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121» POSTZEGELVEILING 
OP 2 9 , 3 0 EN 31 JANUARI 1936, 
te 's-Gravenhage, in Hotel „Victoria", Spuistraat, 

Deze belangrijke veiling zal bevatten: 
NEDERLAND EN KOLONIËN, 
VLIEGPOST, EUROPA, 
OVERZEE, RESTANTEN. 

Vraagt per omgaande den geïllustreerden catalogus. 

Voor de 1 2 2 e VEILING worden tot 
1 Februari a.s. nog inzendingen tegemoetgezien. 
Stelt U nog heden met ons in verbinding. 

R E N T E L O O S V O O R S C H O T . 

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

(8) 

Onze begin Januari-veiling was een succes. 
De prijzen bewogen zich over het algemeen op een 
hooger niveau dan in 1934 en 1935 het geval was. 
Ziehier eenige derJ voornaamste opbrengstprijzen 

(alle exclusief 10 procent opgeld): 
xVEDERLAND 1864, 10 cent, postfrisch 

blok van 4 ƒ 180,— 
IDEM, 1869, 1 cent zwart, blok van 10 

op brief - 85,— 
CURACAO, ƒ1,50, koning, vel van 25 

zegels -130,— 
SURINAME, ƒ 1,—, koning, vel van 25 

zegels -110,— 
IDEM, ƒ2,50, koning, vel van 25 zegels -140,--
NAPELS, 5, 10, 20 en 50 grano, samen 

op een brief (Yvert fr. 2000,—) . . . - 95,— 
OLDENBURG, nr. 8 (fr. 1750,—) . . . - 41,-
SAARGEBIED, 1929, Weldadigheid 

(fr. 540,—) - 22,-
ZWITSERLAND, Waadt, 5 c. (Yvert 

fr. 1000,—) - 40,— 
IDEM, idem - 37,— 
IDEM, Neuchatel, 5 c. (fr. 2250,—) . . - 83,— 
IDEM, Zürich, 4 rappen (fr. 6000,—) . - 325,— 
IDEM, idem, 6 rppn., hr. 10 (fr. 800,—) - 30,— 
IDEM, idem, 6 rppn., nr. 10a (fr. 900,—) - 33,— 
Voor onze Maart-veiling kan nog goed materiaal 
worden ingezonden. - Billijke voorwaarden. 

Desverlangd voorschot. 

y . HeUer's Postzegelhandel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 

tieëedigd Malcelaar en Phiiatelistisch Expert. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON 33324. 

POSTGIRO 21278. 
Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische 
belangen naar beste weten te behartigen ! 
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TE KOOP GEVRAAGD 
tegen r e d e l i j k e n p r i j s e l k e 

P O S T Z E G E L V E R Z A M E L I N G . 

C o n t a n t e b e t a l i n g . 

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

(6,1) 

Catalogns Wederland en Koloniën, 
met alle typen en tandingen, 

kleuren, nuances, 
bewerkt door P. C. Korteweg, 
uitgave 1936/1937, verschijnt 

in Februari. 

d^jiijl^. 25 cent. 
Indien men vóór 1 Februari 
bestelt, is de prijs 2 0 cent . 
PLUS 5 CENT PORTO. 

Supplementen op alle albums Nederland en Koloniën 
^^};0C^l verschijnen in Februari. 

N.V. J. HEBDS'POSTZEaELH&NDEl, 
Keizersgracht 478, Amsterdam. 
Na 1 Februari: Gravenstraat 4. 

MAX POOL, Den Haag. 
A A N K O O P - V E I L I N G E N - V E R K O O P . 

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

MIJNE a.s. 

74e Postzegel veiling 
is in bewerking en zal BINNENKORT 

ie A M S T E R D A M plaats vinden. 

WW Voor DEZE veiling kunnen bijvoe
gingen nog tot 1 Februari a.s. worden 

toegezonden. 

WILTU VERKOOPEN? 
ENDT U TOT MIJ! 

hetzij voor directen, contanten verkoop, 
want steeds ben ik KOOPER van 
goed ve rzo rgde COLLECTIES tegen 
CONTANT geld, 

hetzij voor verkoop in VEILING, want 
OOK DAN is het UW BELANG zich 
onverwijld met mij in verbinding te stellen. 

VEILINGCONDITIES worden op aan
vraag gaarne kenbaar gemaakt, terwijl 
bij belangrijke objecten persoon l i j ke 
bespreking ter p l aa t se kan plaats 
hebben en op verzoek RENTELOOS 
VOORSCHOT wordt verstrekt! 

DISCRETIE VERZEKERD! 

VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING! 

MAX POOL, Den Haag. 
STEVINSTRAAT 7 0 . 

Telefoon 5 5 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 
Bankiers: Amsterdamsche Bank N.V., Den Haag. 
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ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

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

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

15e . l aargang . Breda, 16 J a n u a r i 1936. Nr . 1 (169) . 

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 Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W, A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften). 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z ; buitenlandsche poststukken 
aan J J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein ajr , Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Van Oldenbarneveltstraat 2, Nijmegen. 

ADVERTENTIËN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 , - 17,50 1/9 , - 5,50 
1/3 . - 12,50 1;12 „ - 4,50 
1/4 , - 10,— 1/16 , - 4,— 
1/6 „ - 730 1/18 , - 3 , -

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 "/„ reductie. 
De adminis t ra t ie behoud t zich he t 
recht voor adver ten t iën , zonder opgaaf 
van redenen, ter plaats ing te weigeren. 

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

To t hec plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslaeen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 49J6. Postrekening 37183. 

een rood, blauw en zwart stempelkussen beschikte, dat bij 
de afstempeling geheel naar willekeur werd gebruikt. Een 
verzameling Indische zeebriefstempels maakt dan ook een 
kleurigen indruk, terwijl mede de variatie, grootte en vorm 
het oog aangenaam aandoen. 

Bijzonder interessant is bovendien, hoe de geleidelijke ont
wikkeling van de stoomvaart ten koste van de zeilvaart in 
deze stempels tot uitdrukking komt. In 1825 deed de stoom
boot in Indië haar intrede; het was de particuliere stoomer 
„Van der Capellen", die in Indië zelf gebouwd was en met 
succes tot 1840 de kustvaart onderhield. 

Met de komst van het eerste Nederlandsche stoomschip, de 
„Willem de Eerste", in Indië in 1836, valt samen de ver
schijning van stempel 5. Langen tijd was het een raadsel, wat 
de letters P.S.B, in dat stempel wel zouden beteekenen, doch 
uit bovenstaande, typische coincidentie, en de aanduiding 
„Per Stoomboot" of „Per Stoomer", die men op verschillende 
van stempel 5 voorziene brieven aantreft, mag met zeer 
groote waarschijnlijkheid geconcludeerd worden, dat deze 3 
letters de afkorting zijn van Per Stoom Boot. Het nieuwe 
vervoermiddel werd derhalve een speciaal stempel waardig 
gekeurd ! 

Naast stempel 5 bleven de bestaande zeebriefstempels 1 
en 2 en daarna 3 en 4 gehandhaafd, vermoedelijk alleen voor 
per zeilschip vervoerde post. Het beschikbare materiaal laat 
echter niet toe daaromtrent voldoende gefundeerde conclusies 
te trekken. Geheel in de lijn van deze veronderstelling is 
echter, dat met de vorderingen in de stoomvaart het post
vervoer per zeilschip geleidelijk aan zou vervallen, waardoor 
de „zeilvaartstempels" overbodig zouden worden. Inderdaad 
verdwijnen de stempels 3 en 4 omstreeks 1847 van het tooneel, 
terwijl het „stoombootstempel" 5 gehandhaafd bleef. In dat 
jaar was het aantal particuliere stoomers aanmerkelijk toe
genomen, terwijl ook het gouvernement reeds over 6 stoom-
schepen beschikte ! 

Voorloopig onverklaarbaar is het daarom, dat we omstreeks 
1860 naast nr. 5 de stempels 8 en 9, die zoozeer op nr. 2 en 1 
gelijken, zien verschijnen. Het geringe aantal overgebleven 
brieven met die stempels 8 en 9 laat nog geen conclusies toe. 

Alle hierboven besproken stempels waren algemeene stem
pels, zonder vermelding van plaatsnaam; zij werden op alle 
inkomende en uitgaande zeebriefcorrespondentie geplaatst. 
Nr. 1 t.m. 6 waren te Batavia in gebruik, nr. 6 en 7 te Se-
marang, tervsrijl van nr. 8 en 9 nog niet met zekerheid is na 
te gaan op welke van deze beide plaatsen zij hebben dienst 
gedaan. 

Omstreeks 1836 verschenen de eerste zeebriefstempels met 
plaatsnaam; vermoedelijk had Soerabaja hiervan de primeur 
en geleidelijk werden alle grootere kantoren daarvan voor
zien. Deze laatste stempels vertoonen alle de vorm van nr. 11, 
met uitzondering van die van Soerakarta (nr. 12), Anjer 
Ongefrankeerd (nr. 13) en Makasser Gefrankeerd en On
gefrankeerd (nr. 14). 

Daar in de periode, waarin al deze stempels werden ge
bezigd, het verzenden van gefrankeerde zeebrieven onge-

BIJ DEN AANVANG VAN HET NIEUWE JAAR. 
Redactie en administratie wenschen alle lezers en adver

teerders een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. 

UITBREIDING STAP VAN VASTE MEDEWERKERS. 
Het is ons een voorrecht te kunnen mededeelen, dat de heer 

R. E. P. Maier, te Amsterdam, van wiens hand reeds eenige 
belangwekkende studies in den vorigen jaargang zijn op
genomen, zich bereid heeft verklaard te worden opgenomen 
onder de vaste medewerkers. 

Wij zeggen genoemden heer hiervoor dank; de inhoud van 
het Maandblad zal door zijn medewerking aan belangrijkheid 
ongetwijfeld winnen. 

DE INDISCHE ZEEBRIEFSTEMPELS 
door R. E. P. MAIER. 

De gewoonte om per schip ver-
T / ^ T V T T ^ / ^ " ^ T voerde brieven van een speciaal 
I Af l \ I / \ _ ' l > | stempel te voorzien, dateert uit 
C^f f-ïï "|~> T T ï T * ^^ tweede helft der 18e eeuw. 
^ | — J I r^ I j f V l l j P' Cockrill vermeldt in zijn aar-
**'•*• • ' " ^ * j -»* .v*># jjg. ^gj.jjjg ^^ocean Mails", dat 

reeds in 1799 zeebriefstempels in 
gebruik waren. Er zijn echter oudere bekend; wellicht is het 
oudste een Engelsch stempel, dat voorkomt op de adreszijde 
van een brief, die in 1769 „met vriend D. G. G." van de 
Valsche Baai (bij Kaap de Goede Hoop) naar Amsterdam 
werd verzonden, te Londen blijkbaar normaal gepost werd 
en aldaar in zwart bovenstaand stempel ontving. 

In Indië werd gedurende de periode der V.O.C-, Fransche 
en Engelsche stempels, d. i. van 1788 tot 1816, in officieele 
stukken wel van s c h e e p s b r i e v e n gesproken, maar een 
speciaal stempel daarvoor werd niet in gebruik gesteld. Dit 
geschiedde eerst naar aanleiding van het gouvernementsbesluit 
van 12 Sept. 1818, nr. 26, regelende het postvervoer tusschen 
Indië en overzeesche landen, waarin o. m. werd bepaald, dat 
de postmeester te Batavia alle uit Nederland aangebrachte 
brieven, naarmate de al dan niet-frankeering, moest stem
pelen met één der stempels: ZEEBRIEF / FRANCO of 
ZEEBRIEF / ONGEFRANKEERD. 

Op het einde van 1818 deed derhalve het zeebriefstempel 
in Indië zijn intrede; het handhaafde zich bijna 60 jaar en 
eerst omstreeks 1875 verdwijnt de benaming z e e b r i e f 
definitief uit de Indische stempels. 

In den eersten tiJd van gebruik werden deze zeebrief
stempels, die steeds op de adresziJde moesten worden aan
gebracht, uitsluitend in rood afgedrukt, doch vanaf omstreeks 
1832 treft men ze ook aan in zwart en later mede in blauw. 
Eenige regelmaat in het gebruik van de kleur is niet te be
speuren; het maakt den indruk, dat elk postkantoor over 
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INDISCHE ZEEBRIEFSTEMPELS. 

ZEEBRIEF 

15 

ZEEB5TEF 

14 

(ZEEBRIEF) 
16 

bruikelijk en vaak ook onmogelijk was, is het aantal bewaard 
gebleven franco zeebriefstempels veel geringer dan die met 
aanwijzing „ongefrankeerd". 

Al deze gevarieerde en kleurige zeebriefstempels werden 
afgeschaft biJ de invoering der postzegels in 1864. Toch 
verdwenen zij nog niet geheel, want nu kregen de in zee
havens gelegen postkantoren daarvoor in de plaats het in 
veel eenvoudiger kleed gestoken stempel ZEEBRIEF in 
rechthoekig of achthoekig kastje (nr. 15 en 16). Deze stem
peltjes moesten worden afgedrukt op de adreszijde van alle, 
per scheepsgelegenheid van b u i t e n Ned.-Indië aange
brachte brieven of pakketten; in het binnen-Indisch verkeer 
werden de zeebrieven afgeschaft. Later werden deze stempels 
ook gebruikt op naar Nederland verzonden correspondentie. 

Wanneer deze laatste zeebriefstempels werden afgeschaft 
is niet met zekerheid na te gaan; in 1874 waren ze nog in 
gebruik, in 1876 niet meer. 

Een meer gedetailleerde beschrijving der verschillende zee
briefstempels volgt hieronder. Nrs. 1 t.m. 7 waren zoowel 
aankomst- als vertrekstempels, 8 t.m. 14 als regel vertrek-
stempels, 15 en 16 als regel aankomststempels. 

1. ZEE BRIEF FRANCO. 
Is te Batavia in gebruik geweest. Men komt het sporadisch 

tegen en het is slechts, in rood, bekend van 1834. Aangezien 
het tegelijk met nr. 2 werd gebezigd, mag men de periode 
van gebruik gelijk aan deze stellen, n.1. van 1818 tot 1838. 

2. ZEE BRIEF ONGEFRANKEERD. 
Is, evenals 1, als algemeen stenapel te Batavia gebruikt 

van 1818 tot 1838. In rood bekend van 1819 tot Maart 1838, 
in zwart in 1832 en in blauw in 1835-1838. 

Stempels 1 en 2 werden omstreeks begin 1839 afgeschaft 
en vervangen door 3 en 4. 

3. ZEEBRIEF FRANCO met posthoorntje. 
Een eveneens te Batavia gebruikt stempel, in blauw bekend 

van 1839 tot 1844 en vrijwel even schaars als nr. 1. 
4. ZEEBRIEF ONGEFRANKEERD met posthoorntje. 
Tegelijk met 3 te Batavia gebruikt; bekend in rood van 

1839 en in blauw van 1839 tot 1846. In de tweede helft van 
1844 werd het, door wegvalling der laatste 2 letters, ver-

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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minkt, zoodat men daarna slechts te lezen krijgt ONGE-
FRANKEE. 

Tegelijk met stempel 4 vindt men meermalen de hieronder 
afgebeelde stempels van 60 ct., 90 ct. en 150 ct., om het 
verschuldigde port aan te duiden. 

ÖO^ Q O * 1 5 0 1 
Deze stempeltjes, gewoonlijk in blauw en soms in zwart 

afgedrukt, worden ook op andere brieven uit dien tijd aan
getroffen. 

Omstieeks 1847 schijnen de stempels 3 en 4 te zijn af
geschaft en bleef alleen in gebruik stempel nr. 5. 

5. ZEEBRIEF ONGEPRANKEERD P.S.B. 
Dit „stoombootstempel" is te Batavia gebruikt naast stem

pel 4 en heeft vermoedelijk alleen gediend voor zeebrieven, 
die per stoomboot werden vervoerd. Het is bekend in rood 
van 1835 tot 1863 en in zwart van 1838 tot 1839. Men mag 
derhalve aannemen, dat dit stempel tot aan de invoering 
der postzegels in 1864 heeft dienst gedaan. 

Een identiek stempel voor gefrankeerde zeebrieven is niet 
bekend. 

6. ZEEBRIEVEN ONGEFRANKEERD. 
Een te Semarang gebruikt, algemeen stempel, uitsluitend 

in rood bekend van 1819 tot eind 1825. 
7. ZEEBRIEVEN FRANCO. 
Tegelijk met nr. 6 te Semarang gebruikt en bekend in rood 

van 1821. 
Deze stempels 6 en 7 hebben hun ontstaan vermoedelijk 

evenals nr. 1 en 2, te danken aan het hiervoren reeds ge
noemde gouvernementsbesluit van 12 September 1818, nr. 26. 
Zij zullen dus eind 1818 zijn in gebruik gesteld en hebben 
tot omstreeks 1826 dienst gedaan. 

Er zijn van deze stempels slechts weinige bewaard ge
bleven, die dan meestal nog onvolkomen zijn. Hoe sierlijk 
van vorm ook, schijnen zij door hun grootte niet aan de eisch 
van duidelijkheid en doelmatigheid te hebben beantwoord. 
Omstreeks 1826 werden zij afgeschaft en niet direct ver
vangen. 

8. ZEEBRIEF ONGEFRANKEERD. 
Men treft dit stempel in rood aan op brieven tusschen 

Semarang en Batavia v.v. in de jaren 1860-1861. De oor
sprong en het gebruik er van kon, wegens materiaalgebrek, 
nog niet nader worden vastgesteld. Merkwaardig is de over
eenkomst met stempel 2. 

9. ZEEBRIEF FRANCO. 
Dit stempel is in een enkel exemplaar bekend op een brief 

van 1861, waarop het, naast een rood kaststempel BILLITON, 
in zwart is afgedrukt. Opvallend is de overeenkomst met 
stempel nr. 1. 

10. ZEE BRIEF ONGEFRANKEERD. 
Een ruw, blijkbaar plaatselijk vervaardigd stempel, dat in 

zwart is aangetroffen op brieven uit Banka naar Batavia in 
1841. De letters zyn onregelmaig, de A scheef en de beide N's 
verkeerd gesneden ! 

Een met nr. 10 identiek stempel voor gefrankeerde brieven 
is nog niet aangetroffen. 
11. FRANCO ZEE BRIEF MANADO. 
In dit type werden, zooals reeds hierboven is vermeld, 

sedert omstreeks 1836 stempels verstrekt aan alle grootere 
postkantoren. Do verftrekking schijnt steeds paarsgewijze te 
hebben plaats gehad, n,l. met de teksten FRMviCÖ en ON
GEFRANKEERD. Men treft ze in de kleuren rood, blauw en 
zwart aan, doch vele afdrukken zijn besmeurd en onduidelijk. 
Bovendien zijn nog lang niet al deze stempels teruggevonden; 
die, welke thans bekend zijn, zyn in onderstlandj lijst op
genomen. De stempels FRANCO en ONGEFRANKEERD zijn 
afgekort tot resp. F. en O., terwijl de vernielde jaartallen 
betrekking hebben op het oudst bekende stempel. 

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

Lijst der bekende stempels in type 11. 
AMBOINA 
FORT WILLEM I AMBARAWA 
BAGLEN 
BANDA 
BANJARMASSING 
BANKA 
BANJOEWANGI 
BATAVIA 
BENKOELEN 
BEZOEKI 
CHERIBON 
DJOCJOKARTA 
KEBOEMEN RES. BAGELEN 
KR A WANG 
MAGELANG 
MACASSAR 
MANADO 
PADANG 
PALEMBANG 
PASSOEROEWAN 
PATTIE 
PEKALONGAN 
PONTIANAK 
REMBANG 
RIOUW 
SAMBAS 
SAMARANG 
SALATIEGA 
SERANG 
SUMEDANG 
SOURABAYA 
SOERAKARTA 
TAGAL 
TERNATE 
TIMOR 
TJIANJOER 

0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0 . 
0 . 
0. 
0 . 
0 . 
0 . 
0. 
0. 
0. 

0 . 
0. 
0 . 
0. 

0 . 
0 . 
0 . 

0 . 
0. 
0 . 

0. 

0. 
0 . 

0 . 
0. 
0 . 

en 

en 
en 
en 

en 
en 
en 
en 
en 
en 

en 

en 
en 

en 
en 

en 
en 
en 

en 
en 

en 
en 

F. 

F. 
F. 
F. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

F. 
F. 

F. 
F. 
F. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

F. 
F. 
F. 
F . 
F. 
F. 

1843. 
1849. 
1858. 
1844. 
1845. 
1853. 
.— 

1845. 
1850. 
1853. 
1854. 
1851. 
1859. 
1843. 
1852. 
1845. 
1845. 
1845. 
1840. 
— 

1859. 
1847. 
1844. 
— 

1851. 
1851. 
1838. 
1846. 
1848. 
1861. 
1836. 
1846. 
— 

1845. 
1844. 
1855. 

Het lijstje is, zooals men ziet, nog voor uitbreiding vat
baar. 

Een merkwaardig stempel is dat van Batavia in type 11. 
Het is uiterst schaars en schynt óf maar heel kort óf slechts 
zeer sporadisch gebruikt te zijn. Men schijnt in de plaats 
daarvan vrijwel uitsluitend stempels 3 tot 5 gebezigd te 
hebben. 

12. SOERAKARTA ZEEBRIEF. 
Is in rood, tegelijk met het ovale stempel SOERACARTA 

ONGEFRANKEERD, aangetroffen op een brief van 1843. 
13. ANJER -ZEEBRIEF Ongefrankeerd f 
Is bekend in rood en zwart uit de jaren 1842-1847. 
Een identiek stempel voor gefrankeerde brieven is nog niet 

aangetroffen. 
14. GEFRANKEERD ZEEBRIEF MAKASSER. 
Is eveneens bekend met den tekst ONGEFRANKEERD, 

beide in rood op brieven van 1843. De afdrukken zijn weinig 
duidelijk en reeds in 1845 waren zij vervangen door stempels 
in type 11. 

15. ZEEBRIEF in rechthoekig kastje. 
Bekend in zwart en rood van 1864 tot 1874. Was bestemd 

om geplaatst te worden op brieven ,afkomstig van plaatsen 
buiten den Indischen archipel. 

16. ZEEBRIEF in achthoekig kastje. 
Slechts bekend van een foto van een brief van 1865. Is 

blijkbaar onder dezelfde omstandigheden verstrekt en ge
bruikt als nr. 15. 

Iiiiiiilliiiiiill illiiiiiiHiiiiiilliiiiiilliiiiiill illiiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiriliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiil 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
| | i i i i l | | l | | | i i i i | | | l i i i i | | | | i i i i i | | | | | | i i i l l | | | i i i i | | | l i i i i ! | | l Ill | | | i i i i | | | | i m i | { | { | | i i i i | { | | i i i i | | | | i i i i i | | | i i i i | | { | i i i i i { | | in i i | 
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Urt^fiflen 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

AUSTRALIË. 
Frankeerzegels in het kangoeroetype, papier met het 

meervoudig watermerk C of A en kroon: 
2 shillings, bruinlila. 
1 pond, grijs. 

BRAZILIË (November 1935). 

^^^^^^^^ 

De Farroupilhasserie 
werd aangevuld met: 

1000 reis, violet; por
tret van den hertog van 
Caxias. 

De Roode Kruis serie 
met: 

200 + 100 reis, violet 
en karman. 

FRANKRIJK. 

CHILI. 
Het Bulletin Mensuel van December 1935 meldt het vol

gende „nakomertje" onder de dienstzegels, opdruk „Servicio 
del / Estado" in karmijn op frankeerzegel: 

10 centavos, blauw. (Yvert nr. 151). 
DANZIG. 

hÉM* • * * * M M « a i 

Weldadigheidszegels in 
verschillende teekeningen: 

5 f 5 pf., oranje. (S). 
10 4 5 „ groen. (L). 
15 I 10 „ rood. (S). 
Het papier toont het koer

seerend watermerk. 
Firma Keiser & Zn. te 

'sGravenhage dank voor 
toezending en bericht. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
De jarenlange grenskwestie 

tusschen dit land en Haiti 
schijnt nu eindelijk tot een 
oplossing te zijn gekomen. 
Deze heuglijke gebeurtenis 
werd dan gevierd door de 
uitgifte van vier speciale 
zegels: 

3 c , geel en bruin. 
5 „ roodbruin en bruin. 
7 „ bruin. 

10 „ violet en bruin. 
Op alle waarden is het portret van president Trujillo 

weergegeven met den datum 2027 Februari 1935, alsmede 
de nationale vlag. De 3 centavos is gedrukt in den vorm van 
een driehoek. 

ECUADOR. 
Tot stichting van een fonds ter ondersteuning van de 

landbouwers werd de 2 centavos der frankeerzegels van 
1934, Yvert nr. 315, voorzien van den rooden opdruk „3 ctvs. 
/ Segure / Social del / Campesino / Quito, 16 de / Otbre 
1935". 

Het gebruik van dit toeslagzegel is verplichtend gesteld 
voor alle correspondentie. De oplaag bedraagt twee millioen 
exemplaren. 

lÉMtÉIMÉÉÉÉMMÉiÉM 

PW*ff«ff«V««««*fWif<«*««V«B 

■ÉÉÉAMÉM 

Frankeerzegels volgens afbeeldingen, waarvan de toeslag 
ten goede komt aan de werklooze intellectueelen, kunste
naars en schrijvers: 

50 c. + 10 centimes, blauw. 
50 „ + 2 francs, steenrood. 

GRIEKENLAND. 
In het vorige nummer vermeldden 

wij ten onrechte als behoorende tot 
de plebiscietserie van 3 November 
1935 het portzegel 2 drachmen ver
miljoen. Deze serie bestaat slechts in 
de waarden 50 lepta op 40 lepta, 
3 drachmen op 3 drachmen, 5 drach
men op 100 drachmen en 15 drachmen 
op 75 drachmen (de 3 en 5 drachmen 
op portzegels; eerstgenoemde zoowel 
getand als doorstoken). 

Van de koerseerende serie frankeer
zegels verschenen de 10 en 25 drach
men in ongewijzigde kleuren, doch in 

geretoucheerde teekeningen, bij de eerstgenoemde waarde te 
herkennen aan enkele verticale lijntjes bij het grondvlak van 
den tempel, bij de 25 drachmen aan de gewijzigde waarde
cijfers. 

Weldadigheidszegels in het type der uitgifte 1934, doch 
met den landsnaam bovenaan: 

10 lepta, blauwgroen en donkergeel. 
20 „ blauw en donkergeel. 
50 „ olijf en donkergroen. 

Het gebruik dezer zegels is verplochtend gesteld van 25 
December tot 6 Januari van elk jaar. 

GUATEMALA. 
PWNVWW 

ÉüÉtiiiiiiiMi 
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MÉÉ*M 

Luchtpostzegels in diverse landschappenteekeningen, alle 
in het afgebeelde formaat. 

Voor het binnenland: 
2 centavos 
3 
4 
6 

10 
15 
30 
50 

, 
> 
» 

1 quetzal, 

, bruin. 
blauw. 
zwart. 
groen. 
roodviolet. 
karmijn. 
olijf. 
violet. 

rood. 

Voor het 
1 
2 
3 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
50 
1 

buitenland: 
centavo. 
centavos 

1 

> 
quetzal. 

bruin. 
, donkerrood. 

roodviolet. 
blauwgroen. 
bruinrood. 
rood. 
blauw. 
grijs. 
groen, 
d.karmijn. 

donkerblauw. 
Op alle waarden is de papegaai in donkergroen gedrukt. 

SCHENKT AANDACHT AAN IN DIT BLAD 
OPGENOMEN ANNONCES EN BEGUNSTIGT 
ZOO MOGELIJK ONZE ADVERTEERDERS ! 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, landschappen, pape
gaai, enz. 

1 centavo, bruin en rood. 
2 centavos, oranje en blauwgroen. (S). 
3 „ karmijn en blauwgroen. 
4 „ donkerblauw en rose. (L). 

IRAN (October 1935). 

Aanvullingswaarde der serie fran
keerzegels in nieuwe teekening. 

1 rial 50, blauw. 
Opdruk Postes Iraniennes op onder

staand frankeerzegel der uitgifte 1931: 
16 chahis, grjjs en vermiljoen (Yv. 

nr. 548). 

Nieuwjaarszegel, te benutten voor de 
frankeering der nieuwjaaiscorrespon
dentie: 

1% sen, rose. 
Het zegelbeeld stelt den heiligen berg 

Fuji voor. 
Dit zegel mag uitsluitend worden benut 

voor de frankeering van nieuwjaarskaar
ten, waarvan er bij de jaarwisseling 1934
1935 niet minder dan rond 600 millioen 
werden verzonden. 

JAPAN. 

■•«VfVVViViWvï 

MÉÉMAMMMÉII 

LIECHTENSTEIN. 

nmnnnppiwiuwpiifirii 

!,i34t— 

'̂ FURSTENTOM UFCHTLNS|EINj 

MÉÉÉM 

Frankeerzegels in nieuwe 
teekeningen: 

15 r., oranjerood. 
30 „ blauw. 
35 „ donkergroen. 
40 „ sepia. 
1 ir. 50, bruinrood. 

Eerstgenoemde waarde is 
gedrukt in het koerseerend 
klein, de andere in het af
gebeelde groote formaat. 

Achtereenvolgens stellen de teekeningen voor: Bendern 
a. d. Rijn, sneeuwlandschap, ruïne Schellenberg, regeerings
gebouw te Vaduz en Valüna. 

Met den dienstopdruk, kroon met den tekst Regierungs
dienstsache, zijn van bovengenoemde waarden te melden: 15, 
30 rappen en 1 franc 50. 

Alle zijn gedrukt op papier met zydevezels. 
MALAKKA. 

Frankeerzegels m nieuwe teekening, 
moskee, papier met het meervoudig 
watermerk in sierschrift: 

4 cents, oranje. 
5 „ bruin. 

40 
grijs. 
violet en rood. 

MANDSJOEKWO. 
Frankeerzegel met het portret van den keizer, opschrift in 

zes letterteekens: 
1 yuan, purper. 

MAROKKO (Britsche kantoren) (November 1935). 
Opdruk Morocco Agencies en waarde op onderstaand fran

keerzegel van GrootBritannië, fotogravure: 
5 centimes op }4 penny, groen. 

MEXICO. 

Herinneringszegels, 25e verjaardag der revolutie: 
10 centavos, violet. (E. Zapata). 
20 „ rood. (Madero). 

De laatste is gedrukt in liggend formaat en in dezelfde 
afmetingen als het afgebeelde luchtpostzegel. 

Luchtpostzegel volgens afbeelding, de menschvogel, een 
afgodsbeeld der Azteken: 

40 centavos, blauw. 
Het dient voor de frankeering van de luchtpostcorrespon

dentie tusschen Mexico en de V. S. van N.Amerika. 
NEGRISEMBILAN. 

Frankeerzegels in nieuwe wapenteeke
ning, papier met meervoudig watermerk 
in sierschrift: 

4 cents, oranje. 
5 „ bruin. 

40 
grijs. 
violet en rood. 

NICARAGUA. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt, dat ten gevolge van 

een omvangrijken diefstal van koerseerende frankeerzegels, 
onderstaande waarden werden voorzien van den opdruk 
„Resello  1935". 

Het zijn — nummers naar den Yvertcatalogus tusschen 
haakjes — de frankeerzegels: 

2 c. (366), 1 c. (516 I) , 3 e. (519 II) , 5 c. (523 II) en 
10 c. (527 I I ) ; 

luchtpostzegels: 15 c. (4), 20 c. (4a), 25 c. (4b), 50 c. (5), 
1 colon (6), 0.30 op 50 c. (79), 0.35 op 50 c. (80), 0.40 op 
1 colon (81), 0.55 op 1 eolon(82) en 10 op 25 c. (102); 

dienstzegels: 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 50 centavos en 1 colon 
(302311); 

luchtpostdienstzegels: 15, 20, 25, 50 centavos en 1 colon 
(913). 

