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BEKENDMAKING. 
Op 1 Februari 1.1. werd ons bedrijf verplaatst 
van Rokin 42 naar Rokin 40, Amsterdam. 
KOMT U EENS EEN KIJKJE NEMEN? 

Onze 71e vSïtiNG 
zal te AMSTERDAM plaats hebben 
op 7, 9 en 10 MAART 1936. 

Onder den hamer komen 
belangrijke verzamelingen Nederland en Koloniën, 
Brazilië, Engelsche Koloniën, Spanje, Turkije, 
U.S.A., enz., enz., benevens vele fraaie 

Restant verzamelingen. 

Voor volgende veiimgen kan steeds worden 
ingezonden. 

Desvei:langd voorscKot op goede, objecten. 

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

beëedigd Makelaar en Philatelistisch Expert. 

ROKIN 40, AMSTERDAM, C 
TELEFOON 33324. — POSTGIRO 21278. 

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

LANGE P O T E N 15a, DEN HAAG. 
TEL. 117020. — POSTREKENING 117396. 

3 E G I N M A A R T A.S . 
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VAN bEN 

WËIglllLD¥i^2AIMIiyN©, 
OVERWEGEND 

EUROPA en ENGELSCHE KOLONIËN. 
Wederom een B U I T E N G E W O N E afdeeling 

g iSTANi rËN IM 
Vli^SAIMIilLDIia^ËN. 

Geïllustreerde catalogus voor serieuze reflec
tanten gratis op aanvraag bij den auctionaris. 
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SPECIAAL CATALOGUS 1936. | 
Uitgave Ned. Vereen, van Postzegelhandelaren | 

verschijnt einde Februari a.s. | 
Vele verbeteringen en veranderingen. 1 
Zeer belangrijke afdeeling Luchtpost! | 

| ^ § j [Prijs f 1,— plus 12 et. porto. \^ 4̂ '̂:̂ ! 
' I ^ I A L T HEDEN NOG! GIRO 117596.̂ 1 
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J.K. RIETDIJK 
LANGE P O T E N 15a, DEN HAAG. 
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ExcelsiorAlbum 
Luxemburg 
is zoo even verschenen. 

Losbladig systeem, band overtrok

ken met kunstieder. U kunt dit album 
dus met en zonde r foutdrukken 
verzamelen. Elk jaar verschijnen op 
dit album supplementen. Het album 
is gedrukt in de Nederlandsche taal 
en is NEDERLANDSen FABRIKAAT. 

Sie p/iip. b.ó£ectitó f 3^

Postzegelhandel JNIVERSUM", 
GRAVENSTRAAT 4, AMSTERDAM. 

TELEFOON 42164. (8) 

□ 

SPECIALE AANBIEDING. 
NED.=INDIË 1923, JUBILEUM. 

21/2 gulden (No. 148) gebr. f 2 25 
5 „ (No. 149), „ „7,50 

CURAQAO, 1903/04. t j t ó * 
11/2 gulden (No. 42), getrr 1 1,50 
21/2 » (No. 43), „ „ 2,25 

SURINAME, 1898. 
Complete serie opdrukken 
10/121/2 C.40/30C. (No. 29/33), 

ongebruikt 
ABES5INIË. 

20 versch., gebr. en ongebr. 
30 

100 „ „ „ » 
Bedrag bij bestelling Porto extra. 
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P A S S A G E 2 5 , D E N HAAG. 
Telefoon 112438. Postgirp 4262. 
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DENHAAO, STEVmSTRAAT 70. 
A A N K O O P - V E I L I N G E N - V E R K O O P . 
Telefoon 5 5 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 

MIJNE, HOOGST BELANGRIJKE 

74e Postzegel veiling 
zal BINNENKORT 

te A M S T E R D A M plaats vinden. 
(Voor DEZE veiling kunnen thans géén inzendingen meer worden aangenomen ) 

■ V Vraagt nu reeds den geïilustreerden 
catalogus aan, welke U dan bij verschij
nen gratis en franco wordt toegezonden. 

l Voor de 75e en volgende »ailingtn, kunnen in

zendingen regelmatig worden toegezonden. ] 
W ILTU VERKOOPEN? 

ENDT U TOT M I J ! 
zoowel voor directen, contanten ver

koop, want steeds ben ik KOOPER van 
goed v e r z o r g d e COLLECTIES tegen 
CONTANT geld, 

als 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 laa tse kan plaats 
hebben. Tevens w o r d t op verzoek 
RENTELOOS VOORSCHOT ve rs t rek t ! 

DISCRETIE VERZEKERD! 

VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING! 

AX POOL 
DEN HAAG, STEVINSTRAAT 70. 
Telefoon 5 5 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 
Bankiers: Amsterdamsche Bank N.V., Den Haag. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 23 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

15e Jaargang. Breda, 16 Februari 1936. Nr. 2 (170). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

- 1730 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

1/9 . - 5,50 
1/12 . - 4,50 
1/16 . - 4,— 
1/18 , - 3,— 

3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers , 10, 20, 30 % reduct ie . 
De administratie belioudt zich liet 
recht voor advertentiën, zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redaccioneelen 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 2 5r, Haarlem; frankeermachines aan A van der Willigen, Becklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Van Oldenbarneveltstraat 2, Nijmegen. 

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

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

SAMOS EN ZIJN POSTWEZEN. 
I. 

Einde 1934 heeft in de Berliner Briefmarken Zeitung de 
heer E. Hartmann te Berlijn over Samos en zijn postwezen 
een hoogst belangrijke studie doen verschijnen, die later met 
goud is bekroond. Hoewel de schrijver, die in het begin dezer 
eeuw zeven jaren op Samos doorbracht, welwillend had ver
oorloofd een vertaling van het geheele artikel in het Maand
blad op te nemen, nemen wij met zijn toestemming slechts 
het allerbelangrijkste deel van zijn studie over, zulks met het 
oog op de plaatsruimte. 

Dank aan den schrijver voor zijn bereidwilligheid en aan 
de firma Kosack te Berlijn voor de beschikbaarstelling der 
cliché's. 

A. De eerste zegels van het vorstendom Samos 
voor binnenlandsch postverkeer, van 1878 en later. 

Aan het meerendeel der verzamelaars zijn van Samos 
slechts de postzegels bekend vanaf 1912 (de catalogus
nummers 1-3). Vrijwel onbekend zijn de zegels van de vorste
lijke regeering voor het binnenlandsch postverkeer, uitge
geven in de jaren 1878 en later. 

Wel was Samos in 1830 weer bij het Osmaansche keizerrijk 
ingelijfd, maar kort daarna bereikte het door vernieuwde op
standen en worstelingen om zijn vrijheid, dat het tot een 
vorstendom verheven werd, ofschoon afhankelijk van Turkije, 
waaraan het jaarlijks driehonderdduizend piaster schatting 
moest betalen. Achtereenvolgens hebben 17 vorsten over het 
eiland geregeerd; onder hun bestuur is een volledig post
wezen in het binnenland ingericht over de ongeveer 50 ge
meenten, verdeeld over 4 districten: Vathy, Carlovassi, Tigani 
en Marathocampos, genoemd naar de hoofdplaatsen. Turkije 
en de drie groote mogendheden van toezicht: Engeland, Frank" 
rijk en Rusland, hadden de inrichting van een binnenlandsch 
postwezen bewilligd, ofschoon Turkije alles gedaan heeft om 
een postverkeer van Samos met het buitenland direct te ver
hinderen, en vooral ook het toetreden van Samos tot de 
wereldpostvereeniging. Maar op het eiland zelf was de vorste
lijke post door wettelijke voorschriften en dienstorders vol
komen georganiseerd. Het centrale hoofdkantoor der post 
van Samos bevond zich in de hoofdstad Vathy (Nieuw-
grieksch: Bady) in het regeerings- en senaatsgebouw. Een 
schild boven den ingang met het wapen van Samos, omgeven 
door de Grieksche woorden „Post van het vorstendom Samos", 
alsmede naast de deur een brievenbus, wezen op de bestem
ming van het kantoor. Soortgelijke kantoren voor den post
dienst bevonden zich trouwens in alle belangrijke plaatsen 
op het eiland; in kleine gemeenten diende meestal het ge
meentehuis als zoodanig, of ook het voornaamste koffiehuis 
ter plaatse, waar de brievenbestellers uit Vathy meestal twee
maal per week kwamen, om de in Vathy uit het buitenland 
aangekomen post te bestellen, of de daarvoor bestemde mede 
te nemen naar Vathy, en het binnenlandsch postverkeer te 
bezorgen. Bovendien verkeerde tusschen Vathy, Carlovassi 
en Tigani een stoombootje langs de kust; voorts was er nog 

een postverbinding overland van Vathy naar Carlovassi, de 
hoofdplaatsen van het eiland. 

