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NEDERLÄNDSCH MAANDBLAD 

14e JAARGANG 
Nr. 12 - (168). VOOR PHILATELIE BREDA, 

16 DEC. 1935. 

Belangrijke Veilingen 
in Hotel »Polen«, te Amsterdom, op 

Zaterdag 4 Januari 1936, 

waardevolle restantverzamelingen, waarbij 
diverse Eurppeesche landen nagenoeg compl. 

Haandag O Januari 1936, 

Nederland en Koloniën, 2 ^ ^ v e l e zeld-
zaamheden, benevens blokkeEÊi^^ eroote 
veldeelen der oude uitgiften. 

Dinsdag 7 Januari 1936, 

Europa en Overzee, met vele zeldzame 
stukken en series. 

Geïllustreerde catalogus is op aanvraag gratis 
verkrijgbaar. 

Voor volgende veilingen kan steeds goed mate
riaal worden ingezonden. 

Op belangrijke objecten wordt desverlangd 
voorschot verstrekt. 

H.V. Hekker's Postzeselliaiiilel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 

beëedigd Makelaar en Philateilstisch Expert. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON 33324. — POSTGIRO 21278. 

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

(534) 

MAX POOL, Den Haag. 
AANKOOP . VEILINGEN - VERKOOP. 

S T E V I N S T R A A T 7 0 . 
Telefoon 5 5 4 6 2 9 . — Postrekening 61989. 

MIJNE 

73e POSTZEGELVEILING 
zal BINNENKORT 

te A M S T E R D A M plaats vinden. 
(Voor D E Z E veiling kunnen thans geen inzendingeiU^N^s^^^n aangenomen.) 

W0f Vraagt nu reeds den geïllustreerden 
catalogus aan, welke U dan bij verschijnen 
gratis en franco wordt toegezonden. 

Voor de 74e en volgende veilingen kunnen in
zendingen regelmatig worden toegezonden. I 

JBÊf Bij liquidatie Uwer verzameling of dou
bletten is het ook UW BELANG zich met mij 
in verbinding te stellen. VEILINGCONDITIES 
worden op aanvraag gaarne kenbaar gemaakt, 
terwijl bij belangrijke objecten persoon l i j ke 
bespreking te r p laa tse kan plaats hebben 
en op verzoek VOORSCHOT wordt verstrekt! 

DISCRETIE VERZEKERD! 

VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING! 

Ook ben ik steeds KOOPER van 
C O L L E C T I E S tegen C O N T A N T g e l d ! 

MAX POOL, Den Haag. 
STEVINSTRAAT 70 . 

Telefoon 5 5 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 
(632) 
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g 4 ^ *̂  A L L E S P R I M A G E B R U I K T ! 
-̂  1935. Kinderzegels , per ser ie ƒ 0,18 
■̂  10 series ƒ 1,65; 100 series . . - 15,— 

Luchtvaar t fondszegels , 10 s t . . - 0,60 
Zomerz., p . serie ƒ 0,17; 10 ser . - 1,60 
Idem, 100 series - 1 5 , — 

1927. Roode Kruis , compleet - 0,50 
Weldadigheid, compleet - 0,20 
Idem, ro l tanding - 0,35 

1926. Weldadigheid, compleet - 0,50 
Idem, ro l tand ing - 0,75 

1925. Weldadigheid, compleet - 0,25 
Idem, ro l tanding - 2,— 

1924. Reddingwezen, compleet . . . . - 0,08 
Weldadigheid, compleet - 0,25 

1923. Weldadigheid, compleet ^ . . , , . - 0,75 
1907. De Ruijter, compleet M / ^ ' - " ^'^^ 
1906. Tuberculose, compleet . . ' - 0,08 
Uitgebre ide Cata logus 1935-1936 van Neder 
land en Koloniën, opnieuw bewerk t door 
P . C. Kor teweg e. a., per exemplaa r ƒ 0,75. 
Nederiandsehe Postzegeihandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, . Amsterdam, C. 
Pos tg i ro 224451. Por to s teeds ex t r a . (687) 

RONDZENDVERKEER „ H E T C E N T R U M " . 
Nieuwstraa t 36, Pos t rekening 265135, R'dam. 
O n s rondzendverkeer mag zich in een bui ten
gewoon succes verheugen ; zelfs krijgen "wij 
aanvragen van deelnemers ui t Ned.-^Indië, 
Curagao, Sur iname en Amerika. Heeft TJ zich 
al aangemeld als deelnemer of inzender? Zoo 
niet , doet het dan nog heden voor de lange 
avonden voorbij zijn. Vraagt per omgaande he t 
gratis prospectus. Wij hebben nog vrijblijvend 
af te geven Turkije, Sul tan ' s reis van Pr is t ina , 
t j skub en Monastir . Prijs op aanvraag. (734) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

-m 
OEN 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Bijzondere Kerst-aanbieding 
voor Verzameiaars, 

bevattende alle nieuwigheden van Zwit
serland, Duitsche Rijk, Saargebied, Liech
tenstein, Landenpakketten, enz., tegen de 
voordeeligste prijzen in Zwitsersche franken, 

GRATIS en FRANCO. 

JOHN BIANCHI, 
ZÜRICH 7 (Zwitserland), 

Opgericht in 1917. Streulistrasse 24. 
IK K O O P : Saargebied, Duitsche Rijk, 

enz., tegen contante betaling. (730) 

I 

Bij overmaking postwissel van 4 Beiga's, 
zend ik aangeteekend een serie van 8 
postzegels van Koningin Astrid op 
enveloppe en 3 prachtige kaarten met 
de beeltenis van de koningskinderen, 
met postzegel. 

FERNAND LECOMTE, 
RUE FRÊRE ORBAN, JUMET (BELGIË). 

(7331 

z o o w e l kwa l i t a t i e f als k w a n t i t a t i e f ; 
n ie t s d a n lof v o o r U w l o t „Phi lapartout" . 

D a t s ch r i j ven o n z e c l i ë n t e n . 
W i j z e n d e n U d e z e v e r z a m e l i n g v a n 2 0 0 0 
alle v e r s c h i l l e n d e zegels v o o r s lechts 
f 1 0 , 3 5 , f r a n c o a a n g e t e e k e n d . Giro 118330. 

Postzegeihandel „THE GLOBE", 
HOOGEITDIJI 142, ZAANDAM. 

V o o r I n d i ë : W . F . D E N I E U W E , 
O r o O r e D o w o 1 6 1 , M a l a n g . (605) 

^d^n mijn zichtzendingen vindt U: 
Een keur van goede postzegels 
zoowel EUROPA als OVERZEE, 

alsmede NEDERLAND en KOLONIËN, 
In prima kwaliteit en tegen laagste prijzen. 

Maakt ook U eens kennis met den inhoud mijner 
hoekjes. Het kost U vrijwel niets, daar al mijn 
zendingen philatelistisch gefrankeerd worden en het 
geeft U zeker voldoening, daar U vele manco's met 
geringe uitgaven zult kunnen aanvullen. 
^ I NEVENSTAAND MANCOLIJSTJE 

wordt, liefst zoo volledig mogelijk ingevuld, gaarne 
ingewacht door HERMAN COHN, 

DEN HAAG, 24 Van Lennepweg. 
Tel. 5S194i. Giro 37029. 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekenvng) 
(553) 

lADVERTEERt 
IN DIT BLAD. 

M O N A C O COMPLEET. 
M r m m e r s van den cata logus Yver t . De 

zegels gemerk t me t * ziJn ongebruikt , die 
met t ongebruikt of gebruik t n a a r verk ie
z ing; alle andere gebruikt , gega randee rd 
echt, in p r ima s t aa t . 
Yv. Pri js 
t 1 0,70 
t 2 2,— 
t 3 4,— 
" 4 17,50 

4 12,50 
* 5 20,— 
* 6 70,— 

6v 12,— 
* 7 17,50 
* 8 50,— 
* 9 200,— 

9 150,— 
1101200,— 
*11 0,05 
*12 0,05 
*13 4,— 

13 1,50 
*14 7,— 

14 6,— 
*15 12,50 
*16 30,— 

16 3 ,— 
t l 7 0,45 
"18 0,80 
t l 8 a 8,50 
*19 2,25 
*19a 20,— 
*20 1,50 
t20a 25,— 
*20b 30,— 
20b 20,— 

*21 20,— 
t21a 40,— 
122 0,05 
*23 0,25 
*23a 0,30 
*24 0,25 
*25 1,50 

25 0,30 
t26 0,70 
t27 2-,— 
128 0,60 
*29 3,25 
*30 4,50 
*31 22,50 
*32 50,— 
*33 300,— 
*34 12,— 
*35 12,— 

139 1,50 
t40 0,75 
t 4 1 7 , -
t42 14,— 
t431000,— 
*44 0,20 
*45 5,— 
*46 50,— 
t47 6,— 
*47a 90,— 
*48 0,10 
*49 0,90 
t50 6,— 
*51 0,25 
*51a 40,— 
*52 0,30 
t 5 3 0,70 
*54 6,— 
*45a 7,— 
*55 2,— 
*55a 2,50 
*56 0,40 
*56a 0,50 
*57 0,70 
*57a 1,— 
*58 6,— 
*58a 7,— 
t58b250,— 
*59 0^65 
*59a 0,90 
*60 1,10 
*60a 1,25 
*61 2,25 
*61a 3,50 
*61b 4,— 
*62 15,— 
*62a 20,— 
*63 6,— 
*63a 6,— 
*64 10,— 
*64a 1 1 , — 
*65 0,15 
*65a 0,30 
*65b 0,40 
*66 0,20 
*66a 0,25 
*67 0,30 
' 6 7 a 0,40 
*68 0,30 
*68a 0,35 

*36 10,—'*68b 1,— 
*37 10,—'*68c 1,50 
*38 10,— *68d 1,— 

*69 
*69a 
*70 
*71 

0,55 *118 
0,60 *119 
0,50 *120 
0,80 *121 

*71al20,—*122 
#72 
*72a 
*73 
*74 
*75 
*76 
*77 
*77a 
*78 
*79 
*80 
*81 
*82 
*83 
*84 
*85 
*86 
*87 
*88 
*89 
*90 
*91 
*92 
*93 
*94 
*95 
*96 
*97 
*98 
*99 
*100 
*101 
*102 

0,95 *123 
1 , -1* 123a 
0,021*124 
0 ,03/125 
0,07 *126 
0,13*12" 
0,20]*128 
0,50|*129 
0,25 *130 
0 , 2 5 r l 3 1 
0,30 
0,30 
0,35 
0,45 
0,45 

*132 
*133 

1,65 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,50 

35,— 
0,70 
0,85 
1,10 
1,35 
1,90 
2,20 
3,30 
5,50 

1 1 , — 
22,— 

Luchtv. 
* 1 

0,50 
0,55 

1,70 

0,55! Por t . 
0,65 
0,65 
1 — 
0,85 
0,85 
0,90 
1,— 
1,10 
1,15 
3 , -
1,35 
1,65 
2,25 
3,50 
5,50 

*103 1 1 , — 
*104 
*105 
*106 
*107 
*108 
*109 
*110 
*111 
*112 
*113 
*114 
*115 
*116 
»117 

0,35 
0,60 
2,25 
0,70 

* 1 
* 2 
* 3 
t 4 
* 5 
* 6 
* 7 
* 8 
* 9 

no * i i 
t l 2 
*12a 
*12b 
*13 
*14 
*15 
*16 
*17 
*17a 

0,70|*18 
1,351*19 
1,75'*20 
l,75j*21 
2,—l*21a 
2,251*22 
0,051*23 
0,45 *24 
0,55 *25 
1 — *26 

0,05 
0,05 
0,10 

35,— 
0,20 
0,25 
0,60 
0,05 
0,15 

30,— 
0,30 
0,70 

30,— 
4 5 , -

0,02 
0,10 
0,25 
0,50 
1,20 
1,70 
0,20 
0,45 
0,55 
0,50 
0,70 
0,90 
2,— 
3 ,— 
1,10 
2,20 

Zie het vervolg in miJn pr i jscouranten, 
bevat tende duizenden gelegenheidskcopjes, 
welke ik g ra t i s toezend. 

Ik neem Nederlandsch bankpapie r in be
ta l ing t egen den koers van den dag. 

Ik koop of neem in beta l ing o n g e t r u i k t e 
postzegels van MONACO tegen nominaa l 
verminderd me t 20 %. 

A. O. MARIMIAN, 
4, Rue Clément Roassal (Pa la is de Venise) 

NICE (A.M.)-
Ch. Pos t . Marseil le 351.82 - R.C. Nice 14.013. 
Huis van vertrouwen, opger icht in 1879 ! 

(721) 
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1̂  INHOUDSOPGAVE JAARGANG 1935. - - Nrs. 1-12 (157-168). 
Aan de abonné's: Nov. I, Dec. I. 
Afstempelingen: 55, 116, 136, 161. 
Belgische philatelistendag: Oct. III. 
Bescherming van verzamelaars en hande

laren: 88, 41, 61, 70, 74, 95, 103, 124, 
147, 165, 206, 225. 

Boekwerken, tijdschriften, catalogi: 17, 61, 
83, 101, 146, 165, 186, 205, 224, 243. 

Brievenbus: 58. 
Brunswijk, echtheidskenmerken: 185. 
Coyette, Albert: 84. 
Echtheidskenmerken: 17, 75, 185, 224. 
Een jubileum: 175. 
Engeland, plaatnummers 1858-1870: 34. 
Federation Internationale de Philatelie: 

Aug. II, 243. 
Fiscus, de en onze rondzendingen: 39. 
Franco-dagteekeningstempels: 38, 81. 
Geen postzegels, maar fantasieproducten: 

36, 142, 186. 
Gelegenheidszegels: 77, 241. 
Goldberg, dr. Louis: 226, 243. 
Hamburg, echtheidskenmerken: 224. 
Hannover, echtheidskenmerken: 17, 75. 
Indische poststempels tusschenbestuur: 180, 

200. 
Ingezonden stukken: 16, 81, 124, 242. 
Invoerrecht op postzegels: Feb. I. 
Iran: 63. 
Koningin Astrid: 169. 
Luchtpost: 9, 33, 56, 74, 98, 117, 137, 161, 

177, 198, 219, 236. 
Masaryk, T. G.: 41. 
Mecklenburg, de postzegels van: 76. 

Nederland en Overzeesche Gewesten. 

Nederland. 
Afstempelingen: 32, 51, 54, 72, 97, 115, 

136, 159, 176, 197, 218, 235. 
Afwijkingen: 52, 70, 155. 
Buiten gebruikstelling: 113, 135, 197, 233. 
Cour Permanente zegels: 216. 
Crisis-zegels: 95. 
De Ruüter-zegels: 114. 
Drukkersteekens: 7, 30, 52, 135, 155, 175, 

234. 
Emma-zegel: 233. 
Etsingnummers: 95, 114, 135, 155, 175, 

216, 233. 
Franco-dagteekeningstempels: 38. 
Frankeermachines: 8, 32, 55, 73, 97, 116, 

137, 159, 177, 197, 235. 
Inzameling met behulp van postzegels: 

29. 
Kinderzegels: 7, 29, 51, 95, 216, 233. 
Kleurveranderingen: 95, 135, 155. 
Luchtpost: 9, 10, 70, 117, 138, 155, 161, 

199, 237. 
Luchtvaartfonds, postzegels ten bate van 

het: 155, 196, 215. 
Muziekpostzegels: 29. 
Nederland-Curagao-zegels: 7, 233. 
Oplaagcüfers: 7, 29, 52, 95. 
Oplaagletters: 29, 52, 70, 95, 114, 135, 

155, 175, 216, 233. 
Pakketpost: 70. 
Plaatnummers: 7, 30, 52, 70, 234. 
Portoverlagingen: 7. 
Portzegels: 7, 69, 135, 155. 
Poststukken: 31, 53, 71, 135, 156, 176, 

216, 234. 
Proef porten, de z.g.: 122, 221, 240. 

Raketvluchten: 70, 74, 95, 124, 147, 165, 
206. 

Rectificatie: 7. 
Snip-vlucht: 9, 57, 74, 138, 161. 
Stempeling van frankeerzegels: 51. 
Tandingen en afwijkingen: 7, 30, 52, 70, 

95, 114, 135, 155, 175, 216, 233. 
Tariefsverlaging: 216. 
Uitgifte 1867: 135. 
Uiver-post: 8, 9, 33, 57, 137. 
Wat er in 1935 verschenen is: 234. 
Zomerpostzegels: 51, 113, 134, 155, 175, 

216. 

Ned.-Indië. 
Afwijkingen: 53, 96, 21fi. 
Afstempelingen: 32, 54, 56, 72, 97, 135, 

136, 137, 159, 176, 218. 
Brievenbussen voor Philatelisten: 234. 
Buiten omloop: 216. 
Datum van nr. 2: 8. 
Etsingnummers: 96. 
Frankeermachines: 9, 73, 98, 117, 159, 

177, 198, 219, 236. 
Jaarbeurs Bandoeng 1922: 71, 156. 
Luchtpost: 9, 33, 117, 177, 199, 219. 
Nieuwe frankeerzegels: 175. 
Ontwikkeling luchtvaart: 79. 
Opdrukken: 30, 70, 114. 
Opdrukverschillen hulpuitgifte 1921: 123. 
Portverlaging: 156. 
Poststukken: 31, 71, 157, 217, 234. 
Postzegelhandel: 42. 
Reclame via de post: 52. 
Roode Kruis-zegels: 71. 
Tandingen: 96, 156. 
Tariefsverlaging: 197. 
T.b.c.-zegel: 53. 
Uitgifte postwaarden: 96. 
Vervalsehingen: 18, 30. 
Weldadigheidszegels: 30, 52, 53, 71, 114, 

156. 

Suriname. 
Luchtpost: 57. 
Zendings-herdenkingszegels: 156. 

Curasao. 
Afstempelingen: 176. 
Luchtpostzegels: 30, 31. 
Opdrukken: 31. 

Ned. Bond v. Ver. v. Postzf.gelverzamelaars. 
Feb. I. 
Congres en phil. dag: Apr. I, Mei I, Juni 

I, Juli I, Aug. I, HI, 170, Sept. I, 189, 
Oct. I, 209, Dec. I. 

Informatiebureau: Mrt. I, Apr. I, Mei II, 
Juni I, Juli I, 171, Dec. I. 

Keuringsdienst: Juni I, Aug. II, 171, Sept. 
I, Oct. III. 

Ned. Maandblad voor Philatelic. 
Aangesloten vereenigingen: Jan. I, Nov. I, 

Dec. I. 
Bekroningen: Jan. I. Jul; I. 
Raad van Beheer: Jan. I, Feb. I, Sept. I. 

Ned. Postmuseum: Jan. I, Mrt. I, Apr. I, 
Mei I, Juli I, Aug. I, Sept. I, Oct. T, Nov. I, 
Dec. L 

Nieuwe uitgiften, oplaagcüfers, enz. *) 

Afghanistan: 46, 211. 
Albanië: 24, 153. 
Algiers: 86, 232. 
Andorra (Fransch kantoor): 171, 211. 
Andorra (Spaansch kantoor): 24. 
Angola: 3, 171. 
Antigua: 86. 
Argentinië: 3, 93, 107, 129, 195, 211, 229, 

232, P. 53. 
Ascension: 87. 
Australië: 3, 24, 28, 68, 87, 112, 130, 153, 

P. 114. 
Bahamas: 87, 130. 
Bahrein Eilanden: 46, 171. 
Barbados: 87, 107. 
Barwani: 107. 
Basutoland: 28, 87, 93, P. 217. 
Bechuanaland: 87. 
België: 4, 6, 24, 50, 66, 87, 93, 107, 112, 

130, 153, 171, 174, 195, 211, 229, P. 31, 
53, 96, 136, 157, 176, 234. 

Belgisch-Congo: 133, 153, 171. 
Bermuda: 87. 
Bolivia: 66, 87, 174. 
Brazilië: 3, 6, 46, 66, 151, 153, 174, 196, 

211, 229, P. 53, 96, 114, 234. 
Britsch-Guyana: 87, P. 176, 234. 
Britsch-Honduras: 87. 
Britsch-Indië: 28, 87, 112, 174. 
Britsch-Nyassaland: 87, 130. 
Britsch-Somaliland: 87. 
Brunei: P. 31. 
Bulgarije: 108, 130, 151, 153, 172, 174, 

193, 212, P. 114, 157, 217. 
Byawar: 193. 
Canada: 87, 112, 130, 212, 215, 229, P. 31, 

53. 
Cayman Eilanden: 28, 87, 108. 
Ceylon: 88, 108, 130, 151, 172, 212, P. 217. 
Chamba: 66, 108, 131, 212. 
Chili: 4, 66, 88, 131, 154, 172, 212, 229. 
China: 4, 131, P. 136, 197, 217. 
Cirenaica: 4. 
Cochin-Anchal: 4, 93, P. 217. 
Columbia: 4, 25, 28, 47, 66, 131, 151, 193, 

196, 229, P. 234. 
Cook Eilanden: 131, 172. 
Costa-Rica: 131, 151, 172. 
Cuba: 4, 50, 108, 133, 172, 232. 
Cyprus: 4, 88. 
Danzig: 24, 108, 131, 152, 193, 212, P. 8, 

157, 197. 
Denemarken: 4, 93, 193, P. 157. 
Dominica: 88. 
Dominikaansche Republiek: 7, 50, 66, 108, 

215, 232, P. 157. 
Duitschland: 4, 25, 50, 67, 68, 88, 94, 108, 

112, 131, 154, 172, 193, 212, 230, 232, 
P. 8, 31, 53, 71, 96, 114, 136, 157, 197, 
217, 234. 

Ecuador: 4, 25, 193, 230, 232. 
Egypte: 50, 133, 172, 212, P. 96, 157, 234. 
Egyptische Soudan: 67, 68, 88, 112, 133, 

212, 230. 
Eilanden Egeesche Zee: 25. 
Engelsche Koloniën: 28, 68, 111, 232. 
Erythrea: 4. 
Estland: 7, 67, 88, 112, 215, 232, P. 31, 

97, 157. 
Falkland Eilanden: 88. 

J. K. RIETDIJK. 
) De afkorting P. beteekent poststukken. 

POSTZEGELVEILINGEN. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 23 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

14e Jaargang. Breda, 16 December 1935. Nr. 12 (168). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

„ 
^ 
,. 
„ 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

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

M 

, 
W 

„ 

- 5,50 
- 4,50 
- 4,— 
- 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
De adminis t ra t ie behoud t zich h e t 
rech t voor adve r t en t i ën , zonde r opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, j . D . van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
Maastricht; al wat Nederland en Kolomen betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven i j6 , Middelburg (meuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z ; buitenlandsche poststukken 
aan J J. Stieltjes, Konmginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelmgen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplem 2jr, Haarlem; frankeermachines aan A van der Willigen, Beeklaan 454, 
*s-Gravennage, luchtpost aan H. L. S. Adama, Van Oldenbarneveltstraat 2, Nijmegen 

Vaste medewerkers; H j . L de Bie, dr. G. W. Bohan. ir G. van Caspel, W. P. Costerus, 
L. van Essen, M. J. baronesse van Heerdt-Kolfï, J. A. Kastem, K. E. Kómg, J . G. Millaard, 
mr. J. H. van Peursem, Leon de Raaij. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslaeen van vergadermgen en verdere vereenigmgsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de admmistratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelmmapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekenmg 37183. 

Uïl^ifteïi 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

ARGENTINIË. 
Ter gelegenheid van de te Buenos Aires gehouden post

zegeltentoonstelling verscheen de 10 centavos, buste van San 
Martin, geen punt onder de C, in ongetande blokken van vier 
stuks. Om het blokstuk is de tekst aangebracht „Exposicion 
Filatelica De Buenos Aires Ex. Fi. B. A. 17-24 De Octubre 
de 1935". 

Het papier toont het meervoudig watermerk RA in zon. 
25.000 blokken werden gedrukt, welke alle tijdens de ten

toonstelling zijn verkocht. 
BELGIË. 

Op 1 dezer verschenen de overige 
waarden der weldadigheidsserie met 
het portret van wijlen koningin Astrid, 
omgeven door een smallen witten, 
waaromheen een breeden zwarten rand. 

Te melden zijn: 
10 
25 
35 
50 

1 

+ 
+ + 
+ fr. 

1 fr. 
2 fr. 

5 e. 
15 „ 
5 „ 

lü „ 

olijfgroen. 
bruin. 
groen. 
lila. 

-|- 25 c , rood. 
75 -f 
45 + 

25 c , blauw. 
55 c , violet. 

Den heer Van Caspel dank voor on
verwijlde toezending. 

BRAZILIË. 

mm^ 

Weldadigheidszegels, alle volgens afbeelding, waarvan de 
opbrengst geheel of gedeeltelijk ten goede komt aan de 
jeugdverzorging: 

800 r., zwart en Iblauw. 
300 „ bruin en violet. 
300 „ bl.groen en blauw. 
300 „ rose en zwart. 
Boven 't zegelbeeld staat 

vermeld „12 de Outubro de 
1935", aan den voet „Gavea" 
(naam van den af geheelden 
bergtop). Zijn wij juist in
gelicht, dan werd deze tee-
kening geleverd door een 
schooljongen. 

J. K. RIETDIJK. 
MttlÉtl l 

w9irmm^rmm 
B R A S I L CQRRELO 

Vin -FCIRA ,___ OKA IMTCntlACIA 
mTCRNMStQHAt. 1935 spEciMcNA ro ino 

AMOSTRAS < ^ ^ ^ BRAZtLO 

I M MMÉÉiMittÉiMÉ 
Het 4e eeuwfeest van de kolonisatie van den staat Espirito 

Santo werd „gevierd" door de uitgifte van twee herinnerings
zegels: 

300 reis, kastanjebruin. 
700 „ blauw. 

Dit laatste zegel is gedrukt in dezelfde afmetingen, doch 
in staand formaat. Het toont een wapenschild. 

De 300 reis geeft de aankomst weer van den Portugeeschen 
avonturier Vasco Pernandes Coutinho in de baai van Espirito 
Santo in 1535. 

Ter gelegenheid van de 8e internationale jaarbeurs, ge
houden te Rio de Janeiro, verscheen het frankeerzegel volgens 
afbeelding: 

200 reis, blauw. 

CANADA (November 1935). 
Portzegels in de gewijzigde cijferteekening: 

1 cent, violet. 
2 cents, violet. 

10 

CHILI. 

violet. 

ltv-^^$i;§,v-ïr 
tHHSa^iW] 
|:f?%ii^'i 
aGiimiJTAiiU'sfinj' 

Frankeerzegel in de portret-teekening 
van 1911, Errazuriz, doch met het koer-
seerend watermerk: 

10 pesos, oranjegeel en zwart. 
Luchtpostzegels in nieuwe teeke-

ningen, vliegtuig boven landschap, ge-
styleerden arend, enz., papier met het 
watermerk wapenschild: 

10 centavos, geelgroen. 
15 „ blauwgroen. 
60 „ grijsblauw. 
70 „ blauw. 
80 „ donkerolijf. 

COLUMBIA. 
De 1 centavo der uitgifte 1932, Yvert nr. 264, verscheen 

in andere kleur, terwijl aan den voet de naam van de 
drukkerij is vermeld, te weten Lit. Nacional - Bogota. 

Aldus is te noteeren: 
1 centavo, groen. 

ZICHTZENDINGEN. 
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DUITSCHLAND. 

mmtm 

FRANKRIJK. 

Hierbij geven wij de afbeelding van de in het vorige num
mer vermelde zegels, verschenen ter herdenking van den 
„HitlerPutsch" te München, op 9 November 1923. Voor de 
nieuwe lezers zij vermeld, dat de waarden ziJn 3 pfennig bruin 
en 12 pfennig rood. 

De winterwedstrijden der Olympische spelen in 1936 wor
den binnenkort gehouden te GarmischPartenkirchen. In ver
band hiermede zijn verschenen: 

6  1  4 pfennig, lichtgroen; schaatsenrijder. 
1 2  1  6 „ roodbruin; skilooper. 
25 + 15 „ blauw; bobslede. 

Alle zijn gedrukt in het afgebeelde formaat en op papier 
met het watermerk hakenkruis. 

Van de Nothilfezegels van dit jaar legt ons Maison Fischer 
te Parijs de volgende tètebêche paartjes voor: 5 | 6 pfennig 
en 3 f 12 pfennig. 

