitter geeft een uiteenzetting over deze 
aangelegenheid en concludeert, dat zijns inziens van een in
ternationale postzegeltentoonstelling weinig zal kunnen 
komen. De beeren Schröder, De Ruijter de Wilt, Van der 
Schooren, Costerus en Donck voeren over de toelaatbaarheid 
van behandeling van het voorstel Wittkämper nog het woord. 

De voorzitter wenscht thans allereerst punt 7 van de agenda 
te behandelen, daarna kan over het voorstel Wittkämper ge
sproken worden. De voorzitter meent, dat schriftelijke stem
ming over den heer Maier niet noodig is. De heer Costerus 
bestrijdt dit; hij acht schriftelijke stemming noodzakelijk. 
De heer Donck acht de bewering van den heer Costerus niet 
juist, omdat de heer Maier de eenige candidaat is. Ten einde 
de besprekingen te verkorten, wordt een schriftelijke stem
ming gehouden, met het gevolg, dat de heer Maier met 242 
van de 243 uitgebrachte geldige stemmen — w. o. 1 blanco — 
wordt gekozen. De voorzitter wenscht den heer Maier met de 
benoeming geluk, waarna de nieuwe directeur „verkoop" aan 
de bestuurstafel plaats neemt. De heer Paraira dankt den 
afgetreden directeur, den heer Van Essen, voor de prettige 
wijze, waarop hij gedurende deze 10 jaren met hem heeft 
mogen samenwerken. 

Thans komt het voorstel Wittkämper weder op de proppen. 
Na een warme schermutseling tusschen de beeren Costerus 
en Donck, waarbij de eerstgenoemde de vergadering bevoegd 
acht dit voorstel in behandeling te nemen, hetgeen de 
laatste ontkent, besluit de vergadering, het bestuur uit te 
noodigen volgend jaar een desbetreffend voorstel op de agenda 
te plaatsen. 

Punt 8. — Het voorstel van de afdeeling Amsterdam, de 
volgende algemeene vergadering in Amsterdam te houden, 
zulks in verband met de omstandigheid, dat deze afdeeling 
dan haar 40-jarig jubileum zal herdenken, wordt met alge
meene stemmen aangenomen. 

Punt 9. — De afdeeling Nijmegen brengt ter kennis, dat 
een jeugdafdeeling met circa 30 leden is opgericht, welke 
mededeeling den voorzitter aanleiding geeft, om de andere 
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afdeelingen het oprichten van jeugdafdeelingen aan te be
velen. Ook de heer Costerus spreekt in dit verband eeen op
wekkend woord. 

Voor de af deeling Dordresht vraagt de heer Van der Weg 
of de verzameling N.-Z.-Wales niet beter in het Postmuseum 
een plaats zou kunnen vinden. De voorzitter is het met deze 
zienswijze niet eens. De afdeelingen kunnen beter tot den 
voorzitter het verzoek richten, deze collectie eens op een af-
deelingsvergadering te mogen bezichtigen. Bovendien komt 
deze collectie steeds op de nationale tentoonstellingen. 

De heer De Ruijter de Wilt vestigt de aandacht op de wen-
schelijkheid ,het verkrijgen van bijzondere stempels, zooals 
o. a. van den Philatelistendag, te vergemakkelijken .Het be
stuur zal over deze aangelegenheid zich tot het bondsbestuur 
wenden. 

De heer Kroon breekt nog een lans ter bevordering van 
het verkeer tusschen de afdeelingen onderling. 

Nadat de heer De Jongh een woord van hulde aan den 
voorzitte" heeft gebracht voor diens onverdroten ijver, sluit 
ds voorzitter te 5 uur de vergadering. C. M. D. 

Nieuwe leden, 
643. ir C. F. J. Hagedoorn, St. Annastraat 141, Nijmegen. 

(V.). 
644. mevr. A. Jeltes-Verbunt, Wagnerlaan 24, Hilversum. 

(V.). 
647. John H. Gruno, Kraneweg 92, Groningen. (V. en L.). 
650. P M Versnellen, Generaal van Daalenweg 42, Makassar 

(Celebes). 
654. A. F. Neiis, Seengkang (Celebes). (Oud-lid). 
688. C. P, G. DriesEen, Passanggrahanweg 69, Balik-Paran 

(Borneo). 
695. riGvi. .J. Rupp-V^everling, Djalan Loudon 50, Pangkalan 

Brandan (Sumatra). 
Aanmeldingen. 

B. Withmar, chef postkantoor, Palembang (Sumatra). 
W. N. J. Landmeter, p /a K.P.M., Sei Gerong. 
E. Tijdeman, Goentoerweg 6, Malang (Java). 
A. Eggos Post, Welirangstraat 18, Malang (Java). 

Adreswijzigingen. 
367. J. Brouwer, Soendastraat 7, Bandoeng (Java). 
262. R. M. Oschatz, Stuijvesandstraat 70, Haarlem.' 
802. F. H. Schoevaart, Ond. Glantangan, Djember (Java). 
556. G. R. Wartena, Antonie Duijckstraat 91, Den Haag (bij

kantoor Willem de Zvnjgerlaan). 
535. mevr. H. Jochems, Prof. Dondersstraat 4, Tilburg. 
870. R. E. P.' Maier, Haringvlietstraat 37, Amsterdam, Z. 
733. L. Jonker, p/a familie Van Wagensveld, Willem de 

Zwijgerlaan 38, Haarlem. 
777. A. O. U. Wilkens, Pensione Fortuna, Merano (Italia). 
764. F. F. Venema, Kemajoran 88a, Batavia, C. 
854. mevr. E. J. van den Bos-Engelberd, Adm. de Ruijter-

weg 145 III, Amsterdam, W. 
91. D. Allebé, Ned. Handels Mij., Medan (Sumatra). 

761. P. G. Plas, naar Europa vertrokken. 
826. J. G. Allebé j ^ . , Sawohlaan 11a, Batavia, C. (Java). 
207. B. Cornelisse, Ond. Kandang Sapi Est, Rangkas Betoeng 

(Java). 
472. E. Oostindien, Wolweverstraat 34, Zwolle. 
562. A. W. Herklots, p /a mevr. P. J. Jonquière, leplaan 170, 

Den Haag. 
464, H. Nenveu, p/a J. Arnold, Lomanstraat 77, Amster

dam, Z. 
203. mevr. G. Pet-Tijken, vertrokken naar Nederland. 
444. C. P. A. M. Luske, Reiniersboulevard 122a, Soerabaja 

(Java). 
634. J. W. Hamers, Stationsweg, Tjepoe (Java). 
726. dr. W. J. A. Arratoon, Bromostraat 21a, Malang (Java). 
621. S. J. F. Plantfebor, Ond. Soepit Oerang, Dampit (Java). 
581. L. G. Rombout, s.f. Soemberkareng, Probolinggo (Java). 
591. W. van der Valk, Hotel „Probolinggo", Probolinggo 

(Java). 

Bedankt met ingang van 31 December 1936. 
969. dr. D. E. da Costa. 
160. F. Th. Holsboer. 
546 L C. Berail. 
496. P.' Peperzak. 
282. 'J. A. W. van Kluijve. 
475. Joh. Drukker. 

741. P. G. Valk. 
Bedankt. 

134 A E. Bosman. 

743. H. C. Frijlink. 
210. Èd. Ä. van Bilderbeek. 

13 M A. Manuskowski. 
974. Max Pool. 
615. J. S. van Hensbergen. 
631 P H. van Doesburg. 
216! J.' J. Roeloffs Valk. 
189. mevr. C. Tengbergen-Brouwer. 

Afgevoerd. 
283. dr G. L. C. la Bastide. 300. O. Ohle. 
409. dr! H Eggenberger. 859. C. Halm. 
873. A. A. Bieters. 943. J. Lührs. 

Verbetering jaarboekje. 
55. J. P. van Benten moet zijn: J. P. van Bentem. 

464. Nepveu moet zijn: H. Nepveu. 
Mededeeling van het bestuur. 

De heer ir. J. P. J. van Ewijk heeft zijn werkzaamheden 
weder hervat. Wij wenschen den heer Van Ewijk met zjjn 
herstel van harte geluk. 

Mededeeling van de afdeeling „verkoop". 
De heer L. van Essen heeft het directeurschap overgedragen 

aan den heer R. E. P. Maier, Haringvlietstraat 37, Amster
dam, Z., postrekening 181278. 

Afdeelingsmededeelingen, 
Amsterdam. Kort verslag der vergadering op 21 October 

1936. Aanwezig 18 leden. De voorzitter houdt een inleiding 
waarin hij de aandacht vestigt op de waarschijnlijkheid dat 
de verandering op monetair gebied in ons land haar invloed 
zal doen gelden in de postzegel wereld en dat een prijsstijging 
in het verschiet ligt. De notulen worden goedgekeurd. De 
heer mr. Wolff de Beer houdt een causerie over ongetande 
zegels. Hierin zet de spreker o. a. uiteen de redenen, die 
tot een uitgifte kunnen leiden, het verschil tusschen onge
tande postzegels en proeven en zijn meening over het ver
zamelen van ongetande zegels. De aanwezigen krijgen eenige 
bladen met mooie exemplaren van Nederland en Koloniën 
ter bezichtiging. De voorzitter dankt voor deze interessante 
voordracht, die hij een college zou willen noemen. (Applaus 
der leden). Na pauze, verloting en rondvraag, sluit de voor
zitter de vergadering. W. F. G. H. 

Postzej^elvereeniging „Breda", te Breda. 
ie Secret.: J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastr. 2b, Bred». 

TH. M 
t 

In 
. F 
27 

memoriam 1 
. M. SIEGMUND, 1 
October 1936. 1 

Verslag van de vergadering van 26 October 1936. 
Aanwezig zijn 41 ledon, die door den voorzitter, den heer 

Cramerus, bij de opening worden verwelkomd. De heer dr. 
Gommers condoleert den voorzitter met het verlies van zijn 
moeder, waai'na hij hem gelukwenst met het slagen voor de 
doctoraalstitel in de rechten van zijn dochter, voor welke 
woorden de heer Cramerus hem dankzegt. De notulen van de 
vorige vergadering worden goedgekeurd en de 7 candidaat-
leden met algemene stemmen als lid aangenomen. De voor
zitter deelt mede, dat de heer Siegmund ernstig ziek is (in
middels is de heer Siegmund 's avonds overleden). Ingekomen 
is een bericht van de heren Smit en Van West, dat zij de ver
gadering niet kunnen bijwonen en van de Rotterdamse Phila-
telistenvereniging een uitnodiging tot bijwoning van de ope
ning van de Philatelistenweek te Rotterdam. Op het laatste 
moment was de voorzitter verhinderd daarvan gebruik te 
maken en is door de vereniging een telegram van gelukwens 
gezonden. De voorzitter deelt mede, dat 10 Januari de dag 
van de postzegel zal zijn en deze datum dus buitengewoon 
geschikt is tot het houden van de reeds aangekondigde jeugd-
tentoonstelling. De plannen zijn door de jeugdleiding reeds 
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uitgewerkt. De tentoonstelling zal de navolgende drie klassen 
omvatten: 

1. Zegels van Nederland met dei beeltenis van koning 
Willem III. 

2. Vijf en twintig getande blauwe zegels, opgezet naar 
eigen keuze. 

3. Een opstel over de winterroute van de K.L.M. Amster-
dam-Batavia, geïllustreerd met toepasselijke zegels. 

's Avonds zal wederom als vorig jaar een feestavond plaats 
vinden. De vergadering keurt goed, dat de commissie een extra 
crediet krijgt ten bedrage van ƒ25,—. De voorzitter heeft in 
Charleroi zeer veel schoons gezien op de jeugdtentoon-
stelling. De twee collecties van de leiders, die ter opluistering 
waren geëxposeerd, hoopt hij naar Breda te krijgen op 10 
Januari. De heer Boks zegt ziin hulp toe, indien deze mocht 
nodig zjjn, welke natuurlijk dankbaar aanvaard wordt. Tot 
zijn spijt moet de heer Boks mededelen, dat wij waarschijnlijk 
geen enkel zegel van Borgerhout zullen krijgen, terwijl het 
aantal van Charleroi, waarvoor wij voor 65 zegels inschreven, 
waarschijnlijk slechts 13 zal bedragen. De heer Cramerus 
heeft met veel moeite nog 10 stuks kunnen bemachtigen en 
stelt deze met zijn bekende goedgeefsheid ook ter beschik
king, zodat geloot moet worden welke inschrijvers een zegel 
krijgen. De heer Smeulders schenkt voor de bibliotheek de 
navolgende werkjes, welke dankbaar worden geaccepteerd: 
Stamp Collecting for all, by Stanley Phillips; The Stamp Zoo, 
Part 1, Beasts, en Part 2, Birds, Fish, Reptiles, by L. P. W. 
Renouf; Land Transport in the Stamp Album, by A. E. Gould; 
Speciaal Catalogus van Spanje van Galvez. 

Daarna volgt de verloting. De heer Boks schenkt daarvoor 
enkele tentoonstellingsstempels, de heer Cramerus een 
blaadje „das braune Band", voorzien van speciaal stempel, 
de heer Martens een blok Astrid-zegels, welke eveneens in 
dank worden aanvaard, waarna de vergadering door den 
voorzitter wordt gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
319. (S.E.Z.NK.). mr. E. J. van den Berg, Jachtlaan 92, 

Apeldoorn, giro 167245. 
322. (S.E.Z.BE.NK.). H. Bokking, Utrechtschestraat 39, 

Amersfoort. 
323. (S.E.Z.NK.). H. Dalstra, Ring 129, Middelharnis, giro 

181706. 
325. (S.E.Z.BE.NK.). B. J. Knieriem, Walstraat 30. Axel. 
330. (S.E.Z.NK.). D. C. Prins, Heiligenbergerweg 95, Amers

foort. 
336. (S.E.Z.). mevr. M. de Steenhuijsen-Piters, Goirkestraat 

43, Tilburg, giro 208653. 
338. (S.E.Z.). mej. A. Weggen, Mgr. Van de Weteringstraat 

112, Utrecht. 
Candidiat-lid. 

J. Alter, handelsagent, Cavaleriestraat 23, Breda. (Voorge
dragen door J. C. G. van den Berg, Breda). 

Overleden. 
24. Th. M. P. M. Siegmund, Breda. 

Bedankt als lid. 
429. M. M. G. Baert, Baarn. 
215. J. S. H. M. Esser, Prinsenhage. 
339. H. P. A. Holland, Soerabaja. 
188. mr. F . A. J. Marres, Breda. 
469. J. H. van Rinkhuijzen, Vlissingen. 

22. J. H. Roog, Hoorn. 
247. H. Vos Hzn., Delft. 

38. Th. van Wijk, Leiderdorp. 
Adreswijzigingen. 

145. C. J. Lammers, thans Hofstraat 33, Eindhoven. 
189. (Z.). J. Suiker, thans Krinspijnscheweg 133 zwart, 

Dordrecht. 
17. P. B. de Ridder, thans Nichtevechtschestraat 5, 's-Gra-

venhage. 
Bekendmaking. 

Voor diegenen, die zich thans bij een der bestuursleden als 
lid aanmelden voor het verenigingsjaar 1937 gaat het lid
maatschap reeds thans in en behoeven zij voor het tijdvak tot 
en met 31 December a.s. nog geen contributie te betalen, ter

wijl zij recht hebben deel te nemen aan de grote algemene 
verloting, zonder nieten, in de Januari-vergadering. (De con
tributie bedraagt ƒ4,— per jaar) . 

Tombola. 
Van de in Januari j.1. gehouden tombola zijn de prflzen, ge

vallen op de navolgende nummers, nog niet afgehaald bij 
J. C. G. van den Berg, Hortensiastraat 25, Breda: 27. 155, 180, 
249, 299, 323, 636, 660, 680, 882, 948 en 977. Gelegenheid daar
toe bestaat nog tot 1 Januari. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 30 November 1936, des 

avonds te 8 uur, in café „Moderne", te Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 26 November 1936, des 

avonds te 8 uur, in café „De Beurs van Breda", te Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 10 De

cember 1936, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te 
Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst in café „Moderne" (ingang Gr. Markt 8) 
VOOR ALLE AFDEELINGEN op Zondag 6 December 1936, 
des voormiddags te 103^ uur. 

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

t 25 October 1936. 
D. J. SANGER, 

Verslag der vergadering van 31 October 1936. 
Tegen half 9 opening door den voorzitter; er zijn 50 aan

wezigen. Speciaal wordt welkom geheeten de heer Eller, 
candidaat-lid. De voorzitter herdenkt het overlijden van ons 
lid den heer Sanger, die op den laatsten beursavond nog aan
wezig was; een brief van rouwbeklag is gezonden. De voor
zitter en de secretaris hebben onze vereeniging vertegen
woordigd op het feest der U. Ph. V.; het was een zeer ge
slaagde, aangename avond. Voor haar tentoonstelling schon
ken wij een plaquette. „Op Hoop van Zegels" dankt voor de 
hartelijke woorden op haar receptie gesproken en voor de 
bloemenhulde. De heer Zwolle heeft onze gelukwenschen over
gebracht bij het 10-jarig bestaan van de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereeniging. De beursavond in de lokalen van 
den heer Möller is bijzonder geslaagd; hem wordt hartelijk 
dank gebracht om de Philatelie op deze wijze te dienen. Moge 
het succes blijvend zijn ! Het „Handelsblad" staat blijkbaar 
niet meer geheel afwijzend tegenover onze liefhebberij, zijn 
zienswijze is in betere richting geleid, gezien het belangrijke 
artikel over de eerste zegels van koning Edward VIII. In 
Duitschland wordt het ruilen met het buitenland aan bepaalde 
voorwaarden onderworpen. De heer Siegmund geeft hoop
volle inlichtingen over de jeugdafdeeling; het is eindelijk ge
lukt 18 jongelui bij elkaar te krijgen. Hij vraagt aan de 
Hollandia-leden om zegels voor de gratis-verloting, alsmede 
om oude catalogi. De beeren Pootjes en Rodenburg komen 
ook op deze avonden; de heer Zilver heeft reeds iets van zijn 
collectie laten zien. De leden van .,Hollandia" aldaar aan
wezig mogen met de jongelui nóch ruilen nóch koopen of ver-
koopen. De heer Zwolle verstrekt de noodige inlichtingen over 
de Poolsche tentoonstelling. Hierna herdenkt de voorzitter in 
gevoelvolle woorden het overlijden van den heer De Raaij. 
Besprekingen over den wisselbeker zijn hiervan het gevolg. 
Drie falsificaten-albums kunnen gedurende de pauze worden 
ingezien; de meesten bleken niet op de hoogte te zijn, dat wjj 
die hadden. In de kascommissie worden benoemd de beeren 
Bonjoanny, Helmholt en Vrieling, die hun benoeming aan
nemen. De candidaat-leden Deeleman, Eller en Voll worden 
met algemeene stemmen aangenomen. De heer Eller, die aan
wezig is, wordt als zoodanig hartelijk welkom geheeten. De 
heer Zwolle verstrekt inlichtingen over de nieuwe Luxem-
burgsche Caritas-zegels. De heer Boeg schenkt het werk 
Friedeman aan de vereeniging, welk werk hij zelf met veel 
ambitie heeft bestudeerd. De voorzitter dankt hem hiervoor 
namens de vereeniging. De heer Zilver heeft weder een deel 
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van zijn verzameling tentoongesteld, hetgeen gedurende de 
pauze bekeken wordt. Na de pauze houdt de heer Zilver een 
inleiding over humor in en om de zegels. Hij wil hiermede 
niet de zegels in een helachelijk daglicht stellen, maar aan-
toonen hoe ondoordacht en onoordeelkundig meerdere landen 
maar zegels uitgeven. Vier kavels vliegbrieven worden ge
veild. Hierna verloting van 20 prijzen onder de aanwezigen. 
Als keurmeester wordt benoemd de heer Houtman, onder 
wiens berusting voortaan de falsificaten-albums zullen ziin. 
De heer Helmholt vraagt of het mogelijk is de nieuw uit
gekomen zegels op te nemen op een binnenblad in het Maand
blad. *) De heer Driesen vindt het rondzenden van convocaties 
voor elke vergadering overbodig. Velen stellen dit evenwel 
on prijs, terwijl de besparing niet zoo groot zou zijn. Te 
k'vart voor 11 volgt sluiting. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
A. Deeleman, gewest, secretaiis, Bondowoso (Java). (Voor-

ge^.teld door H. Krekelberg'». 
J. G. L. Voll, Sanatorium ..HooT-Laren", Laren (N.-H.). 

(Voorgesteld door J. A. Kästeln). 
Th. A. Eller, Riouwstraat TS I, Amsterdam, O. (Voorgesteld 

door M. J. van Zeeland). 
Candidaat-lid. 

H. J. Jansen, commies R.V.B., Brederodestraat 99, Amster
dam, W. (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
A. W. Brave A.B.zn., Amsterdam. 
W. C. Verdoorn jr., Amsterdam. 
D. de Vries, Amsterdam. 
dr. H. W. van Triebt, Baarn. 
D. Buikema, Groningen. 
D. Sanger J.zn., Bussum. (Overleden). 

Adresveranderingen. 
P. B. de Ridder, Nichtevechtstraat 5, Den Haag. 
K. M. van der Zee, Villa Ibis, Veldweg, Hattem. 
J. van Olst, Nicolaas Maesstraat 90 boven, Amsterdam, Z. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 21 November 1936, des 

avonds te 8 uur, in cij.,fé „Parkzicht", Amsterdam. 
Ledenvergadering (jaarvergadering) op Zaterdag 28 No

vember 1936, des avonds te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Eiken tweeden Zaterdag der maand RUILAVOND, Graven

straat 22 (bovenzaal), des avonds te 8 uur. 