NOORWEGEN. 
De in het vorige nummer aangekon

digde Nansenzegels zijn verschenen in 
de afgebeelde teekening en in de 
waarden: 

10 f 10 öre, groen. 
15 f 10 „ bruinrood. 
20 I 10 „ rood. 
30 J 10 „ blauw. 

De toeslag komt ten goede aan het 
internationaal Nansen comité, waar
uit politieke vluchtelingen en vader
landsloozen worden ondersteund. 

pWWfWPWftliHiPPI 

NORGElO'IOf.".« 
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J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Frankeerzegels met het portret van den 
sultan, papier met het meervoudig water
merk in sierschrifl. 

4 cents, oranje. 
5 „ bruin. 
8 „ grijs. 

40 „ violet en rood. 

PANAMA: 
Opdruk „Habilitada" op frankeerzegel der uitgifte 1926: 

5 centesimos, blauvsr. (Yvert nr. 149). 
30.000 exemplaren werden aldus overdrukt. 
PARAGUAY. 

iimiiiimTvvmTTV 

mM^^ä&, 1 m 
1 
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Kleurveranderingen bij onder
staande frankeerzegels, type 
krans en ster: 

10 centavos, ultramarijn. 
20 „ rose. 

Alsvoren bij het luchtpost
zegel: 

33 p. 75 c , rose. (Yv. 68). 
In nieuwe teekening, Incar

natie-kerk, verscheen het lucht
postzegel: 

102 pesos, rood. 

PERAK. 

Frankeerzegels met het portret van den 
sultan, papier met het meervoudig water
merk in sierschrift: 

4 cents, oranje. 

40 

bruin, 
grüs. 

violet en rood. 

PHILIPPIJNEN. 

iiiiiijmffFPWPfywypwwN e CCWAACNWlALin-PHIUPPIM» 

6 
16 
36 
50 

Ter gelegenheid van de verheffing dezer eilandengroep tot 
een statenbond (commonwealth), onder voorloopige suze-
reiniteit der V. S. van N.-Amerika, verscheen onderstaande 
serie frankeerzegels, alle volgens afbeelding: 

2 centavos, karmijn. 
„ violet. 
„ blauw. 
„ groengeel. 
,, bruin. 

Verschillende modern-gekapte en gekleede joffers bekijken 
een miniatuur-vrijheidsbeeld, getooid met de Phrygische muts. 

De teekening is afkomstig van den kunstenaar Fabian de 
la Rosa en stelt den „tempel van den menschelyken vooruit
gang" voor. ' 11 lij 

Den heer Wiltschut te Haarlem dank voor onverw^'lde toe
zending. 

Ter gelegenheid van -de vlucht der China-Clipper (zie onder 
V. S. van N.-Amerika) werden enkele waarden der koer-

seerende serie voorzien van den opdruk in goud „P. I. U. S. / 
Initial Flight / December 1935. 

De heer Wildschut toont ons daarvan: 
10 centavos, karmijn. 
30 „ donkeroranje. 

Engelsche bladen melden evenwel, dat ook de 1 peso met 
dezen opdruk is verschenen. 

POLEN. 

I M É É M É É É É M É É É M M É 

Frankeerzegels in de nieuwe 
landschappen-teekening, alle lig
gend formaat: 

10 groszy, groengeel. 
20 „ grijsviolet. 
25 „ donkergroen. 
30 „ rood. 

De zegelbeelden stellen achter
eenvolgens voor: het meer Morskie 
Oko, de kasteelen Czorsztyn, Bel
védère en Mir. 

PORTUGAL (October 1935). 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels: 

10 centavos, groenblauw. (H. de Zeevaarder). 
1 escudo, rood. (Pyloon). 
1 esc. 75, blauw. (Kathedraal). 

RUMENIE. 
Frankeerzegels in het koerseerende groote type, koning 

Karel in generaalsuniform, doch met toevoeging van het 
woord Posta: 

16 lei, groen. 
20 „ oranjerood. 

RUSLAND. 

! noMinaccct» 
Herinneringszegels aan den 25en 

terugkeer van den sterfdag van graaf 
Leo Tolstoi: 

3 k., zwart en violet. 
10 „ grijsblauw en bruin. 
20 „ groen en bruin. 

De zegels, alle in het afgebeelde for
maat, geven Tolstoi weer op verschil
lende leeftijden; de 3 kopeken tijdens 
de totstandkoming van zijn beroemde 
werk Oorlog en Vrede; de 10 kopeken 
tijdens zijn levensavond. De 20 kopeken 
is een reproductie van het gedenk-
teeken, opgericht in het Tolstoimuseum 
te Moskou, 

"" —— — j-)g oplaag bedraagt resp. 1.200.000, 
750.000 en 500.000 exemplaren. 

Phil. Sowjet Ass. dank voor toezending en bericht. 
SENEGAL. 

MMÉÉÉÉÉMÉÉÉÜM 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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De in het vorige nummer aangekondigde nieuwe frankeer
waarden zijn thans verschenen. 

rankeer segel 
1 centime, 
2 centimes 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
45 
50 

s: 
blauwviolet. 
bruinrood. 
blauwgrijs. 
roodoranje. 
lila. 
zwart. ■ 
karmijn. 
bruinzwart. 
groen. 
bruinrood. 
donkergroen. 
rood. 

65 „ donkerviolet 
75 „ bruin. 
90 „ karmijn. 

1 franc, violet. 
1 fr. 25 c , bruinlila. 
1 „ 50 „ blauw. 
1 „ 75 „ donkergroen. 
2 francs, lichtblauw. 
3 „ groen. 
5 „ bruingrijs. 

10 „ bruinrood. 
20 „ grijs. 

Op de waarden 1 t.m. 45 centimes is de spoorbrug Paid
herbe afgebeeld, op de overige de moskee van Diourbel. 

Luchtpostzegels: 
25 centimes, bruin. 
50 „ rood. 

1 franc, lila. 
1 fr. 25 c , geelgroen. 
2 francs, blauw. 
3 „ olijfgroen. 
3 fr. 50 c , violet. 
4 „ 75 „ oranje. 
6 „ 50 „ blauw. 
8 francs, zwart. 

15 „ bruinrood. 
Teekeningen: Afrikaansch landschap en vliegtuig boven 

karavaan. 
Portzegels in de afgebeelde cijferteekening: 

mmmmmmm 

hM MM 

5 centimes, geelgroen 
10 
15 
20 
30 
50 
60 

1 franc. 
2 francs. 
3 „ 

rood. 
violet. 
olijfgroen 
bruinlila. 
lila. 
oranje. 

zwart. 
blauw. 
karmijn. 

Maison Fischer te Parijs dank voor toezending. 

URUGUAY. 

«v^v 

M l i l l l M 

Frankeerzegels ter herinnering aan den 
dichter Florencio Sanchez, die 25 jaren 
geleden stierf: 

3 centesimos, groen. 
7 „ bruin. 

12 „ blauw. 
De oplaag bedraagt 2 millioen, 

4 millioen en 400.000 stuks. resp. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

I I I I W H H f l 
HOVEWBER t93S 

Luchtpostzegel, uitgegeven 
ter gelegenheid van de vlucht 
San FranciscoManilla v.v. 
door de „China Clipper": 

25 cents, blauw. 
Met deze waarde kon het 

verschuldigde port voor elk 
der drie etappen worden vol
daan, te weten: tot de Hawai 
eilanden 25, tot Guam 50 en 
tot de Philippijnen 75 cents. 

Het zegel is tevens geldig voor de frankeering van lucht
stukken op onverschillig welke Amerikaansche luchtlijn. 

Den heer Abma te Grand Rapids dank voor toezending. 

J. K. RIETDIJK. 

: | ^ ^ 

YOUGOSLAVIE. 
Kinderzegels, moeder met kinderen, belast met een toeslag: 

1 d. 50 f 1 dinar, bruin. 
3 „ 50 + 1 d. 50, blauw. 

In het volgend nummer brengen wij de afbeelding. 
ZWEDEN. 
Onderstaande frankeerze;gels in de koerseerende teeke

ningen zijn verschenen op zuiver wit papier: 
30 öre, bruin. (Koningsbuste). 
35 „ grijslila. (Koningsbuste). 
85 „ donkergroen. (Posthoorn). 

145 „ geelgroen. (Posthoorn. 
De zegels zijn uitsluitend vertikaal getand (10). 

r i v. B. 

Kiei^c Uit^ifter 
Oplaa^ci|1Fers,ea5.| 

DUITSCHLAND. 
Onderstaande frankeerzegels zijn met ingang van 31 De

cember j.1. buiten koers gesteld: 
Hindenburgtype van 1928: 5, 15, 25, 40, 50 en 80 pfennig 

(bruinzwart). 
Idem van 19301932: 4, 12 en 80 pfennig (geel). 
Idem overdrukt met 30.6.30: 15 pfennig. 
Frederik de Groote: 6, 12 en 25 pfennig. 
Koloniale herinneringsserie van 1934: 3, 6, 12 en 25 pfennig. 
Saarherdenking: 6 en 12 pfennig. 
Nationaalsocialistisch congres: 6 en 12 pfennig. 
Hindenburg rouwserie: 3, 5, 6, 8, 12 en 25 pfennig. 
Schillerherdenking: 6 en 12 pfennig. 
De 12 pfennig der Rijkspartijdagserie is gevonden met het 

watermerk hakenkruis waarbij dit verkeerd geplaatst is. De 
juiste plaatsing is die, waarbij de haken loopen in de richting 
van de klokwijzers. 

EGYPTE. 
Gibbons' Stamp Monthly meldt de 

cijfers der postcongresserie van 1934: 
Gedrukt: 

oplaag- en verkoop-

1 m. 
2 m. 
3 m. 
4 m. 
5 m. 
10 m. 
13 m. 
15 m. 
20 m. 
50 m. 
100 m. 
200 m. 
50 pi. 
1 £ 

Zooals men ziet werd 

502.000 
502.000 
502.000 
502.000 
802.000 
602.000 
502.000 
402.000 
602.000 
202.0D0 
202.000 
202.000 
17.000 
17.000 

van de waarden 

Verkocht: 
501.975 
501.975 
501.974 
501.975 
801.976 
601.966 
500.057 
401.976 
601.976 
201.907 
140.338 
56.234 
10.408 
7.553 

tot 50 milis. 
genoeg de geheele oplaag verkocht. De restanten van alle 
waarden werden vernietigd. 

ETHIOPIË. 
Stamp Collecting meldt de op handen zijnde verschijning 

eener roode kruis serie. De zegels zullen gedrukt worden in 
de koerseerende teekeningen, doch in andere kleuren en voor
zien van een rood kruis. 

FINLAND. 
Binnen enkele dagen verschijnt de gebruikelijke roode kruis 

serie in de waarden 1% markka | 15 penni, 2 markka + 
20 p. en 2>^ markka + 25 p. Zij zal portretten brengen van 
beroemde mannen uit de 18e en 19e eeuw. 

FRANKRIJK. 
De portzegels voor „recouvrements" zijn of worden buiten 

ZICHTZENDINGEN. 
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koers gesteld. Opgebruikt worden de waarden 1, 10 centimes, 
1 en 2 francs; de overige ziJn uit het verkeer genomen. 

MALAKKA. 
Geruimen tijd geleden wezen wij op veranderingen, die op 

dit schiereiland op postaal gebied werden voorbereid. De 
zegels der vier vorstendommen zouden dan geldig zijn in het 
geheele gebied. Deze verandering heeft zich thans voltrokken; 
onder de nieuwe uitgiften vindt men deze zegels aange
kondigd, voor elk land vier waarden. 

NIEUW-ZEELAND. 
Op 25 April 1915 landden de Anzacs (Australian New-Zea-

lands Army Corps) op Gallipoli als deelnemers aan den 
wereldoorlog. Op dien dag in 1936 zal een speciaal toeslag
zegel verschijnen, waarvan de extra opbrengst besteed wordt 
voor den bouw van een gedenkteeken. 

OOSTENRIJK. 
Met 31 December werden alle frankeerzegels, uitgegeven 

vóór de thans in gebruik zijnde kleederdrachtenserie, buiten 
omloop gesteld. Het zelfde geldt voor de portzegels der uit
giften 1925-1934. 

SALVADOR. 
Het derde eeuwfeest van de stichting der stad San Vicente 

— 26 December 1635 — zal een speciale serie frankeer- en 
luchtpostzegels brengen, elk van vijf waarden. 

SYRIË. 
In den loop van dit jaar wordt te Damascus een industrie-

en landbouwtentoonstelling gehouden. Voor deze gelegenheid 
zal een serie speciale frankeerzegels verschijnen van 19 waar
den (0.10 piastre - 100 piastres) en een serie luchtpostzegels 
van 10 waarden (0.50 piastre - 100 piastres). 

Als lokaas voor de liefhebbers wordt nog gemeld, dat 
„slechts" 20.000 complete series zullen worden uitgegeven. 

URUGUAY. 
De voorgenomen uitgifte van een serie frankeerzegels, be

last met een toeslag, om daaruit de kosten te bestrijden voor 
het aanschaffen van een luchtvloot, gaat niet door. De be
zwaren, aangevoerd door den postzegelhandel, die dreigde 
deze zegels te boycotten, hebben hun uitwerking niet gemist. 

ZUID-AFRIKA. 
The South African Philatelist geeft de volgende getallen 

der jubileumzegels van koning George V: 
Gedrukt: Verkocht: 

yc, penny 15.360.000 9.352.876 
1 penny 45.900.000 27.302.203 
3 pence 1.192.800 926.625 
6 pence 1.698.000 996.263 

v. B. 

Nederland er 
Overzeesche 
Gewesler 

NEDERLAND. 
Geldigheidsduur Cura^ao-herdenkingszegels. 
De persdienst van het hoofdbestuur der P.T.T. meldt: 
Aangezien gebleken is dat nog een groot aantal Curaeao-

herdenkingszegels bij het publiek in voorraad is, is de geldig
heidsduur dezer zegels, welke aanvankelijk zou eindigen op 
31 December 1935, verlengd tot 31 December 1936. 

De oplaag van het luchtvaartfondszegel. 
Een persbericht meldt, dat blijkens de voorloopige cijfers 

van het bijzondere frankeerzegel, dat met een toeslag ten 
bae van het nationaal luchtvaartfonds verkrijgbaar was, in 
totaal ruim 336.000 stuks zijn verkocht. 

De netto-opbrengst boven de frankeerwaarde bedraagt 
rond ƒ12.000. 

••*«««««■** 
^ 

Nieuwe etsingnummers en tandingen. 
5 cent Q: R 450, tanding Gl. 
Eerst thans kunnen wiJ dit nummer, dat ons alleen nog 

maar bij geruchte bekend was, met zekerheid melden. 
De twee typen van de 12>< cent port. 

De heer A. van der Wil
ligen meldde ons een in
teressante vondst bij de 
koerseerende eenkleurige 
portzegels van 123^ cent. 
Zooals bekend verschenen 
de zegels van deze serie 
eerst in tweemaal gedrukt 
(1912), rand en waarde 
met CENT afzonderlijk, 
later (1915) in éénmaal 
gedrukt. Het kenmerk van 

de druk in twee drukgangen bij de VlYx cent is het kleine 
cijfer 2 van de breuk, waarvan de bovenkrul weinig gebogen 
is; bij de latere druk in éénmaal is de kleine 2 anders van 
vorm, de krul is veel meer gebogen. 

Er zijn nu exemplaren gevonden, zoowel gebruikt als on
gebruikt, waarbij de krul van de kleine 2 sterk gebogen is, 
zooals dus bij type II, eenvoudige druk, maar waar duidelijk 
bij blijkt, dat de druk in tweemaal geschied moet zijn. Of de 
kleur van het middenstuk is iets anders dan van de rand, of 
het middenstuk is verschoven ten opzichte van de rand, wat 
natuurlijk ook een bewijs is voor de tweevoudige druk. 

Bekend zijn dus nu: 
12)^ cent, type I, tweevoudige druk; 
12 K cent, type II, tweevoudige di'uk; 
12)4 cent, type II, eenvoudige druk. 
Ben exemplaar is hier afgebeeld, naast een in éénmaal ge

drukte 12K cent. Men ziet, dat op het eerste zegel (het nieuw
ontdekte) de waardeaanduiding lager staat dan gewoonlijk. 

Afwijkingen. 
Van den heer Jac. Keijzer te Zaandam zagen wij een zegel 

van 10 cent grijs wijde arceering van 1922 met groote witte 
vlekken in de teekening, waar de inkt had losgelaten bij het 
afweeken. Aangenomen wordt, dat op deze plaatsen gom op 
de voorkant van het papier terechtgekomen is, die dus bü 
bevochtiging mét de drukinkt is verdwenen. 

Verder toonde de heer K. ons een NederlandCuragaozegel 
van 6 cent (1934) met een zeer duidelijke witte band over 
het zegel, een gevolg van een vouw in het papier tijdens het 
drukken. 

NED.INDIE. 
Een opdrukvervalsching IM op 2>^ gld. luchtpost. 
De heer Jos. Maussen te Tilburg zond ons ter inzage een 

opdrukluchtpostzegel van 1928 van Xy^ op 2'A gulden, waar
van de opdruk hem verdacht voorkwam, en die inderdaad 
valsch bleek te zijn. 

üfWIfVttlVIl 

l,UCMTPOST 

f0'\ 

De opdruk is uitstekend nagemaakt en daarom buiten
gewoon gevaarlijk; er zijn maar weinig verschilpunten met 
de echte. De afmetingen van den opdruk kloppen precies, het 
woord „Luchtpost" is ook feilloos. Verschillen zijn te vinden 
in de beide breuken 14■ Bij beide is de kleine 2 iets afwijkend, 
de valsche helt iets meer naar links dan de echte. De kleine .1 
van de linkerbreuk heeft een lange ophaal (langer dan rechts) 
op de echte zegels; bij de vervalsching is de ophaal veel 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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korter. Een kleine beschadiging van de propeller naast de 
rechtervleugel is mischien geen constant kenmerk. Tenslotte 
is de hoogte van de rechter ster, die de oude waarde 2% be
dekt, bij de echte zegels 5 mm., bij het valsche exemplaar 
4>2 mm. 

Het zegel werd echter terstond verraden door de afstem
peling ! De datum daarvan is 8.7.30, terwijl deze serie na 
31.1.30 niet meer geldig was. Het kan niet genoeg gezegd 
worden: let bij verdachte zegels eerst op het stempel. 

De bewuste opdruk maakte deel uit van een geheele serie 
valsche opdrukken, waarvan de kenmerken overeenkwamen 
met de in het Maandblad van Februari 1935 beschreven ver
valsehingen. Laatstgenoemde waren met groote waarschijn
lijkheid in Nederland vervaardigd; de serie waartoe de boven
beschreven 1% gld. behoort is echter uit België afkomstig. 

Opmaken van oude uitgiften. 
Wü kwamen in het bezit van een voorschrift voor post-

ambtenaren (van eind December 1934), waarin aanwijzingen 
worden gegeven om eerst zegels van oude uitgiften op te 
gebruiken, teneinde zoo spoedig mogelijk tot algemeen ge
bruik van de nieuwe emissie 1933 te geraken. Bepaalde rech
ten, zooals dat van 12 J4 c. voor telegrafische postwissels, 
van kwitantiewissels e. d., moeten u i t s l u i t e n d met 
oudere zegels voldaan worden, desnoods door combinaties, 
b.v. 734 4 - 5 cent, 10 + 234 cent. De oude zegels in de 
waarden 3, 10, 15, 20, 30, 3234, 35, 50 en 60 cent, waarvan 
nog groote hoeveelheden voorradig zijn, moeten in de eerste 
plaats worden opgeruimd. 

Door het magazijn zullen voor aangevraagde waarden, die 
in de oude emissies niet meer voorradig zijn, door combi
neering lagere waarden worden verstrekt. 

Er wordt verder nog de aandacht op gevestigd, dat de 
door de z.g. philatelistenkantoren verkochte aantallen zegels 
van de nieuwe serie grooter zijn dan bij verkoop uitsluitend 
voor verzameldoeleinden het geval behoeft te zijn ! 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
In de provincie is aan de postkantoren verkocht de twee

talige dubbele briefkaart van 50 c. blauw met den rooden 
opdruk van 35 + 35 in een vierkantje. 

Ook verscheen de nieuwe groene kaart met het mantel-
wapen en met de propaganda tegen den coloradokever. 

BRITSCH-GUYANA. 
Bern verdeelde een briefomslag van 2 c. bruin op wit papier 

146 : 92. De stempel vertoont den boogschietenden visscher. 
CANADA. 
Zooals gewoonte is geworden duiken hier weder plotseling 

tot nu toe onbekende, al eenigen tijd geleden verschenen 
poststukken op. Het zijn briefkaarten van % c. blauwviolet, 
tekst Engelsch; van 1 c. groen, kennelijk in drie soorten, 
namelijk zonder tekst en bestemd voor reclames, met alleen 
Engelschen tekst en met een tekst in twee talen; van 2 c. 
bruin met één- en tweetaligen tekst; van 1 -|- 34 c. groen en 
violet, tekst alleen Engelsch, en dan nog 1 + 1 c. groen 
met alleen Engelschen en met dubbelen tekst. Deze stukken 
hebben het borstbeeld van koning George in uniform in een 
staand ovaal in den stempel. Boven den kop in een versierde 
boog de landsnaam, waarboven in de hoeken ahornbladeren. 
Aan beide zijden Postes en Postage. De waarde-aanduiding 
in een rechte lijn onderaan. 

Voorts nog twee kaarten van 1 c. groen en van 2 e. bruin, 
waarbij de stempel van de hoogerbeschrevene afwijkt doordat 
het borstbeeld van den koning vervangen is door een naar 
links gerichten medaillonkop van den koning. De groene kaart 
is alleen met tweetaligen tekst gezien, de bruine is voor 

reclames bedoeld en draagt dus heelemaal geen tekst. Het 
merkwaardige bij deze kaart is dat terwijl de waarde
aanduiding gewoonlijk cents luid+ thans cent gedrukt is 
geworden. 

CEYLON. 
De briefomslag van 6 c. karmijnrose op roomkleurig papier 

verscheen in twee nieuwe formaten, 137 : 108 met spitse klep 
en 151 : 90 met afgeronde dito. 

DUITSCHLAND. 
Bern verstrekte de voor de werving voor de in den winter 

te houden Olympische spelen bestemde briefkaarten. Het is 
een kaart van 6 pf. bruin welke met 4 pf. opslag verkocht 
wordt en een kaart van 15 pf. purper, waar 10 pf. bovenop 
komt. Het karton is roomkleurig. In don stempel de Daitsche 
adelaar met de 5 Olympiaringen. Op de linkerhelft, van de 
voorzijde is een afbeelding van den Alptop bij Garmisch-
Partenkirchen gegeven; daaronder staat met de Olympia
ringen versierd te lezen: Olympische Winterspiele / Gar
misch-Partenkirchen / 6 - 16 Februari 1936. 

Bij gelegenheid van de postzegeltentoonstelling in Frank
furt a. M. van 30 November tot 1 December 1935 werd een 
privaatkaart van 3 pf. bruin uitgegeven, welke aan de achter
zijde over het geheele oppervlak een afbeelding van het 
Thurn und Taxis paleis draagt. Bovendien verkregen de ge
wone briefkaarten van 5 en 6 pf. een gelijksoortige ver
siering aan de achterzijde en werden deze op de tentoon
stelling verkocht. 

FRANKRIJK. 
Het is een buitengemeen fraaie serie prentbriefkaarten 

welke ons via Bern onder de oogen kwam. Hoewel de afbeel
dingen van 1 tot en met 15 genummerd zijn, hebben de eerste 
5 kaarten ook 5 verschillende stempels en komen de prentjes 
in 3 kleuren voor en zijn ze op 2 soorten papier gedrukt. Dat 
zijn er dus 30. De stempels zijn alle van 90 c. rood in nuances 
en stellen in deze eerste 5 stuks voor: de Notre Dame, de 
Champs Elysées, Grand Palais met fontein, de tombe van 
Napoleon en de Madeleine. De volgende serie van 5 draagt 
als stempel „Le Conciergerie", maar de prentjes komen in 
6 kleuren voor, namelijk lichtbruin, sepiabruin, zwartbruin, 
purper, violet en groen, dus ook weer 30. 

De laatste serie van 5 hebben ook maar één stempel: „Le 
grand lac du bois" en schijnen alleen maar in één kleur, olijf
groen op roomkleurig karton te ziJn uitgegeven. De afbeel
dingen zijn in particuliere drukkerijen vervaardigd, o. a. bij 
Yvon en bij Desfossés. Er zijn dus 7 verschillende stempels, 
15 afbeeldingen (genummerd) en totaal 65 soorten. Het op
schrift Carte postale verschilt bovendien ook in kleur en 
lettertype. Ik zag de geheele serie niet compleet en weet dus 
nog niet of daardoor wellicht het aantal soorten nog ver
groot kan worden. 

GROOT-BRITANNIE. 
De in omloop zjjnde omslag voor aangeteekende stukken 

van 434 d. rood in formaat G heeft aan de achterzijde een 
plaats gekregen om den naam en het adres van den afzender 
te vermelden. 

ITALIË. 
Bern bracht een nieuw groot formaat postblad van 50 c. 

lila op grijs karton met de gebruikelijke afbeelding en face 
van den koning in den stempel. 

Ook nog een postpakketkaart van 4 1. olijfgroen met tekst 
in de zelfde kleur. De koningskop in den stempel K naar links. 

MEXICO. 
Zooals Bern mededeelt verscheen reeds 5 October een post

blad uitsluitend voor binnenlandsch verkeer van 25 c. bruin 
op wit papier in de afmetingen 146 : 86. Het vouwt in vieren 
open, heet Correograma, is gelinieerd aan twee zijden van 
de vier, heeft op de voorzijde een doorschijnend vak dat over
eenkomt met een deel aan de binnenzijde, waar het adres van 
den geadresseerde behoort geplaatst te worden. De stempel 
bevindt zich links onderaan de voorzijde en het geheel is 
door een groenen rand omgeven. Perforatie ontbreekt, want 
het blad moet met een kleefmiddel gesloten worden. 

.1. K. RIETDIJK. ZICHTZENDTNGEN. 
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NEGRI SEMBILAN. 
Eveneens vanuit Bern geschiedde de toezending van een ge

heel nieuwen omslag voor geldzendingen. Dit soort poststuk 
was voor dit land nog niet bekend. De waarde is 15 c. blauw 
op wit linnenpapier, de afmetingen nagenoeg volgens for
maat G. De stempel vertoont in hoogdruk, wit op blauwen 
ondergrond, een gelijkbeenigen driehoek op de punt staande, 
doch waarvan de staande zijden gebogen lijnen zijn. Daarin 
een landswapen, het geheel omgeven door de noodige in
schriften in een cirkelrand welke zelf weder door een ge
golfde lijn omgeven is. 

OOSTENRIJK. 
Op 1 December werd de postzegeldag gevierd door het uit

geven door den bond der Oostenrijksche philatelistenvereeni
gingen van drie privaatkaarten van 3 gr. lila, 5 gr. rood en 
12 gr. bruin met de waardestempels der drachtenserie. 

PAHANG. 
Het voorbeeld van Negri Sembilan is gevolgd, kleur en for

maat is eender, ook de stempel, met dit verschil, dat in den 
driehoek nu het beeld van den vorst en face gesteld werd. 

PERAK. 
Als boven. Ook hier natuurlijk den regeerenden vorst, doch 

in profiel. 
POLEN. 
Een nieuwe stadsbriefkaart van 10 gr. lichtgroen op zeem

kleurig karton verscheen. De stempel laat het Morskiemeer 
in de hooge Tatra zien. 

ROEMENIE. 
Nieuwe soorten poststukken zijn te melden, en wel dienst

poststukken voor de Roemeensehe gerechtsdienaren. Ze dragen 
alle een grooten vierkanten stempel met den kop van den 
koning naar links in een dubbelen cirkel, waarin Posta Ro
mana gedrukt staat. Links van den stempel is een weeg
schaal als teeken der gerechtigheid en rechts een loodrecht 
staande posthoorn aangebracht. Onder den koningskop in 
een vliegenden band de waardeaanduiding. 

Te vermelden is: Ie een eenvoudige uitnoodiging om voor 
het gerecht te verschijnen met een aanhangende bevestiging 
van het overhandigen der uitnoodiging. Deze stukken hebben 
den vorm van postwlsselformulieren van andere landen en 
zijn te samengevouwen 210 : 150 mm. Er zijn verschillende 
soorten, te weten van 8 lei groen voor oproepingen voor het 
gerecht ter plaatse; van 16 lei zwart als het hof op een 
andere plaats gevestied is, van 75 lei rood voor telegrafische 
oproeping en schriftelijke bevestiging en ten slotte van 105 lei 
blauw als zoowel oproeping als bevestiging per telegraaf ge
schieden moet. 2e. Oproeping met geliiktijdige overmaking 
van acten enz. in briefvorm, formaat 245 : 180. Extra daar
aan hangt dan nog een bevestiging als boven omschreven. 
Voor deze omslagen moet 15 1. zwart voor het bezorgen ter 
plaatse en 25 1. violet voor het overige verkeer in het land 
vergoed worden. 3e. Gelijksoortige omslagen als onder 2e om
schreven, doch alleen voor het toezenden van acten, derhalve 
zonder de uitnoodiging om te verschijnen. Dit werd in 2e aan
gegeven met „CU citatie", hetgeen dus hier is weggelaten. 
Deze omslag bestaat maar in één soort van 16 1. zwart voor 
het plaatselijke verkeer. 

SAN MARINO. 
Naar ik verneem zijn nieuwe briefkaarten te melden van 

10 c. groen, van 10 + 10 c. groen, van 30 c. rood en van 
30 + 30 c. rood, in twee soorten, van boven of beneden samen
hangend. Alle kaarten groot formaat en wit karton. Voorts 
nog een pakketkaart van 40 c. zwart op zeemkleurig karton. 

SELANGOR. 
Ook hier een omslag voor Rbrieven als bij Negri Sembilan. 

In den stempel hier een moskee met een alleenstaanden boom 
er naast. 

SPANJE. 
Te melden is een privaatbriefkaart van 25 c. blauw met 

in den stempel het zinnebeeld der republiek. Het papier is 
wit. 

SWAZILAND. 
Geheel in het type van de reeds bekende kaart van 1 d. 

verscheen nu ook de kaart van Ĵ  d. groen op zeemkleurig 
karton. 

YOUGOSLAVIE. 
Een nieuwe briefkaart voor het binnenland van 0,75 d. 

groen op zeemkleurig karton verscheen, dragende in den 
stempel den kop van den jongen koning Peter II. 

ZWITSERLAND. 
Een nieuwe spoorwegkaart voor douanegoederen van 10 r. 

(Teil) zag het licht. Het opschrift briefkaart in drie talen 
is nu heelemaal naar links verschoven, zoodat meer plaats 
verkregen is voor dienstgebruik. Onder stempel en tekst een 
breede horizontale streep. Aan de voorzijde is de geheele 
tekst violet gedrukt in de kleur van den stempel. Aan de 
achterzijde is de tekst rood. Van de vorige kaarten zijn meer 
dan eens nieuwe herdrukken besteld, zoodat verschillende 
drukdata bestaan. 

NEDERLAND. 
De 4regelige tekst: GOEDKOOPE KERST & NIEUW

JAARS / TELEGRAMMEN / & GESPREKKEN, bekend 
sedert 1931, kwam gedurende de laatste dagen van December 
1935 wederom voor, links van den enkelringstempel Amster
dam C.S., rechts van den enkelringstempel 's Gravenhage en 
van den dubbelringstempel Rotterdam, onderin 3 vijfstralige 
zwarte sterren. 