Naar Duitsche bladen melden zullen de postzegelboekjes 
voortaan niet meer worden vervaardigd in verband met de 
hooge aanmaakkosten bij den geringen omzet. Vermoedelijk 
zijn de hierboven vermelde têtebèche paartjes dus de hekken
sluiters. 

ECUADOR. 

mmmm 
■^mßmm^sssjs:^ 

■ilViVffffiWiWW 
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«EPUBUCA DEI ECUADOR. 
U CkmAvoS 1 

Opdruk Postal en waarde op onderstaand telegraafzegel 
der koerseerende uitgifte: 

10 centavos, bruinolijf. 
Ter herinnering aan de ontdekking van Amerika door Co

lumbus in 1492 verschenen de frankeerzegels: 
5 centavos, blauw en zwart. 

10 „ roodoranje en blauw. 
40 „ bruinrood en rood. 

1 sucre, groen en rood. 
2 Sucres, violet en rood. 

Alle volgens afbeelding. 
Voorts de luchtpostzegels in de weergegeven teekening: 

5 centavos, blauw en rood. 
10 „ sepia en zwart. 
50 „ groen en rood. 

1 sucre, rose en blauw. 
5 Sucres, zwartgroen en rood. 

Deze zegels werden uitgegeven op 12 October, den zooge
naamden Dia de la Raza (dag van het ras) . Op dien dag, 
in 1492, landde Columbus op Guanahani en betrad daarmede 
voor het eerst den Amerikaanschen bodem. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
Frankeerzegel in de teekening van 1898, kameelruiter, 

groot formaat: 
20 piastres, blauw. 

Het papier toont het meervoudig watermerk SG. 

Frankeerzegel ter herinnering aan het 
feit, dat drie eeuwen geleden de graveur 
Jacques Callot overleed: 

75 cenimes, steenrood. 
Voor bijzonderheden verwijzen wiJ naar 

blz. 196 van het Octobernummer 1935. 
Het koerseerend portzegel, 1 fr. bruin

lila, tot dusverre gedrukt op geelgetint 
papier, verschijnt thans op wit papier. 

GRIEKENLAND. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, Byzantijnsche kerk 

van Mistra: 
4 drachmen, bruin. 

De afgebeelde kerk, Pananassa geheeten, ligt in het stadje 
Mistra, zuidwest van het oude Sparta. Zij is een van de 
fraaiste overblijfselen van RomaanschByzantijnsche bouw
kunst en werd, naar de onderzoekingen uitwezen, opgericht 
uit steenen, afkomstig van Sparta. 

Portzegels in het koerseerend cijfertype: 
50 drachmen, oranje. 

100 „ grijsgroen. 

ff 4': 
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De reeds geruimen tijd geleden aangekondigde luchtpost
zegels zijn thans verschenen in de waarden: 

1 drachme, karmijn. (L). 
2 drachmen, blauw. (L). 
5 „ lila. (S). 
7 „ ultramarijn. (S). 

10 „ grijsbruin. (S). 
25 „ rose. (S). 
30 „ groen. (L). 
50 „ lila. (S). 

100 „ bruin. (L). 
De 1 drachme geeft den zonnewagen weer; de 2 de godin 

Iris, zich gereed makende voor een vlucht; de 5 Daedalus 
smeedt de vleugels van Icarus; de 7 het temmen van het 
paard Pegasus; de 10 Mercurius, den boodschapper der 
goden; de 25 Jupiter, veranderd in een arend en Ganymedes 
meevoerend. Op de 30 drachmen is Triptolemus weergegeven, 
op last van Ceres graan zaaiend; de 50 Bellerophon en het 
paard Pegasus; de 100 de vlucht van Phryxos en Helle, waar
bij laatstgenoemde in zee stortte en verdronk (Hellespont). 

Het woord AEPONOPIKON, aan den voet der zegels ver
meld, beteekent luchtpost. 

Nadat een volksstemming op 3 November j.l. had uitge
maakt, dat de meerderheid weer eens verlangde naar het 
koningsschap, werd de Grieksche troon wederom aangeboden 
aan koning George II. Op 25 November landde Z. M. op den 
vaderlandschen bodem. Ter herinnering aan dit plebisciet 
werden onderstaande frankeer en portzegels voorzien van 
een waardeopdruk, den koningskroon en daarboven in boog
vorm 3 November 1935. Deze zegels werden vanaf 25 No
vember j . l . verkrijgbaar gesteld. 

Aldus verschenen: 
50 lepta op 40 lepta, donkerblauw. 
2 drachmen, vermiljoen. 
3 „ vermiljoen. 
5 „ op 100 drachmen, bruin en grijsgroen. 

15 „ op 75 drachmen, zwart en bruinlila. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 231 

De drie eerste opdrukken zijn aangebracht op koerseerende 
portzegels, de twee andere op de frankeerzegels Yvert 
nrs. 402 en 401. 

GROOTBRIT ANNIE. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, doch ver

vaardigd naar het fotogravureprocédé: 
4 pence, blauwgroen. 
9 „ olijfgroen. 

IJSLAND. 
Ter gelegenheid van de herdenking van den honderdsten 

sterfdag van den dichter Matthias Jochumsson verschenen 
onderstaande frankeerzegels, alle met diens beeltenis: 

3 aur, lichtgroen. 
5 „ grijs. 
7 „ geelgroen. 

35 „ blauw. 
LITAUEN. 
Ter herinnering aan de vlucht New YorkKaunas door oen 

Litauschen vlieger werd de 50 centu ongetand van 1932, 
Yvert nr. 307, voorzien van den opdruk „Oro Pastas / Litua
nica II / 1935 / New York  Kaunas". 

LUXEMBURG. 

mm 

Frankeerzegel in nieuwe teekening, gezicht op het slot 
Vianden: 

10 francs, groen. 
Hetzelfde zegel verscheen als diefstzegel, ioch op water

merkpapier en met den rooden opdruk Officiel. 
Weldadigheidszegels met de beeltenis van Karel I, giaaf 

van Luxemburg: 
10 | 5 centimes, violet. 
35 j 10 „ groen. 
70 j 20 „ bruingrijs. 

1 fr. | 25 c , roodlila. 
1 fr. 25 I 75 c , bruin. 
1 fr. 75 + 1 fr. 50 c , blauw. 

De zegels zijn van 2 dezer tot en 
met 31 Januari a.s. aan de postkan
toren verkrijgbaar. 

50.000 complete stellen werden ge
drukt; van de 10 | 5 c. bedraagt de 
oplaag 175.000, van de 35 + 10 c. 
90.000 en van de 70 + 20 c. 80.000 
stuks. 

NIEUWZEELAND. 
Weldadigheidszegel, spelend kind op 

het strand, gezien door een sleutelgat: 
112 pence, karmijn. 

OOSTENRIJK. 
Onderstaande waarden der koerseerende serie frankeer

zegels verschenen in nieuwe kleuren en met den zwarten op
druk Winterhilfe en waarde: 

5 | 2 groschen, groen. 
121 3 „ blauw. 
24 + 6 „ bruingeel. 

1 schilling + 50 gr., vermiljoen. 
De drie laagste waarden werden gedrukt in een oplaag van 

300.000 stuks elk, de 1 schilling in 70.000 exemplaren. 
Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending. 
De „veldmaarschalkenserie" is op 1 dezer verschenen. Op 

J. K. RIETDIJK. 

lÉÉtÉÉiÉÉiÉÉÉ 

dien dag werd zij verkrijgbaar gesteld aan het tijdelijk post
kantoor op de tentoonstelling „Tag der Briefmarke"; vanaf 
2 December aan alle postkantoren. 

De serie bestaat uit de waarden: 
12 gr., sepia. Prins Eugenius van 

Savoyen. 
24 „ donkergroen. Veldmaarschalk 

Laudon. 
30 „ donkerrood. Aartshertog 

Karel. 
40 „ grijsblauw. Veldmaarschalk 

Josef graaf Radetzky. 
60 „ donkerblauw. Viceadmiraal 

Tegetthof. 
64 „ violet. Veldmaarschalk Von 

Hötzendorf. 

De teekeningen, alle in het afgebeelde formaat, zijn af
komstig van professor Dachauer; de gravure is van Ferdinand 
Lorber. 

De zegels worden slechts verkocht in complete stellen en 
tegen dubbelen prijs; 70.000 series werden gedrukt. 

De verkoop geschiedt tot ultimo Februari 1936. 
In het volgend nummer komen wij op de afbeeldingen terug. 

RUSLAND. 
De in het vorige nummer aangekon

digde serie ter gelegenheid van den 
60en verjaardag van den president der 
Sowjetrepubliek, M. I. Kalinin, is 
thans' verschenen in de waarden: 

3 k., lila. (K. als arbeider te Reval). 
5 „ groen. (K. bij de hooioogst). 

10 „ grijsblauw. (K. als redenaar). 
20 „ bruin. (Laatste portret v. K.). 
De zegels zijn getand en gedrukt op 

watermerkpapier. Van de 3 en 20 k. 
zijn 1 millioen exemplaren, van de 5 k. 
750.000 en van de 10 k. 500.000 stuks 
gedrukt. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
Wij geven hierbij de afbeelding van 

het in het vorige nummer vermelde 
nieuwe frankeerzegel, 1 kroon wijnrood. 
Niet onwaarschijnlijk is dit het laatste 
portret van Masaryk als president, wijl 
hij, naar de bladen melden, zijn functie 
wenscht neer te leggen in verband met 
zijn hoogen leeftijd. 

VEREENIGDE STATEN 
VAN NOORDAMERIKA. 

Het eeuwfeest van het be
staan van den staat Michigan 
bracht het hierbij afgebeelde 
zegel: 

3 cents, violet. 
Den heer Abma te Grand 

Rapids dank voor toezending 
en bericht. 

YOUGOSLAVIE. 
De in het Octobernummer vermelde serie frankeerzegels 

werd aangevuld met de waarden: 
25 paras, zwart. 

1 dinar, bruinrood. 
3 dinars, geelbruin. 
4 „ geelgroen. 

10 „ lila. 
15 „ bruin. 
20 „ lichtblauw. 
30 „ roselila. 

De munt dinar is bij verschillende 
waarden vermeld in Cyrillisch schrift, 
bij de overige in Latijnsche letter
teekens. 
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ZWITSERLAND. 

Pro Juventute zegels, waarop voor de drie laagste waarden 
vrouwen in kantonale kleederdrachten zijn afgebeeld: 

5 + 5 rappen, groen en geel. (Bazel). 
1 0 + 5 „ violet en geel. (Luzern). 
2 0 + 5 „ rood en geel. (Geneve). 
30 + 10 „ blauw. 

Op de laatste waarde is weergegeven de filosoof Stefano 
Franscini; zij is gedrukt op watermerkpapier. 

Franscini werd in 1796 te Bodio in het kanton Tessino ge
boren; hij overleed in 1857 te Bern. Hij heeft groote ver
diensten gehad bij de bevordering van handel en industrie. In 
1848 werd hij lid van den Bondsraad; hij is de stichter van 
het Polytechnicum te Zurich. Ook op statistisch gebied deed 
hij pionierswerk. 

Met den opdruk Société / des / Nations is voorts te melden 
het koerseerend frankeerzegel: 

15 rappen, oranje. 
V. B. 

XeVenVacMcn 
Ijjieuu'e Uitgiften 

Oplaa^ci/fers^eo).; 

ALGIERS. 
In het begin van 1936 verschenen de frankeerzegels in 

nieuwe teekeningen, die getuigenis moeten afleggen van de 
schoonheid van het land. 

ARGENTINIË. 
De koerseerende frankeerzegels in het type San Martin 

worden met het einde van dit jaar buiten omloop gesteld, ge
volg van de in gebruik neming der nieuwe serie, beschreven 
in het vorige nummer. 

Op de 20 centavos dezer nieuwe serie zijn de voornamen 
van den afgebeelde, generaal Guemes, verkeerd: Juan Martin 
in plaats van Martin Miguel. Naar verluidt zal deze fout bij 
een nieuwen druk worden hersteld. 

CUBA. 
De haven van Matanzas is tot vrijhaven geproclameerd en 

de vreugde daarover is zóó groot, dat deze een uitweg moet 
vinden in een speciale serie van 8 frankeer-, 2 expresse- en 
4 luchtpostzegels. Bovendien zullen 20.000 series ongetand ver
schijnen. Een speciale afstempeling zal worden benut om de 
voordeelen der vrijhaven van Matanzas wereldkundig te maken. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Een speciale serie van 13 waarden — % centavo-2 pesos — 

zal binnenkort worden uitgegeven om aan de noodige schijven 
te komen voor de oprichting van een nationale bibliotheek ! 

DUITSCHLAND. 
Van de Nothilfezegels 1934-1935 werden de volgende aan

tallen verkocht: 
3 + 2 pfennig 1.883.843; 4 + 2 pfennig 2.293.450; 5 + 2 

pfennig 1.125.221; 6 + 4 pfennig 4.132.967; 8 + 4 pfennig 
2.447.218; 12 + 3 pfennig 5.451.131; 20 + 10 pfennig 435.5S4; 
25 + 15 pfennig 472X)38; 40 + 35 pfennig 340.450 stuks. Onder 
deze aantallen zijn begrepen die, verkocht in postzegelboekjes. 

ECUADOR. 
Honderd jaren is het geleden, dat Darwin een bezoek bracht 

aan de Galapos-eilanden. De herinnering aan deze gebeurte
nis komt den verzamelaars te staan op een overuidige serie 
van 6 waarden, waarop o. a. de portretten zullen prijken van 
Columbus en Darwin en waaruit tevens zal blijken, dat deze 
eilandengroep aan Ecuador behoort. 

ENGELSCHE KOLONIEN. 
Het Bulletin Mensuel van November j.1. deelt op gezag van 

een zijner correspondenten het volgende mede over de oplaag-
cijfers der regeeringsjubileumzegels van koning George V 
van Engeland. 

Gedrukt zouden dan zijn: 
Nieuw-Zeeland. 

M penny 6.000.000 (w.v. 1.200.000 onverk. en verniet.). 
1 penny 10.000.000 (w.v. 1.600.000 onverk. en verniet.). 
6 pence 500.000 (w.v. 180.000 onverk. en verniet.). 
Cook-eilanden. 

K penny 144.000 (w.v. 
2)4 pence 
6• pence 
Niue. 

K penny 
2% pence 
6 pence 
Samoa. 

K penny 
2]4 pence 
6 pence 

B.000 (w.v. 
B.000 (w.v. 

120.000 (w.v. 
80.000 (w.v. 
68.240 (w.v. 

129.120 (w.v. 
65.040 (w.v. 
60.480 (w.v. 

7.762 onverk. en verniet.). 
4.034 onverk. en verniet.). 
5.072 onverk. en verniet.). 

11.031 onverk. en verniet.). 
5.460 onverk. en verniet.). 
4.257 onverk. en verniet.). 

22.277 onverk. en verniet.). 
6.578 onverk. en verniet.). 
8.762 onverk. en verniet.). 

ESTLAND. 
Binnenkort verschijnen de frankeerzegels in nieuwe teeke

ningen: voor de lagere waarden het portret van den staats-
president, voor de overige landschappen. 

LIECHTENSTEIN. 
In den loop dezer maand verschijnen de frankeerwaarden 

15, 30, 40 rappen en 1 fr. 50 in nieuwe teekeningen, afkomstig 
van den Weenschen kunstenaar Kosel. 

De Berliner Allgemeine Zeitung meldt, dat wederom een 
groote partij onverkoopbare zegels door de post werd ver
nietigd. Het waren 344.715 stuks met een nominale waarde van 
rond 96.907 francs ! Hieronder waren 230.000 luchtpostzegels, 
dus bijna twee derde van het geheele aantal. Zoo iets demon
streert overduidelijk, dat dit landje eigenlijk geen noemens
waardige behoefte heeft aan luchtpostzegels. 

NOORWEGEN. 
Een weldadigheidsserie van vier waarden is in voorbe

reiding; de opbrengst komt ten goede aan het Nansen
fonds, waaruit vaderlandsloozen worden gesteund. Men zal 
er de beeltenis op aantreffen van dezen bekenden onder
zoeker en humanist. 

SENEGAL. 
Op 15 dezer verschijnt een nieuwe serie frankeer-, lucht

post- en portzegels, aldus meldt ons Maison Fischer te Parijs. 
Voor de frankeerzegels worden twee teekeningen benut: 

brug Faidherbe voor de waarden 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
40 en 45 centimes; de moskee van Diourbel voor de 50, 65, 
75, 90 centimes, 1, 1,25, 1.50, 1,75, 2, 3, 5. 10 en 20 francs. 

De luchtpostzes-els, Afrikaansch landschap, verschijnen in 
de waarden 25, 50 centimes, 1, 1,25, 2 en 8 francs; karavaan, 
waarboven vliegtuig, in de waarden 3,50, 4,75, 6,50, 8 en 
15 francs. 

Portzegels in de waarden 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 centimes, 
1, 2 en 3 francs. 

SPANJE. 
Madrid Filatelico meldt, dat binnenkort drie luchtpostzegels 

voor het binnenlandsch verkeer zullen verschijnen, alsmede 
een 50 centimes ter eere van den beroemder schilder 
Velast' jez. 

Voo'ts worden, ter gelegenheid van de in April 1936 te 
Madrid te houden nationala postzepjeltcn'.oonsLelling, twee 
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zegels in de waarden 10 en 15 centimes uitgegeven, repro
diictie^ van het locaalzegel van Madrid van 1853. 

SYRIË. 
De a.s. jaarbeurs te Damascus zal ons de gebruikelijke 

speciale frankeer en luehtpostzegels brengen. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Ir Van Caspel schrijft ons het volgende: 
Het nieuwe zegel der NoordAmerikaaiiKche post bij gele

genheid der inwijding van den Bould'^r Dam is door hande
laren en verzamelaars vooruit besteld geworden in nooit te
voren geziene hoeveelheden, en wel in 64 millioen exerapl.aren. 
Daar de eerste oplyag „slechts" 50 millioen stuks bedroeg, 
is de uitgifte verhoogd op 75 millioen; nog vóór het zegel 
•"erscheen, wat ook in Amerika iets buitengewoons is. 

Aan het verzamelaarsloket te Washington v/erden op den 
dag eer uitgifte voor bijna 8.300 dollars Boulderzegels ver
kocht, wat met 400.000 stuks overeenstemt. Dat waren alle 
verzamelaars uitsluitend uit de stad Washington, die noch 
vooruitbesteld hadden, noch verkozen te wachten. v. B. 

NEDERLAND. 
De kinderzegels 1935. 

^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ De nieuwe kinderzegels, die eerst op 
r * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 10 December, zooals gebruikelijk, zouden 
; t ^ ^ ^ 6 y G r ^ ; verschijnen, zijn dit jaar reeds op 4 De
I t^wß^f^fi '■ cember uitgekomen. Een persbericht en 
' ' H^Jck ' dienstorder H. 691 van 20 November ge
' ' ^ ^ " w ' ' ^^^ nadere inlichtingen erover. De netto

jfjf' ■ \ opbrengst is bestemd voor steun van den 
; ^^^-. '^ FK • , arbeid ten bate van het bescherming en 
' ̂ ^ ^ " iy>»J ' hulpbehoevende kind in het algemeen, met 
aSsSM^^y^ ' uitzondering der zuigelingenbescherming. 
^ " ' H M ™ ™ » ; £)g zegels worden uitgegeven in 4 soorten, 

Ü É A M M M M M V met een frankeerwaarde van resp. IK, 5, 
6 en 12}4 cent. De verkoopprijs is vast

gesteld op resp. 3, 8, 10 en 16 cent. De zegels zijn mede in 
rollen verkrijgbaar (maar niet in roltanding ! Red.). 

De zegels dragen in alle waarden dezelfde afbeelding: een 
meisje dat staande te midden van bloemen een appel plukt 
van een over haar buigenden tak. Ze zijn, naar een ontwerp 
van den kunstenaar M. A. (volgens het persbericht H. A.) 
Henriet te Amsterdam, in rotogravure vervaardigd. De af
meting van het beeldvlak is 18 : 26 mm., de kleur der zegels 
is: 1% c. rood, 5 c. groen, 6 c. donker sepia en 12% c. blauw. 

Zooals steeds wordt de netto opbrengst afgedragen aan 
den Ned. Bond tot Kinderbescherming ter verdeeling over de 
daarvoor in aanmerking komende vereenigingen. 

Op de hierbedoelde zegels zijn van toepassing de bepalingen 
welke gelden voor de gewone frankeerzegels, behoudens d a t 
zij g e l d i g z i jn t o t e n m e t 31 D e c e m b e r 1940. 

Bij de aankoop van zegels in bovenstaande frankeerwaarden 
moet de aandacht van het publiek op het verkrijgbaar ziJn 
van de bijzondere zegels worden gevestigd. 

De zegels zijn verkriigbaar tot en met 9 Januari 1936. 
De zegels zijn op 4 December verschenen. Deze vroege da

tum is gekozen om weldadigheidszegels te verkoopen aan de 
kinderen die, op uitnoodiging van de A.V.R.O., St. Nicolaas 
zullen feliciteeren met zijn feest op 5 December. Men rekent 
op ongeveer 75.000 inzendingen, dus dit is wel de moeite 
waard. 

De zegels hebben de bovengenoemde kleuren: ly^ cent rood, 
5 cent groen, 6 cent bruin en 12 K cent blauw. Ze hebben 
kamtanding 14K : 13K (dezelfde tanding als de zeemans
zegels 1933 en de 36 en 80 cent). Het formaat is anders dan 
van de gewone zegels; hoe de kinderzegels daarom in rollen 
kunnen worden gebuikt, is ons niet duidelijk. 

De vellen zijn groot 100 stuks; het papier heeft het water
merk cirkeltjes (horizontaal). Op de velranden de dubbele 

lijn, en op het midden van den bovenrand het etsingnummer, 
dat weer aansluit bij de nummering van de gewone frankeer
zegels. 

De teekening is ditmaal uitstekend geslaagd, de uitvoering, 
als gewoonlijk, eveneens. Het meisje plukt de vruchten van 
de weldadigheidszin van het Nederlandsche volk. Wij hebben 
één opmerking over de waardeaanduiding bij de Xyi cent: 
de breuk % is zeer onduidelijk en verscheidene menschen 
lazen hier „12". 

In het Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp 
en Kinderbescherming lazen wy het volgende: De opbrengst 
van de vorige serie Pro Juventutezegels in Zwitserland was 
per Zwitser 7 cent, die van onze laatste serie kinderzegels 
was per Nederlander 1% cent. Er is dus nog heel wat in te 
halen ! Wij hopen dat ieder lezer het zijne zal bijdragen om 
die groote achterstand te verminderen. 

De 9 cent port in nieuwe tanding. 
In de eerste helft van November verscheen het portzegel 

van 9 cent met de nieuwe tanding 13 }4 : 12K. 
Einde geldigheid NederlandCuragao en Emmazegels. 
Dienstorder H. 676 van 13 November en een persbericht 

vestigen er de aandacht op, dat de geldigheidsduur van de 
verleden jaar uitgegeven herdenkingspostzegels Nederland
Cura?ao 16341934 op 31 December 1935 eindigt. 

Eveneens herinneren wij eraan, dat het Emmazegel van 
1934 na 31 December a.s. niet meer voor de frankeering te 
gebruiken is. 

De buiten koers stelling van oude zegels. 
Zooals bekend is, wordt op 1 Januari 1936 een groot aantal 

frankeerzegels van vroegere uitgiften ongeldig. De volledige 
lijst daarvan is in het Juninummer van dit jaar opgenomen. 
Behalve de gewone koerseerende serie blijven voorloopig 
geldig: 

1. de beide jubileumseries van 1913 en 1923; 
2. de kinderzegels van de uitgiften 1931 en later, hieronder 

afgebeeld: 

3. de in 1935 verschenen toeslagzegels: zomerzegels en 
luchtvaartf ondszegel; 

4. de luchtpostzegels 1928 (40 en 75 c.) en 1929 (1>^, 4)4, 
7K gld.). 

Nieuwe oplaagletters. 
15 cent J. 
Nieuwe etsingnummers en tandingen. 
6 cent O: L 473, tanding Gl. 

15 cent J: 492, „ Gr. 
IK cent kinderz.: 497. 
5 cent kinderz.: 496. 
6 cent kinderz.: 495. 

12K cent kinderz.: 494. 
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Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
m cent (grijs) A: 243 en 250, tanding Gl. 
2% cent S: 253, tanding Gl. 
De letters S op den onderrand staan op hun kop. 
Naar de heer Van Dongen ons bericht is de grijze l'A cent 

nu ook in postzegelboekjes verkrijgbaar. 
Nieuwe plaatnummers. 
De 2% gulden verscheen met plaatnummer 7. 
Wat er in 1935 verschenen is. 
Na de stortvloed van 62 nieuwtjes in 1934 is een kalmer 

tijd gevolgd; in het afgeloopen jaar ziJn wij verrijkt met 
21 nieuwe zegels. 

N e d e r l a n d : 
17 resp. 20 Juni: zomerpostzegels l}i, 5, 6, 12»4 cent. 
Juni: frankeerzegel 1% cent grijs. 
Eind Juli: portzegel 30 cent. 
16 October: luchtvaartfondszegel 6 cent. 
4 December: kinderzegels IK, 5, 6, 1214 cent. 
Nieuwe tanding 13 K :12K: portzegels 1, 4 en 20 cent 

(September), 1 gld. (Juni), 9 cent (November). 
N e d . - I n d i ë : 
1 April: Chr. Militairen-Bond 2, 5, 12K, 15 cent. 
C u r a c a o : 
Nihil. 
S u r i n a m e : 
1 Augustus: zendingszegels 1, 2, 3, 4, 5, 10 cent. 
Samen 1 nieuw frankeerzegel, 1 nieuw portzegel, 19 wel-

dadigheidszegels. 

NED.-INDIE. 
Brievenbussen voor Philatelisten ! 
Een belanginjke maatregel heeft de Indische post voor de 

verzamelaa's genomen. Op eenige van de belangrijkste post
kantoren zijn brievenbussen geplaatst met het volgende op
schrift : „ B e s t e m d v o o r s t u k k e n w a a r v o o r , u i t 
e e n p h i l a t e l i s t i s c h o o g p u n t , e e n l i c h t e af
s t e m p e l i n g g e w e n s c h t w o r d-t". Dergelijke bussen 
zijn reeds geplaatst in Soerabaja en Batavia Centrum; Ban
doeng zal volgen en misschien nog enkele andere plaatsen. 

Zooals bekend is zijn de nieuwe Indische stempels met hun 
dikke lijnen funest voor zegels, waarvoor een lichte afstem
peling gevraagd wordt, en er is al verschillende malen door 
de verzamelaars over geklaagd. Uit een bedrijfsoogpunt is 
het niet mogelijk, deze nieuwe stempels weer in te trekken, 
maar nu is de post op deze wijze de verzamelaars tegemoet
gekomen. De bussen worden telkens gelijk met de overige 
bussen gelicht en de inhoud wordt afzonderlijk behandeld. 

Deze welwillendheid van de posterijen zal door de Indische 
verzamelaars ongetwijfeld gewaardeerd worden ! 

Dienstorder H. 692 van 20 November 1935 meldt o. a.: 
Buiten gebruik stelling postwaarden van vroegere uitgiften. 

Ter voorkoming van misverstand wordt medegedeeld, dat met 
de uitgifte van de geïllustreerde briefkaarten eerst in 1924 is 
aangevangen. Zij komen derhalve niet voor inwisseling in 
aanmerking. 

NED.-INDIE. 
Nog iets over de nieuwe postbladen. 
Deze zullen eerst in December in Indië aankomen; het 

nieuwe postblad-tarief treedt 1 Januari 1936 in werking 
(Stbl. 493/'35). Ze dragen een ingedrukt zegel van 7K c., 
de prijs is 8 e. Er mag niets worden ingesloten; de wijze van 

sluiting is zoodanig, dat controle hierop mogelijk is. Het ge
bruik van andere dan door de post verkochte postbladen tegen 
het 7y, c. tarief is niet toegestaan. Het postblad is bestemd 
voor binnenlandsch gebruik en voor correspondentie met 
Nederland, Suriname en Curagao. Bij verzending naar het 
buitenland geldt het normale tarief van 15 cent. Voor ver
zending per K.L.M, is bij frankeering met 30 c. voldoende, om
dat het blad iets minder dan 5 gram weegt. 

Naast het nieuwe postblad blijft dat van het oude model 
tegen den prijs van 13K cent verkrijgbaar. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Aan de serie provisoriën ontbrak tot nu toe de enkele kaart 

van 50 c. blauw met opdruk 35 c. in rood. Deze is thans in 
de tweetalige uitgaaf te melden. 