De postdienst was uitdrukkelijk voorbehouden aan de vors
telijke post; frauduleuse postbezorging werd met 5 piasters 
beboet voor elk object. Het porto voor een brief bedroeg 
10 paras, of ongeveer 3 Nederlandsche centen. Later werd 
ook voor drukwerk een tarief ingevoerd van 10 paras voor 
licht, van 40 paras ( = 1 piaster) voor zwaar drukwerk. 

a. De uitgifte van 1878. 
Voor dit regelmatige postverkeer werden in 

1878 de eerste zegels uitgegeven van 1 piaster 
in blauwe kleur op witten grond, het wapen 
van het vorstendom, omlijst door stippellijnen, 
zonder opschrift of waarde-aanduiding, ge
tand 13 : 13. De leeuwenkop in het wapen is 
overgenomen van oude munten; de pauw is 
kennelijk het zinnebeeld van Juno, de schuts-

godin van het eiland; de stier dat van den akkerbouw. 
Dit is het eerste zegel van Samos, vermoedelijk te Parijs 

in kleine oplaag gedrukt; het is hoogst zeldzaam. Het gelukte 
den heer Hartmann ondanks veel moeite 3 stuks, en dan nog 
slechts ongebruikte, op het eiland te bemachtigen, bijna alles 
ging verloren of werd vernietigd. De meeste bewoners weten 
zich nauwelijks iets van dit blauwe zegel te herinneren. Toch 
komen afbeeldingen voor in dr. Moskau's „Handboek voor 
postzegelverzamelaars" met aanbiedingen van den postzegel
handelaar Louis Senf, Leipzig, van het jaar 1880, waarin het 
exemplaar met 5 mark aangeboden wordt, denzelfden prijs 
als toentertijd voor de roode Saksen 3 pfennig gevraagd werd-
Eveneens meldt de Wiener Illustrierte Briefmarken Zeitung 
van 15 Mei 1878 dit zegel, doch noemt het 1 piaster, blauw. 
Ofschoon ditzelfde blad op 15 Augustus 1878 meldt, dat, 
aangezien geen waarde-aanduiding, noch het opschrift „Prin-
cipauté de Samos" op het zegel voorkomt, het postbestuur zal 
voorstellen, nieuwe zegels in te voeren van 1 piaster blauw, 
20 paras rood, 10 paras violet, zijn zulke zegels nimmer ver
schenen, noch in gebruik geweest. Doch er bestaat geen 
twijfel, of dit eerste blauwe zegel is van ambtswege uitgege
ven en benut, al wordt het in de catalogi niet meer vermeld. 

b. De uitgifte der vorstelijke Samos'sche zegels 
van 1899-1900. 

Eerst 22 jaar na de eerste uitgifte 
verscheen een nieuw stel zegels voor 
het binnenlandsch postverkeer in de 
volgende waarden: 

5 parades ( = paras), zwarte druk 
op grijsgroen papier; 

10 parades, zwarte druk op grijs
groen papier; 

20 parades, zwarte druk op geel
achtig wit papier; 

1 grosion ( = piaster), zwarte druk 
op geelachtig wit papier. 

Alle ongetand, doch gegomd. 
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Om het wapen van het vorstendom staat het Grieksche 
opschrift: Esoteriki Tachydromiki Yperesia, d. w. z. Post
dienst voor het binnenlandsch verkeer op Samos. Steeds wer
den 2 waarden op hetzelfde vel gedrukt in vertikale rijen: 
ófwel 5 + 10 paras-zegels op één vel, ófwel van 20 paras 
en van 1 piaster. Zij zi)n in typografie gedrukt, voor zoover 
bekend in de staatsdrukkerij te Vathy, die ook de regeerings-
verordeningen en officieele formulieren vervaardigde. 

Turkije kreeg klaarblijkelijk spoedig kennis van deze zegel
uitgifte en beklaagde zich daarover bij de vorstelijke regee
ring te Vathy, ofschoon het daartoe volstrekt geen recht had, 
noch volgens de verdragen, noch volgens het volkenrecht. 
Waarschijnlijk om onaangename woordenwisselingen en poli-
tieken twist te vermijden, gaf men op Samos er de voorkeur 
aan de voorhanden voorraden der zegels te vernietigen. 

Zij zijn schaarsch gebleven door hun korten omlooptijd; 
het gelukte den heer Hartmann slechts eenige weinige exem
plaren voor zijn verzameling te bemachtigen. Van den toen
maals regeerenden vorst ontving hij een stel ongebruikte 
zegels ten geschenke, alsmede eenige gebruikte exemplaren, 
ook later uit handelskringen. Op een circulaire van een wijn
handelaar, gefrankeerd met een 5 paraszegel, staat een blauw 
poststempel met de woorden: Samikon Tachydromeion en 
L(imeni) Vatheos; dat is: Samos'sche post in de haven van 
Vathy. De datum ontbreekt, evenals bijna altijd in de stem
pels ter vernietigigng der hierna te beschrijven enveloppes. 

Bovendien beschrijft J. B. Moens te Brussel in nr. 447 van 
zijn blad „Le Timbre Poste" van Maart 1900 deze zegels, 
ontvangen van een bevriend reiziger, den heer J. Jaquier, die 
in die dagen juist Samos bezocht en hem deze zegels ver
schafte. Na een kort bestaan zijn zij van het tooneel ver
dwenen; de verzamelaars hebben ze uit het oog verloren; 
zij zijn in het vergeetboek geraakt. 

c. Zegels van het vorstendom Samos voor het buitenland. 
Een van ambtswege voorbereide uitgifte. 

In Leipzig zijn deze zegels gedrukt door toedoen van den 
senator Theodores Anézinis te Vathy, gedeputeerde voor het 
postwezen. Een knielende mannelijke gedaante reikt een 
schaal aan een vrouwelijke gestalte, die in de rechterhand 
een olijftak draagt en met de linkerhand een mandje vast
houdt. De waarde-aanduiding bevindt zich in een vierkant 
schildje, de opschriften luiden in het Fransch bovenaan 
„Poste", onderaan „Principauté de Samos". 

5 paras, lichtgroen op geelachtig wit papier; 
10 paras, bruin op groenachtig wit papier; 
20 paras, rood op groenachtig wit papier; 

1 piaster, donkerblauw op bruinachtig wit papier. 
Alle zaagvormig doorstoken. 
Deze zegels moesten zoowel voor het binnenland als voor 

het buitenland dienen, vandaar dat 3 van de waarden in de 
kleuren van de wereldpostvereeniging gedrukt zijn. Maar nog 
vóór de eerste levering der zegels uit Leipzig aankwam, was 
er al een klacht van de Turksche regeering ontvangen en men 
zag af van het in omloop bi engen, zoodat niet één enkel stuk 
in het verkeer gekomen is. De voorraden moesten vernietigd 
worden, doch Anézinis had eenige exemplaren achtergehouden 
die later in het bezit van den heer Hartmann zijn overgegaan. 

Anézinis ontving van de regeering voor zijn gemaakte on
kosten een schadevergoeding van 50 Turksche ponden, on
geveer 550 gulden, bijgevolg moet deze uitgifte als van 
ambtswege voorbereid beschouwd worden. 

d. Enveloppen en kruisbanden voor binnenlandsch 
postverkeer, uitgifte 1900-1912. 

Te Weenen zijn voor het 
binnenlandsch postverkeer 
enveloppen vervaardigd me^ 
een ingedrukt ovaal stem
pel, dat duidelijk is, van 
26 bij 38 mm., waarbinnen 
het vorstelijke wapen met 
opschrift bovenaan: Ige-
monia, onderaan: Tis Sa-
moy, ofwel: Vorstendom 
Samos. De aanduiding van 
de waarde ontbreekt, maar 
is 10 paras. De leeuwenkop. 

de pauw en de stier zijn duidelijk te zien. Het formaat is 
159 X 127 mm.; de achterklep is puntig, de gommeering 
lang. Eerst was de kleur Pruisisch-blauw op wit papier; 
bij latere uitgiften, ongeveer vanaf 1907, donkerblauw op 
wit papier. 

De kruisbanden met hetzelfde stempel hadden het formaat 
160 X 90 mm. en waren van 10 paras, donkerblauw stempel 
op wit papier, en van 1 piaster, rose stempel op wit papier. 
Deze laatste diende voor het verzenden van zwaar drukwerk, 
b.v. van boeken of pakken couranten. Zij werden van een 
adres voorzien, maar komen, ofschoon zelden, ook voor als 
een vierkant, afgeknipt en opgeplakt, als het ware als post
zegels. 