Eénregelige kantoornaamstempels tusschen 2 lijnen voor 
visite en nieuwjaarskaarten zagen we dit jaar uit AMSTER
DAM CS., 's GRAVENHAGE (nieuw) en HAARLEM in on
geveer 3 mm. hooge letters en uit ROTTERDAM zonder 
lijnen, hoogte der Istters 5 mm. 

Op aanteekenstrookjes kwam in roodviolette inkt de 4 mm. 
hooge kantoornaam HULST gestempeld voor. 

De hulppostkantoren B e u g e n , C h a a m en L a n g e 
w e g werden met ingang van 16 December 1935 vervangen 
door een poststation, terwijl een nieuw poststation P a r k 
D o o r w e r t h dien datum werd gevestigd. 

Met ingang van 1 Januari 1936 werd het hulppostkantoor 
I r n s u m omgezet in een poststation. 

Op 16 Januari 1936 werd een postagentschap genaamd 
ARNHEMJacob Marislaan gevestigd en het postagentschap 
's GRAVENHAGETheresiastraat opgeheven. 

NEDERLAND. 
Dienstorder H. 773 van 18 December meldt o. m.: 
De korting van 30 9Ï op het port der bij abonnement of door 

middel van een frankeermachine gefrankeerde (geadresseerde) 
stukken en monsters, welke ten getale van minstens 250 ip 
de plaats van terpostbezorging moeten worden besteld, is in
gaande 16 dezer verhoogd tot 50 '7< ■ 

Francotyp. 
Machine 149 II. 
Sedert enkele maanden is deze machine naar Den Haag 

overgebracht, waartoe alleen de datumstempel gewijzigd werd 
in 'sGravenhage. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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AANGESLOTEN VEREENIGINGEN. 

Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie is het OFFI
CIEEL ORGAAN van de volgende vereenigingen: 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, te 
Amsterdam. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „HoUandia", te 

Amsterdam. 
Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Internationale Vereeniging „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Globe", te 

Arnhem. 
Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van 

Zegels", te Haarlem. 
Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen. 
Nieuwe Philatelistenvereeniging, te Groningen. 
Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen", te Terneuzen. 
's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 

te 's-Hertogenbosch. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond", te Hel

mond. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Philatelist", te 

Geleen (L.). 
Postzegelvereeniging „IJmuiden en Omstreken", te IJmui-

den. 
Philatelistenvereeniging „Gouda", te Gouda. 
Nederlandsche Vereeniging van Luchtpostverzamelaars „De 

Vliegende Hollander". 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelver

zamelaars. 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

BEKRONINGEN. 
Van z\jn bestaan af — dat is dus in een tijdvak van 14 

jaren — werd het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op 
ALLE binnen- en buitenlandsche tentoonstellingen, op welke 
het werd ingezonden, bekroond, vaak met de hoogste onder
scheidingen. Het aantal bekroningen bedraagt thans reeds 
29, n.L: 

Bronzen medaille: Luxemburg 1922. 
Bronzen medaille: Briinn (Tsjecho-Slowakye) 1923. 
Zilveren medaille: Weenen 1923. 
Verguld zilveren en zilveren medaille: 's-Gravenhage 1924. 
Zilveren medaille: Parijs 1925. 
Gouden medaille: Frankfurt am Main 1926. 
Bronzen medaille: New York 1926. 
Verguld zilveren medaille: Straatsburg 1927. 
Diploma: Neu-Titschein (Tsjecho-Slowakije) 1927. 
Verguld zilveren medaille: Amsterdam 1927. 
Verguld zilveren medaille: Luxemburg 1927. 
Zilveren medaille: Monte-Carlo (Monaco) 1928. 
Diploma: Trencine (Tsjecho-Slowakije) 1928. 
Zilveren medaille: Durban (Zuid-Afrika) 1928. 
Zilveren medaille: Londen 1928. 
Zilveren medaille: Le Havre 1929. 
Zilveren medaille: Danzig 1929. 
Zilveren medaille: Malang (Ned.-Indië) 1930. 
Verguld zilveren medaille: Algiers (Noord-Afrika) 1930. 
Verguld zilveren medaille: Antwerpen 1930. 
Verguld zilveren medaille: Rotterdam 1930. 
Zilveren medaille: Berlijn 1930. 
Eervolle vermelding: Parijs 1930. 
Verguld zilveren medaille: Soerabaja 1931. 
Bronzen plaquette: Straatsburg 1932. 
Zilveren medaille: Weenen 1933 („Wipa"). 
Verguld zilveren medaille: Amsterdam 1934. 
Verguld zilveren medaille: Koningsbergen 1935 („Ostropa"). 

J. K. RIETDIJK. 

VOORLOOPIGE AANKONDIGING. 
Voorjaarsvergadering van den Raad van Beheer van het 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op Zondag 1 Maart 
1936 te 's-Gravenhage. 

RAAD VAN BEHEER. 
Ter kennis van de leden der verschillende vereenigingen 

wordt gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie voor het jaar 1936 is samengesteld 
uit de beeren: 

W. G. DE BAS, te Utrecht. 
J. D. VAN BRINK, te Maastricht. 
dr. P. H. VAN CITTERT, te Utrecht. 
J. C. CRAMERUS, te Breda. 
J. J. DEGGELLER, te 's-Gravenhage. 
A. S. DOORMAN, te Voorburg. 
L. VAN ESSEN, te Hilversum. 
P. S. VAN 'T HAAFF, te 's-Gravenhage. 
J. A. KASTEIN, te Amsterdam. 
J. N. H. VAN REST, te 's-Gravenhage. 
C. J. REIJERSE, te 's-Gravenhage. 
L. C. A. SMEULDERS, te Breda. 
W. G. ZWOLLE, te Amsterdam. 
Toegevoegd met een adviseerende stem de beeren: 
J. C. HEIDENREICH, te Arnhem. 
J. P. TRAANBERG, te Haarlem. 

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

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

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

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

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

DE ADMINISTRATIE. 

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

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

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

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

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

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

ZICHTZENDINGEN. 
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NEDERLANDSen POSTMUSEUM. 

Gevestigd in het gebouw van het hoofdbestuur der P.T.T., 
Kortenaerkade 11, te 's-Gravenhage. 

Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 
van 10—4 uur en op eiken len Zaterdag der maand van 
2—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 

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

Tentoongesteld zijn thans: 
a. de postzegels van Abessynië (Ethiopië); 
b. de postzegels van 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 234—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda: voorlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 234—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2)^—4 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 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Nijmegen: 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 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 21 
December 1935, in hotel-café-restaurant „Neuf", Kalver-
straat, Amsterdam. 

Opening om 14.10 uur. Aanwezig het voltallig Bondsbe-
stuur. De voorzitter heet alle leden welkom op deze laatste 
Bondsbestuursvergadering van het kalenderjaar 1935. 

De agenda bestaat uit drie deelen: 
A. een kleine agenda van drie punten; 
B. een „korte inhoud van door het dagelijksch bestuur af

gedane stukken van 5 September tot 15 December 1935"; 
C. een „korte inhoud van te behandelen brieven op de 

Bondsbestuursvergadering van 21 December 1935". 
Deze drie gedrukte agenda's zond de eerste secretaris tijdig 

te voren aan alle Bondsbestuursleden toe; de agenda's B en 
C, ingevolge besluit der Bondsvergadering te Groningen d.d. 
7 September j.L, ditmaal óók aan de secretarissen der aan
gesloten vereenigingen. 

De notulen van de Bondsbestuursvergaderingen dd. 20 April 
1935 te Amsterdam en d.d. 6 September 1935 te Groningen 
worden — na voorlezing — ongewijzigd goedgekeurd. De ver
gadering besluit het hoofdbestuur der P.T.T. te Bandoeng of
ficieel te bedanken voor de instelling van brievenbussen voor 
Philatelisten op eenige belangrijke postkantoren in Indië (zie 
December-nummer Maandblad, blz. 234). Besloten wordt het 
pakket oude tijdschriften op postzegelgebied, door mr. 
Vuijstingh te Utrecht ter beschikking van den heer De Bas 
gesteld, aan te bieden aan het postmuseum. 

Ad A. Kleine agenda. 
1. Keurt de Bondskeuringscommissie alleen voor leden van 

biJ den Bond aangesloten vereenigingen of kan een ieder zich 
tot deze commissie wenden ? 

De vergadering is eenparig van oordeel, dat ieder zich tot 
deze commissie voor keuring van zegels moet kunnen wenden. 
De heer Jorissen, hoofd van de keuringscommissie, wijst er 
echter op, dat artikel 1 van het keuringsreglement keuring 
alleen voor Bondsleden beslist voorschrijft. De voorzitter en 
de eerste secretaris merken op, dat het dan toch wel eigen
aardig is, dat buitenlanders, niet-Bondsleden, hun zegels kun
nen laten keuren tegen gereduceerd tarief ! Zulks is een ver
keerde toestand. Hoofdzaak is, dat valsche zegels worden ken
baar gemaakt en deze valsche zegels kunnen van een niet-
Bondslid in handen van een Bondslid overgaan. Bovendien 
zouden leden van kleine vereenigingen, die niet bü den Bond 
ziJn aangesloten, hun zegels niet door de keuringscommissie 
kunnen doen keuren. Het algemeen philatelistisch belang be
hoort in deze te gaan boven Bondsbevoorrechting. Waar het 
keuringsreglement is vastgesteld door het Bondsbestuur en 
niet door de Bondsvergadering, zal het dagelijksch bestuur 
dit reglement herzien en ter wijziging aan het Bondsbestuur 
voorleggen. Het herziene reglement, waardoor keuring van 
zegels — ook voor niet-Bondsleden —• mogelijk zal zijn, zal 
t. z. t. in het Maandblad worden afgedrukt. 

2. Te Koningsbergen heeft zich het geval voorgedaan, dat 
een jurylid der tentoonstelling buiten mededinging had in
gezonden. Door onverwachte omstandigheden kon dit jurylid 
zijn functie niet waarnemen. Kan nu zijn inzending — „auto
matisch" — in aanmerking worden gebracht voor beoor
deeling ? De heer Zwolle had beloofd, dat de Nederlandsche 
Bond dit punt bij de F.I.P. aanhangig zou maken. De ver
gadering is van oordeel, dat zulks niet „automatisch" kan ge
schieden, daar de soort van inzendingen buiten mededinging 
door een jurylid een geheel andere kan ziJn dan die van een 
inzending, welke voor beoordeeling in aanmerking komt. Wel 
kan „desgewenscht" in vorenbedoeld geval een dergelijke in
zending mededingen naar bekroning. In dezen geest zal de 
Bond bij de F.I.P. een voorstel indienen voor de agenda harer 
jaarvergadering 1936. 

3. De vraag omtrent de noodzakelijkheid tot instelling van 
een perscommissie, zoowel naar aanleiding van hetgeen in de 
laatste Bondsvergadering ter zake is besproken, als in ver
band met het in den laatsten tijd opnemen in dagbladen van 
artikelen, die getuigen van weinig kennis van en waardeering 
voor de philatelie, zal tegelijk behandeld worden met punt 4 
van de agenda der te behandelen stukken. 

Ad B. Door het dagelijksch bestuur afgedane stukken. 
1. Van Hr. Ms. particulieren secretaris is een dankbetui

ging ontvangen voor het aan H. M. de Koningin tijdens het 
Bondsdiner te Groningen gezonden telegram van hulde. 

2. Het Indisch zegel ƒ 2,50 kopstaand Dienst van den heer 
Julius te Arnhem werd door de keuringscommissie gratis ge
keurd en echt bevonden. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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3. Aan de keuringscommissie is het leedwezen van het 
Bondsbestuur uitgedrukt, geen ruggespraak met deze com
missie te hebben gehouden vóór plaatsing van den „Oproep'' 
op blz. II van het Mei-nummer van het Maandblad. De 
keuringscommissie heeft sedert haar werkzaamheden her
vat. 

4. Aan den persdienst der P.T.T. is opgave verstrekt van 
de namen en adressen der secretarissen van de aangesloten 
vereenigingen, in verband met de toezending van het „P.T.T.-
Nieuws". 

5. Van den heer Keiser is een dankbetuiging ontvangen 
voor de hem toegezonden Waller-medaille 1935. 

6. Van den heer Gatsonides is een dankbetuiging ontvangen 
voor de hem toegekende Costerus-medaille 1935. 

7. De wisselbeker is overgegaan uit het tijdelijk bezit van 
mr. Vuijstingh te Utrecht in dat van den heer De Raaij te 
Amsterdam. Ten onrechte wordt gemeend, dat de beker het 
vaste eigendom van den tijdeltiken bezitter wordt, wanneer 
deze hem tweemaal achtereen wint. Het bekerreglement 
spreekt slechts over „drie maal winnen" (in totaal !). 

8. Op een desbetreffende vraag van den heer Benders is 
geantwoord, dat voor aansluiting bij den Bond de konink-
lyke goedkeuring van een vereeniging wordt vereischt. Meer
malen is in het Bondsbestuur de vraag opgeworpen, of hand
having van dezen eisch practisch nut heeft. Ter zake zal het 
oordeel van den rechtskundigen raadsman van den Bond in
gewonnen worden, waarna dit punt in een der volgende 
Bondsbestuursvergaderingen nader onder de oogen zal 
worden gezien. 

9. Aan dr. Van den Berg te Apeldoorn zijn, op diens ver
zoek, onder verwijzing naar het jaarverslag van den eersten 
secretaris op blz. 170 en 171 van het September-nummer van 
het Maandblad en naar vorige verslagen, de Bondsstatuten 
toegezonden. 

10. De heer De RaaiJ te Amsterdam biedt zijn bemiddeling 
aan voor inwilliging van philatelistische wenschen ter gele
genheid van de internationale tentoonstellingen te New-York 
en Parijs. 

11. Op verzoek van den heer Van Essen werd op blz. I van 
het November-nummer van het Maandblad den lezers nog
maals gewezen op de verkrijgbaarstelling van het stempel
werk Vellinga aan zijn adres, Melkpad 33 te Hilversum. 

12. Ontvangen is het verslag van de jaarvergadering der 
F.I.P., gehouden te Brussel op 29 Mei 1935 (zie ook het ver
slag op blz. II van het Augustus-nummer van het Maand
blad). 

13. Op een desbetreffende vraag van den heer Lefering te 
Batavia werden dezen alle inlichtingen verstrekt, door hem 
verzocht in verband met eventueele oprichting van een 
N.O.I.-Bond, waarvan het Bondsbestuur vooralsnog de nood
zakelijkheid niet inziet, doch waarmede het gaarne bereid is 
samen te werken, hoewel het zich voorbehoudt de belangen 
onzer Indische leden te blijven behartigen. 

14. In antwoord op de mededeeling betreffende het over
lijden van dr. Goldberg, secretaris der F.I.P., werden brieven 
van rouwbeklag gezonden aan mevrouw Goldberg en aan den 
voorzitter der F.LP. Van beiden werden dankbetuigingen 
terug ontvangen. 

15. Aan het hoofdbestuur der P.T.T. werd geadviseerd, niet 
in te gaan op het voorstel van den heer Zilver betreffende op
richting van een centraal bureau voor verkoop aan verzame
laars van alle zegels der geheele wereld. 

16. Van het hoofdbestuur der P.T.T. is — naar aanleiding 
van de desbetreffende vraag der Nederlandsche Vereeniging 
— mededeeling ontvangen, dat de buiten omloop komende 
zegels op 1 Januari a.s. zullen worden vernietigd (zie 
October-nummer van het Maandblad, blz. 197). 

17. Op verzoek van een lid der U.Ph.V. verzocht het Bonds
bestuur aan het hoofdbestuur der P.T.T. inlichtingen omtrent 
voortdurende beschadiging van philatelistisch gefrankeerde 
brieven aan het postkantoor te Schiedam. Een nauwkeurig 
onderzoek, door het hoofdbestuur der P.T.T. op zijn gewone 
bereidwillige wijze ingesteld, wees een te lagen stand van 
een ring der stempelmaehine uit. Het belangrijkste deel der 
desbetreffende briefwisseling zal onder de rubriek afstempe
lingen in het Maandblad worden afgedrukt. 

18. Het verzoek van een Indisch lid van „Breda", om 
brieven met verschillende afstempelingen als documenten in 
plaats van als gewonen brief te verzenden, is nog in be
handeling. 

19. Voor opname van het stempelwerk Vellinga in den 
catalogus van den boekhandel moet — blijkens mededeeling 
van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des 
Boekhandels — een exemplaar van dat werk aan het Nieuws
blad voor den Boekhandel worden opgezonden. 

20. Inwilliging van een verzoek der Nederlandsche Ver
eeniging betreffende het brengen van ook kleinere kavels op 
de lijst der veilingen van de P.T.T. ondervond bij het hoofd
bestuur der P.T.T. bezwaren, zoodat dit moest worden af
gewezen. 

21. De heer A. Blank te Brussel heeft — ingevolge be
moeienissen van den heer Maingay te Brussel en het Bonds
bestuur — ridderlijk en schriftelijk erkend „qu'il a vivement 
regrette d'avoir émis un jugement hätif" betreffende het niet 
bevatten van goud van de aan een inzender op de Haagsche 
tentoonstelling 1924 toegekende gouden medaille der Neder
landsche Vereeniging. De medaille bleek 16 karaats wit goud 
te bevatten. 

22. Aan „De Globe" te Arnhem is de dank van den Bond 
betuigd voor haar vrijwillige verhooging van de Bondscontri
butie over 1936 met 5 cent per lid. De beeren Cramerus en 
De Bas deelen mede, dat dit voorbeeld van „De Globe" bij 
„Breda" en de U.Ph.V. tot desbetreffende besprekingen heeft 
geleid. 

23. De eerste secretaris merkt aan het slot der behande
ling van deze agenda op, dat ,,Rotterdam" zich zelfstandig 
tot het hoofdbestuur der P.T.T. heeft gewend met een verzoek 
omtrent beschikbaarstelling van bepaalde tandingen aan het 
philatelistenloket in de Maasstad. Gelet op de aangename 
betrekkingen, die het Bondsbestuur onderhoudt met het 
hoofdbestuur der P.T.T., verdient het aanbeveling, dat aan
gesloten vereenigingen dergelijke verzoeken indienen door 
tusschenkomst van het Bondsbestuur. 

Ad C. Te behandelen brieven. 
1. The Philatelie Traders' Society verzoekt om de leden

lijst van den Bond. Besloten wordt deze vereeniging een lijst 
van de secretariaten der aangesloten vereenigingen toe te 
zenden. 

2. De directeur van het postmuseum heeft den Bond doen 
toekomen een Duitsche advertentie over repareeren van be
schadigde zegels. Den heer Tresling is hiervoor de dank van 
den Bond betuigd. Uit de advertentie blijkt, dat de adver
teerder bepaald colleges geeft in de zwarte kunst om be
schadigde zegels te repareeren. De vraag wordt opgeworpen, 
of het geen aanbeveling verdient, den Duitschen Bond ter 
zake te waarschuwen ? De heer Kästeln merkt op, dat de 
Duitsche philatelistische bladen vol van dergelijke adver
tenties staan. Besloten wordt deze advertentie door te zenden 
naar de F.I.P. 

3. Via den heer Heppener te Den Haag heeft een ambte
naar der P.T.T. te Tallinn (Estland) — in verband met een 
uit te geven boekwerk in de Estlandsche taal en het auteurs
recht, dat de Bond van het stempelwerk Vellinga bezit — 
verzocht, om van blz. 1 van dit werk een reproductie te mogen 
maken. De heer. De Bas licht toe, dat de Bond het recht bezit 
daarvoor een zekere geldelijke vergoeding te vragen. Daar 
het hier een algemeen philatelistisch belang betreft, raadt hij, 
zonder dergelijke bate goedgunstig op het verzoek te be
schikken. Aldus wordt besloten. Echter zal — desgewenscht — 
geen exemplaar van het werk van Bondswege ter beschik
king worden gesteld. 

4. In het ochtendblad van het Handelsblad van 15 Sep
tember j.1. verscheen een artikel waarin de schrijver zich op 
laatdunkende wijze over philatelic uitliet. Zijn oordeel in het 
begin van het artikel werd eenigszins verzacht door gunstige 
tegenstellingen aan het slot. „Hollandia" nam terecht aan
stoot aan dit artikel en verzocht het Handelsblad maatrege
len te nemen, in den vervolge dergelijke ondeskundige en on
behoorlijke kritiek achterwege te laten. Op dit schrijven heeft 
het Handelsblad geantwoord, met de plaatsing van bedoeld 
artikel niets grievends voor de philatelie te hebben bedoeld. 
De eerste secretaris maakte in een flinken, ondubbelzinnigen 
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brief aan de betrokken hoofdredactie de bezwaren van den 
Bond tegen de plaatsing van bedoeld artikel kenbaar. Hierop 
is geen antwoord ontvangen. In verband met dit gebeurde 
rijst de vraag omtrent instelling van een perscommissie, welke 
reeds tijdens de Bondsvergadering te Groningen is aange
roerd. Er heeft destijds een perscommissie bestaan, die als 
propagandistisch orgaan was bedoeld, doch nooit veel heeft 
uitgericht en haar natuurlijken dood is gestorven. Moet een 
dergelijke commissie zich bepalen tot het tegengaan van on
toelaatbare critiek of dient zij tevens te trachten propaganda-
artikelen te plaatsen ? De heer De Bas is van oordeel, dat 
wanneer een dergelijke commissie wordt ingesteld, deze geen 
half werk moet doen. Zij moet dan in staat worden gesteld 
kennis te nemen van alle uitingen over philatelie in de geheele 
Nederlandsche pers. Zulks maakt aansluiting bij een pers
informatiebureau onvermijdelijk. Dit is duur; het is de vraag 
of het nut opweegt tegen de kosten. Het schrijven van pro-
paganda-artikelen acht spreker minder de taak van zoo'n 
perscommissie. Vele bladen beschikken over eigen mede
werkers voor periodieke publicatie van philatelistische ar
tikelen in een bepaalde postzegelrubriek. De practijk heeft 
bewezen, dat het verweer tegen voorkomende ondeskundige 
en ongepaste kritiek bij den eersten secretaris in goede han
den is. De beeren Kastein en Polling verwachtten van ver
weer tegen dergelijke uitlatingen weinig nut en wenschen 
deze te negeeren. De voorzitter en de heer De Bas zijn van 
óórdeel, dat het hier minder geldt, dergelijke ondeskundige, 
laatdunkende kritiek te weerspreken, dan te pogen, herhaling 
er van te voorkomen. De hoofdredacteur van een fatsoenlijk 
blad als het Handelsblad zal wel degelijk de plaatsing van 
dergelijke kiritiek voorkomen, wanneer de ervaring heeft 
uitgewezen, dat deze een groot aantal personen, welke onze 
liefhebberij beoefenen, krenkt. Het Bondsbestuur doet een 
dringend beroep op alle Philatelisten, onverwijld van elke on
toelaatbare kritiek op de philatelie in de pers in kennis te 
worden gesteld. Hel) Bondsbestuur kan vooralsnog geen ter
men vinden, tot de instelling van een perscommissie over 
te gaan. 

5. De heer La Gro te Nijmegen heeft het Bondsbestuur 
inlichtingen verschaft omtrent eigen, gunstige ervaring over 
verzekering van verzamelingen bij een bevriende relatie. Het 
Bondsbestuur heeft den heer La Gro nadere inlichtingen om
trent polisvoorwaarden verzocht. In dit verband vraagt de 
heer De Bas inlichtingen over het advies, dat de rechts
kundige raadsman van den Bond zou uitbrengen omtrent het 
verzekeringsvraagstuk en dat ter Bondsbestuursvergadering 
te Groningen wegens diens afwezigheid werd uitgesteld. De 
voorzitter antwoordt, dat deze aangelegenheid nog in 
studie is. 

6. De Baseier vereeniging stelde destijds directe ruil voor. 
Naar aanleiding van dit voorstel verzocht het Bondsbestuur 
aan genoemde vereeniging nadere inlichtingen omtrent enkele 
minder duidelijke punten. De heer De Bas vraagt of deze ver
eeniging dezelfde is als de Schweizerische, wier verzoek op 
de Bondsvergadering te Groningen ter sprake werd gebracht 
(zie October-nummer van het Maandblad, blz. I I ) . De eerste 
secretaris antwoordt bevestigend. Sedert heeft deze ver
eeniging zich rechtstreeks tot de aangesloten vereenigingen 
gewend. 

7. De redactie van de Katholieke Encyclopaedia zal tegen 
Paschen 1936 gaarne gebruik maken van het 'aanbod van het 
Bondsbestuur, onder het trefwoord „Postzegelkunde" een uit
eenzetting te geven van het begrip philatelie c. a. Het Bonds
bestuur zal zich nader beraden over de keuze van den 
schrijver van deze bijdrage. 

8. De heer Bon, werkloos Haagsch journalist, biedt zich aan 
als redactioneel medewerker aan het Bondsorgaan of aan een 
van Bondswege op te richten orgaan. Besloten wordt hem te 
antwoorden, dat de Bond geen orgaan uitgeeft en vooralsnog 
niet van plan is, zulks te doen. 

9. De heer H. L. Linquist te New-York verzoekt een lijst 
van Nederlandsche philatelistische vereenigingen ter publi
catie in de Philatelie Almanac. Daar het hier een algemeen 
philatelistisch belang betreft, besluit de vergadering hem een 
volledige lijst toe te zenden van namen en adressen, waarin 
op te nemen zoowel die van de bij den Bond aangesloten als 
van de niet-aangesloten vereenigingen. 

Rondvraag. 
De heer De Bas doet een dringend beroep op het dage

lij ksch bestuur, in den vervolge de eerste Bondsbestuursver
gadering na de Bondsvergadering niet meer zóó lang uit te 
stellen als thans is geschied en zeker niet meer uit te schrij
ven tijdens de Kerstweek, wat tot allerlei ongerief kan leiden. 
De voorzitter zegt daartoe medewerking toe. 

De heer Jorissen waarschuwt, dat ook het laatste beschik
bare falsificatenalbum bijna vol is. De heer Cramerus stelt de 
schenking van een nieuw album in uitzicht. 

De heer Zwolle deelt mede, dat ter gelegenheid van het 
jubileum der vereeniging „Op Hoop van Zegels" uit hoofde 
der hooge kosten waarschijnlijk geen tentoonstelling zal 
worden georganiseerd. 

De heer Cramerus stelt voor eenige aandeelen te nemen in 
het waarborgfonds van de in 1937 te Parijs te houden inter
nationale tentoonstelling. Het meerendeel der Bondsbestuurs
leden blijkt afwijzend tegenover dit voorstel te staan, zoodat 
het wordt verworpen. 

De heer Zwolle deelt mede, dat de uitnoodiging tot „mem'are 
correspondant" der Union Phil^télique te Geneve (zie October-
nummer van het Maandblad, blz. II) nader bleek hem per
soonlijk te gelden en niet den Bond. 

Nog deelt de heer Zwolle mede, dat heden (21 December) 
te Zaandam een tentoonstelling is geopend van de Zaansche 
Zegel Zoekers, welke tot 29 December is geopend. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 
17.30 uur de vergadering. 

Utrecht, 22 December 1935. 
De tweede secretaris, 

W. G. DE BAS, 
Postbus 1, Utrecht. 

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

Nieuwe leden. 
3. J. H. D. Donker Curtius, Tesselschadelaan 6, Bussum. 

(V.). 
15. G. L. K. Thenu, Taroentoengweg 10, Siboga (Sum.). 
24. P. Menko, Breughelstraat 7 boven, Amsterdam, Z. (Lid 

van „HoUandia"). (V.). 
35. D. J. Spanjaard, Stationsweg 72, Borne. (V.). 
42. J. A. Casteleijn, Zuidstraat A 52a, Westkapelle (Zee

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

Bedankt herroepen. 
74. F. Hochheimer. 

Aanmeldingen. 
mevr. C. Vuijk van Nes, Zijde 11, Boskoop. (V.). 
D. Allebé, Ned.-Ind. Handelsbank, Medan (Sum.). 
L. F. van Beek, Darmo Boulevard 7, Soerabaja (Java). 
J. Boersma, p.a. B.P.M., Pladjoe (Sum.). 
C. Eggler, Ond. Hoeta Padang, S.O.K. (Sum.). 
W. J. Helden, Chef T.T., Palembang (Sum.). 
ir. J. D. Neuteboom, Garoetweg 26, Batavia (Java). 
W. R. Pieters, Palembang (Sum.). 
W. M. Roda, Prinsstraat 2, Soerabaja (Java). 
dr. D. F. van Slooten, 's Lands Plantentuin, Buitenzorg 

( J a v a ) . I ; i 1 ^ 1 ' 
J. W. Th. Tengnagel, p.a. B.P.M., Pladjoe (Sum.). 
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W. van der Zee, Talang D j a w a l l 6 , Palembang (Sum.). 
Henri Marse, Joh. Brahmsstraat 40, Utrecht. (Oud-lid). (V.). 
L. J. Wesseldijk, Rijksweg 45, Pastorie, Willemsoord (Over-

ijsel). (V. Ned. en Kol.). 
W. M. Lankhorst, Santhorstlaan 64, Wassenaar. (Lid van 

„Hollandia"). (V. Ned. en Kol.). 
C. Ruiter, Kromme Mijdrechtstraat 66 huis, Amsterdam, Z. 

(V. en L.). 
Jac. Keijzer, Gedempte Gracht 19, Zaandam. (V.). 
Th. F. van Beever, p.a. P. van der Feen, Frederik Hendriklaan 

32, Den Haag. (Adres tot 1 Februari a.s.: Hotel Singer, 
Berwang, Fird) . (V.). 

Bedankt (met 31 December 1935). 
364. 
IVU. 
178. 
185. 
341. 
432. 
448. 
628. 
729. 
738. 
740. 
344. 
365. 

A. Ch. Oberg. 
J. van Duijneveldt. 
J. W. Heidigein. 
J. Dorsch. 
N. E. Vogel. 
C. W. H. van Kaathoven. 
J. Spree. 
P. E. Consigliere. 
B. E. Nicholas. 
H. W. Prins. 
mevr. J. B. Gooses. 
M. A. Mutter. 

117. D. A. van der Maarel jr. 
404, mr. M. E. Kronenberg. 
204. A. Maijer. 
357. A. H. van Gelderen. 
121. dr. 0. Deggeller. 
361. L. Rieter. 
501. H. J. Kleer. 
143. E. K. Groeneveld W.zn. 
862. H. Swartsenburg. 
575. R. Falkenberg. 
407. mevr. J. C. Haas de Rijk. 

mevr. M. Ch. Koopman-Gortmans. 
Overleden. 

378. M. M. Messemaekers van der Graaff. 
Afgevoerd. 

240. I. J. Spanjaard. 
368. G. Th. Wilmink. 

Adreswijzigingen. 
53. P. J. Glerum, Amsteldijk 20, Amsterdam, Z. 

214. mevr. S. Calten-Dekker, Appelstraat 187, Den Haag. 
152. P. Mees, LutbergWeg I, Haren (Groningen). 
458. M. J. Louws, Molstraat F 91a, Middelburg. 
531. H. G. van Os, Groot Hertoginnelaan 158, Den Haag. 
473. J. Duel, Parklaan 279a, Woudenberg. 
363. W. E. F. Winckel, Tuin Du Bus I 8, Batavia, C. 
715. J. W. Schut, „'t Veldhuis", Hoofdweg 111, Loenen op de 

Veluwe. 
206. mr. A. M. F. Boeije, Mampangweg 76, Batavia, C. 
314. H. Goldsmann, naar Europa vertrokken. 
353. W. de Knoop, Irisstraat 29, Den Haag. 
377. G. W. Borgesius, Sociëteit Concordia, Malang (Java). 
439. H. P. A. van Trierum, p.a. B.P.M., Balikpapan (Borneo). 
494. D. A. Breukel, Djokjakarta (Java). 
612. dr. O. F. Hamminger, Waterlooplein N 6, Batavia, C. 
675., ir. A. N. P. de Wit, Tjimanoekstraat 28, Banloeng 

(Java). 
693. Th. K. Roqué, Batoe bij Malang (Java). 
385. jhr. A. B. Goldman, naar Indië vertrokken. 
358. L. J. J. Groeneveld, naar Indië vertrokken 
328. J. van Schagen, naar Indië vertrokken. 
598. J. Klerk, Stationsplein 2, Velp (Geldc-rl?nd). 
959. E. H. M. van Koolwijk, Steegs*raft 30, Roermond. 