*) Hierdoor zouden de drukkosten aanzienlijk worden ver
hoogd, omdat het biiblad a f z o n d e r l i j k moet gedrukt 
worden. Ook de frankeerkosten zouden hooger worden, wijl 
voor een „bü'lage" meerdere portokosten verschuldigd zijn. 

Adm. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Vrslag der vergadering van 26 October 1936. 
Aanwezig 37 leden en introducé's. In zijn openingswoord 

verwelkomt de voorzitter in het bijzonder de introducé's, de 
beeren Van de Westeringh, Van Bessem en De Vos, benevens 
den heer Gol, voor het eerst sinds zijn ziekte weer aanwezig. 
Vervolgens herdenkt de voorzitter de geslaagde feestviering 
en brengt dank aan de feest- en tentoonstellings-commissies. 

De notulen der September-vergadering worden ongevnjzigd 
goedgekeurd, zoo ook het jaarverslag van den secretaris en 
dat van den directeur afdeeling zeldzaamheden. Het eerstge
noemde zal in het volgende Maandblad gepubliceerd worden; 
uit het laatste blijkt, dat de baten voor de vereeniging een 
weinigje grooter geweest zijn dan het vorig jaar (thans 
ƒ13,13), doch dat de directeur nog immer te kampen heeft 
met een nijpend gebrek aan boekjes ! 

De landenwedstrijden 1935-1936 hebben tot resultaat ge
had, dat de heer Tholen glansriik den beker heeft gewonnen; 
tweede werd een ander oud-bekende op dit gebied, de heer 
De Bruijn. De voorzitter wenscht beide beeren geluk en dankt 
de beoordeslingscommissie voor het wederom gepresteerde 
werk. Tevens merkt hij op, dat door het bedanken van den 
heer Van der Woude els lid, de beoordeelingscommissie met 
een nieuw lid moet worden aangevuld. 

De beide candidaat-leden, de beeren Cassutto en Van der 
Muur, worden met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

De voorzitter zegt met leedwezen te moeten mededeelen, 
dat de heer Kaub zich wegens drukke werkzaamheden niet 
meer beschikbaar kan stellen voor het ambt van penning
meester; bij het definitieve afscheid van dezen functionaris 
zal hij zich nader tot hem richten. De overige aftredende be
stuursleden worden bij acclamatie herkozen. 

De heer Gerritsma brengt verslag uit van de werkzaam
heden der commissie voor het jeugdverzamelen. In het kort 
komt dit hierop neer, dat begonnen zal worden met clubs 
jongens en meisjes van 14—18 en 18—21 jaar. Eens in de 14 
dagen zal vergaderd worden in een lokaal van de Ned. Her
vormde Gemeente op het Domplein op Zaterdag-middag. 
Rooken en gebruiken van consumptie is daar niet geoorloofd. 
Ruilen is hoofdzaak; koopen is niet toegestaan. Als tegemoet
koming in de kosten van zaalhuur zal ieder pe'- keer 10 cent 
moeten bijdragen. Van het overblijvende geld zullen zegels 
geschonken worden. De vergadering machtigt den penning
meester op de begrooting een bedrag van ƒ 10,— uit te trekken 
voor steun aan het jeugdverzamelen. 

De leden worden verzocht op de volgende vergadering oude 
catalogi en doubletten mede te brengen, om aan de jeugdclub 
te schenken; zij, die de vergaderingen ni.et bezoeken, kunnen 
van beschikbaar materiaal kennis geven aan den heer B. H. 
Gerritsma, Lepelenburg Ib, Utrecht, met opgave, wanneer 
dit afgehaald kan worden. Tevens verzoekt genoemde heer 
om opgave van personen, die genegen zijn als leider der 
jeugdbij eenkomsten op te treden. De bedoeling is, dat op elke 
bijeenkomst steeds één oudere aanwezig is. De voorzitter 
brengt dank aan de commissie voor haar rapport. 

De aanwezige leden ontvangen hun pr\js van de groote 
verloting zonder nieten. Algemeen was men zeer ingenomen 
met de dit iaar wel zeer bijzonder fraaie zegels. In de pauze 
stelde de heer Glasz zijn verzameling frankeermnchine-
stempels ten toon, welke hij op de jubileumtentoonstelling 
had willen inzenden, wat toen door bijzondere omstandig
heden geen doorgang heeft kunnen vinden. 

Bij de rondvraag merkt de heer Werff on, dat beloofd was 
op de tentoonstelling de inzendingen in klassen te splitsen, 
opdat ook de kleinere verzamelaars een kans zouden hebben 
op een zilveren medaille. Uit het hierop volgende debat blijkt 
een misverstand in het spel te zijn geweest over de begrippen 
klassen en groepen. J. J. A. H. N . ' 

Verzoek. 
De directeur van den verkoophandel verzoekt toezending 

van boekjes voor de rondzendingen. De aandacht wordt ge
vestigd op het feit, dat boekjes met gebruikte nieuwigheden 
altijd een goeden verkoop hebben. 

Candidaat-lid. 
H. G. van de Westeringh, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Maandag 16 November 1936, bestuursvergadering in res

taurant „Cortenbach". Janskerkhof, Utrecht. 
Dinsdag 24 November 19.36, des avonds te 8 uur, verga

dering in „Hotel des Pr.ys-Bas", Janskerkhof, Utrecht. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Verslag penningmeester. 

4. Verslag verificatiecommissie. 5. Begrooting 1936-1937. 
6 Verkiezing penningmeester. 7. Verkiezing verificatie
commissie. 8. Verkiezing lid commissie beoordeeling landen-
wedstrijd. 9. Uitreiking beker. 10. Ballotage. 11. Veiling. 
12. Rondvraag. 13. Sluiting. — Na afloop gelegenheid tot 
ruilen. 

* * 
Verslag van den feestavond op 26 September 1936. 

Nadat een aantal leden en de vertegenwoordigers de" be
vriende mogendheden het feest reeds des namiddags hadden 
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ingezet met een borrel in „Hotel des Pays-Bas". verzamel
den 's avonds de leden met dames zich in hotel „Noord-
Brabant". 

Terstond nadat de voorzitter, de heer W. G. de Bas, de 
aanwezigen welkom had geheeten, vroeg de heer Boudier, 
directeur van het postkantoor hier ter stede, het woord om 
der jubileerende vereeniging namens ir. Damme, directeur-
generaal der P.T.T., zijn gelukwenschen aan te bieden. In het 
vervolg van zijn openingswoord verzocht de voorzitter den 
heer Boudier, om den heer Damme den dank der U. Ph. V. 
te willen overbrengen; verder memoreerde hij de groote wel
willendheid, waarmede de postale autoriteiten van hoog tot 
laag steeds de philatelie en in Utrecht de U. Ph. V. in het 
bijzonder tegemoet treden. 

Van de gelegenheid tot complimenteeren der vereeniging 
maakten gebruik de beeren Costerus namens den Bond, Boks 
namens den Koninklijken Belgischen Bond, Van Brink namens 
het Maandblad, Deggeller, Reijerse, Van Essen, Cramerus en 
Vredenduin voor respectievelijk de H.P.V., „Philatelica", de 
Nedei-landsche Vereeniging, „Breda" en „Hollandia". Als af
gevaardigden waren verder nog aanwezig in dezelfde volg
orde de beeren Zwolle, Schuermans uit Antwerpen, Smeulders, 
Van 't Haaff, Van Rest, Doorman, Soutendam en Kästeln, 
zoomede de onderdirecteur van het postkanloor de heer 
Arkema. Vermelding verdient nog, dat door alle genoemde 
onderdeden een medaille was geschonken voor de tentoon
stelling en dat de vereeniging „Philatelica" ons bovendien 
verblijdde met bloemen. 

Nadat de voorzitter de sprekers had beantwoord, zorgde 
Larette met zijn ongelooflijke goocheltoeren voor de noodige 
vreugde, verbazing en verwondering. 

Thans kwam aan de orde wat het programma vermeldde 
als „Cérémonie protocolaire philatélique". Nadat de voorzitter 
drie stoelen voor de bestuurstafel had doen plaatsen, op de 
uiterste van welke hij onzen eere-voorzitter den heer Wolf 
de Beer en ons jongste eerelid. den heer Smeulders, had ver
zocht te willen plaasnemen, riep hij dr. P. H. van Cittert naar 
voren en deed dezen op den middelste zitten. Hierop maakte 
hij dr. Van Cittert bekend, dat de vergadering van November 
1935 had besloten hem, wegens zijn groote verdiensten voor 
onze vereeniging, het eerelidmaatschap aan te bieden. Met 
een toepasselijk woord overhandigde hij dr. Van Cittert als 
blijvend aandenken een groote zilveren plaquette. Zichtbaar 
ontroerd dankte het nieuwe eerelid voor deze benoeming. Aan 
de aanwezige moeder van dr. Van Cittert werden door de 
vereeniging bloemen aangeboden. 

Voor de pauze trad de heer Larette nog éénmaal op, terwijl 
men na de pauze nog langen tijd bijeenbleef voor een dansje, 
dat afgewisseld werd door voordrachten van den heer Paul 
Ostra, begeleid door Wouter Denijs. 

• * 
Verslag der jubileum-tentoonstelling. 

De tentoonstelling van 6 October in de „Handelsbeurs" is 
in alle deelen geslaagd. Circa 1 uur n.m. kwamen de deel
nemers met hun collecties en om 4 uur lag daar voor eenige 
duizenden guldens aan zegels op vijf rijen tafels, elk van 
24 meter lang en 1 meter breed, keurig afgedekt met glas
platen van dezelfde breedte. De jury kon beginnen. Ongeveer 
8 uur riep de voorzitter der U. Ph. V., de heer de Bas, met 
een korte doch fonkelende rede ieder het welkom toe op deze 
expositie. Daarna was het woord aan den heer Boudier, 
directeur van het postkantoor te Utrecht, die in welgekozen 
woorden van bewondering voor alles wat hier te zien was, of
ficieel de tentoonstelling voor geopend verklaarde. 

Inmiddels waren de persfotografen druk aan den arbeid, 
en ging het zeer talrijke aanwezige publiek, uitsluitend be
staande uit leden en introducé's, tot bezichtiging over. Tegen 
10 uur werd met de prijsuitreiking begonnen. De heer de Bas 
noodigde hiertoe mevrouw Raatgever, wie inmiddels een 
bloemenhulde was aangeboden voor haar aandeel in het wel
slagen der tentoonstelling, uit de prijzen te overhandigen aan 
de bekroonden onder de exposanten. 

De uitslag was: 
Verguld zilveren medaille: Nederland en Koloniën, K. van 

der Lee; België, F. Cortenbach; Overzee, dr. P. H. van Cit
tert; Vliegpost, mr. J. H. Vuijstingh; allen te Utrecht. 

Zilveren medaille: Nederland en Koloniën, J. E. Timmer; 
L. Koek; Nederland en Koloniën (stempels), J. van der Horst; 
Nederland, P. Cortenbach; Europa, F . de Bruijn, L. Tholen, 
G. J. Bal jet; allen te Utrecht; Duitschland, dr. G. C. Hirsch, 
Bilthoven; Liechtenstein, H. Kaub, Utrecht; Overzee (Eng. 
jubileum, enz.), mevrouw Van der Hoeven-Kok, Amsterdam; 
Argentinië, Indo-Cina, J. G. Raatgever, Utrecht. 

Bovendien werd den heer F. Cortenbach als hoogste onder
scheiding nog toegekend de bronzen Bondsmedaille, beschik
baar gesteld door den Bond. 

Deze tentoonstelling was een waardig besluit van onze 
feestviering ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan der 
U. Ph. V. 

Haa^sche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenha«re. 
Secretaris: A. STARINK jr., Valeriusstraat 15, Den Haag. 

Verslag der vergadering van 22 October 1936, 
Nadat de voorzitter, met een woord van welkom, de druk 

bezochte vergadering had geopend, werden de notulen der 
vorige vergadering door den secretaris voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd en gearresteerd. Na de afhandeling 
der ingekomen stukken stelt de voorzitter aan de orde de ver
kiezingen, zooals die zijn voorgeschreven in art. 19 van het 
huishoudelijk reglement. Op voorstel van een der leden zal 
over een en ander niet worden gestemd, maar wordt het be
stuur, bij acclamatie, weder voor het volgende jaar gekozen 
verklaard, en evenzoo gaat het met de andere functies, waar
in alleen verandering komt door een der leden van de veri
ficatie-commissie, die een pleizierreis naar Zuid-Afrika gaat 
ondernemen, tijdelijk door een ander lid te doen vervangen. 

Klaarblijkelijk staat deze vlugge afdoening de aanwezigen 
best aan, daar zij daardoor rustig aan den tegenwoordig om
vangrijken ruilhandel kunnen blijven, daarin alleen gestoord 
door een kleine veiling en de traditioneele verloting. A. S. jr. 

Candidaat-leden. 
H. H. ter Meer, Frederik Hendriklaan 196, Den Haag. 
B. A. de Lange, Ericalaan 12, Den Haag. 

Bedankt als lid (per 31 December a.s.). 
E. Franke, Lübeckstraat 69, Den Haag. 
W. C. van Bosse, Hyacintweg 70, Den Haag. 
J. Gidding, Aucubastraat 50, Den Haag. 
W. Paber, Schuijtstraat 110, Den Haag. 
Max Pool, Badhuisweg 44, Den Haag. 

Boekjes voor den verkoophandel. 
Voor onze, zich steeds nog uitbreidende rondzending zou 

de directeur van den verkoophandel, de heer E. K. Boisse-
vain, Groot Hoef ijzerlaan 24, Wassenaar, gaarne boekjes zien 
ingezonden. Hij maakt de inzenders echter erop attent, dat 
naast de gewone zegels ook zeer gaarne boekjes met beter 
materiaal worden ingewacht. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 26 November 1936, des avonds 

te 8>^ uur, in hotel „De Gouden Kroon", 's-Gravenhage. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Voorstel royement. 

Mededeelingen. Veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 28 October 1936, 
Aanwezig 71 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 

begroet bij de opening in het bijzonder de voor het eerst aan
wezigen en één introducé. Zegels voor de verloting zijn ge
schonken door den heer Van den Houwen, voor het falsifi-
catenalbum door de beeren Sonneveldt, Gilde en Galatz. In
gekomen zijn o. a. een dankbrief van de R. Ph. V. en van de 
U. Ph. V., welke ons bovendien een bestendigen groei en bloei 
toewenscht. Van den heer Zwolle uit Amsterdam de kennis
geving van een tentoonstelling van uitsluitend Poolsche zegels 
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te houden in het Carlton-hotel te Amsterdam van 9 tot 17 
Januari 1937; tevens een reglement der tentoonstelling; mede 
een uitnoodiging aan den voorzitter, om in deze kwaliteit 
zitting te nemen in het eerecomité. De voorzitter verzoekt 
en verkrijgt in deze de goedkeuring der vergadering, en hij 
wekt meerdere leden, waarvan bekend is dat zij zeer wel 
kunnen meedoen (en in dit zeldzame geval zonder kosten), 
zich niet onbetuigd te laten. Wij zijn desverlangd tot meer
dere inlichtingen en hulp bereid. 

Ter rondgang zijn aanwezig, behalve de maandbladen der 
bibliotheek, een serie tentoonstelling Parijs 1937, een valsch 
vliegzegel uit Tsjecho-Slowakije en zegels met stempel Rot-
terdamsche Philatelisten Week. 

Omtrent de interpellatie van den heer Vos (vorige verga
dering) deelt de voorzitter mede, dat het bestuur na voor-
loopig onderzoek nog niet in staat is volledige inlichting of 
opheldering te verstrekken. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 
De ledenverkiezing levert 59 stemmen vóór en 7 blanco. De 
beeren De Vreede, Friedrich en Pauwels worden daarna door 
den voorzitter op de gebruikeliike wijze geïnstalleerd. Bij de 
verloting wint de heer Wiederhold den eersten priis. Mede
gedeeld wordt, dat voortaan van de rondzendboekjes met 
kleine zegels tot een totaal bedrag van ƒ 5,— 15 '/( zal ge
heven worden voor de vereeniging. 

Bij de rondvraag merkt de heer Michon op, dat in de post
kantoren ter inzage aanwezig is een lijst van zegels in koers, 
doch dat deze lijst niet verstrekt wordt. De heer Lorang 
waarschuwt voor Astrid-zegels met opdruk. De heer Kirchner 
wijst met het oog op het nieuwe velletje met ongetande zegels 
van Liechtenstein op den verkeerden weg, welken wij met 
zooiets opgaan. Besproken worden door de beeren Pieterse en 
Vos de zware en lichte stempels op de tegenwoordige zegels 
in Ned.-Indië. De voorzitter deelt mede, dat wij in de verga
dering van November een wedstrijd zullen houden (onder 
motto) met de zegels 7—12 van Nederland,- gebruikt en on
gebruikt afzonderlijk. Hij sluit dit gedeelte om over te gaan 
tot ons ruiluur. J. N. H. v. R. 

Verzoek. 
De leden worden verzocht vóór 15 Januari a.s. hun con-

ributie 1937 te voldoen aan den heer C van der Willigen, 
Beeklaan 454, Den Haag, postgiro 25142, anders wordt per 
post of per looper daarover beschikt. 

Nieuwe leden. 
829. H. Pauwels, Buitenruststraat 11, Voorburg (Z.-H.). 
830! H. J. Friedrich, Torenstraat 100, Den Haag. 
831. ir. H. Smit, Van Linschotenstraat 17, Den Haag. 
832. P. D. van Kooten, Vierhoutenstraat 27, Den Haag. 
833. B. Qiiist, Statenlaan 120, Den Haag. 
834! J M. de Vreede, Valkenboschkade 518, Den Haag. 
835. W. Vogelesang, Van de Wateringenlaan 222, Voorburg 

(Z.-H) . 
Candidaat-leden. 

W. Schrij, Van Lichtenbergstraat 12, Voorburg (Z.-H.). 
(Voorgesteld door R. B. de Ronde). 

F. van den Berg, Kortenhoefschestraat 9, Den Haag. (Met 
1 Januari 1937). (Voorgesteld door J. B. G. Por^^er). 

J. H. Stiemens, „Helios", Heezeland, Heijen (Limb.). (Voor
gesteld door ir. A. Bosman). 

Th. S. A. Schaepman, Blois van Treslongstraat 51, Den Haag. 
(Voorgesteld door M. V. Mioch). 

G. Anema, (Ned.-Indië), tijdelijk adres: De Lairessestraat 87, 
Amsterdam. (Voorgesteld door J. J. Lorang en M. van 
Tilburg). 

Victor Kops, Gagelplein 30, Den Haag. (Voorgesteld door J. J. 
Lorang en M. van Tilburg). 

A. Bachofner, Rijswijkscheweg 666, Den Haag. (Eigen aan
gifte). 

Jeugdlid. J. J. Pieterse, Fuutlaan 3, Den Haag. (Voorgesteld 
door D. O. Kirchner). 

Adresveranderingen. 
823. A. E. Banse, Egelantierstraat 28 II, Den Haag. 
304. A. Michielsen, inspectie van financiën, Djokjakarta 

(Java). 

492 G C. Knegtmans, Brugschestraat 48, Scheveningen. 
117. J.' W. T. Pannekoek, tandarts, Brinkgreverweg 77, 

Deventer. 
363 W. J. Goorse, Appelstraat 30, Den Haag. 
69l! J. F. L. van der Waart, Alteveerstraat 51, Assen. 
651. W F. Varenkamp, Stuijvesantstraat 309, Den Haag. 

G."van Gelder, s.f. Gempol Kreb, Modjokerto (Java). 
442. J. Versluis, Houttuinen 11, Dordrecht. 
238. niej. C. A. M. van Dongen (van Leeuwarden), Van Ga

lenstraat 7, Den Haag. 
458. mevr. Van den Bos-Eengelberd, Adm. de Ruijterweg 

145 III, Amsterdam, W. 
39. E. V. van Leijden, Banstraat 5, Den Haag. 
5. E. J. A. Steijns, Groesbeekscheweg 99, Nijmegen. 

532! J. R'. Prent, (van poste restante Middelburg), Sneeuw
klokjesstraat 18, Den Haag. 

Bedankt. 
322 mevr. Jenezon-Den Hertog, Den Haag (Met 31-12-1936). 
734; K. G. Bron, Schiedam. (Met 31-12-1936). 
158 M. H Becker, Den Haag. (Met 31-12-1936). 
405! Max Pool Den Haag. (Met 31-12-1936). 
574. E. W. Fick, Amsterdam. (Met 31-12-1936). 

Afdeeling Venlo. 
In café „Nationaal" alhier werd 13 October j.1. een leden

vergadering gehouden Aanwezig waren 8 leden. Te circa 
9 uur opende de voorzitter de vergadering. Bericht van ver
hindering was ingekomen van den heer Houba. Er werd be
sloten in de toekomst meerdere actie op touw te zetten tot 
opwekking van het verzamelen, speciaal bij de jeugd. Hier
voor wordt een commissie benoemd, bestaande uit de beeren 
Van der Valk, Cabooter en Timmermans. Verder zullen de 
komende wintervergaderingen wederom gezellig gemaakt 
worden door het houden van lezingen, puzzlewedstrijden e. d. 
en zal het Maandblad, wat betreft bijzondere berichten, meer 
speciaal behandeld worden en zal tevens op de vergaderingen 
een vragenbus opengesteld worden. Vervolgens had de ge
bruikelijke verloting plaats, alsmede de rondvraag, waarna 
de vergadering gesloten werd. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7/< uur, ledenvergadering op 

Woensdag 25 November 1936, des avonds te 8 uur, in het 
„Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Wedstrijd onder motto nrs. 6—12 Nederland. 6 Ver
loting. 7. Veiling. 8. Rondvraag. 9. OFFICIEEL RUILUUR. 