Ter vernietiging van het stempel op enveloppen of kruis
banden werd een afstempeling gebruikt met den tekst: 
Samos'sche post in de haven van Vathy. In 1903 werd er 
dit jaartal aan toegevoegd, maar later verdween de jaar
aanduiding weer. Van atstempeling zag men later af; het 
geschreven adres werd als voldoende vernietiging van het 
poststuk beschouwd. Soms komt toch een doorstreeping van 
het zegel voor met inkt of potlood. 

Twaalf jaren lang, tot aan den opstand in November 1912, 
zijn deze enveloppen en kruisbanden in grooten getale op het 
eiland met zijn belangrijk postverkeer gebruikt en toch zijn 
deze stukken zeldzaam. Niemand stelde er belang in, ze te 
bewaren; alles ging in de papiermand. De heer Hartmann 
geeft aan, dat hij zelf slechts een dozijntje ervan bewaarde. 

e. Zwendeluitgifte. 
In het jaar 1899 is een zwendeluitgifte op 

de markt verschenen, waarvan het succes 
niet van beteekenis is geweest, want ook deze 
fantasieproducten zijn verdwenen. Volledig
heidshalve zij het stel van 7 stuks nog 
beschreven. 

De teekening is een samenvoeging van het 
brief motief van de zegels van Hongarije van 

1874-1899 en van de halve maan uitgifte van Turkije van 
1876-1888. Bovenaan staat „Samos", onderaan „Emp. Otto
man" en daaronder de waarde. Kleurendruk op witgestreept 
papier. Het cijfer is zwart bij de para-waarden, karmijn bij 
de piaster-waarden. Het stomme vernietigingsstempel bestond 
uit 12 loodrechte balken in ovalen ruitvorm in blauwe kleur. 

De waarden zijn: 
5 paras, grijszwart. 

10 paras, groen. 
20 paras, karmijn. 

40 paras, blauw. 
2 piasters, olijf. 
5 piasters, violet. 

25 piasters, roodbruin. 
(Slot volgt). V. C. 

NaeuWe 
Uitgfifteïi 

N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 
grootte, tenzij het tegendeel is aangegeven. L — liggend-, 
S = staand formaat. 

ARGENTINIË. 
Frankeerzegels, waarop verschillende landsproducten, land

schappen enz. zijn afgebeeld: 
15 centavos, blauw. (Stier). 
25 „ karmijn. (Landbouwer). 
30 „ geelbruin. (Merino-ram). 
40 „ violet. (Suikerriet). 
50 „ rood. (Petroleumtoren). 

1 peso, sepia en lichtblauw. (Landkaart). 
2 pesos, roodbruin en blauw. (Frui t) . 
5 „ blauw en olijf. (Igarazu-watervallen). 

10 „ karmijn en zwart. (Druiven). 
20 „ blauwgroen en lilabruin. (Katoenboom). 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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De 30 en 40 centavos en 2 pesos zijn ged.^ukt in liggend, 
de andere waarden in staand formaat, waarvan de 15 centavos 
in kleinere afmetingen dan de andere. 

Het papier toont het meervoudig watermei k R A in ster. 
Dienstzegels, opdruk M. R. C. op frankeerzegels m het San 

Martin type, zonder punt onder de C: 
10 centavos, grijsgroen. 
20 „ ultramarijn. 

BELGIË. 
Op 5 Februari j.1. verschenen de frankeerzegels in de af

gebeelde teekening: 
5 centimes, oranjerood. 

10 „ lichtolijf. 
15 „ donkerviolet. 
20 j , paars. 
25 „ karmijn. 
30 „ bruin. 
35 „ groen. 
50 „ blauw. 

De tegenwoordige zegels in bovenver
melde waarden blijven tot nadere beslissing 
geldig. 

De heer Van Caspel, wien wij de onverwijlde toezending 
danken, meldt nog, dat de nieuwe teekening m de toekomst 
eveneens zal worden benut voor de buitenlandsche brief
kaarten. 

BRAZILIË. 
De in de vorige nummers vermelde Parroupilhasserie 

werd thans gecompleteerd met de waarden: 
200 reis, zwart. 
300 „ wijnrood. 

Beide, gedrukt in staand formaat, toonen dezelfde teeke
ning: galoppeerenden cavallerist m gevecht. 

BRITSCHINDIE. 
Prankeerzegel in het koerseerend koningstype, papier met 

het meervoudig watermerk ster en den tekst India Postage: 
6 annas, bruingeel. 

Dienstzegel, opdruk Service op frankeerzegel in koersee
rende teekening, doch met het opschiift „Postage": 

4 annas, olffgroen. 

CEYLON. 

Verdere waarden der nieuwe serie 
frankeerzegels: 

6 c , blauw en zwart. (Haven 
van Colombo). 

9 „ oranje en olijf. (Thee
plukster). 

20 „ ultramarijn en zwart. (Co
cospalmen. ) 

50 „ violet en zwart. (Wilde oli
fanten). 

De drie eerstgenoemde zü'n gedrukt 
in staand, de 50 c. in liggend formaat. 

J. K. RIETDIJK. 

CHINA 

DUITSCHLAND. 

Op 1 Januari 1936 verscheen een 
speciale serie ten bate van de „Nieuw 
leven beweging". Te melden z^jn: 

2 cents, grasgroen. 
5 „ geelgroen. 

20 „ blauw. 
1 dollar, rood. 

Alle zijn gedrukt in het afgebeelde, 
staande formaat. 

De Chineesche letterteekens Li Yi 
Lien Chih, welke op alle waarden 
voorkomen, beteekenen beleefdheid, 
rechtschapenheid, reinheid en zelf
bewustzijn. 

Luchtpostzegel ter gelegenheid van 
het 10jarig bestaan der Lufthansa: 

40 pfennig, blauw. 
Watermerk hakenkruis. 
De teekening is afkomstig van den 

kunstschilder Karl Diebitsch te Mün
chen. 

ECUADOR. 
Kleurwijziging bij onderstaande waarde der frankeerzegels, 

uitgifte 1934: 
10 centavos, zwart. 

EILANDEN EGEESCHE ZEE. 

Expressezegels volgens 
afbeelding: 

1 1. 25, groen. 
2 „ 50, roodoranje. 

ETHIOPIË. 
De aangekondigde roode kruis zegels zijn thans verschenen 

in de waarden: 
1 guerche, geelgroen. 
2 guerches, rose. 
4 „ blauw. 
8 „ bruin. 
1 thaler, violet. 

Zü werden te Parijs gedrukt van dezelfde platen, dienende 
voor de vervaardiging van de koerseerende frankeerzegels, 
doch in andere kleuren en voorzien van een rood kruis. 

De zegels worden verkocht tegen den dubbelen prijs. 
FINLAND. 

Roode kruis zegels in het afgebeelde 
formaat: 

1% m. f 15 p., bruin. 
2 „ f 20 „ violetbruin. 
2i4 „ j 25 „ blauwgroen. 

Het kruis links aan den voet is in 
rood gedrukt. 

De oplaag bedraagt 400.000 series. 
Op de 1>4 marka is afgebeeld Robert 

Henrik Rehbinder, bekend diplomaat, 
die van 1777 tot 1841 leefde. De 2 marka 
toont het portret van graaf Gustav 
Maurits Annfeldt (17571814), een sol
daat en diplomaat van vermaardheid 

Graaf Arvid Bernhard Horn (16641742) is afgebeeld op de 
2j4 marka; hij streed o. a. aan Zweedsche zijde tegen de 
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De zegels zijn, naar schilderstukken, ontworpen door de 
kunstenares Hammarsten-Jansson. 

HAITI. 
Hier verscheen een „Dumas"-serie, waarop afgebeeld de 

generaal van dien naam, voorts vader en zoon Dumas. 

PANAMA. 
Van het luchtpostzegel van 1935, Yvert nr. 18, is een 

nieuwe oplaag verschenen, waarvan het cijfer 10 aanmerke
lijk kleiner is dan dat van den eersten druk. 

PARAGUAY. 

De waarden zijn: 
Frankeerzegels: 

10 centimes, rood en sepia. 
25 „ blauw en sepia. 

Luchtpostzegel: 
60 centimes, violet en sepia. 

Luchtpostzegel in bovenstaande teekening: 
50 centimes, bruinolijf. 