4. S. Franken, Bandjermasin (Borneo). 
322. W. L. Davids, Garenkokerskade 27, Haarlem. 
594. H. C. Hollenbach, naar Nederland vertrokken. 

41. G. F. N. van Doorn, onbekend adres. 
546. L. C. Bérail, Parsifalstraal' 18, Den Haag (Post Loos

duinen). 
466. W. A. F. G. Bolken, Stadhoudersplein 34, Den Haag. 

Bekendmaking. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement, bc-lee*J 

uitgenoodigd hun contributie 1936 (ƒ 5,—) vóór 1 Februari a.s. 
te voldoen. Na dien datum zal bp 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 ä 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, 

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

Mededeeling aan de afdeelingsbesturen. 
De afdeelingsbesturen worden herinnerd aan het inzenden 

van het jaarverslag en een afschrift van hun ledenlijst bü 
den secretaris der vereeniging vóór 1 Maart. Afdeelingen, 
die haar verplichtingen in art. 31 laatste alinea van het huis
houdelijk reglement voorgeschreven, niet nakomen, verliezen 
haar recht op retributie voor het volgend jaar. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. — Kort verslag der vergadering van 18 De

cember 1935. De voorzitter, de heer Aug. Schröder, opent te 
8X uur de bijeenkomst met een woord van welkom. In het 
bijzonder is dit gericht tot de beeren dr. G. W. W. Bölian, die 
welwillend aan de uitnoodiging heeft voldaan, en K. E. König, 
den voorzitter eener Amsterdamsche zustervereeniging. Bü 
ontstentenis van den secretaris leest de voorzitter de notulen 
voor, die de goedkeuring der vergadering wegdragen. Ver
volgens krijgt dr. Bölian het woord over het onderwerp 
„Vervalschingen". Spreker verklaart, dat bekendheid met de 
verschillende drukprocédé's op de eerste plaats noodig is 
voor het ontdekken van vervalschingen en geeft een uit
voerige en duidelijke uiteenzetting van de vele druksoorten. 
Dr. Bölian behandelt verder papiersoorten, tandingen, kleuren 
en afstempelingen, bij elk onderdeel, aan de hand van uit
gebreid materiaal, verklarend stilstaande Groote belangstel-
lin<ï wekt de bekroonde verzameling vervalschingen van Ne
derland en Koloniën. Ook laat dr. Bölian de verschillende tan
dingen van Nederland in voorbeelden zien en laat een op 
kaartsysteem gebracht vervalschingsarchief de ronde doen. 
De voorziter zegt, dat deze avond buitengewoon leerzaam is 
geweest en dat iedereen, hoe philatelistisch geschoold ook, 
er veel van heeft kunnen opsteken. Spreker complimenteert 
dr. Bölian met de buitengewone kennis door hem ten toon 
srespreid en dankt hem hartelijk voor de boeiende voordracht. 
Met een krachtig applaus bezegelt de vergadering de woorden 
van den voorzitter. 

Hierna volgt de gebruikelijke verloting, die zes prijzen op
levert. Bij de rondvraag danken de beeren dr. Bölian en König 
voor de prettige ontvangst; laatstgenoemde verklaart zich 
bereid tot het houden van een voordracht met lichtbeelden 
over de zegels van Bosnië in de Januari-vergadering. De voor
zitter aanvaardt dankbaar deze toezegging en sluit te 10% 
uur de vergadering. Op aanvrage wordt gaarne introductie 
voor de biieenkomsten verstrekt door den secretaris W. F. G. 
Härtung, Heerengracht 455, Amsterdam. W. F. G. H. 

West-Friesland. — Kort verslag van de vergadering op 
Woensdag 13 November 1935, in hotel De Doelen, Hoorn. Aan. 
wezig waren 22 verzamelaars. Onze voorzitter, dr. De Ruijter 
de Wildt, kon dezen avond een bijzonder woord van welkom 
den heer L. van Essen toeroepen als voorzitter der Neder
landsche Vereeniging, alsmede aan eenige leden der Enk-
huiser Postzegelvereeniging „De Verzamelaar" en een in
troducé. Nadat de punten der agenda zoo vlot mogelijk af
gewerkt waren en onze afgevaardigde een duidelijk verslag 
van de algemeene vergadering had gegeven, verkreeg de heer 
Van Essen het woord voor het houden van een tweetal cau
serieën. Alvorens hiermede te beginnen, sprak de voorzitter 
der Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars er 
zijn spijt over uit, dat Hoorn zoo ver weg ligt. Als dit anders 
was, zou hij ongetwijfeld meerdere vergaderingen by wonen. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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De secretaresse kreeg een speciaal woord van lof voor haar 
werk in het belang der afdeeling en der Nederlandsche Ver-
eeniging. Dan deelde de heer Van Essen nog mede, dat hij een 
twintigtal speldjes (copie van het Bazeler duifje) voor onze 
leden beschikbaar zal stellen. De dames-leden had hij reeds 
even eerder met een speldje vereerd. De twee causerieën over 
„verschillende en bijzondere wijzen van postzegelverzamelen" 
en „vervalschingen", werden vlot en duidelijk behandeld. Ter 
toelichting circuleerden eenige voorbeelden. Alles vond een 
aandachtig en dankbaar gehoor. Naar onze voorzitter meende, 
was het echter het beste onzen dank aan den heer Van Essen 
uit te drukken in het werven van nieuwe leden. Beide voor
zitters richtten nog een extra woord van aansporing tot toe
treding aan het adres der gasten. Na ballotage, verloting, 
veiling en rondvraag, volgde sluiting van deze voor ons allen 
zoo aangename en leerzame bijeenkomst. J. M. Z. 

t'ostyegelvereeniffing „Breda", te Breda. 
Ie Secret.. J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastr. 25. Breda. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
30 December 1935, des avonds te 8 uur, in de „Beurs van 
Breda", te Breda. 

Aanwezig 42 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent 
de vergadering met een speciaal welkom tot de heren Jansen 
(Tilburg) en Swaving, die voor het eerst aanwezig zijn, en 
van Horssen (Rotterdam), die van zijn vacantie gebruik 
maakt de vergadering bij te wonen, hetgeen op hoge prijs 
wordt gesteld. De notulen van de vorige vergadering worden 
goedgekeurd en de candidaat-leden als lid aangenomen met 
algemene stemmen. Van den heer jhr. Roell (Eefde) zijn 
enige valse zegels van Abessinië in dank ontvangen voor het 
falsificatenalbum, terwijl de heer Dorrestein ons uit Indië 
een nieuwjaarsgroet zond, welke vergezeld ging van een 
pracht collectie zegels voor de verloting en de jeugdafdeling, 
welke dankbaar worden geaccepteerd. 

Tot leden van de Raad van Beheer van het Maandblad wor
den herbenoemd de heren Cramerus en Smeulders en als 
plaatsvervangend lid de heer dr. Gommers. De vergadering 
verleent deze heren mandaat om directe besluiten te nemen. 
De voorzitter benoemt in de commissie tot het nazien van de 
rekening van den penningmeester de heren Van Dijk en 
J. M. van den Berg en als plaatsvervangend lid den heer 
Oniriinen. Het bestuur stelt candidaat voor de in Januari 
af te treden bestuursleden de heren Cramerus en Smeulders 
als voorzitter, ir. Hagedoorn en J. M. van den Berg als sectie
hoofd Europa (Breda) en t' Sas en Quirijnen als sectiehoofd 
Europa A. De beeroting wordt door den penningmeester in
gediend en goedgekeurd en vastgesteld in ontvangsten en uit
gaven tot een bedrag van ƒ 2355,—. 

Na een korte pauze neemt de voorzitter afscheid van den 
heer Van Ginkel, die weer na enige jaren verblijf te Breda, 
naar In-^ulinde vertrekt. Wij verliezen in hem een trouw en 
ongewekt lid. De beste wensen, voor zijn toekomst vergezellen 
hem. 

Voor de verloting, die ten slotte volgt, zijn in dank zegels 
ontvaniyen van de heren De Laere, Martens, Mutsaers en 
Smit. Na rondvraag wordt de vergadering door den voor
zitter gesloten met de wens voor een goed begin van 1936 
en onder mededeling dat — in verband met de te houden grote 
verloting — de Januari-vergadering te half acht zal aan
vangen. J. C. G. V. d. B. 

Nieuwe ledep. 
92. (S.E.Z.BE.NK.). A. E. Brunet de Rochebrune, Ulven-

houtschelaan 57, Ginneken. 
241. (-). Franciscaanse Missiebond, Minderbroederklooster, 

Weert (L.). 
44. (S.E.Z.NK.). mevr. J. M. C. Matveld-Soütendam, Har

moniehof 29 hs., Amsterdam, Z., giro Gemeente Amster
dam 141312. 

256. (S.Z.). Paul Menko, Breughelstraat 7 bov., Amsterdam, 
Z., giro 241400. 

349. (S.E.ZNK.). J. J. Sogers, Markt 25, Tilbm-g. 
]57. (S.E.Z.BE.). J. P. P. Swaving, Regentesselaan 36, Gin-

neken, giro 129969. 

.1. K. RIETDIJK. — I 

208. (S.E.Z.NK.). Frans A. D. M. Vos de Cock, Bredasche-
weg 304, Tilburg, giro 16279. 

Bedanken ingetrokken. 
112. W. M. F. Bourne, Waterkant 22 A, Paramaribo (Surin.). 

Candidaat-leden. 
P. Buist, Emmastad 71, Curacao. (Voorgedragen door K. van 

der Steen te Curasao). 
Jac. J. Freijsen, procuratiehouder, Bredaschestraat 48, 

Bergen-op-Zoom. (Eigen aangifte). 
G. H. Wagemaker, kantoorbediende, Theresiastraat 360, 

's-Gravenhage. (Voorgedragen door P. S. de Ridder te 
's-Gravenhage). 

H. B. Wijgmans, Parkweg C 41, Epe, Gld. (Eigen aangifte; 
oud-lid). 

C. Polman, bankbediende, Scheldestraat 171, Amsterdam, Z. 
(Eigen aangifte). 

D. Vermeulen Naaijen, Lindenlaan 1, Zetst. (Eigen aangifte). 
Overleden. 

211. mevr. W. F. G. Veldhuijzen-Mulder, 's-Gravenhage. 
Bedankt als lid. 

126. C. C. Bernard, Barcelona. 
490. J. D. C. R. van den Bogaert, Breda. 
158. A. Burkhart, Breda. 

82. N. van Gorkum, Carcagente. 
501. J. A. Gratama, 's-Gravenhage. 

87. C. J. H. Haeck, Epe. 
261. mej. J. C. van Hal, Harmelën. 
343. mevr. A. M. E. C. Keuchenius, Bergen-op-Zoom. 
117. J. A. Klauwers, Amsterdam. 
440. J. H. Meerwaldt, 's-Gravenhage. 

97. B. van Praag, Antwerpen. 
36. M. A. Vermet, Oud-Vossemeer. 

Adreswijzigingen. 
86. C. H. J. van der Geld, thans Nieuwe Koekoekstraat 

60 bis, Utrecht. 
457. P. Gordon, thans 11 Waldgrave Road, London N 8. 
152. H. G. Homs, thans Wouwscheweg 38, Bergen-op-Zoom. 
394. B. H. Kolsteren, thans Jacob Loisstraat 29, Rotterdam, 

C. 
279. N. A. Malcorps, thans Ooststraat A 112, Domburg. 
271. H. van Meurs, thans N.K.P.M., Pendopo, Palembang, 

N.O.L 
206. mevr. Aspasie Sp. Papassatiriou, thans Rue Zinodotou 8, 

Athene (Grèce). 
300. W. Robert moet luiden W. Rubbèrt Wzn., Daendelsstraat 

83, Tilburg. 
Bekendmakingen. 

Aan degenen, die zich vóór de vergadering van Maandag 
27 Januari a.s. nog als lid aanmelden bij den len secretaris, 
wordt kennisgegeven, dat zij zullen deelnemen aan de grote 
algemene verloting (zonder nieten), waarvoor een bedrag 
van ƒ 400,— is uitgetrokken. 

Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, 
wordt verzocht hun contributie voor 1936 k ƒ 4,— aan den 
penningmeester, den heer J. W. Wiggers, Minister Nelissen-
straat 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, ver
hoogd met ƒ 0,25 incassokosten, per kwitantie worden beschikt. 
Na ontvanest van de contributie zal het bewijs van lidmaat
schap, gelijk met het zegel uit de verloting, worden toe
gezonden. 

Tombola. 
Nog niet zijn afgehaald de prijzen, gevallen op de volgende 

nummers: 23, 882, 155, 60, 831, 411, 327, 660, 299, 642, 16, 
652, 473, 180, 680, 636, 27, 489, 57, 685, 985, 522, 977, 323, 
249, 948. Nummers te zenden aan J. C. G. van den Berg, 
Hortensiastraat 25, Breda, waarna toezending van het be
treffende zegel volgt. 

Adverteeren doet verkoopen. Adverteert in dit blad. 
POSTZEGELVEILINGEN. 
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Begrooting der Postzegelvereeniging „Breda" voor het jaar 1936. 

O N T V A N G S T E N . 
1. Vermoedelijk voordeelig saldo over 1935 . . . ƒ 50,-
2. Contributie van 400 — 7 = 393 leden k f 4,— . -1572,-
3. Contributie en entree van in 1936 aan te nemen 

leden - 100,-
4. 10 % van het verkochte in de rondzendingen . . - 600,-
5. Onvoorziene ontvangsten - 33,-

■fi'*s1 ,".'■. (*';'" 

Totaal der O n t v a n g s t e n . . ƒ 2355,— 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 December 1935. 

U I T G A V E N . 
1. Kosten van het vereenigingsorgaan, na aftrek 

opbrengst abonnementen, advertentiën, enz. . ƒ 800,— 
2. Kosten lidmaatschap van den Nederlandschen 

Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars (400 X ƒ0,35 + 400 X ƒ0,05) . . . . - 160,— 

3. Kosten van drukwerken, portefeuilles, enz. . . - 200,— 
4. Porti en bureaubehoeften secretaris . . . . - 75,— 
5. idem administrateur . . - 35,— 
6. idem penningmeester . . - 10,— 
7. idem sectiehoofden . . . - 175,— 
8. Onkosten bibliothecaris - 5,— 
9. Zaalhuur van het vergaderlokaal - 35,— 

10. Kosten der jeugd-afdeeling - 25,— 
11. Kosten van elf maandelijksche verlotingen . . - 55,— 
12. Kosten der jaarlijksche algemeene verloting in 

Januari 1936 - 400,— 
13. Assurantie-premie - 20,— 
14. Kosten van afgevaardigden naar de Bondsver

gaderingen - 75,—■ 
15. Drie en twintigste jaarlijksche bijdrage aan het 

Reservefonds (Besluit van 5 Mei 1913) . . . - 75,— 
16. Kosten der bibliotheek - 10,— 
17. Derde bijdrage aan het fonds tot viering van 

het 45-jarig bestaan der vereenigng in 1938 - 200,— 

Totaal der U i t g a v e n . . ƒ2355,— 
De penningmeester, J. W. WIGGERS. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 27 Januari 1936, des avonds 

te HALF ACHT UUR, in de „Beurs van Breda", te Breda. 
Bijeenkomst van de club Ginneken op Donderdag 13 Fe

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

Jeugdbijeenkomsten. Zondag 2 Februari 1936 voor hen, wier 
geslachtsnaam begint met A tot M, alsmede voor de meisjes, 
en Zondag 16 Februari 1936 voor hen, wier geslachtsnaam 
aanvang't met N tot Z; beide des voormiddags te 10.30 uur 
boven café „Riche", Van Coothplein, Breda. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Zaterdag 28 December 1935, te Amsterdam. 

Aanwezig 43 leden en 2 introducé's. De voorzitter opent 
te half negen de vergadering en doet mededeeling, dat de 
2e secretaris wegens ongesteldheid afwezig is. Van den heer 
Boeg is een schrijven ingekomen, dat hij zijn herbenoeming 
tot vice-voorzitter met genoegen zal aannemen. De Ie secre
taris leest daarna een brief voor van den heer Thoolen te 
Den Haag, welke voor kennisgeving wordt aangenomen. Inge
komen is nog een boekje, getiteld: Poste Aérienne, 3e druk, 
uitgave van de N.V. Vereenigd Uitgeversbedrijf, Den Haag. 
Dit keurige werkje, dat eigenlijk een catalogus is van de tot 
nu toe verschenen vliegzegels, wordt den leden voor 75 cent 
aangeboden. Nadat het aan tafel de ronde heeft gedaan, 
blijkt dat er geen liefhebbers voor zijn, omdat de belang
hebbenden het zich reeds aangeschaft hadden. 

De voorzitter wenscht nog iets te zeggen in aansluiting met 
hetgeen in de vorige vergadering over de rondzendingen in 
het midden is gebracht. Hij brengt in de eerste plaats nog 
eens den dank der vereeniging aan de functionarissen, die 
geheel belangeloos hun taak vervullen en die soms ondank 
inoogsten voor het lastige werk, dat ze ten behoeve der leden 
doen. Laten deze toch bedenken, dat zij in de eerste plaats 
moeten medewerken, om de inzendingen zoo goed mogelijk 
te doen functionneeren. Als zij zich houden aan de bepalingen, 

welke op de binnenpagina van de boekjes geplaatst zijn, zullen 
er veel minder klachten komen. Laten alle inzenders dus 
medewerken aan de belangen der vereeniging, welke toch ook 
de hunne zijn. 

De heer Zilver geeft nog een kort verslag van de tentoon
stelling, die hij bij gelegenheid van een bijeenkomst van niet-
philatelisten in het Koloniaal Museum georganiseerd heeft. 
Hii had daar een kleine expositie van platen, teekeningen, 
briefkaarten, enz., die moesten dienen om propaganda te 
maken voor de philatelie en tevens voor onze vereeniging. 

Na een verloting van 20 prijzen onder de aanwezigen en 
een veiling van ruim 20 kavelingen, dankte de heer Van 
Praag het bestuur voor alles, wat het in 1935 voor de leden 
had gedaan. De voorzitter sloot te half elf de bijeenkomst 
en wenschte de aanwezigen een gelukkig nieuwjaar. J. A. K. 

Aangenomen als lid. 
H. A. Lijppens, Axelschestraat 21, Terneuzen. (Voorgesteld 

door J. A. Kastein). 
Overgeschreven. 

Het lidmaatschap van S. C. Papassotiriou op mme. Asp. Pa-
passotiriou, Rue Zinodotou 8, Athene. 

Adresveranderingen. 
23. C. L. A. de Boer, Eerensplein 34, Den Haag. 

144. J. P. F. van Leeuwen, Meerhuizenplein 10 II, Amster
dam, Z. 

37. F. Niethammer, Wouwermanstraat 10, Amsterdam, Z. 
2. A. Roos, Haringvlietstraat 2, Amsterdam, Z. 

Bedankt als lid. 
dr. V. R. IJ. Croesen, Prins Mauritslaan 

(Overleden). 
P. Kingo Pedersen, Kopenhagen. 
Postzegelcentrale N.V., Rotterdam. 
Gust. Backlund, Göteborg. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 18 Januari 1936, des 

avonds te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 25 Januari 1936, des avonds 

te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amster
dam. 

56, Den Haag. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Lltrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: J. J. A. HARBRINK NUMAN, 

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Dinsdag 
17 December 1935, te Urtecht. 

Aanvsrezig 30 leden. In zijn openingswoord wijdt de voor
zitter eenige woorden aan onzen afwezigen directeur van den 
verkoophandel, den heer Raatgever, die heden zijn verjaardag 
viert; voorts beveelt hij den leden het jubileumfonds nog 
eens aan en brengt de groeten over van onze zustervereer}i-
ging „Philatelisme" te Antwerpen. De notulen der November-
vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd; aan het ver
slag, zooals dit in het Maandblad van December is afgedrukt, 
behoort nog de volgende zinsnede te worden toegevoegd: „In 
de verificatiecommissie werden gekozen de heeren dr. Van 
Gittert en Gerritsen; reserve de heer Verff". 

Tot leden van den Raad van Beheer worden gekozen de 
heeren De Bas en dr. Van Gittert; als reserveleden de heeren 
Noordhoff en Evers. Opgemerkt wordt, dat deze verkiezing 
tevens inhoudt, dat genoemde heeren een mandaat ontvangen 
hebben. De voorzitter doet mededeeling, dat de directeur van 
het hoofdpostkantoor toegestaan heeft, dat op de dagen, dat 
het philatelistenloket geopend is, de U. Ph. V. daar een 
"ronagandakaart mag ophangen; hü dankt van deze plaats 
den heer Bondier voor deze bereidwilligheid. 

Npar aanleiding van een klacht van ons lid Roelants over 
bes'-hadie'ing van zegels bij afstempeling aan het postkantoor 
+e Schiedam, welke klacht ons bestuur door bemiddeling van 
den Bond doorgaf aan het hoofdbestuur der P.T.T., zegt de 
-nor-itter. dnt het hoofdbestuur hiernaar terstond een onder-
' l e k deed instellen en de oorzaak (verkeerde stand van den 
s+emnelrin"' in de machine) liet opheffen. Voor den landen-
"'"d-tr^'d Transvaal is één inzending van den heer Baljet; 
de commissi" acht deze inzending heel mooi. Ter bezichtiging 
waren nog uitgelea-d: van den aartsverzamelaar Moesman 
curiositeiten, betrekking hebbende op Transvaal en op den 
Boeren-oorlog, van den heer Harbrink Numan een volledige 
onstelling Dnitsche weldadigheid 1935 met kopstaande en 
spmenhanp-ende zegels, benevens kaarten; van den heer De 
BRS de Belgis''he wfldadigheidszegels met beeltenis van wijlen 
koningin Astrid. De voorzitter zegt dezen heeren dank voor 
het gebodene. Ter sprake komt nog de kwestie van de ver
gaderlokaliteit. In nrincipe besluit de vergadering van zaal 
te veranderen; het bestuur zal naar een ruitnere gelegenheid 
uitzien. Na een veiling, waarop dit keer de kooplust wel wat 
ontbrak, en de gewone verloting, behoorde de laatste ver
gadering in 1935 weer tot het verleden. J. H. IsT. 

Candidaat-lid. 
i" R de Lnni-e, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Pestuursvergadering op Maandag 20 Januari 1936, des 

avonds te 8 uur, in restaurant Gortenbach. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 Januari 1936, des avonds 

te 8 uur, in de bovenzaal van de Dietsche Taveerne, Oud-
kerkhof, Utrecht. 

Agenda. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4. G. q. ballotage. 5. Landenwedstrijd Turkije vóór 1914. 
6. Rondvraag. 7. Veiling. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

Hian;sehp Philatelisten Vereen., te '.s-Graven!!n<re. 
Secretaris: A. STARINK jr.. Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 19 December 1935, des avonds te 8K uur, in hotel 
De Gouden Kroon, te 's-Gravenhage. 

Het was een goed bezochte vergadering, die de voorzitter 
met een woord van welkom opende, maar een vergadering 
waarin weinig te behandelen viel, daar weinig was binnen
gekomen. De notulen der vorige vergadering werden voor
gelezen en goedgekeurd en gearresteerd, de binnengekomen 
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stukken werden gelezen en eenige interne aangelegenheden 
afgedaan op de wijze, waarop wiJ dit gewend zijn, n.1. met 
algemeen goedvinden. 

Er was ditmaal al een bijzonder groote veiling: heele vellen 
ongebruikte post- en portzegels en van alle Pro Juventute 
zegels der laatste 6 jaar ettelijke complete series. Tegen de 
verwachting werd het een werkelijk vruchtbare veiling. 

De verloting bracht eveneens mooie verrassingen en met 
een woord van dank sloot de voorzitter de vergadering. 

A. S. jr. 
Bedankt als lid. 

N. Oudemans, Rotterdam. 
L. A. A. Jouai, Den Haag. 
A. Dinkhuijsen, Den Haag. 
M. J. A. P. W. Slicher, Alphen a. d. Rijn. 
D. B. W. van Ardenne, Den Haag. 
J. W. G. Danner, Den Haag. 
F. A. Nicolay, Voorburg. 
M. E. van Montfoort, Utrecht. 
A. Kruissink, Gouda. 

Nieuw lid. 
D. G. W. Muller Massis, Willem de Zwijgerlaan 97, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
L. Broese van Groenou, Ie Sweelinckstraat 64, Den Haag. 
mevr. M. Dozij van Lanschot, Jan van Nassaustraat 107, 

Den Haag. 
Contributiebetaling. 

Het zou het bestuur, mede ter voorkoming van incasso
kosten, zeer aangenaam zijn, indien de leden de contributie 
wilden storten op de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage, giro 
3946, onder nr. 214004, rekening penningmeester H. P. V. 

Verkoopboek j es. 
De leden zullen onzen directeur van den verkoophandel, den 

heer E. K. Boissevain, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar, 
een groot genoegen doen door ruilboekjes in te zenden. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 Januari 1936, des avonds te 

8K uur, in hotel „De Gouden Kroon", Frederik Hendriklaan, 
Den Haag. 

Opening. Notulen. Mededeelingen. Ingekomen stukken. Vei
ling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Maandag 23 De
cember 1935, in het „Zuid", Groenmarkt, 's-Gravenhage. 

Aanwezig 81 leden. Bij de opening begroet de voorzitter, 
de heer C. J. Reijerse, speciaal de heeren Karthaus. Kilian en 
Zaalberg. Zegels voor de verloting zijn geschonken door den 
heer Melsert; falsificaten door den heer Karthaus. Ontvangen 
is het jaarboekje van „Op Hoop van Zegels" te Haailem; van 
de N.V. Vereenigd Uitgeversbedrijf een vliegpost-cataloccus. 
De voorzitter en de heer Kirchner wijzen erop, dst er ook de 
aandacht in gevraagd wordt voor semi-officieele zegels, waar
mede erg opgepast moet worden. 

De heer K. E. König, Amsterdam, heeft een lezing toe
gezegd. De heer Lorang verklaart zich bereid, weder met zijn 
projectielantaarn te zullen helpen. 

Omtrent het feest van ons 25-jarig bestaan doet de voor
zitter nog enkele mededeelingen en wijst erop, dat. b'j niet-
voldaan zijn der contributie, deelname aan onzen feestavond 
is uitgesloten. 

De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd. De 
ledenverkiezing levert 66 stemmen vóór en 2 blanco. De heer 
Wemmers had reeds vóór de vergadering zijn verzameling 
koppen U.S.A., met historische gegevens, ten toon gesteld. 
Hij krijgt nu het woord en toont aan, hoe hij de geschiedenij 
met de Philatelie heeft verbonden en daardoor in staat was 
met bescheiden middelen toch iets moois en interessants tf 
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bereiken en belangstel l ing te wekken. De voorz i t te r b reng t 
hem, na app laus door de aanwezigen, dank voor de moeite 
zijn werk t e hebben tentoongesteld en anderen te hebben op
gewekt ie ts meer me t de postzegels te doen dan alleen m a a r 
in te p lakken. 

Bij de ver lo t ing kri jgt vervolgens de heer Van Dijk den 
eersten pri js . Hierna een zeer willige veil ing van vele in te res
sante kavel t jes . Bij de rondvraag zegt de heer Kirchner , dat 
heden 23 December de zegels van he t luchtvaar t fonds nog 
verkr i jgbaar waren aan he t kantoor van he t comité voor 
luch tvaar t . Ook geeft hij nog eenige mededeelingen omt ren t 
de zegels m e t T-opdruk van Noorwegen. De heer Van Leijden 
wijst erop, d a t er van den heer Wemmers al l icht iets bij is 
voor het Maandblad. 

De voorz i t t e r dankt de vergader ing voor de flinke opkomst, 
wenscht de aanwezigen pre t t ige feestdagen, een goed uiteinde 
1935 en een in alle opzichten gelukkig j a a r 1936 en sluit daar 
na de ve rgade r ing . J . N. H. v. R. 

Mededeeling van de feestcommissie. 
Fees tavond in he t Thea te r Seinpost te Scheveningen. 

In afwijking van he t gepubliceerde in he t Maandblad van 
December 1.1., worden de leden er nogmaals op a t t e n t ge
maakt , d a t ui ts lui tend op vertoon van de door den heer 
Lorang toegezonden in t roduct iekaar ten (welke door alle leden 
moeten worden aangevraagd) toegang word t verleend. Deze 
kaar ten moeten aan de zaal tegen een v e r p l i c h t pro
g r a m m a ä ƒ 0,25 worden ingewisseld. 

De con t r ibu t iekaar ten 1936 geven dus geen rech t van 
toegang. 

Zij, die de kaa r t en nog niet a angev raagd hebben, worden 
dringend verzocht , dit a lsnog per omgaande te doen vóór 
20 J a n u a r i a.s. aan den heer J . J . Lorang , Snel l iuss t raa t 86, 
Den H a a g . 

Men neme de m.oeite di t even t e doen. 

Af deeling Nijmegen. 
Vergade r ing van 24 December 1935. Waa rnemend voor

zi t ter de heer H. J . Lensink. Het is de voorzi t ter , de heer 
J. C. Hens ing , die tegen 1 J a n u a r i 1936 als zoodanig onts lag 
neemt ; niet de heer Gra venhorst , zooals abusievelijk in het 
December-nummer s t a a t opgegeven. Aanwezig 13 leden en 
1 candidaat- l id ; kennisgeving van verh inder ing van 5 leden 
ontvangen. D a a r de a^deeling 25 J a n u a r i 1935 werd opgericht , 
zal op den 4en Dinsdag in J a n u a r i 1936 de j aa rve rgade r ing 
p laa t s hebben. Dan zal ook de ver lo t ing worden gehouden. 
Ter vervul l ing van de vaca ture van voorz i t te r wordt den 
leden verzocht een candidaat , c. q. candidaten, voor deze 
functie aan h e t bestuvir voor te dragen . De oude Yver t 1935 
zal nog een j a a r door den nenningmees ter t e r beschikking 
der leden worden gehouden. Door het bes tuur zal in behan-
delino- worden genomen de regel ing der verzending en der 
portokosten van de rondzendingen. De heer Spierenburgh 
wijst op boven aangeduide fout in he t vers lag van December. 
Na de pauze word t de veiling gehouden en nog een zegeltje 
verloot, w a a r n a de waarnemend voorzi t te r sluit. P . V. 

Afdeeling Zwolle. 
Vergade r ing van 20 December 1935. Aanwezig 18 leden en 

1 introducé. E r word t besloten op de j a a r v e r g a d e r i n g der 
afdeelinff. in FebTijari a.s.. een ver lot ing te houden onder alle 
afdeelingsleden. De voorzi t ter wijst den leden op d^n feest
avond van de hoofdvereeniging en wekt op. dezen te bezoeken. 
Daarna wordt een gedeelte van de ui tgebreide verzamelinn-
Eurona van den heer Willemse bezichtigd. Vele leden werd 
hierbij gev/e7en op hun onbekende verschillen in de zegels. 
Het was een leerzame avond en het woord van dank van den 
voorzi t ter was dan ook zeer op zijn p laa t s . Onderl inge handel 
en ruil hield de leden nog langen tijd bijeen. De aanwezio-e 
introducé gaf zich als lid op. d. V. 