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

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

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

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

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

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

Vergadering afdeeling Tilburg (secretaris: A. Franken de 
Haes, Gerard de Bondtstraat 12, Tilburg). 

Vereen, van Postzeg^elverz. ,.De (J'obe". te Arnhem 
Secretaris: C. R. FEDDEMA, Jacob Marislaan 33, Arnhem. 

Verslag der vergadering van 28 October 1936. 
Aanwezig 21 leden en 2 gasten. De voorzitter opent even 

8 uur de vergadering en heet den heer De Ruijter welkom, 
die voor het eerst de vergadering bezoekt, en den heer Segers, 
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dien hij als oud lid nog langen tijd in ons midden hoopt te 
zien. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen 
en goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken was een schrijven 
van een postzegelvereeniging uit Probolingo, met verzoek om 
inlichtingen betreffende de voorwaarden tot aansluiting bij 
onze vereeniging. Verwezen za] worden naar de Nederlandsche 
Vereeniging, welke een aparte afdeeling Ned.-Indië bezit. 
Verder was ingekomen een invitatie en programma van de 
Rotterdamsche Philatelisten-Veereeniging voor de postzegel
tentoonstelling en een schrijven van het Leger des Heils 
dat de aandacht vestigt op de weldadigheidszegels. De voor
zitter deelt mede, dat de eerste bijeenkomst van de jeugd-
afdeeling heeft plaats gehad in het gebouw van de Volks
universiteit, De jongelui zullen nu om de 14 dagen op Zater
dag-middag, half drie, bbijbeenVomen. Ook de z.g. feest
commissie is met het bestuur tezamen geweest en zijn voor-
loopige plannen besproken. 

Daarna volgt voorlezing van het jaarverslag, dat met dank 
aan de waarnemende secretaresse wordt goedgekeurd. Ook de 
penningmeester brengt verslag uit van het financieele ge
deelte. Zijn verslag vermeldt een voordeelig saldo van 
f 701,50 K tegen ƒ 533,17 van het vorige jaar. De kascommissie, 
bestaande uit de beeren Te Winkel en Van de Sandt, had een 
schrijven gezonden, waarbii de penningmeester werd ge
dechargeerd. De heer Te Winkel voegt daar mondeling nog 
een woord van hulde aan toe voor heet accurate beheer. Ook 
dit verslag wordt onde^r dankzegging goedgekeurd, alsmede 
de kascommissie dank gezegd voor de verrichte werkzaam
heden. De heer Raadsveld brengt daarna een keurig verslag 
uit over het rondzendingsverkeer. dat door hem van mevrouw 
Schuurman was overgenomen. Naar aanleiding daarvan me
moreert de voorzitter nog even de groote verdienste van 
wijlen mevrouw Schuurman als hoofd van het rondzendings
verkeer en dankt den heer Raadsveld voor zijn zorgen na 
het overlijden van mevrouw Schuurman daaraan besteed en 
voor zijn verslag. 

Thans is aan de orde de stemming voor 3 bestuursleden. 
Bij de eerste stemming verkrijgt de heer Feddema 11 van de 
21 stemmen. De heer Feddema aanvaardt zijn benoeming en 
is bereid het secretariaat op zich te nemen. Bij de tweede 
stemming voor hoofd van de rondzending verkrijgt de heer 
Raadsveld 19 van de 21 stemmen. Ook de heer Raadsveld 
neemt de benoeming aan. Voor de derde vacature wordt me
juffrouw Becking met 16 van de 21 stemmen herkozen, die 
eveneeens bereid gevonden wordt haar taak als bibliothe-
caresse te blijven vervullen. 

Hierna worden de 4 candidaat-leden met algemeene stem
men tot het lidmaatschap toegelaten. De voorzitter heet de 
beide aanwezige nieuwe leden welkom. De heer Te Winkel 
vraagt, of het niet gewenscht is weer philatelistische art i
kelen in de couranten te plaatsen voor meerdere propaganda. 
De heer De Rujjter vraagt of er ook een lijstje verkrijgbaar 
is van de zegels, welke aan het philatelistenloket te krijgen 
zijn. De heer Katz belooft op de volgende vergadering eenige 
exemplaren mede te brengen. Daarna sluiting. G. M. W. V. 

Nieuwe leden. 
8. D. van Gorkom, Rosendaalschestraat 492, Arnhem. 

46. J. J. van der Vat, Steenstraat 87, Arnhem. 
120. F. H. Smit, Marienbergweg 18, Oosterbeek. 
124. H. D. Caro, Boschweg 25, Velp (Gld.). 

Bedankt als lid. 
28. P. Raijmakers, Stratum bij Eindhoven. 

Hoofd der rondzendingen, 
C. Raadsveld, Van Lawick van Pabststraat 83, Arnhem. 

Secretaris (ingaande 1 December a.s.). 
C. R. Feddema, Jacob Marislaan 33, Arnhem. 

Verzoek. 
Het hoofd der rondzendingen verzoekt den leden om in

zending van boekjes met zegeels van Nederland en Koloniën. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 25 November 1936, des 
lavonds te 8 uur precies, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 13 October 1936, 
Aanwezig 21 leden. In deze bijeenkomst heeft do voor

zitter onzen overleden vice-voorzitter, den hee" dr. W. J van 
den Hoven van Genderen, op gevoelvolle wijze herdacht. Hij 
m.emoreerde den bekwamen medicus, den bescheiden club
genoot, die blijk gaf van veel liefde voor de pbilrtelie. Hij 
is 'heengegaan; een palmtak van onze club dekte de baar. 
Hij ruste in vrede. 

De agenda vermeldde verder het installeren van twee 
nieuwe ledeen, de heren P. C. Klapwijk en W. K. de Lang, 
die beiden aanwezig waren. Op voorstel van den heer Frenkel 
werd nog als lid bij acclamatie aangenomen de heer dr E. H. 
Hermans. Op het schrijven van den Bond betreffende de ver
krijgbaarstelling van de driehoekige speciale luchtpostzegels 
aan de verzamelaarsloketten werd geantwoord, dit daartegen 
bij onze club geen bezwaren bestaan. Nadat nog een paai' 
ingekomen stukken waren behandeld, liet de heer Jorissen 
ons zijn bladen van Siam en Oranje-Vrij staat zien, die zeor 
in de smaak vielen. Aan het eind dankte de voorzitter den 
heer Jorissen voor zijn als steeds bekende tip-top in orde 
zijnde wijze van opzetten en roemde de uitgebreidheid van de 
\-ertoonde collecti'es. Een a,pplaus der aanwezigen onder
steunde deze woorden. Hierna kwam de gewone verloting 
en een mededeling, dat de portefeuilles niet meer zullen cir
culeren, doch dat de tijdschriften op de vergadering op een 
leestafel zullen worden neergelegd. Niets verder voor de 
rondvraag zijnde, werd de vergadering gesloten. L. W. I. 

Nieuw lid, 
dr. E. H. Hermans, Mathenesserlaan 263, Rotterdam, C. 

Bedankt. 
A. J. Th. Kok, Straatweg 163, Hillegersberg. 
M. van de Weg, Rozenburgerstraat 65a, Rotterdam. -
H. S"haer, J. van Ghestellaan 4S, Hillegersberg. 

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

Verslag der vergadering van 30 October 1936. 
De secretaris presideert wegens verhindering van den voor

zitter. Na goedkeuring der notulen onzer vorige bijeenkomst 
maakt hij de ingekomen stukken bekend, w. o. van de Post
zegelvereeniging „Breda" een aantal zegels ter verloting, 
van de firma Keiser te Den Haag twee blokken Olympiade
zegels van Duitschland en van de Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging een catalogus van de bibliotheek. 

De heer Traanberg brengt verslag uit van de vergadering 
van den Raad van Beheer van het Maandblad; in de pauze 
bestaat gelegenheid de kavels te bezichtigen eener daarna te 
houden veiling, waarbij ongeveer de helft dezer kavels aan 
nieuwe eigenaren overgaat. De verloting onder de aanwezigen 
besluit deze samenkomst. H. W. 

Ingeschreven als lid. 
124. F de Ridder, Bolwerkslaan 27, Haarlem. 
125. W. C. Bergisch, Nieuwe Gracht 33, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
Ph. L. J. Reijinga, Brederodestraat 203a, Zandvoort. (Voor

gesteld door mevr. Van Alphen). 
J. R. A. Schouten, Bekslaan 36, Vogelenzang. 
B. Paanakker, Anegang 23, Haarlem. (Voorgesteld door M. 

Rumpff). 
J. van Abbe, Engelszstraat 8, Haarlem. (Voorgesteld door 

J. B. Jonkman). 
Ledenvergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 27 November 1936, 
des avonds te 8K uur, in het gebouw van den Haarlemschen 
Kegelbond, te Haarlem, 

De agenda vermeldt o. a. bezichtiging der collectie Estland, 
Letland en Liechtenstein van den heer J. F. Sonnemans. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretar is : A. C. S IETINGA, G r a t a m a s t r a a t 23. Groningen 

Vers lag der vergader ing van 26 October 1936. 
Aanwezig 40 personen. De voorzi t ter opent te ruim half 

negen met een woord van welkom, speciaal to t de nieuwe 
leden en in t roducé ' s . Gememoreerd wordt nog even de ver 
loving van P r i n s e s Ju l iana en Pr ins Bernhard . Daarop volgen 
eenige bes tuursmededeel ingen, o. m. wordt medegedeeld, da t 
wanneer de l edenaanwas in hetzelfde tempo voor tgaa t , zeer 
binnenkort h e t 100e lid zal worden ingeschreven. H e t bes tuur 
stelt voor di t fe i t eenigszins feestelijk t e he rdenken ; t_ z. t. 
zal het bes tuur dan me t nadere voorstellen komen. Dit voor
stel wordt m e t a lgemeene s temmen aangenomen. De notulen 
van de vor ige ve rgader ing worden gelezen en onveranderd 
vastgesteld. De ingekomen s tukken worden behandeld. De 
4 candidaa t - leden worden me t a lgemeene s temmen als lid 
aangenomen. De beeren Brouwer en Coolsma, die aanwezig 
zijn, worden door den voorzi t ter op de gebruikeli jke wijze g e 
ïnstalleerd. N a he t verloten van eenige aa rd ige zegels, wordt 
een oogenblik gepauzeerd . Daa rna houdt de voorzi t ter een 
beschouwing over de pri jsnoteeringen in de verschillende ca 
talogi, waarbij de Yvert , Proede, Zumßtein, Senf, Stanley 
Gibbons en Michel ui tvoerig worden behandeld. E r wordt met 
veel aandacht n a a r deze leerzame causerie geluis terd. Van de 
rondvraag m a a k t geen dev aanwezigen gebruik. De heer On-
gr ing deelt mede , da t de heer Kielman op de tentoonstel l ing 
te Rot te rdam een 4- ta l prijzen behaalde Hierop volgt sluit ing 
te 10.30 uur . ' A. C. S. 

Nieuwe leden. 
35. A. W i t t e r m a n s , Pe t rus Campersingel 173a, Groningen. 
36. R. Boverhuis R.zn., A l t evee r s t r aa t 25, Assen. 
37. C. W. Coolsma jr., S te r reboschs t raa t 24, Groningen. 
39. K. Brouwer , P e t r u s Hendr ikszs t r aa t 36a, Groningen. 

Candidaat- leden. 
ir. A. E. M. J . Hanlo , Goeman Borgesius laan 13, Groningen. 
J. Redeker, P r in se s seweg 16a, Groningen. 
J. B. Oosterman, Wildervank. 
C. van Nes, Oude Bote r inges t raa t 28, Groningen. 
S. Woldring, P e t r u s Dr iessens t raa t 36, Groningen. 
R. Smalbil, Semskade , S tadskanaa l . 
L. A. Okken R.zn., Semskade 78 I, S tadskanaa l . 
E. Lutmer j r . . Handelskade , S tadskanaal . 

Adresverander ing . 
I. F rank word t Oos t e r s t r aa t 72, Groningen. 

Vergader ingen. 
Vergader ing op Maandag 23 November 1936, in „Suisse", 

Groningen. 
Beursavond op Donderdag 10 December 1936, in „Suisse", 

Groningen. 

Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretar is : J . H E R M A N S , Alex. Ba t t a l aan 20, Maast r icht 

Verslag der vergader ing van 19 October 1936. 
Aanwezig 17 leden. De voorzi t ter opent omst reeks half 

negen de v e r g a d e r i n g ; de notulen van de vorige vergader ing 
worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. In de feest
commissie, t e r v ie r ing van ons 3e lus t rum op 12 December 
a.s., werden benoemd de beeren Du Saar , Van de Ven en 
Otten. Deze commissie , die zich belasten zal met he t samen
stellen der feesteli jkheden, zal een en ander per circulaire 
den leden bekend maken. 

Na behandel ing van de ingekomen s tukken wordt de com
missie voor de j aa rve r lo t ing gekozen en wel de dames Schil
lings, He rmans en Maussen. Boekjes voor het uitzoeken van 
prijzen kunnen gezonden worden aan mejuffrouw L. Maussen, 
Nieuwstraat 22, Maas t r icht . 

Als gebruikelijk wordt de avond besloten me t een g r a t i s -
verloting en vereenig ingsspe l . J . H. 

Bedankt , 
93. P Gordon, Nigh t inga le Road 241, Edmonton, London, 

N. 9. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 7 December 1936, beurs ; 
Za te rdag 12 December 1936, feestviering 3e l u s t rum; 

telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van Taverne 
R-nten, Vrijthof 50, Maas t r ich t . 

Poi^tzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secr.: M. H. H O O G E R W E R P , F a z a n t e n s t r a a t 5, Den Helder. 

Vers lag der vergadc- ing van 27 October 1936. 
De voorz i t te r opent te half negen met een welkom de ver 

gader ing , welke, waarschijnlijk door de ver lot ing, zeer druk 
bezocht is, he tgeen op de andere bijeenkomsten ook zoo moest 
zijn H e t nieuwe lid, de heer Zomerdijk, wordt dan gebal lo
teerd en door de ve rgader ing aangenomen. N a d a t de secre
ta r i s de notulen heeft gelezen, welke goedgekeurd worden, 
doet de voorzi t ter mededeeling dat , aangezien er een nieuw 
lid bijgekomen is, da t alsnoa' met de verlotinn; mee wilde doen, 
voor taan nieuw opgegeven leden een maand van tevoren als 
lid ingeschreeven moeten zijn, dus voor de 03tobe'"-verloting 
lid op 1 September en voor de Maar t -ve r lo t ing on 1 Februar i . 

Bij de in behande l i rg komende ontvangen s tukken zijn o. a. 
een sshrijven van den Bond ove • verkr i jgbaars te l l ing van 
het zegel voor bijzondere vluchten aan de phi la tel is tenloket ten, 
waa r t egen geen bezwaren gemaak t worden; een schrijven over 
de Leger des Hei ls -pos tzegels . en een brief van mevrouw 
Peereboom-Voller over aans lu i t ing bij een vereeniging in 
Probolinggo, waa r toe inlichtingen vers t "ek t zullen worden. 

De heer EHerman m a a k t van de rondvraag gebruik a a n 
gaande de Leger des H e ' l s - z e g e h , o:^ do gestempelde series 
hier te on tvangen , waarna vei-s^hillerde ledsn zich onp-even 
zoo'n serie in hun bezi t te krijgen. De heer C. B. Brouwer zag 
eaa rn e de leden, die ui t de rondzanding nooit koopen, van de 
lijsten afgevoerd, zulks om de rondzending v lugger te la ten 
rouleeren, w a a r a a n geen gevolg seceven kan worden. Hie r 
mede is het officieele gedeelte afgedaan en vindt do ver lot ing 
n laa ts , waarvoor zeer mooie p^'ü^-n aanwezig yiin en een 
ieder tevreden n a a r huis gegaan is. 

Nieuw lid. 
M. H. Smel*^, Ruijghweg 154, Den Helder (Met ingang \ a n 

1 October. 
Bedank. 

P. v^n Koijck, Bass ingrach t 9, D?n Helder. (Met ingang van 
1 November ) . 

Adresverander ingen. 
H. van Haaien , t hans Boerhaaves t r sp t 58, Den Helder. 
E. N. Meijer, t hans 31a NederViorst den Berg. 

Vergader ing . 
De volgende ve rgader ing heeft p laa ts op Dinsdag 24 No

vember 1936, in de bovenzaal van café , .Postbrug", Konings 
plein, Den Helder . 

Po'stzegelvereenie'ing „Heerlen", te Heerlen (1,.) 
Secret. : P . S C H O E N M A K E R S , H o n i g m a n s t r a a t 19, Heerlen. 

Vers lag der vergader ing van 26 October 1936, 
Als de voorz i t te r de ve rgader ing opent, is n ie t t egens taande 

het onguns t ige weer toch nog een flink aan ta l leden a a n 
wezig. De notulen worden goedgekeurd en 2 ingekomen s tuk 
ken behandeld. De heer Boersema deelt mede da t — te be 
ginnen me t 8 November — op den tweeden Zondag der maand 
's morgens een postzegelbeburs te Brunssum zal worden g e 
houden, waarvoor hij g a a r n e inzendingen t egemoet ziet. De 
voorzi t ter v r a a g t n a a r bevindingen op postzegelgebied in 
verband met de waardeverminder ing van den gulden. He t 
Maandblad gaf hierover nog geen mededeelingen. Na een 
g r a t i s ver lo t ing word t de vergader ing gesloten. P . S. 

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDTNGEN. 
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Candidaat-lid. 
P. Eijdems, bureauambtenaar, Waubach. (Voorgesteld door 

J. Apers). 
Adres wij ziging. 

ir. A. Bloemen, thans Antoniusweg 14, Heerlen. 
Bedankt. 

J. J. Voshol. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 30 November 1936, des avonds te 
8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

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

Verslag der vergadering van 21 October 1936. 
Na de vergadering te 8.45 uur te hebben geopend, heet 

de voorzitter de 20 aanwezigen welkom, waarna de secretaris 
gelegenheid krijgt de notulen van de vorige vergadering voor 
te lezen; deze worden onveranderd vastgesteld. Naar aan
leiding van een van de posterijen op verzoek ontvangen lijst, 
waarop de thans nog voor frankeering geldige zegels zijn 
afgebeeld, acht de heer Croonen het gewenscht dat voor alle 
leden een dergelijke lijst wordt aangevraagd. De voorzitter 
deelt mede, dat het bestuur het plan heeft opgevat den jaar
lij kschen feestavond op 19 December a.s. te doen plaats
vinden. Op verzoek van het bestuur zal evenals het vorige jaar 
de feestcommissie gevormd worden door de beeren De 
Visser, Cornelissen, Croonen en Nestelaar. 

De vaststelling van het reglement der afdeeling junioren 
vindt zonder nadere bespreking plaats. 

Door de gratis-verloting komen een negental winnaars in 
het bezit van een paar aardige zegels. Een mooie prijs voor 
de verloting is beschikbaar gesteld door den heer A. Güppertz. 
Bij de rondvraag deelt de directeur der afdeeling verkoop 
mede, dat aan het einde van het 3e kwartaal het rondzend-
verkeer-risicofonds tot ƒ 67,50 is aangegroeid. Verder ver
zoekt de directeur der afdeeling verkoop beleefd doch drin
gend, de circulatielij sten, welke zich bij elke rondzending 
bevinden ,steeds met de beschreven zijde naar binnen te 
vouwen, daar deze lijsten ook na afloop der rondzendingen 
nog voor controle dienst moeten doen en er dan tegenwoordig 
erg onooglijk plegen uit te zien. 

Nadat op voordracht van den heer Rademaker nog een 
candidaat-lid wordt ingeschreven, sluit de voorzitter het offi-
cieele gedeelte der vergadering. P. H. 

Nieuwe leden. 
M. de Klerk, hoofd O.L.S. I, Zalt-Bommel. 
C. C. Vogel, Bosscheweg 36, Vught. 
L. van Drunen jr., W. van Oranjelaan 29, 's-Hertogenbosch. 

Candidaat-lid. 
H. Hulsbosch, Abeelenstraat 30, 's-Hertogenbosch. 

Adreswijziging. 
Chr. IJsbrandij, Kampdijklaan 4, Vught, wordt Nassaustraat 

13, Eindhoven. 
Bedankt als lid met 31 December 1936. 

A. Croonen, 's-Hertogenbosch 

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

Verslag der vergadering van 26 October 1936, 
Aanwezig 11 leden, benevens de heer Aben, als introducé 

van den heer Van Schijndel. Bericht van verhindering is in
gekomen van de beeren Derks, Thielen en Vorstermans. Na 
opening door den voorzitter worden de notulen van de vorige 
vergadering goedgekeurd. Vervolgens vindt een verloting 
plaats van door diverse leden ter beschikking gestelde zegels, 
in totaal 9 prijzen vormende. Mededeeling wordt gedaan, dat 

de voorzitter van de 's-Hertogenbossche Vereeniging van 
PostzegeVerzamelaars zich bereid heeft verklaard op te 
treden als jurylid bij de in Januari 1937 te houden tentoon
stelling. Ingekomen is verder een schrijven van het Leger 
des Heils in Indië betreffende de binnenkort uit te geven 
weldadigheidszegels. Na rondvraag en sluiting vindt nog een 
levendig ruilen tusschen de aanwezigen plaats. A. H. J. S. 