BRAZILIË. 
Bern verdeelde een omslag van 300 reis lichtbruin met den 

gebruikelijken stempel. De afmetingen zijn 131 : 109, het pa
pier is wit en de klep is afgerond. Verder een postblad van 
300 r. violet, formaat 101 : 139, perforatie DD, papier wit. 
Op de bovenste adreslijn links staat een arend met uit
gespreide vleugels. Het opschrift luidt in 4 regels en in sier-
schrift Brasil / 300 / Correio / Carta Bilhete. Op de achter
zijde een afbeelding van een mensch, althans in zeer primi
tieven vorm en gestyleerd. Daaronder 2 adreslijnen voor den 
afzender. (Om dit duidelijk te maken dient vermoedelijk de 
teekening). Het geheel omlijst met een versierden rand. 

BRITSCH-GUYANA. 
Een kruisband van 1 c. groen op zeemkleurig papier werd 

door Bern rondgezonden. De stempel vertoont een afbeelding 
van een rijstveld met ploegende buffels en eenige palmen ter 
stoffeering. Links bovenaan in medaillon het borstbeeld van 
den koning. 

Gemeld wordt een nieuwe oplaag van den reeds bekenden 
omslag voor aangeteekende stukken van 6 c. blauw (schip), 
welke van de vorige afwijkt doordat in het tarief op de achter 
zijde in de tweede plaats voor de zendingen naar het buiten
land six cents aangegeven staat, terwijl dit voorheen five 
cents was. 

COLUMBIA. 
Een briefomslag van 5 c. blauw op wit, met van binnen 

griis netwerk, verscheen. In den stempel de Columbus-kop 
in hoogdruk, in een langwerpig ovaal. 

DUITSCHLAND. 
Naar aanleiding van de „Hansaposta" in Hamburg van 12 

tot 20 October 1935 werden eenige privaatbriefkaarten door 
de tentoonstellingsdirectie uitgegeven en wel van 3, 5, 6, 10 
en 15 pf., successievelijk bruin, lichtgroen, donkergroen ,bruin 
en wijnrood. Verder omslagen van 3 pf. bruin, 4 pf. blauw en 
8 pf. oranje. Alle met het Hindenburg-medaillon. 

Via Bern wordt voorts medegedeeld, dat met 31 December 
1935 buiten gebruik gesteld worden de briefkaarten met de 
afbeelding van Hindenburg van 5, 15 en 15 + 15 pf.; met de 
afbeelding van Frederik den Grooten van 6 pf.; de her-
inneringskaai-t van het N.S.B, congres van 1934 van 6 pf.; 
de rouwkaarten van 5 en 6 pf. voor Hindenburg; de Goethe-
kaarten van 6 en 15 pf.; de Lutherkaart van 6 pf.; de her-
inneringskaart van 30 Januari 1934 van 6 pf.; de kaart van 
den nationalen feestdag van 1 Mei 1934 van 6 pf.; de winter
hulp-loterij-kaart van 6 pf. en de Rohrpostkaart van 5 + 50 
pf. (buste van Hindenburg). 

EGYPTE. 
Eveneens door de zorgen van Bern werd een briefkaart van 

3 m. verdeeld, waarvan het karton bruinzeemkleurig en de 
stempel eveneens bruin is. Overigens stemt de kaart geheel 
overeen met de voorafgaande groene kaart van 3 m. 

GRIEKENLAND. 
Bern deelde mede, dat op den len November 1935 een brief

kaart van 2 dr. (gezicht op den Akropolis) voor binnenlandsch 
gebruik in omloop zou worden gesteld. Ik zag deze echter 
nog niet. 
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ITALIË. 
In de donkerbruine uitvoering en den koningskop en face 

in den stempel zorgde Bern voor de uitdeeling van prent-
briefkaarten van 30 + 30 c. De afbeeldingen op de vraag- en 
de antwoordkaart zijn verschillend. 

LITAUEN. 
Te melden is een nieuwe binnenlandsche briefkaart van 

15 centu groen op wit karton, waarvoor extra 5 c. betaald 
moet worden. De stempel vertoont het nieuwe wapen. De 
afmetingen van de kaart zijn 105 : 150 mm. 

OOSTENRIJK. 
Bij gelegenheid van den 14en Oostenrijkschen philatelisten-

dag in Linz op 12 en 13 October 11. verschenen privaatkaarten 
van 3 gr. rood, 5 gr. violet en 12 gr. bruin met de bekende 
drachtenstempels. 

POLEN. 
De Pilsudski-stoomer (zie vorige maand) verscheen zonder 

afbeelding op een roomkleurige kaart en met een blauwgroen 
stempel van 15 gr. De kaart is bestemd om tot het gebruik 
van de telefoon aan te zetten, waartoe 3 verschillende op
drukken gebezigd worden. Een gelijksoortige kaart van 
15 -|- 15 gr. wordt eveneens gemeld. 

PORTUGAL. 
Alweder door Bern bezorgd, is te melden een briefkaart van 

1 escudo rood op wit karton. Deze voor het buitenlandsche 
gebruik bestemde kaart vertoont dezelfde teekening als weer
gegeven op blz. 158. 

ROEMENIE. . 
Iets geheel nieuws brengt dit land via Bern onder de oogen 

der administraties en wel een briefkaart voor aangeteekende 
meldingen. Het tarief is met inbegrip van het aanteekenrecht 
13 lei. Tekst en stempel zijn steenrood gedrukt, het karton 
is geelzeemkleurig. Links van de deelstreep staat schuin naar 
boven oploopend gedrukt RECOMANDAT, met twee lijnen, 
één dun en één dik, onderstreept. 

SPANJE. 
Met den bekenden vrouwenkop in den stempel is een nieuwe 

buitenlandsche kaart van 30 c. rood op wit karton verschenen. 
Naar verluidt zou ook de dubbele kaart van de zelfde waarde 
verschenen zyn. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
De reeks der laatste prentbriefkaarten werd gecompleteerd 

met de volgende afbeeldingen :Bratislava, Jindrichuv Hra-
dek, Kutna' Hora, Orava, Pisek, Rychmburg, Tabor, Ushorod 
en Vysoke Tatry. 

ZANZIBAR. 
Omdat dit gebied van 1936 af met shillings van 100 cents 

gaat rekenen en niet meer met rupies, werden nieuwe post
stukken noodig. Te melden is nu een omslag voor aange
teekende brieven van 30 c. blauw in de formaten G en H, 
een kruisband van 5 c. groen en briefkaarten van 10 en 
10 -|- 10 c. zwart, zoomede van 15 en 15 -|- 15 c. rood. 

ZUID-WEST-AFRIKA. 
Verschillende poststukken zijn te melden met een opdruk 

S.W.A. in één regel en meestal in zwart. Bekend zyn geworden 
een omslag voor aangeteekende stukken van Zuid-Afrika van 
4 d. blauw met den kop van koning George in hoogdruk, for
maat H2. Opdruk loodrecht bij den stempel; een soortgelijke 
omslag in de nieuwe teekening met de hutten van inlanders 
ook van 4 d. blauw, formaat G, tekst Engelsch en Afri-
kaansch. Hier is de opdruk horizontaal aangebracht. Voorts 
een postblad van 1 d. steenrood op grijs van Zuid-Afrika met 
zeilschip; ook hier is de opdruk horizontaal. Eindelijk brief
kaarten van Vi d. groen en zwart (antilope) en 1 d. rood en 
zwart (zeilschip), beide met zwarten tekst. De opdruk staat 
hier boven op den stempel. 

ZWITSERLAND. 
In de nieuwe teekening verscheen een gelegenheidskaart 

waarop is aangegeven Zollikofen-Liga - Bern, 31 III -
30 IX 1935. 

Verder zijn te melden de nieuwe series prentbriefkaarten 
met de nieuwe stempelteekeningen van 10 r. groen en 20 r. 
rood; de groene zoowel opzij als van boven naar beneden 
geperforeerd. De eerste soort is verkrijgbaar in boekjes, ver
pakt in gele omslagen, op de voorzijde waarvan in zwart 
verschillende groote prentjes uit Zwitserland afgedrukt staan. 
Tot nu toe zt'n 4 van dergelijke afbeeldingen gezien. Een 
opsomming van de voorkomende afbeeldingen op de kaarten 
volgt hieronder; een * beteekent, dat die kaart ook met een 
perforatie aan de zijde bekend is. 

10 r. groen: * Aeschi bei Spiez; Schloss Arenberg; * Basel, 
Zoolog. Garten; Basel, Stadtansicht; * Beatenberg; Bern; 
* Burgdorf m. Schloss; * Castagnola; * Crans sur Sierre; 
* Davos, Parsennbahn; * Gersau, Kurort; * Glien sur Mon
treux; * Hailau, Bergkirche; * Interlaken, Blumenuhr; * Iselt-
wald; * Luzern; * Monzingen; * Vue du Mont Pèlerin sur 
Vevey; * Neuchatel, Chateau; * Niesen-Bahn Mülenen; 
* Payerne; * Rheinfall, Neuhausen; * Rheinfelden, Kur
brunnen; * Romanshorn; * Rorschach; * Bad Schuls, Tarasp; 
* S. Gottardo; * Stein (App.); * Thun, Strandbad; Vevey; 
* Winterthur, Stadthaus; * Zofingen. 

Als boven, doch van boven en beneden geperforeerd in 
strooken van 7 kaarten: Amden, Walensee; Morschach; Por-
rentruy; Bern; Brugg; Leukerbad; Mendrisio; Gersau; Flum-
serberge; La Chaux-de-Fonds; Faido; Oscata; Neuchatel; 
Montana-Vermala; Sentinelle des Rangiers; St. Moritz; Mont 
Pèlerin sur Vevey; Arbon am Bodensee; Degersheim; Les 
Diablerets; Beatenberg; Klosters-Prätigau; Urnäsch am Sän-
tis; Biel; Nyon; Basel, Zoolog. Garten; Davos, Parsennbahn; 
Niesenbahn; Gais mit Sentiskette. 

20 r. rood: Adelboden; Aeschi; Arosa; Arosa-Skifeider; 
Askona; Basel; Basel, Zoolog. Garten; Beatenberg; Bern; 
Champery; Crans sur Sierre; Davos-Parsennbahn; Ein
siedeln; Geneve; Glion sur Vevey; Luzern (2 plaatjes); Mont 
Pèlerin sur Vevey; Montreux; Im Oberengadin; Ofenpass-
Autopost; Ouchy-Lausanne; Rigi; Rorschach; Sierre; Vevey. 

NEDERLAND. 
Mededeelingen P.T.T. nr. 12982 S van 20 November 1935 

bevatten o. a.: 
Op 18 November 1935 werd een postagentschap annex 

telegraaf- en telefoonstation zonder bestelling, genaamd 
Eindhoven Pastoor van Arslaan, gevestigd. 

Het hulppostkantoor te Ubbergen werd met ingang van 
1 December 1935 vervangen door een poststation en een 
telefoonstation met bestelling. 

Dienstorder 716 van 27 November 1935 luidt: Het expeditie
bureel te Geldermalsen-Station wordt 16 December 1935 op
geheven. 

Vanaf 4 December j.1. komt in één der stempelmachines te 
Amsterdam C.S., Arnhem-Station, 's-Gravenhage, Haarlem, 
Rotterdam en Utrecht Station wederom, de bekende 4-regelige 
tekst in kastje voor: KOOPT THANS / WELDADIGHEIDS-
/ POSTZEGELS / VOOR HET KIND. 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Amsterdam C.S., 's-Gravenhage. 
Van Amsterdam CS. werden in de Standard-machine als 

nieuwe waarden bekend de 7>̂  en 1734 cent, van 's-Graven 
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hage in de Flier-machine met eeneirkeldatumstempel (type 
XXVIII) de 15 cent waarde. 

Francotyp. 
Machine 186 III. 
Sedert begin November stempelt de machine van de N.V. 

Nederlandsche Siemens Mij. met een nieuw afzenderscliché 
tusschen de stempels: naast elkaar de monogrammen SH en 
SS, daaronder SIEMENS. 

Machine 222 HL 
Een nieuw cliché links vermeldt in een kwartcirkelvorm: 

1935-1936 / VARA / JUBILEERT. 
Machine 248 IV. 
Omstreeks begin October werd in deze machine van de N.V. 

Agfa-Photo te Arnhem links een nieuw reclame-cliché ge
plaatst: Isopan / Film. 

Machine 250 V. 
Sedert eind September is het afzenderscliché gewijzigd in: 

SIKKENS' / Oudt / hollandse / STANDTKLEUREN / 
HOUDEN JAREN STAND. 

Machine 329 II. 
Het afzenderscliché tusschen de stempels bevat in het me

daillon thans alleen de letters B in plaats van B & Co., zoo-
als bij type I. Het cliché links bleef onveranderd. 

Machine 391 XXL 
Type XVI (jubileumcliché) werd tezamen met het trap-

kussens-cliché (als type IV) gebruikt. 
Machine 414 IV. 
Tezamen met het nieuwe naamcliché tusschen de stempels 

-verd ook het andere reclame-cliché (Bestel Uw huishoud-
boek) bekend. 

Machine 446 IL 
Wegens verplaatsing der machine naar Amsterdam werd 

in deze machine een nieuw afzenderscliché opgenomen: N.V. 
EXPORTCHLEB / Intourist / Informatiebureau. 

Machine 489 III. 
Sedert September wordt een nieuw cliché links gebruikt 

met afbeelding van een kale knotwilg, een huisje met punt
dak en rookende schoorsteen en ervoor enkele voetstappen 
in de sneeuw met bijschrift: OOK WINTERTIJD / IS TREK-
TIJD ! 

Machine 508 III. 
Een nieuw cliché links van den datumstempel bevat enkele 

onderdeden van een stofzuiger, waardoorheen in diagonalen 
stand: AMEG / SUPERIEUR / stelt / nooit / teleur. 

Machine 532. 
Een zeer merkwaardige afdruk werd van deze machine 

dd. 7 October 1935 bekend, n.1. geheel zonder waarde-omlijsting 
en machinenummer, zoodat uitsluitend de waarde-aanduiding 
06, benevens datum- en afzendersstempel zijn afgedrukt ! De 
afdruk is overigens volkomen duidelijk, zoodat blijkbaar abu
sievelijk het cliché met NEDERLAND, CENT en het machine-
nummer 532 tijdelijk verwijderd waren. 

Machine 588. 
Model C3ii, sinds October in gebruik bü het filiaal Amster

dam der N.V. Kon. Pharmaceutische Fabrieken v.h. Brocades-
Stheeman & Pharmacia. Tusschen de stempels BROCA-
PHARM in omlijsting, links HYGIENISCH / PRACTISCH / 
ECONOMISCH / ZIGZAG / VERBANDWATTEN, waarnaast 
een verticale zigzaglijn. 

Machine 591. 
Model C4B, sedert 1 November in gebruik bij de J. A. 

Carp's Garenfabrieken N.V. te Helmond. Tusschen de stempels 
CARP in een spoelvormige omlijsting. 

Machine 594. 
Model C3B, sedert 1 October in gebruik bij de N.V. Boek-

& Handelsdrukkerij „Helmond" te Helmond. Tusschen de 
stempels: N.V. BOEKDRUKKERIJ / „HELMOND". 

Machine 599. 
Model C3B, sedert begin November in gebruik bü de firma 

P. L. Kerkvliet te Haarlem. Tusschen de stempels in schrijf
letters: Kerko / overhemden, links een zittende mansfiguur, 
gekleed in overhemd, die een afbeelding van een polospeler 
bekijkt; als onderschrift: „Kerko" Tricoline / Regd. 

Hasler. 
Machine H. 612. 
Sedert half November in gebruik bij het hoofdbestuur 

van den N.C.B, te Tilburg. Tusschen de stempels een ploeg, 
waarboven een R. K. kruis en een wimpel met opschrift: 
CRUCE ET ARATRO, en onder deze afbeelding: HOOFD
BESTUUR N.C.B. Links: SLUIT U / AAN BIJ / BOEK
HOUD- / BUREAU / N.C.B. 

Machine H. 613. 
Sedert 29 November in gebruik bij de firma C. Th. Voor

hoeve & Co. Tusschen de stempels het monogram C. TH. V. 
& Co., waaronder: SIMILIA SIMILIBUS / CURENTUR. 
Links: VALVOR / CREME / TEGEN / ZONNEBRAND. 

Neopost. 
Machine N. 250 XIX. 
Gecombineerd met het nieuwe waardecliché werd sedert 

Augustus ook het Numeralph-reclamecliché gebruikt. 
NED.-INDIE. 

Francotyp. 
Machine 62. 
Sedert Augustus in gebruik bij de firma Tiedeman & Van 

Kerchem te Batavia. Tusschen de stempels: Tiedeman & / 
van Kerchem / KALI BESAR OOST 5-7 / BATAVIA / 
SOERABAIA - AMSTERDAM. 

De Stille Oceaan overbrugd. 
Nadat de ingenieurs en deskundigen vooruit gegaan waren 

om de weg over de eilanden te effenen door den aanleg van 
landingsplaatsen, de organisatie der meteorologische en radio
grafische diensten, alsook van vele andere werkzaamheden, 
die voor het uitoefenen van een geregelden dienst noodig zijn, 
kon 22 November j.1. (14 dagen later dan aanvankelijk het 
plan was) de „China Clipper" van Alameda bij San Francisco 
met bestemming naar Manilla (Philippijnen) vertrekken. 

Tusschenlandingen met postuitwisseling hadden plaats te 
Honoloeloe en op de eilanden Midway, Wake en Goeam. 

De China Clipper is een groote Glenn Martin 130 vliegboot, 
een eendekker met 4 Wasp motoren van elk 800 pk., die het 
vliegtuig een maximum snelheid van 270 km. en een kruis
snelheid van 250 km. per uur verzekeren. Voor een stabiele 
ligging op het water wordt gezorgd door 2 drijver-vleugels 
(seawings). Volbelast weegt het vliegtuig ongeveer 25000 kg. 
Dat het instrumentarium up to date is, behoeft geen betoog. 

Reeds eerder had men een gedeelte van het Stille Oceaan 
traject bij wijze van proef met de Clipper bevlogen. Ook bij 
deze proefvluchten vond postvervoer plaats. Zoo begon op 
23 April 1935 een vlucht van San Francisco naar Honoloeloe 
v.v. en op 5 October een via Hawai naar Goeam, waarvan 
wij heden eenige der speciale afstempelingen afbeelden. 
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EEN NIEUWE VEREENIGING VOOR LUCHTPOST
VERZAMELAARS. 

Met belangstelling en ingenomenheid maken wij gewag van 
de poging tot oprichting der Vereeniging van verzamelaars 
van luchtpoststukken „DE VLIEGENDE HOLLANDER". 

Elders in dit blad vindt men hieromtrent nadere bijzonder
heden. 

Wij bevelen deze poging, om te geraken tot een doel
treffende vereeniging, gaarne aan in de belangstelling onzer 
lezers. 

AAN DE ABONNE'S. 

Ter kennis van de abonné's in het binnenland wordt ge
bracht, dat heden p e r p o s t k w i t a n t i e over den abonne
mentsprijs voor den vijftienden jac^rgang (met invorderings
kosten ƒ5,25) is beschikt. Aan hen, wier kwitantie o n b e 
t a a l d mocht terugkomen en die nalatig blijven het ver
schuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het blad 
n i e t m e e r worden toegezonden. Eventueele overmaking 
van den abonementsprüs gelieve men zooveel mogelijk te 
doen op onze postrekening 37183. 

De abonné's in het buitenland worden verzocht, den abonne
mentsprijs a 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 zjj van de abonnenten-
lijst worden a f g e v o e r d . 

Breda, 2 December 1935. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

VERZOEK. 

Aan beeren redactieleden en medewerkers wordt verzocht 
hun gespecificeerde nota's, wegens voorgeschoten porti over 
het tweede halfjaar 1935, vóór 27 December a.s. te willen in
zenden aan de administratie. 

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

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

van 10—16 uur en op eiken len Zaterdag der maand van 
14—16 uur. Entree 10 cent per persoon. 

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

Tentoongesteld zijn thans: 
a. de postzegels van Abessynië (Ethiopië); 
b. de postzegels va.n Erythrea (Italiaansch); 
c. de postzegels van Somaliland (Fransch); 
d. de postzegels van Somaliland (Britsch); 
e. de postzegels van Somaliland (Italiaansch); 
f. de postzegels van Egypte; 
g. verschillende voorwerpen, oude boeken en oude reso-

lutiën betrekking hebbend op het vervoer van de post; 
h. de van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotele

grafie ten geschenke ontvangen verzameling radio-apparaten, 
waaronder behoort de verzameling uit de nalatenschap van 
den heer A. Veder te Rotterdam, een der oprichters en vele 
jaren voorzitter van genoemde vereeniging. Deze verzameling 
is aangevuld met apparaten uit den Radiodienst van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, om den 
ontwikkelingsgang van het begin af te kunnen volgen. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 

Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2^4—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2X>—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: Sen Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uun 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

'Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: Sen Zaterdag der maand 2'/,—4 uur. 
Nijmegen: Sen Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: Sen Zaterdag der maand 2}4—4 uur. 
Zwolle: Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

De Postzegelvereeniging „De Globe" heeft wederom be
sloten haar Bondscontributie voor het jaar 1935-1936 vrij
willig te verhoogen met ƒ 0,05 per lid. Zij spreekt de hoop 
uit, dat andere vereenigingen dit voorbeeld mogen volgen. 

De hartelijke dank van het Bondsbestuur. 
t De Ie secretaris. 

Bonds-informatiebureau. 
Over onderstaanden persoon worden door mij inlichtingen 

verstrekt. 
Hugo Michel A.-G., postzegelhandel, Weimar (Duitschland). 

De beheerder, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

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

Nieuwe leden (ingaande 1 Januari 1936). 
683. dr. G. A. Th. Dasbach, Marialaan 13, Apeldoorn. (V). 

(Lid van „Breda"). 
684. J. Hanekamp, Bosboom Toussaintlaan 73, Hilversum. (V). 
686. Jos. Schillemans, Jac. Obrechtstraat 21, Amsterdam, Z. 

(V). 
689. A. J. L. Ketelaar, burgemeester. Heerenweg, Warmond. 

(V). 
690. James Singer, Hotel Albion et du Littoial, Monte Carlo. 
691. K. W. Coppoolse, Julianadorp 28, Curaca^>. (V). 
692. J. H. Roog, Draafsingel 46, Hoorn. (V). (Oud-lid). 
712. mevr. M. Frowein van der Goes, Huize Oorsprong, 

Oosterbeek. (V en L). 
715. J. W. Schut, Hoofdweg 115, Loenen (Veluwe). (V). 

(Oud-lid). 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Aanmeldingen. 
J. H. D. Donker Curtius, Tesselschadelaan 6, Bussum .(V). 
G. L. K. Thenu, Taroetoengweg 10, Siboga (Sumatra). 
J. H. Ch. Ulrici, Villa Schwerin, Lindenlaan 15, Bussum. (V). 
P. Menko, Breughelstraat 7 boven, Amsterdam, Z. (V). (Lid 

van „Hollandia"). 
D. J. Spanjaard, Stationsweg 72, Borne. (V). 
J. A. Casteleijn, Zuidstraat A 52a, Westkapelle (Zeeland). 

(V en L). 
F. B. Bakker van der Gaag, Ridderkerk. (V). 
mr. A. J. Holthuizen, Noordhoveweg 12, Dordrecht. (V). 

Bedankt. 
625. J. C. Boomer. 758. P. Bloem. 
367. J. R. Pel. 96. J. Lucks. 

51. W. van den Toorn W.P.zn. 
Bedankt met einde 1935. 

970. C. C. van Altena. 287. H. J. Thoman. 
532. F. W. van Duim. 223. Theo van Zutphen. 
183. J. van IJzendoorn. 819. W. van Someren Greve. 
545. W. J. van Boftel. 477. J. Dingemanse. 
719. C. J. W. Westhoff. 130. J. Franzen. 
127. F. B. Brostowski. 294. A. Westermann. 
644. mevr. A. A. Westerman van Dorssen. 

Adresveranderingen. 
309. M. J. A. Bakker, Van der Madestraat 1, Delft. 
970. C. C. van Altena, Chaussee de Haecht 539, Brussel-

Schaerbeek. 
138. K. Volkers, Rivierlaan 27, Batavia, C. (Java). 

53. P. J. Glerum, Amsteldijk 10 bhs., Amsterdam, Z. 
721. mevr. W. van der Bussche-Borel, Van Hoornbeekstraat 

57, Den Haag. 
459. S. A. C. van Doorn, Generaal Staal-laan 25, Meester Cor

nells (Java). 
417. W. Okker, Singel 45, Dordrecht. 

37. J. E. Edie, Johan van Oldenbarneveldtlaan 37a, Den 
Haag. 

115. J. Engels, Zoomstraat 17, Amsterdam, Z. 
272. K. A. Heijmans jr., Delftschevaart 50, Rotterdam, C. 
484. G. B. Noothoven van Goor, Frederik Hendriklaan 39, 

Den Haag. 
Verbetering jaarboekje. 

419. P. E. A. Visser, Parkweg 12, Bandoeng (Java). 
Mededeeling. 

Als sectiehoofd te Haarlem is opgetreden: B. Schnitger, 
Kleverparkweg 220, Haarlem. 

Bekendmaking. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd 

uitgenoodigd hun contributie 1936 (ƒ 5,—) vóór 1 Februari a.s. 
te voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag 
beschikt worden. Den leden in Ned.-Indië wordt beleefd ver
zocht hun contributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger, 
ir. J. P. J. van Ewijk, Sirandaweg 14, Semarang, of aan hun 
respectievelijke sectiehoofden. 

Selon les Statuts, les membres sont priés de bien vouloir 
acquiter leur contribution pour 1936 (ƒ 5,—) avant Ie Ier fé-
vrier. Au de la de cette date on disposera a leurs frais. 

Members are kindly reminded, according to the rules, that 
their subscription for 1936 (ƒ 5,—) has to be paid before the 
1st of February. After that date, extra expenses for corres
pondence are for their account. 

Die Mitglieder werden, den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1936 
(ƒ 5,—) vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. 
Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER, 

Zevenhuizen (Z.-H.). Gironummer 33805. 

Philcitelisten, >vekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op, tot aansluiting by een vereeniging 

Afdeeling verkoop. 
Gevraagd, zoowel voor Ned.-Indië als voor Nederland, boek

jes met zegels van: 
1. Nederland en Koloniën; 
2. Nederland Ie emissie, liefst platen; 
3. Nederland met nummerstempels, emissie 1872; 
4. Nederland met kleine rondstempels, enz.; 
5. uitsluitend Europa vóór en na 1914; 
6. Azië; 
7. Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 
Zendingen steeds aan het adres van den heer D. C. Pareira, 

Sarnhatistraat 143, Amstei'dam, C. 
De directeur. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Kort verslag van de vergadering op 20 No

vember 1935. Bij de opening spreekt de voorzitter, de heer 
Aug. Schröder, eenige bijzondere woorden van welkom tot 
den heer L. van Essen, die, niettegenstaande zijn gezondheid 
te wenschen overlaat, zich de moeite getroost de vergadering 
te bezoeken en zelfs een causerie te houden. Ook dr. Carsten 
wordt, na lange afwezigheid, door den voorzitter afzonderlijk 
begroet. De voorzitter zal ditmaal, de uitgebreidheid van de 
agenda in aanmerking nemend, van een inleiding afzien en 
vraagt na de lezing der notulen, of iemand nog een verslag 
wenscht te hooren over de algemeene vergadering der Neder-
landsche Vereeniging. Dit wordt overbodig ge^^cht, daar een 
verslag reeds in het Maandblad verscheen. Daarna krijgt de 
heer Van Essen het woord voor het houden van zijn causerie 
over „Enkele goed geslaagde vervalschingen". Na eëh korte 
inleiding laat de heer Van Essen vele bladen met sterk ver-
groote fotografische reproducties van valsche zegels rond
gaan en verduidelijkt met toelichtingen de wijze, waarop de 
vervalschingen tot stand zijn gebracht. Na een hartelijk 
applaus en een dankwoord van den voorzitier wordt pauize ge
houden. Na afloop hiervan toont de heer D. de Vries zijn col
lectie Japan, die op de laatste tentoonstelling de verguld zil
veren medaille verkreeg. Deze nagenoeg complete collectie 
woidt op vele cartons uitgestald en treft zeer de belang
stelling. De voorzitter complimenteert don heer De Vries met 
dit fraaie resultaat van veel studie en gestadig zoeken. Ter 
sprake wordt gebracht of het wenschelijk is de vergadering 
•weer, zooals vroeger, des Donderdags te houden. Het blijkt 
echter, dat de algemeene wensch is, den Woensdag als dag 
der bijeenkomsten te bestendigen .De voorzitter deelt mede 
van den heer dr. Bölian de toezegging te hebben gekregrn 
tot het houden van een lezing. Onder algemeene instemming 
wordt besloten dr. Bölian daartoe in de December-bij eenkomst 
uit te noodigen. Na de gebruikelijke verloting en de rond
vraag, die geen bespreking oplevert, sluit de voorzitter te 
10'A uur de bijeenkomst. W. F. G. H. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
25 November 1935, des avonds te 8 uur, in de „Beur.? 
van Breda", te Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering met 
een welkom tot de 44 aanwezige leden en heet in het bijzonder 
welkom den introducé, den heer De Laere, voorzitter van de 
Villa-Kring van Rousselaere. De notulen van de vorige 
vergadering worden goedgekeurd en de 3 candidaat-leden 
met algemene stemmen als lid aangenomen. De heer Van der 
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Drift, weigerachtig zijnde zijn Contributie te voldoen, wordt 
— op voorstel van het bestuur — als lid geroyeerd. De verga
dering besluit de verloting in Januari weer op de oude be
proefde wijze te houden en in de verlotingscommissie te be
noemen de heren Van den Berg, Cramerus en ir. Hagedoorn. 