Nieuwe leden. 
777. F . E r k e n s . Duis terweg, Rhenen. (Afdeeling Tie l ) . 
778. C. J. W. Wes+hoff, Obrech t s t raa t 244, Den H a a g . 
779. J. C. Kegge , Westduinweg 250, Scheveningen. 
780. P. J . Ri t sema, Breezands t r aa t 15, Scheveningen. 
781. C. H. D, van Loo, Van Diepenburchs t raa t 154, Den H a a g . 
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782. mevr. E. Korver-Mori tz , Wi lhe lminas t raa t 16, Zwolle. 
(Afdeeling Zwolle) . 

783. W. R. Groos, O r a n j e s t r a a t 25, Alphen a. d. Rijn. 
784. G. Blom, Schenkkade 309, Den H a a g . 

A f d e e l i n g N i j m e g e n . 
785. F . Mahlerweinn, Kas tan je laan 7, Bergendal . 
786. P. J . Moll, St. A n n a s t r a a t 111, Nijmegen. 
787. H. J . van Luik, Ru i sb roeks t raa t 72, Nijmegen. 

A f d e e l i n g D o r d r e c h t . 
D. 788. L. van den Enge l , Noordendijk 163, Dordrecht . 
D. 789. J . van Rijn, Ant . Camer l inghs t r aa t 26, Dordrecht . 
Jeugdlid. H. W. Kalis , Binnen Kalkhaven 23, Dordrecht . 
Jeugdlid. J . Kruisheer , Gouverneurs t r aa t 74, Dordrecht . 

De volgende jeugdleden worden als gewoon lid 
opgenomen. 

790. A. P . C. G. Dado, S torm van ' s -Gravesandeweg 7, W a s 
senaar . 

791. J . B. Boesman, Noordeinde 45a, Den H a a g . 
186. J . J . H. van den Houwen, Nie. T u l p s t r a a t 14, Den H a a g . 

Candidaat- leden. 
J. J . W. Janssen , Amers foor t sches t raa tweg 31, Soes terberg . 

(Voorgesteld door W. E. Ch. Hendr iks ) . 
W. H. Toet, Ledeganckplein 30, Den H a a g . (E igen aang i f t e ) . 
J . C. Hess , Ten i e r s s t r aa t 58, Den Haag . (Voorgesteld door 

R. Boekema) . 
J . J . L. Hesselt van Dinter , Hendrik Zwaardekroons t r aa t 21a, 

Den H a a g . (Voorgesteld door C. J . Reijerse) . 
A. Grégoire, Rembrand t l aan 88, Voorburg. (Óud-l id) . (Voor

gesteld door C. J . Rei jerse) . 
W. M. Lankhors t . San thors t l aan 64, Wassenaa r . (Lid van 

„Hol land ia" ) . (E igen aang i f t e ) , 
mevr. J . Boertee, Nas sau Ouwerke rks t r aa t 2, Den H a a g . 

(Voorgesteld door D. Th. van der Schalie) . 
F . Jansen , Nieuwe M a r k t 22, Zwolle. (Eigen a a n g i f t e ) . 
M. t e r Voorde, Assendorperdi jk 28, Zwolle. (Voorgesteld door 

T. D. Tu lp) , 
mevr. N. Kranenburg , bibliotheek. Van We lde rens t r aa t 65, 

Nijmegen. 
J . Reijntjes, insp. invoerrechten en accijnzen, Huize de Veld-

hoeve, Goirle. (E igen aang i f t e ) . 
H. J . Blink, K r a n e n b u r g e r w e g 43, Den H a a g . (Voorgesteld 

door D. H a m b u r g e r ) . 
C. van der Lecq, Noordsingel 103, Rot terdam, C. (Voorgesteld 

door J. Gaanderse en J. N . H. van Res t ) . 
M. H. Becker, The re s i a s t r aa t 123, Den H a a g . (Voorgesteld 

door H. J. Hoks ) . 
H. A. E. Burgerhout , Thomsonlaan 191, Den H a a g . 
A. J . Wiedeman, Begon ias t r aa t 235, Den Haag . (Voorgesteld 

door J. M. de Roo) . 
W. B. A. Roest, Singel 166, Dordrecht . (Afdeeling Dordrech t ) . 
A. Roodbol, Joh. S p a a n s t r a a t 43, Dordrecht . (Afdeeling 

Dordrech t ) . 
P . Stap-Geveke. I n t e r n a a t Zeevaartschool, Bui tenhaven 24, 

Den Helder. (Eigen aang i f t e ) . 
M. J . H. Hardijzer, Waa lsdorperweg 191, Den H a a g . (Voor

gesteld door E. van Gemund) . 
Verbeter ing (zie December -nummer) . 

Bedankt . 
D. 739. S. Rindorf, Dordrecht . 
D. 482. A. Smit. Dordrecht ; niet 428. 
5. P. van der Vliet, Den H a a g ; n ie t 621. 

Overleden. 
477. J. M. Bleien, Goes. 

Wijziging. 
694. wordt mad. Aspasie Sp. Papassot i r iou, Rue Zinodotou 8, 

Athene. 
Afgevoerd. 

5S. R. van Gelder, Veur (Z.-H.) . 
Bedankt . 

D. 472. S. R. Beinema, Dordrecht . 
D. 370. D. A. Jonkers , Dordrecht . 
D. 725. A. ven Onstal , Dordrecht . 
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290. H. J. van den Heuvel, Tiel. 
486. J. Heins, Zwolle. (Afdeeling Zwolle). 

33. R. P. Taenzer, Den Haag. 
340. A. P. van der Loos, Den Haag. 
705. R. P. Kleppers, Den Haag. 
714. H. J. Knijp jr., Rotterdam. 
533. W. Souren, Den Haag. *) 
271. P. J. van Heffen, Den Haag. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
Adresveranderingt>n. 

D. 523. C. P. Piera, Reeweg A 284, Dubbeldam. 
D. 506. W. Oosting, Heijsterbachstraat 29 rd., Dordrecht. 

67. W. E. Ch. Hendriks, Verlengde Postweg 72, Soesterberg. 
16. S. Mink, van Groningen naar Hooge Hondstraat 41, 

Deventer. 
671. W. de Boer, adres wed. L. de Vries, St. Anna Parochie 

(Fr.) . 
124. M. H. de Graaf, Wilhelminastraat 23, Den Haag. 
628. H. Lok, adres: J. B. Wolthuis, Halperbrink 48a, Gro

ningen. 
260. C. Veltkamp, Cambuursterpad 140, Leeuwarden. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, algemeene vergadering te 

8 uur, op Woensdag 22 Januari 1936, in het „Zuid", Groen-
markt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Tentoonstelling luchtvaart Nederland — Ned.-Indië 
door den heer Lorang. 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 3en Woendag 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 Januari, ter plaatse 
als gewoonlijk. 

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 18 
December 1935, in restaurant „National", Arnhem. 

Aanwezig 19 leden. Even acht uur opent de voorzitter de 
vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen. 
De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en 
goedgekeurd, waarna mededeeling volgt van eenige ingekomen 
stukken, o. a. een schrijven van den Bond, waarin dank wordt 
gebracht voor onze vrijwillige bijdrage aan den Bond van 
5 cent per lid voor het jaar 1936, een schrijven van den 
Bond inzake afgedane en nog te behandelen punten. Van de 
N.V. Vereenigd Uitgeversbedrijf werd een internationale 
luchtpostcatalogus ontvangen, waarvoor dank wordt gebracht-

De voorzitter deelt hierna het een en ander mede over de 
voorbereidingen tot oprichting van de jeugdvereeniging. In 
verband met de kosten, alsmede in verband met het vinden 
van leiders, is het bestuur de meening toegedaan, dat voor-
loopig eenmaal per 14 dagen een bijeenkomst van de jeugd 
voldoende wordt geacht. Voor hen, die lid worden van de 
jeugdvereeniging, zullen de kosten 10 cent per keer bedragen. 
Met de ouders zal contact worden gezocht, ten einde te be
spreken, wanneer hun kind de bijeenkomsten eventueel zal 
mogen bezoeken, hetzij op Zaterdag-middag van 3 tot 4, het

zij des Zondags van 12-1 uur. Wanneer dit bekend zal z;jn, 
kan naar aanleiding daarvan een geschikt lokaal gezocht 
worden. De beeren G. H. J. van Tongeren, Heidenreich, Julius, 
C. T. Meijer en Raadsveld werden bereid gevonden om te 
zijner tijd als leiders op te treden. Vervolgens werden de na
volgende leden aangezocht om met het bestuur de eventueele 
voorbereidingen voor ons a.s. jubileum te treffen; het waren 
de beeren Pos, Julius, Feddema, G. H. J. van Tongeren en 
Lap. Het candidaat-lid J. J. de Vos tot Nederveen Cappel 
werd hierna als lid aangenomen. Het officieele gedeelte van 
de vergadering was hiermede ten einde. 

Hierna werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld 
de verzameling Duitschland en Oud-Duitsche staten, mede
gebracht door den heer Van de Sandt, alsmede een pracht-
collectie van de eerste emissies van de zegels van België, 
medegebracht door den heer dr. Valkema Blouw, te bezich
tigen, waardoor de aanwezigen nog geruimen tiJd bijeen 
bleven. C. R. 

Nieuw lid. 
83. J. J. de Vos tot Nederveen Cappel, Arnhemschestraatweg 

34, Velp (Gld.). 
Candidaat-leden. 

C. J. H. Haeck, Beekstraat 113, Epe. (Voorgesteld door D. 
van Ommeren). 

P. Rosseel, Rosendaalscheweg 486, Arnhem. (Voorgesteld 
door G. J. van de Sandt). 

Bedankt als lid. 
J. Lindeman, te Heelsum. 

Adresverandering. 
23. A. ten Haaf wordt Statenlaan 1, Arnhem. 

Bericht. 
Het hoofd van de rondzendingen verzoekt de leden drin

gend, bij het zenden van betaling voor uit de rondzendingen 
gekochte zegels, het nummer der betreffende sectie en 
zending te vermelden. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 29 Januari 1936, des 

avonds te 8 uur precies, in „National", te Arnhem. 

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

VERSLAG der jaarvergadering, gehouden op Dinsdag 10 
December 1935, des avonds te 1% uur, in restaurant 
„Suisse", Beursplein, Rotterdam. 

Aanwezig 16 leden. De voorzitter opent de vergadering. 
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en na 
een kleine toevoeging van den heer Van Hoogstraten goed
gekeurd. Hierna leest de secretaris het jaarverslag, waaruit 
blijkt, dat het bezoek der bijeenkomsten vooruitgegaan is. 
De geest der club blijft zeer geanimeerd. Belangrijke collec
ties zijn steeds ter bezichtiging en de eigenaars worden nog 
eens speciaal bedankt voor het genot, aan de leden verschaft. 
Daarna komt het verslag van den boekbewaarder, die speciaal 
de portefeuilles beheert en om medewerking bij de door
zending blijft aandringen. Ook de directeur der rondzendingen 
hoopt in zijn verslag op het inzenden van boekjes, die, laag 
geprijsd, zeer zeker gewaardeerd zullen worden. Als lid der 
keuringscommissie kan hij kort zijn, daar geen zegels ter 
keuring waren aangeboden. De penningmeester sluit zijn jaar 
met een batig saldo, hetgeen hem een applausje bezorgt. De 
kascommissie ziet de bescheiden na, v.faarna de voorzitter 
hem namens de vereeniging dankt voor het gehouden beheer. 

Hierna komt er een voorstel, een andere zaal van bijeen
komsten te nemen voor de club; dit in verband met mindere 
kosten. Met algemeene stemmen wordt het voorstel van het 
bestuur, voortaan in het Zuid-Hollandsch, Korte Hoog
straat 27a, te vergaderen, aangenomen. Onze bibliotheek kan 
dan op dezelfde zaal geplaatst worden. Hierna wordt op voor
stel van den hoer Van Hoogstraten het bestuur bij acclamatie 
herkozen. Allen nemen hun herbenoeming aan; ook de keu-
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ringscommissie en de directeur van den verkoop worden op 
dezelfde wijze herkozen. 

Hierna doet de secretaris mededeeling van de behaalde 
prijzen door de leden in het afgeloopen jaar bij de verlo
tingen. De zegels hiervoor zijn in Januari ter afdoening te 
verkrijgen uit de boekjes. De verloting van een extra zegel 
onder de 7 overblijvers heeft plaats. Winnaar is de heer W. L. 
Immink te Hillegersberg. Na verloting van nog enkele zegels 
spreekt de heer Van Harderwijk de slotrede dezer jaarverga
dering en wenscht de aanwezigen en hun gezinnen een goed 
uiteinde en een voorspoedig begin voor het nieuwe jaar. 
Hiermede eindigde deze genimeerde jaarvergadering. L. W. I. 

P.S. Een door den secretaris voorgestelde tombola bracht 
aan de aanwezigen nog een verrassing op dezen avond. Aan 
hen, die daarvoor medewerkten, nog een speciaal woord van 
dank. 

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

VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Vrgdag 20 
December 1935, te Haarlem. 

In zijn openingswoord meldt de voorzitter, dat de heer 
Traanberg bericht zond — wijl deze verhinderd was ter ver
gadering te komen — dat het reglement, door de commissie 
ter liquidatie van verzamelingen opgeste'd, nog eenige wij
ziging behoeft, weshalve dit nog niet behandeld kan worden 
en dat het doel van het falsificaten-album der vereeniging, 
door genoemden heer aangelegd, vooral is valsche zegels uit 
omloop te brengen. Men wordt dan ook verzocht valsche ze
gels, die niet voor studiedoeleinden dienen, aan de vereeniging 
af te staan. Na goedkeuring der notulen onzer vorige ver
gadering en bekendmaking der ingekomen stukken circuleert 
vorenbedoeld album, dat vóór de vergadering in de vergader
zaal was gedeponeerd. 

De heer Rumpff deelt mede zijn collectie IJsland bij zich te 
hebben en, hoewel niet op de agenda dezer vergadering aan-
gekondisrd, wordt de keurig opgezette verzameling bezichtigd. 

Met de rondvraag oppert de heer Bode een aardig plan ter 
versterking van het j'^bileumfonds, dat algemeenen bijval 
oogst. De verlotinff onder de aanwezigen is nu ook weer het 
slot der bijeenkomst. H. W. 

Ingeschreven als lid. 
54. J. J. Ie Fèvre jr., Mercuriusstraat 7, Haarlem, N. 
60. J. F. G. Bode, Raamsingel 34, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
F. J. van der Kolk, Weeresteinstraat 49, Hillegom. 
W. J. van Bortel, Verl. Jan Steenstraat 62, Haarlem. 
J. Bleijerveen, Ie Helmersstraat 37, Amsterdam. (Voorge

steld door P. Engelenberg). 
Overleden. 

90. W. F. G. L. Driessen, Den Helder. 
Ledenvergadering. 

De eerstvolgende ledenvergadering zal gehouden worden 
op Vrijdag 31 Januari 1936, des avonds te 8% uur, in het 
gebouw van den Haarlemschen Kegelbond. 

De agenda bevat o. a. bezichtiging der luchtpostverzameling 
van den heer De Vet. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering van Maandag 23 
December 1935, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig 27 personen. De voorzitter, de heer Kleiman, 
opent te ruim half negen deze vergadering met een woord 
van v/elkom, in het bijzonder aan den heer Brouwer, die voor 
hot eerst als lid aanwezig is. De notulen van de vorige ver
gadering worden gelezen en vastgesteld. Bij de ingekomen 
stukken bevindt zich o. m. een schrijven van de Ned. Fila

telist met een gratis exemplaar van den zoo juist verschenen 
luchtpostcatalogus. Deze circuleert onder de aanwezigen. 
Een verloting van eenige mooie zegels wordt gehouden. Ver
der is aan de orde een bestuursvoorstel, om de verloting 
zonder nieten onder de aanwezigen op de Januari-vergadering 
waartoe reeds eerder werd besloten, niet te doen doorgaan. 
Aldus wordt besloten. Van de rondvraag wordt geen gebruik 
gemaakt. De heer Engelkamp heeft bericht van verhin
dering gezonden, zoodat de aangekondigde veiling niet door
gaat. Het is nog vroeg, wanneer de voorzitter het officieele 
gedeelte der vergadering sluit. Velen blijven echter nog ge-
ruimen tijd gezellig bijeen. A. C. S. 

Candidaat-leden. 
H. van Teems, Thomassen ä Thuessinklaan 28a, Groningen. 
B. W. van der Schans, Oosterhamrikkade 90, Groningen. 

Bedankt als lid (met 31 December 1935). , 
72. R. A. Cleveringa, Zuidhorn. 

152. W. J. de Jager, Groningen. 
Adresverandering. 

79. mme. Aspasie Sp. Papassotiriou wordt Zinodatoustreet 8, 
Athene. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 27 Januari 1936; 
Beursavond op Donderdag 13 Februari 1936; 

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 16 De
cember 1935, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijt
hof 50, Maastricht. 

Aanwezig 21 leden. Nadat de jury, belast met het vast
stellen der prijzen voor de inzendingen van België, gereed is 
en de aanwezigen de tentoongestelde inzendingen hebben be
zichtigd, opent de voorzitter omstreeks 9 uur de vergadering. 
In het bijzonder heet hij welkom notaris Haan en de beeren 
Sleegers en De Heus en als geïntroduceerde den heer Geldner. 
De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd 
goedgekeurd. Besloten wordt om in de maand Februari een 
tentoonstelling met wedstrijd te houden van Zwitserland. 

Vervolgens dankt de voorzitter de jury, die zich belastte 
met het vaststellen der prijzen voor den wedstrijd van België. 
De uitslag daarvan is als volgt: eereprjjs de heer Sleegers, 
Ie prijs de heer Scaf, 2e prijs de heer Houbers, 3e prijs de 
beeren De Beer en Willems. Buiten mededinging heeft de heer 
Van Brink ingezonden een verzameling gelegenheidszegels 
van België. De voorziter dankt de beeren, die aan de tentoon
stelling en den wedstrijd hebben deelgenomen. Hij complimen
teert in het bijzonder den heer Sleegers met zijn keurig ver
zorgde en opgezette verzameling, terwijl ook den heer Van 
Brink veel lof wordt toegezegd voor zijn schitterende inge
zonden collectie gelegenheidszegels. 

Hierna volgt de gratis-verloting en wordt deze zeer ge
animeerde avond verder intiem doorgebracht. J. H. 

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

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

Candidaat-leden. 
mr. W. A. Brouwers, St. Monulphusweg 11, Maastricht. 
P. Geldner, Akerstraat Noord 21, Treebeek. 
H. A. de Heus, Limmel. 

Bedankt. 
125. J. H. Simonis, Borgharen. 
27. H. E. Meulman-Balendong, Van Eeghenlaan 4, Amster

dam, Z. 
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Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 20 Januari 1936, jaarvergadering; 
Maandag 3 Februari 1936, beurs; 
Maandag 17 Februari 1936, vergadering. 

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

In memoriam 
AV. F. G. L. DRIESSEN. 

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

Te half negen wordt de vergadering door den voorzitter 
geopend met een welkom tot de aanwezigen en bedankt me
vrouw Büsche voor het bestellen der Pro Juventute zegels. 
De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd goed
gekeurd. De vraag wordt besproken, op welke dagen in 1936 
de ledenvergaderingen gehouden zullen worden, welke .worden 
vastgesteld op eiken 4en Dinsdag der maand. 

Voor het in 1937 te vieren 15-jarig bestaan der vereeniging 
zal een garantiekas gevormd worden ter bestrijding der on
kosten. Daarna volgt een bespreking voor een in Maart 1936 
te houden tentoonstelling, waarover in de volgende verga
dering nader gesproken zal worden. 

De gedachte wordt geopperd circulaires te laten drukken 
om de vereeniging meer bekendheid te geven aan niet-leden 
verzamelaars. De heer Terbrugge stelt zich beschikbaar om 
de circulaires in zijn postzegelzaak aan koopers uit te reiken. 

Bij de rondvraag deelt de heer C. B. Brouwer mede, vele 
postzegels te bezitten van West-Indië met omliggende eilan
den en van Engelsche koloniën, welke genoemd lid in de 
rondzending wil brengen. De heer Terbrugge doet een vraag 
betreffende het 4e Excelsior-album. Hierna sluit de voorzitter 
met een woord van dank deze vergadering. M. H. H. 

20 December bereikte ons de tijding dat één onzer leden, 
de heer W. F. G. L. Driessen, burgemeester van Den Helder, 
den 19en December plotseling was overleden. Hü was ge
durende ongeveer 4 jaar een zeer gewaardeerd lid onzer ver
eeniging, zoodat' wij hem noode zullen missen. Dat hij ruste 
in vrede. 

Overleden. 
W. F. G. L. Driessen, Loodsgracht 48, Den Helder. 

Adreswijzigingen. 
W. Tamboer, Oude Kerkstraat 51, Den Helder. 
H. Roskam, Spoorstraat 12, Den Helder. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Dinsdag 

28 Januari 1936, in de bovenzaal van café „De Valk", Konings
plein, Den Helder. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 23 De
cember 1935, te Heerlen. 

Daar de voorzitter met kennisgeving afwezig is, opent de 
secretaris de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
De notulen worden zonder aanmerkingen goedgekeurd. In af
wijking van de gewone volgorde, wordt eerst de veiling ge
houden, welke een vlot verloop heeft, en verwisselen ver
scheidene zegels van eigenaar. 

Hierna worden de ingekomen stukken behandeld. Ten 
dienste van het maandblad „De Nederlandse Filatelist" wordt 
een ledenlijst gevraagd. De secretaris vreest evenwel, dat 
deze tevens zal moeten dienen, om de z.g. poststukken van de 
raketvluchten aan den man te brengen. Hij wenscht te voor
komen, dat onze leden daarvan de dupe mochten worden en 

stelt voor, geen ledenlijst te verstrekken, waarmede de ver
gadering zich vereenigt. 

Voor de bibliotheek werden ontvangen het 11e jaarboekje 
van „Op Hoop van Zegels" te Haarlem en de Internationale 
Luchtpostcatalogus (VU-uitgave), welke beide circuleeren. 

Onderstaand lid wordt vervolgens met algemeene stemmen 
aangenomen en geïnstalleerd. 

De rondvraag wordt geopend door mevrouw Stump, die 
namens den heer Römgens (afwezig) vraagt, om het ver
zamelen bij de jeugd meer te bevorderen en onder de va-
canties bijeenkomsten te beleggen, waar dan leiding wordt 
gegeven. Het bestuur zal zich met den heer Römgens in ver
binding stellen en dit punt nader beschouwen. De heer 
Veenenbos beklaagt zich nog eens over de afstempelingen, 
speciaal de machine-afstempelingen, waarbij de reclametekst 
het zegel bedekt en de stempel ernaast komt. Dergelijke 
zegels ontving hij meermalen als minderwaardig terug. De 
secretaris herinnert eraan, dat indertijd reeds door den Bond 
bij het hoofdbestuur der P.T.T. werd aangedrongen deze 
stempels te veranderen. In verband hiermede vestigt de heer 
Verbeek er de aandacht op, dat in Indië speciale brieven
bussen zijn geplaatst voor stukken van Philatelisten, waarop 
een lichte afstempeling gewenscht wordt. Hij zou ook gaarne 
dergelijke bussen hier te lande zien aangebracht. De secre
taris wil eerst eens afwachten, hoe de Nederlandsche Bond 
hierop reageert en meent dat deze Bond op een dergelijk 
verzoek eerder succes zal hebben dan een kleine vereeniging. 
De directeur-generaal is de Philatelisten toch zeer genegen. 
Men kan zich hiermede vereenigen, en wordt dus eerst eens 
afgewacht. 

De heer Trieschnigg maakt nog een schrijven bekend over 
een z.g. sneeuwbalsysteem. De secretaris deelt mede, dat dit 
de tweede sneeuwbal is in korten tijd en raadt aan hierop 
niet in te gaan. Tot leden van de commissie voor de jaar-
lüksche verloting worden aangewezen de beeren Bloemen, 
Verbeek en Schoenmakers, bij wie zegels voor deze verloting 
kunnen worden ingeleverd. De heer Verbeek zou ook gaarne 
eenige boekwerken als priis willen opnemen. Daar er meerdere 
leden zijn, die zegels prefereeren, wordt besloten voor dit doel 
bons beschikbaar te stellen in een vedhouding van 1 : 3. Voor 
deze bons kan dan literatuur worden aangeschaft of naar 
keuze zegels gekocht. Hierna wordt de vergadering gesloten 
en heeft de gewone maandelijksche verloting plaats. P. Sch. 

Nieuw lid. 
J. J. C. de Kort, Akerstraat Noord 39, Treebeek. 

Bedankt. 
H. D. Fijn, Hoensbroek. 

Adreswij zigingen. 
J. J. Voshol, thans Ganzeweide 75, Heerlerheide. 
L. J. Vermeulen, thans Bautscherweg 40 B, Heerlen. 

Mededeeling. 
De leden worden beleefd verzocht hun contributie 1936 

(ƒ 4,—) vóór 1 Februari te voldoen. Na dien datum zal op 
hun kosten over het bedrag worden beschikt. 

De penningmeester, 
P, SCHOENMAKERS. 

Gironummer 144344 Heerlen. 
Vergadering. 

Algemeene jaarvergadering op Maandag 27 Januari 1936, 
des avonds 8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

Verkiezing van een bestuurslid wegens periodiek aftreden 
van den heer B. Boersema (herkiesbaar). 

Eeursavond op Maandag 10 Februari 1936. i 

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

Bedankt als lid. 
25. mej. M. Landweer, Binnen Damsterdiep 17, Groningen. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op 

Donderdag 23 Januari 1936, des avonds te 8X> uur, in café 
„De Pool", Groote Markt, Groningen. 
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's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: P. HEEREN, Twaalfmorgenstraat 20, 's-Hertogenbosch. 

KORT VERSLAG van de algemeene ledenvergadering van 
Woensdag 18 December 1935, gehouden in hotel „Cen
tral", 's-Hertogenbosch. 

De te circa 8.45 uur door den voorzitter geopende verga
dering wordt door 17 leden bijgewoond, w. o. het candidaat-
lid, den heer A. J. de Vaan, Eindhoven, die een extra woord 
van welkom in ontvangst moet nemen. De voorgelezen notulen 
worden onveranderd vastgesteld. Bij de ingekomen stukken 
bevindt zich een van de N.V. Verenigd Uitgeversbedrijf, Den 
Haag, ontvangen internationale luchtpostcatalogus, benevens 
het van de Postzegelvereeniging „Op Hoop van Zegels" te 
Haarlem ontvangen jaarboekje, waarvoor gaarne een plaatsje 
in de bibliotheek zal worden ingeruimd. 

Een tiental door de N.V. J. Mebus' Postzegelhandel te 
Amsterdam beschikbaar gestelde catalogi worden onder de 
aanwezigen verdeeld. Van den heer P. Cornelissen is een 
schrijven ingekomen, dat inhoudt het dringend verzoek om in 
ernstige overweging te nemen een juniorenclub op te richten. 
Genoemde heer heeft dienaangaande inlichtingen ingewonnen 
bij de Philatelistenvereeniging „Zuid-Limburg" benevens bü 
de Postzegelvereeniging „Breda". De desbetreffende ant
woorden worden ter kennis van de vergadering gebracht. De 
voorzitter deelt mede, dat door het bestuur reeds eenige aan
dacht aan dit onderwerp is besteed, doch dat, alhoewel men 
wel met de plannen van den heer Cornelissen kon instemmen, 
er meerdere bezwaren naar voren zijn gekomen in verband 
met lokaal, leiders en anderszins. Nadat hierover van ge
dachten is gewisseld en van verschilende wenken en inlich
tingen kennis is genomen, wordt besloten dat het bestuur 
een en ander nader zal uitwerken. 

Een van den heer F. F. G. Scheefhals ontvangen schrijven, 
waarin deze mededeelt dat hij tot zijn spijt door huishoude
lijke omstandigheden benevens vele avond-ambtsbezigheden, 
genoodzaakt is zijn functie van penningmeester te moeten 
neerleggen, wordt dan voorgelezen. In aansluiting hieraan 
deelt de voorzitter mede, dat het bestuur den heer Scheefhals 
alsnog heeft kunnen bewegen ziJn functie tot de jaarverga
dering te blijven waarnemen. HiJ vindt het jammer, dat de 
heer Scheefhals tot dit besluit is gekomen, te meer daar de 
verhouding tusschen de overige bestuursleden en den heer 
Scheefhals steeds de beste is geweest. In verband met het 
aftreden maakt de voorzitter de leden erop opmerkzaam, dat 
zij een candidatenlijst kunnen indienen, terwijl ook voor de 
periodieke aftredingen candidaten gesteld kunnen worden. 
Verder verzoekt de voorzitter de beeren van de financieele 
commissie de gebruikelijke controle zoo vroeg mogelijk te 
doen plaats vinden, zoodat tijdig het jaarverslag uitgebracht 
kan worden. 

Betreffende het op vorige vergaderingen aangehouden punt: 
propagandavergaderingen, deelt de voorzitter mede, dat het 
bestuur in principe gaarne bereid is ieder jaar een desbetref
fende vergadering voor te bereiden, doch er de voorkeur aan 
geeft van jaar tot jaar daartoe te besluiten. Tot slot vermeldt 
de voorzitter nog dat het bestuur tot schorsing is overgegaan 
van den heer Joh. W. L. Schneider wegens wanbetaling voor 
uit rondzendingen genomen zegels. 

De behandeling van het agendapunt reglementsherziening 
moet tot de Januari-vergadering aangehouden worden, daar 
het vereischte aantal leden niet aanwezig is. 

Nadat de gebruikelijke verloting, waarvoor 8 prijzen, w. o. 
één van den heer A. G. Duijn, beschikbaar ziJn gesteld, heeft 
plaats gevonden en gelegenheid is gegeven van de rondvraag 
gebruik te maken, sluit de voorzitter met een dankwoord de 
vergadering. P. H. 

Candidaat-leden. 
A. J. de Vaan, Roostenlaan 54, Eindhoven. (Eigen aangifte). 
N. Rosenbaum, Grobbendonckstraat 15, 's-Hertogenbosch. 

(Voorgesteld door M. Cappel). 
Candidaat-handelaarlid. 

B. B. Paans, Nieuweweg 7, Werkendam. (Eigen aangifte). 

Adreswijziging. 
Men wordt beleefd verzocht van het onder het hoofd van 

dit verslag vermelde nieuwe adres van den secretaris kennis 
te willen nemen. 

Vergadering. 
In verband met de in de maand Februari te houden jaar

vergadering wordt de Januari-vergadering gehouden op 
WOENSDAG 22 Januari 1936, terwijl de datum van de in de 
maand Februari op ZONDAG te houden jaarvergadering 
nog nader bekend zal worden gemaakt. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: P. GIJZEN, Dorpstraat 25, Geleen (L.). 

VERSLAG der vergadering van Maandag 9 December 1935, 
in Hotel „Riche", te Geleen. 

Na opening der vergadering door den voorzitter, heet deze 
in het bijzonder welkom de nieuwe leden, waarbij hij 
tevens de hoop uitspreekt, dat allen zullen medewerken de 
vereeniging te doen groeien. 

Hierna worden de rondzendingen ter sprake gebracht. Daar 
deze den laatsten tijd niet meer zoo'n vlot verloop hebben als 
voorheen, wordt besloten, ieder lid, dat een zending langer dan 
twee dagen in bezit houdt, te beboeten met ƒ 0,25 voor eiken 
dag, dat betrokkene de zending langer vasthoudt. 

Eenige leden doen het voorstel om een anderen uitweg te 
zoeken voor de doubletten, welke verschillende leden hebben. 
Daar de vereeniging slechts een beperkt aantal leden heeft, 
is men in de vereeniging betrekkelijk vlug afgewerkt. Het 
bestuur zegt toe, dit punt te overwegen in een besuursver-
gadering en zal daarna op een volgende vergadei"ing de even
tueel genomen besluiten of maatregelen kenbaar maken. 