IRAN (Januari 1936). 
Opdruk Postes / Iraniennes op frankeerzegel der uitgifte 

1931: 
11 chahis, blauw en wijnrood. 

LETLAND. 

Frankeerzegels in het afgebeelde formaat 
en met de portretten van verschillende 
schrijvers: 

3 santimu, oranjerood. (Kronvalds). 
10 „ groen. (Pumpurs). 
30 „ rose. (Maters). 
35 „ donkerblauw. (Auseklis). 

LIECHTENSTEIN (Januari 1936). 
De r o o d e opdruk op de 25 rappen (Yvert nr. 16) ver

scheen thans in z w a r t . 
MALAKKA. 
De in het vorige nummer onder dezen naam vermelde zegels 

behooren onder Selangor thuis ('Ae aldaar). 
MAROKKO (Britsche kantoren). 
Opdruk Morocco Ageneies en waarde op onderstaand fran

keerzegel van Groot-Britannië, fotogravure: 
10 centimes op 1 penny, rood. 

MOCAMBIQUE. 
Weldadigheidszegel in de teekening der uitgifte 1929, 

moeder met kinderen: 
40 centavos, bruingeel en rose. 

NEGRI-SEMBILAN (Januari 1936). 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels: 

1 cent, zwart. 
2 cents, groen. 

10 „ bruinviolet. 
12 „ ultramarijn. 
30 „ oranje en bruinviolet. 

PAHANG (Januari 1936). 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels: 

1 cent, zwart. 
2 cents, groen, 

10 „ bruinviolet. 
12 „ ultramarijn. 
30 „ oranje en bruinviolet. 

Luchtpostzegel in bovenstaande teekening: 
17 pesos, rose. 

De tekst behelst een reclame voor de tabak van het land. 

PERAK (Januari 1936). 
Aanvullingswaarden der nieuwe serie frankeerzegels: 

1 cent, zwart. 
2 cents, groen. 

10 „ bruinviolet. 
12 „ ultramarijn. 
30 „ oranje en bruinviolet. 

POLEN (Januari 1936). 
Frankeerzegels in koerseerende teekeningen, alle liggend 

formaat: 
45 groszy, lila. (Kasteel Podhorse). 
50 „ zwart. (Gezicht op Krakau). 
55 „ ultramarijn. (Raczyraki-bibliotheek). 

1 zloty, bruinzwart. (Kathedraal te Wilna). 

PORTUGAL (Januari 1936). 
Frankeerzegels in de koerseerende 

teekeningen: 
6 centavos, bruinzwart. (Tempel). 

40 „ bruin. (Pyloon). 
Portvrijdomzegel in de teekening der 

uitgifte 1934, geen waardecijfer en ge
drukt in blauw 

RU MENIE. 
Frankeerzegel in de koerseerende 

koningsteekening, opschrift Posta: 
10 lei, blauw. 

RUSLAND. 
Frankeerzegels in neven-

staande afbeelding, portret 
van bekende revolutionairen: 

2 k., violet. 
4 „ bruinviolet. 

40 „ donkerbruin. 
De zegels, gedrukt op papier 

met het watermerk Griekschen 
rand, stellen achtereenvolgens 
voor: den Sowjet-veldheer M. 
W. Frunse, overleden in 1925; 
den revolutionair N. E. Bau-

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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mann, in 1905 vermoord tijdens een arbeidersdemonstratie te 
Moskou; S. M. Kirow, den secretaris van het centraal comité 
der communistische partij en in 1934 te Leningrad vermoord. 

De teekeningen zijn afkomstig van den schilder Sawjalow; 
van elke waarde werden 1 millioen exemplaren gedrukt. 

P. S. A. dank voor toezending en bericht. 
SALVADOR. 
Frankeerzegels in nieuwe landschapteekeningen, papier met 

het watermerk El Salvador: 
1 centavo, violet. 
2 centavos, bruin. 
3 „ groen. 
5 „ rose. 
8 „ blauw. 

10 „ oranjegeel. 
15 „ grijsgroen. 
50 „ grijsblauw. 
. 1 colon, zwart. 

SAN VICENTE 
|n iCENT[N4RIOIt3bl!3 ' ) | 

BcENTAVOsEi 

MAAüMkM 

Herinneringszegels, derde eeuwfeest van de stichting der 
stad San Vincente: 

2 centavos, bruin en groen. 
3 „ blauwgroen en groen. 
5 „ rood en groen. 
8 „ blauw en groen. 

15 „ roodbruin en groen. 
De oplaag bedraagt 30.000 stuks voor elk der drie laagste 

waarden, 60.000 voor de 8 en 10.000 voor de 15 centavos. 
Luchtpostzegels voor dezelfde gebeurtenis: 

10 centavos, oranjegeel en groen. 
15 „ bruinrood en groen. 
20 „ blauwgroen en groen. 
25 „ violet en groen. 
30 „ donkerbruin en groen. 

De oplaag bedraagt 15000 stuks voor de 30 centavos en 
10.000 stuks voor elk der andere waarden. 

Deze zegels, alle gedrukt in groot, staand formaat, toonen 
als watermerk een of meer letters der woorden Republica 
de el Salvador. 

Onder den afgebeelden boom werd op 20 December 1635 
besloten tot stichting der stad. 

SELANGOR. 
Frankeerzegels in nieuwe teekening, papier met het meer

voudig watermerk in sierschrift: 
1 cent. 
2 cents 
4 
5 
8 

10 
12 
30 
40 

zwart. 
groen. 
oranje, 
bruin. 
gri js , 
bruinviolet. 
ultramarijn. 
oranje en bruinviolet 
violet en rood. 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissen
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

J. K. RIETDIJK. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
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Frankeerzegels in nieuwe teekening: 
8 cents, grijs. 

30 „ oranje en violet. 
40 „ violet en karmijn. 

TONGA. 
Frankeerzegel met het portret van koningin Salote: 

l'A pence, zwart en grijs. 
WESTSAMOA. 
Opdruk Western / Samoa op onderstaande fiscaalpostale 

zegels van NieuwZeeland der uitgifte 19311932: 
2 sh. 6 p., bruin. 
5 shillings, geelgroen. 

10 „ karmijn. 
1 pond, rose. 
2 „ violet. 
5 „ blauw. 

YOUGOSLAVIE. 
Van de in het vorige nummer ver

melde weldadigheidszegels geven wij 
hierbij de afbeelding. 

Voor de nieuwe lezers zij vermeld, 
dat de waarden zijn: 

1 d. 50 + 1 d., bruin. 
3 „ 50 I 1 „ 50, blauw. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor 
toezending. 

ZANZIBAR. 

De serie met muntaanduiding in cent en shilling is thans 
verschenen in de teekening buste van den sultan voor de 
waarden 5 tot en met 50 cents, inlandsehe zeilboot staand 
formaat voor de waarden 1 tot en met 7 shilling 50 en 
liggend formaat voor de 10 shillings. 

Aldus zijn te melden: 
5 cents, groen, 

zwart, 
rose. 
geelbruin, 
bruinlila op geel. 
ultramarijn, 
bruin, 
karmijn. 

shilling, groen, 
shillings, donkerviolet. 

„ rood. 
sh. 50 c. blauw. 

10 shillings, bruin en groen. 
Portzegels in bovenstaande teekening: 

6 cents, violet, 
rood. 
groen, 
bruin, 
ultramarijn. 

1 shilling, grijs. 
Al deze zegels zijn gedrukt op papier met het meervoudig 

watermerk C A in sierschrift. 
V. B. 

ZICHTZENDINGEN. 
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ARGENTINIË. 
Binnenkort verschijnt een specjale serie ter herinnering 

aan het feit, dat vier eeuwen geleden de stad Buenos Aires 
gesticht werd door Pedro de Mendoza. 

BELGIË. 
De verkoop der Astrid-zegels heeft de stoutste verwach

tingen overtroffen. Tot half Januari j.1. waren van het 
70 centimes zegel reeds 10 millioen en van de andere waarden 
gezamenlijk 1% millioen exemplaren verkocht. Volgens de 
bladen werden alleen uit Zweden rond 1 millioen stuks besteld. 
Het postbestuur heeft dan ook besloten den termijn van 
verkoop uit te breiden tot en met 29 Februari a.s. 

Op de 70 centimes der Astrid-serie doet zich een eigen
aardige plaatfout voor: het 5e zegel van de 4e rij van boven 
toont een haarlokje op het midden van het voorhoofd. 