Ondergetekende heeft in de laatste bestuursvergadering 
een voorstel ingediend, om de contributie van den Bond met 
5 cent per lid te verhogen, waarover het bestuur breedvoerig 
heeft gesproken met het resultaat, dat de voorzitter thans 
het volgende bestuursvoorstel ter tafel brengt: „Breda" dient 
op de algemene vergadering van den Bond een voorstel in 
tot contributieverhoging met 5 cent, dus tot 40 cent, per lid, 
en verklaart zich — hangende dit voorstel — bereid het ver
enigingsjaar 1936-1937 reeds de verhoogde contributie te vol
doen. De voorzitter deelt nog njede, dat dit voorstel niet van 
hem afkomstig is en ook niet door hem ingeblazen is, daar 
hij — hoewel wel voor het voorstel zijnde — als Bonds-
bestuurslid geen schijn van partijdigheid op zich heeft willen 
laden. Er ontspint zich een levendig debat over dit voorstel. 
Een tegenvoorstel van den heer Smeulders, om een voorstel 
tot contributieverhoging met 5 cent eventueel door het Bonds-
bestuur z e l v e te doen uitgaan, kan geen meerderheid ver
krijgen, waarna het bestuursvoorstel ongewijzigd wordt aan
genomen. 

Voor de verloting, welke nu volgt, zijn in dank zegels ont
vangen van de heren De Laere, Martens, Mutsaers, Rosman 
en Smit, terwijl de heren Kools, Sanders en Schuermans 
zeffels schenken voor de jeugdafdeling. 

Na een gehouden pauze geeft de heer Stoop inzage van 
een circulaire van een nieuw op te richten vereniging van 
luchtpostverzamelaars, „De Vliegende Hollander". 

Bij de rondvraag maakt de heer Smeulders de opmerking, 
dat aan het philatelistenloket te Breda — en naar hij ver
nomen heeft, ook ts Rotterdam — géén Nederlandse port-
zegels verkriigbaar zijn. Besloten wordt den Bond te vragen 
het hoofdbestuur der P.T.T. te verzoeken, dergelijke zegels 
wel aan de philatelistenloketten verkrijgbaar te doen stellen, 
waarna de vergadering door den voorzitter wordt gesloten. 

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

VO. (S.E.Z.BE.NK.). W. J. A. Bilsen, Boschstraat 7, Breda. 
13. (E.). J. van Rosendaal, Baronielaan 194a, Breda, giro 

2.39671. 
382. (S.E.Z.). N. van Wijk, Broekhovenscheweg 79, Tilburg. 

Bedanken ingetrokken. 
209. J. P. H. Titulaer, Kapelstraat 42, Beek (Princenhage). 

Overschrijving lidmaatschap. 
212. Robert M. Goldberg, Rue de Venise 67, Brussel. 

Candidaat-leden. 
A. E. Brunet de Rochebrune, gep. kapit. K.N.I.L., Ulvene-

houtschelaan 57, Ginneken. (Voorgesteld door J. C. G. van 
den Berg, Breda), 

mevr. J. M. C. Matveld-Soutendam, Harmoniehof 29 huis, 
Amsterdam, Z. (Voorgedragen door J. Soutendam, Breda). 

J. J. Segers, hotelhouder. Markt 25, Tilburg. (Voorgedragen 
door K. Speetjens, Goirle). 

J. P. P. Swaving, insp. Ie kl. N. S., Regentesselaan 36, Ginne-
ken. (Voorgedragen door ir. C. P. J. Hagedoorn, Breda). 

Frans A. D. M. Vos de Cock, industrieel, Bredascheweg 304, 
Tilburg .(Voorgedragen door het secretariaat). 

P. Menko, med. student, Breup-helstraat 7 boven, Amsterdam, 
Z. (Voorgedragen door J. W. de Roever jr., Amsterdam). 

Pranciscaansche Missiebond, Weert (L.). (Eigen aangifte). 
Geroyeerd als lid wegens eontribatieschuld. 

186. J. M. N. van der Drift, Amersfoort. 
Bedankt als lid. 

192. E. Boekei, Amsterdam. 
80. Jos. K. M. Bohnen, Breda. 

241. Adm. S.S. Franciscus en Antonius, Woerden. 
417. J. C. H. Eraser, Bergen on Zoom. 
119. M. Hannessen, Roosendaal. 
144. K. A. Heijmans jr., Rotterdam. 

208. S. Kuiper, Breda. 
98. mej. A. C. Lindeijer, Rotterdam. 

176. Max Pool, Scheveningen. 
44. C. C. A. Schroder, Gorssel. 

157. C. J. Smit, Goes. 
424. G. J. Smit, Zwolle. 
149. B. B. Paans, Werkendam. 
233. M. J. van der Wal, Loosduinen. 
447. J. J. A. Harbrink Numan, Utrecht. 

Adreswijzigingen. 
429. M. M. G. Baert, thans directeur post- en telegraaf-

kantoor, Baarn. 
269. C. Broekhuizen, thans Sonmanstraat 122a, Rotterdam, C. 
472. J. W. G. Cornet, thans Noorder Amstellaan 66 I, Am

sterdam, Z. 
237. Th. K. Roqué, thans Batoe (Oost-Java). 
196. J. Singer, thans Hotel Albion et Littoral, Monte Carlo 

(Monaco). 
Bekendmakingen. 

I. 
Aan de leden in Breda en aangrenzende gemeenten wordt bij 

deze kennis gegeven, dat in de vergadering van Maandag 30 
December a.s. gelegenheid zal bestaan tot voldoening van de 
contributie ä ƒ 4,— voor het verenigingsjaar 1936. Aan hen, 
niet aanwezig op die vergadering en de leden buiten Breda, 
wordt verzocht hun contributie voor 1936 aan den penning
meester, den heer J. W. Wiggers, Minister Nelissenstraat 26, 
Breda, over te maken vóór 1 Februari a.s., door storting of 
overschrijving op zijn postrekening 69326. Mocht hieraan niet 
worden voldaan, dan zal over de contributie, verhoogd met 
ƒ 0,25 voor incassokosten, per kwitantie worden beschikt. Na 
ontvangst van de contributie zal t. z. t. het bewüs van lid
maatschap, gelijk met het zegel uit de Januari-verloting, 
worden toegezonden. 

II. 
Aan diegenen, die zich vóór de vergadering van Maandag 

27 Januari a.s. nog als lid aanmelden bij den len secretaris, 
wordt kennis gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de grote 
Elgemene verloting (zonder nieten), waarvoor een bedrag van 
ongeveer ƒ 400 zal worden uitgetrokken. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 30 December 1935, des 

avonds te 8 uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 
Feestmaaltijd der Club „Ginneken" op Zaterdag 11 Januari 

1936, des avonds te 6'/, uur, in hotel „Dennenoord" te Gin-
neken, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. 

Jeugdbijeenkomsten: Zondag 5 Januari 1936 voor hen, wier 
geslachtsnaam begint met A tot M, alsmede voor de meisjes, 
en Zondag 19 Januari 1936 voor hen, wier geslachtsnaam 
aanvangt met N tot Z; beide des voormiddags te 10)4 uur 
boven café Riche, Van Coothplein, Breda. 

Ver. van Postzegelverz. „HoUandia", te Amsterdam. 
Secr.: J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 30 No
vember 1935, te Amsterdam. 

Te half 9 open de voorziter de door 52 leden bezochte ver
gadering en heet in het bijzonder welkom de beeren Möller, 
voor het eerst als lid aanwezig, en Coppens, als introducé. 
Het weekblad „Panorama" van 28 November j.1. bevat een 
aardig algemeen artikel over postzegels met afbeeldingen en 
steekt gunstig af tegenover het ,,Handelsblad". De notulen 
der vorige vergadering worden aangenomen. De heer Boeg is 
wegens familie-omstandigheden verhinderd aanwezig te zijn. 
De heer Zilver vraagt nog iets over de rondzending van af
stempelingen, hetgeen de heer Traanberg in behandeling 
heeft. Hierna wordt uitgebracht het jaarverslag van den 
eersten secretaris, hetgeen nogal optimistisch is. Hij ontvangt 
hiervoor den dank van den voorzitter en het applaus der ver
gadering. Uit het jaarverslag van den penningmeester blijkt, 
dat hij geld overhoudt ondanks vele bijzondere uitgaven. Een 
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verheugend verschijnsel, waarvoor ook allen dank. Het hoofd 
der af deeling verkoop krijgt een hartelijk applaus na het uit
brengen van zijn verslag, hetgeen in de eerste plaats wel geldt 
de mededeeling, dat ons reservefonds ruim ƒ 7000 bedraagt. 
Een prachtig resultaat. De heer Bonjoanny brengt namens de 
kascommissie verslag uit: de boeken werden grondig nagezien 
en alles werd volkomen accoord bevonden. Hij brengt hulde 
aan de beeren Van den Hurk en Van Kooten voor de animo, 
waarmede ze gewerkt hebben. Hierna worden beide beeren 
onder dankzegging voor hun werk gedechargeerd over hun 
gehouden beheer. Ook dankt de voorzitter de beeren Boeg en 
Zwolle voor wat zij respect, als ondervoorzitter en 2en seore-
taris gedaan hebben. Ook de bibliothecaris brengt verslag uit 
over portefeuille en bibliotheek. We missen helaas on-ci. keur
meester, den heer De Vries; hij komt den laatsten tijd minder, 
vermoedelijk door zijn gezondheidstoestand. Dank ook aan 
de sectiehoofden voor wat zij in ons belang doen. Er zijn 
helaas nog steeds leden, die de boekjes veel en veel te lang 
houden, o. a. iemand in sectie VI soms maanden lang ! De 
ijverige bemoeiingen der sectiehoofden worden door de ge
dragingen van dergelijke leden gedwarsboomd. Dit mag niet 
voorkomen, het is ongepast. Maatregelen tegen dergelijke 
leden zullen worden overwogen; wij missen ze tenslotte liever, 
ondanks het geldelijke voordeel dat we van hen hebben, dan 
dat de zendingen noodeloos lang worden opgehouden, waar
van te late afrekening het gevolg is. Dr. Reedeker brengt 
namens de vergadering hulde aan den voorzitte^", die weer 
met veel kracht en lust de vergaderingen leidt en hoopt, dat 
hij nog vele jaren gespaard moge blijven voor onze ver-
eeniging, hetgeen door applaus der vergadering wordt onder
streept. De voorzitter hoopt van zijn kant, dat de gezellige 
toon op onze bijeenkomsten tot in lengte van jaren moge 
voortduren, daar deze hem de leiding zeer gemakkelijk maakt. 
De beide candidaten, de beeren Coppens en Zoon worden met 
algemeene stemmen aangenomen, waarna de voorzitter den 
heer Coppens als zoodanig hartelijk welkom heet. Hij wekt 
de leden op, iets van hun verzameling te laten zien; zelfs in 
het eenvoudige kan iets heel moois schuilen. Zoo laat de heer 
Zilver gedurende de pauze van den filmavond van L.N.V. op 
10 December in het Koloniaal Instituut een deel zien van z ĵn 
portrettenzegels. De aftredende bestuursleden, de beeren 
Boeg en Kästeln, worden op voorstel van den heer Van 
Praag bij acclamatie herbenoemd. Voor den Raad van Beheer 
worden herkozen de beeren Kastein en Zwolle, met den heer 
Vredenduin als plaatsvervanger. Als afgevaardigde voor den 
Bond blijven aan(?ewezen de beeren Van Gastel, Van den 
Hurk, Van Kooten en Vredenduin. Bij de rondvraag stelt de 
heer Van Praag enkele punten voor met betrekking tot de 
rondzending, waarover in de bestuursvergadering gesproken 
zal worden. De heer Van den Hurk heeft een statistiek op
gemaakt van de inkomsten gedurende de afgeloopen 10 jaren 
van de veilingen op onze vergaderingen. De inkomsten hier
van gaan hard achteruit, hoewel de kwaliteit vooral den 
laatsten tijd bijzonder goed is. Ook krijgen we niets meer 
aan inkomsten van keuringen. 

Gedurende de pauze laat de heer Zilver wederom een deel 
van zijn portrettenzegels zien. Onder applaus der vergadering 
dankt de voorzitter hem na afloop voor hetgeen hij heeft 
laten zien. Besloten wordt het P.T.T.-tijdschrift voor de porte
feuille aan te schaffen. De aandacht wordt gevestigd op het 
in Amerika uitkomende tijdschrift uitsluitend over Neder
land, hetgeen gratis verkrijgbaar is. Na een veiling van 10 
kavels volgt een algemeene verloting van 25 prijzen, die dezen 
keer te beurt vallen aan de leden: 139, 56, 119, 5, 62, 17, 66, 
]55, 226, 136, 123, 262, 86, 292, 202, 47, 151, 184, 91, 16, 
99, 175, 33, 46 en 304. Te half elf sluiting. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
A. A. H. A. Zoon, Burg. Sandbergstraat 28r, Haarlem. 
H. G. D. Coppens, 't Huis Waarder, Buitenveldert, Amster

dam, Z. (Voorgesteld door J. A. Kästeln). 
Overgeschreven. 

Het lidmaatschap van mevr. A. Everard-Wilde op P. Meltzer, 
Huize Katwijk, Raamweg 47, Den Haag. 

Ailverteeren doet verkoopen. Adverteert in dit Wad. 

Bedankt als lid. 
W. F. Schön, Amsterdam. 
N. Hoekstra, Haarlem. 
M. H. Klinkum, Amsterdam. 
J. E. Smitt, Kampen. 
Th. H. Klinkhamer, Zevenhuizen. 

Adresveranderingen. 
ir. G. J. G. van Caspel, Rue Potagère 160, Brussel. 
J. Veerman, Willemsparkweg 156, p.a. Th. de Waal, Amster

dam, Z. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 21 December 1935, des 
avonds te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 28 December 1935, des 
avonds te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Utrechtsche I'hilatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: J. J. A. HARBRINK NUMAN, 

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Dinsdag 26 
November 1935, te Utrecht. 

Aanwezig 40 leden, met kennisgeving afwezig de secre
taris (wegens ziekte) en de heer Timmer. In zy'n openings
woord verwelkomt de voorzitter in het bijzonder den heer 
Burgersdijk, die na het hem overkomen ongeval voor het 
eerst weer ter vergadering aanwezig is, en mevrouw Rom-
bouts, die uit Baarn is overgekomen. 

De voorzitter herinnert er aan, dat de volgende vergade
ring, in verband met de Kerstweek, op Dinsdag 17 December 
gehouden zal worden. 

De notulen der October-vergadering worden ongewijzigd 
goedgekeurd. Voorgelezen wordt een schrijven met inlich
tingen over den heer Eram; op grond hiervan besluit de ver
gadering, op voorstel van het bestuur, genoemden heer niet 
als lid toe te laten. 

Ingekomen is van den voorzitter der F. I. P. een over
lijdensbericht van den secretaris-generaal, den heer Goldberg. 
De secreta^-is heeft hierop een bericht van deelneming ge
zonden. Behandeld wordt een schrijven van de firma Hekker 
inzake postzegelvei'ingen in de voornaamste provinciesteden. 
De heer Raatgever en een aantal andere leden voelen hier 
wel iets voor; de firma Hekker zal met het gevoelen van 
deze leden in kennis gesteld worden. 

Het candidaat-lid, de heer Van der Wiel, wordt als lid 
aangenomen zonder tegenstemmen. Er zijn ernstige grieven 
over de inrichting van de vergaderzaal; de secretaris zal den 
gérant van de „Dietsche Taveerne" hierover schrijven. De 
verificatie-commissie b'engt, bij monde van den heer Evers, 
verslag uit over het beheer van den penningmeester; alles 
was keurig in orde. Alzoo wordt de penningmeester gede
chargeerd onder dankzegging. Voor den landenwedstrijd IJs
land waren vier inzendingen ingekomen. Die van de beeren 
De Bruijn, Van Tittert en Tholen verwierven ieder een gelijk 
aantal punten, die van den heer Hobma was iets minder. De 
voorzitter is verheugd, dat er dit keer zoovele inzenders op
gekomen zijn. 

Onder applaus neemt de vergadering een mededeeling in 
ontvangst, da'' staande de vergadering ƒ 12,50 is ingekomen 
voor het jubileumfonds, w. o. een anonieme gift van ƒ 10,̂ —. 
Na een zeer opgewekte veiling en de gewone verloting sluit 
de voorzitter de vergadering. J. H. N. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op DINSDAG 17 DECEMBER 1935, des 

avonds te 8 uur, in de „Dietsche Taveerne", Oudkerkhof, te 
Utrecht. 

Agenda: 1. Onening. 2. Notalen. 3. Ingekomen stukken. 
4. Verkiezing ledan Raad van Beheer. 5. Landenwedstrijd 
Transvaal. 6. Veiling. 7. Verloting. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. 
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Haaffscho Philatelisten Vereen., te 's-(iravenhaa:e. 
Secretaris: A. STARINK jr., Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

Mededeeling. 
Er werd 28 November geen vergadering gehouden; de ge-

heele avond was bestemd tot ruilen, waarvan zeer druk 
gebruik gemaakt werd. 

Verzoek. 
De leden zullen onzen directeur van den verkoophandel, den 

heer E. K. Boissevain, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar, 
ten zeerste verplichten door ruilboekjes in te zenden. Momen
teel is er gebrek aan alles. A. S. 

Bedankt als lid. 
J. P. P. Swaving, Regenteselaan 38, Ginneken. 

Adresverandering. 
S. Slavekoorde wordt Oranjekade 31, Voorschoten. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag NEGENTIEN December 1935, 

des avonds te 8X uur, in hotel De Gouden Kroon, Den Haag. 
Opening. Notulen. Mededeelingen. Ingekomen stukken. Vei

ling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 27 No
vember 1935, in het „Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 91 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering met een speciaal woord van welkom tot 
vier candidaat-leden. Zegels voor de verloting zijn geschonken 
door den heer Melsert. Ter circulatie zijn ingezonden een 
paartje 36 c , waarvan de vliegmachines een beduidend stuk 
verschoven zijn, tot over den rand; ook een valsche opdruk 
ƒ 1,50 vliegpost op de ƒ 2,50 rood, Ned.-Indië. Hoewel deze 
falsificatie te herkennen is, wordt men toch ervoor gewaar
schuwd en aangespoord den uitgever bekend te maken. De 
heer Rootlieb laat o. m. circuleeren een Indischen brief met 
stempel „Veldpost in Atjeh". 

Geroyeerd word lid 741, A. Cremers, Tegelen. 
De heer Lorang heeft zijn collectie luchtpost Nederland-

Indië en omgekeerd, althans de eerste helft, uitgestald. Dit 
blijkt een prachtcollectie te zijn. Ook de frankeering geeft 
meer dan hier noodig was: verscheidene blokstukken en paren, 
foutdrukken en bijzonderheden. De voorzitter zegt hem dank 
voor de gelegenheid den leden zoo'n collectie ter bezichtiging 
te krijgen, hetgeen maar weinig zal voorkomen. 

De notulen worden goedgekeurd. Medegedeeld wordt, dat 
de December-vergadering met het oog op het Kerstfeest zal 
plaats vinden op Maandag-avond 23 December, met verzoek 
hie" wel goed op te willen letten en er rekening mede te 
houden. 

De ledenvprkiezina; levert op 64 stemmen voor en 9 blanco. 
De beeren H. M. Stoppelenburg, ir. F. H. H. Moquette, J. 
Guijt en mr. A. Bussink worden door den voorzitter op de 
gebruikelijke wijze ge nstalleerd. De voorzitter wijst op onzen 
a.s. feestavond op 25 Januari 1936, bij gelegenheid van ons 
25-jarig bestaan. 

Wij verwachten contributie-voldoening voor 1 Januari a s. 
Bij de verloting krijgt de heer G. J. Hol den len prijs. De 

heer Wemmcrs zal zijn expositie en lezing uitstellen tot de 
vergadering in December en krijgt daarvoor dank van den 
voorzitter, evenals nogmaals de heer Lorang. De veiling heeft 
een zeer geanimeerd verloop, daar een paar zeer aantrekke
lijke nummers veel belangstelling hebb'^n. Bij de rondvraag 
nam alleen de heer Melsert het woord. Hierna sloot de voor
zitter onder dank voor de zeer talrijke onkomst deze 
vergadering. J, N. H. v. R. 

* 
^SP- De De^cmber-vergr-d-ring zal plaats hebbsn op Maan

dag 23 December 1935. 
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Afdeeling Nijmegen. 
De vergadering van 26 November 1935 werd geleid door 

den commissaris, den heer Lensink. Aanwezig waren 16 leden 
en 3 genoodigden; de afwezige bestuursleden zonden kennis
geving van verhindering. De voorzitter, de heer Gravenhorst, 
had verzocht de vergadering mede te deelen, dat hij zijn 
functie op de komende jaarvergadering wenscht neder te 
leggen. De meerderheid der aanwezigen is voor een verloting 
zonder nieten op de jaarvergadering. De prijzen zouden be
staan uit bonnetjes, recht gevende om tot een zeker bedrag 
uit de rondzending te koopen. Hierdoor wil men voorkomen, 
dat de leden een zegel krijgen, waarvoor men geen belang
stelling heeft. Ook werd nog besloten op elke vergadering 
als prijs der verloting te stellen een bonnetje, dat bij het 
sectiehoofd kan worden ingeleverd als betaling voo -̂ gekochte 
zegels. De voorsteller hoopte hiermede te bereiken, dat dit 
zal medewerken, dat de vergadering een prettig ver'oon heeft 
De heer Lensink wilde de veiling gaarne zien als een deel der 
vergadering en niet na afloop van het officieele gedeelte. De 
veiling van dezen avond verheugde zich in de belangstelling 
van vele leden. Er heerschte een prettige stemming en of
schoon het officieele gedeelte het niet laat maakte, gino:en 
vele leden niet vroeg naar huis. P. V. 

Mededeeling. 
De feestcommissie heeft naar aanleiding van ons zilveren 

jubileum grootsche plannen: op 25 Januari 1936 zal in het 
Seinpost-theater te Scheveningen een cabaretavond van 
beroepsartisten worden gegeven, gevolgd door een souper en 
bal, verloting, enz. Leden buiten Den Haag worden verzocht 
reeds nu kaarten voor hen en hun introducé's (boven 18 jaar) 
aan te vragen bij den heer J. J. Lorang, Snelliusstraat 86, 
Den Haag, benevens opgave of men aan het souper ä ƒ 1,50 
wenscht deel te nemen. Deze kaarten kunnen aan de zaal 
worden ingewisseld voor een verplicht programma a ƒ 0,25 
per persoon. Leden van Den Haag en omstreken zullen tijdig 
een circulaire ontvangen met verdere aanwijzingen betref
fende dezen feestavond. De feestcommissie rekent op uw aller 
medewerking en aanwezigheid op dien avond. De leden 
hebben op vertoon van hun contributiekaart 1936 toegang. 

Nieuwe leden. 
766. H. M. Stoppelenburg, Loenenschestraat 70, Den Haag. 
767. mevr. Juda-Stolting, Sneeuwklokjesstraat 9, Den Haag. 
768. mr. W. K. N. Hengeveld, Hoekwaterstraat 84, Voorburg 

(Z.-H.). 
769. B. W. M. Ottevanger, Buizerdlaan 13, Den Haag. 
770. F. A. Poolman, Breitnerlaan 63, Den Haag. 
771. ir. F. H. H. Moquette, Lijsterbesstraat 101, Den Haag. 
772. A. H. van Suijlekom, Volmarijnstraat 50a, Rotterdam. 
773. W. Saalberg, Lange Nieuwstraat 119c, Schiedam. 
774. J. Singer, Hotel Regina, Monte Carlo. 
775. J. Guijt, Schenkweg 356, Den Haag. 
776. mr. A. Bussink, Koninginnegracht 45, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
J. van Leeuwen, Isingstraat 215, Den Haag. (Voorgesteld 

door E. van Gemund). 
C. J. W. Westhoff, Obrechtstraat 244, Den Haag. (Voorgesteld 

door Ch. van Blommestein en Lorang). 
J. Binder, Maystraat 67, Den Haag. (Eigen aangifte). 
J. C. Kegge, Westduinweg 250, Scheveningen. (Voorgesteld 

door A. Mondt en D. Sierig). 
P. J. Ritsema, Breezandstraat 15, Scheveningen. (Voorgesteld 

door P. Vos). 
C, H D. van der Loo, Van Diepenburchstraat 154, Den Haag. 

(Eigen aangifte), 
mevr. E. Korver-Moritz, Wilhelminastraat 16, Zwolle. 
W. R. Groos, ambt. N. S., Oranjestraat 25, Alphen aan den 

Riin. (Voorgesteld door C. P. van Gemerden). 
G. Blom, Schenkkade 309, Den Haag. (Voorgesteld door E. 

Deimerink en N. B. Doorschot). 
A f d e e l i n g N i j m e g e n . 

F. Mahlerweinn, Kastanjelaan 7, Bergendal. (Voorgesteld 
door W. J. Janssen). 

P. J. Moll, St. Annastraat 111, Niimegen. (Eigen aangifte). 
H. J. van Luik, Ruisbroekstraat 72, Nijmegen. (Eigen aan

gifte). 
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A f d e e l i n g D o r d r e c h t . 
L. van den Engel, Noordendijk 163, Dordrecht. 
J. van Rijn, Ant. Camerlinghstraat 26, Dordrecht. 

J e u g d l e d e n . 
H. W. Kalis, Binnen Kalkhaven 23, Dordrecht. 
J. Kruisheer, Gouverneurstraat 74, Dordrecht. 

Bedankt. 
D. 413. B. G. Brugman, Dordrecht. 
D. 739. S. Sindorf, Dordrecht. *) 
D. 438. C. van der Hucht, Dordrecht. 
D. 428. A. Smit, Dordrecht. 
D. 528. A. Aeckerlin, Dordrecht. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
Overleden. 

443. J. Wisman, Den Haag. 
Geroyeerd. 

741. A. Cremers, Tegelen. (Afdeeling Limburg). 
Bedankt met einde 1935. 

108. P. Maingay, Brussel. 
220. dr. A. ten Haaf, Arnhem. 
269. P. Oudenaerde, Delft. 
609. J. D. Jongsma, Heerenveen. 
668. P. Mees, Den Haag. 
129. F. H. Schram, Driebergen. 
212. D. van Oosten Slingeland, Rotterdam. 

85. mevr. C. J. In 't Veld-Kramer, Den Haag. 
158. H. P. Nowee, Den Haag. 
369. G. P. van Bergen, Den Haag. 
245. A. Beek, Utrecht. 
496. H. B. Blommers, Den Haag. 
593. H. Hakkert, Den Haag. 

46. A. G. Schobben, Hilversum. 
298. H. Bieters, Den Haag. 

45. Th. Klinkhamer, Zevenhuizen (Z.-H.). 
601. D. J. Gerbrands, Den Haag. 

40. P. C. J. Dorbeck, Scheveningen. 
562. dr. D. T. van Slooten, Buitenzorg. 
581. F. Hochheimer, Amsterdam. 
186. J. J. H. van den Houwen, Den Haag. 
514. A. Ankersmit, Den Haag. 
621. P. van der Vliet, Den Haag. 
494. J. Smink, Den Haag. 