Er wordt nog een voorstel gedaan, om zegels te schenken 
voor een weldadigheidsinstelling. De voorzitter spoort een 
ieder aan in deze vrijgevig te zijn. Vervolgens wordt over
gegaan tot het gezellige gedeelte, hetgeen een zeer geani
meerd verloop had. Hierna volgt sluiting. P. G. 

Nieuwe leden. 
J. Blaskowitz, Hijerstraat 12, Beek (L.). 
P. Wiermans, Steinstraat 43, Lutterade. 
J. van Holten, Postbus 522, Rotterdam. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 30 De
cember 1935, in „De Beurs", Helmond. 

Bij afwezigheid van den voorzitter wegens uitstedigheid, 
terwijl ook de onder-voorzitter verhinderd is de vergadering 
bij te wonen, wordt deze omstreeks half negen door den 
secretaris-penningmeester geopend. Na goedkeuring der no
tulen van de vorige vergadering wordt overgegaan tot bal
lotage van de beeren Domentino en Dütt, die beiden met al
gemeene stemmen tot lid worden aangenomen. Voor den 
onder de ingekomen stukken voorkomenden luchtpostcata
logus en andere boekwerkjes blijkt niet voldoende belang
stelling te bestaan om tot aankoop over te gaan. Op verzoek 
van den secretaris deelt de heer Staal, secretaris van de ten
toonstellingscommissie, mede, dat en op welke gronden ge
noemde commissie gemeend heeft de tentoonstelling voorloo-
pig te moeten uitstellen, hetgeen een levendige discussie 
onder de aanwezigen uitlokt. Er worden eenige plannen ge
opperd, die op de jaarvergadering in Januari nader besproken 
zullen worden. De secretaris doet mededeeling, dat de heer 
Thielen met ingang van 1 Januari 1936 heeft bedankt als 
voorzitter van de vereeniging in verband met zijn drukke 
werkzaamheden, hetgeen door de aanwezigen ten zeerste be
treurd wordt. De secretaris blijkt verder voornemens te zijn, 
om op dezelfde gronden het penningmeesterschap neer te 
leggen. Bij de rondvraag snijdt de heer Van Lieshout het 
onderwerp veilingen in andere plaatsen nog eens aan. Hierop 

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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volgt sluiting van het officieele gedeelte, doch blijft men nog 
geruimen tijd bijeen, waarbü vele zegels geruild worden. 

A. H. J. S. 
Nieuwe leden. 

50. H. Domentino, Helmond. 
51. P. W. Dütt, Zuid-Koninginnewal 2, Helmond. 

Bedankt als lid met 1 Januari 1936. 
47. P. van der Velden, Liefdegesticht, Deurne. 
49. H. L. J. Leloup, Ameidestraat 15, Helmond. 

Bedanken als donatrice herroepen. 
3. mevr. H. C. A. M. Guttig-Hannik, Olympiaplein 46, Am

sterdam, Z. 
Vergadering. 

Jaarvergadering op Maandag 27 Januari 1936, des avonds 
te 8 uur, in „De Beurs", Markt, Helmond. 

Aller opkomst dringend gewenscht. Op de agenda staan 
o. m.: Verslagen van hoofd van den rondzenddienst en secre
taris over 1935; verslag van de commissie voor de financiën; 
verkiezing van een voorzitter, verkiezing van drie nieuwe 
bestuursleden wegens bedanken van mevrouw Van de Ven-
Geurts en periodieke aftreding van de beeren Van Schijndel 
en Prinssen; verkiezing van de financieele controlecommissie 
voor 1936; jaarverloting; tentoonstellingsplannen. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrydag 20 
December 1935, in het Patronaatsgebouw, IJmuiden, O. 

Aanwezig 17 leden. Na opening door den voorzitter, wordt 
door hem aan de leden gevraagd toch vooral eens wat boekjes 
voor de rondzending in te leveren. Voor de tentoonstelling 
waren slechts twee inzendingen binnengekomen, waardoor 
deze tot de volgende vergadering verdaagd werd met dien 
verstande, dat dan een tentoonstelling zal plaats hebben van 
alle kinderzegels van Nederland. 

De verloting, waarvoor de heer Van der Laan welwillend 
een mooien eersten prijs had beschikbaar gesteld, verliep 
weder naar ieders genoegen. Nadat er nog eenigen tijd ge
zellig geruild en gehandeld was, sloot de voorzitter te on
geveer half elf de vergadering en wenschte tevens de leden 
een pleizierig Kerstmis en gelukkig Nieuwjaar. B. J. S. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
23 December 1935, in restaurant „Het Schaakbord", 
Gouda. 

Om half negen opent de voorzitter de vergadering en heet 
allen welkom, in het bijzonder den heer Kruisink. Allereerst 
wordt overgegaan tot ballotage van den heer Polderman, die 
met algemeene stemmen als lid wordt toegelaten. Na voor
lezing der notulen, welke zonder wijziging worden goedge
keurd, wordt overgegaan tot behandeling van een ingekomen 
stuk, n.1. de Internationale Luchtpostcatalogus, welke in dank 
wordt aanvaard. 

De heer Van Hoorn vraagt naar het aanschaffen van een 
catalogus, waarop de voorzitter antwoordt, dat hiermede nog 
wordt gewacht in verband met de financiën. Hierna houdt de 
heer Polling een lezing met als onderwerp „Eenige wenken 
voor beginnende verzamelaars", welke door hem op prettige 
wijze wordt voorgedragen en met groote aandacht wordt 
aangehoord. Vervolgens wordt nog wat geruild en gekocht, 
waarna de laatste samenkomst in 1935 ten einde is. D. P. 

Nieuw lid. 
E. Polderman, H. van Alphenstraat 66, Gouda. 

Candidaat-lid. 
A. Kruisink, Crabetsstraat 20, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 Januari 1936, des avonds te 

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

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

Allen, die zich reeds als lid opgaven, heeten wij hartelijk 
welkom. Hun aantal heeft onze verwachtingen overtroffen, 
zoodat wij vol goeden moed het nieuwe jaar ingaan. Voor 
zoover de opgave nog niet vergezeld ging van de contributie 
ä ƒ 3,—, vestigen wij nog even de aandacht op postgiro 270475 
van J. M. Peters te Nijmegen. 

Tijdschriften. 
Alle leden ontvangen het N e d e r l a n d s c h M a a n d 

b l a d v o o r P h i l a t e l i e gratis. 
Reeds sloten wij een overeenkomst met de volgende tijd

schriften voor een goedkoop abonnement. WiJ verwachten, dat 
vele der leden van deze gunstige gelegenheid gebruik zullen 
maken, aangezien het nieuws in de verschillende tijdschriften 
elkaar aanvult. 

1. De A e r o p h i l a t e l i s t . Bij voldoende deelname voor 
ƒ 2,— per 12 achtereenvolgende nummers. De redacteur, de 
heer Dellenbag — ons bestuurslid — zal voor onze leden geen 
onbekende zijn. Zijn artikel over „De ontwikkeling der lucht
post" trok allerwegen zeer de aandacht, vooral ook door
dat daarin belangrijke eigen vondsten en inzichten verwerkt 
waren. Het eerste gedeelte hiervan zal nog eenmaal op
genomen worden, zoodat ieder, die zich heden opgeeft, de 
geheele serie ontvangt. 

2. Het fraai geïllustreerde weekblad V l i e g w e r e l d , 
ƒ3,75 per jaargang (in plaats van ƒ4,50) voor de in Neder
land wonende leden. Voor de koloniën is het in verband met 
de wijze van verpakking en verzending iets duurder. 

Deze goedkoope abonnementen gelden alléén, als men het 
bedrag van te voren stort op giro 270475 van J. M. Peters 
te Nijmegen. 

Rondzendingen. 
Elk lid heeft het recht hiervoor in te zenden. Van het ver

kochte wordt 10 % voor onkosten in rekening gebracht, ter
wijl van hetgeen resteert alleen de terugzendingskosten be
rekend worden. De omlooptijd voor Nederland is omstreeks 
3 maanden, voor Ned.-Indië 3̂  jaar. Verdere bijzonderheden 
vindt men in het rondzendingsreglement, dat wij binnenkort 
aan de leden doen toekomen. Bijzonder gezocht ziJn momen
teel stukken van Nederland en Koloniën en luchtpostzegels. 
De deelnemers verzoeken wij nog even geduld, opdat wij 
alles tiptop kunnen organiseeren. Inzendingen kunnen ge
schieden aan den heer H. L. S. Adama, Van Oldenbarnevelt-
straat 2, Nijmegen. 

Medewerking. 
Opbouwende critiek en medewerking zullen wij ten zeerste 

op prijs stellen. Concrete voorstellen vinden biJ ons een ge
willig oor. Laten allen onze vereeniging zooveel mogelijk 
steunen, opdat het mogelijk wordt vele onzer plannen in het 
belang van den Nederlandschen luchtpostverzamelaar te 
verwezenlijken. 

Afdeelingen. 
In elke plaats waar 10 of meer leden zijn, zal het van 

belang zijn een afdeeling te vormen, ten einde het onder
linge contact der leden te bevorderen. 

De heer H. G. van Os verklaarde zich bereid de voor-
loopige organisatie en leiding van de afdeeling Den Haag 
op zich te nemen. 

De heer H. G. Hogenraad (die binnenkort naar Indië af
reist) zal in samenwerking met baron Van Ittersum de ver
eeniging in Ned.-Indië vertegenwoordigen. Ook daar hopen 
wij zoo spoedig mogelijk plaatselijke a!deelingen te vormen. 

J. P. 

J. K. RIETDIJK. — POS! 
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IINTERN.POSTZEGELTENTOONSTELLING] 
NEW YORK 9-17 MEI 1936.1 
Jteiói met de JVxUionaie £yln! % 

GOEDKOOPE TARIEVEN. | 

EENIGE RECHTSTREEKSCHE VERBINDING J 
VAN NEDERLAND MET AMERIKA PER 1 

HOLLAND-AMERIKA LIJN. ] 
AMSTERDAM - DAMRAK 84, | 
ROTTERDAM - WILHELMINAKADE, | 

EN ALLE ERKENDE VERTEGENWOORDIGINGEN, j 
__ *̂*̂  i 
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Bredase Postzegelhandel, 
Dr. van Mierlostraat 18, bij de Passage, Breda. 
Telefoon 2125. Posigiro 257891 

Vraagt onze Zichtzendingen! 
Zendt ons Uw mancolijsten! 

Saribo-albums, Schaubek, Ka-Be, enz. 
(«95) 

% 

E)E HiP i lHJ i 
PRIJSLIJST 1936 
DS ¥ilgS€HliNIEIMI. 

(14a) 

ALLES PRIMA KIWALITEIT. 
Lot „Phileportout" 2000 zegels f 10,35 

Armenië, Yverc 94-101, R' comp f J,— 
Rumenie, Geogr Congres, 319-323 f 0,75 
Liberia, Yvert 168-179, compleet f i,— 
Idem, Dienst, 105-118, compleet f i,— 
Nyassa, Yvert n"«3> compleet f 0,65 
Nyassa, Yvert 82-94, compleet f 0,75 
Nederland, Weid 193Ï, aan lederen besteller boven f i 

Rusland, Zeppelin, pracht-exemplaren; 
N o 20 f 0,50, N o 27 f o,30j No . 29 
f 0,50, N o 31 f 0,40 
Nog enkele partijtjes U S A , waarbij 
zeldz oude zegels, min i jo versch. t 4,— 
Koers 2 en 5 dollar, U S A f 2,— 
Ned-Indie, Vliegpost, i - j , postfr f 1,25 
Rouwz Astrid, gebr of ongebr 8 w.f 0,60 

cadeau — „Philepartout" 
franco, eveneens bestellingen boven f 5,—, anders porto extra — Toezending van 
zegels na ontvangst van het bedrag — Giro 118330 — Origineele lots „Phde-
partout" zijn in Ned-Indie verkrijgbaar bij W. F de Nieuwe, Oro Oro Dowo 161, 
Malang — Aanvr-igen zonder porto 'voor antwoord kunnen met beantwoord worden 
Postzegelhandel „The Globe", Hoogendijk 142, Zaandam. Telefoon 3854. (30) 

Buitengewoon voordeelig 
verschillende gave 

e aanbieding van pakketten, uitsluitend 
en echte postzegels bevattend. 

50 
100 
150 
200 
250 
300 
100 
200 
300 
350 
400 
500 
50 
100 
25 
50 
100 
50 
100 

Beieren 

België 

„ spoorweg -

Belg. Congo 

Bosnië 

0,20 
0,50 
1 — 
1,80 
4,— 

11 — 
0,20 
0,70 
1,80 
2,50 
6 — 

11 — 
0,20 
0,95 
0,45 
1,15 
2,95 
0,60 
2,95 

50 
100 
150 
200 
30 
50 
100 
40 
50 
100 
200 
300 
400 
500 
1000 
1500 
2000 
3000 

Bulgarije 

Brazilië 

Chili 

Britsche Kol. 

ƒ 0,80 
- 0,70 
- 1,80 
- 3,40 
- 0,40 
- 0,60 
- 2,10 
- 0,40 
- 0,60 
- 0,35 
- 1,15 
- 2,25 
- 3,25 
- 4,25 
- 18,50 
- 35,— 
- 75,— 
-197,50 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, Surinamelaan 31. (5) AMSTERDAM, Gravenstraat 17. 
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16 J A N U A R I 1936. N E D E R L A N D S e n M A A N D B L A D VOOR P H I L A T E L I E . XVI 

Britsche Koloniale Zegels. 

INDIEN GIJ HET VOORNEMEN HEBT 

Zeldzame Britsche Koloniale Zegels 
TE KOOPEN OF 
TE YERKOOPEN, 

MOET GIJ U IN VERBINDING STELLEN 
MET DEN LEIDENDEN HANDELAAR 
IN BRITSCHE KOLONIALE ZELDZAAMHEDEN, 

5 BLAKE HALL ROAD, WANSTEAD, LONDEN, E. 11. (7) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

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

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 
(24) 

In myn zichtzendingen vindt U: 
Een keur van goede postzegels 
zoowel EUROPA Js OVERZEE, 

alsmede NEDERLAND en KOLONIEN, 
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. 

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

DEN HAAG, 24 Van Lennepweg. 
Tel. 351945. Giro 37029. 

^JZL 

[uropa - Prachtverzameliny 
aan meestbiedende te koop aan
geboden. OudEuropa goed aan
wezig, Nederland en Koloniën 
bijna compleet. Cataloguswaarde 
Yv. ongev. Fr. 350 OOC,—. 
Aan ernstige reflectanten inzage en 
taxatie door experts (welke reeds 
geschied is) toegestaan. 
Brieven onder no. 25 bureau van dit blad. 

M O N A C O COMPLEET. 
N u m m e r s v a n den catalogus Yvert . De 

zegels g e m e r k t m e t * zijn ongebruikt , die 
met t ongebruik t of gebruikt naar verkie
z ing; alle andere gebruikt , gegarandeerd 
echt, in p r i m a s t aa t . 
i p  De 
Yv. Prvj s 
t 1 0,70 
t 2 2,— 
t 3 4,— 
* 4 17,50 

4 12,50 
* 5 20,— 
* 6 70,— 

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

9 150,— 
t l01200,— 
^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 
1̂ 18 0,80 
t l 8 a 8,50 
*19 2,25 
■«19a 20,— 
*20 1,50 
t 20a 25,— 
*20b 30,— 
20b 20,— 

»21 20,— 
t 21a 40,— 
t 22 0,05 
•«23 0,25 
*23a 0,30 
*24 0,25 
*25 1,50 
25 0,30 

t 26 0,70 
t 27 2,— 
t28 0,60' 
*29 3,251 
*30 4,501 
*31 22,50| 
*32 50,— 
*33 300 , 1 
*34 1 2 ,  1 
"35 1 2 ,  1 
"36 10 , 1 
*37 1 0 ,  1 
*38 10,—] 

prijzen zij 
t39 
t40 
t 4 1 
t 4 2 

n m 
1,50|'*69 
0,75|*69a 
7 , 1*70 

14,—1^*71 

Fransche f rancs . 
0,551^«118 
0,60C119 
0,50i'*120 
0,80]^«121 

1431000 ,  I*71a l20 ,—hl22 
*44 
*45 
*46 
jt47 
*47a 
*48 
*49 
t50 
*51 
*51a 
*52 
t 53 
*54 
*45a 
*55 
*55a 
■«56 
"h&a. 
■ 5̂7 
■*57a 
■̂ 58 
■'SSa 

0,201*72 
5,—l*72a 

5 0 , 1 * 7 3 
6,—1^«74 

90 , 1*75 
0,101*76 
0,90|*77 
6,—l*77n 
0,251*78 

40 , 1*79 
0,301*80 
0,70|*81 
6,—*82 
7 , 1*83 
2 , 1*84 
2,50 
0,40 
0,50 
0,70 
1,— 
6 , 
7,— 

t58b250,— 
■*59 
■«59a 
■«60 
■«60a 
■«61 
■«61a 
■«61b 
■«62 

0,65 
0,90 
1,10 
1,25 
2,25 
3,50 
4,— 

1 5 , 
■«62a 2 0 , — 
■«63 
■'63a 
■«64 
■«64a 
■«65 
■«65a 
■«65b 
■«66 
■«66a 
■«67 
«67a 
■«68 
■«68a 
■«68b 
■«68c 
■«68d 

6 , 
6,— 

1 0 , 

1 1 , — 
0,15 
0,30 
0,40 
0,20 
0,25 
0,30 
0,40 
0,30 
0,35 
1,— 
1,501 
1,— 

*85 
*86 
*87 
*88 
*89 
*90 
*91 
*92 
*93 
#94 
*95 
*96 
*97 
*98 
*99 
*100 
*101 
*102 

0,95,'«i:'3 
1,1 ■«123a 
0,021*121 
0,03|«125 
0,07 ■«126 
0,13l^«12" 
0,201'«128 
0,50 129 
0,25 ■'ISO 
0,25, 131 
0,30|'«132 
0,30 
0,35 
0,45 
0,45 
0,50 
0,55 
0,55 

■«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 

U,— 
22,— 

Luchtv. 
* 1 1,70 

Por t . 
0,651̂ « 1 
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 11 ,— 
*104 
*105 
*106 
*1Ü7 
*108 
*109 
*110 
■*111 
*112 
*113 
*114 
*115 
*116 
*117 

0,35 

■« 2 
* 3 
t 4 
■« 5 
* g 
* 7 
■« 8 
* 9 
flO 
■«11 
t l 2 
■«12a 
■«12b 
■«13 
*14 
■«15 

0,60|=«16 
2,25 
0,70 
0,70 
1,35 
1,75 
1,75 
2,— 
2,25 
0,05 
0,45 
0,55 
1 — 

■«17 
■«17a 
■ 1̂8 
•«19 
■«20 
■«21 
■«21a 
■«22 
■*23 
*24 
■«25 
■«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 pii jscouranten, 
bevat tende duizenden gelegenheidskcopjes, 
welke ik g r a t i s toezend. 

Ik neem Neder landsch bankpapier in be
ta l ing t egen den koers van den dag. 

Ik koop of neem ii^ betaling ongetruïKte 
postzegels van M 0 N 4 C 0 tegen nominaa l 
verminderd met 20 %. 

A. O. M A R I M I A N , 
4, Rue Clément Roassa l (Pala is de Venise) 

NICE (A.M.)-
Ch. Pos t . Marseil le 351.82  R.C. Nice 14.013. 
Huis van ver t rouwen, opgericht in 1879 ! 

(721) 
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Machine 160 XV. 
Links van den datumstempel werd in December wederom 

de gewone reclame „Coronaschrijfmachine Uw kerstge
schenk" afgedrukt. 

Machine 178 IL 
Omstreeks 15 December werd deze machine voorzien van 

nieuwe datum, waardestempels, grooter machinenummer en 
afzenderscliché, waarin echter geen verandering kwam. 

Machine 193 XXVI. 
In December 1935 werd wederom het CoronaKerstgeschenk 

cliché gebruikt, thans echter met „Schrijfmachine" in cur
sieve letters, hetwelk bij type XXV in drukletters voorkomt. 

Machine 257 IIL 
Op een afdruk van 4 September was eeen afzenderscliché 

aanwezig, welke fout verbeterd was met behulp van een af
druk van een gewoon firmastempel N.V. Maatsch. tot Ex
ploitatie van Kooksovengassen. 

Machine 270 V. 
Nadat in April 1935 de afdrukkenteller van deze machine 

defect was, is deze eenigen tijd later uit de machine ver
wijderd; tot dusver zijn aldus alleen bekend stempels met 
Ranja en Rojo tusschen datum en waai destempel zonder 
reclame links. 

Machine 278 IV. 
Sedert begin December stempelt deze machine met nieuwe 

stempels en grooter machinenummer; de plaatsnaam Naarden 
staat thans over de geheele breedte van den datumstempel. 

Machine 316 III. 
Op een afdruk van 31 De'ember komt geen reclamecliché 

links van den datumstempel voor. 
Machine 387 IV. 
Sinds 12 November gebruikt de Ned. Heidemaatschappij 

weer een nieuw reclamecliché links: Eet / NEDERLANDSCH 
/ FRUIT, met afbeelding van een appel, peer, enz. 

Machine 391 XXII. 
Tezamen met het jubileumcliché (type XVI) werd ook ge

vonden het dekkleedencliché links (als bij type II) . 
Machine 476 II. 
Tusschen de stempels werd opgenomen een afbeelding van 

een nieuw model Fordauto, waarachter het merk V8 en 
waaronder de naam Ford. Links bovendien: Ford / V8 (diago
naal liggend) / SNEL EN / VEILIG  / BETROUWBAAR / 
ZUINIG ! 

Machine 492 II. 
Beffin October werd links van den datumstempel een cliché 

afgedrukt: 40 jaar film / herdenkingsweek / 1117 October 
(in een vierkant). 

Machine 503. 
Model C4, sedert 18 October in gebruik bij de Rotter

damsche Bankvereeniging N.V. te Rotterdam. Geheel zonder 
reclamecliché. 

Machine 508 IVVL 
Type IV vertoont links een stofzuiger in vierkant met bij

schrift: AMEG / BRILLANT / voor / iedere klant; type V 
eveneens een stofzuiger met: bekend / heind en ver / 
JUPITER; type VI zonder cliché links. 

Machine 510 II. 
Links een afbeelding van den wereldbol, waaroverheen den 

naam: WERELD / KRONIEK en half cirkelvormig daar
onder: DE BESTE ILLUSTRATIE. 

Machine 521 IV. 
Sedert 13 December staat links een afbeelding van enkele 

stuks linneneoed met bijschrift: MERK UW LINNENGOED 
/ WIJ WEVEN / UW NAAM. 

Machine 544. 
Model C3B, in gebruik bij H. Kooij's Brandstoffenhandel 

N.V. te Arnhem. Tusschen de stempels: H. Kooij / BRAND
STOFFEN. 

Machine 588 IL 
Sedert eind December staat tusschen de stempels in dubbe

len cirkel, voorzien van een kroontje: BROCADES STHEE
MAN & PHARMACIA / BROCAPHARM en links in vier
kant: JECOVITOL / LEVERTRAAN / MET HET / HOOGST 
MOGELIJKE / GEHALTE AAN / VITAMINEN. 

Machine 592. 
Model C4B, sedert 5 Decpmber in gebruik bij de Kon 

LnchtvaartmaatschaDpij voor Nederland & Koloniën ,,K.L.M." 
te 'sGravenhage. Tusschen de stempels in groote letters 
KLM, waarop een 4motorig vliegtuig. 

Machine 600. 
Model C3B, zonder afdruknummer sedert 10 December in 

gebruik bij de N.V. Gebr. Scheuer te Amsterdam. Tusschen d^ 
stempels: voor elk / VERVOER / N.V. GEBRS SCHEUER / 
„GOEDE SERVICE" / voor elke / VERZEKERING. Links: 
VERZEKERING / VOORKOMT ZORG MITS / VAK
KUNDIG BEZORGD. VRAAGT ONZE / VOORLICHTING. 
PREMIES / CONCURREEREND ! / ONZE POLIS / 
VOORTAAN / UW POLIS. 

Machine 601. 
Model C3B, zonder afdruknummer, sinds 21 November in 

geb^'uik bij de Quaker Oats Graanproductenmaatschappij te 
Rotterdam. Cliché volgens afbeelding. 

ROHERDAM 
i l 2012 35 i l 

INEDERIANDJ 

■CENT! 
601 

Machine 604. 
Model C3B, sedert lialf December in gebruik biJ de N.V. 

NoordHollandsche Margarinefabriek te Zaandijk (Post: 
KoogZaandijk). Tusschen de stempels M / K / P in ge
arceerd vierkant. 

Machine 626. 
Model C3B, sedert 26 November in gebruik bij de firma 

H. F. C. Enneking te Tilburg. Tusschen de stempels: H. F. C. 
Enneking tusschen 2 lijnen. 

Hasler. 
Machine H. 511 II. 
Sedert 4 December staat tusschen de stempels een nieuw 

afzendsrscliché EME in cirkel, waaronder ELECTRO
STOOM; links: VOOR / VERWARMING / (afbeelding elec
trisch kacheltje met opschrift Therma). 

Machine H. 550 VIII. 
Op een brief van 9 December bevat de gebruikte frankeer

stempel in het <eheel geen afzenders of reclamecliché. 
Machine H. 611. 
Sedert 2 Januari 1936 in gebruik bij de K.L.M, te Den 

Haag. Tusschen de stempels eenzelfde cliché als boven be
sch"even bij Francotyp 592, doch in iets kleiner uitvoering. 

Komusina. 
Machine K. 109 V. 
In aansluiting op de melding in het Novembernummer 

blijkt ook de reclame „Helvetia" links te bestaan zonder 
firmanaam o ider de stempels. 

Machine K. 177 IIL 
Sedert half November is uit de reclame van type I de 

derde regel , Dralowid" verwijderd. 
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Neopost. 
Machine N. 262. 
Sedert 6 November in gebruik bij de N.V. Bloembollen-

kweekerij en -handel G. C. van Meeuwen & Zonen te Heem
stede, met de waarden IK, 2^, 5, 6, 73<S en 12>4 et. Links 
van den datumstempel: G. C. van Meeuwen / & Sons n.v. / 
miscellaneous bulbs / Our Speciality ! 

Machine N. 263. 
Sedert 1 November in gebruik bij de N.V. „Heerfur", Maat

schappij tot voortzetting der Vellen- en Pelterij enhandel van 
J. M. Heertje te Amsterdam. De gebruikte waarden zijn 
114, 5, 6, 10, 12J4 en 15 cent, terwjjl links van den datum
stempel staat: 't is van / Heerfur / dus goed. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 9 IV-V. 
Een nieuwe reclame werd tusschen de stempels opgenomen: 

het handelsmerk schelp, geflankeerd door twee vleugels met 
onderschrift: SHELL / VLTEGBENZINE EN AEROSHELL / 
SMEEROLIE. Onder den waardestempel het monogram BPM 
in cirkel. Afwisselend hiermede wordt een ander cliché tus
schen de stempels gebruikt: een afbeelding van een auto, die 
aan een Shell-pomp met benzine gevuld wordt met onder
schrift: GEBRUIKT SHELL BENZINE (type V). 

Machine 11 II. 
Ook het Algemeen Handelsblad voor Ned.-Indië kreeg een 

andere machine met groote waardecijfers en oude datum- en 
telcijfers (evenals bij de machines 1, 5, 6, enz.). 

Machine 60. 
Model C4, met Indische datum- en telcijfers, sedert Augus

tus in gebruik bij de Nederlandsche Handelmaatschappij te 
Batavia-Centrum. Tusschen de stempels N.H.M. 

Iets nieuws, en iets waar we nog niet alles van weten. 
Dat met de Pattist-vlucht per Abel Tasman van Batavia 

naar Australië (12-18 Mei 1931) ook eenige post van andere 
Europeesche landen, o. a. van Duitschland en Hongarije, 
zonder het speciale zegel van ƒ 1,— verzonden was, mocht ik 
van den heer Brave vernemen. In totaal is dat 4,751 kg., dus 
ongeveer 750 stuks. 

De heer Van Holten verraste mij heden met een stuk, dat 
uit de Malay States verzonden was en hoewel niet het spe
ciale stempel van Batavia dragende, toch beslist (zooals uit 
het aankomststempel bhjkt) ook met Pattist naar Australië 
vloog. Zoo vinden wij steeds weer iets nieuws. 

Waar we nog niet genoeg van weten zijn de luchtpost-
aankomststempels van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam: 
het bekende propellerstempeltje, dat in de jaren 1928, 1929 
en 1930 op een deel van de aangekomen luchtpost in bedoelde 
plaatsen aan de voorzijde der stukken en meestal in rood of 
violet gestempeld werd. Zoowel van Amsterdam als van Den 
Haag en Rotterdam zijn de stempels met den tekst: „Per 
luchtpost A a n gebracht" bekend, maar daarnaast kennen 
we ook nog een stempeltje van Amsterdam met den tekst-
„Per Luchtpost O v e r gebracht", met daaronder een 2, wat 
dus waarschijnlijk daarop wijst, dat dit het 2e stempel is, 
dat — als er een bijzonder dikke bundel post arriveerde — 
kon invallen. 

Nu is de vraag: 1. Hoe zit het met de kleuren ? Is daar 
een vaste lijn in te bekennen, of bezigde men maar een 
stempelkussen, dat toevallig voor de hand lag ? 2. Is het 
stempel „Overgebracht 2" ook van Rotterdam of Den Haag 
bekend, en wanneer bezigde men het in Amsterdam ? 

Wellicht willen die verzamelaars, die stukken bezitten met 
Overgebracht- of Aangebracht-stempels, miJ eens mededeelen 

welk stempel erop staat, in welke kleur, welke datum, en waar 
de brief (of kaart) vandaan kwam. Eventueele resultaten, 
ook van mijn vorige enquêtes, worden te zijner tijd onder 
deze rubriek gepubliceerd. 

De eerste postvlucht naar de Philippinen. 
Volgens de krantenberichten arriveerde de China Clipper 

met ruim 100.000 poststukken aan boord op haar terugvlucht 
weder te Alameda-vlieghaven bij San Francisco. 

Ondertusschen bereikte ons reeds een poststuk, dat van 
San Francisco tot Honolulu (Hawai) gevlogen heeft. Het 
was gefrankeerd met het speciale zegels van 25 dollarcent, 
dat men heden onder de nieuwe uitgiften vermeld vindt, het
welk afgestempeld was met het stempel San Francisco 22 
Nov. 1935 1 P.M., terwijl het stuk aan de achterzijde het post
stempel van Honolulu 23 Nov. 11 A.M. draagt. Voorts draagt 
het een groen speciaal stempel, waarvan w\j heden een af
beelding geven. 

Ook stukken met Nederlandsche frankeering welke mee
vlogen en dus de speciale afstempeling kregen, zijn bekend. 

Op de heenvlucht vlogen van San Francisco naar Hawai 
(die naar Midway en Wake Islands inbegrepen) 46200 stuks; 
San Francisco-Guam 19800 stuks en San Francisco-Manilla 
44000 stuks. 

De luchtlijn over den Stillen Oceaan is de 14e luchtlijn 
welke van de Vereenigde Staten naar het Bui^enl8nd gaat. 
(F.A.M, beteekent Foreign Air Mail). Volgens de laatste 
berichten zijn ook op de Philippijnen speciale zegels voor 
deze belangrijke eerstvlucht uitgegeven. 

PAR AVION 
PER VLIEGTUIG 

^ ^ 0 

J. K. RIETDIJK. - ZICHTZENDINGEN. 
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De verlenging der Belgisch-Fransche luchtliju naar Elisa-
bethville en Madagaskar. 
Ter gelegenheid van de verlenging der Belgische luchtlijn 

Brussel-Leopoldville tot Elisabethville gaf do Sabena een 
speciale enveloppe uit, welke men kon bezigen bij de eerste 
vlucht, welke 15 November 1935 plaats î ond. 