Candidaat-lid, 
C. Aben, Houtsche Parallelweg 8, Helmond. 

Vergadering. 
De eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 30 Novem

ber 1936 zal, in afwijking van tot dusver, worden gehouden 
in CAFE GEEVEN, STEENWEG HOEK KROMME STEEN
WEG, HELMOND. 

Postz.ver. „IJmuiden en Omstreken", tp IJmuiden. 
Secr.: H. C. DOE VEND ANS, Velserduinweg 197, IJmuiden, O. 

Verslag. 
De maand October heeft voor onze vereeniging gestaan in 

het teeken van propaganda. We meenden dit niet beter te 
kunnen doen, dan een lezing op postzegelgebied aan te bieden. 
Daartoe uitgenoodigd, kwam de heer J. de Vries van Amster
dam ons vertellen over Liberia en toonde daarbij een zeld
zaam mooie collectie zegels van dezen Negerstaat. Deze 
avond viel dan ook zeer in den smaak van leden en genoo-
digden. 

Overigens kenmerkten zich de vergaderingen door het ge
wone verloop; na het meer officieele gedeelte, ruil, beurs en 
verloting. Gezien de mindere opkomst op den Woensdag-
club-avond, besloot het bestuur dezen te laten vervallen na af
loop van den opgestelden rooster en alleen te vergaderen op 
Vrijdag-avond. 

Nieuwe leden. 
P. Oort, Stumpiusstraat 10, Beverwijk. 
F. van Tongeren, Heemskerkerweg 246, Beverwijk. 
mevr. Swaanswijk, Wijkerstraatweg L 44, Velsen, N. 

Geroyeerd. 
C. Verdonk, Ruijsdaelstraat 47, IJmuiden. 

Adresveranderingen. 
Het secretai'iaat is verplaatst van Dirk Hartogstraat 9 naar: 
H. C Doevendans, Velserduinweg 197, IJmuiden, O. 
B. J. Schol, thans Schreuder van der Kolkweg 10, Bloemen-

daal. 
Vergaderingen. 

De eerstvolgende vergaderingen worden gehouden op 
Woensdag 18 November en Vrijdag 4 December 1936. 

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

Verslag der vergadering van 26 October 1936. 
CIr f. half negen opent de heer Polling de vergadering en 

heet de aanwezigen welkom. Na voorlezing der notulen me-
momeert de voorzitter hoe onze veracniging nu een jaar ge
leden werd opgericht en nog steeds vooruitgaat. De vereeni
ging werd opgericht met 7 leden en thans zijn er 26. 

Er wordt overgegaan tot de behandeling van eenige inge
komen stukken, w. o. brieven van het Leger des Heils in 
Indië, de philatelistenweek te Rotterdam, enz. Ook zijn dezen 
avond wederom twee nieuwe leden te balloteeren en wel de 
beeren A. den Boer en H. Kammeraat. Omdat de bestelling 
van zegels van het Leger des Heils zal het bestuur zich be
raden. Verder is een brief ontvangen van den heer burge
meester, die ons heeft toegezegd de tentoonstelling te openen. 
Nu worden de laatste besprekingen gevoerd over de tentoon
stelling. Er wordt een zaalwacht gevormd. De albumbladen 
zullen zooveel mogelijk des morgens gebracht worden en 
verder gehaald door den heer Palsgraaf. Bladen, welke niet 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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geheel vol zijn, worden eveneens dankbaar aanvaard. Een 
ander punt van bespreking wordt gevormd omtrent de ver
loting. Besloten v/ordt de verloting op de oude wijze te doen 
plaats vinden. Omtrent den verkoop op de tentoonstelling 
verklaart de heer Rond zich bereid daarvoor te zorgen. De 
heer Jaspers vraagt eenige inlichtingen omtrent de rond-
zending, welke door den heer Polling worden beantwoord. 
Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de ver
gadering. D. P. 

Nieuwe leden, 
A. den Boer, Krugerlaan 44, Gouda. 
H. Kammeraat, F. W. Reitzstraat 10, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 23 November 1936, in de boven

zaal van „Het Schaakbord", Gouda. 

EEN NIEUW ALBUMBLAD ADEN ? 
Dit belangrijke Britsche steunpunt aan de route naar Indië 

is kort geleden onder de kroonkoloniën opgenomen, wat er 
duidelijk op wijst, van hoeveel gewicht de Engelsche regeering 
het vindt daar zelf de teugels in handen te houden. 

Naar verluidt zijn, tegelijk met die voor verschillende 
andere koloniën, zegels in bewerking voor Aden. 

Het schijnt vast te staan, dat voor alle kroonkoloniën een
zelfde teekening zal worden benut: buste van koning Eduard 
VIII (links), keizerlijke kroon (rechts) en daaronder waarde 
en landsnaam, 

EEN RAKETPOST-VEROORDEELING. 
Aan „Die Postmarke" ontleenen wü het volgende: 
De raketpost-zwendel heeft onlangs tot een gerechtelijke 

vervolging geleid. Een van de „raketpostconstructeurs", de 
28-jarige Gerhard Zucker, voor wiens maaksels reeds meer
malen gewaarschuwd is, werd op 13 Augustus te Hamburg 
wegens bedrog tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maan
den en een geldboete van 500 mark of 50 dagen veroordeeld. 
Zucker was in financieele moeilijkheden geraakt en om die 
te boven te komen liet hij „raketpostzegels" maken, die op 
enveloppen werden geplakt en als zeldzaamheden verkocht. 
Met de waarheid nam hij het daarbij niet zoo nauw. Aan de 
koopers verklaarde hij b.v., dat hij begin April 1935 twee 
vluchten in Ostende zou hebben doen plaatsvinden; het ge
recht stelde echter vast, dat die vluchten i n h e t g e h e e l 
n i e t h a d d e n p l a a t s g e h a d ! De beklaagde moest 
toegeven dat hij, om de zegels beter te kunnen verkoopen, 
op de couverten valschelijk een stempel had geplaatst: „Op-
gevischt 5 gi-aden O.L., 55 graden N.B., Deensche motor
zeilboot Henriette, kapitein Buntgaard". Ook op het Boden
meer heeft de beklaagde een pseudo-raketvlucht georgani
seerd, waarbij hij een doodgewone vuurpijl afschoot en daarna 
een aantal enveloppen van zijn raketpostzegels voorzag en 
als groote zeldzaamheden verkocht. 

En toch zijn er altijd nog lieden, die geld voor „dieses 
Zeug" over hebben ! Zij zijn onverbeterlijk, B. 

DE KUNSTENAAR J. COURVOISIER. 
Op 12 September j.1. overleed deze kunstenaar, bekend door 

zijn teekeningen van verschillende Zwitsersche zegels. 
Hij werd in 1884 te Chaux-de-Fonds geboren. Op velerlei 

gebied heeft hij zich als artist bewogen: schilderkunst, de
coratie-kunst, reclame-biljetten, illustraties, enz. 

Van 1933 af werden hem de teekeningen der Pro Juventute-
zegels opgedragen; ook van die, welke in December a.s. zullen 
verschijnen. 

Een kunstenaar van internationale vermaardheid is met 
Courvoisier ten grave gedaald. 

DE PHILATELISTISCHE PERS. 
Uit een door een Fransch blad gehouden statistiek is ge

bleken, dat in 33 landen regelmatig philatelistische tijd
schriften worden uitgegeven tot een totaal van 269 stuks. De 
meeste daarvan verschijnen maandelijks of halfmaandelijks. 
Drie bladen, in het Engelsch, verschijnen wekelijks. 

Het grootste aantal postzegelkundige tijdschriften ver
schijnt in de V. S. van Noord-Amerika (18). 

Naast deze vakbladen groeit het aantal „gewone" bladen, 
die aan de philatelie een geregelde rubriek wijden. 

UNIVERSITEITSZEGELS EN DE A.S. VERKIEZINGEN. 
Deze zegels worden thans gebruikt s^erk gevraagd door 

den postzegelhandel en in dit feit vindt meer dan één partij
bestuur aanleiding zijn leden uit te noodigen de gebruikte 
zegels, welke in hun bezit zijn, aan het verkiezingsfonds af 
te staan, om daardoor de kas te stijven. 

DE TAPLING-VERZAMELING IN HET 
BRITSCH MUSEUM. 

Deze kostbare verzameling, waarover den laatsten tijd 
nogal wat te doen is geweest, wijl zij minder goed werd 
onderhouden en onvoldoende tentoongesteld, ondergaat een 
grondige herziening. 

Verschillende minder fraaie exemplaren worden door betere 
vervangen; talrijke' specimen-opdrukken zijn er uit ver
wijderd waarvoor exemplaren zonder dien opdruk in de plaats 
werden gesteld. Een nieuw, ruim vertrek is in aanbouw, waar
door aan deze prachtige verzameling binnenkort de plaats 
zal worden gegeven, die haar toekomt. 

EEN INTERNATIONALE DAG VAN DEN POSTZEGEL. 
Onze oostelijk© naburen zijn op het goede idee gekomen 

een „postzegeldag" te houden en wel op 7 Januari, den ge
boortedag van dr. Heinrich von Stephan, die de stichter was 
van de Wereldpostvereeniging, die haar eerste bijeenkomst te 
Bern hield op 15 September 1874. 

Verschillende andere landen zijn van plan nu ook op dien 
datum een postzegeldag te houden, die wellicht een „inter
nationale" propagandadag voor de philatelie zal worden. De 
bedoeling is n.1. op genoemden datum op eenigerlei wijze 
vooral de jeugd te trekken en haar aan te moedigen tot het 
verzamelen van postzegels. 

Ook in ons land heeft het Duitsche voorbeeld weerklank 
gevonden en te Amsterdam is men dan ook van plan, waar
schijnlijk op 9 en 10 Januari la.s. een kleine tentoonstelling 
te orgamseeren. Het Poolsche consulaat in de hoofdstad stelt 
zich n.1. voor, met medewerking der Vereeniging Nederland-
Polen, op genoemde data de Philatelisten uit te noodigen hun 
Poolsche collecties in het Carlton-hotel ten toon te stellen. 
Men verwacht niet alleen verzamelingen van volwassenen, 
doch ook van jongeren. Voor plaatsruimte zullen geen kosten 
berekend worden, dus men kan gratis etaleeren. Voor de 
moeite en ter aanmoediging zullen medailles en prijzen be
schikbaar worden gesteld. J. A. K. 

#Firma J. VOET (j. G. mmaard), 
KEIZERSTRAAT 4, - ROTTERDAM. 
Uitgebreidste voorraden zegels 

(zoowel de oudste als de nieuwste uitgiften) van 

EUROPA EN NEDERLANDSGHE KOLONIËN. 
PHILATELISTISGHE BEN00DI6DHEDEN: 
PINCETTEN, lOUPEN, 60MPAPIERTJES, 
ALBUMS, CATALOGI, LITERATUUR, ENZ. 
3Jhe, ^vun that mecutó aMb^factlen. (2,) 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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J^oel^erken, '^^ 
^*^Tifclsc]hriftcii, 

Catalo^i.eng.j 
BOREK'S EUROPA-LISTE FÜR BRIEFMARKEN 1937. 

17e JAARGANG. UITGEGEVEN DOOR DE FIRMA 
RICHARD BOREK TE BRUNSWIJK. 

Niet minder dan 325 bladzijden, verdeeld in 3 kolommen, 
beslaat deze prijslijst, waarin de zegels van Europa worden 
aangeboden tegen de daarbij vermelde netto-prijzen. 

Voor het gemak der gebruikers zijn voor elk zegel de des
betreffende nummers van den Senf- en den Michel-catalogus 
vermeld. 

Een goedbewerkte prijslijst, waarin men ongetwijfeld wel 
wat naar zijn gading vinden zal. v. B. 

SCHWEIZ — LIECHTENSTEIN. 
PRIJSLIJST 1937 VAN DE FIRMA ERNST MÜLLER A.-G., 

FREIESTRASSE 91, BASEL. 
Een keurige, pretentielooze prijslijst van de zegels van 

Zwitserland en Liechtenstein. Het handige werkje, diat men 
gemakkelijk in zijn zak kan meedragen, is goed gedrukt en 
geïllustreerd. Het vermeldt alle zegels van genoemde landen, 
voorzien van de prijzen, waartegen de uitgeefster levert. 

De prijslijst is gratis verkrijgbaar aan genoemd adres. 
V. B . 

SCHAUBEK BRIEFMARKEN ALBUM 1937 
UITGAVE C. F. LÜCKE TE LEIPZIG. 

Hiervan toont men ons de aanvullingsbladen voor 1937, 

prompt op den vastgestelden tijd, 15 October, verschenen. 
Zij zijn geheel up to date, wat meer zegt, er is reeds 

rekening gehouden niet de toekomst, door o. a. bereids de 
Zwitsersche Pro Juventute-zegels van dit jaar op te nemen. 

Door de gebruikers van deze albums zullen de aanvullings
bladen met vreagde worden ontvangen. De bewerking is ge
lijk men van de tirma Lücke mag verwachten: onberispelijk, 
goed papier en duidelijke cliché's. v. B. 

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

z o o a u i S X VBRSCHEIVEIV: 

CATALOGUS 1937 
van België en Belgisch Congo, 
z i e a d v e r t e n t i e in h e t Au^us tus -nr . 
Prijs f 0,50 plus f 0,12 porto. 

Z l 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 K I L O W A A R t e k o o p b e v r a a g d . 

T e v e n s v e r k r i j g b a a r b i j o n s filiaal K o r v e l s c h e w e g 8 2 , T i l b u r g . (121I 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

ZICHTZENDIN6EN. 
Prima Exempiapen. 

Lage prijxen. 
U I T G E B R E I D E COLLECTIES. 
Per stuk en in series geprijsd. 

Regelmatig nieuw materiaal 
wordt in omloop gebracht. 
Bij uilstelc geschikt voor den 
meer gevorderden verzame
laar. 
W. M. F. Sulhepland, 

Postzegelhandel, 
Albr. Thaerlaan 49, 

UTRECHT. (176) 

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

(175) 

overcpl.! 100 Europazegels 
gr. Europa (vele honderden st.) 
o.a. Zweden, Denemarken, Est
land, België, Duitschland, Enge
land, Portugal, enz. Ook vliegpost 
en herinnering voor slechts f 0,95 
franco per post; 50 gr. voor f 0,55 
na ontvangst op giro 289404 van 
W. F. B O UM AN, Dubbeldam. 
. . . Als U vlug bent! ! (169) 

zen 
van I e Vl iegpos tzegels , g e h e e l e w e r e l d . 

2e Europa-zege l s , w.o . z e e r vee l we ldad ig 
heid , he rdenk . , g e l e g e n h e i d s z e g e l s , enz . 

3e M o d e r n e Fransche enEnge l scheKolon ien . | 
(Silver Jub. z e e r rijkelijk v e r t e g e n w o o r d i g d . ) 

1 Zichttermijn 5 d a g e n v e r r e k e n i n g 14 d a g e n . Geeft U vrijbli jvend op als d e e l -
i n e m e r e n U ontvangt uitsluitend mater iaal , dat U in t e r e s see r t . Elke rondzen -
I d i n g bes taa t uit ca. 12—15 boek je s l o o p e n d o v e r hoogs t ens 10 d e e l n e m e r s , 
I zoodat z e e r r u i m e k e u z e bestaat . D e doorzendkos t en b e h o e v e n U niet af t e \ 
I s c h r i k k e n ; d e z e w o r d e n o p spec ia le wijze g r o o t e n d e e l s d o o r mij g e d e k t . 
a, VAN HOl^TEN, BUS 322, ROTTERDAM, (179) 1 

TE KOOP AANGËBODEIV: 
1. Telegramzegels Nederland 2 st. 25 cent, 2 van j , 2 van 15, i van 20, 3 van 30, 

3 van 50 cent, alle zonder doorboring, met posstempel . 2 . Brandkastserie Nederland, 
ongebruikt met p l aa tnummers . 3. Portzegel Nederland 5 op i cent, kopstaand, gebr. 
op dienstenvelop der P T T . 4. Luchtpost i - 11 '28. Ned.-Indie Sp. Cat. Handelaren 
nrs. 39, 40, 41, 42, 10 br. v. a. Bandoeng-Weltevreden (verv. 75 br.i 10 br. v. b. Wel-
tevreden-Bandoeng (verv. 160 br.l 10 br. v. c. Weltevreden-Semarang (verv. 100 br.) 10 
br. V. d. Semarang-Weltevreden (verv. 80 br.). 5. Kerstvlucht Ned.-Indië—West-Indïë 
1934 Frank. 9 Emmazegels met verschillende plaatfouten. Aankomsstempel in zwar t . Zie 
Sp C. Hand. Nr. 21b. 6. 7 brieven Suriname „First Flight" 22-9-'29, in violet en paars . 
Vertrckstempel San Juan, Miami, New-York, Manchester (U.S.A.), St. Louis. 7. Aanget. 
br. 4 series Gr. Kruis Sur. 1929, in 4-blok. 8. Col. Fr. machinest (geh. env.) met dupl. 
3000 St. 9. Coll. postst. met dupl. jooo env en briefk. 10. Misdruk briefk. 7^/2 ct bruin 
1898. Zegelafdr. half en omgesL hoek, waarop ged. zegelafdr. Nog vele bijz. als br. 
V. 1852, stempels, vliegbr. Uiver e.d. worden verlt. en worden biedingen op bovenst, nrs. 
gaarne ingewacht bij W . J . Mulder , Z u i v e l s t r a a t 1 3 , B e r g e n - o p - Z o o m . (186) 

100 Emmazegels 
100 12^/2 driehoek ongebr. f 16,50 

ï H. DREYFUSS, Amsterdam. Anna Vondelstraat 4 , Giro 86326 . ̂  

AANGEBODEN: 
100 kindzegels 12V;) 1935 f 7)5° 
100 zomerzegels 12V2 ^935 f 6>ï° 

T E I C O O F » O E V R A A G D : Alle in mijn vorige advertentie gevraagde i 
soorten en verder alle weldadigheidsseries Ned. B. v. Olympiade f 0,65 ; R. Kruis • 
f 0,48; G. Glazen f 0 , 2 5 ; '^^^^ ' 3^ f 0,40 ; '32 ƒ 0 , 2 4 ; A.N.V.V. f 0,36 ; i 
Zeeman f 0,22 ; Driehoekzegels 6 c. per 100 f 1,25, driehoek 12V2 c. 10c. per stuk. « 
6 c, crisis 6 c. per stuk ; 7I/2 gld. luchtpost f 0,20. — Kassa vooruit. Porto extra' 

Partijen trankeering b.a. tegen 7% vergoeding. 
Samenstelling nader overeen te komen. (19) j 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

plaatsingen géén extra 
korting verleend. 

Pr\js dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

Posistukken kan men koopen 
en verkoopen in de rond-
zendingen der Vereeniging 
V. Poststukkenverzamelaars. 
Inzending ook door niet-leden. 

Inlichtingen : 
J. A. MAAS GEESTERANUS, 
Nassaustraat 13, Utrecht. (173) 

UITZONDERING ! 
Alles per 100 gram franco per post. 

Duitschland -35 et. Frankrijk -35 et. Noor
wegen -7j et, (pakket) Denemarken -80 et. 
'pak. ook andere) Estland i 50 Gld. (pakket). 
Di rec te afzending na ontvangst op giro 
289404, W . F . BOUMAN, Dubbeldam. (172) 

Verzamelaar ruilt mooie boeken 
tegen zegels en luchtpoststukken. 
Lijst op aanvrage. J. K O N I N G , 
Hoogstraat 55, Weesp. (170) 

Te koop gevraagd zegels van 
Nederland en Hederlandsch-lndië 

engros, ook betere soorten; kilo's. 
J. PRENT & CO. (174) 

Sneeuwklokjesstraat 18, Den Haag. 
Ik geef in ruil v Igens mancolijst: Hongarije, 
Bosnië, Rumenië, Zuid-Slavië, Oud Oostenrijk, 
Veldpost, en vraag nieuwigheden vliegpost, 
ongebr. Ned. en Kol. Basis Yvert '37, Verzoek 
zichtz Ruil massawaar volgens overeenkomst 
L. von Haldsz, Budopest Yl, Delibabstrasse 
2». (.Lid: Breda, N. Ver. v. Postz. Verz.)(i67) 
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H B R P S T  A A N B I E D I I V G êl 2 C B N T PEÏR F R A N C C p l u s p o r t o ) . 

De aangegeven 
Nos. zijn van 

Yverc en Tellier 
1936. 

"■ bcLcekent 
ongebruikt. 

BELGISCHCONGO. 
Nrs. *6, *8, *15, 15, *ie , *18, 
18, 19, *20, 20, *21, 22, *23, 
23, 24, *25, 25, 26a, 28, •'̂ 29, 
29, *30A, 30A, SI, =:31A, 31A, 
*32, 32, *32A, *36, 33, 33A, 
*34, *35A, =:36, =:36A, *40, 
*41 *42, 42, *43, 43, =;44, 44, 
45, 46, *48, =:50, 50, 51, =:52, 
52, *53, *54, 54, =:55, 55, *56, 
56, *57, 57, *58, 58, =:59, 59, 
=;60, 60, *67, 67, *68, 68, ■:69, 
69, *70, 99, *100, =:138. 
PORT Nrs. =;l, *7, *18, •;19, 
*20, *21, =:22, *30, *31. 

B E N I N . 
Nrs. =:30, *34, *35, =:36, 36, *45. 

BR. BECHUANALAND 
Nrs. * 1 , 2, *9, *10, 10, =:ll, 11, 
12, *13, 13, =:24, *29, 29, *29a, 
29a, «30, 30, *30a, 30a, 31, •:32, 
32 33 *36. 
P O R T ' . Nrs. * 1 , *2 *13, ■;15, 
*16, =:17, 17, *19, =:22, 24. 