96. H. Paulussen, Den Haag. 
304. J. M. Janssen, Nijmegen. 
678. A. W. Solleveld, Eindhoven. 
548. P. Heidsieck, Batavia. 

Adresveranderingen. 
328. J. W. Polman, Pompoenstraat 14, Den Haag. 

A. C. Nieuwstadt, Van Sevenbergestraat 194, Voorburg 
(Z.-H.). 
W. A. H. de Jonge, Kon. Wilhelminalaan 200, Voorburg 
(Z.-H.). 

599. E. Grenaux, Dr. Van Mierlostraat 12, Breda. 
298. H. Pieters, Van Heutszstraat 5, Den Haag. 
244. H. S. Menge, Van Wenderenstraat 71, Nijmegen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, algemeene vergadering te 

8 uur, op Maandag 23 December 1935, in het „Zuid", Groen-
markt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Tentoonstelling koppen U.S.A. met toelichting door 
den heer Wemmers. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rondvraag. 
9. Sluiting. 

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

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

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 

Groote Lambertusstraat 75, Blerick), eiken 2en Maandag der 
maand: 7K uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, 
Bloemstraat 18, Zwolle), in de maand December, ter plaatse 
als gewoonlijk. 

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

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secretari-?: C. RAADSVELD, Apeldoornscheweg 114, Arnhem. 

KORT VERBSLAG van de vergadering \an Woensdag 27 
November 1935, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 21 leden. De voorzitter opent de vergadering met 
een woord van welkom tot de aanwezigen, speciaal tot den 
heer Roelofsen, die heden voor het eerst de vergadering bij
woont, en wenscht de beide bestuursleden mevrouw Schuur
man en mejuffrouw Becking, die wegens ziekte afwezig zijn, 
een spoedig herstel toe. De notulen van de vorige vergadering 
worden gelezen en goedgekeurd. Hierna volgt mededeeling 
van eenige onbelangrijke ingekomen stukken. Het verheugt 
den voorzitter zeer, dat heden twee leden aan zijn oproep 
gehoor hebben gegeven, door het medebi-engen van een deel 
hunner verzameling, welke straks voor belangstellenden ter 
inzage ligt. Vervolgens deelt hij mede, dat de heer Van de 
Sandt 35 couvertjes met zegels heeft medegebracht, die heden 
avond k 10 et. per stuk van de hand zullen worden gedaan 
en waarvan de opbrengst zal worden gestort in de z.g. feest-
kas. Hij zegt den gever hiervoor dank. Ter gelegenheid van 
het op handen zijnde St. Nicolaas-feest heeft St. Nicolaas 
30 couvertjes met zegels aan deze bijeenkomst doen toekomen, 
met de mededeeling, dat deze heden avond aan de aanwezigen 
gratis zullen worden uitgereikt. Een woord van dank aan 
St. Nicolaas is hiervoor wel op zijn plaats. 

De voorzitter zegt, dat hans nog geen mededeelingen over 
de OT) te richten jeugdafdeeline en over de eventueel te treffen 
voorbereidingen voor ons jubileum kunnen worden eedaan. 
Hii hoopt in een der volgende vergaderingen hierop te kunnen 
terugkomen. 

Thans wordt aan de orde gesteld een voorstel om voor het 
jaar 1936 wederom een extra bijdrage aan den Bond toe te 
staan van 5 et. per lid Dit voorstel wordt met algemeene 
stemmen aangenomen Daar onze eerstvolgende bijeenkomst 
op den len Kerstdag zou vallen, wordt besloten de vergadering 
te verzetten en deze te houden op 18 December a.s. Het 
candidaatlid P. A. Kleekamn wordt hierna als lid der ver-
eeniging aangenomen. Vervolgens sloot de voorzitter het offi-
cieele gedeelte van de vergadering en konden de aanwezigen 
zich verder met het bezichtigen van de medegebrachte ver
zamelingen bezig houden, waarvan een dankbaar gebruik 
werd gemaakt. Onderwiil werd een aanvang gemaakt met den 
verkoop van de 35 couverties met zegels h 10 et. per stuk, 
afgestaan door den heer Van de Sandt. De afti'ek hiervan 
was gretig, zoodat snoedig f 3,50 aan de z.g. feestkas kon 
worden afgedra"-en. Hierna volgde de gratis verloting onder 
de aanwezigen van 30 couverties met zegels, beschikbaar ge
steld door St. Nicolaas. De inhoud hiervan bleek soms uit 
zeer goede zegels te bestaan, terwiil zich hierbii ook ver
schillende amusante verrassingen voordeden. Dit alles maakte 
ons samenziin dezen avond b'izonder gezellig en de stemming 
was derhalve dan ook uitstekend. C. R. 

Nieuw lid. 
104. P. A. Kleekamp, Van Hasseltlaan 5, Apeldoorn. 

Candidaat-lid. 
J. J. de Vos tot Nederveen Cappel, Arnhemschestraatweg 34, 

Velp (G.). 
Bedankt als lid. 

G. D. Ketting, te Blerick (L.). 
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Adres wij zigingen. 
84. F. Adamse wordt Hertogstraat 44, Arnhem. 
48. H. Roelofsen jr. wordt Rosdaalscheweg 524, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 18 December 1935, des 

avonds te 8 UUR PRECIES, in „National", te Arnhem. 

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

VERSLAG van de gewone bijeenkomst, gehouden op Dinsdag 
12 November 19.35, des avonds te T]/, uur, in restaurant 
„Suisse", Beursplein, Rotterdam. 

Aanwezig 18 leden. De heer Bakker opende bö afwezigheid 
van voorzitter en vice-voorzitter deze bijeenkomst en her
dacht met enige gevoelvolle woorden den heer J. H. Stok, die 
na een langdurige ziekte was overleden. Hij memoreerde, wat 
de overledene voor de club was geweest en de aanwezigen 
werden verzocht, zich een ogenblik van hun zetels te ver
heffen, ter nagedachtenis aan hem, die zo lange tijd in de 
club een trouwe bekende was. Hierna memoreerde de heer 
Bakker het verlies van den heer L. Goldberg, secretaris der 
P. I. d. P. De secretaris had namens de club in beide gevallen 
gecondoleerd. 

Hierna werd overgegaan tot de gewone agenda. De secre
taris las de notulen, welke werden goedgekeurd. Besloten werd 
in te tekenen op het P.T.T.-Nieuws voor de club, waarna de 
heer Jorissen zijn derde deel Abessinië liet rondgaan. Ditmaal 
waren er ook de vliegzegels bij. De heer Jorissen deed mede
deling van een brief met een stempel, dat een vroegere naam 
van Addis Abeba droeg. Tevens vestigde hij de aandacht op 
de zegels van 5 September 1918, welke in 1928 buiten koers 
kwamen. Deze serie wordt nadien voor beduidend lagere prijs 
weer aangeboden en schijnt dus herdrukt te zijn. Toch zijn de 
zegels, hoewel eender, op papiersoort door de kwartslamp te 
onderkennen. Een en ander had ook de belangstelling van. de 
Zwitserse Bond opgewekt. Daarna passeerden de vele bladen 
en het was weer zeer mooi. De heer Van den Hoven van 
Genderen, inmiddels aanwezig, dankte daarna den heer 
Jorissen voor de prachtige avond namens de aanwezigen. 
Besloten werd in Januari ook de rest, o. a. de portzegels van 
Abessinië, te laten rondgaan. 

Voorstellen van de leden voor de jaarvergadering bleken er 
nie te zijn. Als laatste voor de verloting van een extra zegel 
kwam de heer W. L. Immink in aanmerking, zodat op de jaar
vergadering het eindresultaat zal komen. Daarna de gewone 
maandelijkse verloting; een enkele zegel werd op de bekende 
manier verkocht. Bij de rondvraag vestigde de heer Van den 
Hoven van Genderen er de aandacht op, dat aan het phila-
telistenloket niet de laatste tandingen verkrijgbaar zijn. Be-
sloen werd een adres te zenden aan het hoofdbestuur der 
P.T.T., zo mogelii'k in samenwerking met de zustervereniging 
te dezer stede. Da portefeuille schijnt nog steeds te blijven 
steken. Aller medewerking hiervoor wordt gevraaed. De secre
taris 7al zien een tombola te formeren voor de a.s. jaar-
vergaderine Hierna wordt de vergadering onder dank aan 
de aanwezigen gesloten. L. W. I. 

Rectificatie. 
Golievo te le^eri in het Maandblad van 16 November I.I.: 

Verslag Dinsdag 15 October, in plaats van: Verslag Dinsdag 
10 September. 

Overleden. 
J. H. Stok, Schiebroek. 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Vrijdag 
29 November 1935, te Haarlem. 

Te ongeveer 8K uur opent de voorzitter deze vergadering 
en geeft den secretaris het woord ter voorlezing van de no

tulen onzer October-bijeenkomst, welke onveranderd worden 
gearresteerd. De ingekomen stukken worden voor kennis
geving aangenomen. Van het agendapunt „Mededeelingen" 
maakt de voorzitter gebruik bekend te maken, dat het bestuur 
en de jubileum-commissie na zeer rijp beraad ernstig moeten 
adviseeren geen tentoonstelling te houden door O. H. V. Z. 
ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan; behalve de bekende 
redenen deelt hij tevens mede, dat de ingekomen antwoorden 
op de aan alle leden gezonden kaarten evenzeer tot dit advies 
leidden. Na debat blijkt het wenschelijk de definitieve be
slissing hieromtrent aan te houden. 

Namens de commissie ter likwidatie van verzamelingen 
deelt de heer Traanberg mede, dat de commissie een concept
reglement heeft opgesteld; zij heeft gemeend over sommige 
punten rechtskundig advies te moeten inwinnen en adviseert 
behandeling tot de December-samenkomst uit te stellen. Aldus 
wordt besloten. 

Van de 27 kavels der veiling veranderen er 16 van eige
naar. Na de verloting onder de aanwezigen (zonder nieten) 
sluit de voorzitter te ongeveer U K uur de vergadering. H. W. 

Voorgesteld als lid. 
J. J. Ie Fèvre jr., Mercuriusstraat 7, Haarlem. (Voorgesteld 

door J. P. Traanberg). 
J. F. G. Bode, Raamsingel 34, Haarlem. (Voorgesteld door 

C. B. Mans). 
Adreswijzigingen. 

201. C. W. Pollé, thans Binnenweg 87, Heemstede. 
184. H. H. Ploeg, thans Nobletstraat 6, Haarlem. 
135. G. M. J. Bouwmeester, thans Amalia van Solmsstraat 60, 

Den Haag. 
Ledenvergadering. 

De December-vergadering vindt niet plaats op den laatsten 
Vrijdag dier maand, doch op Vrijdag 20 December 1935, des 
avonds te 8K uur, in het gebouw van den Haarlemschen 
Kegelbond. 

De agenda vermeldt o. a. bezichtiging falsificatenalbum 
der vereeniging. Zie ook voorgaand verslag. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
25 November 1935, in restaurant „Suisse", Groningen. 

Aanwezig 29 personen. Bij afwezigheid van den voorzitter 
en ook van den 2en voorzitter, neemt de heer Ongering het 
presidium waar. Hij opent de vergadering te ruim half negen 
met een woord van welkom. De secretaris leest dan de notulen 
van de vorige vergadering, welke onveranderd worden vast
gesteld. De ingekomen stukken worden behandeld. Bij de bal
lotage worden de candidaat-leden, de beeren Brouwer, De Vos 
en Westra, met algemeene stemmen als lid aangenomen. De 
heer De Vos, die aanwezig is, wordt met een toepasselijk 
speechje welkom geheeten. Een verloting van eenige aardige 
zegels wordt gehouden. Van de rondvraag maakt geen der 
leden gebruik. Nadat de heer Ongering nog heeft mede
gedeeld, dat mevrouw Scholtens als donatrice is toegetreden, 
wordt het officieele gedeelte van de vergadering gesloten. 
Daarna nog een geanimeerde veiling. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
13. A. F. J. de Vos, Floresplein 18, Groningen. 
14. S. Brouwer, Korreweg 133, Groningen. 
17. G. Westra M.zn., Hoogeveen. 

Bedankt als lid. 
46. A. van Delft, Utrecht. 

156. H. J. J. Becker, Meppel. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 23 December 1935, des avonds 
te 8X uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 
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Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht, 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 21 No
vember 1935, in de bovenzaal van Taveerne Rutten, Vrijt
hof 50, Maastricht. 

Aanwezig 21 leden. De voorzitter opent de vergadering en 
wijdt enkele woorden aan de nagedachtenis van ons ver
scheiden lid, den heer Francois Sonneville. De notulen van de 
vorige vergadering worden onveranderd gearresteerd. De heer 
De Heus wordt tot lid aangenomen. Medegedeeld wordt, dat 
de heeren Otten en Verzijl met Januari a.s. aan de beurt van 
aftreden zijn. 

Wegens te weinig deelname voor de tentoonstelling van 
Zweden gaat deze niet door. Tot kascommissie worden be
noemd de heeren Verzijl en Van de Ven. Besloten wordt om 
op 16 December a.s. een tentoonstelling te houden van België, 
waaraan tevens een wedsrijd is verbonden met prijzen. De 
leden, die hieraan wenschen deel te nemen, moeten hun zegels 
uiterlijk half acht op genoemden datum in het vereenigings-
lokaal deponeeren. De gratis-verloting en het vereenigings-
spel sluiten de bijeenkomst. J. H. 

Mededeeling. 
Op de jaarvergadering van 20 Januari a.s. zal de jaar

lij ksche gratis-verloting voor alle leden worden gehouden. Er 
wordt vriendelijk aan herinnerd, om de contributie van 1936 
tijdig te storten, wil men in aanmerking komen voor een prijs. 
De postrekening der vereeniging is 30447. 

Nieuwe leden. 
4. Jean Vrijdal, Avenue Montéfiore 51, Esneux (België). 

115. H. F. de Heus, Prof. Henketplein 3, Maastricht. 
Bedankt. 

17. W. C. L. Burgers, Luikerweg 1, Maastricht. 
31. A. M. L. Nühn, Aylvalaan 6, Maastricht. 
15. I. H. van Dijk, Nunspeetlaan 268, Den Haag. 

Adresverandering. 
124. mevr. Ising, thans Seharnerweg 118, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 16 December 1935, vergadering; 
Maandag 6 Januari 1936, beurs; 
Maandag 20 Januari 1936, jaarvergadering; 

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
26 November 1935, in de zaal van den heer J. Sanderse, 
Koningsplein, Den Helder. 

De voorzitter opent te half negen de vergadering met een 
woord van welkom tot de aanwezigen, in het bijzonder tot 
twee oud-leden der vereeniging, de heeren Brouwer en Slort, 
en een introducé, den heer Wildenberg. De heeren Brouwer 
en Slort worden zonder ballotage direct opnieuw als lid der 
vereeniging aangenomen. Na het lezen der notulen komen de 
ingekomen stukken ter behandeling aan de beurt. Hierbij zijn 
een paar brieven over toezending van rondzendboekjes, zoodat 
de oproep om toezending van boekjes, in een vorig Maand
blad gedaan, niet tevergeefs is geweest. Verder een schrijven 
der firma Hekker over eventueel te houden veilingen. 

Bij de rondvraag doet de heer Stoeke mededeeling betref
fende den uitgeleenden catalogus. De nieuwe leden zijn blij 
weer lid van de vereeniging te zijn en hopen zoo spoedig moge
lijk op de liist te worden geplaatst voor het ontvangen van 
de rondzending. 

Gememoreerd zij nog het feit, dat onze vroegere stadgenoot 
de heer Polling, die lid van onze vereeniging is, erin geslaagd 
is te Gouda een philatelisten-vereeniging op te rishten, wat 
zeer zeker voor genoemden heer een groote voldoening zal 

zijn. Hiermede was de vergadering ten einde, waarna velen 
nog bijeen bleven om te koopen en te ruilen. M. H. H. 

Nieuwe leden. 
C. B. Brouwer, Lijsterstraat 32, Den Helder. 
J. H. Slort, Koningsweg 39, Den Helder. 

Bedankt. 
J. Kaas, Rijnstraat 80, Amsterdam, Z. (Met 1 Januari 1936). 
C. J. A. van Wijngaarden, Soerabaja (Java). (Met 1 November 

1935). 
Geroyeerd. 

C. R. de Groot, Javastraat 64 ?, Den Helder. 
Adreswijzigingen. 

J. A. Deelder wordt p. a. Kon. Paketvaart Mij., Batavia, C. 
jhr. F. E. de Koek wordt Van Reesstraat 15, Soerabaja. 
G. H. F. Meijer wordt Brinkgreverweg 29, Deventer. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 17 December 1935, in de boven

zaal van café „De Valk", Koningsplein, Den Helder. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 25 No
vember 1935, te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en 
geeft den secretai'is gelegenheid tot voorlezing der notulen, 
welke worden goedgekeurd. De ingekomen stukken worden 
voorgelezen en eenige prijslijsten aan belanghebbenden ver
strekt. 

Bij een wedstrijd over het zegel Frankrijk nr. 46 krijgt de 
heer Trieschnigg den eersten prijs. Van de rondvraag wordt 
geen gebruik gemaakt. Eenige kavels worden geveild, waar
voor nogal liefhebberij is. Tot slot volgt de maandelijksche 
verloting, waarna de vergadering gesloten wordt. P. S. 

Candidaat-lid. 
J. J. C. de Kort, Akerstraat Noord 39, Treebeek. 

Bedankt als lid. 
W. van Duuren jr., Utrecht. 
F. Hochheimer, Amsterdam. 

Boekjes voor de rondzending. 
Toezending van boekjes Nederland en Koloniën en Europa 

wordt verzocht. 
Bij eenko m sten. 

Algemeene vergadering op Maandag 23 December 1935; 
beursavond op Maandag 13 Januari 1936; telkens te 8 uur, 
in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolfstraat 90a, Groningen 

Bedankt met 1 Januari 1938. 
23. S. Grupstra, Drachten. 

Nieuw lid. 
37. dr. ir. R. H. Mees, Verl. Heereweg 157, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 19 DeccT"ber 1935, des avonds 

te 8>^ uur, in café „De Pool", Croote M-rkt, Groningen. 

's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Oude Dieze 15, 's-Hertogenbosch. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Zondag 
24 November 1935, in hotel Central, 's-Hertogenbosch. 

Als de voorzitter de vergadering opent, zijn 23 leden aan
wezig, w.o. het nieuwe lid, de heer A. H. M. Koob, dis een 
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speciaal welkomstwoord in ontvangst moet nemen. De voor
gelezen notulen van de laatstgehouden vergadering worden 
onveranderd vastgesteld. Bij de ingekomen stukken bevindt 
zich een schrijven van de heeren van de afdeeling verkoop, 
naar aanleiding van een inmiddels plaatsgevonden bijeen
komst met het bestuur van de Philatelistenclub „Eindhoven". 
Dit schrijven houdt o. a. in, dat de heeren van de afdeeling 
verkoop de leden adviseeren hun boekjes na circulatie in onze 
vereeniging naar Eindhoven te laten doorzenden en wel door 
den leider der betrokken relatie, zijnde de heer Kersemaekers. 
Bij 'het punt mededeelingen van het bestuur maakt de voor
zitter er melding van, dat betreffende „verzekering rondzend-
diensten" een en ander nader besproken is. Ieder der aan
wezigen ontvangt schriftelijk nadere gegievens hieromtrent, 
terwijl den niet aanwezigen leden het betreffende schrijven 
nog toegezonden wordt. Behandeling hiervan zal in de 
December-vergadering plaats vinden. 

De gehouden verloting brengt wederom een aantal geluk
kige winnaars. 

Bij de rondvraag verzoekt de directeur der afdeeling ver
koop in de boekjes van den rondzenddicnst alleen dan een 
bemerking, als b.v. „beschadigd" of ,,valsch" t e willen aan
brengen, als het gaat om een „bedekte, niet direct zichtbare" 
fout. De bemerking moet dan tevens van een d u i d e l i j k e 
onderteekening voorzien worden, dus geen initialen of on
duidelijke handteekening. 

Op voorstel van den heer Cappel zal de secretaris voor hen 
die daarvoor in aanmerking wensehen te komen een serie 
„Koningin Astrid" zegels bestellen tegen den priis van ƒ 0,60 
per serie op aangeteekend couvert franco thuis; 20 series 
worden aldus besteld. 

Hierna sluit de voorzitter met een woord van dank voor 
de goede opkomst deze zeer vlot verloopen vergadering. P. H. 

Nieuw lid. 
A. H. M. Kools, Zuid-Willemsvaart 191, 's-Hertogenbosch. 

Adres wij ziging. 
H. W. M. Domensino, thans Oranjestraat 11, Helmond. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering wordt nog nader geconvoceerd. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op Maandag 25 
November 1935, in „De Beurs", Markt, Helmond. 

Aanwezig 13 leden, benevens de heer Domentino als intro
ducé van den heer Prinssen. Na de opening herdenkt de voor
zitter in de eerste plaats het overlijden van den heer Chr. 
van Lieshout met enkele woorden van waardeering voor den 
aangenamen omgang van den heer Van Lieshout met de 
vereeniging. Het bestuur werd bij de teraardebestelling ver
tegenwoordigd door voorzitter en onder-voorzitter. 

De heer Van Someren wenscht kennis te nemen van het op 
de vorige vergadering ingekomen exemplaar van „P.T.T.-
Nieuws". Hii biedt verder een drietal werkjes voor het archief 
san, welke in dank aanvaard worden. Na de rondvraag,waar-
bi] weder eens .";egels voor de junioren gevraagd worden door 
den heer H. van Lieshout, volgt sluiting van het officieele 
gedeelte. A. H. J. S. 

Candidaat-leden. 
H. Domentino, Holmond. 
P. W. Düt, Zuid-Koninginnewal 2, Helmond. 

Bedankt met 1 Januari 1936. 
41. mevr. J. M. van de Ven-Geurts, Beugelsplein 3, Helmond. 

Bedankt als donateur met 1 Januari 1936. 
17. M. Marshand, Krugerlaan 10, Baarn. ^̂ . .^^,,,^..~,^., 

Adreswijziging. '-'^f'ijiWife**' 
28. R. Gensch, lieüasdarfcrstrasss 20, Berlin-Muhlsdorf. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 30 December 

1935, des avonds te 8 uur, in „De Beurs", Markt, Helmond. 

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

Ligue Internat. Philatélique et Aérophilatélique. 
Secr. Ned. Afdeeling: Van Nijenrodestraat 117, 's-Gravenhage. 

Contributie 1936. 
Het zal onze leden wel een genoegen geweest zijn te ver

nemen, dat voor 1936 de jaarlijkse contributie verlaagd is" ge
worden tot ƒ 2,—. Enkele leden gireerden dit bedrag nog niet 
op de bekende postrekening der L.I.P.A., nr. 247800 (L.I.P.A., 
Den Haag). Wij verwachten dit zo spoedig mogelijk. Men kan 
gelijktijdig de nieuwe VU-luchtpostcatalogus (welke wij 
kunnen aanbevelen) bestellen door middel van overschrijving 
op bedoelde postrekening. Prijs slechts ƒ 0,75. 

Verkiezingen 1936. 
Wij maken onze leden erop attent, dat begin 1936 de nieuwe 

verkiezing zal worden gehouden. Hieraan kunnen alléén die 
leden en aandeelhouders meedoen, welke met hun contributie 
niet in gebreke zijn. 

Aangemeld als lid. 
L. Tholen, Utrecht. 
M. Achmed, Koeninsen. 

Nieuw 
G. Kotert-Franck, Den Haag. 

lid. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 22 
November 1935, in het Patronaatsgebouw, IJmuiden, O. 

Te ongeveer half negen opent de voorzitter de vergadering 
en heet alle aanwezigen welkom. Besproken wordt om even
tueel mede te doen aan de tentoonstelling te Parijs, waarop in 
een der volgende vergaderingen nader terug zal worden ge
komen. Een der leden stelt voor, om een wedstrijd uit te 
schrijven onder de leden over de kinderzegels 1925 en 1926, 
zoowel gebruikt als ongebruikt, waartoe wordt overgegaan. 
De heer Knik stelt voor, wanneer er nieuwe zegels uitgegeven 
worden, voorzoover de leden deze zegels willen aanschaffen, 
ze voor hen te bestellen, waarmede de leden ten zeerste in
genomen zijn. 

De 2e secretaris verzorgt nu het 14-daagsche postzegel-
nieuws in ons plaatselijk blad, hetgeen ons drie nieuwe leden 
opbracht; een bewijs, dat er nog vele postzegelverzamelaars 
in onze woonplaats zijn. 

Nadat er gezellig geruild en gehandeld is, moest de voor
zitter noode onze leden tot vertrek manen. B. S. 

Bedankt als lid. 
A. Verhoop, Stationsweg 23, IJmuiden, O. 

Nieuwe leden. 
D. Wuijs, Rijpstraat 55, IJmuiden. 
H. Gjeertsen, Schoutenstraat 10, IJmuiden, O. 
W. Adriaans, Nagtegaallaan 17, IJmuiden, O. 

Vergadering. 
Vergadering cp Vrijdag 20 December 1935, des avonds te 

8 uur. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, fe'-.ouden op 25 Novem
ber 1935, in restaurant Het Schaakbord, Kleiweg, Gouda. 

Te ongeveer 834 uur opent de voorzitter de vergadering en 
heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder den heer Polder-
mr.n. De notulen der vorige vergadering worden onveranderd 
goedgek"-rd. Een schriiven van den heer P. Schwank uit 
Oostenriik wordt behandeld en besloten van zijn aanbieding 
voorloopig geen gebruik te maken. Een schrijven van den 
administrateur van het Maandblad wordt voor kennisgeving 

ZICHTZENDINGEN. 
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aangenomen. Een voorsel, om tweemaal per jaar een ver
loting zonder nieten te houden, wordt na ampele bespreking 
aangenomen. 

De heer Dawat deelt mede, dat de rondzending intusschen 
gereed is, zoodat deze onder de leden kan circuleeren. De heer 
De Boer vraagt nog eenige inlichtingen over het toetreden 
van, jeugdige leden, welke door den voorzitter worden ver
strekt. Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter 
de vergadering en wordt een kleine verloting gehouden, waar
van de prijzen wederom door de leden zijn beschikbaar 
gesteld. D. P. 

Nieuw lid. ' 
D. M. van Hoorn, Doelenstraat 12, Gouda. 

Candidaat-lid. 
E. Poldermans, H. van Alphenstraat 66, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 23 December 1935, des avonds 

te 8 uur, in restaurant „Het Schaakbord", Gouda. 

HOE MEN PLM. 1865 OVER HET VERZAMELEN DACHT. 
Een lezer zendt ons een couranten-uitknipsel, vermoedelijk 

ontleend aan de Arnhemsche Courant uit het jaar 1865. 
Curiositeitshalve laten wij het hier onverkort volgen. 
„Aan een artikeltje in de Pali Mall Gazette over het ver

zamelen van postzegels zijn de volgende bijzonderheden ont
leend. 

Wie het eerst op het denkbeeld kwam om gebruikte post
zegels te gaan verzamelen, is onbekend; doch zooveel weet 
men, dat de liefhebberij in 1861 ontstond, en dat ze zich 
zeer snel verbreidde. 

In 1861 bedroeg het aantal verschillende postzegels slechts 
500; Turkije, Egypte, China, Japan, Perzië, Griekenland, Ru-
menië, Servië en verscheidene andere landen en koloniën wa
ren toen nog postzegelloos — hoewel aan den anderen kant 
een paar dozijn kleine Staten (Hanover, Lübeck, Hamburg, 
Bremen, Hessen, enz.) postzegels uitgaven, welke thans tot 
de geschiedenis behooren. Op het oogenblik moet een album, 
om kompleet te mogen heeten, omstreeks 3200 stuks bevatten. 

Den rijksten oogst voor de verzamelaars leveren de landen 
die onderhevig zijn aan veelvuldige veranderingen van re
geringsvorm. Spanje bijvoorbeeld bragt gedurende de laatste 
12 jaren een schoone verscheidenheid van postzegels ter 
wereld: die van Isabella, van de Republiek (twee modellen), 
van de Commune te Carthagena, van Amadeo, van don Carlos 
en van Alfonsus. 