CHILI. 
Op blz. 154 van den vorigen jaargang meldden wij de a.s. 

verschijning van de speciale serie ter gelegenheid van het 
4e eeuwfeest der ontdekking van het land door Diego de Al-
magro. Deze zegels zullen op 1 Maart a s. verschijnen in de 
waarden 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 centavos, 1, 1.20, 2, 5 en 
10 pesos. Zij brengen landschappen e. d. en op de 2 pesos 
het portret van Almagro. 

CUBA. 
Het laatste Bulletin Mensuel meldt, dat afgezien is van 

de voorgenomen serie ter verheerlijking van de jongste revo
lutie. Als vergoeding voor deze teleursteling krijgen de ge
dupeerde verzamelaars nu binnenkort een speciale serie ter 
gelegenheid van de onthulling van het monument voor wijlen 
generaal Maximo Gomez. 

Dat de Cubanen oolijkerds zijn, bewijzen zij door het vol
gende. Toen de Gomez-serie te Londen werd besteld, hebben 
zij en passant een toeslagzegel laten vervaardigen in de 
waarde 2 -j- 1 centavos, waarvan 2 millioen getande en 
500.000 ongetande exemplaren. Deze zegels worden bewaard 
voor het geval zich een nationale ramp mocht voordoen; als
dan geeft men ze uit en de toeslag komt ten goede aan de 
slachtoffers. Als de voorzienigheid nu maar meewerken wil ! 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Van de in het vorige nummer vermelde Trujillo-zep,?ls wer

den de volgende aantallen gedrukt: 3 en 7 c. elk 1 millioen, 
5 en 10 c. elk 500.000 exemplaren. 

ENGELSCHE KOLONIEN. 
De series, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig 

regeeringsjubileum van koning George V zijn, wat de kroon-
koloniën betreft, op 31 December 1935 buiten verkoop gesteld. 
De restanten zullen worden vernietigd. 

FRANKRIJK. 
Binnenkort verschijnen zegels met het portret van den 

bekenden natuurkundige Ampère (in 1836 gestorven), Pilatre 
de Rozier, eveneens een natuurkundige van naam (1750-1785) 
en Cambell, een Fransch ontdekkingsreiziger, ongeveer 40 
jaren geleden in Afrika door de inboorlingen gedood. 

GRIEKENLAND. 
Een commissie is benoemd, die den minister van verkeers

wezen van advies zal dienen bij de vaststelling van de teeke-
ningen der nieuwe zegels, waarvan de uite-ifte noodzakelijk is 
door het uitroepen van het koninkrijk in November j.1. 

Vermoedelijk zullen de nieuwe zegels, behalve het portret 
van koning George II, belangrijke gebeurtenissen en land
schappen brengen. 

GROOT-BRITANNIE. 
Engelsche bladen melden, dat de opvolger van koning 

George V, koning Eduard VIII, die op 22 Januari j.1. de re

geering aanvaardde, besloten heeft, dat in het geheele 
Britsche wereldrijk de aanwezige voorraden der koerseerende 
zegels eerst zullen worden opgebruikt, alvorens zegels in 
nieuwe teekeningen uit te geven. 
' Vermoedelijk zal het dus wel in de tweede helft van dit 
jaar worden, vóór zegels met het portret van Eduard VIII 
zullen verschijnen. 

MADAGASCAR. 
Binnenkort verschijnen de frankeerzegels 50 centimes, 2 en 

5 francs in het type generaal Galliéni te paard. Zij zullen 
worden gedrukt naar het heliogravure-procédé en m iets 
kleinere afmetingen dan de tegenwoordige. 

MANDSJOEKWO. 
Een serie van vier waarden is te verwachten ter gelegen

heid van het sluiten van een postverdrag tusschen dit land 
en Japan. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Voor dit gebied kunnen binnen afzienbaren tijd luchtpost

zegels tegemoet worden gezien. 
MAURITIUS. 
The South African Philatelist meldt, dat nieuwe frankeer

zegels kunnen worden verwacht in verband met de munt-
wijziging: cents en shillings in plaats van cents en rupees. 

NIEUW-ZEELAND. 
De 1%, 2y2 pence en 3 shillings der koerseerende serie 

frankeerzegels worden thans gedrukt volgens een nieuwe 
werkmethode — aangevocht papier —, waardoor de zegels 
eerst later gegomd kunnen worden. Bij dezen nieuwen druk 
is de gom bruin in plaats van m t . 

NOORD-CHINA. 
Wellicht loopen Engelsche bladen op de gebeurtenissen 

vooruit, door gewag te maken van de a.s. verschijning van 
speciale zegels met het opschrift: Onafhankelijke republiek 
van Noord-China, ter gelegenheid van de uitroeping van dezen 
vermoedelijk in wording zijnden staat. 

OOSTENRIJK. 
Evenals in 1933 verschijnt binnenkort een serie zegels ter 

gelegenheid van het te houden internationaal congres voor de 
Skisport. De waarden zullen zijn 12, 24, 35 en 60 groschen, 
welke teger dubbelen prijs verkocht worden. 

PHILIPPIJNEN. 
Van de in het vorige nummer vermelde opdrukken China-

Clipper bedragen de oplaagcijfers: 500.000 stuks voor de 
10 en 350.000 voor de 30 centavos. Van den voorgenomen op
druk op de 1 peso werd afgezien, wijl de voorraad in deze 
waarde onvoldoende was. 

SEYCHELLES. 
Voor deze eilandengroep geldt hetzelfde als medegedeeld 

onder Mauritius. 
TSJECHO-SLOWAKIJE. 
In den loop van dit jaar verschijnt een nieuwe serie land

schap-zegels, alsmede een waarde met het portret van den 
nieuwen Staatspresident, dr. Benesj. 

Bovendien is een frankeerzegel in de waarde 10 kronen 
binnenkort te verwachten, met de beeltenis van expresident 
Masaryk. 

TURKIJE. 
De serie, in 1935 uitgegeven ter gelegenheid van het inter

nationaal congres voor vrouwenkiesrecht, werd op 1 Januari 
j 1. buiten omloop gesteld. 

ZANZIBAR. 
Het 25-jarig regeeringsjubileum van sultan Seyyid Sir 

Khalifa bin Harub, dat binnenkort wordt gevierd, zal een 
speciale serie frankeerzegels met zich brengen. 

ZUID-AFRIKA. 
De voortrekkers-serie, waarvan de verkoop in 1933 begon, 

bracht tot dusverre £ 4000 op. De bate uit dezen verkoop 
blijkt evenwel onvoldoende om de kosten van het op te richten 
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monument te dekken. Pogingen worden thans gedaan om den 
verkoop dier zegels te stimuleeren. 

ZWEDEN. 
Op 20 dezer herdenkt de Zweedsche post haar 300-jarig 

bestaan. Voor deze gelegenheid verschijnt een speciale serie 
in de waarden 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 en 
100 öre, waarop zullen zijn afgebeeld rijkskanselier Oxen-
stierna, de directeur-generaal Wilhelm Roos, het landswapen 
en de verschillende wijzen van postvervoer in den loop dezer 
drie eeuwen. 

Zoo spoedig de zegels voor ons liggen, komen wij op een 
en ander uitvoerig terug. 

ZWITSERLAND. 
Senfs 111. Briefmarken Journal van 1 Februari j.1. geeft 

een uitvoerige lijst van de oplagen der Volkenbond-zegels 
(opdrukken Société des Nations en S. d. N. Bureau Inter
national du Travail). Hieruit blijkt, dat deze zeer groot zijn 
en dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat later een deel 
der oplaag wordt vernietigd. 

Wij nemen uit deze lijst alleen over de aantallen betreffende 
de opdrukken op de ontwapeningsserie van 1932. Hiervan 
werden gedrukt: 

a. Société des Nations: 
5 rappen 50.000, 30 rappen 50.000, 

10 rappen 100.000, 60 rappen 50.000, 
20 rappen 50.000, 1 fran? 55.000. 

b. S. d. N. Bureau Int. du Travail. 
5 rappen 50.000, 30 rappen 50.000, 

10 rappen 100.000, 60 rappen 50 000, 
20 rappen 100.000, 1 franc 55'.000. 

i ï r ' ir. B . 

Nederland en 
Overzeesche 
Gewesten 

DE INDISCHE ZEEBRIEFSTEMPELS. 
Tot onze spijt werd niet vermeld, dat de afbeeldingen der 

zeebriefstempels op blz. 2 van het vorige nummer waren 
teruggebracht tot 2/3 X 2/3 van de ware grootte. 

NEDERLAND. 
De kinderzegels. 
Blijkens de voorloopige cijfers zijn, naar een persbericht 

meldt, de volgende aantallen van de laatste serie kinderzegels 
verkocht. De oplagen van de beide vorige series plaatsen wij 
daarachter tusschen haakjes. 