BR.CENTRAALAFRIKA. 
Nrs . *1, *2, *3 , =:4, *4a, *20, 
20, *21, 21, *31 , =;42, 42, 43, 
*56, =:59. 

B R .  N Y A S S A L A N D . 
Nrs . *25, 26, *27, ':28 

B R .  O O S T  A F R I K A . 
Nrs . *4, *5, =:61, *62, *63, 63, 
=:64, *66, 73, =:108 *109, 110, 
125, *129, *134, =:157, *160, 
*161, *162. 

BR.SOMALILAND. . . 
Nrs . =:l, *4, =;16, *17, 18, 19, 
=:35, *37, *39, *42, *45. 

BR.ZUIDAFRIKA. 
Nrs . *1, 1, :̂2, *17, 19, *20, 
*28, *29, 29, *30, 30, *31, 32, 
42 , *43, =:57, *63, *76, *77 

DAHOMEY. 
Nrs . 6, *46, *47. 

DIEGO SUAREZ. 
Nrs . *5, 5, '.'•26, *39, *40, «49, 
49. 
PORT. nr. *9. 

EGYPTE. 
Nrs . *8, 15, 15 *16, 16, 17, 
*21, =:22, 30, *31, *34, *35, *36, 
*37, ■:41, 43, *56, *58, *60, *62, 
=:66, *67, 83. 
DIENST. Nrs . *3, *4, ':7, *9, 
*11 . 

ELOBEY. 
Nrs . *19, 20, *21, 22 *23, 
*41. 

ERITREA. 
Nrs . *1, 1, 2, *4, *14, 22, 
'■^^\ *44. 

F ER N A N D O POO. 
Nrs . 3, *5, *10, 28, *51, 51, 
61, 72, 73, 74, *75, *78, *79, 
■80, *81, *82, =:83, *111, «112, 
*113, *115, *127, =:128, *129, 
130, *131, 143, 143, *144, 
*145, 146, *159. 

FR.CONGO. 
N r s 13, 14, *15, *27, *28, 
28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 42, 51, 51, *52, 52, *53, 
*55, 55, *56, 57, *59, *60, 61, 
6B, *65, *89, =;90, =:95. 

FR.GUINE 
Nrs . 1, *19, 19, 41, 42, 44, 47, 
■48, *49, *50, *51, *52, =:53, 
*55, *56, 57, 58, *59, *60, 
*61, *62, 66, 66, 67, 70, *80, 
80, *90. 

FR.SOUDAN. 
N r s . *4, *5, *6, *8, 10. 

FUNCHAL 
Nrs . 2, *3, *5, 7, 9, 18, 18, 
19, *21, 21, *23, 23, *24, 24, 
*27, 27. 

GABON. 
N r s . *3 , 34, 34, *35, *37, 52, 
*53, *54, *56, 57, 60, *61, 
*79, 81. 

GAMBIA. 
Nrs . *6, 7, *12, *13, 14, *15, 
16, * i r , *18, *20, 21, *22, 
*26, :27, *29, *40, 41, *43, 
48, *54, 55, *56, •:57, *58, 
*59 60, *61, *68, «70, *99, 
113. 

GOUDKUST. 
N r s .  n i , *13, 14, 14, *15, *16, 
17, 17, *18, 18, 19, *22, *23, 
42, *49, *50, =:57, *71. 

GRIGUALAND. 
Nrs . 13. 15, 18. 

Nrs 
•■;30. 

HORTA. 
*2, 2, *5 , *13, :23, * 2 6 , 

INHAMBANE. 
Nrs . *18, *20, 20, 22, *23, ':31, 
*32, *33, *35, 47—=:54, *55— 
=f62, *63—*70, *75, ■77. 

ITAL.SOMALI 
Nrs . 12, 13, 14, 15, *18, *19, 
=:20, *21, *22. 
PORT. Nrs . * 1 , 5, *6, *7. 

IVOORKUST. 
Nrs . *1, =;2, *3 , 4, *73. 

KAAP DE G. HOOP. 
Nrs . 10, 11, 12, 17, 19, 20, 23, 
25, 26, 28, 29, 30, *32, 32, *33, 
34, *35, 36, 37, 38, 39, *41, 
=:44, 44, 45, *46, 48, 49, 49, 
52, *55. *61, 62. 

J. L,. VAN D I E T E N ' S P O S T Z E G E I ^ H A N D E I ^ N.V. 4 4 , D e l f t s c h e v a a r t , R o t t e r d a m . (164) 

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEEELVEIIIIIG. 
MÊ^ÊÊ^ ^^ Inspecteur der Domei

H ^ ^ ^ nen te 'sGravenhage zal op 

Vfiiilag I I Dec. E i 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
'sGRAVENHAGE, 

bij inschrijvino, verkoopen 
fiebruikte 

Frankeer en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (178) 

Te koop groote verzameling van 

Nederland en Koloniën, 
zeer belangrijk object. 

Waarde volgens laatsten handelaars

catalogus f 3000,—. Prijs op aanvraag. 
Brieven onder Nr. 171 aan het bureau 
van dit blad. 

Philatelisten^ wekt niet
leden onder Uw kennissen
verzamelaars op tot aan 
sluiting bij een vereeniging. iwö^^k 

Lot „Phileparlout" 2O0O zegels, buitengewoon! f 10,35. 
Toava, nrs. *4753, bij ons f 0,25 ; nrs. '5463 
slechts f 0,75. 100 Rusland, zeer mooi! f 1,— 
100 versch. uitsl. groot form, gezochte zegels f 2,— 
50 Egypte f 0,75 25 Syrië f 0,50 
25 Memel f 0,60 50 Memel f 1,30 
200 versch. Argentinië f 3,— 
200 Oostenrijk f 0,50 500 idem f 3,— 
20 Malta f 0,50 50 Australië f 0,40 
50 Ned.Indië f 0,30 per 10 f 2,50 
„THE GLOBE", Czarinastraat 6, Zaandam. 

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

GRIEKENLAND. Kreta  Epirns  Tbracië. 
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 / V l O F » O U L U S , 
Misrachi 27, Saloniki (Griekenland). 

Expert van de .,Société philatélique Hellérique". (^39) 
I. P. H.  V. Berlijn. — S. I. N . T.  P. Brussel. 

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
ƒ0,20 
-1 ,90 

- 4 , 6 0 

-5 ,10 
-0 ,35 
-0 ,35 
-0 ,12 
-0 ,25 
-0 ,25 
-0 ,30 
- 0,15 
-0 ,12 
- 0,05 
-0 ,25 

Uitgebreide Catalogus 1935-'36 van Nederland en Koloniën, 
bewerkt door P. C. Korteweg en anderen, per ex. f 0,50. 

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

1936. ZOMERZEGELS, pe r serie . 
Idem, 10 series 

1923/1935. Alle K I N D E R Z E G E L S , 
complete series (48 waarden) 
Idem, in complete series ro l -
t and ing (31 waa rden ) . . . 

1932. W E L D A D I G H E I D , compleet 
Idem, ro l tanding , compleet . 

1933. W I L L E M DE Z W I J G E R , cpl. 
Z E E M A N S Z E G E L S , cpl. . . 
W E L D A D I G H E I D , compleet 
Idem, ro l tanding , compleet . 

1934. CRISIS , compleet . . . . 
CURACAO-herdenk ing , cpl 
E M M A Z E G E L . . . . ' . 
W E L D A D I G H E I D , compleet 
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BOEKEMA STAAT AAN DE SPITS! 
l̂llillliiiilllllllliMillililN lllllllmiilllllllmilllllllliitilllllllliiiiillllllliiiilllIlllliHiillllllliiiilllllllliiiilllllllliiiillllllllimilllll̂  Illllllliiiiiillllllmilllllll llllllliiiiiilllillliiiilllllllliiiilllllllliiiiillllllliiiiillllllliiiilll llllWS 

1 Ik heb een buitengewoon mooie partij BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS, zooals onders taand gespecificeerd en i 
= alle in zeer mooie conditie. ^ 
J Mag ik U van elke klasse een zichzending doen toekomen ? Deze boekjes zullen blijken uw volle aandacht waard ^ 
= te zijn. Bliddelmatige en gevorderde verzamelaars vragen mij derhalve toezending. p 
^ Mij onbekende aanvrage r s worden verzocht de gebruikelijke referenties op te geven. g 
J Klasse 1. — Eers te uitgiften. West . Indië , Noord-Amerika , Afrika, Azië en Aus t ra l i ë , welke J. 
g kunnen uitgezocht worden vanaf een derde catalogus-pr i js ; condities netto. p 
'M Klasse 2. — Eduard- en George-uitgiften in postfrisschen staat, welke in het algemeen kunnen ^ 
p worden uitgezocht vanaf 50 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. f 
^ Klasse 3. — Eduard- en George-uitgiften, prachtig gebruikt, welke in het algemeen kunnen wor. P 
^ den uitgezocht vanaf 50 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. p 
1 iW Prljasen in Bn^elsch ^eld beteekent een groote extra kortiniS. -^g p 

J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. (i68) 

Üll l l IIIIIIIIIIIJH l|||||!ll"llll||||l"ni||||||Nim||||||IIIMI|||l|||IMIIl||||||MII|||||l|lllll||||||||IMI|||l||||IIM||||||||lll|||^^ l|||||l""ll|||||ll""l||l|lll""!||||||l>llll|||||||iF 

l l l " l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Illlll I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l" l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l Illllll Illlll Illlllll I l 
h WW BINNEN ENKELE DAGEN verschijnt mijn eerste J 

I Geïllustreerde Catalogus-Prijscourant ] 
I van BELGIË, BELGISCH CONGO en RUANDA- | 
i URUNDI met UITSLUITEND NETTO-PRIJZEN i 
I van ALLE zegels dezer landen. PRIJS 2,- fr., J 
p die gerembourseerd worden bij de eerste bestelling. = 
^ De op 1 December verschijnende BELGISCHE Weldadig- J 
p" heids-serie wordt GRATIS aangeboden aan klanten, die = 
I, voor minstens 200 fr. bestellen volgens mijn nieuwe J 
p CATALOGUS-PRIJSCOURANT. f 
I J. BOEKDRUKKER, | 
W 38 Rue du Zodiaque 38, BRUSSEL-Forest (185) 1 
i l mi l l i i i i i i imii i i i i i i i i i i i iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Illllll i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

X E KOOF» G 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 
religieuze instellingen naar verhouding minder. 
Wij betalen voor Willem de Zwijger I J^ 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 allerlioogste waarde. Brieven met prijs. 

Offreert ons alvorens aan anderen te verkoopen. 

JOHN GOEDE, 
BREDERODESTRAAT 46, AMSTERDAM, W. 

W 
(78) 

DE HAAGSCHE POSTZEGEL HANDEL 
NOORDEINDE 196. 
DEN HAAG, 

GIRO 110104. (14) 

ENORME SORTEERING 
SINT NICOLAAS-GESCHENKEN 
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1935. 
1 Januari, Tweemaal wekelijksche dienst LondenCalcutta 

begint. Eerste terugvlucht op 5 Januari. 
1 April. Opening van den dagelijkschen luchtdienst 

Londen Brussel Keulen Praag Weenen Boedapest. Zooals 
bekend werd te Boedapest op de post van de eerste vlucht 
een speciaal poststempel geplaatst. 

7 April. De wekelijksche luchtdienst van Londen naar 
Brisbane wordt opengesteld voor passagiersvervoer. 

28 April. Tweemaal wekelijksche dienst LondenRome
Brindisi geopend. 

24 September. Tweemaal wekelijksche dienst LondenSin
gapore begint. Eerste terugvlucht hiervan 3 October. 

1936. 
9 Februari. Een wekelijksche luchtpostdienst Londen 

Kano (Nigeria) via Karthoum ontstaat. 
19 Februari. Eerste terugvlucht hiervan. 
14 Maart. Eerste vlucht van den wekelijkschen dienst 

Londen  Hongkong via Penang. 
27 Maart. Eerste terugvlucht hiervan. 
6 Mei. Tweemaal wekelijksche dienst Londen  Brisbane 

ontstaat. 
16 Mei. Eerste terugvlucht hiervan. 
30 Juli. Het gouvernement kondigt plannen aan voor een 

transatlantischen luchtdienst. H. A. 

ECHTHEIDSKENMERKEN VAN BADEN 
NRS. 1 EN 5. 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 
Nr. 1: zwarte boekdruk op strookleurig of bruinachtig pa

pier, geen watermerk. 
Nr. 5: zwarte boekdruk op wit papier, geen watermerk. 
Het papier van beide is dun. Er bestaan herdrukken op 

dik papier. 
Oppassen voor nr. 5 gekleurd en dan aangeboden als nr. 1. 
Kenmerken: 

1. In linkerboven hoekrozet: linkerbovenstraal ster verbonden 
met dwarslijn in blad. 

2. Soms zwarte punt. 
3. Hier meestal open. 
4. Soms punt in A. 
5. Dit gedeelte D meestal vrijstaand. 
6. Bovengedeelte E staat vrij. 

7. In rechte*boven hoekrozet: linkerbovenstraal ster niet 
verbonder met dwarslijn in blad. Overige drie wel. 

8 en 9. Witte punt, ontbreekt bij de meeste vervalschingen. 
10. Rechts en links "AJn in de randlijst aan weerskanten 12 

boogjes met telkens een punt in het midden. Boven en 
beneden steeds begin der volgende boog zichtbaar. 

l i . Punten aciier v en 6. 
12. In 1850 is de 5 kleiner dan de andere cijfers. 
18. a meeslal boven open. 
1/1. Witte punt. 
15. Voet der 1 naar rechts omgekruld. 
16. Witte punt. . ■ 
17. t helt voorover. ; 
18. Dubbele punt achter ch. 
19. Punt achter Oestr. 
20. Punt achter Postverein. 
21. Teekening van deze krul wijkt af van die der overeen

komstige krullen in de andere hoeken. 
22. V van verein meestal gebroken. 
23. Kop der 1 zoowel boven als vooraan naar binnen gebogen. 
24. In het fond 6 rijen eivormige vlekjes: Ie rij 6, 2e rij 6, 

3e rij 8, 4e rij 8, 5e rij 6, 6e rij 6. 
25. Opstaande puntige streep aan m; ontbreekt bij de 

meeste vervalschingen. 
26. BADEN en Freimarke staan in het midden der boven

resp. benedenbalk en raken de dunne randlijn nergens. 
Voor de correspondentie, gevoerd naar aanleiding dezer 

„echtheidskenmerken", wordt verwezen naar het mede
gedeelde op blz. 175 van het Septembernummer. 

Naar aanleiding van ingekomen opmerkingen over Ham
burg nrs. 5 en 8 (zelfde bladzijde) üet volgende. 

Aangaande het schrijven van den heer S. merk ik op, dat, 
zooals ik reeds meermalen geschreven heb, het niet nood
zakelijk is, dat alle opgegeven kenmerken op een zegel voor
komen. Of men zegt „meestal" of „soms", zal ervan af
hangen of men toevallig meer of minder veel van de des
betreffende kenmerken op de beschikbare zegels vindt. Niet 
iedereen heeft van deze oude zegels honderdtallen ter 
controle. 

Met punt 19 heeft de heer S. gelijk: het zijn inderdaad 
9 en niet 8 lijnen met een punt. 

Betreffende punten 8 en 15: ik heb exemplaren gezien 
waar de krul de randlijn wel raakt. 

DE DIENSTZEGELS VAN BASUTOLAND. 
In den jaargang 1934 maakten wij melding van deze een

dagsvliegen, verkregen door den opdruk Official op de 
frankeerzegels K, 1, 2 en 6 pence der koerseerende serie. 
Reeds terstond na hun verschijning werd van hooger hand 
order gegeven met het benutten dezer zegels op te houden 
en den voorraad te vernietigen, wat geschiedde. 

Van elke waarde werden 1200 stuks gedrukt op de staats
drukkerij te Pretoria en een klein gedeelte dezer oplaag werd 
gezonden aan het postkantoor te Maseru, de hoofdplaats van 
Basoetoland. 

Kort daarop ontving de postdirecteur aldaar vfen den 
staatssecretaris de opdracht deze zegpls niet te gebruiken, 
doch naar Pretoria terug te zenden om te worden vernietigd. 
Een klein aantal was evenwel reeds benut, te weten:3^ penny 
27 stuks, 1 penny 38, 2 pence 58 en 6 pence 30 stuks. (Deze 
aantallen, ontleend aan Engelsche bladen, verschillen van 
die, vermeld in den Yvertcatalogus). 

Aan de opdracht werd voldaan en dus bestaan deze zegels 
niet in ongebruikten staat. 

Een postzegelhandolaar in Europa, die aan het postkantoor 
te Maseru een bestelling ongebruikte postzegels had gedaan, 
W8S zoo fortuinlijk, dat zijn zending werd gefrankeerd met 
deze dienstzegels, juist vóór het verbod tot gebruik afkwam. 
Zijn brief werd voorzien van één 1 penny en drie stuks van 
de 2 pence. 

Op een der jongste Londensche postzegelveilingen kwamen 
enkele dezer dienstzegels onder den hamer, die de volgende 
prijzen opbrachten: 1 penny £20, 2 pence £15, 6 pence (2 
exemplaren) elk £29 en een prachtstuk in deze waarde £42. 

Zoo ziet men weer eens, dat de buitenkansjes toch nog niet 
de wereld uit zijn ! 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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DUITSCHE INFLATIEUITGIFTEN 
MEI 1921 TOT EN MET NOVEMBER 1923 

door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 
III. 

Eerste Berlijnsche uitgifte. 

brengen der opdrukken op verschillende b e s t a a n d e zegels 
werden n.l. zegels ,die uitsluitend in rotatiedruk bestaan, op
nieuw uitgegeven in plaatdruk en voorzien van een overdruk 
in plaatdruk, b.v. het zegel van 75 Tausend Mark op 300 Mark, 
groen. Het eenige zege] van de Ie Berlijnsche uitgifte, dat in 
P/W (overdruk in plaatdruk op zegel in rotatiedruk) voor
komt, is het 75 T. M. op 1000 M. (groen) zegel. Het eenige 

400 

M É É M É É M * 

TTTTT 
27,00 

iMÉÉÉMH HtM 

mil 
3200 400 

Plaatdruk (P). Plaatdruk (P). Rotatiedruk (W). 
Velrand met 

7 verticale strepen 

Rotatiedruk (W). 
Velrand met 

7 verticale strepen 

Rotatiedruk (W) 
Velrand met 

IJ verticale strepen 

Behalve bij de zegels in het type posthoorn, is het niet 
mogelijk om den plaat, van den rotatiedruk te onderscheiden 
bij de zegels in het grootcijfertype (Geiger), arbeiders en 
kleincijfertype, indien geen velrand aanwezig is. Dit geldt 
voor de niet overdrukte, dus ook voor de overdrukte zegels. 
Bij den plaatdruk vertoont de b o v e n r a n d alleen een tel
cijfer in de kleur van het zegel, doch is verder blanco. Bij den 
rotatiedruk vertoont de bovenrand, behalve het telcijfer in de 
kleur van het zegel, een riJ vertikale strepen of streepjes ,ten 
getale van 7 of 13, eveneens in de kleur van het zegel (zie 
de afbeeldingen). 

Bö de zegels van de Ie Berlünsche uitgifte zijn de overdruk 
van het telcijfer op den velrand, benevens de waardeoverdruk 
en de balk, die de oorspronkelijke waarde doorslaat, zwart, 
behalve bij de waarde 30.000 mark op 200 mark. 

De eerste opdrukken werden uitgevoerd door middel van 
verwisselbare opdrukvormen, waardoor het mogelijk was om 
zegels van verschillende waarden door midel van dezelfde op
drukvormen te overdrukken. Deze opdrukvormen werden pas
klaar gemaakt voor den plaatdruk (P) . Bij de latere opdrukken 
werden deze losse opdrukvormen vervangen door z.g. blok
cliché's. Vellen van zegels in plaatdruk, alsmede die, afkomstig 
van den rotatiedruk, kunnen van opdrukken worden voorzien 
door middel van deze blokcliché's. Er doen zich nu de vol
gende combinaties voor bij de overdrukzegols: n.l. overdruk 
plaatdruk op zegel in plaatdruk (P) , overdruk rotatiedruk op 
zegel in rotatiedruk, overdruk plaatdruk op zegel in rotatie
druk (P/W). Dit klinkt alles logisch. De zaak is echter niet 
zoo eenvoudig als zfl wel Ijjkt. Tjjdens de periode van het aan_ 

overdrukte zegel, waarvan zegelrollen bestaan, is het 75 T. M. 
op 400 M. (groen). 

Tot de Ie Berlijnsche uitgifte behooren de volgende zegels, 
die uitgegeven zijn tusschen half Augustus en half Sep
tember 1923: 

5 Tausend Marken op 40 Pfennige oranje (P). 
8 T. (M.) op 30 (Pf.) op papier met wmk. ruiten, groen 

(P en W). 
8 T. (M.) op 30 (Pf.) op papier met wmk. wafels, groen 

(P). 
15 T. (M.) op 40 (M.) groen (P en W). 
20 T. (M.) op 12 (M.) rood (P). 
20 T. (M.) op 25 (M.) bruin (P). 
20 T. (M.) op 200 (M.) karmijnrose (W). 
25 T. (M.) op 25 (M.) bruin (P). 
30 T. (M.) op 10 (M.) blauw (P). 
30 T. (M.) op 200 (M.) lichtblauw (W). 
75 T. (M.) op 300 (M.) groen (P). 
75 T. (M.) op 400 (M.) groen (W). 
75 T. (M.) op 1000 (M.) groen (W en P/W). 
Onmiddellijk hierop volgde een tusschenuitgifte zonder op

druk, in een gewijzigd cijfertype, bestaande uit de waarden: 
5000 M. (P en W) groenblauw, 50.000 M. (P) geelbruin, 
75.0000 M. violet (W), benevens een zegel in het langwerpig 
formaat ter waarde van 100 000 M. (in offsetdruk), kleur 
steenrood. Het 5000 M. zegel komt voor met reclamerand; 
van de 50.000 M. en 75.000 M. zegels is mij niet bekend 
of ze met reclameranden bestaan. De tanding van de drie 
voornoemde zegels is 14 :14X; van het langwerpige zegel 
van 100.000 M. 14X : U%. 