Sommige engelsche koloniën hebben kortelings postzegels 
uitgegeven met een photografische beeldtenis van koningin 
Victoria. Engeland zelf hield zich aan het bekende profiel uit 
Harer Majesteits jonge dagen. De keizer van Brazilië liet 
vóór twee jaren de postzegels van zijn Rijk veranderen, om
dat zij hem nog altoos voorstelden als een jongeman met een 
zwarten baard. Op de nieuwe postzegels draagt Zijne Majes
teit een witten baard. Men verzekert dat tijdens Mac !\fahons 
septennaat de hertogin van Magenta zeer verlang?nd was 
om haar eahtgenoots conterfeitsel op de postzegels te yien 
prijken, en dat er werkelijk een aantal postzegels met des 
maarschalks beeldtenis werden gedrukt. Zijn die macma-
honnetjes niet allen vernietigd, dan moet een exemplaar vooi' 
den verzamelaar een even groote schat v.'orden geacht als 
een van de twee Victoria-en-Albertzegels, van welke de over
levering weet te verhalen. 

De zeldzaamste engelsche pos1;zegels zijn het zwarte stui-
versche met rood postmerk, het bruine achthoekige stui-
versche, en post-enveloppen met gekleurde randen, zwart van 

1 en blaauw van 2 stuiver. Voor echte exemplaren van die 
soorten worden door liefhebbers verscheidene ponden sterling 
betaald. De echte ziJn echter niet gemakkelijk van de na
gemaakte te onderscheiden. 

Wat er in den postzegel-handel omgaat kan blijken uit het 
feit, dat er te Parijs, buiten het Cirque des Champs Elysées, 
indertijd dagelijks eene formele beurs van postzegel-make
laars gehouden werd. Hier lieten de schooljongens zich door 
„slimme" kooplui hun- geld uit den zak kloppen. Hier Werd 
ook een Weekblad van den Postzegelhandel verkocht, bevat
tende nieuwtjes, prijscouranten en advertentiën, uitsluitend op 
postzegels betrekking hebbende. De politie heeft aan die 
inrigting een einde gemaakt. 

Eene verzameling van 3000 postzegels is heden ten dage 
ruim ƒ 1200 waard; doch voor een werkelijk voltallige col
lectie zou men een fantasieprijs kunnen bedingen. Zulke vol
tallige collecties moeten er slechts drie of vier in de wereld 
bestaan; een er van is in het bezit van den prins van Turn 
en Taxis. 

Voor ƒ 600 tot ƒ 1200 kan men zich een zeer goede collectie 
aanschaffen. De echte liefhebberij bestaat echter, gelijk wij 
allen weten, niet in het koopen, maar in het persoonlijk bijeen
verzamelen." 

DE OPGEHOUDEN ZELDZAME POSTZEGEL. 
OORSPRONKELIJK ONTDEKT OP EEN ZOLDER ! 

Te Londen is, zooals gemeld, op een veiling een zeldzame 
postzegel, de 1 cent van Britsch Guyana van 1856, voor £ 7500 
opgehouden. Volgens de „Times" zou de postzegel echter on
derhands worden verkocht. 

Het blad brengt in herinnering, dat de postzegel vroeger 
het eigendom was van wijlen den heer Arthur Hind uit Uteca 
in den Staat New-York, die hem 13 jaar geleden op een vei
ling van de nalatenschap van baron von Ferrari voor den toen-
maligen recordprijs van £ 7350 had gekocht. De verkoop thans 
geschiedde namens zijn weduwe. 

De postzegel werd het eerst door een schooljongen te Geor
getown in Britsch Guyana op een zolder ontdekt. Hij verkocht 
hem aan een ouderen verzamelaar voor ongeveer 6 shilling; 
geen van tweeën had de flauwste notie van de zeldzaamheid 
ervan. De postzegel vond zijn weg naar Engeland in een ver
zameling die voor £ 25 werd verkocht en van daar naar het 
album van wijlen baron Von Ferrari voor een prijs die niet 
werd meegedeeld, maar waarschijnlijk £ 120 was. Daar bleef 
hij bijna 40 jaar voor het oog der wereld verborgen tot hij in 
1922 door de verspreiding van de bezittingen van Von Ferrari 
den Atlantischen Oceaan overstak om de parel te worden van 
de beroemde verzameling-Hind 

TE KOOP GEVRAAGD 
tegen redelijken prijs elke 
POSTZEGELVERZAMELING. 

Contante betaling. 

AMSTERDAMSGHE POSTZEGELHANDEL, 
ST. LUCIENSTEEG 22, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON 3 3 2 0 3 POSTREKENING 151986. 

(691) 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



XI NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 DECEMBER 1935. 

VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN 
ZEER BILLIJKE PRIJZEN! 

ERIC SMITH, 
p . o. BOX 661. — VIA CASSERINETTA 9a. 

LUGANO (Zwitserland). 
Postgiro Den Haag 145664, - Lugano XIa, 1770. 

(548) 

Buitengewoon voordeelige aanbieding 

20 
50 
100 
150 
25 
50 
100 
200 
300 
400 
500 
750 
1000 
2000 

30 
100 

Au 

verschillende gave en ee 
Albanië ƒ 0,90 

- 3,50 
- 11,50 
- 17,50 

Afrika - 0,20 
- 0,35 
- 0,50 
- 1,40 
- 2,30 
- 3,75 
- 4,75 
- 12,50 
- 18,50 

„ - 55,— 
(prachtcollectie). 
Abessinië - 2,— 
Z. en C. Amerika - 0,70 

van pakketten, u 
hte postzegels bevatter 

100 
50 
100 
50 
100 
200 
300 
500 
50 
65 
100 
120 
500 
100 
200 
300 
500 

uitsl. N. Amer. 
Argentinië 

Australië 
„ 
„ 
„ 
,, 

Azië 
„ 

„ 
„ 

Balkan 
„ 
, j 

tsJuitend 
d. 

ƒ 1 , -
0,35 

- 1,15 
- 0,50 
- 1,20 
- 4 , -
-12,— 
-40,— 
- 0,20 
- 0,50 
- 0,65 
- 1,50 
- 1 1 , — 
- 0,35 
- 0,90 
- 1,30 
- 2,50 

if der Heide's Postzegelhandel, 
HILVERSUM, 

Surinamelaan 31. (603) 
AMSTERDAM, 

Gravenstraat 17. 

L * I . . • 50 verschillende van Liechtenstein f 0,50 lechtenstein. 100 e,-
Ik lever alle Llechtensteinsche zegels volgens mancolijst 
zonder concurrentie en billijk en bezorg nieuwigheden 
met kleinen toeslag. Porto extra; frankeering op verlangen 

met vliegpost of dienstzegels. (71^) 

HANS LORENZ, VADUZ, LIECHTENSTEIN. 

LUCHTPOSTYERZAMELAARS, 
s l u i t U a a n blJ d e L,.I.P.A. 
(oudste Nederlandse Luchtpostvereniging), opgericht 4 Mei 1929. 
Jaarlijkse contributie slechts f 2,—. (Entree f I,—), 
ENIGE DER VELE VOORDELEN : 

Gratis het officieel orgaan REVUE INTERNATIONALE 
AEROPHILATELIQUE; 
Uitgebreid rondzendingsverkeer in Nederland en de voor
naamste landen; 
Sterke reductie op alle binnen- en buitenlandse catalogi en 
tijdschriften; 
deskundige voorlichting, kosteloze expertise, enz., enz. 

Vraagt aanmeldingsbiljet aan het secretariaat L.I.P.A. 
(Ligue Internationale Philatélique & Aérophilatélique), Den Haag. {731) 

J. K. RIETDIJK. 

DE PRIJZEN STIJGEN! 
PROFITEERT DUS NOG VAN DEZE AANBIEDING 

mmM. 
^ 

■ 
Noordeinde 196, 
— Giro 110104, — 
D E N HAAG. 

Levering uitsluitend bij vooruitbetaling. Porto extra. 

BIEDT AAN: 
ENGELSCHE BLANCO ALBUMS. 
Alle in klembanden, rood of groen. 

No. 2000, form. 20 X 25 cM., met 100 bladen f 1,65 

No. 2002, form. 231/2X271/2 cM.,m. 50 dikke bl. f 2,— 

No. 2004, form. 26 X 30 cM., met 100 bladen f 2,25 

No. 2008, form. 26 X 30 cM., met 50 karton bl. f 4,75 
met linnen tusschen strooken plat liggend. 

H E T L U X E ALBUM. 
Prachtige uitvoering, van f 12,50, • 
thans slechts . . . . f 6,95. 

ENGELSCHE STOCKBOEKEN, 
geheel linnen 16% ^ 20 cM., met 70 strooken f 1,50 

20 X 24 cM., met 100 strooken f 1,90 

KLEMBANDEN, 
rood of groen 

No. 2010, 20X25 cM., met 225 manilla strooken f 2,75 
No. 
No. 
No. 

2011, 
2012, 
2013, 

20X25 cM., met 180 linnen strooken f 3,75 
26 X 30 cM., met 275 manilla strooken f 3,90 
26 X 30 cM., met 200 linnen strooken f 4,90 

ENGELSCHE GOMSTROOKJES. 
Pakjes met 1000 stuks, merk H.P.H., 

slechts 10 cent. 
Pajcjes met 1000 stuks, merk Ever Ready, 
reeds gevouwen, iets nieuws en iets 

bijzonders 25 cent. 
Verder alle andere Duitsche en Engelsche merken. 

Ka-Be-, Schaubek- en Sch waneberger Albums 
en Supplementen, 
— uitgave 1936. — 

Ook vorige jaargangen zijn leverbaar. (529) 
ZICHTZENDINGEN. 
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CU A D V E R T E N T I È N m 
Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

D E U T S C H E S R E I C H . 
Alle Oberrandstucke sowie Unterrandpaare 

(Feld 5 + 6 ) mit Plattennummer aller Aus

taben 1906 bis 1933, gebr. und ungebr., zu 
aufen oder in Tausch gesucht Angeb. an 

W. H E K R M A N N , G R O N I N G E N , 
O.Z. WinschoEerdiep i4o. (732) 

Bij aankoop van f 10,—, volgens 
mijn zoo juist versclieneri, l<osteloos 
verl<rijgbare, 1936prijscourant van 
9 België, Congo en Luxemburg 9 

ontvangt U GRATIS 
de R O U W  S E R I E 
,,Koningin Ast r id" . 

J. BOEKDRUKKER, 
73 Rue des Allies, BRUSSEL. (696) 

Ik zoek in RUIL Nederlandsche en Koloniale 
zegels en geer Bosnië, Oud Oostenrijk, H o n 
garije, Veldpost, naar mancoiijsten. Geef on
gebr. de voorkeur. Ik verzoek eerstzending. 
Verkoop 2V4 cent per fr. Prijslijsten L. v o n 
H a l é s z , Budapest VI, Déhbabstrasse 29. 
(Lid „Breda", Ned. Ver. v. Postz., enz. (663) 

[

T e K o o p of in rui l é e v r a a ^ d : 
Nederl. Jub. 1923, gebr. of ongebr., 2 et. plf. gebroken lijn boven 9 van 1923, 
gat. II : iiV2> ï i : i^Vai Ï ^ '■ Ï1V2' Ï ^ : 12, 12 : 12I/2. Idem, boven 2 van 1923, 
get. II : 11V2) " ' 12, II : 12V2, n ^ ' a : H) "■'/a '■ nV.» 12 : 11V2, 12 : 12, 12 : 12V2) 
7V2 et. gebr. arceering in 9 van 1898, get. 11:11^/9, 111/2:11, 11^2:11^/2
10 ct. gebr lijn boven 2 van 1923, get. 12 : 12, 12 : 12I/2. 
Weld. 1930, 121'^ ct. gew. tanding, rechteronderhoekblok met velranden. 
Afst. op los zegel of geheel stuk: AmsterdamTent. 1883, ZeistTuinbouwtent
1909, LeeuwardenLandb.tent. 1912, Scheveningenidem 1913, ArnhemVaderl. 
Hist. Volksfeest 1919, Rotterdam Xle Phil, dag 1920, MiddelburgLandbouwweek 
1921, AmsterdamVicoba 1926, AmsterdamCongr. Reddingswezen 1916. 
Brieven zonder postzegels (pi m. i6$o—1870) met Nederl. poststempels uit oude 
familie of zakenarchieven (eorrespondentïe en namen der adressen worden na 
overleg desgewenscht verwijderd!). 

Brieven, liefst met prijsopgaven, onder nr. 727, bureau van dit blad I 
FRANSCHE KOLONIEN. 
Levering van zoowel klassiei(e 

als moderne zegels. 
Prima kwaliteit. Lage prijzen. 

ZICHTZENDINGEN 
tegen referenties en volgens 
mancolijst. Al mijn zegels zijn 

gegarandeerd echt. 

JEAN V R U D A L , 
A V E N U E M O N T É F I O R E 51 , 
E S N E U X C B E L C I Ë ) . (720) 

NED. POSTZEGELBEURS, 
stationsweg 2, Den Haag. 
TeL 117133. Giro 120543. 

2 5 E P P E 5 L , I I V F » O S X . 
Ruil gezocht van Vertragstaatenpost der jaren 

1933 en later en van Kleinfahrten 1932 
en later op basis Sieger door 

iv. J. aocHE:ivi, 
Paulinastraat 49, DEN HAAG. (722) 

100 versch. Neder land 
150 versch. Neder land 

50 versch. Ned.Indië 
100 versch. Ned.Indië 

f 1,— 
f 2 50 
f 0,55 
f 2 , 

Kilo Denemarken , net to 1 k'üo (br. 11,5) 
officieele postuitknipsels in verzegelde 
doozen (Staatsverzegeling). Meerdere 5 en 
10 k r . Jub . en nieuwe typen. Thans f 3,— 
(v.h. f 5,— per doos). Plus p o r t o . (729) 

Te koop gevraagd 

2y2d. Engeland Jubileum, 
gebruikt, ä f 1,50 per 100. 

P . G O R D O N , 
7 Cresent Road, London, N. 15. (723) 

Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postz. w. niet in bet. gen. 

TE KOOP uitgebreide verzameling fran-
keerstempels van Nederland en Ned.-Indië. 

Zeer geschikt als begin-object. 
Spoed gewenscht. Prijs f 7,50, inclusief 

vrachtkosten 
Vah Gemerden, 

Oranjestraat 23, Alphen a d Rijn (725) 

Te koop gev raagd : 
Belgische Postzegels, 
zoowel partijen losse zegels, 
series,belangrijke correspon
denties als verzamelingen. 

Aanbiedingen aan 
J. BOEKDRUKKER, 
73 Rue des Allies, BRUSSf L. (713) 

1000 versch. postzegels (wereld) 
f 1,15; dito (Europa) f 1,35; franco 
uit mijn doubletten. D.TaSl Ommen, 
Apeld.wes 46, Epe. 6iro 132330 

(7^8) 

MODERN VERZAMELEN. 
Een schitterende keurcollectie van Vliegpostzegels van Europa en Overzee, 
moderne Fransche en Britsche Koloniën, waarbij landen als Irak, Syrië, Alaouiten. 
Nieuw Zeeland vrijwel compleet, alsook Silver Jubilee's enz. enz Europa Gelegen-
heidsuitgiften klassiek en modern bevinden zich in mijn rondzendingsverkeer. 
Gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Bij eventueele deelname (zonder verplichting) | 
,verzoeke opgave referentiën aangesloten vereeniging. 
Aan te b ieden: Vliegpost Belg. Congo Pioniers, Duitsche Zeppelins, Ned KLM, 
Europa en Indié Eerstvluchten, enz. enz. Vraagt nadere inlichtingen 

(72é ) ' J. VAN HOLTEN, BUS 522, ROTTERDAM. 

I ^ C ^ ^ ^ I I ^ I I 7 w O ^^^ ^^* aanvrogen van zoo'n uitgebreide 

LAAG GEPRIJSDE Z I C H T Z E N D I N G 
NEDERLAND EN KOLONIËN EN EUROPA-ZEGELS. 

Koopt uw postzegels thuis en overtuigt U zich zelf von de 
prima exemplaren tegen concurreerende prijzen. Stuurt mij 
OMGAAND Uw aanvraag en U ontvangt 'n prachtcollectie thuis. 

W. H. F. SUTHERLAND, Albr. Thaerlaan 49, Utrecht. 
(7^4^ 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS 
■ iJlllllllllliiillllllllllllliiillllllllllliiiilllllllliNilllllllllliiillllllllllllliiillllllllllliiiilllllllliiiillllülll Illlilllllliiiilllllllllliiiilirllllliiiilllllllll Illllllllll Illllülliiiillllll illHlllllüiiillllllllllllinilKIL'lllliiHillllll Illllillliiiilllllllllllliiilllll 

W£ Indien gij wenscht te k o o p e n of \e v e r k o o p e n een 

[i ZELDZAAM BRITSCH KOLONIAAL ZEGEL, 
[ i moet gij U in verbinding stellen met den leidenden 

i% Wereldhandelaar In Britsche Koloniale Zeldzaamheden, 
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Op Vrijdag 22 November volgde de groote vlucht naar 
Manilla: een afstand van 13000 km. (ongeveer de lengte van 
onze Indiëlijn) en dat geheel over de zee. Het vertrek werd 
nog eenigszins vertraagd, doordat op het laatste moment nog 
een stroom van poststukken arriveerde, daar tal van post
zegelverzamelaars brieven wilden verzenden met herinnerings
zegels. Er was n.l. een speciaal zegel van 25 dollarcent voor 
uitgegeven. Dit worden poststukken van groote historische 
waarde en wij mogen het toejuichen, dat een groote lading 
post meegezonden werd (vanaf San Francisco 500000 exx. !), 
zoodat deze stukken binnenkort hier zeker voor een civielen 
prijs verkrijgbaar zullen zijn. 

Het toestel vertrok Vrijdags om 6.25 uur uit Alameda en 
arriveerde Zaterdags in Honoloeloe, waarna het, na te Midway 
geland te zijn. Dinsdags te WakeIsland arriveerde. Woens
dag 27 November op Goeam en Donderdag 28 November te 
Manilla. Het vliegtuig stond onder leiding van kapitein Edwin 
Musick en had 8 koppen aan boord. Behalve de bemanning 
werden nog 9 passagiers vervoerd, terwijl het toestel (ten
gevolge van den tegenwind) een gemiddelde snelheid van 
125 mijl per uur haalde. Een traject waarover de groote 
stoomschepen een kleine maand doen (men denke slechts aan 
de bekende film van Frances Dee: Een maand van liefde, 
dat zich aan boord van een Pacificstoomer afspeelt) wordt 
door het vliegtuig binnen een week afgelegd. 

Door haar aansluitingen, waaraan nu hard gewerkt wordt, 
naar NieuwZeeland en Australië, naar China en Japan en 
Ned.Indië, zal dit spoedig een der belangrijkste luchtlijnen 
ter wereld blijken te zijn. 

Het nieuwste van Nederland en Koloniën. 
Onze luchtpostverbinding naar Indië heeft te concurreeren 

met die van de buitenlandsche luchtvaartmaatschappijen. Dat 
feit is op zich zelf niet zoo erg. Wij kunnen dagelijks om ons 
heen zien, dat de concurrentie nuttig is. Het leidt tot een 
benutting van alle mogelijkheden, tot een prima „service", 
tot allerlei: zoowel voor het bedrijf, als voor het publiek 
nuttige maatregelen, die men in een monopolistisch bedrijf 
niet zoo gemakkelijk zal zien doorgevoerd worden. 

Het kan ook leiden tot een recordjagen, waarbij de veilig
heid niet voldoende in acht genomen wordt, maar niets ligt 
minder in den Nederlandschen aard en in die van onze K.L.M., 
waar het devies „veiligheid vóór alles" alles beheerscht. 

De postvluchten van Nederland naar Indië en terug vinden 
plaats met een dienstregelmaat, die ook bij de buitenlanders 
de grootste bewondering afdwingt. He groote geheim hiervan 
ligt in het feit, dat de Douglasmachines, als het moet, veel 
méér kunnen presteeren dan de voor hen dagelijks vastge
stelde trajecten, zoodat zij bij vertraging (b.v. door weers
omstandigheden) het tijdsverlies meestal gemakkelijk weer 
kunnen inloopen. 

Hoezeer het luchtpostvervoer met de Nederlandsche vlieg
tuigen — ook door de buitenlanders — gewaardeerd wordt, 
bewijst wel het conflict tusschen de postautoriteiten van 
Singapore en die te Londen. In Singapore stelt men hoogen 
prijs op het postvervoer per K.L.M, (en dat zelfs, terwijl de 
tarieven ervoor aanmerkelijk hooger zijn dan die der Imperial 
Airways) omdat daarmede een tijdwinst van meerdere dagen 
te bereiken valt. Het besluit der Britsche autoriteiten, dat de 
Britsche koloniën haar post alléén met de Britsche luchtlijnen 
mochten vervoeren, wekte dan ook in de Malay States groote 
ontstemming. Verschillende handelshuizen achtten zich ten 
zeerste gedupeerd, omdat de Nederlandsche handelshuizen, 
die in Batavia een filiaal hebben, nu per luchtpost veel eerder 
antwoord kunnen krijgen dan de Engelschen, die met den 
Britschen luchtdienst hun correspondentie moeten verzenden. 
Deze protesten leidden tot een halve opheffing. De postver
zending van de Malay States naar Europa kan — tegen een 
hooger tarief — per K.L.M, geschieden, maar vanaf Engeland 
bestaat — ook voor BritschIndië — deze mogelijkheid niet. 

Hoe de tegenwerkende factoren van de dienstregelmaat 
gecorrigeerd kunnen worden, bewijst een simpel kranten
berichtje, van 14 November j . l . : „De Kievit vloog in 16 uur 
van Cairo naar Schiphol, waar het toestel om 19.38 uur 
arriveerde. Geys had door motorpech een achterstand van 
IK dag gekregen. Dat is voor een Douglas maar een peul
schilletje. In één dag vloog hjj van Karachi naar Cairo en 

den volgenden dag naar Amsterdam: in 2 etmalen 8000 km. 
Wij maken ons sterk, dat als iets dergelijks in het buitenland 
geschied was, er méér aandacht aan besteed was. Een speciale 
afstempeling van de poststukken zou al het minste geweest 
zijn. Voor Nederlandsche oogen is de prestatie (die meer 
schuilt nog in den prima opzet der dienstregeling dan in 
recordvliegen) iets heel gewoons: wij zijn al zooveel gewend; 
maar welk een schoone propaganda hadden wij met dit sim
pele feit van het inloopen van IK dag op een vliegduur 
"■volgens de dienstregeling) van 5>̂  dag niet bij de buiten
landsche gebruikers van den Nederlandschen luchtpostdienst 
kunnen maken Zijn wy niet wat al te bescheiden hy de 
zware concurrentie ? 

De berichten over een Kerstvlucht van de F 36 zijn tegen
strijdig. Aanvankelijk was dit het plan, maar waarschijnlijk 
doordat het toestel eerst nog in revisie genomen moet worden 
en men het momenteel slechts noode op de Europeesche lucht
lijnen kan missen, zal het geen speciale Kerstvlucht worden, 
maar een vlucht volgens de dienstregeling en is het best 
mogelijk dat onze overzeesche vrienden dit groote toestel 
eerst het volgende jaar te zien krijgen. 

De Oehoe, die in WestIndië bij een landing beschadigd 
werd, is half November met een nieuwe neus en een nieuwen 
naam weer derwaarts vertrokken. Het toestel heet nu Oriol, 
dat is de Spaansche naam voor de wielewaal. We zullen nu 
binnenkort wel een verdere uitbreiding der K.L.M.diensten 
in de West tegemoet kunnen zien. 

Om bij de West te blijven. Wist u, dat men in Suriname een 
zeer bijzondere spelling ingevoerd heeft ? De heer Linde 
maakte er mij op opmerkzaam. De groote stap met Marchand 
durfde men schijnbaar nog niet aan, maar waarom alvast niet 
met i e t s te beginnen ? Om u uit de droom te helpen: uit 
Nederlandsche laat men de c tusschen de s en de h weg, 
en lezen wij in het aankomststempel, dat op de Snippost 
voor Paramaribo voorkomt: Eerste Nederlandshe Postvlucht. 

De Havilland Dragons, de vliegtuigen waarmede men een 
groot stuk van NieuwGuinea gaat karteeren, zijn niet geheel 
daarheen gevlogen. Wegens de ongunstige weersomstandig
heden moesten zij na het vertrek uit Koepang daarheen weer 
terugkeeren en gingen vervolgens vanaf Makassar verder per 
boot. 

Van de opening der luchtlijn naar Balikpapan is de datum 
nog steeds niet bekend .Men is echter nog druk bezig met 
de aanleg der vliegvelden, zoodat het waarschijnlijk nog wel 
even zal duren. 

De postvlucht MoskouSan Francisco. 
Op 3 Augustus j.l. vertrok het vliegtuig USSR nr. 025 met 

als piloot S. Levanevski uit Moskou om via de Noordpool 
naar San Francisco te vliegen. Wegens een beschadiging aan 
den olietoevoer moest men echter terugkeeren en tijdens de 
reparatie werden de meteorologische omstandigheden der
mate ongunstig, dat men de vlucht tot het volgende jaar uit
stelde. Voor deze gelegenheid werd de luchtpostzegel met een 
afbeelding van Levanevski uit de Tscheluskinserie voorzien 
van een overdruk met den (vertaalden) tekst: „Vlucht Moskou
San Francisco over de Noordpool 1935, 1 roebel" uitgegeven. 
De verkoop van dit zegel duurde slechts één dag en wel op 
2 Augustus, en alleen aan het Moskouer hoofdpostkantoor. In 
totaal werden ongeveer 5000 stuks verkocht, terwijl de op
lage 10000 exemplaren was. De poststukken, die dienzelfden 
dag gefrankeerd met dit zegel verzonden werden, zijn met 
den datum 3 Augustus afgestempeld en kregen voorts een 
speciaal stempel met een RussischEngelschen tekst: „Moskou
San Francisco, over de Noordpool". 

De vlucht werd dus uitgesteld. Al naar de wenseh van den 
afzender kon men den brief terugkrijgen, of opgeven voor de 
vlucht van 1936, of langs de gewone weg naar Amerika laten 
vervoeren. De Sowjet Philatelistic Assoziation bericht voorts 
nog, dat men nog steeds poststukken gefrankeerd met boven
genoemd zegel voor de vlucht in 1936 ter verzending kan 
opgeven. Daar zij — zooals bekend — de alleenverkoop voor 
de Sowjet Unie van postzegels e. d. heeft, vroegen wij haar 
den verkoopprijs van een brief, welke met het vliegtuig 
USSR nr. 025 gevlogen had. Hiervoor werd 10 dollar ge
vraagd. Dat is nogal prijzig. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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„DE VLIEGENDE HOLLANDER". 
Een Nederlandsche vereeniging van Nederlandsche 

luchtpostverzamelaars. 
Reeds jarenlang bestond behoefte aan een echt nationale 

vereeniging, welke de verzamelaars van luchtpoststukken en 
-zegels vereenigde, en hun belangen op betrouwbare en on
baatzuchtige wijze behartigde. 

De sterk toenemende belangstelling voor de Nederlandsche 
luchtpost, waaraan de fascineerende vluchten van een Peli
kaan, Postjager, Snip en Uiver niet vreemd zijn, maakt dat 
wij heden — vol vertrouwen op de medewerking van alle bona 
fide luchtpostverzamelaars in Nederland en Koloniën — over
gaan tot het oprichen van een dergelijke'vereeniging. 

Een geringe jaarlijksche contributie zal u de volgende voor-
deelen bieden: 

a. gratis het officieele orgaan: het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie; 

b. bij voldoende deelname: reductie op de abonnementsprijs 
van andere voor de luchtpostverzamelaars van belang zjjnde 
tijdschriften; 

c. een eigen bulletin, dat facultatief verschijnt, en alle bij
zondere luchtpostverzamelaars- en vereenigingsbelangen 
dient; 

d. een rondzendingsverkeer van luchtpoststukken en lueht-
postzegels; 

e. de behartiging van de belangen der aerophilatelisten. 
Verder zijn in overweging plannen tot: 
f. het instellen van een nieuwtjesdienst van zegels, lucht

poststukken, tijdschriften en catalogi; 
g. het houden van lezingen en demonstraties. 
Wij noodigen u hiermede tot toetreding uit. De contributie 

ä ƒ 3,— kan men storten op postgiro 270475 van J. M. Peters, 
Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

Het voorloopig bestuur: 
H. G. VAN OS. J. DELLENBAG. 
G. H. HOGENRAAD. H. L. S. ADAMA. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN DECEMBER 1895). 
Nederland. Er is iets nieuws te melden. Het portzegel van 

lyi cent is in ultramarijn verschenen, alléén type III. Bij één 
of twee exemplaren op ieder blad van 200 is het bekende 
kringetje acher „Betalen" te vinden. 