1935: 1934: 1933: 
IK + IK cent 1.605.216 (1.464.499 1.539.403) 
5 + 3 cent 962.810 ( 909.935 994.141) 
6 + 4 cent 1.494.288 (1.490.124 1.523.492) 

12K + 3K cent 449.096 ( 347.970 395.931) 
De bruto opbrengst boven de frankeerwaarde bedroeg bijna 

ƒ 128.500, tegen in het vorig jaar rond ƒ 121.000. De opbrengst 
der prentbriefkaarten wordt geschat op ruim ƒ 25.000 (vorig 
jaar ƒ20.000). Na aftrek der onkosten hoopt men aan de in
stellingen van kinderbescherming ongeveer ƒ 135.000 uit te 
keeren (vorig jaar ƒ122.000). 

De cijfers voor Amsterdam zijn: bruto opbrengst van de 
zegels ƒ18.350 (vorig jaar ƒ17.575); voor Den Haag was 
de totale opbrengst rond ƒ36.350 (vorig jaar ƒ31.450). 

Eindelijk is er dus een einde geikomen aan de geregelde 
teruggang van de opbrengst in de laatste jaren, zelfs is het 
cijfer van 1933 al weer overschreden. Het merkwaardigst 
vinden wij.de groote stijging bij de 12 K cent. Van deze 
waarde werd sinds 1927 steeds minder verkocht, nu ineens 
bijna 30 '/r meer ! 

De teekening der zegels werd over het algemeen door het 
publiek zeer geprezen, ook door de buitenlandsche bladen, 

J. K. RIETDIJK. 

voor zoover deze een oordeel gaven. (In een Tsjechische cou
rant lazen wij: Das Bild zeigt ein entzückendes Kind). Alleen 
het Postzegelblad voor Indië heeft een afwijkend oordeel. 
„Geheel in de lijn van de voorstelling heeft het (kind) een 
buitengewoon armoedig gezicht evenals het geheele zegel iets 
armoedig aandoet. — Verder hadden wij nog eenige moeite 
met het onderschrift, is dit voor het kind of voor het kina ? 
Neen, het spiit ons, maar wij kunnen het nieuwe product niet 
mooi vinden !" 

Plaatfouten: wij danken verschillende lezers voor opgaaf 
van gevonden afwijkingen, die wij echter wegens het geringe 
belang niet zullen vermelden. Een uitzondering wordt ge
maakt voor een foutje dat ons van talrijke zijden werd op
gegeven: bii de 12 K cent komt op zegel 62 van ieder vel 
een witte vlek voor op de linkerarm van het meisje, bij de 
elleboog. 

Nieuwe oplaagletters. 
1 cent R, IK cent grijs B, 6 cent P, 20 cent O, 25 cent N. 
Nieuwe etsingnummers. '" *' 
6 cent P: L 489. 

R 489. 
R 491. 
L 493. 
R 493. 

cent I : 483. 
cent O: 488. 

12 K 
20 
25 cent N: 490. 
Nieuwe drukkersteekens. 
1 cent R: 254. 
IK cent A: 251. 

B: 257, 258. 
2K cent S: 255. 
Als antwoord op een vraag van een lezer diene, dat bij de 

tegenwoordige nummerreeks van de lagere waarden het woord 
„drukkersteekens" natuurlijk niet juist meer is; het woord 
wordt echter voorloopig nog gebruikt omdat we de juiste be
naming van deze nummers niet weten. 

NED.-INDIE. 
Brievenbussen voor Philatelisten. 
Brievenbussen voor stukken, waarvoor een lichte afstem

peling wordt verlangd, zijn nog verstrekt aan de kantoren te 
Bandoeng en Palembang. 

Indië nr. 2, gebruikt in 1867. 
Een ontdekking zal moeten worden herroepen; het volgende 

stukje namen wij over uit het Postzegelblad voor Indië 
van 1 Januari: 

„Men zal zich herinneren dat wij op pag. 112 van den 
vorigen jaargang twijfelden aan de echtheid van Indië nr. 2 
met een stempel Muntok 1867, waarvan het V')i)rkom'm was 
gemeld aan het Ned. Maandblad voor Philatelie. De eigenaar 
van dit zegel vv-as zoo vriendelijk ons dit exemplaar toe te 
zenden, waaruit inderdaad bleek dat onze twijfel niet on
gegrond was. Het zegel was op zeer onhandige wijze na-
getand, vermoedelijk om de nr. 1 als de veel duurdere nr. 2 
te verkoopen. 

Wij vernamen verder dat dit zegel uit Londen afkomstig 
was, doch het is ons bekend dat deze zegels ook in vrij groote 
hoeveelheid uit Holland geïmporteerd werden. — Meestal is 
het gebruik van een tandingmeter voldoende om zich voor 
een ,.koopje" te vrijwaren. Intusschen is de kwestie, of de 
nr. 2 inderdaad vóór 1868 uitgegeven werd, nog niet opgelost. 
Wij houden ons dus gaarne aanbevolen voor bericht van onze 
lezers of zij eventueel in het bezit zijn van zegels nr. 2 met 
duidelijke afstempeling van voor dit jaartal, maar met 
zuivere tanding van de machine 12 K : 12A. 

CURACAO. 
Nieuwe zegels ? 
Wij vernemen dat er in CuraQao nieuwe zegels zullen ver

schijnen; er is ons echter nog niets naders van bekend. 

ZICHTZENDTNGEN. 
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NEDERLAND. 
Aan nieuw ontdekte particuliere briefomslagen zjjn te 

melden: 
in het type van den officiëelen briefomslag 14: 5 cent rood 

(binnenzijde groen gemarmerd) met de riching der strepen 
vrn rechts boven naar links onder: 

2 (2). N.V. v/h P. van den Brul, / Nieuwendijk 184, / 
Amsterdam. 

en in het type van den officiëelen briefomslag 18b: 5 cent 
rood (netwerk aan de binnenzijde licht tot groenachtig blauw): 

5 (6). E. Wienhoven, / Aannemer, / Utrecht. / Stad
houderslaan 51. 

Deze aanduiding staat op de adreszijde in den linker 
benedenhoek. 

Als spoorwegbriefkaart is nieuw uitgekomen: 
C. 7. b. Oplaag enz.: 100.000.11.35. 

NED.-INDIE. 
Het nieuwe postblad van 7K cent verscheen op 1 Januari j.1. 

Vriendelijk dank voor de toezending. Het is, wanneer het ge
vouwen is, groot 127 : 89 mm. en uitgevoerd op stevig wit 
papier. De adreszijde is door enkelvoudige strepen in 3 vakken 
verdeeld. In het bovenvak, groot 120 : 28 mm., bevindt zich 
rechts de waarde-afdruk van 734 c. in het type van het koer-
seerende postzegel. Links hiervan 3-regelig: „Postblad (onder
streept vanaf de s tot en met de 1) / Niets insluiten, (geheel 
onderstreept) / Djangan dimasoekkan apa^." De ruimte hier
onder is door een verticale streep in 2 vakken verdeeld. Het 
linker vak, groot 28 : 56 mm., is geheel blanco. (Waarvoor 
dient dit vak ? Niet voor afzendersaanwijzing, want die staat 
ergens anders.) Het rechter vak, groot 91 : 56 mm., heeft 
4 puntlijnen, waarvan 3 lang ruim 81 mm., de vierde slechts 
62 mm. 

Bij het opengevouwen postblad (zooals men het heeft om 
het te beschrijven) staat op de helft tegenover deze adres
zijde, kopstaand, hot woord „Afzender:". 

Al het gedrukte is in violette kleur uitgevoerd. 
De binnenzijde van het postblad is alleen wat betreft de 

eerste bladzijde (dit is dus de achterzijde van de adres- en 
afzenderszijde) violet geruit. De 2e en 3e bladzijden zijn 
geheel wit. 

Bij het ongebruikte postblad bevinden zich aan de adres
zijde in den rechter bovenhoek twee uitstekende strooken. De 
strook rechts is 20 mm. breed en 70 mm. lang, de strook aan 
de bovenzijde is 10 mm. breed en 95 mm. lang. Deze zijn 
gegomd en worden bij de verzending op het deel van de 
afzendersaanwijzing dichtgeplakt. Is dit geschied, dan is dus 
de linkerzijde geheel open. Hierdoor is de controle mogelijk, 
dat er niets wordt ingesloten. 

BUITENLAND. 
BRITSCH-GUYANA. 
Een omslag voor geldzendingen verscheen met een violetten 

stempel van 4 c , voorstellende den waterval van de Kaieteur. 
Voorloopig nog slechts formaat G. Uit een opschrift blijkt, 
dat de omslag gemaakt werd bij Waterlow & Sons te Londen. 