Een dergelijke enveloppe, welke heen en weer gevlogen 
heeft, beelden wij heden af. In den linker benedenhoek ziet 
men het speciale groene stempel, dat de Belgische posterijen 
voor deze gelegenheid bezigden. Deze enveloppe was geadres
seerd naar Kamina, dat tusschen Leopoldville en Elisabeth
ville ligt. Het stuk arriveerde aldaar 21 November, terwijl 
het 29 November weer in Brussel terug was, blijkens de door
gangsstempels welke aan de achterzijde staan. 

Zooals bekend, vervullen de Sabena en de Air France af
wisselend den wekelijkschen dienst naar de Congo. Een week 
eerder, 7 November, was de Fransche luchtlijn reeds ver
lengd, en wel via Elisabethville naar Tananarivo op Mada
gascar. De poststukken kregen alle het hieronder afgebeelde 
roode stempel. 

1" SERVICE AÉRÏEN 
FRANCAIS 'RÉGULIER 

Europe^ 
Congo 

Madagascar 

Bä de terugvlucht bezigde men in Elisabethville een violet 
omlijnd vierregelig stempel. 

PREMIERE LIAISON AERIENNË 
ELISABETH V I L L K - F R A N C E 
PAR AVION AIR-AFRIQUE 

1« NOVEMBRE 193.̂  
H. A. 

DE COMMANDO BRIEF ZEGELS 
door L. DE RAAIJ. 

S COMMANDO BRIEF 
aSBHUaSHa 

FRANKO 
mnnjcirriiiisi nm aa«^ 

In den catalogus Yvert & Tellier vindt men onder nr. 1 
(timbre de franchise) een zegel van den Oranje-Vrijstaat, 
dat onder de officieele zegels wordt gerangschikt. 

De vraag rijst dus: is dit een officieel zegel of niet? 
Om dit naar juistheid te beoordeelen, was ik verplicht de 

rrtikelen te bestudeeren, waarin dit onderwei'p behandeld 
werd. 

Op 18 October 1899 werd een etiket door den Oranje-Vrij
staat uitgegeven, ten doel hebbende de correspondentie van de 
frontsoldaten te frankceren. De etiketten, die een liggend 
vierkant formaat, met typen, hebben, werden in zwart ge
drukt op eenigszins glanzend geel papier, in vellen van twin
tig stuks, nl. vier r^jen van 5 zegels. De omranding bestaat 

uit 52 ornamenten, terwijl het middenstuk, in het midden 
„O.V.S." in groote kapitale letters, daarboven „Commando 
Brief" en onderaan „Franko", getand 12, vertoont. 

Deze zegels verschenen in Europa en maakten in philate
listische kringen veel opgang, doch later werd er beweerd, dat 
zij tot een speculatieve uitgifte behoorden en door een onder-
nemenden chemist in den O.V.S. uitgegeven waren. 

In den catalogus van Stanley Gibbons van 1900 werden 
deze zegels opgenomen, doch in het „Bijvoegsel van de zegels 
van het Britsche Empire, deel I" van November 1900, onder 
het hoofd „O.R.C." vond men de volgende bemerking: „Een 
langwerpig zegel met opschrift „Commando Brief" „O.V.S." 
„Franko", in zwart op geel papier, dat als oorlogszegel 
wordt aangeboden, is slechts een persoonlijke speculatie van 
een chemist in den O.V.S., die deze gemaakt heeft en naar 
het front zond, waar zij op brieven geplakt en dus van ori-
gineele poststempels voorzien werden. Daar echter zoodanige 
correspondentie vrij van port was, waren de zegels overbodig, 
zij hadden geen frankeerwaarde en hebben dus voor de phila
telic ook geen waarde." 

Zulk een verklaring in den meest vooraanstaanden catalogus 
in Groot-Britannië baarde in philatelistische kringen veel op
zien en werd niet overal met instemming begroet, zoodat de 
philatelistische pers met brieven overstroomd werd van hen, 
die voor en tegen deze verklaring waren. 

In „Stamp Collectors Fortnightly" van 26 Mei 1900, ver
scheen een artikel onder den titel: „Een tijdbesparende zegel 
„Commando Brief". 

De correspondent, vertelt, dat dit zegel onder eigenaardige 
omstandigheden het licht zag. Met de meeste hulpzegels is 
dit het geval, doch dit geval is van bijzondere waarde. 

Het schijnt, dat er een persoon benoemd werd tot veldpost
meester voor de Vrijstaatsche Boeren, en een gedeelte van 
zijn werkzaamheden bestond in het schrijven van vele enve
loppen, die door den commandant moesten worden voorzien 
van initialen. Doch dit werkje begon dezen officier te verve
len en de veldpostmeester nam op zich een zegel te drukken, 
waardoor dit lastige werkje vermeden kon worden. Daarna 
liet de veldpostmeester ongeveer 10.000 stuks drukken. Deze 
veldpostmeester, voegt de correspondent hieraan toe, is ook 
een handelaar in zeldzame zegels en een chemist. Waarlijk een 
vreemde combinatie". 

Een jaar later, na het verschijnen van bovengenoemd artikel, 
verscheen in hetzelfde tijdschrift een stukje van een Johannes
burger philatelist, onder den titel: „De waarheid omtrent de 
Boeren Commando zegels", waarin hij beweert, dat deze zegels 
niet door het postkantoor van O.V.S. waren uitgegeven. De 
zegels zouden op initiatief van een officieel persoon die als 
veldpostmeester dienst deed, zijn uitgegeven. Er was hoe
genaamd geen behoefte aan zegels, daar Transvaal zoowel als 
O.V.S. brieven van en naar het front zonden, die geheel vrij 
van port waren. 

De afzender behoefde slechts op zijn brief te schrijven 
„Velddienst". De bewering dat de Boeren-commandant, 
zelf de brieven stempelde of met zijn initialen voorzag en door 
het uitgeven van deze Commando Brief zegels van deze lastige 
taak ontheven werd, is niet juist. 

Alle brieven werden voorzien van poststempels, zelfs die 
welke niet van een postzegel voorzien waren. Enveloppen met 
stempels en gedateerd, zijn hiervan het bewijs. Hij beweert, 
dat de poststempels niet als bewijs dienden. Daar er geen 
zegel noodig was, werden de enveloppen voorzien van een 
poststempel, al of niet voorzien van een zegel. Indien een 
vechtende burger een Chineesch lokaalzegel had gebruikt op 
zijn correspondentie, was dit hetzelfde geweest als het Com
mando Br'^f zegel, daar beide behoorlijk afgestempeld zouden 
zijn geworden. 

Toen de zeereis werden uitgegeven was ik te Johannesburg, 
en de Philatelisten aldaar hebben dit zegel nooit serieus als 
een postzegel beschouwd, doch slechts als een privé speculatie. 
Toen ik later i" Londen kwam, was ik zeer verwondend deze 
gele etiketten bij een handelaar genrijsd te zien staan voor 
een pond, met de woorden „zeer zeldzaam". 

Natuurlijk bleef dit artikel niet onopgemerkt en een mili
taire correspondent zond het volgende in: „Uwe Johannes-
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burger correspondent schrijft dat het bev?uste zegel werd uit
gegeven door een officieel persoon in den O.V.S., in zijn kwali
teit van veldpostmeester. Ik kan dit niet beamen. Ik bezit 
vele exemplaren, met o.a. poststempels alle gebruikt in Octo
ber en November 1899, nl. Bloemhof, Jacobsdal, Spijtfontein, 
Barkley-West, Colesburg, enz., alle voorzien van de gewone 
postkantoor-poststempels. Hiervan uitgaande moet ik toch 
veronderstellen dat deze zegels echt en bona-fide zijn." 

Natuurlijk was dit niet voldoende, doch in 1902 verscheen 
een brief van den chemist zelf, van ongeveer de volgende 
strekking: 

„In het bijvoegsel van Stanley Gibbons wordt beweerd, dat 
het zegel „Commando Brief" een speculatieve uitgifte is van 
een chemist uit den O.V.S., die ze zelf gemaakt heeft en naar 
het front zond. Daar alle brieven vrij van port waren, hadden 
deze zegels geen frankeerwaarde en dus ook geen philate
listische waarde. 

Schrijver dezes is de chemist, op wien gezinspeeld wordt. 
Tot nut van Stanley Gibbons en alle oprechte verzamelaars 
van zegels gevoelt hij zich verplicht eenige inlichtingen te 
verschaffen omtrent het ontstaan van deze zegels en laat hij 
het aan hen over, een oordeel te vellen of de zegels al dan 
niet in hun verzamelingen thuis behooren. 

Zooals bekend is, zijn de Boeren-Commando's de grenzen 
van de Kaapkolonie overgetrokken in den nacht van den 14en 
op den 15en October 1899, ter hoogte van Scholy's Nek, 
dicht bij Kimberley. De commando's tezamen telden ongeveer 
2000 man. Een tijdelijk kamp werd opgeslagen en een ver
binding met de hoofdstad van den O.V.S. werd tot stand ge
bracht. De post werd behoorlijk verzonden en ontvangen. 

De schrijver werd benoemd tot veldpostmeester, onder 
generaal De la Rey en hoofdcommandant Wessels. In het 
begin, d. w. z. de eerste twee dagen, moesten alle brieven, 
die door de Boeren aan hun vrienden en familieleden werden 
verzonden, door de veldeornets of commandanten met hun 
initialen voorzien worden. Ten einde de Boeren te ontheffen 
van den last, lederen brief met initialen te voorzien, werd 
in ieder kamp een kist of zak op een zichtbare plek geplaatst 
en deze werden geledigd vóór het vertrek van iedere mail. De 
brieven werden dan naar de tent gebracht van den veldcornet 
of commandant en werden aldaar van initialen voorzien. 

Toen echter de corresnondentie een grooter omvang aan
nam, weigerden deze officieren uren met het teekenen zoek 
te brengen. E e n v o o r s t e l (ik spatieer; L. d. R.) werd 
toen gedaan aan den hoofdcommandant tot het aanschaffen 
van zegels, om aldus de moeite van initialen zetten op te 
heffen. 

Dit voorstel werd aangenomen en uitgevoerd door comman
dant generaal Barend Greijling en d e z e g e l s w e r d e n 
i n g e b r u i k g e s t e l d op d e n 15 e n O c t o b e r 1899 
(ik spatieer; L. d. R.). 

Omdat het beles- van Kimberley steeds heviger werd en 
de mannen de stad steeds nauwer insloten, werden de zegels 
veelvuldiger gebruikt door de Boeren, die daarom heen lagen 
verspreid. Voornamelijk om die reden vindt men vele zegels 
met de poststempels Spijtfontein. Modder Rivier, Barkley-
East of met een rubber stempel „Kimberley Z.A.R.". 

Uit het bovenstaande kan men afleiden dat deze zegels 
een officieel karakter droegen en gebruikt werden OÜ de 
brieven als bewijs, dat zii van het front kwamen en men daar
voor geen boete behoefde te betalen ,wat wel het geval was 
geweest voor brieven zonder zegels. 

Gedurende den oorlog trokken de Boeren van de eene plaats 
naar de andere en men vindt zegels met de poststempels 
Dundee, Elandslaagte, Daumhauser, Glencoe, Hoofd-Lager 
Z.A.R. (Natalt, enz. Zoo ook exemnlaren van verschillende 
postkantoren in de Kaapkolonie, alle postkantoren in den 
O.V.S. en vele in Transvaal. Zij waren nog in gebruik gedu
rende de maanden Februari en begin Maart 1900. na het 
vertrek van den schrijver van het front. Toen generaal Cronjé 
zich moest overgeven, vonden de Britsche officieren onge
bruikte exemplaren van die Commandobrief-zegels in het 
kamp. Toen lord Roberts te Bloemfontein aankwam, trachtten 
verzamelaars een of tv/ee exemplaren in be^it te krijgen. 
Gestempelde exemplaren brachten zelfs 25 shillings on. Een 
bekende Engelsche verzam.elaar had reeds 19 verschillende 
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poststempels bijeengebracht. Behalve de gewone poststempels, 
werd ook een nummerstempel gebruikt (nr. 252). 

Ten slotte kon hij nog mededeelen, dat eenige zegels naar 
Europa, via Delagoa-baai, verzonden werden. Daar geen ge
wone zegels bij het veldpostkantoor verkrijgbaar waren, 
werden alle brieven, voorzien van een Commando Brief zegel, 
gestraft met Strafporto, maar zij werden toch doorgezonden. 

De zegels werden gedrukt in vellen van 4 rijen van 5 zegels. 
(w. g.) A. H. Hochapfel." 

Ook kolonel W. D. C. Williams, voorzitter van de Sydney 
Philatelie Club, verklaarde op de bijeenkomst in April 1901, 
dat alle details, zooals die later door Hochapfel betreffende 
de Commando Brief zegels waren gegeven, zeer juist waren. 

Nu rijst de vraag: „Zijn deze zegels officieel of niet ?" Er 
schijnen nogal vele argumenten vóór en tegen te bestaan. Een 
der voornaamste redenen er tegen was wel deze, dat men 
den persoon wantrouwde, die deze zegels in het leven had 
geroepen; te meer daar men overtuigd was dat hij zich 
met vele dubieuse philatelistische transacties inliet. Ik breng 
slechts in herinnering het geval van de bekende 1 d. bruin 
en 1/- oranje met opdruk V.R.I., waarvan hij eenige exem
plaren behield, niettegenstaande deze teruggevorderd waren 
door de aansprakelijke autoriteiten (zie mjjn artikel in het 
Jubileumboek). 

Nog een feit moet men niet onderschatten, n.1. den datum 
van uitgifte, 15 October 1899. Hochapfel verklaarde dat de 
Boeren de grenzen overschreden in den nacht van 14 op 15 
October 1899. Onwillekeurig rijst de vraag: Waren die zegels 
noodig op denzelfden dag, dat de Boeren over de grenzen 
trokken ? 

Vermoedelijk wist Hochapfel van te voren dat deze zegels 
noodig waren, dat de commandant of diens hulp verhinderd 
zouden zijn, initialen aan te brengen, en liet hij daarom 
zegels vooruit klaar maken om, wanneer zij noodig waren, 
te zorgen dat de zegels aanwezig zouden zijn. Hochapfel 
scheen een ver vooruitzienden blik te hebben gehad. 

Hij deelt niet mede hoe groot de voorraad was en of deze 
in één druk geschiedde. Het getal 10.000 is van andere zijde 
genoemd, doch officieel is dit niet bevestigd. 

Volgens mijn meening zou Hochapfel, wanneer hij geen 
philatelist ware geweest, niet op de gedachte zijn gekomen 
om zegels te gebruiken in plaats van initialen. 

Nu de andere zijde van deze kwestie: Kunnen deze zegels 
als officieel beschouwd worden ? Hebben zij eenige philate
listische waarde ? 

Volgens mijn bescheiden meening, zijn wij wel officieel, 
om de volgende redenen. Het uitgeven van postzegels door de 
postautoriteiten geschiedt ter vergemakkelijking van het be
talen voor correspondentie. Dit is een vaststaand feit sinds 
het uitgeven van de eerste postzegels. Later werd vastgesteld, 
dat er een methode moest geschapen worden om officieele 
documenten door de post te laten passeeren, door middel van 
officieele enveloppen of officieele zegels. Sommige landen 
gaven daarom speciale officieele zegels uit; andere daaren
tegen brachten officieele omslagen in gebruik, doch deze 
werden voorzien van de initialen van de beambten, die deze 
gebruikten, als een waarborg tegen het gebruik voor parti
culiere doeleinden. 

Het schiint mij dan ook toe, in dit geval van de Commando 
Brief zegels, dat het parafeeren van een groote hoeveelheid 
correspondentie veel tijd in beslag nam, dien men noodig had 
om te vechten, in plaats van uren te verslijten met het door
werken van bergen correspondentie en 'dat nog wel door on
geoefende en ongeschoolde werkkrachten. 

Natuurlijk konden deze brieven ook zonder initialen ver
zonden worden, doch dan had ieder particulier van dit recht 
gebruik kunnen maken zonder er iets voor te betalen. Om 
die reden dacht de veldpostmeester (zijnde philatelist), dat 
de beste remedie hiertegen zou zijn, de brieven te voorzien 
van een etiket, in dit geval een postzegel. Hij legde daarom 
zijn plan voor aan den commandant (ofschoon hij dit niet be
kende in zijn brief), die, verheugd in het vooruitzicht van 
een lastig baantje ontheven te worden, onmiddellijk zijn toe
stemming gaf. 

Wat ik echter niet begrijpen kan is, dat Stanley Gibbons 
deze zegels als een pure speculatieve uitgifte van een chemist 
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veroordeelt en niet waardig keurt in den catalogus te worden 
opgenomen, terwijl hij de Mafeking zegels wel catalogiseert, 
die toch voor hetzelfde doel gecreëerd werden (door den 
commandant van deze stad). In het eerste geval werden deze 
zegels uitgegeven voor het gebruik van de vechtende Boeren 
aan het front; in het andere geval werden de Mafekings uit
gegeven voor het gebruik van de inwoners van een belegerde 
stad. Wanneer de Commando Brief zegels niet noodig waren 
voor het verzenden van correspondentie, dan zouden, volgens 
myn meening, ook deze Mafeking zegels niet noodig zijn 
geweest, daar het parafeeren van de correspondentie uit de 
belegerde stad voldoende zou zijn geweest. 

Daarom neem ik het standpunt in, dat deze zegels behooren 
gerangschikt te worden onder de half-officieele uitgiften, 
waaronder ook de Mafekings behooren te worden gebracht. 

Ik wil dit artikel niet eindigen alvorens nog het volgende 
omtrent deze zegels mede te deelen. 

Eenige maanden geleden vernam ik van een mijner corres
pondenten, dat hij mij eenige van deze zegels kon verschaffen, 
en daar ik dacht dat ik allicht eenige afwijkingen zou kunnen 
ontdekken, vroeg ik hem mij deze op te zenden. Hij zond mij 
één exemplaar too en ik bemerkte onmiddellijk dat het een 
vervalsching was. 

De correspondent deelde mij 
tevens mede, dat hij mij een 
compleet vel van deze zegels 
kon verschaffen, bestaande uit 
2 vertikale rijen van 4 zegels. 
Hochapfel, die als veldpost
meester aan het front fungeerde 
en op wiens initiatief deze ze
gels gedruk werden, verklaarde 
dat de vellen bestonden uit 
4 rijen van 5 zegels, dus ver
wonderde het mij niet dat deze 
vervalschingen gedrukt waren 
in vellen van 8 zegels. Boven
dien waren de echte zegels ge
tand 12, terwijl deze ongetand 
zijn. 

Na een onderzoek van beide 
soorten zijn de volgende ken-
teekenen te onderscheiden, zoo-
als bijgaande illustratie te zien 
geeft: 

1. Vervalscht: gedrukt in kleine vellen van 8, twee vertikale 
rijen van 4; echt: gedrukt in vellen van 20, vier rijen van 5. 

2. Vervalscht: ongetand; echt: getand 12. 
3. Vervalscht: achter „Brief" geen punt; echt: achter 

„Brief" een punt. 
4. Vervalscht: „Commando Brief" breeder; echt: „Com

mando Brief" letters dichter aaneen. 
5. Vervalscht: de letters O.V.S. en punten achter de letters 

geheel verschillend van de echte. 
6. Vervalscht: achter „Franko" geen punt, letters ver

schillen van de echte; echt: achter „Franko" een punt. 
7. De ornamenten bij de echte zijn zeer duidelijk gedrukt, 

terwijl die bij de valsche zeer slecht zijn uitgevoerd. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JANUARI 1896). 
In dit nummer wordt een belangrijke, nieuwe ontdekking 

wereldkundig gemaakt, het bestaan van twee typen bij de 
uitgifte 1867 Nederland. 

De Typen der Nederlandsche Postzegels, uitgifte 1867, door 
H. W. F. Becking. 
Toen ik eenigen tijd geleden in eene zending van een onzer 

groote postzegelhandelaars twee verschillende typen aantrof 
van het 5 cent-zegel der uitgifte 18867, gaf mij dit aanleiding 
te onderzoeken of dit 5 cent-zegel alleen in twee typen be
stond, dan wel of ook de overige waarden dierzelfde uitgifte 
dat voorrecht deelden. 

Bovendien wilde ik trachten vast te stellen, welke van de 
beide gevonden typen aanspraak kon maken op de, eer van 
het oudste type te zijn. 

Alvorens tot eene nadere omschrijving over te gaan, vooraf 
eenige woorden over de tandingen van bovengenoemde uit
gifte. 

Zooals uit de verhandeling op blz. 272 van den Hen Jaar
gang blijkt, is de afstempeling „FRANCO" van ouderen da
tum dan het r u i t stempel, dat eerst met 1 April 1869 werd 
in gebruik genomen. Aangezien nu de eerstgenoemde afstem
peling bijna uitsluitend aangetroffen wordt op de zegels die 
12K getand zijn, terwijl de lOjj, 13 en 13)4 getande zegels 
bijna alle met den ruitstempel zijn onbruikbaar gemaakt, kan 
gereedelijk worden aangenomen, dat de tanding 12i4 de 
oudste is, wat ook reeds is op te maken uit hare overeen
stemming met de tanding der uitgifte 1864. 

Derhalve kan ook worden aangenomen dat het type der 
zegels die 12K getand zijn het oudste is, indien tenminste dat 
type óf niet óf slechts sporadisch bij de latere tandingen 
wordt aangetroffen. 

Ik heb bij a l l e waarden van de uitgifte 1867 t w e e 
typen aangetroffen, waarvan het onderscheid, voor zoover ik 
kon nagaan, alleen te vinden is in de cijfers die de waarde 
der zegels aanduiden. 

(Volgt de beschrijving der typen). 
Nederland. — Nog in het oude jaar werden wij verrast met 

het bericht dat van af 16 Januari postzegels zouden worden 
uitgegeven van 5 G u l d e n en postbladen van 3 en 12>^ 
cent (Kon. Besluit van 14 Dec. 1895, Staatsblad No. 224). 

De heer Robert legde ons de papiersoorten voor, die uiterst 
fjjn getint zijn. Doordat de formaten veranderen en ver
beteren, krijgen we de d r i e kaartbrieven eerstdaags in 
veranderd formaat, en gewijzigde papier kwaliteit en papier-
tint. De tinten zijn: z e e g r o e n , l i c h t b l a u w en l i c h t 
r o s e, of: r o s e , zoo men wil. Die tinten zijn zeer zacht 
voor 't oog, en zullen velen voldoen, daar 't luxe kaarten 
worden en hiervoor niets behoeft betaald. 

Curasao. — Zooals in het vorig nummer nog kon worden 
meegedeeld is (door tijdelijk gebrek aan het 2K cent post
zegel) de voorraad van het 10 cent-zegel, beeltenis des 
Konings, door middel van een handstempel met een rood-
violetten overdruk „234 Cent" voorzien. Binnen enkele uren 
was de geheele hoeveelheid door speculanten opgekocht. Men 
heeft toen het 30 cent-postzegel evenzoo tot een van 2% cent 
gemaakt. Deze overdruk is niet gelijk aan de eerste, maar 
heeft het lettertype van den opdruk 25 cent van 1891 en is 
zwart gesteld. (— Verderop volgt het Besluit van den 
Gouverneur van Curagao, waaruit overgenomen:) 

2o. Op 1 December 1895 voormelde frankeerzegels van 30 
cent met beeltenis des Konings, voorzien van een met zwarten 
inkt verkregen afdruk van 2!4 cent, tijdelijk voor die waarde 
in gebruik zullen worden gesteld; 

3o. laatstbedoelde frankeerzegels, slechts naarmate van de 
behoefte, met den afdruk „2i4 cent" overgestempeld zullen 
worden; dat zij n i e t aan het publiek verstrekt, doch door 
de postbeambten op de stukken zullen worden geplakt, met 
dien verstande, dat op elk stuk slechts één zoodanig frankeer-
zegel zal mogen voorkomen, en eindelijk, dat zij uitsluitend 
voor den buitenlandschen dienst zullen rnogen worden ge
bezigd en wel in die gevallen, wanneer het gebruiken van 
dusdanige zegels onvermijdelijk zij. 

Veilingen. Van Dieten en Van Hoek, Rotterdam, 10 Dec. 
Nederland. 
1852, 5, 10 en 15 c , schoone exx., ongebruikt ƒ 4,25 
1864, 5, 10 en 15 cent, ongebruikte prachtexx. ƒ 6,25 
1869, 1 cent zwart, ongetande strip v. 5, postfr. f'12,— 
1872, 12'A cent grijs, ongetand, postfrisch ƒ60,— 
Ned. Indië. 
1864, 10 cent ongetand, postfrisch ƒ 3,25 
1868, 10 cent getand, postfrisch . • ƒ 7,— 

(N.B. — Wij vestigen de aandacht van de lezers op het op
schrift boven deze rubriek; wij vernamen — historisch ! — 
van een verzamelaar, die geweldig geschrokken was van het 
achteruitloopen van de prijzen voor Nederlandsche en kolo
niale zegels op de veilingen, na lezing der vorige rubriek !). 

B. 
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ECHTHEIDSKENMERKEN VAN 
HAMBURG NRS. 2 EN 14 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 
Beide watermerk golflijn. 
Nr. 2 ongetand; nr. 14 getand 1S%. 

1. 5 lijntjes en een punt. 
2. Streepje onder krul-versiering. 
3. Versiering raakt de band op twee plaatsen. 
4. Drie lijnen. 
5. Punt in onderhelft A. 
6. Punt links boven van de M. 
7. Punt in bovenhelft B. 
8. Streep boven UR van Hamburg. 
9. 6 lijntjes. 

10. S'A lijnen. 
11. Opening tusschen bolletje en versiering. 
12. „g" raakt binnenrandlijn; de rest van het zegelbeeld 

staat overal vrij. 
13. Punt rechts van den toren. 
14. Streep links in de groote 1. 
15. Een lijn. 
16. Zes lijntjes en een punt. 
17. Versiering overal vrjj. 
18. Klein streepje boven de versiering. 
19. Linkerbeen M krom. 
20. Voet T gebroken. 
21. Breuk in de versiering. 
22. Zes lijntjes en een punt. 
23. Een lijn. 
24. Punt of streepje links van P. 
25. Dit krulletje staat vrij. 
26. Zes boogvormige streepjes in den koepel. 

Hmliürqf/-2.^i¥, 

PORTRETGALERIJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

45. § Antonio José de ALMEIDA. 
Geboren te Vale da Vinha op 18 Juli 1866. Studeerde medi

cijnen, oefende de medische parktyk uit; kwam in 1906 in de 
Kamer. Tijdens de republiek werd hij tot belangrijke ambten 
geroepen en op 6 Augustus 1919 werd hij gekozen tot con
stitutioneel president van de republiek, na sinds 1916 minister 
te zijn geweest. Hij oefende het presidentschap uit tot 15 No
vember 1923. Nadien maakte hij verschillende groote reizen; 
zoo bezocht hij in 1928 ons land. 

Zijn beeltenis komt voor op: Portugal, 1923. 

46. Brites de ALMEIDA. 
Geboren omstreeks 1290; zij trad in het huwelijk met een 

bakker te Aljubarrota; deze stad behoorde tot Portugal, 
maar werd door Spanje opgeëischt. Op een kwaden dag 
vielen de Spanjaarden de stad aan; niemand had aan een 
verdediging gedacht. Toen toonde Brites, dat zij over een 
groote dosis energie beschikte; gewapend met een schieter 
voerde zij de burgers van Aljubarrota aan en inderdaad: 
de Spanjaarden weken terug. Sinds dien dag van het jaar 
1326 behoort Brites de Almeida tot de bekende historische, 
min of meer legendarische figuren van de stad. 

Haar beeltenis komt voor op: Portugal, 1927, 40 en 96 ets. 

47. Rudolf von ALT. 
Geboren te Weenen op 28 Augustus 1812; reeds op zestien

jarigen leeftijd begon hij zijn studies als kunstschilder. Samen 
met zijn vader maakte hij talrijke studiereizen door Italié en 
Duitschland. In 1863 vertoefde hij in den Krim, waar hij vele 
schilderstukken heeft gemaakt. Vooral aquarellen van zijn 
hand bezitten groote bekendheid. 

Von Alt overleed te Weenen op 12 Maart 1905. 
Zijn beeltenis komt voor op: Oostenrijk, 1932, 30 gr. 
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48. José Antonio ALVAREZ DE ARENALES. 
Geboren te Villa Reinosa op 13 Juni 1780; studeerde te 

Buenos Aires; nam deel aan de revolutie in Chucisaca in Bo
livia, in het jaar 1809; deze revolutie mislukte, Alvarez werd 
gevangen gezet. In 1813 vocht hij bij Cochabamba en op 25 
Mei 1814 bü Florida. In 1818 vertoefde hij in zyn tweede 
vaderland, Argentinië, daarna in Chile. Samen met San 
Martin bevrijdde hij Peru, althans voorloopig. In 1821 werd 
hij commandant van Lima; op 22 December 1821 werd hij 
grootmaarschalk van Peru; in 1822 lid van den Raad van 
State. Op 26 Februari 1823 deed hij afstand en ging terug 
naar Argentinië. 

Op 4 December 1831 is hü te Moraya overleden. 
Zijn beeltenis komt voor op: Peru, 1921, 2 ets. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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49. Carlos Maria de ALVEAR. 
Geboren op 25 October 1789 te Santo Angel de la Guardia; 

hij behoorde tot de leiders van den opstand van 1809 en werd 
als gezant naar Londen gezonden met een belangrijke op
dracht. Daar trad hij geljjk vele strjjdgenooten toe tot de Logia 
Lautaro, waai van Miranda de ziel was: deze vrijmetselaars-
loge, welker streven overigens door Bolivar werd verworpen, 
had als bü-oogmerk de bevrijding van Latijnsch-Amerika. In 
Januari 1811 vertrok hij samen met San Martin naar Buenos 
Aires; in 1815 werd hij gouverneur van de Vereenigde Pro
vinciën van La Plata. In 1824 vaardigde zijn land hem af als 
ambassadeur naar Londen, daarna te New-York. In 1827 
stond hü aan het hoofd van het leger tegen Brazilië, welks 
trepen hij versloeg bij Ituzanigo. 

Van beteekenis is de correspondentie met den Bevrijder Bo
livar, voor vden hij groote bewondering koesterde. Uit deze 
correspondentie blijkt ook de begaafdheid van Alvear, die be
hoort tot de bekwaamste Argentijnen. 

HiJ overleed te New-York op 2 November 1853. 
Zijn beeltenis komt voor op: Argentinië, 1873, 30 cts.; 

1877-1878, 25 cts. 

50. Francisco de Paula Rodrigues ALVBS. 
Geboren te Guaratinguetä, in den staat Säo Paulo, op 7 

Januari 1848; studeerde rechten en nam al vroegtijdig deel 
aan het politieke leven van zijn geboortestaat. Na ook fede
rale ambten te hebben bekleed, werd hij gekozen tot opvolger 
van Campos Salles als president van Brazilië. Hij aanvaardde 
zijn ambt op 15 November 1902; uit zijn bestuur bleek duide
lijk dat hü „Paulista" was. Tijdens zijn presidentschap kocht 
Brazilië van Bolivia het Acre-territorium voor tien millioen 
milreis. Hij sloot verdragen met Engeland en Ecuador; op 
voorstel van ziJn hoogst bekwamen minister Rio Branco sloot 
hiJ een arbitrageverdrag met Argentinië in 1905. Op 15 No
vember 1906 trad hij af. In 1918 werd hü wederom gekozen 
tot president, maar hü kon zün ambt wegens ernstige ziekte 
niet aanvaarden op den gewonen datum: 15 November. Zonder 
beëedigd te zün, overleed hü op 16 Januari 1919 te Rio de 
Janeiro. 