Curasao. Het postzegel van 10 cent is uitgegeven met de 
beeltenis der Koningin. 

Nieuw. CURACAO ! Nieuw. - Door den heer D. E. Schreu-
ders wordt mij, bij het ter perse gaan, toegezonden een vel 
Curagao Koningskop, 10 cent, ultramarijnblauw, o v e r 
d r u k t m e t v i o l e t t e n h a n d s t e m p e l „2'A cent". 
Den 15en November, bij gebrek aan deze waarde, had de uit
gifte plaats. Drie uren later was de oplaag van 45000 exem
plaren geheel uitverkocht ! Op 16 November betaalde men 
50 k 60 gulden voor het vel van 100 stuks ! 

Elck wat Wils. Men moet maar geluk hebben. Ergens in 
Illinois, aan een of ander klein postkantoor, werden nog 28 
zegels 90 cent, uitgifte 1869, gevonden en gekocht tegen -
90 c. per stuk ! Ze worden nu direct geadverteerd voor ƒ 75.— 
per stuk. Er is — 't is om te watertanden — een blokstuk 
bü van 4, met gom, prachtig gaaf. Men vraagt ƒ 375.—. 
- Een ander kocht in Sagman (Mich.) een rij van 7 on
gebruikte zegels 1870, 7 c. rood, met wafel, voor 49 Am. 
centen ! ! ! 

Algemeen Maandoverzicht. - Van achter de Alpen verschijnt 
een demon, dragende het schild van „ h e t R e c h t v a n 
d e n S t a a t ! " 't Lieve Zwitserland, het land der Vrijheid, 
heeft een lauwerkrans gevlochten om het hoofd der „V e r-
v a l s c h i n g " ! Louis Mercier te Geneve is wettelijk ge
rechtigd tot den verkoop van valsche of nagemaakte oud 
Zwitsersche Cantonaalzegels, enz. Hü, die zichzelf „de Vol
maaktheid" doopt, „l'artiste par excellence", heeft zijn fa
brieksmerk, dat van vervalschingen, zien aangenomen. Met 

vette letters verkondigt hij het. „Marque déposée pour la 
vente des facsimiles de timbres-poste; Berne, Ie 25 juillet 1895. 
No. 7004." Aldus hebben Hoogwaardigheidsbekleeders het 
„Recht van Staat" begrepen en de Vervalsching in bescher
ming genomen ! 

Veilingen. Van Dieten en Van Hoek, 23-26 Sept. 1895. 
Nederland, 5 c. oranje, foutdruk. Postfrisch prachtex. ƒ 40.—■ 

Idem, gebruikt prachtex. ƒ 55.—• 
Briefkaart 5 c. blauw, rand bruin, gebruikt ƒ 10.75 

Curasao, port 1889. 20 c, type I, postfrisch ƒ 3.25 
40 cent type I, idem ƒ 3.25 

Suriname, port 1886. 10 cent, origineel vel van 100 
stuks (28 type I, 1 ytpe II, 68 type III, 3 type IV) ƒ 80.— 
25 cent type IV, gebruikt f 3.— 
30 cent type II, gebruikt f 11.— 
40 cent type II, gebruikt ƒ 10.50 
40 cent type IV, postfrisch ƒ 5.— 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTI
KELEN, IN SEPTEMBER EN OCTOBER 1935 
IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 

VERSCHENEN 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

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

Algemeen. 
Battles illustrated on Postage Stamps. G.S.M. vol. VIII, 

1935, 222. 
Briefmarken zum Weltpostverein — 60 Jahre Weltpost

verein. P. 42e jrg., 1935 (bijlage Die Jugendppst, 3e jrg., 
1935, 9). 

Etymologie der Landesnamen. P. 42e jrg., 1935 (bijlage Die 
Jugendpost, 3e jrg., 1935, 11). 

Grundbegriffe der Philatelie. P.M. 1935, 210, 237. 
The League and its Stamps. S.C. vol. XLIV, 1935, 647. 
A Philatelic „Paul Pry". G.S.M. vol. VIII, 1935, 226. 
Spotting the difference. (Vervolg van biz. 593). S.C. vol. 

XLIV, 1935, 639, 662. 
Urbild und Marke. P. 42e jrg., 1935, 191. 

Abessinië. 
Abyssinia's story in stamps. S.C. vol. XLIV, 1935, 603, 627. 
Philatelic Relics of the Abyssinian War of 1867. S.C. vol. 

XLIV, 1935, 655. 
Stamps of the French P. 0. in Abyssinia. S.C. vol. XLV, 

1935, 10. 
L'Empire d'Ethiopie. S.B.Z. 48e jrg., 1935, 212. 

Beieren. 
Bayern 

186. 
Geschichte und Postgeschichte. P. 42e jrg., 1935, 

België. 
Die Fehler und Beschädigungen der belgischen Eisenbahn

marken 1902-1914 und das „Platten" der dreizehn Cen
times-Werte. (Vervolg). G.B. 39e jrg., 1936, 99. 

Belgique. Les timbres non dentelés. PH.B. 15e jrg., 1935, 
169. 

La Poste aux Lettres ä Verviers de 1794 ä 1890. (Vervolg). 
PH.B. 15e jrg., 1935, 176. 
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Belgique. Essai de classement des obliterations sur Ie 1 
centime gris de 1884-1893. PH.B. 15e jrg., 1935, 194. 

Brazilië. 
Die brasilianische 200-Reis-Marke von 1881. (Vervolg van 

blz. 300). I.B.J. 62e jrg., 1935, 310. 
Deensch-West-Indië. 

Danish West Indies (2). Vertaling van Kohl's Handboek 
door dr. H. Munk. C.C.PH., vol. XIV, 1935, 247. 

Dominica (Engelsch) and St. Kitts. 
Dominica and St. Kitts. Notes on early essais (or bogus 

stamps ?). L.PH. vol. XLIV, 1935, 204. 
Dominica. (Republiek). 

Some recent Stamps of the Dominican Republic. S.C. vol. 
XLIV, 1935, 665. 

Duitschland. 
Die deutsche Heerespost an der Westfront. P.M. 1935, 238. 
Die Auftragsnummern auf den Marken des Deutschen 

Reiches. (Vervolg van blz. 134). P.M. 1935, 224. 
Das Deutsche Reich und seine Postwertzeichen. (Vervolg). 

P. 42e jrg., 1935, 202. 
Egypte. 

Further Notes on Egyptian „Jubilee" Military Seals. S.C. 
vol. XLIV, 1935, 631. 

Erythrea. 
Colonia Eritrea and her Postage Stamps. S.C. vol. XLV, 

1935, 29, 57. 
Frankrijk. 

Correspondances du siege de Paris par voie de terre. (Ver
volg). E.T. 49e jrg., 1935, 858. 

Essai sur les „Tête-Bêche" du 20 c. Empire dentelé 1863-
1867. E.T. 49e jrg., 1935, 915. 

Marcophilie Aéropostale (France, Colonies et Pays de Pro-
tectorat). E.T. 49e jrg., 1935, 967. 

Griekenland. 
Greece — Ist Type. G.S.M. vol. IX, 1935, 3. 

Groot-Britannie. 
British Railway Letter Stamps. S.C. vol. XLV, 1935, 25, 56, 

85, 105, 133. 
Les premières vignettes postales de Grande-Bretagne des 

1840. S.B.Z. 48e jrg., 1935, 209. 
Guatemala. 

Guatemala — The 1898 surcharges. PH.J.G.B. vol. XLV, 
1935, 211. 

Hamburg. 
Postverhältnisse. — Die Landpostanstalten der Stadtpost. 

P. 42e jrg., 1935, 223. 
Japan. 

The Japon 1 Sen line engraved issue of July 20th, 1872. 
L.PH. vol. XLIV, 1935, 211, 219. 

Kaap de Goede Hoop. 
Les timbres triangulaires du Cap. E.T. 49e jrg., 1935, 972. 

Karolinen. 
Handschriftliche Entwertungen der deutschen Post auf den 

Karolinen. P. 42e jrg., 1935, 107. 
Luxemburg. 

Les Timbres du Grand-Duché de Luxembourg. (Vervolg). 
E.T. 49e jrg., 1935, 852. 

Mexico. 
Die Darstellungen auf den postläufigen Freimarken von 

Mexiko (Senf Kat. Nr. 680-700). I.B.J. 62e jrg., 1935, 275. 
Some Dates on Local Historical and Political Events in 

Mexico from 1855 to 1867. L.PH. vol. XLIV, 1935, 206. 
Les Premières Emissions du Mexique (1856 ä 1874). E.T. 

49e jrg., 1935, 920, 976. 
Nederland. 

The 1872 Issue of Holland. (Vervolg van blz. 217). G.S.M. 
vol. VIII, 1935, 236. 

Pays-Bas. Avis aux collectionneurs concernant „La Fon-
dation Nederlandsche Rakettenbouw" a La Haye. PH.B. 
15e jrg., 1935, 181. 

Nigeria (Noord). 
Northern Nigeria: Its Posts and Postage Stamps. (Ver

volg). S.C. vol. XLIV, 1935, 617, 636, 660; vol. XLV, 1935, 
73. 

Nieuw-Zuid-Wales. 
„Sydney Views". G.S.M. vol. VIII, 1935, 235. 

Oostenrijk. 
Die Telegraphenwertzeichen Oesterreichs. (Vervolg van 

blz. 173). P.M. 1935, 226. 
Die Werbestempel Oesterreichs. (Vervolg van blz. 135). 

P.M. 1935, 222. 
Oostenrijk en Lombardye-Venetië. 

Die erste Ausgabe von Oesterreich und Lombardei-Venetien 
1850-1858. (Vervolg van blz. 185). P.M. 1935, 241. 

Oranje-Vrijstaat. 
Fresh light on some Orange Free State Stamps. PH.J.G.B. 

vol. XLV, 1935, 176. 
Oud-Duitsche Staten. 

Der Verkauf von Restbeständen Altdeutscher Marken. 
P. 42e jrg., 1935, 236. 

Roemenië. 
Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Rou-

manie 1858-1872. PH.B. 15e jrg., 1935, 189. 
Rumänien, die Buchdruckausgabe von 1909, u. s. w. (Ver

volg van blz. 28). P.M. (Beilage Sammlerfreund, jrg. 9, 
1935, 30). 

Saargebied. 
Die Saarmarken mit Aufdruck „Sarre" und „Saargebiet". 

(Vervolg van blz. 216). I.B.J. 62e jrg., 1935, 277. 
Sardinië. 

Les Timbres de Sardaigne et leurs obliterations. (Vervolg). 
E.T. 49e jrg., 1935, 799, 847. 

Venezuela. 
Venezuela. (Vervolg van blz. 188). L.PH. vol. XLIV, 1935, 

197. 
Vereenigde Staten. 

J. L. Eiddell and the New Orleans Civil War Provisionais. 
A.PH. vol. 48, 1935, 609. 

Standardized Hand Stamp Cancellations on the Bank Note 
Issues. A.PH. vol. 48, 1935, 617. 

The United States Postages Stamps of the 20th Century. 
Series of 1918. C.C.PH. vol. XIV, 1935, 219. 

The United States Ten Cent Stamp -f 1855-1857. A.PH. 
vol. 49, 1935, 1. 

Yougo-Slavië. 
Die König Alexander Trauerausgabe van Südslawien. I.B.J. 

62e jrg., 1935, 291. 
Zuid-Australië. 

The Departemental Stamps of South Australia 1868-1874. 
PH.J.G.B. vol. XLV, 1935, 165, 182. 

Further Notes on the Stamps of South-Australia. L.PH. 
vol. XLIV, 1935, 228. ' 

Zwitserland. 
A Propos des Obliterations a la plume. 48e jrg., 1935, 185. 

Vervalsehingen. 
Albanien, Ganzfälschungen Mi. Nrn. 24-28 Y.-T. 20-24. 

P. 42e jrg., 1935, 246. 
Rusland, Luchtpost, Y.-T. nr. 1, met valsche opdruk. S.B.Z. 

48e jrg., 1935, 218. 
Danzig, Aufdruckfälschungen Mi .Nr. 21-25, 32-40, Y.-T. 

21-35. S.B.Z. 48e jrg., 1935, 190. 
Versuchte Fälschungen kursierender Marken der Tschecho

slowakei ? I.B.J. 62e jrg., 1935, 277. 
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DE PROEFPORTEN VAN 1894. 
door P. W. WALLER. 

(Slot). 
12 K cent. Gedrukt 2 vellen. Verstrekt alleen de linker helft 

der vellen, dus de zegels 1—5 van de 20 rijen. Gebruikt en 
ongebruikt. 

Zie noot Joh. Enschedé & Zonen. 

12}^ cent. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
Veiling 
6z WHf- 7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Vel 1 
5 6 10 

3 

3 

3 
X 
I 

3 3 
+ 

3 3 

1 
3 

I 

• 

+ 

3 

< 

+ 

" ^ 
' • 

3 

I 

3 

2 

2 

3 

4 
| .  ■̂J 

3 I 

3 I J 3 

<1 
3 

■<1 
I 

2 

3 

3 

2 I 

2 3 

3 

I 

D 
3 

Sr 
3 

3 

II 
3 

I — 

3 

2 

3 3 I I 
Verzameling 

Joh. Enschedé en Zonen 
Zie nooc

3 3 3 3 

Noot. 
Dit blok van acht vond ik in de verzameling van de firma 

Joh. Enschedé en Zonen, te Haarlem. 6 typen III en 2 typen I 
van de rechter helft van het vel. Er stond bijgeschreven: 
„Goedgekeurde proef 7 Augustus 1894 No. 9353 Pz door den 
DirecteurGeneraal goedgekeurd." 

Bewaard als kleurproef, dus niet aan een kantoor verstrekt. 
Strekt tot bewijs, dat alleen linksche halve vellen verstrekt 

zijn. i 

Vel 2 
2 3 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

<1 
3 

.■ i • ' ~9 

Verklaring der teekens. 

• =: gebruikt 
+ = Nederlandsch Postmuseum 
X = verzameling J. v. Nifterik 

( in bruikleen Neder
landsch Postmuseum) 

— = verzameling W. v. Rede 
te Rotterdam 

I = verzameling D. C. Paraira 
Amgterdam. 

= = verzameling oudnotaris 
F. M. H. Haan, te Ur
mond. 

D = 52e veiling Hekker. Ver
zameling Manus, gekocht 
door J. K. Rietdijk, te 
'sGravenhage. 1416 Juni 
1933. 

II = verzameling v. d. Graft, 
gelegateerd aan Neder
landsch Postmuseum. 

<] = verzameling ir. A. D. R. 
Verbeek, te Den Haag. 

O = verzameling G. H. van 
Grunningen, Den Helder. 

De afstempelingen der proefporten. 
5 cent, vel 1. 

Ie rij no. 
Ie rij no. 
Ie rij no. 
Ie rij no. 
2e rij no. 
3e rij no. 
4e rij no. 
6e rij no. 
7e riJ no. 

13e riJ no. 
14e riJ no. 
15e rij no. 
16e rij no. 
16e rij no. 
16e rij no. 
17e rij no. 
18e rij no. 
18e rij no. 
18e rij no. 
18e rü no. 
19e rij no. 

2 Amsterdam 19 Oct. 
3 Amsterdam 19 Oct. 
4 Amsterdam 19 Oct. 
5 Amsterdam 19 Oct. 
5 Amsterdam 19 Oct. 
5 Amsterdam 19 Oct. 
5 Amsterdam 19 Oct. 
2 ? ? Oct. 
2 Amsterdam 18 Sept 
4 en 
4 aanéén Amsterdam 
4 Amsterdam 17 Sept 
3 Amsterdam 19 Oct. 
4 Amsterdam 19 Oct. 
5 Amsterdam 19 Oct. 
4 Amsterdam 19 Oct. 
1 en 
2 aanéén Amsterdam 
3 Amsterdam 19 Oct. 
4 Amsterdam 19 Oct. 
1 Amsterdam 19 Oct. 

1894. 
1894. 
1894. 
1894. 
1894. 
1894. 
1894. 
1894. 
. 1894. 

17 Sept. 1894. 
. 1894. 
1894. 
1894. 
1894. 
1894. 

19 Oct, 1894. 
1894. 
1894. 
1894. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 241 

5 cent, vel 2. 
16e rü no. 3 Amsterdam 18 Oct. 1894. 

10 cent, vel 1. 
18e rjj no. 1 Nijmegen 10 Dec. 1894. 
18e rü no. 2 Nijmegen 10 Dec. 1894. 
20e rü no. 1 Middelburg 16 Jan. 1895. 
20e rij no. 2 Middelburg 16 Jan. 1895. 
20e rii no. 3 Middelburg 16 Jan. 1895. 
20e rij no. 4 Middelburg 16 Jan. 1895. 

10 cent, vel 2. 
18e ry no. 1 Nijmegen 2 Nov. 1894. 

12K cent, vel 1. 
1 ? 
4 Amsterdam 4 Dec. 1894. 
3 Amsterdam ? 1894. 
4 Amsterdam 4 Dec. 1894. 
5 Amsterdam 5 Deo. 1894. 
1 Amsterdam 4 Dec. 1894. 
4 Amsterdam 4 Dec. 1894. 
5 Amsterdam 4 Dec. 1894. 
2 Amsterdam 4 Deo. 1894. 
2 Amsterdam 3 Dec. 1894. 
4 Amsterdam 5 Dec. 1894. 
5 Amsterdam 5 Dec. 1894. 
3 Weesp 1 Febr. 1895. 
2 Arnhem 26 Jan. 1895. 
3 ? Jan. 1895. 

7e rij 
9e rj) 

10e rij 
10e rij 
10e rij 
12e rij 
12e rij 
12e rij 
13e rij 
15e rij 
15e rij 
15e rij 
17e rij 
20e rij 
20e rij 

no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 

12i4 cent, vel 2. 
12e rii no. 3 Amsterdam 3 Dec. 1894. 
19e rij nos. 2 en 3 aanéén Arnhem 26 Jan. 1895. 
19e rij nos. 4 en 5 aanéén Arnhem 24 Jan. 1895. 

Verbetering. 
Op biz. 221 van het vorige nummer bleef een verschrijving 

helaas onopgemerkt. 
Het vierde vel van de 5 cent vî erd eveneens g e d r u k t bij 

de firma Enschedé en Zonen te Haarlem, met k l e u r e n 
evenwel van de firma Jaenicke en Schneemann te Hannover. 

* * * 
„Proefport" 2% cent. 

Ten vervolge op het medegedeelde op bladzijde 122 van den 
loopenden jaargang, meldt de heer P. W. Waller ons, dat hem 
de volgende proefporten werden getoond: 
1 paar 

13e rü no. 1 

14e rü no. 1 

1 exemplaar type 3, 10e rij no. 9. 

1 paar 13e rij nos. 4 en 5. 

Alle ongebruikt. 
Wie der lezers is zoo vriendehjk verdere aanvullingen te 

zenden ? 
Alle gegevens zijn te richten tot den heer P. W. Waller, te 

Overveen. 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

(Slot). 
BELGIË. 

1932. Infanterie. 
75 centimes + 3,25 francs, en 1,75 4- 4 francs, beide 
met toeslag verkocht, bestemd voor de oprichting van 
een monument ter verheerlijking van de infanterie als 
herinnering aan den grooten oorlog. 
Uitgegeven 4 Augustus, oplage 40000, evenals de hoogste 
waarden van de vorige uitgifte bij inschrüving. 

mwwwwrwwwwwm^mm fmv^^rwr^n^^^wf 

m kM 
1932. Picard. 

75 centimes, 1,75 en 2,50 francs, uitgegeven 26 No
vember ter herinnering aan de stratosfeervluchten van 
Picard en ten bate van het Nationaal Fonds (voor) 
WetenschappeHjk Onderzoek. 
August Picard, geboren 28 Januari 1884 te Waadt in 
Zwitserland, deed zün eersten tocht met zün assislent 
Paul Kipser vanuit Augsburg op 27 Mei 1931; hij be
reikte een hoogte van 15781 meter en daalde na een 
tocht van 19 uur in de Oetzthaler alpen bü Obergurgl. 
De tweede tocht geschiedde met zijn assistent Tosijns 
op 18 Augustus 1932 vanuit Dubensdorf bij Zurich; 
daling na 12 uur ten Zuiden van het Garda-meer; be
reikte hoogte 17000 meter. 

NED.-INDIE. 
1922. Jaarbeurs. 

1 tot 20 cent van de gewone zegels, overdrukt met: 
3e N. I. Jaarbeurs Bandoeng 1922, ter gelegenheid van 
de aldaar gehouden jaarbeurs; de zegels werden ver
kocht met een toeslag voor die jaarbeurs, uitgegeven 
18 September en frankeergeldig tot 1 November 1923. 
De toeslag bedroeg: 1-2 cent, 2-2, 2>^-2K, 3-3, 4-4, 5-4, 
7yi-2'A, 12%-2y^, 27en-2>S en 20-2K, totaal verkoop
bedrag ƒ 1,35. 
Oplage 20000 van ieder. 

1931. 

J. K. RIETDIJK. 

Java-Australia vlucht. 
1 gulden, ter herinnering aan de vlucht van kapitein-

vlieger P. M. Pattist en Mol 
en den mecanicien S. Elleman 
van Batavia naar Australië en 
terug met de Abel Tasman. 
Vertrek van Tjililitan (het 
vliegveld Wj Batavia) 12 Mei, 
aankomst Sydney 18 Mei, Mel
bourne 19 Mei; terugtocht op 
24 Mei van Sydney en aan
komst te Batavia 27 Mei. De 
tocht is geheel volgens het te 
voren opgemaakte programma 
en zonder ongeval verloopen. 

Nadat in 1666 de gouverneur-generaal Antonie van 
Diemen 2 jachten had uitgezonden om het onbekende 
land ten zuiden van Nieuw-Guinea te onderzoeken, 
welke tocht geen succes had, slaagde in 1642 Abel Tas-
man met de Heemskerk erin om de zuidpunt van Tas-
manié te bereiken, Antonie van Diemensland genoemd; 
deze nieuw ontdekte gebieden werden later door James 
Cook nauwkeuriger onderzocht. 
De zegels waren ook in Nederland verkrijgbaar, ter 
frankeering van de aldaar met het Holland-Indië vlieg
tuig medegegeven brieven. 
Totaal oplage bedroeg 63000 stuks, waarvan 30000 in 
!■ ''derland verkrijgbaar waren gesteld. 
Uitgegeven 1 April t.m. 15 Mei. 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 
ZICHTZENDINGEN. 
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POLEN. 
1932. Washington. 

30 groszy, ter herdenking 
van de geboorte van George 
Washington, 200 jaar gele
den, den overwinnaar in den 
Amerikaanschen vrijheids
oorlog, aan welken strijd 
ook Poolsche generaals een 
werkzaam deel hebben ge
nomen. 
Het zegel vertoont in het 
midden Washington, geflan

keerd door de Amerikaansche vlag rechts en die van 
Polen links, terwijl rechts en links zijn opgenomen de 
Poolsche generaals Pulaski en Fadensz Kosciuszko. 

CONGO. 
1925. Kinshasamonument. 

25 centimes, in twee uitvoeringen met Franschen en met 
Nederlandschen tekst, overdrukt met een plusteeken 
en 25 c , bestemd voor de oprichting van een monument 
voor de in den oorlog in de koloniën gevallenen, te 
Kinshasa bij Leopoldsville. 
Deze beide zegels werden ook overdrukt met: Ruanda
Urundi, bestemd voor dit gebied, het vroegere Duitsch
OostAfrika, nu onder mandaat van België. 

1928. Toevoegen onder Stanley. 
Oplage van de beide laagste waarden IJ^ millioen, af
dalend tot 500000 voor de fr. 3,60, 250000 voor de 5 fr., 
200000 voor de 10 fr. en 100000 voor de 20 fr. 

HELVETIA. 
1932. Ontwapeningsconferentie. 

5 rappen tot 1 franc (6 waarden) en 15, 20 en 90 r. 
luchtpostzegels, uitgegeven ter gelegenheid van de ope
ning van de ontwapeningsconferentie te Geneve op 
2 Februari. 
De lagere waarden geven een symbolische voorstelling 
van den vrede in den vorm van een gebroken zwaard, 
waarop een duif zit; de 1 fr. een wel wat erg lang 
gerekte vredesengel, en de luchtpostzegels een ge
styleerde vliegmachine. 
De 1 fr. draagt nog de latijnsche spreuk: Post tenebras 
lux: Na de duisternis komt het licht. 
Oplage van de hoogste waarde 2860000, van de 10 r. 
109000000. 
De 6 postzegels zijn mede overdrukt met Société des 
Nations en Bureau International du Travail, de lucht
postzegels echter niet. 

1 1 IL 7I2 l5 ï ï ï_ 'L L r3 

J 191)2 siGOTHjai) 1952» 

; ' • ,£ ' ■^■■te^.v. ; 

\\J HELVETIA 

3932. St. Gothard tunnel. 
10, 20 en 30 rappen, ter herdenking van de doorboring 
van den St. Gothard. 1 October 1872 begonnen de werk
zaamheden, 29 Februari 1880 had de doorboring plaats 
van den 15 km. langen tunnel en 1 Juni 1882 werd de 
St. Gothard spoorweg opengesteld, van Geschenen naar 
Airoio. 
10 r. Louis Favre, de ingenieur van het werk, die de 
voltooiing niet heeft mogen beleven, maar 19 Juli 1879 
gestorven is. 
20 r. Jean Henry Escher, presidentdirecteur van de 
Gothard Bahn. 
30 r. Emile Welti, hoofd van het post en telegraaf
verkeer. 

De tunnelbouw heeft met groote moeilijkheden te kam
pen gehad, werkstaking onder het personeel, ziekte, 
enz., maar is toch tot een goed einde gebracht. 
Oplage: 5, 4 en 3 millioen; einde geldigheid 31 De
cember 1932. 

* * * 
Met het vorenstaande is de artikelenreeks beëindigd, waar

in de schrijver tal van bijzonderheden heeft medegedeeld over 
het uitgebreide gebied der gelegenheidszegels. 

Verschillende eischen, die elk nummer van het Maandblad 
opnieuw stelt, maakten, dat het publiceeren dezer artikelen
reeks tot onzen spijt herhaaldelijk moest worden onderbroken. 
Moge den schrijver, den heer H. W. Borel, deze teleurstellende 
onderbreking gemakkelijker zijn gemaakt door de weten
schap, dat hij talrijke lezers door zijn pennevruchten aan zich 
verplicht heeft. Een warm woord van dank zij hem hier 
gebracht. v. B. 

(Buiten verantwoordelijkheid der redactie). 

YERZAMELWAARDIG ? 
Men hoort tegenwoordig veel spreken over verzamelwaardig 

en nietverzamelwaardig. En dat is geen wonder, wanneer men 
zoo eens nagaat, wat er door sommige staten jaarlijks aan 
nieuwe uitgiften uitgegeven wordt. Beruchte voorbeelden van 
eenige jaren geleden waren Spanje, Letland en Litauen. De 
eene serie volgde in die landen op de andere en bij geen enkele 
uitgifte kon ooit van een „postalische noodzakelijkheid" ge
sproken worden. Sinds echter in Spanje de republiek is af
gekondigd, is er, althans wat het uitgeven van volstrekt on
noodige series betreft, verandering gekomen en heeft het 
slechts nog eenmaal het pad der zonde betreden (in 1931, bij 
het Panamerikaansch Postcongres). Ook Letland en Litauen 
hebben na 1933 geen onnoodige series meer laten verschijnen; 
de kruik is daar inderdaad juist zoo lang te water gegaan, 
totdat zij barstte! 