CHINA. 
Van den in October gemeiden vouwbrief blijken twee soorten 

te bestaan. De reeds bekende was voor buitenlandsch ge
bruik, terwijl er ook een bestaat voor binnenlandsch gebruik. 
De vorm is dan een staande vierhoek, opengeslagen metende 
268 : 195 mm., terwijl de stempel links bovenaan staat. In 
een rooden vierhoek op de voorzijde moet het adres ge
schreven worden. De opschriften zijn uitsluitend in het 
Chineesch. 

J. K. RIETDIJK. — r 

DUITSCHLAND. 
Er druppelt nog een serie prentbriefkaarten, de 66e en 

laatste reeks van 1935, na, met het opschrift: „Besucht das 
schone Badener Land". Zy omvat weder 9 kaarten met de 
afbeeldingen 1 en 4, Bad Krotzingen bei Freiburg; 2 en 5, 
Baden-Baden, idealer Erholungskurort; 3 en 6, Baden-Baden, 
heisse Quellen; 7, Technische Hochschule Karlsruhe; 8, Mül
heim (Baden) en 9, Ettlingen. 

De Reichsverband der Philatelisten koos zich den eersten 
dag der Briefmarke als dag van oprichting en liet voor dat 
doel en ter herdenking een briefkaart van 3 pf. bruin met 
het Hindenburg-medaillon drukken, welke op de achterzijde 
afbeeldingen draagt van postzegels van Beieren, Sachsen, 
Würtemberg en Hamburg, zoomede een 5-tal van de Reichs
post. Er zijn drie oplagen te melden, een heeft wit karton 
met zwarten druk, de twee andere zijn van zeemkleurig kar
ton gemaakt en in bruin en rood bedrukt, doch deze onder
scheiden zich door de afstempeling op de voorzijde. 

De Verein Leipziger Briefmarken Börse vierde 11 Januari 
zijn 25-jarig bestaan met het uitgeven van een bruine 3 pf. 
kaart, eveneens met Hindenburg in medaillon. De linker voor
zijde draagt een met dat feest verband houdend opschrift, 
zoomede een postwagen en een zeppelin. 

GROOT-BRITANNIE. 
De postchèques worden voortaan in de gangbaarste soorten 

van 6 d., 1 sh., 2 sh. en 2/6 sh. in boekjes verkocht, bevattende 
3 van elke soort. De kosten worden daardoor geringer en wel 
9 d. in plaats van 12 d. 

MALTA. 
Een nieuwe briefkaart van 1 d. bruin is verschenen. Nadere 

bijzonderheden ontbreken nog. 
NEGRI SEMBILAN. 
Van de Maleische staten zijn briefomslagen en briefkaarten 

te melden volgens zendingen uit Bern. De omslagen van 5 c. 
zijn bruin, op wit papier van 134 : 108 mm. De stempel is de 
vorige maand al beschreven op blz. 10. De briefkaarten van 
2 en 2 + 2 c. zijn groen en dragen een stempel als dien der 
postzegels (zie blz. 5). De afmetingen zijn 140 : 89, het karton 
is zeemkleurig. Op deze kaarten evenals op die der volgende 
landen staat nu achter den landsnaam steeds Malaya. 

NIEUW-ZEELAND. 
Een nieuwe definitieve briefomslag van 1 d. wordt thans 

gemeld, welke zich van den gelijkwaardigen voorganger 
onderscheidt door een slechte uitvoering in vlakdruk, terwijl 
de kleur van den stempel nu karmijn is tegen steenrood 
voorheen. 

PAHANG. 
Als Negri Sembilan. Omslag van 5 e. blauw met afbeelding 

van den vorst en briefkaarten van 2 c. en 2 -|- 2 c. groen 
(zie blz. 6 en 10). 

PERAK. 
Het bovenvermelde geldt ook hier. 
POLEN. 
Bern haalde eenigen achterstand in en verdeelde verschil

lende reeds beschreven poststukken. Nieuw zijn voor ons de 
twee groene Pilsudski-kaarten van 15 en 15 -|- 15 gr. zonder 
afbeeldingen. Het karton is nu zeemkleurig, terwijl de ge-
illustreerde kaarten op wit karton gedrukt waren. Als ge-
bruikelü'k is de opvi^ekking voor het gebruik van de telefoon 
aanwezig. De oplaag voor de enkele kaart is M. P. i. T. 
(IX-1935) 15000 000. De dubbele heeft de zelfde vermelding, 
doch het aantal is nu 500 000. Voorts zijn voor ons ook nog 
nieuw de kaarten van 25 en 30 groszy grijs en rood op bruin 
karton en met den Poolschen adelaar in den stempel en op 
bside zoowel Poolsche als Pransche tekst. De oplaag
vermelding luidt achtereenvolgens M. P. i. T. (IX-1934) 
100000 en 500000. De propaganda voor de telefoon is ook 
hier aanwezig. 

RUMENIE. 
Bij een nieuwe postwissel van 3 1. rose op wit met den 

koningskop half links telt de bemerking aan de achterzijde 
in tegenstelling van vroeger nu 9 regels. 

»OSTZEGELVEILINGEN. 
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SELANGOR. 
Conform Pahang en Perak. 
STRAITS SETTLEMENTS. 
Ook hier is kennelijk een nieuwe serie in de maak. Bern 

zond voorloopig nog pas den omslag voor aangeteekende 
stukken van 15 e. blauw formaat G. De stempel is rond, 
staat op de klep aan de voorzijde en is in reliëfdruk, in het 
midden koning George naar links. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Van de nieuwe prentbrbiefkaartenserie van 50 h. groen 

(Masaryk niet muts) zijn drie nieuwe afbeeldingen te melden 
en wel Molnik, Praha (gezicht op de Moldau en het Hrad-
schin) en Bouzow. 

URUGUAY. 
Van het postblad van 3 c. rood (vrouwengestalte naast af

gebroken zuil) is een nieuwe oplaag verschenen met het 
drukkersmerk Talleres Graficos de Estado. Bovendien komt 
op de achterzijde een 5-regelige opmerking voor. Het karton 
is blauwgroen. 

NEDERLAND. 
Een bericht van den persdienst van het staatsbedrijf der 

P.T.T. luidt, dat de correspondentie, welke ter post wordt 
bezorgd op de van 15 Januari t.m. 5 Februari 1936 in de 
Ridderzaal te ' s - G r a v e n h a g e te houden tentoonstelling 
„Het costuum onzer voorouders", van een afdruk van een 
bijzonder poststempel zal worden voorzien. 

Wij danken de beeren D. O. Kirchner en Van der Meijden 
vriendelijk voor de toezending van dezen stempel in violetten 
inkt met omschrift * 's-GRAVENHAGE * TENTOONSTEL
LING, in het bovensegment HET / COSTUUM en in het 
benedensegment ONZER VOOR- / OUDERS en in den ver
korten balk de datum, b.v. 16 JAN. 1936. 

Dr. F. A. van der Breggen toonde ons dd. -9.1.36 een dienst-
enveloppe van den postcheque- en girodienst, afgestempeld 
met een continueerend machinestempel en 4-regeligen tekst 
in kastje HELP HET / POSTCHEQUE- EN / GIROVER-
KEER / BEVORDEREN. 

Mededeelingen nr. 250 S van het hoofdbestuur der P.T.T. 
van 8 Januari 1936 meldt: 

Met ingang van 16 Januari 1936 wordt een bij-pttkt. ge
naamd Amsterdam-Waalstraat gevestigd in de perceelen 
Waalstraat 25-31. Het kantoor is alleen geopend op werk
dagen; de openstellingsuren zijn: 9-19.30 (des Zaterdags 9-15). 

Mededeelingen nr. 858 S van het hoofdbestuur der P.T.T. 
van 22 Januari 1936 meldt: 

Met ingang van 1 Februari 1936 wordt een postagentschap 
genaamd Amersfoort-Anton Mauvestraat gevestigd. 

Het hulppostkantoor te K o l l u m e r z w a a g werd met 
ingang van 1 Februari 1936 vervangen door een poststation. 

Op de achterzijde van een drukwerk uit Breda naar 
's-Gravenhage verzonden, dat als onbestelbaar terugkwam, 
stond de 2-regelige administratieve stempel Straatnaam be
staat niet te 's-Gravenhage / La rue n'existe pas a Ia Haye 
benevens een omlijst hoofdbestellersstempel 24 (Vellinga 285), 
beide in violetten inkt. 