1 r r * 

Tïïïï 
300000 

* f r <t 11 t €r * e« . * 

30 j, 
■■■■■lÉHirm-^M^^M"^ 

p. 
P. 

w, 
w. 

w/w. 
w. 

Voorbeelden van overdrukken der ie Berlijnsche uitgifte met velranden. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVBILINGEN. 
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W. 

Offset. 

De 2e Berlijnsche uitgifte. 
Zooals ik reeds eerder aanstipte, werden voor deze uitgifte 

zegels in het klein.cijfer en Geigertype in plaatdruk (P) 
gedrukt, die onmiddellijk van een opdruk w^erden voorzien. 
Z o n d e r o p d r u k zijn deze zegels n i e t in omloop ge
weest. De kleuren zijn afwijkend van de oorspronkelijke uit
gifte zonder opdruk in het kleincijfertype (in rotatiedruk: 
W). Het zijn de volgende zegels: 100 T. (M.) op 400 M. groen, 
250 T. (M.) op 500 M. karmijnrood, 800 T. (M ) op 300 M. 
groen, 800 T. (M.) op 500 M. groen, 2 Mio. op 200 M. karmijn
rood. De overdrukte zegels in het Geiger_type, van nieuwe 
waarden en nieuwe kleuren, zijn: 400 T. (M.) op 15 (Pf.), 
400 T. (M.) op 25 M., 400 T. (M.) op 30 M., 400 T. (M.) 
op 40 M., alle vier in olijfbruine kleur en doorstoken, inplaats 
van getand, benevens 800 T. (M.) op 5 (Pf.) groen en 
800 T. (M.) op 10 (Pf.) groen; beide getand. Deze zes 
laatste zegels werden vervaardigd in plaatdruk en kregen, 
evenals de voornoemde in het klein cijfertype, een opdruk, 
eveneens door middel van plaatdruk. De opdrukken zijn aan

200000000 
»̂■1 * » ■ » » » « > » » » 9S 

c>cutiai«i Rei 

!2«^^>dl 
MMlMÉÉÉfMH 

W. 

gebracht door middel van blokcliché's, zoowel bij den plaat
als bij den rotatiedruk. Een drietal zegels is bekend zonder 
opdruk (zie de lijst opgenomen aan het eind van dit artikel). 
De opdruk op het blauwgroene zegel van 100 T. (M.) op 
400 M. is in donkerblauwgroen uitgevoerd; die op de olijf
bruine zegels in donkerbruin, die op de lichtgroene zegels 
in donkergroen. De rose_ en zalmrose zegels ontvingen zwarte 
opdrukken, 

Ie O.P.D.uitgifte. 
Vanaf 20 September 1923 bedroeg het port voor een stads

brief (tot en met 20 gram) 100.000 Mark; voor een brief voor 
het binnenland (tot en met 20 gram) 250.000 Mark; voor een 
brief naar het buitenland (tot en met 20 gram) 750.000 Mark. 
Vanaf 1 October voor bovengenoemde drie categorieën res
pectievelijk 800.000 Mark, 2 Mio. Mark en 6 Mio. Mark. Hier
mede moesten de waarden der postzegels gelijken tred houden; 
nieuwe overdrukken waren het gevolg. 

Eind September 1923 werden de volgende frankeerzegels 
uitgegeven: 

100 T. op 100 M. purper. 
100 T. op 100 M. zachtlila. 
250 T. op 200 M. karmijnrose. 
250 T. op 300 M. groen. 
250 T. op 400 M. bruin. 
250 T. op 500 M. oranjerood. 
Begin October volgden: 
800 T. op 200 M. karmijnrose. 
800 T. op 400 M. bruin. 
2 Mio. op 300 M. groen. 
Deze uitgifte noemt men de Ie O.P.D.uitgifte. O.P.D. be. 

teekent OberPostDirektion. In opdracht van het Rijkspost

Bovenvelranden der ie O. P. D. uitgifte 

l l U l l l f t l l l i 
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T I. 
Stuttgart, Hamburg, 

Hannover, Königsberg 
in Pr Munster, Breslau, 

Frankfurt a M. 
Zonder randoverdruk 

in zwart P/W. 

immiiinii 

T II 
(Kohl T A ) 

Breslau, München 
3 smalle strepen, P/W 

T III. 
(Kohl T B ̂  

Frankfurt a M , Erfurt, 
Königsberg, Munster. 

Balk 4 mm. dik. P/W 

i « »,•?*'* ■"»,••■ 

ÜMÉHH 

T . IV. 
(Kohl T B) 

" Frankfurt a M 
Balk 6 mm dik. P/W. 

T V. 
iKohl T C ) 

Leipzig Kleine cijfers 
en waarde inschrift. 

P/W. 

.SéWiï^ïSa: 
>*»Ä*^_ V, 

(Kohl T D ) 
Stettin 

Groote cijfers. 

J, K, RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Hovenvelranden der 2e O P D. uitgifte. 

« M l t M l f l F 

T . VII. 
(Kohl T . A.B) 

München. 
Twee balken. W/W. 

T . VIII 
(Niet vermeld in KohlV 

Twee dunne balken. 
P/P. 

ministerie lieten elf kantoren van de O.P.D., gevestigd in het 
Duitsche onbezette gebied, bij lokale drukkerijen de vellen 
van de verschillende waarden van het klein-cijfertype (uit
sluitend in W-druk) overdrukken met nieuwe waarden in 
duizendtallen van Marken tot en met 2 Mio. 

Om de herkomst der opdrukken te weten, moeten deze 
zegels wederom met bovenrand verzameld worden. Men onder
scheidt 8 verschillende hoofdtypen van overdrukten boven
rand; twee types der 2e O.P.D.-uitgifte (overdruk Mia.- op 
Mio.-waarden) hierbij inbegrepen. Kohl spreekt zelfs van 
12 verschillende soorten van bovenrandoverdruk, waarvan er 
alleen 4 uit Frankfurt a. M. herkomstig zijn. Het zou ons 
echter te ver voeren om de herkomst der O.P.D.-drukken met 
alles wat daaraan annex is, tot in details te beschrijven. Men 
raadplege hiervoor Kohl, die er 7 (!) bladzijden aan wijdt. 

De waarde-Overdruk op het zegel is afkomstig van plaat-
druk. Deze platen werden samengesteld door middel van blok-
cliché's en halfcliché's, met behulp van kartonnen matrijzen, 
geleverd door de Rijksdrukkerij. 

De rozetuitgifte in Mio.- en Mia.-waarden. 
Vanaf 20 October 1923 bedroegen de posttarieven o. m. 

voor een stadsbrief (t.m. 20 gram) 4 Mio.; voor een binnen-
landschen brief (t.m. 20 gram) 10 Mio.; voor een buiten. 
landschen brief (t.m. 20 gram) 30 Mio. Vanaf 1 November 
1923 voor de drie categorieën respectievelijk 40 Mio., 100 Mio. 
en 200 Mio. 

Met grooten spoed werden zegels in Mio.- en Mia.-waarden 
aangemaakt. Tusschen begin October en begin November 
verschenen in het z.g. rozettype: 500.000 Mark bruin; 
1 Mio. groenblauw; 2 Mio. purperlila; 4 Mio. lichtgroen; 
5 Mio. rose; 10 Mio. steenrood; idem doorstoken; 20 Mio 
blauw; idem doorstoken; 50 Mio. donkergroen; idem door
stoken; 100 Mio. grijs; 200 Mio. olijfbruin; idem doorstoken; 
500 Mio. olijfgeel; 1 Mia. donkerbruin; idem doorstoken; 
2 Mia. beige, cijfers enz. donkergroen; idem doorstoken; 
5 Mia. geel, cijfers enz. donkerbruin; idem doorstoken; 10 Mia. 

P/P. 
rand type A 

P/P. P/P. 
rand type B rand type ß 

geelgroen, cijfers enz. groen; 20 Mia. groenblauw, cijfers enz. 
donkerbruin; idem doorstoken; 50 Mia- blauw, cijfers enz. 
donkerblauw; idem doorstoken. Alle zegels zijn gedrukt op 
papier met watermerk wafels en getand 14 : 14>i. Alle zegels 
komen voor met reclameranden (ook de doorstoken), behalve 
het zegel van 500.000 M., waarvan het bestaan met reclame-
rand mij niet met zekerheid bekend is. De druk is tweevoudig; 
de waardecijfers en letters zijn n.l. afzonderlijk ingedrukt. 

Men treft drie soorten van druk aan: plaatdruk op plaat-
druk (P /P ) , rotatiedruk op rotatiedruk (W/W) en plaat-
druk op rotatiedruk (P/W). De drie soorten van druk zijn 
wederom door de bovenranden van het vel te onderscheiden 
(zie de afbeeldingen). 

Bij den P / P druk doen zich drie soorten van bovenrand-
druk voor, n.l. types A, B (2) en C. De afbeeldingen toonen 
de verschillen aan. De W/W bovenvelrand heeft 7 enkele of 
dubbele vertikale strepen of 13 enkele vertikale strepen, 
waarvan 6 in de kleur van het zegel (in W-druk) en 7 in de 
kleur van het waardecijfer. De P/W-druk is te herkennen aan 
13 vertikale strepen in de kleur van het zegel. Het 50 Mio.-
zegel in P/W-druk met bovenrand is zeldzaam. Kohl geeft 
aan, dat men de zegels der P / P - en W/W-drukken, indien 
geen velrand aanwezig is, kan herkennen door de hoogte en 
breedte van het zegelbeeld te meten. Bij den P/P-druk zijn 
de afmetingen van het zegelbeeld 21.6 mm. (hoogte) bij 
17.9 mm. (breedte); bij den W/W-druk zijn de afmetingen 
22.2 mm. (hoogte) bij 18.2 mm. (breedte). 

Hieronder volgt een lijstje van de zegels, onder dit hoofd
stuk beschreven, vermeldende de soort (en) druk, waarin zjj 
voorkomen. 

500.000 M.: 
1 M 
2 M 
4 M 
5 M 

10 M 
10 M 
20 M 
20 M 
50 M 
50 M 

100 M 
200 M: 
200 M 
500 M 

1 M 
1 M 

10 M 
20 M 
20 M 
50 M 
50 M: 

get. 

o. M.: 
o. M.: 
o. M.: 
o. M.: 
o. M.: 
o. M.: dst. 
o. M.: get. 
o. M.: dst. 
o. M.: get. 
o. M.: dst. 
o. M.: 

M.: get. 
o. M.: dst. 
o. M,: 
a. M.: get. 
a. M.: dst. 
a. M.: get. 
a. M.: dst 
a. M. 
a. M. 
a. M.: dst. 
a. M.: 
a. M.: get. 
a. M.: dst. 
a. M.: get. 
a. M.: dst. 

(lila) 
get. 

P / P 
P / P 
P / P 
P /P 
P / P 
P /P 
P / P 
P /P 
P / P 
P / P 
P / P 
P / P 
P / P 
P / P 
P / P 
P / P 
P / P 
P / P 

P / P 
P / P 
P / P 
P / P 
P / P 
P / P 
P / P 

W/W 
W/W 
w/w 
w/w 

w/w 
w/w p/w 

w/w 
w/w w/w 
w/w 
w/w 
w/w 
w/w 
w/w 

p / w 

SSaiffiiarfleB 
• •«««»•«•»••(^ 

mtm 
p/p. 

rand type C 
w/w. P;W. 

(Wordt vervolgd). 
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DE BELGISCHE PAKKETPOSTZEGELS. 
Hierdoor vraag ik beleefd uw aandacht voor een opmerking 

naar aanleiding van het artikel: „Geen postzegels, doch 
fantasieproducten", door G. van Caspel, verschenen in uw 
Maandblad van 16 Augustus j.l. 

In dit artikel zegt de heer Van Caspel, dat de spoorweg
zegels met afbeelding van een hedendaagsche locomotief met 
tender niets met de Belgische posteryen uitstaande hebben 
en dat pakketten, beplaKt met deze zegels, aan de post
kantoren n i e t ter verzending worden aangenomen. 

Als enthousiast speciaal-verzamelaar van België en Ko
loniën heb ik mij, naar aanleiding van de bewering van den 
heer Van Caspel, onmiddellijk tot een kennis in Antwerpen 
gewend en hem om inlichtingen gevraagd, welke ik door zijn 
bemiddeling kreeg van den heer H. Vriens, postzegelhande
laar te Berchem en welke heer o. a. schrijft: 

„Gelijk u bekend, bestond er tot 1928 geen „post"-
pakkettendienst in den strikten zin, zooals men den in Neder
land kent. De pakketpost was een zuivere spoorwegzaak en 
bü geen postkantoor, tenzij ten plattelande, resp. waar geen 
spoorwegstation was, kon men een pakket kwijt. (Zie af-
stempelmg van deze spoorwegzegels). Daar echter tot 1926 
de spoorwegen staatseigendom waren, zoo zyn deze zegels 
tot dien datum in elk geval een staatsuitgifte. 

In 1925, bü de eerste devaluatie, gingen de spoorwegen in 
eigendom over aan een particuliere maatschappij (Société 
Nationale des Chemins de Per Belges) en zijn sedert dien 
datum de „spoorwegzegels" uitgiften van een particuliere 
maatschappij. 

Kort nadien organiseerde de Belgische post een pakket
postdienst, volkomen gelijk men dien in Nederland kent, dus 
ten postkantore. Dit veroorzaakte de uitgifte in 1928 en later 
der nummers Yvert 168-174. Aldus bestonden er na 1928 twee 
pakketpostdiensten: één van de spoorwegen (particuliere 
maatschappij, gebruik der zegels met „Spoorwegen") en één 
van de post (gebruik der zegels 168-174). 

Na een paar jaar, ik meen in 1933 of 1934, zijn echter de 
twee diensten weer vereenigd, in dien zin, dat de kleinere 
pakketten ook aan de postkantoren werden aangenomen; ver
voer en bestelling echter gebeurde door de spoorwegen. Toen 
kwamen de nrs. in kwestie (Yvert 175-177), welke zoowel bij 
de spoorwegen als bij alle postkantoren verkrijgbaar en in 
gebruik zijn. 

Wat de heer Van Caspel schrijft (dat pakketten daarmede 
beplakt, aan de postkantoren niet ter verzending worden 
aangenomen) is volmaakt onjuist. Deze zegels zijn juist op 
elk postkantoor verkrijgbaar en in dagelijksch gebruik. 

De mededeeling van den heer Van Caspel zou juist zijn 
voor de nummers 1 tot 166 — dit zijn inderdaad zuivere spoor
wegzegels, niet aan de postkantoren verkrijgbaar en niet 
toegelaten voor frankeering van pakketten, welke biJ de post 
worden opgegeven (tenzij ten plattelande). 

Nog merk ik op, dat al het bovenstaande uitsluitend geldt 
voor binnenlandsche postpakketten — buitenlandsche post-
colli zijn altijd uitsluitend zaak der spoorwegen geweest en 
zijn dit nog." 

Uit dit schrijven van, den heer Vriens blijkt dus, dat de 
door den heer Van Caspel genoemde zegels juist wel ver-
zamelwaarde hebben en ook geen fantasie-producten zijn. 

Ik achtte het daarom ook mijn plicht deze aangelegenheid 
onder de aandacht van de Philatelisten te brengen en zou het 
zeer op prijs stellen, indien u dit schrijven in uw Maandblad 
zou willen publiceeren. Wellicht zal de heer Van Caspel van 
repliek dienen en ik ben benieuwd, hoe die zal uitvallen. 

A. B. C. BONSET. * * * 
Naar aanleiding van het vorenstaande merken wij het 

volgende op. 
Aangezien de heer Van Caspel inmiddels overleden is, kan 

hiJ zijn meening over deze aangelegenheid helaas zelf niet 
meer geven. 

Wij mogen den heer Bonset in de allereerste plaats ver
wijzen naar het medegedeelde op blz. 93 van den jaargang 
1934, waarin deze zegels werden aangekondigd. Wijlen de 
heer Van Caspej putte zijn gegevens steeds uit ambtelijke 
bronnen en derhalve moeten wij de door hem gegeven lezing, 
tot het tegengestelde blijkt, aanvaarden. 

Op blz. 183 van denzelfden jaargang schreef genoemde 
heer o. a.: I ',i»Ĵ  

„Op aandrang van philatelistische en andere zijde is nu 
toch weer besloten de drie in het Mei-nummer (blz. 93) ver
melde pakketpostzegels — die met de post niets uitstaande 
hebben — aan het philatelistenloket te Brussel verkrijgbaar 
te stellen. In verband daarmede is het de vermelding waard, 
dat het 3 francs zegel uitsluitend geschapen werd voor de 
verzending van pakketten met versehe visch van de visschers-
havens naar de afnemers. In de officieele tarieven komt van 
deze afwijking echter niets voor." 

Bij de inleiding tot het beschrijven der fantasie-producten, 
verschenen na 1915 — blz. 75 van den loopenden jaargang — 
schreef de heer Van Caspel o. a.: 

„Voor zoover noodig zij opgemerkt, dat onder de algemeene 
benaming „fantasie-producten" mede zijn opgenomen authen
tieke zegels van b.v. spoorwegmaatschappijen e. d., stukken 
evenwel, die niet thuishooren in een postzegelverzameling." 

De Senf-catalogus rangschikt de drie zegels der uitgifte 
1934 n. o. m. terecht onder de „spoorwegzegels" voor pakket-
postvervoer. Daarentegen de Yvert-nummers 168-174 onder 
de „frankeerzegels" als „Zeitungspaketmarken". 

v. B. 

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

VII. 
DE GERMAANSCHE MYTHOLOGIE. 

Kriemhilde en Brünnhilde. 
De sagen, die nu volgen zijn afkomstig uit het tweede deel 

van het „Nibelungenlied", waarin behalve de goden, ook 
legendarische personen uit de vroegste Germaansche geschie
denis (o.m. de Bourgondiërs) een belangrijke rol spelen. 

Günther was koning van het bovenrijnsche rijk met Worms 
als hoofdstad. Hij bezat, behalve twee broeders, een schoone 
zuster, Kriemhilde genaamd Nu Siegfried Brünhilde niet kan 
trouwen, besluit hij naar een andere vrouw uit te zien. Op 
bezoek zijnde bij koning Günther wordt hij zeer bekoord door 
de lieftallige Kriemhilde en hij besluit met toestemming van» 
haar broeder, om haar hand te vragen. Koning Günther zag 
dit huwelijk gaarne tot stand komen, want een dusdanig dap
per en rijk man als Siegfried tot zwager te krijgen, was hem 
uit politieke overwegingen geenszins ongevallig. Kriemhilde, 
wie Siegfried lang niet onverschillig was, geeft hem stra
lend haar jawoord en kort daarop wordt het huwelijk met 
veel pracht en praal te Worms voltrokken. Ook koning Gün
ther had den huwbaren leeftijd bereikt en de roep, die er uit 
gaat van Brünhilde's ongenaakbaarheid en kracht, prikkelt 
hem om te trachten haar te overwinnen en haar als zijn bruid 
naar Worms te brengen. Nu was koning Günther noch zeer 
dapper, noch zeer sterk, doch hij verzon het volgende om 
ziJn plan te kunnen volvoeren. Hij verzoekt zijn zwager Sieg
fried hem naar IJsland te vergezellen om hem te helpen 
Brünnhilde te overwinnen. Samen aanvaarden zij de verre 
reis en bereiken veilig het doel. In een tweegevecht, waarin 

Siegfried en Günther Het twistgesprek tus-
varen naar Brünhilde's sehen Kriemhilde en 

rijk: IJsland. Brünhilde. 
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Siegfried met de „Tarnhelm" op, dus onzichtbaar, Günther 
tegen Brünnhilde helpt, gelukt het hem de „Walküre" te 
overwinnen en heeft hij daardoor het recht verworven, haar 
als bruid mede te voeren naar Worms, waarop spoedig na 
aankomst, het huwelijk wordt voltrokken. 