Het meest beruchte voorbeeld van alle tijden zal echter wel 
Italië blijven. Dit land vond het noodig, om in 13 jaren tijds 
gerekend van de PropagandaFideserie af in 1923, voor niet 
minder dan 670 lire gelegenheidszegels uit te geven, met een 
totale toeslag van 89 lire. En was het hierbii im nog maar 
gebleven, maar neen, voor alle koloniën (en bij aeiiige uitgif
ten zelfs voor elk der 12 eilandjes in de Egeische Zee) werden 
deze zegels van een opdruk voorzien, om maar niet '.e spreken 
van bepaalde eigen uitgiften in Cyrenaica, Erithrea, Somali
land en Tripolis ! Het ergste van alle maakte het Tripolis, 
waar bü gelegenheid van iedere jaarboius, nu reeds negen 
maal achtereen, een serie verscheen. Het totale bedrag aan 
gelegenheidszegels bedraagt in die koloniP dan ook 6bS,60 lire 
f 103,40 lire toeslag, terwijl in alle Kalitiansche koloniën 
tezamen voor niet minder dan 2926,35 lire werd uitgegeven, 
plus 339,10 lire toeslag! Met aan zekerheid grenzende waar
schijnlijkheid kan men zeggen, dat van al deze zegels er geen 
enkele door nietverzamelaars is gekochl en dus werkelijk 
„onopzettelijk" is gebruikt. En de verzamelaai's in en buiten 
Italië, die al deze uitgiften kochten, zullviii ook wel te tellen 
zijn, immers alleen de zeer gefortunee'xleu onder ons zullen 
voor een bedrag van 4025 lire of (de Mre ä 12 cent) 483 
Hollandsche guldens hebben kunnen en willen besteden om één 
land „bij" te houden. En dat is maar gelrJikiu ook, want er 
komen immers steeds meer verzamelaars, die zich niet langer 
door de onderscheidene staten laten berooven, welke staten 
een overigens alleszins begrijpelijk gebruik maken van de ; ich 
niet — men mag wel zeggen, beheerschen kunnende verzame
laars, die zich niet afvragen, of het nu werkelijk nog wel 
p o s t z e g e l s zijn, die zij verzamelen. 

G. A. GILT A Y VETH. 
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BEKENDMAKING. 
De ondergeteekende maakt bekend, dat livj bedankt heeft 

als lid van de Ligue Internationale Aérophilatélique (L.I.P.A.) 
in verband met de hem door den heer G. A. G. Thoolen, 
voorzitter dier vereeniging, toegezonden rakettenpost en 
de in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie gegeven 
beschouwingen. 

Zij, die in Ned.-Indië van my, in mijn kwaliteit van ver
tegenwoordiger der Ligue voor Ned.-Indië, rakettenpost toe
gezonden kregen en vermoedens koesteren, dat wellicht ook 
andere luchtpoststukken niet echt gevlogen stukken zijn, 
worden vriendelijk uitgenoodigd deze stukken onder opgave 
van betaalde kosten aan mf te retourneeren. 

De betaalde kosten zullen door mü worden vergoed, voor 
het geval de heer G. A. G. Thoolen zich tot terugname niet 
bereid mocht verklaren. 

Den Haag, November 1935. 
H. G. VAN OS, 

Anthonie Dujjckstraat 54 
(na 1 Januari: Groot Hertoginnelaan 158). 

Catalo^i,eng. 
STANLEY GIBBONS' SIMPLIFIED STAMP CATALOGUE 

3e JAARGANG, 1936. 
UITGAVE STANLEY GIBBONS LTD., 391 STRAND, 

LONDON W.C. 2. PRIJS 5 SH., PORTO EXTRA 1 SH. 1 P. 
Van dezen „vereenvoudigden" catalogus, waarmede ruim 

een jaar geleden de eerste proef werd genomen, ligt de derde 
uitgave thans voor ons. In de Engelsch-sprekende landen is 
deze catalogus er ingegaan als koek, wat geen wonder is. 
Hij bevat alles, wat de „gewone" verzamelaar wenscht, die 
zich niet bemoeit met tandingsvariëteiten, watermerk
verschillen, enz. 

Het is een keurig werk, overvloedig geïllustreerd en dat 
wij gaarne in de belangstelling aanbevelen van de hierboven 
genoemde categorie van verzamelaars. v. B. 
SCHAUBEK DEUTSCHER PHILATELISTEN KALENDER 
1936. UITGAVE C. F . LUECKE, LEIPZIG. PRIJS 1 MARK. 

Een aardig boekje is het hier aangekondigde, bevattende 
kalender, munttabellen, enz. Voorts artikelen over de nummer-
stempels van Beieren, het verzamelen van poststukken en 
luchtpostbrieven, enz. Het zal den gebruikers ongetwijfeld 
voldoen. v. B. 

SCHAUBEK. DAS DEUTSCHE REICH UND SEINE 
POSTWERTZEICHEN. UITGAVE C. F. LUECKE, LEIPZIG. 

PRIJS 95 PFENNIG. 
Deze voortvarende uitgever brengt wat nieuws; terecht 

gaat hij uit van het standpunt, dat het verzamelen van post
zegels nog iets anders is dan het inplakken van een zoo groot 
mogelijk aantal zegels in een album. Daarom zullen geleide
lijk aan verklaringen, toelichtingen enz. worden uitgegeven 
over de zegeluitgiften der diverse landen, welke in het album 
kunnen worden bewaard. 

De eerste beschrijving der zegels van het Duitsche rijk, be
slaande 22 pagina's tekst, voorzien van illustraties, ligt thans 
voor ons. ZiJ is afkomstig van dr. H. W. Gewande en geeft 
op overzichtelijke wijze den verzamelaar een goed inzicht in 
het ontstaan der diverse uitgiften. 

Wij wenschen de firma Lücke, uitgeefster van het Schaubek-
album, met deze nieuwigheid geluk en hopen, dat haar initia
tief de belooning mag vinden, die ziJ ongetwijfeld verdient. 

Van het Schaubek-album, de groote uitgave, verscheen 
thans de 52e aanvulling. ZiJ ziet er keurig uit, gedrukt op 
mooi papier en goed geïllustreerd. Een compliment aan de 
uitgeefster, dat het haar gelukt is de nieuwste snufjes nog 
in deze aanvulling op te nemen, o. a. de Pro Juventute zegels 
van Zwitserland 1935. 

De aanvullingen op de landen buiten Europa bevatten even
eens het allernieuwste. In de toekomst zullen evenwel voor 
dit verzamelgebied alleen geheele bladen worden verstrekt, 
waardoor het veelvuldig over- of omplakken van zegels wordt 
voorkomen. 

Rest nog de mededeeling, dat de afbeeldingen vervaardigd 
ziJn naar autotypieën, waardoor zij zeer fraai zijn. v. B. 

EXCELSIOR-ALBUM. 
UITGAVE INTERNATIONAAL UITGEVERSBEDRIJF, 

ELANDSGRACHT 169-173, AMSTERDAM, C. 
De vierde band van dit nationaal album ligt thans voor 

ons in een uitvoering, geheel gelijk aan de drie reeds ver-
schenene, d. w. z. keurig verzorgd. In hun voorwoord wijzen 
de samenstellers op het groeiend succes dezer uitgave, waar
aan door ons dan ook niet werd getwijfeld. 

Dit vierde deel biedt plaats voor de zegels van de Ita-
liaansche postkantoren in den vreemde en in de tijdens of na 
den wereldoorlog bezette gebieden, voorts voor de zegels van 
de Vaticaansche Stad tot en met Mecklenburg-Strelitz. 

In de vijfde band volgen nu Nederland en de Overzeesche 
gewesten, geheel compleet en ruim opgezet. 

Opnieuw bevelen wü deze fraaie uitgave in aller belang
stelling aan. v. B. 

Tentoonstellim^em 

PEXIP 19"7. 
INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING. 
In een nader te bepalen zomermaand van 1937 zal, op ini

tiatief van de Federation des Sociétés Philatéliques, een inter
nationale postzegeltentoonstelling te Parijs gehouden worden, 
welke zal samenvallen met de wereldtentoonstelling, waardoor 
een groote toeloop van bezoekers verzekerd is. 

Het heeft den president van de Fransche republiek behaagd 
het hooge beschermheerschap te aanvaarden, zoomede hunne 
excellenties de ministers der P.T.T., van koloniën en van de 
luchtvaart. 

Teneinde het slagen van de tentoonstelling te verzekeren, 
heeft de minister van P.T.T. besloten 100.000 blokstukken 
gedurende de tentoonstelling beschikbaar te stellen, waarvan 
de nominale waarde slechts 1 franc bedraagt, doch samen met 
een entreebiljet voor 5 francs verkrijgbaar zijn. 

Door het uitvoerend comité is ondergeteekende benoemd 
tot commissaris-generaal voor Nederland en is hij bereid alle 
inlichtingen, enz. te verschaffen. 

LEON DE RAAY, 
te Amsterdam. 

plhÜateU^ 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
Een zware slag heeft de F.I.P. getroffen ! Te Brussel is 

op Dinsdag 22 October na een langdurige ziekte, en toch nog 
onverwachts, in den ouderdom van 48 jaar overleden dr. Louis 
Goldberg, secretaris-generaal der F.I.P. Met hem is een 
wereldbekende, overal zéér geziene philatelist heengegaan. 

Doctor in de rechtswetenschappen, werd hij door de poli
tieke verhoudingen in Rusland na den oorlog gedwongen zijn 
vaderland te verlaten en in België een nieuw leven te be
ginnen. Zijn groote belangstelling voor de philatelie bracht 
hem er toe zich als groothandelaar in postzegels te Brussel 
te l^estigen. In dit voor hem zoo geheel nieuwe vak nam hij 
al spoedig door zijn loyaal en eerlijk karakter en door zijn 
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groote energie een vooraanstaande positie in en zijn naam 
klonk in de handelaarswereld als een klok. 

Sinds jaren tot de Belgische nationaliteit overgegaan, werd 
dr. Goldberg door het Heidelberger congres in 1932 tot secre
taris-generaal der P.I.P. gekozen, een positie waarvoor de 
overledene door zijn zéér uitgebreide talenkennis, door zijn 
uitmuntende wereld-reputatie en door zijn groote belangstel
ling in het doel en streven van de F.I.P. uiterst geschikt was. 
De hechte vriendschapsband die tusschen hem en den voor
zitter bestond, droeg er bovendien het zyne toe by om vrucht
baar werk voor de F.I.P. te leveren. Er is dan ook geen twijfel 
aan, dat zijn vroegtijdig heengaan in ons midden een groote 
leemte achterlaat, die slechts heel moeilijk te vullen zal zijn. 

Menschen die door hun beminnelijk karakter en onkreuk
bare eerlijkheid iedereen terstond sympathie inboezemen, 
komen helaas niet veelvuldig voor en slechts weinige hebben 
daarbij dan nog de noodige tact om met Philatelisten van 
zulk een uiteenloopende mentaliteit als in den boezem der 
F.I.P. vriendschappelijk om te gaan. Dr. Goldberg bezat dit 
alles in zeer hooge mate en daarom zal zijn nagedachtenis 
bij ons in zoo hooge eere blijven. 

Voor het jaar 1935 kwam een Belg het voorzitterschap van 
de Federation Internationale de la Presse Philatélique toe. 
Met zéér groote meerderheid werd dr. Goldberg door zijn 
over de geheele wereld verspreide mede-leden tot deze nieuwe 
eere-post gekozen, een bewijs te meer hoe zijn uitnemende 
hoedanigheden overal gewaardeerd werden. In het succes 
van de „Liphinprex" 1935 te Brussel had hij dan ook een zéér 
groot aandeel. 

Bij de verassching van dr. Goldberg's stoffelijk overschot 
in het crematorium te Uccle op 24 October mocht het den 
ondergeteekende vergund zijn, ons aller vriend een hartelijk 
woord van afscheid en dankbaarheid toe te roepen. 

Hij ruste in vrede; wij Philatelisten zullen hem nimmer 
vergeten. 

P. J. MAINGAY, 
voorzitter der F.I.P. 

(Wegens gebrek aan plaatsruimte kon dit afscheidswoord 
niet geplaatst worden in het November-nummer. Hoofdred.). 

DE CLUB TE GINNEKEN. 
Op uitnoodiging van dr. E. M. 

Gommers kwamen op 14 October 
1925 eenige, te Ginneken woonach
tige, leden van de Postzegelvereeni-
ging „Breda" bijeen en werd tot op
richting van de Club „Ginneken" 
besloten. Leden konden slechts zij 
zijn, die in Ginneken of Teteringen 
woonachtig en die tevens lid van 
de Postzegelvereeniging „Breda" 
waren. 

De annexatie van een deel der 
bovengenoemde gemeenten bij Breda 
bracht wijziging in de woonplaats 
van velen, en werd in verband daar
mede besloten ook in Breda woon
achtig zijnde leden toe te laten; het 
maximum aantal leden werd vast
gesteld op twintig. 

„Ginneken" viert thans haar tienjarig bestaan op feeste
lijke wijze. Het is zeker aan de buitengewoon tactvolle leiding 
van haar sympathieken voorzitter dr. E. M. Gommers, die 
tegelijkertijd als zoodanig jubileert, te danken, dat de Club 
is geworden een kern van het philatelistisch leven te Breda. 

Op Zaterdag 11 Januari 1936 zal des namiddags van 4-5 uur 
in hotel „Dennenoord" te Ginneken gelegenheid worden ge
geven de Club en haar voorzitter geluk te wenschen. 

PROPAGANDA VOOR DE PHILATELIE. 
De heer N. A. Zilver te Amsterdam heeft een nieuwe 

methode gevonden om propaganda te maken voor de Phila
telie. Hij is bereid om op avonden, welke voor liefdadigheids
instellingen worden gegeven, een deel van zijn verzameling 
te exposeeren. De collectie is opgezet volgens de moderne 
methode, n.1. die welke verband legt tusschen philatelie en 

geschiedenis, aardrijkskunde, enz. Een methode, welke dus 
biJ uitstek geschikt is om op niet-verzamelaars indruk te 
maken. Ook voor de jeugd-propaganda, waarover de laatste 
jaren zooveel te doen is, lijkt het miJ uitermate geschikt, 
wanneer in de pauze van weldadigheidsavonden een deel van 
de verzameling van den heer Zilver ten toon wordt gesteld. 

Wanneer men belang stelt in deze propaganda, gelieve men 
zich te richten tot het secretariaat van het genootschap Lief
dadigheid naar Vermogen, Heemstedestraat 30, Amsterdam-
West. P. 

HET NUT VAN STUDEEREN. 
Een Belgische lezer schrijft ons het volgende. 
In een mijnei boekjes, onlangs uit circulatie terugontvangen, 

bevond zich een variëteit van de no. 35a Uranda, 5 francs, 
met opdruk „Occupation" met groote „T". Op de tegenover
gestelde bladzijde staat de volgende opmerking: „no. 35a „T" 
van „Occupation" steekt nauwelijks een halve millimeter 
o n d e r uit. Volgens den catalogus (Yvert blz. 1108 bovenaan) 
moet „T" e r b o v e n u i t s t e k e n". geteekend lid 269 
(volgt handtekening). 

Deze opmerking zou juist zijn, indien men de teekening, die 
bij Yvert fout is, zou na volgen. Indien lid no. 269 den cata
logus Gelli et Tani, alsook de „Grand Cat. Spécial des timbres 
de Belgique et du Congo", uitgever Willy Balasse, had geraad
pleegd, zou hij in beide catalogussen bij de beschrijving dezer 
variëteit, kunnen lezen: „La barre verticale du „T" dépasse 
la base du mot „Occupation". (Deze variëteit bevindt zich op 
de 5 zegels der 2e rij van links af.) 

In hetzelfde boekje bevond zich eveneens het dienstzegel 
van Dantzig, no. 23 Yvert 5 M., groot formaat met schuinen 
opdruk D.M. Hierbij is lid no. 296 eveneens misleid door de 
verkeerde weergave van den opdruk in den Michel-Catalogus 
jare 1934, waarin de „M" als een magere uitgehongerde letter 
aangegeven wordt. In de uitgave 1936 is deze fout verbeterd, 
en ziet men een cliché van het geheele zegel, met den juisten, 
vetten opdruk erop weergegeven. 

AFWIJKENDE TEEKENINGEN BIJ DE ZEGELS 
VAN TUNIS. 

L'Echo de la Timbr. maakt er opmerkzaam op, dat van het 
1 frank zegel, dat in twee kleuren bestaat ook de teekeningen 
afwijken. 

Bij de eerste uitgifte m donkerbruin is het afdak vanaf den 
zegelrand tot het torentje geheel wit, daarentegen bij de 
tweede uitgifte in ofijfbruin is het afdak beschaduwd door 
kleine streepjes. De 2 uitgiften zijn dus gemakkelijk te onder
scheiden. V. C. 

EEN POSTZEGEL VAN 1/20 CENT. 
Het is wellicht niet algemeen bekend, dat bij onze zuider

buren heden ten dage nog frankeerzegels van 1 centime, of
tewel 1/20 Nederlandsche cent, van vroegere uitgiften benut 
worden. 

In de tegenwoordige serie komt deze lage waarde niet voor. 
De 1 centime wordt nu nog vaak benut als aanvullende waarde 
b.v. bij een 5 centimes préoblitéré. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIIIIIIIIIIIIf lI l l l l l l l l l l l l l 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^ 

„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
(het z.g. Jubileumboek). 

Eocemplaren van dit boekwerk zijn verkrijgbaar 
bij de administratie ä f2,50 plus f 0,80 porto. 
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Venezuela: 94, 134. 
Vereenigde Staten v. N.-A.: 50, 69, 93, 

111, 183, 155, 175, 195, 214, 281, 283, 
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Virginische Eilanden: 93. 
West-Samoa: 174, 195. 
Yougo-Slavië: 7, 27, 29, 113, 155, 195, 214, 

231, P. 8, 72, 158. 
Zanzibar: 134, 215, P. 235. 
Zuid-Afrika: 68, 98, 195, P. 97, 197. 
Zuid-Rhodesia: 93, 195. 
Zuid-West-Afrika: 98, 215, P. 235. 
Zweden: 27, P. 54. 
Zvidtserland: 28, 50, 155, 282, P. 32, 158, 

217, 235. 

Onze Philatelie: 129. 
Oostenrijk-Hongarije, de veldpost van: 1, 

21, 45. 
Op elkaar lijkende voorstellingen enz.: 162. 
Overzicht tijdschriftartikelen: 12, 59, 80, 

119, 140, 184, 202, 222, 288. 
Phil. Allerlei: 18, 41, 62, Apr. X, 84, 103, 

127, 148, 167, Sept. VI, 188, 206, 226, 
Dec. X, 243. 

Philatelistenloketten: Jan. I, Feb. I, Mrt. I, 

Apr. I, Mei I, Juli I, Aug. I, Sept. I, Oct. 
I, Nov. I, Dec. I. 

Phil, propaganda onder de jeugd: 65. 
Poolsche porto-provisoriën: 101. 
Portretgalerij: 14, 40, 79, 99, 120, 144, 179. 
Postzegelveilingen bij het Staatsbedrijf der 

P.T.T.: 149. 
Prijsvraag: 82, 204. 
Rusland, Zemstwo-zegels: 85, 105. 
Spitzen, H. J.: 118. 
Tandenmeter: Apr. XI. 
Tentoonstellingen en congressen. 

Brussel: 41, 61, 83, 102, 146, 164, 188, 205. 
Groningen: 83, 103, 124, 145, 204. 
Hannover: 83. 
Koningsbergen: 83, 124, 145. 
New-York: 83, 205. 
Parus: 188, 243. 

Verborgen schatten: 143. 

Vereenigingen, verslagen, enz.: 

„Breda" te Breda: Jan. III, Feb. IV, Mrt. 
III, Apr. I l l , Mei V, Juni II, Juli II, 
Aug. V, Sept. II, Oct. IV, Nov. I l l , 
Dec. II. 

„De Globe" te Arnhem: Jan. VI, Feb. IX, 
Mrt. VI, Apr. VI, Mei VIII, Juni V, 
Juli IV, Aug. VI, Sept. IV, Oct. VIII, 
Nov. VI, Dec. VI. 

„Gouda" te Gouda: Nov. I, Dec. IX. 
„Groningen" te Groningen: Jan. VIII, 

Feb. IX, Mrt. VII, Apr. VII, Mei IX, 
Juni VI, Juli V, Aug. VII, Sept. V, 
Oct. IX, Nov. VII, Dec. VII. 

„Haagsche Phil. Ver." te Den Haag: Jan. 
V, Feb. VII, Mrt. V, Apr. V, Mei VI, 
Juni III, Sept. I l l , Oct. VII, Nov. V, 
Dec. V. 

„Heerlen" te Heerlen: Jan. IX, Feb. X, 
Mrt. VIII, Apr. VIII, Mei X, Juni VII, 
Juli V, Oct. X, Nov. VIII, Dec. VIII. 

„Helder" te Helder: Jan. VIII, Feb. X, 
Mrt. VIII, Apr. VIII, Mei X, Juni VI, 
Juli V, Aug. VII, Sept. V, Oct. X, Nov. 
VIII, Dec. VIII. 

„Helmond" te Helmond: Jan. X, Feb. XII, 
Mrt. IX, Apr. IX, Mei XI, Juni VII, 
Juli VI, Aug. VII, Sept. VI, Oct. XI, 
Nov. IX, Dec. IX. 

„'s-Hertogenbossche Ver. v. Postzegelver
zamelaars" te Den Bosch: Jan. IX, Feb. 
XI, Mrt. IX, Apr. IX, Mei X, Juni VII, 
Juli VI, Sept. VI, Oct. XI, Nov. IX, 
Dec. VIII. 

„Hollandia" te Amsterdam: Jan. IV, Feb. 
VI, Mrt. IV, Apr. I l l , Mei V, Juni II, 
Juli II, Aug. V, Sept. I l l , Oct. V, Nov. 
IV, Dec. III. 

„IJmuiden en Omstreken" te IJmuiden: 
Juni I, Juli VII, Aug. VII, Sept. VI, 
Oct. XI, Nov. X, Dec. IX. 

„Ligue Internat. Aérophilatélique" te Den 
Haag: Jan. X, Feb. XII, Mrt. X, Apr. 
X, Mei XI, Juni VIII, Juli VII, Aug. 
VII, Sept. VI, Oct. XII, Nov. X, Dec. IX. 

„Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren" te 
Den Haag: Feb. XII. 

„Ned. Ver. v. Postzegelverzamelaars" te 
Amsterdam: Jan. II, Feb. I l l , Mrt. I, 
Apr. I, Mei IV, Juni I, Juli I, Aug. IV, 
Sept. I, Oct. I l l , Nov. I, Dec. I. 

„Nieuwe Phil. Ver." te Groningen: Feb. 
XI, Mrt. IX, Apr. VIII, Mei X, Juli VI, 
Sept. V, Nov. IX, Dec. VIII. 

„Op Hoop van Zegels" te Haarlem: Jan. 
VII, Feb. IX, Mrt. VII, Apr. VII, Mei 
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IX, Juni V, Juh V, Aug. VI, Sept. V, 
Oct. IX, Nov. VII, Dec. VII. 

„Philatelica" te Den Haag: Jan. V, Feb. 
VIII, Mrt. V, Apr. V, Mei VII, Juni III, 
Juh III, Aug. VI, Sept. IV, Oct. VII, 
Nov. V, Dec. V. 

„De Philatelist" te Geleen (L.): Mei XI. 
„Rotterdam" te Rotterdam: Jan. VII, Mei 

VIII, Juni V, Oct. VIII, Nov. VII, 
Dec. VII. 

„Utrechtsche Phil. Ver." te Utrecht: Jan. 
V, Feb. VII, Mrt. IV, Apr. IV, Mei VI, 
Juni III, Juh III, Sept. I l l , Oct. VI, 
Nov. IV, Dec. IV. 

„De Vliegende Hollander" te Nijmegen: 
Dec. I, 238. 

„Zeeuwsch-Vlaanderen" te Terneuzen: 
Mrt. IX, Apr. IX, Juni VII, Aug. VII, 
Nov. IX. 

„Zuid-Limburg" te Maastricht: Jan. VIII, 

Feb. X, Mrt. VIII, Apr. VII, Mei IX, 
Juni VI, Juh V, Sept. V, Oct. X, Nov. 
VIII, Dec. VIII. 

Verzekering van postzegels enz.: 39. 
Vóór 40 jaar: 12, 34, 58, 76, 99, 119, 141, 

162, 178, 179, 200, 220, 238. 
Waller-medaille: 140. 
Wat in 1934 verschenen is: 42. 

WDJ K©©PEN 
Series, pakketten en afzonderl i jke zegels in groote hoeveelheden. Zend ons eens 
een opgave uwer aanbiedingen. Wi j schenken daaraan onze nauwkeur igste 
aandacht en betalen contant . Onze naam voor ser ieuzen handel is were ldbekend. 

IHI. Ë. NAfêl^DS S € © . 
Grootste Huis van de wereld in den Postzegel-groothandel. 
108 MASSACHUSETTS AVENUE, B O S T O N , U.S.A. . , „ 

Verschenen en uit voorraad leverbaar: 
D e NIEUWE S u p p l e m e n t e n (1936) 

voor het Schaubek-album 
voor het Schwaneberger-album 
voor het Ka-Be-album 
voor het Be-Ba-Nederland-album. 

Geeft ons het nummer van Uw album op en 
wij bezorgen U de gewenschte aanvulling. 

Houdt Uw album bij 
en wacht niet te lang 

met bestellen. 
De oplage van „Supplementen" op albums is 

zeer beperkt . 

POSTZEGELHANDEL 
G. KEISER & ZOON, 

PASSAGE 25 , - DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. POSTGIRO 4262. 

(531) 

l K. ßflETeOM, 
A A N K O O P 
VEILINGEN 
V E R K O O P 

DEN HAAG. S S 
Lange Poten 15a, 
Telefoon 117020 . 

120e Postzegelveiling 
TE 'S-GRAVENHAGE, 

HOTEL VICTORIA, SPUISTRAAT, 
op 1 7 en 1 8 December 1 935. 
121e Postzegelveiling: 

tweede helft Januari 1 936. 
122e Postzegelveiling: 
tweede helft Februari 1 936. 

Veilingcatalogi gratis op aanvraag! 

J. K, RIEÏÏDIM, 
Lange Poten 15a, DEN HAAG. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
(697) 
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1 De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
van 3 5 jaar systematische aankoopen. 

Nederland en Koloniën. 
De zeldzame tj^en en 
tanJingen, gebruikt en 
ongebruikt, voorradig. 

Europa. 
Gebruikt en ongebrviikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

E n g e l s c h e Koloniën en 
andere Overzee . 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel. ZiCHTZENDINGEN. 

3 5 Southamptonstreet, ^ ^ , H ® U Ï Ï 2 A M I E I S r Strand, London W.C. (̂ 55) 

„Wjj begrijpen er niets... 
meer van, wanneer de Europa-verzamelaars 
nog de voorkeurjgeven aan het buitenlandsche 
fabrikaat," schrijft het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie in het nummer van Sep
tember, pagina 186. 

„Het zesdeclig Excelsior-album vinden wij een 
prachtig product," wordt verder geschreven. 

De prijs in zes deelen is f 40,—, 
te betalen^ in jmaandelijksche termijnen van 

De klembanden zijn met kunstieder over
trokken, en op deze banden wordt 25 jaar 
garantie gegeven. 
Nederlandsch fabrikaat. Nederlandsche tekst. 

J. HEBUS' POSTZEGELHANDELN.y. 
KEIZERSGRACHT 478 (bij de Leidschestraat) 
Telefoon 32264. AMSTERDAM-C. (542) 

^tMi^*HÉtarfta ^ ^ ^ r f ^ A M l f e M t e ^mabmé 

postzegelhandel p. Hoogerdi||[, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEPOON 112874. POSTREKENING 9299S. 

CATALOGUSSEN 1936. 
Yvert, geheele wereld f 4,50^ 
Senf, Europa f 1,45 
Senf, geheele wereld f 2,35 
Michel, Europa f 1,75 
Michel, geheele wereld f 2,50 

PORTO EXTRA. 
Prijslijst van postzegelpaickettenr 

albums en alle benoodigdhedenf 
op aanvraag, gratis verkrijgbaar. 

(532) 

in 
n VOLGENS GEHEEL NIEUW SYSTEEM.! 

Zoo juist verschenen: België en Koloniën, compleet in 10 secties; elke sectie afzonderlijk verkrijgbaar. 
Prijs compleet slechts f 8,50 (band f 2,50, elke sectie f 0,60). 

Reeds verschenen: Zwitserland compleet 3 secties, Finland 1 sectie, Egypte 2 secties, Tsjecho-Slovakije 
3 secties. Zweden 2 secties. Polen 3 secties, New-Foundland 2 secties. Canada 2 secties, Vereenigde Staten 

van Amerika 5 secties, enz., enz. ^^"^^^ 
Neder land en Ko lon iën compleet met typen en tandingen verschijnt eerstdaags! 

Importeurs voor Nederland en Koloniën: ^ I ^ I P A S E I P > ® S f I E G E I H Ä N D E L 
Dr. van Mierlostraat 18, Breda. Telefoon 2125. Giro 257891. (695) 
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