Zün beeltenis komt voor op: Brazilië, 1906, 700 reis; 1917, 
5000 reis. 

Aanvullingen. 
14. AHMED Kadsjar. 
Zün beeltenis komt ook voor op: Perzië, weldadigheids-

zegels, 1915. 
16. Koning ALBERT der Belgen. 
Zün beeltenis komt ook voor op: Belgisch-Kongo, 1935. 

^*^TÉ'dscIiriftcii; 
Catalogi, en̂ .j 

CATALOGUE INTERNATIONAL DE LA POSTE 
AERIENNE. TIMBRES OFFICIELS. 3e EDITION 1936-1937. 

„Bü het vergeHjken met b.v. zün engelse collega, gelieve u 
er rekening mede te houden dat in tegenstelling met b.v. 
Engeland de nederlandse gulden niet gedevalueerd is. Zou 
dat het geval zün, dan kostte onze catalogus in Engeland nu 
1/6 (momenteel echter 2/6)", schrüft ons de N.V. Verenigd 
Uitgeversbedrüf, diet. g. thoolen, typ. h. reich. 

J. K. RIETDIJK. 

Wü hebben hiertegen in het geheel geen bezwaar en bren
gen deze mededeeling gaarne aan onze lezers over. 

Voor ons ligt een catalogus, waarvan de eerste druk uit
gegeven werd door de Revue Internationale Aérophilatélique, 
de tweede door Inapress (international airpost & express 
service), terwül thans de N.V. Verenigd Uitgeversbedrüf 
hiervoor zorgde. Inderdaad is deze derde druk weer beter 
dan zün voorgangers. De bovengenoemde organisaties en hun 
directeur laten zich hiermede van hun goeden kant zien. 
Deze catalogus ziet er keurig uit en de inhoud is „up to 
date". Hü geeft een overzichtelük beeld van de tot heden ver
schenen officieele luchtpostzegels, waartoe de uitgever tevens 
rekent de zegels van de Condor, E.T.A., Varig, verschillende 
Canadeesche, Columbiaansche en Engelsche luchtvaartmaat-
schappüen. Alhoewel dit laatste misschien ten onrechte is (er 
wordt verschillend over gedacht en geoordeeld), maakt het 
toch, dat wü anderzüds daardoor een ruimeren blik krügen 
over het verzamelgebied der luchtpostzegels. Ook de vermel
ding bü de zegels „echt gebruikt op vliegstuk" is aangenaam. 

Daarentegen kunnen de prüzen ons hier en daar minder 
bekoren. Vooropgesteld zü, da dit een euvel is, waaraan méér 
catalogi Hjden. In zün voorwoord zegt de uitgever echter, dat 
in tegenstelling met alle andere catalogi, waarop men in den 
handel een reductie van 30-95 % geeft, h i e r de prüzen 
genoteerd zün, zooals zü in den handel g e l d e n . 

Als de uitgever eens bü den handelaar G. A. G. Thoolen 
te biecht ging, dan zou hü alras bemerkt hebben, dat dit bü 
de heden vermelde prüzen nog niet steeds klopt. De eerste 5 
luchtpostzegels van Ned.-Indië b.v. staan hier ongebruikt ge-
prüsd op ƒ 5,42 (de handelsprys is al geruimen tüd om en bü 
ƒ 3,—); gebruikt op brief staat deze serie genoteerd op ƒ 9,50. 
En wat te denken van de eerste drie luchtpostzegels van 
Curacao op brief, gebruikt voor f 60,— (normale prüs momen
teel plm. ƒ25,—), of Nederland nr. 1, de 10 cent ongebruikt 
voor ƒ0,45, nr. 2 de 15 cent voor ƒ0,55 en nr. 3 de 60 cent 
voor ƒ2,— (toch ook 50% te hoog). Om dicht bü huis te 
blüven: de 40 cent wordt tweemaal vermeld: eenmaal met 
staand en eenmaal met liggend watermerk. De laatste is 
(schrik niet) vüf maal zoo duur als de eerste, zoowel on
gebruikt als ook gebruikt op vliegstuk ! Iets dergeHjks zien 
wü bü de 75 cent, waarvan die met staand watermerk de dure 
broeder is. Aan de postzegelloketten zün, of waren tot voor 
kort, alle 4 nog te verkrügen, en het ligt voor de hand, dat 
er practisch wel weinig verschil in zeldzaamheid zal bestaan, 
aangezien de gewatermerkte vellen vierkant waren. Nog daar
gelaten de vraag of er werkeHjk nog verzamelaars zün, die 
bü deze zegels (en dan toch zeker niet bü gebruikt op post
stuk) dit onderscheid maken. 

In Indië zouden kapitalen liggen, als de 36 cent op brief 
ƒ 0,25 waard was, zooals in dezen catalogus vermeld staat. 

Resumeerend blinkt de catalogus uit door overzichtelükheid 
en nauwkeurige opstelling, maar vormen de aangevoerde 
prüzen een zwakke plek. H. A. 

KA-BE NIEUWS 1936. 
De goed bekende firma Paul Koch, fabrikante en uit-

geefster der zeer gunstig bekend staande Ka-Be albums, kent 
geen stilstand. Steeds vooruitgaande, niettegenstaande crisis 
en concurrentie, bHjft zü steeds zichzelf en gaat onverstoord 
op het door haar vastgestelde doel af. 

Dit keer hebben wü voor ons liggen een losbladig jeugd-
album voor slechts enkele guldens. Geheel in den geest van 
alle Ka-Be albums, weet deze fabrikante ook in een zeer 
klein bestek den jongen verzamelaar iets te brengen, dat aan 
de hoogste eischen voor een beginner volledig voldoet. Men 
heeft juist gezien, door zeer veel zorg aan een dergeHjk album 
te besteden, den beginnenden verzamelaar .zoo te bevredigen, 
dat hü voor de philatelie niet weer direct verloren gaat. 
Meestal wordt vol animo begonnen, doch bü gebrek de goed
koopste zegels niet voldoende te kunnen onderbrengen, dooft 
reeds kort daarna de belangstelling. Het moeilüke vraagstuk 
voor het samenstellen van een jeugd-album is bü Ka-Be geen 
vraagstuk meer. Aardige nieuwe goedkoope series staan 
compleet aangegeven, duurdere en oudere meer ingekort, 
waardoor practisch alles in zulk een album is onder te 
brengen en aan te schaffen. In het kort gezegd, er is geen 
onnoodige ruimte verspild en wordt voor een uiterst lagen 

- ZICHTZENDINGEN. 
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prijs het hoogst mogelijke geboden. Dit wat den inhoud be
treft. Ook het buitenaanzien is niets minder goed verzorgd. 
Een stevige soliede schroefband (rug overtrokken met 
linnen) in voor de jeugd aantrekkelijke kleuren, zal zeker 
het overige ertoe doen, dat deze albums spoedig tot den 
vurigsten wensch van den beginnenden verzamelaar wordt. 
Het is een KaBe product, dat er wezen mag ! Het is zeer 
goed te begrijpen, dat dan ook de beginnende verzamelaar 
aan de voortreffelijke KaBe albums de voorkeur geeft. 

Inlichtingen omtrent prijs, enz., zijn bij alle goede post
zegelhandelaren te verkrijgen. 

POSTZEGELTBNTOONSTELLING TE NEW YORK. 
In verband met de Derde Internationale Postzegeltentoon

stelling, welke te New York van 9 tot 17 Mei a.s. in het 
„Grand Central Palace" zal gehouden worden, vestigen wjj 
de aandacht van eventueele bezoekers dier tentoonstelling op 
de eenige reehtstreeksche verbinding, welke er van ons land 
met Amerika bestaat per HollandAmerika LiJn. Voor meer
dere bijzonderheden zie men de advertentie elders in dit blad. 

JEUGDPOSTZEGELTENTOONSTELLING TE 
ROOSENDAAL. 

Zondag 5 Januari j.1. hield de jeugdige Postzegelvereeni
ging „Roosendaal", bestaande uit jeugdverzamelaars, haar 
eerste tentoonstelling. De belangstelling voor deze eerste 
expositie was zeer groot; den geheelen dag was de zaal met 
belangstellenden gevuld. Van de leden hadden er 14 inzen
dingen gezonden. Het geheel werd aangevuld door de beeren 
Postma en Verkouteren uit Roosendaal en leden van de Post
zegelvereeniging „Breda", die „buiten mededinging" respec
tievelijk Nederland en Koloniën en „een greep uit gelegen
heidszegels" inzonden, hetgeen voor deze tentoonstelling een 
speciale attractie was. De Roosendaalsche jeugdclub had het 
bestuur van „Breda" verzocht de functie van jury te ver
vullen, hetgeen spontaan door „Breda" werd gedaan. De heer 
J. C. Cramerus, voorziter van „Breda", en de bestuursleden, 
de beeren ir. Hagedoorn en P. Molenaar, namen deze functie 
waar. In zijn openingswoord dankte o. a. de Roosendaalsche 
jeugdclubvoorzitter H. Gremmen de leden van „Breda" voor 
hun belangstelling, alsmede de beeren Verkouteren en Postma 

voor hun daadwerkelijke hulp. De heer Cramerus wenschte 
„Roosendaal" geluk met deze eerste tentoonstelling; ook hü 
dankte de beeren Postma en Verkouteren en hoopte, dat deze 
tentoonstelling een succes zou worden. Er was een groote 
verscheidenheid; de jongelui hadden zich ook speciaal toe
gelegd op een nette en overzichtelijke wijze van exposeeren. 
Het zou te ver voeren alle ,,stands" te bespreken; medege
deeld zij, dat 14 prijzen werden toegekend, benevens 3 voor 
de mooiste inzendingen luchtpost; de jongste verzamelaar 
kreeg een aanmoedigingsprijs. 

De jonge club mag met genoegen op dezen welgeslaagden 
„philatelistendag" terugzien. 

pIiilateli^fecï^Alkrlei 

PRESIDENT GOMEZ. 
■wi 111 mifwv^*'wrr 

M a M « ^ h M M * d « * f t A ^ h ^ 

Hoewel reeds meermalen het 
bericht door de pers had gecir
culeerd, dat president Gómez 
ernstig ziek was, kwam op 18 
December 1935 het overlijdens
bericht toch tamelijk onver
wacht. Nog weinige weken ge
leden maakte de groote Juan 
Vicente dagelijks zijn wande
ling en had de teugels van het 
bewind strak in handen. 

Juan Vicente Gómez werd op 24 Juli 1857 te San Antonio 
de Tachira in Venezuela geboren. Hij hield zich bezig met 
den landbouw, kwam later in het Venezolaansche leger. Pas op 
betrekkelijk ouden leeftijd ging hij in de politiek. Het was in 
de jaren, dat Cipriano Castro een waar wanbeleid in Vene
zuela voerde; de binnenlandsche toestanden waren verward, 
met het buitenland ontstonden groote moeilijkheden, die zoo'n 
omvang aannamen, dat in 1909 de zeemacht van Nederland, 
Engeland en Amerika er zelfs toe overging, de haven van 
La Guayra te blokkeeren. Thans werd het den vicepresident 
te erg: Juan Vicente Gómez nam persoonlijk de teugels van 
het bewind in handen. Het was een ijzeren regime; van 1909 
tot 1985 heeft Venezuela als eenig land van de Zuid en 
MiddenAmerikaansche republieken geen opstanden gekend. 
De staatsschuld, bij Gómez' ambtsaanvaarding catastrophaal 
hoog, werd, voor zoover het de buitenlandsche schuld betrof, 
in 1930 geheel afgelost; sindsdien is ook geen binnenlandsche 

i ^ i l l l l l l l l i i i i i l l l l l l l l l l l l i i i i l l l l l l l l l i i i i i i l l l l l l i i i i i i l l l l l l l l i i i i i i i l l i l l l l l l i i i i i l l l l l l l l l i i i i i i l l l l l l l i i i i i l l l i l l l l i i i 
I P " 

l l i i i i i i l l l l l l l i i i i i i l l l U 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 i l l i l l i l l l l U l l l l l l 

Ik heb een buitengewoon mooie partij BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS, zooals onderstaand gespecificeerd en 
alle in zeer mooie conditie. 
Mag ik U van elke klasse een zichtzending doen toekomon ? Deze boekjes zullen blijken uw volle aandacht waard 
te zijn. Middelmatige en gevorderde verzamelaars vragen mij derhalve toezending. 
Mij onbekende aanvragers worden verzocht de gebruikelijke referenties op te geven. 

Klasse 1. Eerste uitgiften. WestIndië, Noord"Amerika, Afrika, Azië en Australië, welke kunnen uitgezocht 
worden vanaf eenderde catalogusprijs; condities netto. 
Klasse 2. Eduard en Georgeuitgiften in postfrisschen staat, welke in ' t algemeen kunnen worden uit
gezocht vanaf 50 'A catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. ^ J 
Klasse 3 Eduard en Georgeuitgiften, prachtig gebruikt, welke in ' t algemeen kunnen worden uitgezocht 
vanaf 50 7( catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. 

Prijzen in Engelsch geld beteekent een groote extra korting. 

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

l^l|||lllllll"inillllllllli"illll|i|ill"'ni|||||I IIIIHl Iiliril!n'nil|ii|[]|!iiiil|||;!l l||l|[llll"i!||l||l|[llll"ill[||||lin"illli|||l"iilll|||l|!llini||i||||iilliiiHl||li||]|iril||||||| |||||{|||| |||||||||||liil|||{||{|||iiil|||{|||l miiiii ll||{||||||IIMII|||||||||r 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 19 

staatsschuld meer aanwezig. Handel en verkeer bloeiden op; 
de munt bleef vrijwel stabiel; schitterende wegen werden aan
gelegd; gebouwen werden opgericht; scholen bij honderden 
gesticht; de doodstraf afgeschaft; het strafstelsel herzien 
in één woord: Venezuela ging onder het regime van Gómez 
geweldig vooruit. 

Vrijwel onafgebroken heeft Juan Vicente geregeerd. Hij 
lireeg officieel den titel „Benemérito", den voor het land zich 
verdienstelijk makende; het volk gaf hem den naam „el viejo", 
de oude, wat allerminst als een scheldwoord bedoeld was. 
Natuurlijk had Gómez ook vijanden; wij behoeven slechts te 
denken aan communistische samenzweerders als Urbina en 
Machado, die den aanval op Curagao beraamden. Maar de 
groote massa van het volk is den president dankbaar voor 
zijn beleid. 

Gómez heeft mijn persoonlijke groote sympathie gewekt 
door de geweldige inspanning, die hij zich heeft getroost om 
de nagedachtenis van den Bevrijder Bolivar te eeren. Vrijwel 
ieder jaar werd een standbeeld opgericht ter eere van Bolivar: 
dit jaar zou het gebeurd z ĵn te Carabobo twee dagen te 
voren overleed Gómez. Hij heeft alle documenten, betrekking 
hebbend op het leven van Bolivar, uitgegeven, kocht het ge
boortehuis des Bevrijders aan voor den staat en zoo zou men 
door kunnen gaan. 

Op 17 December is de stoere werker Juan Vicente Gómez, 
wiens portret wij vinden op de 10 c. van Venezuela, 1928, 
overleden te Maracay, waar hf twee dagen later, juist op den 
verjaardag van zijn regeeringsaanvaarding in 1909, is be
graven. Met hem ging een staatsman van beteekenis heen; 
een Bolivar-vereerder zooals weinigen gelijk de Bevrijder 
was ziJn geboortedag 24 Juli, en is nu ook zjjn sterfdag 
17 December. 

VAN PEURSEM. 

DE JONGSTE VEREENIGING, 
DIE TOT HET MAANDBLAD IS TOEGETREDEN. 

Deze vereeniging is de „Vliegende Hollander", de vereeni-
ging van verzamelaars van luchtpoststukken, enz. 

Wij heeten haar van harte welkom en spreken den wensch 
uit, dat het haar moge gelukken deze categorie van verzame
laars, die zich meer en meer uitbreidt, ten volle te bevredigen 
door goede voorlichting in het Maandblad en door een doel-
trefend rondzendingsverkeer. 

Nog te veel moeten de verzamelaars van luchtpost hier te 
lande en in de overzeesche gewesten steunen op het buiten
land; laten thans, nu de gelegenheid daartoe wordt geboden, 
allen medewerken tot het gestelde doel: een goede, ruim
verspreide vereeniging van luchtpostverzamelaars. De eerste 

stap is daartoe: meldt u aan het opgegeven adres aan als lid. 
Voor verdere bijzonderheden zjj verwezen naar het 

vereenigingsnieuws. 

VERZAMELAARSLOKET TE 'S-GRAVENHAGE. 
Op 6 Februari zal het tien jaar geleden zijn, dat op het 

postkantoor te 's-Gravenhage, in navolging van Amsterdam, 
een verzamelaarsloket werd geopend. Al die jaren heeft de
zelfde ambtenaar, de heer P. Huijsers, de belangen der ver
zamelaars behartigd. Als wü het wel hebben, heeft hü in 
die tien jaar slechts twee of drie maal verzuimd ! Wü wen-
schen den heer Huijsers van harte geluk met zijn jubileum 
en zeggen hem dank voor de welwillendheid, waarmee hij 
steeds onze belangen heeft gediend ! v. P. 

EEN VEREENIGING VAN 
NEDERLAND-VERZAMELAARS IN NEW-YORK. 

In het Novembernummer 1935 werd melding gemaakt van 
het bestaan van een Amerikaansch blad, uitsluitend gewijd 
aan de postzegels en stempels van Nederland en Koloniën. De 
in New-York en omgeving wonende abonné's hebben zich nu 
aaneengesloten tot een plaatselijke vereeniging, genaamd 
„Netherlands and Colonial Philately", evenals het blad, met 
als doel de bevordering van de kennis van de philatelie van 
Nederland en Koloniën in alle vormen. Lid zijn alleen spe
ciaalverzamelaars op dit gebied. Het „information head
quarter" is gevestigd bij Mr. De Groot, 110 West 34th Street, 
New York City. 

Nederlandsche verzamelaars, die zegels van Nederland en 
Koloniën tegen Vereenigde Staten mochten willen ruilen, 
worden naar dit adres verwezen. 

B. 

POSTZEGELS UITVERKOCHT . 
In Venezuela, waar de communicatie tusschen de kleine 

plaatsen en de hoofdstad, nog niet geheel volmaakt is, gebeurt 
het weleens, dat de postbeambte geen postzegels meer in voor
raad heeft en voor het verzenden van een brief, het volgende 
toepast: 

In den rechterbovenhoek van de enveloppe waar anders een 
postzegel geplakt wordt, schrijft hiJ: Ik verklaar dat de post
zegels van 25 céntimos op het oogenblik uitverkocht zijn. De 
postbeambte, (volgt handteekening). In den rechter beneden
hoek schrijf e hij: Ik ontving 75 céntimos voor het aanteekenen. 
De postbeambte, (volgt handteekening). 

Een dergelijke aangeteekende brief, verzonden van Timotes 
naar Puerto Cabello is in mijn bezit. J. P. 

^ F ^ W ^ i i P M ^ ^ ^P'^ '^ '^W^^wi^^^F^'^PWiP'^p» mvm^mmm^ 
POSTZEGELVEILING No. 269, 

in het Nutsgebouw te Rotterdam, 
zal plaatsvinden op 10,11 en 12 Februari 1936. 

Deze velling omvat: Nederland eR KolonJën, Europa, Restanten. 
Geïl lustreerde catalogus word t op aanvraag gaarne toegezonden door 

Holland's oudste veilinghouders, 

1. L VAN DDËiriiN'S JPOSTIËGEINANÎ ËIL N.V., 
Delftschevaart 44 , - Telefoon 5 5 2 5 9 , - Postrekening 17369, - Rotterdam, C. 

V E I L I N G E N S E D E R T 1892 . (33) 
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VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN 
ZEER BILLIJKE PRIJZEN! 

ERIC SMITH, 
p . o . BOX 661. — VIA C A S S E R I N E T T A 9a. 

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

(32) 

A L L E S P R I M A G E B R U I K T ! 
1935. Kinderzegels , per serie ƒ 0,18 

10 series ƒ 1 , 6 5 ; 100 series . . - 1 5 , — 
Luchtvaar t fondszegels , 10 st . . - 0,90 
Zomerzegels, per serie - 0,18 
10 series ƒ1 ,70 ; 100 series . . - 1 6 , — 

Postbewijszegels, compL serie (7 w.) - 3 ,— 
Opdr. J a v a t .m. ƒ 1, cpl. ser. (17 w.) - 0,95 
P A K K E T T E N (gemaak t u i t eigen voor

raad , géén u i t scho t ) . 
Neder land, 50 verschil lende - 0,20 
Neder land, 100 verschil lende - 0,50 
Neder land, 150 verschillende - 1,30 
Ned.-Indië, 50 verschil lende - 0,30 
Ned.-Indië, 100 verschil lende - 1,20 
Cura?ao, 20 verschil lende - 0,90 
Sur iname, 25 verschil lende - 0,75 
Geheele wereld, 600 verschil lende . - 0,60 
Uitgebreide Cata logus 1935-1936 van Neder
land en Koloniën, opnieuvsr bewerk t door 
P . C. Kor t eweg e. a., per exemplaa r ƒ 0,75. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, A m s t e r d a m , C. 
Pos tg i ro 224451. Por to s teeds ex t ra . (687) 

m H.P.IHI. 
PRIJSLIJST 1936 
IS VilSSCHiNEN. 

(Mb) 

Pri js dezer adver tent ies : 
ƒ 0,75 bij voorui tbetal ing. 
Pos tz . w. n ie t in be t . gen. 

Zichtzending gevraagd van 
A R G B I S T H V I Ë , 

Yvert 209, 210 en 211, gebruikt 
of ongebruikt, door J. G. Raatgever, 

Sternstraat 1, Utrecht. (12) 
Bod gevr. o p : Ned. Tijdschr, v. Postzegelk. 
jrg. 1919 (Juni ontbr.) jrg. i92i(compl.) 11 losse 
nrs, jrg- 19^8 en 1920. Ned. Maandbl. v. Phil, 
jrg. 1922 (compl.), jrg. 1923 (Mei ontbr.), jrg; 
1924 (Sept. ontbr.) jrg. 1925 (4 nrs. ontbr.). 
JaarboekjesNed.Ver.v. Postz. Verz. 1918, 1919, 
1920, 1921. Br. a. h. bur. v. d. bladontlerno. u . 

FRANSCHE KOLONIËN. 
Levering van zoowel klassieke 

als moderne zegels. 
Prima kwaliteit. Lage prijzen. 

ZICHTZENDINGEN 
tegen referenties en volgens 
mancolijst. Al mijn zegels zijn 

gegarandeerd echt. 

J E A N V R I J D A L , 
AVENUE MONTÉFIORE 51, 
E S N E U X CBELGIË). (720) 

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

Te koop g e v r a a g d : 
Belgische Postzegels, 
zoowel partijen losse zegels, 
series, belangrijke correspon
denties als verzamelingen. 

Aanbiedingen aan 
J . BOEKDRUKKER, 
73 Rue des All ies, BRUSStL . (713) 

B A D E N . 
Literatuur en ruilrelaties gezocht voor 

afstempelingen Baden. Ook blokken en 
paren van 4- en 2-zijdige roltanding 
(postfrisch). 

Brieven onder nr. 22, bureau van dit blad. 

Te koop gevraagd : Nederland, 
W. V. O. zegels en Ned. Curafao 
Jub., bij hoeveelheid; puike ex. 
papiervrij. O T T O WEISMANN, 
Diergaardelaan 32b, Rotterdam. (16) 

POSTZEGELBOEKJES NOODIG? 
Vraagt bemonsterde offerte aan 
T. D E J O N G T z n . , 
2e Dorpsstraat 30B, Z E I S T . 

Blz. genummerd. Recapitulatie o/d. oirslag. 
KWALITEIT PRIMA. (3) 

100 Emmazegels f 1,60 
100 s. nieuwe kind f 15,--
100 s. zomerzegels f 15,--
100 12"/. „ f 6,50 

Te koop gevraagd: 
Nieuwe kinderzegels voor f 2,— p 100 
zomerz. 6 c f 2,—, ï c f 2,500. 100 
België tentoonstelling 1,50 r 3,— 
Engeland Jub. 2' '9 d. f 3,— p. 100 
alle 2J pf gel. luchtpost; weldad. 
van Duitschland. Gewone en betere 
soorten en kiio's Nederland en Kolo
niën, elke kwantiteit. 

H. DREYFUSS, 
AMSTERDAM. 

A. Vondelstr. 4 , Giro 86326 . 
CO 

Nederland en Koloniën ïn K.B.-album te 
koop aangeboden, bevattende o.a. Yvert nrs. 
Nederland 3, 6, 47, 48, 64, 93, 127, 128. 
Indië I, 2, 78, dienst 8, 27. Suriname 40. 
Prijs f I3Ï .—. A. VAN STRATEN, magne-
tisme-psychometrie, Laan van Eik en Duinen. 
227. Telefoon 330617. DEN HAAG. (2) 

Nederl. Vereen, van Postzegelhandelaren. 

SPECIAAL CATALOGUS 
NEDERLAND EN KOLONIËN 1936. 

Bijgewerkt ultimo 193J. Prijzen herzien, 
nieuwe rubriek Luchtpost. 24 pag. meer druk. 
Soepel linnen band. Prijs f i — plus 9 c. porto. 

Bij M. J. H. TOORENS, 
(Ned. Postzegelbeurs), 

Stationsweg 2, Den Haag. 
Giro Nederlandsche Postzegelbeurs 120543. 
Toezending onmiddellijk na verschijnen. (17) 

Te koop gevraagd: 
Kilowaar (en zegels per 1000 en meer), 
elke hoeveelheid, ook buitenlandsche. 

Brieven met prijs. 
Te koop: 

Kindzegels 193J, per serie f o , i j 
« 5 ct., groen, 1935, p. 100 „ 2,— 
„ i i /2en j et. p. roo series „ 3,50 

Luchtvaartzegel, per stuk „ 0,10 
Vreemdelingen-verkeer,p* serie , 0,40 
Olympiade, serie „ 0,70 
Gi ro 40215. P o r t o ext ra . 

a o H N G O E : D E : , 
BREDERODESTRAAT 46, 

AMSTERDAM, W. (20) 

Te koop aangeb.: Ka-Be Spec. Alb. (Klemb.) in Album Nederland en Koloniën. Ik lever U 
etui, inh. België en K o l , Luxemb., Frankr en voor f 3,— het geheel comjïlete Excelsior 
Monaco f 6,2 j . Yv. alb. (sehr b.) in etui inh. 
Scandinavië, Ned. & Kol., België, Frankr, en 
Luxemb. f 6,25. Alles franco, nagenoeg nieuw 
en incl. suppl H. J. KNIJP jr . , Hondius-
straat 2, R'dam. Giro 236294 Lid Breda. (23) 

album, Nederl. fabrikaat. Fraaie druk - pracht 
cliché* s - pracht schroef band. 

Porto extra. Den Haag franco. 
M. TOORENS^ Stationsweg 2, Den Haag. 

Giro Ned. Postz. beurs 120543. t i8 ) 

VOOR Z I C H T Z E N D I N G E N 
Nederland en Koloniën en Europa-z 

is ook IN 1936 het adres 
W. M. F. SUTHERLAND, 

Albr. Thaerlaan 4 9 , Utrecht. 
Uitgebreide, laag geprijsde collecties. 

Prima Exemplaren. 



NIEUWSTE UITGAVEN 

STAAT AAN DE SPITS 

A 
H 

„KA-BE"- EUROPA ALBUMS 
ZIJN VERKRIJGBAAR IN E L F U I T V O E R I N G E N . 

1-deel: 

1-deel 

1-deelig: Ideaal-uitgave no. 410 

2-deelig: Ideaal-uitgave no. 214 

3-deelig: Ideaal-uitgave no. 221 

g: 

Jeugd-uitgave no . 18 

Jeugd-uitgave no . 38 

(in schroefband, geh. linnen) 
Van f 6,75. Nu voor f 5,30. 
(in schroefband, geh. linnen) 
Van f 8,75. Nu voor f 6,85. 

(in schroefband, geh. linnen) 
Van f 11,50. Nu voor f 9,—. 
(in schroefband, geh. linnen) 
Van f 17,—. Nu voor f 13,25. 

(in klemband, geh. linnen) 
Van f 32,50. Nu voor f 25,35. 

3-deelig: Geheel compleet, no. 1741 (in schroefband, geh. linnen) 
Van f 29,25. Nu voor f 22,80. 

3-deelig: Geheel compleet, no. 1721 (in schroefband, geh. linnen) 
Van f 35,75. Nu voor f 27,90. 

3-deelig: Geheel compleet, no. 2741 (in klemband, geh, linrien) 
Van f 42,—. Nu voor i 32,75. 

4-deelig: Geheel compleet, no. 2721 Van f 55,50. Nu voor f 43,30. 

5-dgelig: Geheel compleet. Voor vergevorderde verzamelaars. 
Met typen. (Zonder Duitschland) 

Van f 95,—. Nu voor f 75,—. 
6-deelig: Geheel compleet. Voor vergevorderde verz. Mft^ typen. 

Van f 105,—. Nu voor f 81,90. 
Buiten-Europa albums, aansluitend op bovengenoemde 
albums, zijn tegen concurreerende prijzen verkrijgbaar. 

Vraagt volledige inlichtingen bij Uw leverancier. 

PRIJSLIJST jEirjatis op aanvfage, overal verkrijgbaar. 

N.V. PAUL KOCH, 
Uitgsefstsr dar „Ka-Be" postzo^elalbums en andere phïlatelistische benoodigdheden. 

» (31) 



De gĉ QtSttfi voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
m,^^iJ^^Vs(* van 35 jaar systematische aankoopen. ;;f 

Nederland en Koloniën. 
De zeldzame t5rpen en 
tandingen, gebruikt en 
ongebruikt, voorradig. 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel. 

35 l!̂ h1.v f̂£r..<. W. H©lllTIAMËfê, 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten, 

strand, London W.C. N 

Dij den aanvang van net nieuwe jaar, doen wij 
U onze beste 'wenscnen voor een gelukkig, voor

spoedig 1936 toekomen. 
Voor ons is net een verneukend feit te kunnen 
temerken, dat gedurende liet afgeloopen jaar 
meerdere pnilatelisten van onze diensten gebruik 
maakten dan voorneen, en velen ziek kij onze 
vaste cliënteel e voegden. 
Door onze verkuizing naar ruimer pand, grooten

deels veroorzaakt door deze toename van clienteele, 
zijn wij, keter dan ooit te voren, \n staat XJ'w 

elangen te behartigen. , li#f//f 
m ^ Voor alle soorten zegels van E U R O P A en 
N E D E R L A N D S C H E K O L O N I Ë N , zoowel wat 
oude als de nieu'wste uitgiften betreft, ALBUMS en 
verdere PHILATELISTISCHE B E N O O D I G D 

H E D E N , PHILATELISTISCHE LITERA

TUUR, enz., enz., wendt U steeds tot ■ 

Firma J. VOET 
(J. G. MILLAARD). 

KEIZERSTRAAT 4, — ROTTERDAM. 
(29) 

^ M r f k i Ék m m #11111 

postzegelhandel p . HoOflerdiJk, 
HOLENSTRUT 22, DEN HAA6. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92»»f. 

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 postzegelpakkettenr 
albums en alle benoodigdhedlenr 
op aanvraag, gratis verkrijgbaar. 

(10) 

ZICHTZElVr) I N G E N ? 
POSTZEGELHAIVOEL 
G. K E I S E R 4& ZÖOIV 

PASSAGE 125. 
r>.EN H A A G . 

SPECIALITEIT N E D E R L A N D EN KOLONIËN. 
KIT^ALITEITI 