Kort na het huweljjk op een dag, dat de vorstinnen op weg 
zijn naar de kerk, beroemt Kriemhilde er zich op, een echt
genoot te bezitten, die sterker en dapperder is dan alle 
andere edelen aan het hof van haar broeder. Brünnhilde 
wordt hierop zeer vertoornd en begint op haar beurt Gun-
ther's voortreffelijke eigenschappen te roemen. Medelijdend 
vragt Kriemhilde haar of zjj dan niet weet, dat niet Günther 
haar in het tweegevecht heeft overwonnen, doch dat eigen
lijk Siegfried haar overwinnaar was. De wanhoop van Brünn
hilde, bij het vernemen van deze woorden, kent geen grenzen. 
Ook Kriemhilde is door een en ander zeer geschokt en stort 
haar hart uit aan Hagen von Tronje, haar oom, die een 
machtige positie bekleedt aan het hof van zijn neef. Hagen 
haat Siegtried vanwege diens rijkdom, schoonheid en kracht 
en hij neemt het besluit om bij de eerstvolgende gunstige 
gelegenheid, Siegfried te dooden. Daar Siegfried, behalve op 
één plek, welke Hagen onbekend is, onkwetsbaar is, dank zij 
zijn baden in het drakenbloed, moet Hagen zien, achter het 
geheim van deze kwetsbare plek te komen. Door listig Kriem
hilde uit te hooren en met mooie woorden te vleien, weet hij 
er haar toe te krijgen, hem Siegfried's kwetsbare plek te 
verraden. Toen Siegtried nl. baadde in het drakenbloed, viel 
er een lindenblad op zijn linkerschouder, waardoor deze plek 
niet in aanraking kwam met het drakenbloed en dus kwets

baar bleef. 
Hagen wacht nu op een gunstig oogenblik om Siegfried te 

overvallen. Op een jachtpartij gelukt het hem den niets 
kwaads vermoedenden Siegfried in een hinderlaag te lokken. 
Deze klaagde namelijk over dorst, waarop Hagen aanbiedt 
hem den weg te wijzen naar een koele bron. Op het oogenblik, 
dat Siegfried zich voorover buigt om te drinken, steekt 
Hagen hem met zijn speer in de linkerschouder, waarop Sieg
fried doodelijk gewond neerstort. 

De wraak van Kriemhilde. 
Sinds zeven lange jaren treurt Kriemhilde over Siegfried's 

dood en zint op wraak. De vreeselijke ring, welken Sieg
fried eens aan Brünnhilde schonk, doch haar later weer ont-

* nam, is nu in Kriemhilde's bezit gekomen; ook de groote 
„Nibelungen"-schat is na den dood van haar gemaal, in haar 
bezit overgegaan. Zij alleen kent de plek, waar de schat 
verborgen is. Om haar wraakplannen ten uitvoer te kunnen 
brengen, heeft zij veel geld noodig. Hagen is een machtige 
vijand, hem in het verderf te doen storten is geen gemakke
lijke taak. 

Zij besluit nu heimelijk de schat naar haar woonplaats te 
laten vervoeren, doch Hagen komt dit ter oore en op een 
nacht jaagt hij de begeleiders van het konvooi op de vlucht, 
maakt zich meester van de schat en laat deze wederom in 
den Rijn zinken. Diep wanhopig is Kriemhilde biJ het ver
nemen van deze jobstijding; nog feller laait haar haat tegen 
Hagen op. 

In dezen tijd gebeurt het, dat de Hunnenkoning Etzel 
(Attila) zijn vrouw verliest. Daar hij gaarne een erfgenaam 
wil beziten, wil hij hertrouwen. Kriemhilde wordt door zijn 
afgezanten, onder wie Rüdiger von Bechelaren, namens Etzel 
ten huwelijk gevraagd en alleen omdat zij hierin een middel 
ziet om Siegfried te wreken, neemt zij het aanzoek aan. 
Voordien verzoent zij zich met haar broeder Günther en 
oogenschijnlijk met haar oom Hagen. In grooten staat ver
trekt zij naar het Hunnenland, naar den grooten burcht van 
koning Etzel, gelegen in het tegenwoordige Oostenrijk, in de 
buurt van het huidige Weenen. Bij de voltrekking van het 
huwelijk eischt zij, dat Etzel en de hem onderhoorige Mark
graaf Rüdiger von Bechelaren te allen tijde bereid zullen zijn 
het zwaard voor haar op te nemen. Etzel, die geheel in de 
ban van Kriemhilde's schoonheid is, stemt toe, tevens staat 
hij haar de helft van zijn rijk af. 

Na eenige jaren wordt hen een zoon geboren Ortlieb ge
naamd, de trots van zijn vader. 

Kriemhilde kan Siegfried niet vergeten en ziJ blijft op 
wraak zinnen. Eindelijk, nadat een groot aantal jaren ver-

Rüdiger von Bechelaren Gevecht tusschen Die-
begroet de Nibelungen. trich von Bern en Hagen. 
streken zijn, weet zij van koning Etzel de toestemming te 
krijgen tot het uitnoodigen van de „Nibelungen". By dit 
samenzijn hoopt zij met behulp van Etzel's ridders en krij
gers, de „Nibelungen" allen om te brengen. Hoewel Hagen 
weet (door een voorspelling, die hem werd gedaan) dat geen 
enkele „Nibelung" uit het Hunnenrijk zal terugkeeren, raadt 
hij Günther toch, de uitnoodiging aan te nemen, bevreesd an
ders door de Hunnen van lafheid verdacht te worden. Met 
een geweldige stoet, bestaande uit ridders, ruiters en voet-
knechten wordt de lange reis aanvaard. 

Bij het betreden van het Hunnenrijk wordt aan de „Nibe
lungen" een nacht gastvrijheid verleend door Markgraaf 
Rüdiger von Bechelaren; een van Etzel's meest bekende rid
ders. Op het bijgaand zegel zien wij Rüdiger op de brug voor 
ziJn burcht, de „Nibelungen" begroeten. Nu is het verre doel 
bijna bereikt. Na een paar dagreizen staat men voor Etzel's 
burcht, waar de reizigers vorstelijk worden ingehaald en ge
huisvest. Onzichtbaar hangt Kriemhilde's wraak over hen. 
Het heilige recht der gastvrijheid mag echter niet geschon
den worden, zoodat een overval niet dadelijk uitgevoerd kan 
worden. Kriemhilde bedenkt echter een list om de „Nibelun
gen" te dwingen naar de wapens te grijpen. Tijdens het 
feestmaal, laat zij in de zaal, waar de ruiters en voetknechten 
aanzitten, deze beleedigen door de Hunnen. Nu grijpen de 
„Nibelungen" het eerst naar de wapens en is zoodoende het 
gastrecht niet meer van kracht. De strijd plant zich voort 
naar de zaal, waar voor de koningen en ridders een feest
maaltijd was bereid en wanneer nu Hagen Etzel's zoon Ort
lieb heeft vermoord, wordt het een gevecht op leven en dood. 
Dagen en nachten woedt de strijd onverminderd voort; dui
zenden Hunnen, onder wie Rüdiger von Bechelaren en vele 
andere ridders uit het gevolg van koning Etzel worden door 
de „Nibelungen" gedood. Lang bieden deze weerstand, doch 
nadat alleen Günther en Hagen zijn overgebleven, gelukt 
het den Hunnen hem te overmeesteren. Na een hevig gevecht 
van man tot man slaat Dietrich von Bern, Hagen het zwaard 
Notung (Siegfried's zwaard) uit de hand. (Zie de afbeelding). 
Nu is Hagen weerloos. Ook Günther wordt overmand en 
beiden worden geboeid voor Kriemhilde gebracht. Nu kent 
haar vreugde geen grenzen; eindelijk is het oogenblik aan
gebroken waarop zij zal kunnen zeggen: Siegfried is gewro
ken. Tevergeefs tracht zij van Hagen te weten te komen op 
welke plaats hij de Nibelungen-schat in den Rijn heeft laten 
zinken. Doch Hagen zal niet spreken, zoolang Günther leeft. 
Nu laat zij Günther, haar eigen broeder, onthoofden, (zoo 
meedoogenloos is haar wraak !) en met het hoofd in de hand 
treedt zij op Hagen toe om heim tot spreken te dwingen, 
doch hij blijft zwijgen. 

Het zwaard Notung, dat Dietrich von Bern haar na zijn 
overwinning op Hagen had gebracht en dat ziJ omgord droeg, 
uit de scheede trekkend, treedt Kriemhilde op Hagen toe en 
slaat hem het hoofd af. „Siegfried is gewroken", komt het 
fluisterend over haar lippen. De Nibelungenring, dien Hagen 
aan zy'n vinger droeg, sinds hij de zoon van Kriemhilde en 
Etzel doodde, ontneemt zij hem en steekt hem aan haar eigen 
vinger. Nu kan ook zij niet meer aan den vreeselijken vloek 
van den ring ontkomen, want „wie den ring draagt, moet 
sterven". Hildebrand, Dietrich's wapenknecht vindt haar bij 
de ontzielde lichamen van Günther en Hagen en hoort haar 
fluisterend de volgende woorden uitspreken, welke hij als 
een beleediging koning Etzel aangedaan, opvat: „Nu ben ik, 
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Kriemhilde, wederom Siegfried's vrouw". Het zwaard grijpend 
stoot hij het haar in het hart, zeggend: „Sterf, en dat mèt 
jou, de Nibelungenvloek sterve". 

Kort daarop trekt de ontroostbare Etzel met een leger 
van tienduizenden Hunnen de Germaansche landen binnen, 
om de dapperen, die door Nibelungenhand vielen, te wreken. 
Dood en verderf brengen Attila's legers over het Germaan
sche rjjk. Wèl vreeselijk werd Siegfried's dood gewroken. 

(Wordt vervolgd. 

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

ONS TE ZEGGEN HEBBEN 
door J. WEMMERS. 

III. 
Grover Cleveland. 

Cleveland, de twee-en-twintigste presi
dent der Vereenigde Staten van Noord-
Amerika, den I8en Maart 1837 te Caldwell 
in Nieuw-Jersey geboren, studeerde in de 
rechten en werd in 1859 advocaat. In 1870 
werd hij benoemd tot sheriff van Erie 
County, in 1881 tot burgemeester van 
Buffalo. In die betrekking onderscheidde 
hij zich door bekwaamheid, moed en zelf
standigheid. 

In 1882 werd hij met een groote meerderheid van 
stemmen gekozen tot gouverneur van New-York, en ook 
als zoodanig verwierf hij door zijn uitstekend beleid de 
achting en het vertrouwen van zijn medeburgers. Op de 
democratische nationale conventie te Chicago werd hij in 
1884 met 683 tegen 137 stemmen benoemd tot democratisch 
candidaat voor den presidentszetel. Bij de verkiezing, die in 
November van dat jaar plaats had, verkreeg de democratie 
een meerderheid van 65953 stemmen (20 van de 38 staten 
schaarden zich aan de zijde der democratie). Met 219 stem
men tegen 182 op den republikeinschen candidaat Blaine 
werd Cleveland tot president gekozen. Hij aanvaardde zijn 
ambt den 4en Maart 1885. Zijn streven was, een onpartijdig 
bestuur te voeren en de verkwisting der staatsinkomsten 
zooveel mogelijk tegen te gaan. In zijn buitenlandsche poli
tiek werd hij belemmerd door de republikeinsche meerder
heid in den senaat. De gewichtigste gebeurtenis in zijn re-
geeringsperiode was de strijd over het toltarief. Cleveland 
wilde de beschermende rechten verminderen. In 1888 moest 
hü bij de presidentsverkiezingen zijn zetel aan den republi
keinschen candidaat Harrison afstaan, maar in 1892 werd hjj 
weder gekozen. Zijn tweede presidentschap verliep zonder 
bijzondere gebeurtenissen; alleen zijn pogingen om in het 
Engelsch-Venezolaansche geschil als scheidsrechter op te 
treden, verwekten groot opzien. Den 4en Maart 1897 legde 
hij zijn ambt neer, en in 1899 werd hij hoogleeraar in de 
staatswetenschappen aan de universiteit Princeton in New-
Yersey. In 1892 verschenen zijn verzamelde geschriften en 
redevoeringen. Hij overleed 24 Juni 1908, 

Zijn beeltenis komt voor op de uitgifte van 1922-1931, 12 c. 
Christophorus Columbus. 

Columbus, in het Italiaansch Colombo, in het Spaansch 
Christoval Colon, de ontdekker van Amerika, was de zoon 
van een lakenwever en werd tusschen den 25en Mei 1446 en 
den 20en Maart 1447 te Genua of te Savona geboren, waar hü 
werd opgeleid in het beroep zijns vaders. Later ondernam hij 
eenige reizen, o. a. naar den Levant en wellicht ook naar 
IJsland. Te Lissabon huwde hij (1477) met donna Felipa 

Monix, de achterkleindochter van Perestrello van Porto 
Santo, een kloek zeeman, van wien hij de eerste duistere 
mededeelingen kreeg omtrent in het Westen gelegen eilanden 
en landen, hetgeen bij hem het denkbeeld deed ontstaan, te 
trachten in westelijke richting Indië, China en Japan te 
bereiken. Toscanelli (1397-1482) had reeds in 1474 in een 
brief de meening geopperd, dat Indië ook van het Westen uit 
bereikt kon worden. Columbus kwam met Toscanelli in aan
raking en kreeg kaarten en inlichtingen van hem. Zijn po
gingen, om eerst in Portugal, daarna in Spanje steun voor 
zijn plan te vinden, leden aanvankelijk schipbreuk. Hij wilde 
toen naar Frankrijk gaan, vertoefde onderweg in het klooster 
La Rabida bij Palos, en werd hier, door bemiddeling van den 
abt van het klooster, door Isabella aangezocht, zijn plannen 
nader uiteen te zetten. Hij kreeg na den val van Granada 
(Januari 1492) na eenige onderhandelingen, van Isabella drie 
schepen met 120 matrozen bemand en de toezegging van de 
erleli)ke waardigheid vian groot-admiraal en onderkoning van 
de gewesten, die hij ontdekken zou, een tiende der kroon-
op brengsten van de te ontdekken landen, benevens het recht 
voor een achtste deel aan alle handelsondernemingen op die 
landen te mogen deelnemen en meer andere buitensporige 
rechten. 3 Augusus 1492 verliet hij, aan boord van het kar-
veelschip „Santa Maria" met de „Pinta" en de „Niha" de 
haven van Palos en bereikte 9 dagen later de Canarische 
Eilanden, en trok verder naar het onbekende westen. Toen 
zich na verloop van 3 weken nog geen land vertoonde, ont
stond er ongenoegen onder het scheepsvolk. HiJ veranderde 
van koers en zag 11 October bij het licht der maan een 
zandige kust. Den volgenden morgen was Columbus de eerste, 
die aan wal stapte; hij had in de eene hand zijn getrokken 
zwaard en in de andere de vaan van Castilië, en in naam 
van dat riJk nam hij de Nieuwe Wereld in bezit. Eenigen tijd 
daarna keerde hij naar Spanje terug. 

4 Maart 1493 bereikte hij den mond van den Taag en liep 
15 Maart daaraanvolgende onder het gelui der klokken de 
haven van Palos binnen. Midden April hield hij een plech-
tigen intocht in Barcelona, waar koning Ferdinand verblijf 
hield. De voortbrengselen der Nieuwe vVereld werden door 
voor hem uitgaande dienaren gedragen, waarna hem in tegen
woordigheid des konings een zetel werd aangewezen naast 
den troon, waar hij zittend verslag mocht geven van zijn ont
dekking. Niet alleen-werd Columbus tot grande van Spanje 
verheven, maar men stelde hem ook aan het hoofd eener 
vloot van 17 schepen met 1500 man tot het doen eener tweede 
reis. 23 September stak hij van Cadix in zee, ontdekte begin 
November de eilanden Dominicana, Maria Galante, Guade
loupe, Antigua, Montserrat, Saba, St. Bartholomeo, St. Martin 
en Portorico, en bereikte 22 November Haïti (Hispaniola), 
waar hij een stad stichtte, die ter eere der koningin „Isabella" 
werd genoemd. Daarna bezocht hij op een reis, die 5 maanden 
duurde, Jamaica en Portorico en vond bij zijn terugkeer zijn 
broeder Bartolomeo, die met een voorraad levensmiddelen 
aangekomen was. By zijn metgezellen ontstond groote on
tevredenheid, omdat zij zich met de hoop hadden gevleid, in 
de Nieuwe Wereld zonder eenige moeite groote rijkdommen 
te vergaren, doch ziJ vonden niets dan moeilijkheden en 
ellende, zoodat zij zich door laster op den onderkoning zoch
ten te wreken en aan het Spaansche hof valsche voorstel
lingen gaven van den toestand der Nieuwe Wereld. Columbus 
was van oordeel, dat hij zijn lasteraars het best kon bescha
men, door aan zijn gebieders de schatten der Nieuwe Wereld 
te toonen, zoodat hij zooveel goud als slechts mogelijk was, 
niet altijd zonder maatregelen van gefweld, door de inboor
lingen liet bijeen brengen. Inmiddels verscheen Juan Aguado, 
zijn persoonlijke vijand, om de ingebrachte beschuldigingen 
te onderzoeken. De onderkoning, die het beneden zijn waar
digheid achtte, in het land, waar hij heerschappij voerde, 
voor een rechtbank te verschijnen ,benoemde zijn broeder Bar
tolomeo tot zijn plaatsvervanger en ging 10 Maart 1496 naar 
het vaderland onder zeil en vernietigde door zijn tegenwoor
digheid en meegebrachte schatten al de aantijgingen van zijn 
vijanden. Niettegenstaande de steeds voortdurende laster 
ondernam hij nog meerdere reizen. 7 November kwam hij 
ziek te San Lucar aan (1504). Isabella was intusschen over
leden en Columbus verzocht tevergeefs van koning Ferdinand 
de vervulling der oorspronkelijke beloften. Hij overleed te 
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Valladolid den 20en Mei 1506. Zijn stoffelijk overschot werd 
in het Franciscaner klooster aldaar bijgezet, doch in 1509 
naar het Karthuizer klooster Las Cuévas te Sevilla vervoerd, 
v?aar Ferdinand de Katholieke een gedenkteeken te zijner 
eer deed verrijzen. In 1536 bracht men het echter met het 
lijk van zijn zoon Diego naar de hoofdkerk van San Domingo 
op Haïti en in 1795 naar Havana op Cuba over, vsraar het 
stoffelijk overschot van den groeten ontdekker viferd bijgezet. 
Gedenkteekenen zyn voor hem te Genua, te Mexico en te 
NewYork opgericht. 

Zijn beeltenis komt o. a. voor op de 4 en 5 dollar van de 
emissie in 1893 uitgegeven, ter gelegenheid dat het 400 jaar 
geleden was dat Amerika ontdekt werd. 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTI
KELEN, IN JULI EN AUGUSTUS 1936 IN 
BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 

VERSCHENEN 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

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

Algemeen. 
Die Familie Taxis. Ein interessantes Kapitel deutscher 

Postgeschichte. P. 43e jrg., 1936, 192. 
Grundbegriffe der Philatelie. PMRK. 1936, 200. 
Horace (Horatius). S.C. vol. XLVI, »36 , 517. E.T., 50e jrg„ 

1936, 675. 
How Postage Stamps are printed. C.C.PH. vol. XV, 1936, 

179. 
J. P. Joubert de la Ferté. An imminent engraver of 

„Queen's Heads". G.S.M. vol. IX, 1986, 212. 
Stamp Design; have we progressed ? G.S.M. vol. IX, 1936, 

206. 1*11 
Die technische Entwicklung des Verkehrswesens im Spiegel 

der Briefmarke. S.B.Z .jrg. IL, 1936, 149. 
Wasserfahrzeuge auf Briefmarken. P. 63e jrg., 1936, 216, 

235 251. 
Waterfalls on stamps. G.S.M. vol. IX, 1936, 186. 

België. ■ l i J f ' l l 
Contribution ä l'étude des obliterations belges. PH.B. 16e 

jrg., 1936, 123, 152. 
Le graveur de nos premiers timbres typographies. PH.B. 

16e jrg., 1936, 150. 
Canada. 

The „Dominion" Issues of Canada. S.C. vol. XLVI, 1936, 
641. 

Chili. 
Chile. The Issues of 18771900. G.S.M. vol. IX, 1936, 204. 

China. 
The Chinese Air Post 19201935. C.C.PH. vol. XV, 1936, 

153. 
Duitschland. 

OlympiaMarkenheftchenBogen. I.B.J. 63e jrg., 1936, 199. 
Zeppelinpost 1936. PMRK. 1936, 185. 

Ethiopië. 
Abessinien und seine Marken. (Nachtrag). P. 43e jrg., 

1936, 163. 
Frankrijk. 

Les Cachets francais sur les Timbres dits „d'Alsace
Lorraine", 1870/71. S.B.Z. jrg. IL, 1936, 135. 

Les Cachets de Routes du Bureau Central de Paris 183856. 
E.T. 50e jrg., 1936, 718. 

Griekenland. 
The Greek Stamps of the Mount Athos Holy Community. 

PH.J.G.B. vol. XLVI, 1936, 114. 
GrootBritannië. 

English Stamps with French Obliterations. PH.J.G.B. vol. 
XLVI, 1936, 108. 

Great Britain .III. The Victorian surface printed Issues. 
(Vervolg). G.S.M. vol. IX, 1936, 194. 

The Reason for the 18841887 Issaes of Great Britain. 
L.PH. vol. XLV, 1936, 188. 

Guatemala. 
The 5 c. Provisional of 1881. C.C.PH. vol. XV, 1936, 133. 

Jamaica. 
The bisected Penny Stamp, 18611872. L.PH. vol. XLV, 

1936, 186. 
Lagos. 

The Posts and Postage Stamps of Lagos. S.C. vol. XLVI, 
1936, 589, 638. 

Oostenrijk. 
Die Zeitungsmarke der Ausgabe 1867 von Oesterreich und 

Ungarn. PMRK. 1936, 181. 
Perak. 

Perak. The Shortage of 1 Cent and 3 Cents Stamps in 
1900. PH.J.G.B. vol. XLVI, 1936, 116. 

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

PH.J.G.B. vol. XLVI, 1936, 133. 
Rumenië. 

Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren 
Postwertzeichen mit besonderejr Berücksichtigung der 
Poststempel. PMRK. 1936, 187. 

The Postage Stamps of Roumania. Some Notes on the 
Stamps of MoldoWallachia 18621864. (Vervolg). 
PH.J.G.B. vol. XLVI, 1936, 111, 125. 

Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Rou
manie. PH.B. 16e jrg., 1936, 117, 137. 

Saksen. 
Die Formverschiedenheiten der sächsischen Nummern

stempel. P. 43e jrg., 1936, 190. 
TsjechoSIowakye. 

Die Postmarken der Tschechoslowakei. (Vervolg). PMRK. 
1936, 198. 

Thurn en Taxis. 
Thum und Taxis, ein beliebtes Altdeutsches Sammelgebiet. 

P. 43e jrg., 1936, 167. 
Vereenigde Staten van NoordAmerika. 

The American Bank Note Company of NewYork. A.PH. 
vol. 49, 1936, 512. 

Early Machine Cancellations Specially Designed for Postal 
Cards. A.PH. vol. 49, 1936, 530. 

Notes on the TransMississippi Express Mail of the CS.A. 
A.PH. vol. 49, 1936, 481. 

The United States Postage Stamps of the 20th Century. 
C.C.PH. vol. XV, 1936, 173. 

ZuidAfrika. 
South Africa's First Stamp. S.C. vol. XLVI, 1936, 629. 

Vervalschingen. 
Die Marken der rumänischen Besetzung der WestUkraine 

und ihre Fälschungen. P. 43e jrg., 1936, 201. 
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PORTRET«ALERIJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

84. AUGUSTUS. 
Geboren op 23 September 63 v. Chr. te Velitrae; werd door 

Julius Caesar geadopteerd als zoon. Sinds het jaar 27 v. Chr. 
onbeperkt heerscher van het geweldige Romeinsche imperium. 
Hij was een man van zeer groote begaafdheid, een uitnemend 
bestuurder, bevorderaar van kunsten en wetenschappen; onder 
zijn regiem breidde de Romeinsehe cultuur zich over vele 
landen uit: ook in onze lage landen aaa de zee drons: de be
schaving door bij de woeste en ongeciviliseerde Germanen. 

Zonüor twijfel behoort Augustus tot de grootste figuren 
van a.le eeuwen zijn naam is ook aan hen bekend, die de 
cultuur van Itome niet kennen: onder zijn heerschappij werd 
Christus geboren, gelijk het bijbelvei'haal zegt in het evan
gelie van Lucas: „En het gebeurde op denzelfden tijd, dat er 
een gebod uitging van keizer Augustus, dat men geheel de 
wereld zoude opsc;hriiven". Waarschijnlijk zal men deze ge
beurtenis moeten stellen in het jaar 6 voor het begin onzer 
jaartelling. 

Na een zeer lange regeering overleed Augustus op 19 
Augustus van het jaar 14 n. Chr. te Nola. 

rmmmfmm Portret: Italië, 1929, 10 cti. enz. 

85. AUSEKLIS. 
Op 18 September 1850 werd te Ungurlilis Mikus Krogzems 

geboren, die onder het pseudoniem Auseklis een belangrijke 
plaats inneemt in de Letlandsche literatuur. Aanvankelijk was 
hij leeraar aan eenige scholen in de provincie Vidzeme. In 
1873 verschenen zijn „Gedichten", welke geweldig insloegen. 
In 1874 kwam hij naar St. Petersburg, waar hij leeraar werd 
aan de Engelsche school en aan een tweetal lycea. Op 6 Fe
bruari 1879 is hij te St. Petersburg aan typhus gestorven. 

Portret: Letland, 1936, 35 s. 
86. Stephen Fuller AUSTIN. 
Geboren op 3 November 1793. Hij behoorde tot de eerste 

Angelsaksische kolonisten in Texas, toen dit land nog aan 
Mexico behoorde. Hij bestreed fel de afschaffing der slavernij. 
Later was hij candidaat voor het presidentschap van Texas, 
doch werd door Sam Houston verslagen. Hij werd minister 
van de tusschen U.S.A. en Mexico gelegen „onafhankelijke" 
republiek. Overleden op 27 December 1836. 

Portret: U.S.A. 1936. 3 e. 

87. Nicolas AVELLANEDA. 
Geboren op 1 October 1837 te Tucuman; studeerde wijs

begeerte; man van groote gaven, werd reeds op 25-jarigen 
leeftijd professor. Nam deel aan het politiek-economisch leven 
van zijn land. In 1868 minister van justitie, bleef in functie 
tot 1874, in welk jaar hij werd gekozen als zesde president 
van Argentinië. Zijn bestuur, dat tot 1880 duurde, kenmerkte 
zich door grooten vooruitgang; hij bracht ook een grensrege-
ling met Uruguay tot stand. Hij overleed, na eenigen tijd in 
Europa te hebben doorgebracht, op de terugreis, op 25 No
vember 1885. 

Portret: Argentinië, 1888-1890, 10 ets. (beide series). 

88. Marco d'AVIANO. 
Capusijnermonnik, die in 1682 naar Weenen kwam. Hij was 

een beroemd kanselredenaar en predikte geregeld in de be-
kande Capucijnerkerk van Weenen, waar hij het vertrouwen 
genoot van Lopold I. Paus Innocentius XI benoemde hem tot 
legaat. Op 12 September 1683 leidde hij den dienst op den 
Kahlenberg en zegende de wapenen voor den aanvang van 
dan strijd om Weenen. 

Portret: Oostenrijk, 1933, 24 gr. Polen, 1933, 1,20 zl. 
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89. José Cecilio de AVILA. 
Geboren te Pedernales op 22 November 1786. Studeerde 

>-heologie en rechten te Caracas; promoveerde in de Philo
sophie in ISO."), in de theologie in 1807 In 1810 sub-diaken, 
in 1813 rector van het seminariam Tridentinum. Secretaris 
van het Kerkelijk Hof van Caracas; hij speelde een zeer 
groote rol in het geestelijk leven van Venezuela in de dagen 
v̂ an den Bevrijder Simon Bolivar. Zoo werd hij in 1824 nog 
benoemd tot rector van de universiteit van Caracas en hoog
leeraar in het kerkrecht. In 1831 was hij lid van de Asemblea 
Constituyente. Hij overleed op 24 October 1933 te Las Bar
rancas. 

Poruret: Venezuela, instrucción, 1911, 10 ets. 
90. Gumersindo de AZCaRATE. 
Geboren te León in 1840. Studeerde rechten te Oviedo; 

werd hoogleeraar in de vergelijkende rechtsstudie. Als repu
blikein werkte hij samen met Salmerón; was lid van de Cortes 
van 1868, nagenoeg zonder onderbreking tot 1910. Genoot 
groote bekendheid als filosoof en als redenaar; was president 
van het Atheneum van Madrid, lid der Codificatie-commissie 
en van de Bedrijfscommissie en president van het Instituut 
voor Sociale Hervorming. Was gekozen tot lid van de Aca
demie van Wetenschappen en van het Historisch Genootschap. 
Tallooze werken op juridisch, historisch en economisch terrein 
zijn van zijn hand verschenen. Azcarate is op 15 April 1917 
te Madrid overleden. Portret: Spanje, 1935, 30 ets. 

91. Miguel de AZCUéNAGA. 
Geboren op 4 Juni 1754 te Buenos Aires, genoot hij zijn 

opvoeding in Spanje. Teruggekeerd in de Argentijnsche stad, 
maakte hij zich vei'dienstelijk door de uiterlijke verfraaiing 
dezer wereldstad. In 1807 hielp hij bij de verdediging van de 
stad tegen de Engelschen; in 1810 schaarde hij zich natuur
lijk aan de zijde van de opstandelingen en werd lid van de 
eerste Junta, waarin hij grooten invloed had. In den nacht 
van 5 April 1810 veroorzaakte hij een relletje, wat zijn ver
banning naar Mendoza ten gevolge had. Een jaar later mocht 
hij terugkeeren en bekleedde achtereenvolgens verschillende 
hooge ambten. Azcuénaga is op 191 December 1833 overleden. 

Portret: Argentinië, 1910, 3 ets. 

De letter A, waaronder 
beëindigd. 

nemen voorkomen, is hiermede 
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NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING TE 
EORGERHOUT VAN 3-11 OCTOBER 1936. 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest der stichting van de 
stad Borgerhout werd door de Postzegelvereeniging „Flan-
dria" en de Vlaamsehe Federatie van Postzegelkringen, onder 
becherming van het gemeentebetuur van Borgerhout en van 
den Belgischen Nationalen Bond tot Bestrijding der Tering, 
een postzegeltentoonstelling gehouden in de Gemeentelijke 
Feestzaal te Borgerhout. Deze tentoonstelling was bedoeld als 
een aanmoedigingstentoonstelling en beoogde de Philatelie 
nieuwe aanhangers en beoefenaars te doen vinden, was mits
dien opzettelijk eenvoudig gehouden voor wat de tentoon
gestelde collecties betreft en had van dit standpunt beschouwd 
ontegenzeggelijk haar waarde voor de philatelie. 

Een speciaal zegel in bruine kleur, voorstellende het ge
meentehuis van Borgerhout, werd bij deze gelegenheid door 
het Belgisch Postbestuur uitgegeven. De afbeelding vindt 
men onder de nieuwe uitgiften in dit nummer. De frankeer-
waarde was 70 centimes met 30 centimes toeslag voor den 
Bond tot Bestrijding der Tering; tegen een betaling van 
fr. 2,— verkreeg men toegang tot de tentoonstelling plus een 
zegel. Op het postkantoor in het lokaal der tentoonstelling 
werden alle poststukken met een speciaal stempel afgestem
peld, luidende: „Borgerhout, Postzegeltentoonstellim;, Eeuw
feest". Urenlang hebben de liefhebbers in lange rijen aan het 
gebouw der tentoonstelling gestaan, om een 7e<^eltje te be
machtigen. De oplage was 50.0000 zegels op blaadje. ledere 
bezoeker kreeg slechts één zegel. Een geweldige speculatie 
in deze zegels heeft de verzamelaarswereld in België in op
schudding gebracht; men betaalt heden zelfs 20 francs voor 
een exemplaar. J. C. CRAMERUS. 

NATIONALE JEUGD-POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE CHARLEROI VAN 18 OCTOBER - 1 NOVEMBER 1936. 

Gestimuleerd door de Federation Internationale de Phila
telie, wordt in den laatsten tijd in alle landen door Bonden en 
Vereenigingen de liefde voor het postzegelverzamelen bij de 
jeugd opgewekt, aangewakkerd en in banen geleid, welke 
waarborg bieden den jeugdigen verzamelaar op rijperen leef
tijd voor de philatelie te behouden. Zeer vele vereenigingen 
stichten jeugdafdeelingen en het is een onmiskenbaar feit, 
dat de philatelie onder de jeugd bloeit en nog dagelijks tal
rijke aanhangers wint. 

De beide te Charleroi gevestigde vereenigingen van post
zegelverzamelaars, n.l. „Le Cercle Royal Timbrologique de la 
Sambre" en „Le Cercle Carto Philatélique Caroloregien", 
hebben in eendrachtige en prijzenswaardige samenwerking 
een tentoonstelling van jeugdverzamelingen gehouden, welke, 
wat inrichting en opzet alsmede aard der collecties aangaat, 
inderdaad een unicum genoemd mag worden en zonder twijfel 
van groote propagandistische waarde is geweest. 

Onze Bondssecretaris, de heer Zwolle, die ook in Charleroi 
was, is met mij van meening, dat deze tentoonstelling eenig 
in haar soort was en dat de jeugd-philatelie in Charleroi en 
omstreken geleid wordt door mannen, die, bezield door hun 
liefde voor de jeugd en voor de philatelie, hun groote geestes
gaven in dienst van deze tentoonstelling hadden gesteld. Deze 
mannen verdienen bij name hier genoemd te worden Het 
zijn de beeren Arthur Lefèbvre, directeur eener school te 
Jumet, Fernand Dandois te Lodelinsart, Franz Godart te 
Chatelet, Albert Leonard te Marcinelle, Marcel Pirard te 
Verviers en Maurice Slagmeulder te Charleroi. Deze beeren 
hadden hun wetenschappelijke collecties opgesteld in de spe
ciale klasse VIII, ,,Réservée au personnel enseignant". Aan 
de hand van deze collecties ontvangen de kinderen les in 
philatelie. Eenmaal in de veertien dagen wordt namelijk aan 
de gemeentescholen in Charleroi één uur les in philatelie 
gegeven. Zoover zijn wij in Nederland nog niet. Het is een
voudig bewonderenswaardig de verkregen resultaten van dit I 

onderwijs te aanschouwen. Uitsluitend jongelui van 8 tot 18 
jaar mochten exposeeren, terwijl in klasse VIII het onder-
wijzerskorps zijn zoo uitermate interessant materiaal voor 
het onderwijs tentoonstelde. Welnu, wat jeugdige verzame
laars, zelfs die van 8 en 9 jaar, hier lieten zien op gebied 
van gespecialiseerde verzamelingen, gerangschikt naar ge
schiedenis, aaidrijkskunde, delfstoikunde, fauna, flora, 
wetenschap, volkenkunde, wapenkunde, liefdadigheid, t rans
port- en verkeerswezen kunst, architectuur, kolonisatie, han
del, industrie, sport, enz, was eenvoudig verbluffend. Het 
comité, onder voorzitterschap van den sympathieken heer 
Jules Dizier le Loverval, president van de Cercle Royal Tim
brologique de la Sambre, verdient de grootste hulde voor het 
initiatief tot deze wel zeer bijzondere tentoonstelling, welke 
een enorme belangstelling trok, temeer nog waar zij was 
ondergebracht in het prachtige nieuwe, zoo juist feestelijk 
geopende stadhuis van Charleroi. 

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd door het 
Belgisch Postbestuur een bijzonder zegel van ir. 2,45 met 
55 centimes toeslag voor liefdadige doeleinden uitgegeven. 
Onder de nieuwe uitgiften vindt men in dit nummer de af
beelding van het zegel, dat lichtblauw van kleur is en het 
nieuwe stadhuis van Charleroi voorstelt. Tegen betaling van 
fr. 5,— verkreeg men entree voor de tentoonstelling en recht 
op één zegel. De oplage is 50.000 zegels alle op blaadje. Ook 
hier was het evenals in Borgerhout zeer moeilijk een zegel te 
bemachtigen. Tijdens de tentoonstellingsdagen werd een spe
ciaal poststempel gebruikt, luidende: „Charleroi, Exposition 
Philatélique de Jeunesse". 

Op Zondag 25 October hield de Koninklijke Belgische Bond 
een algemeene vergadering in het stadhuis van Charleroi 
onder voorzitterschap van den heer Ch. Boks, Antwerpen. In 
deze vergadering werd besloten tot instelling van een infor
matiedienst, geheel geschoeid op de leest van het informatie
bureau van onzen Nederlandschen Bond. 

Een uitmuntend en gezellig banket besloot dezen dag. De 
ontvangst bij onze zuidelijke broeders was als altijd hartelijk 
en uitermate gastvrij. Namens den Nederlandschen Bond heb 
ik den heer Dizier gelukgewenscht met het inrichten en met 
het succes dezer zoo opmerkelijke tentoonstelling. Wanneer 
zóó iets in Nederland ? 

J. C. CRAMERUS. 

Vraag. — Gaarne wil ik naast mijn gewone verzameling 
een aparte verzameling postzegels opzetten, uitgegeven ter 
gelegenheid van een postzegeltentoonstelling. 

Kunt u mij ook inlichtingen verstrekken hieromtrent; b.v 
welke tentoonstellingen speciale zegels hebben uitgegeven; 
in welke landen der geheele wereld en in welk jaar ? Of 
kunt u mij een werkje noemen op dit gebied ? 

Antwoord. — Een werk op dit gebied is mij niet bekend. 
Het lijkt mij het beste dat u den catalogus van Yvert, of 
een anderen, land voor land doorbladert en noteiert welke 
landen tentoonstellingszegels uitgegeven hebben. 

TENTOONSTELLING LUXEMBURG. 
In het verslag van de tentoonstelling in Luxemburg (Maand

blad van 16 October j.l.) komt onder de bekroonden voor de 
heer M. van Truijen te Haarlem. Op verzoek van den heer 
Van Truijen wordt hierbij medegedeeld, dat de voorletters 
van diens naam moeten luiden W. H. F. 
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NEDERLAND 
EN 

KOLONIEN. 
Onze lüeuwe 

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

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

PRIJS: FRANCO TOEGEZONDEN 25 CENT. 
(Giro 4262). 

NIEUWE CATALOGI 1937: 
Yvert & Tellier (geheele wereld) porto f o,28 . 
Senf-Catalogus (Europa) . . . , - 0,20 . 
Senf-Catalogus (geheele wereld) „ - 0,20 . 
Michel-Catalogus (Europa) 0,20 • 
Michel-Catalogus (geheele wereld) „ - O,2B . 

f 4,2S 
- 1,60 
- 2,60 
- 1,76 
- 2,50 

(Porto voor Indië f 0,80). 

. 

Postzegelhandel G. Keiser6cZn., 
Passage 25-27. - Den Haag. 
Telefoon 112438. Posfgiro 4262. (9) 

Voortdurend te koop gezocht: 
Zeldzame en middelsoortzegels 

van alle landen. 

Variëteiten. Proeven. 
Specimenzegels. 

Postzegels op geheele brieven. 
ZICHTZENDINGEN 
met uiterste prijzen 

worden 
prompt beantwoord. 

w. K@mËAMm, 
34-35 SOUTHAMPTONSTREET, LONDON, W.C. 

(34) 

Bijzondere aanbieding Groot Brittannië, 
1913 r/2 d. Postfrisch tête-bêche paar. 
Y. & T. No. 161a. Prijs fl. 32,». 

iVlijn specialiteit: 
Zeldzame Britsche Koloniale zegels van alle tijdvakken. 
Aan mancolijsten wijd ik mijn nauwlceurige en persoonlijice aandacht. 

ZICHTZENDINGEN worden op aanvraag 
naar eik deel der wereld toegezonden. 

Oe goedkoopste handelaar in de wereld in zeldzame Koloniale zegels is: 

FRINTON ON SEA, ESSEX (ENGLAND). (7) 

U I T K N I P P E N en toezenden. 

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

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

(24) 



Te koop gevraagd a contant 

Verzamelingen, Lots en 
Partijen Postzegels. 

Offerten met nadere gegevens aan 

AMSTERDAMSGHE POSTZEGËLHAIEEL, 
ST. LUCIENSTEEG22, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON 3 3 2 0 3 . POSTREKENING 151986. 

( i8o> I 
400 
100 
500 
500 
500 
1000 
600 
300 
200 

AANBIEDING L A N D E N P A K K E T T E N 
België . . . ƒ 6,— 
Belg.-Congo . - 4,50 
Duitschland ■ - 5,— 
Engelsche Kol. - 7,50 
Fransche Kol. - 6,— 
Fransche Kol. - 17,50 
Hongarije . - 8,50 
Itahe . . . " 6,50 
Luchtpost • • - 10,— 

500 Oostenrijk . ƒ 
300 Polen . . 
300 Turkije . . 
200 Portug. Kol. 
100 Saargebied 
300 Griekenland 
100 Letland . . 
150 Litauen 
200 Luxemburg 

Boven f 10 franco liuis. 

-
-
-
-
-
-
-
-

4,50 
5,50 
4,50 
2,75 
8,50 
8,— 
3,50 
7 — 
8,50 

POSTZEGELHANDEL „INSULINDE", 
Aert van der Goesstraat 19, Den Haag. 
Giro 46266. Telefoon 556867. 

{m) 

MEDEDEELING. 
Op de van 15 November—15 December 
a.s. te houden TENTOONSTELLING: 

RUSLAND, 
VOORHEEN EN THANS, 
in het Gebouw (voormalig) „HUIZE CATS", 
Plantage Middenlaan 12, te AMSTERDAM, 
wordt o.a. geëxposeerd EEN FRAAIE 
SPECIAAL-COLLECTIE ZEGELS van 
bovengenoemd land, omvattende meer 
dan 400 mooi gebruikte exemplaren. 
T o e g a n g s p r i j z e n Tentoonstelling: 

10 ets. t:::is'ÏÏr en 15 ets. 
HET TENTOONSTELLINGSCOMITÉ. 

(183) 

Firma TEN KATE & WEEDA, 
Gasthuismolensteeg 13, Postrekening 245932, Amsterdam, C. 

23, 24 en 25 November a.s. belangrijke 

10e Postzegelveiling, 
bevattende o.a. 

Schitterende collectie modern 
postfrisch Europa, alsmede zeer 
belangrijke Duitsche Koloniëni 

Overzee en Restanten. 
Geïllustreerde catalogus voor serieuze 

reflectanten gratis op aanvraag. 
(181) 

Schitterende verzameling van alle 
DUITSCHE STATE^ EN KOLONIËN, 

in groot Ka-Be Album, waarde Michel ruim 
Mk. 20.000,—, voor f 2ÜOO.-- t e k o o p . 
Gaarne op zicht tegen prima referentiën. 

Brieven onder No. 184 aan de adm. Maandblad. (,84) 

^ Een mooi St. Nicolaas-Geschenk 
is: het nieuwe, juist verschenen 

SCHWANEBERGER 
E U R O P A - A L B U M 

Nr. 31, een fraai alburn in mo
dernen, geheel ruw linnen band, 
schroefsluiting, éénzijdig bedrukt, 
sterk, wit houtvrij papier, 716 pag., 
plaats voor 10.680 zegels, 3500 
afbeeldingen. PRIJS f t0,30. 

Verkrijgbaar bij iederen postzegelhandelaar of bij de 
vertegenwoordigers: 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM, 
P o s t b u s 1. (5) Gravenstraat 17. 

SCHW/MÖERCEil 

mmm 

KOOPT BIJ ONZE AD VERTEERDERS. 