NED.-INDIE, 
Dr. Benders meldt ons, dat de volgende plaatsen onlangs 

stempels in z.g. type VI (met de dikke balk) ontvangen 
hebben: Bagan si api api, Bengkalis, Bindjei, Djambi, Mem-
pawa, Muntok, Pangkalanbrandan, Pemangkat, Pematang-
siantar, Poeloesamboe, Pontianak, Rengat, Sambas, Singka-
wang, Sintang, Tandjongbalei, Tandjongpandan, Tandjong-
pinang. 

J. K. RIETDIJK. 

In 1935 werden in dit type reeds gemeld: Balikpapan, Ban
doeng, Batavia, Batavia-C, Batavia-C. Vliegveld, Buitenzorg, 
Cheribon, Djokjakarta, Magelang, Makasser, Malang, Medan, 
Menado, Padang, Palembang, Pangkalpinang, Pekalongan, 
Poerworedjo, Semarang, Soekaboemi, Soerabaja, Solo, Tand-
jong-Priok, Tjepoe en Tjimahi. 

Voor opgave van mogelijk nog niet vermelde plaatsen 
houden wij ons . teeds beleefd aanbevolen. 

BUREAU VOOR HET VERSCHAFFEN VAN 
AFSTEMFELINGEN, AFDEELING RONDZENDINGEN. 
Enkele jaren geleden werden op initiatief van de beeren 

Brave en Verdoorn door het bureau voor verschaffing van 
afstempelingen aan verzamelaars rondzendingen, welke o. m. 
ook frankeerstempels bevatten, verzonden, hetgeen echter 
door tijdsgebrek helaas moest worden stopgezet. De heer 
Joh. C. Honnefeller, Frederik Hendrikstraat 6, Amsterdam-
West, heeft zich echter thans bereid verklaard het beheer 
dezer rondzendingen op zich te nemen en. ontvangt gaarne 
aanvragen van hen, die deze zendingen willen ontvangen, 
alsmede inzending van stukken ter circulatie onder de deel
nemers. 

fraiihee.p_ *̂  nacliine^ 
NEDERLAND. 

Rondzendingsverkeer. 
Verwezen zü naar een desbetreffend berichtje onder de 

rubriek afstempelingen. 
Francotyp. 

Machine 203 VIII. 
Voor de zooveelste maal werd deze veelgebruikte machine 

van het Alg. Handelsblad onder handen genomen; ditmaal 
werden de kleine waardecijfers vervangen door die van het 
groote C3B-model, terwijl tevens het afdruknummer verviel. 
Msdio November had de wijziging plaats; af?,enders- en 
reclamecliché links bleven onveranderd. 

Machine 260 II. 
Het afzenderscliché van deze machine (Amstleven, Am

sterdam) is eenigen tijd geleden 2% mm. meer naar links en 
4 mm. naar beneden geplaatst. 

Machine 279 II. 
Ook de machine van de N.-I. Handelsbank werd opgeknapt 

en voorzien van een nieuw datum- en waai'destempel, grooter 
machinenummer, alsmede afzenderscliché, dat echter niet van 
tekst veranderde. 

Machine 290 II. 
Van deze machine werden in het laatste kwartaal van 1935 

alleen de datum- en waardestempel vernieuwd, eveneens 
duidelijk herkenbaar aan het grooter machinenummer. (Tur-
mac Company, Amsterdam). 

Machine 316 IV. 
In Januari kwam in de machine van de firma Haas & Van 

Brero te Apeldoorn een nieuwe reclame links in gebruik: 
EDELWEISS / HUISHOUDZEEP / DE VOORDEELIGSTE / 
IN PRIJS EN KWALITEIT. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Machine 366 IV-V. 
Eind Decejnber gebruikte de Zeelandia-fabriek te Zierikzee 

links een nieuwe reclame: SMEER NU MET / CARLO / 
BA-KPLATENOLIE-EMULSIE (type IV), waarna men begin 
Januari tot een geheel nieuw stel cliché's overging: tusschen 
dé stempels het handelsmerk in cirkel, waaronder ZEE-
LANDIAj tezamen in een rechthoek, verder het door twee 
leeuwen geflankeerde Nederlandsehe wapen op een gekroond 
schild van he^rmelijn, links van den datumstempel. 

Machine 406 IV. 
Begin December plaatste de Corn Products Cy. te Amster

dam in haar machine links een cliché: DURYEA / NIEUWS 
(in rechthoek). 

Machine 423 IH. 
In plaats van de reclame van type II (Orienta-Sigaretten-

fabriek) staat thans tusschen de stempels in rechthoek: N.V. 
SIGARETTEN / EXPRESDIENST / DEN HAAG. 

Machine 511. 
Model C3B, sedert December in gebruik bjj het Gemeentelijk 

Electriciteits Bedrijf te Rotterdam. Tusschen de stempels: 
G. E. B. / ROTTERDAM. 

Machine 604 II. 
Als type II wordt links van den datumstempel een cliché 

afgedrukt met afbeelding van een koksmaatje, die een tul
band draagt en met bijschrift: alles gelukt / met ons 
„WEKA" / product ! 

Machine 605. 
Model C3B, sedert 30 December 1935 in gebruik bij Zwaar-

demaker's Handel & Industrie N.V. te Zaandam. Tusschen 
de stempels een vierkant, waarin twee gekruiste scheeps-
zwaarden, waarop de letters Z.H.I. - N.V., een gekroond 
wapenschild en: GEDEPONEERD FABRIEKSMERK. 

Machine 606. 
Model C3B, sinds begin Januari in gebruik bij de Rijwiel-

fabriek „EMPO" te Vorden. Tusschen de stempels een modern 
fabrieksgebouw, waarachter een fiets. 

Machine 607. l ' l r ' Ä Ü l ' Ä 
Model C3B, sedert begin December in gebruik bij de N.V. 

„Exportchleb" te Amsterdam. Tusschen de stempels: N.V. / 
„EXPORTCHLEB" / HONTHORSTSTRAAT 3. 

Machine 612. 
Model C3B, sedert begin Januari in gebruik bij de firma 

Van Dijk Manders & Co. te Waalre. Tusschen de stempels het 
handelsmerk WALRA in driehoek, waaronder in kleine letters 
VAN DIJK MANDERS & Co. 

Machine 614. 
Model C3B, sedert half Januari in gebruik bij de N.V. 

Waterleidingmaatschappij voor de provincie Groningen te 
Groningen. Tusschen de stempels: WAPROG op drie licht-
golvende lijnen. 

Hasler. 
Machine H. 511 IIL 
Een nieuw cliché links van den datumstempel vertoont een 

electrische stop, waar doorheen: STOTZ / AUTOMAAT / 
VERVANGT / DE SMELTSTOP. 

Machine H. 614. 
Sedert 6 Januari in gebruik bij de Biscuitfabriek Van Melle 

te Breskens (ter vervanging van de aanvankelijk gebruikte 
Francotyp 582). Voor reclamecliché zie afbeelding. 

BRESKENS 
21,l.3éïiE 

'NEDERIAND 

H614 
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1935 
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De particuliere „post"-stempeltjes. 
1 Mei 1935 vond de eerste K.L.M.-postvlucht van Amster

dam naar Milaan plaats. Het vliegtuig verliet om 10 minuten 
voor 1 Schiphol en was — met e entusschenlandmg om 3 yur 
te Frankfurt — om kwart voor 6 te Milaan. Alls briefkaarten 
en brieven kregen aldaar een aankomststempel. Bijzondere 
poststempels werden niet gebezigd, noch door de Neder
landsehe, noch door de Italiaansche posterijen. 

Nu duiken er stukken op, waarop het aankomststempel 
m a n k e e r t , maar die daarentegen een blauw stempeltje 
dragen van de volgende afbeelding. 

Dit stempel is niet officieel, dus 
particuliere makelij. De envelop
pen zijn waarschijnlijk (naar het 
porto te oordeelen) als drukwerk 
verzonden (alhoewel het er niet 
op vermeld s taa t ) , en als we aan
nemen dat ze werkelijk gevlogen 
hebben (wat we gaarne doen), dan 
blijkt dus dat drukwerken geen 
aankomststempel kregen. De ge-
heele partij is daarna waarschijn

lijk door den bezitter van het stempeltje voorzien, en 
in een Engelsch tijdschrift vinden we de aanbieding „Holland: 
Amsterdam-Milan, special cachet 3/6." 

Door een dergelijke vermelding wordt g e s u g g e r e e r d 
dat het stempeltje officieel is, o. a. doordat het genoemd staat 
tusschen stukken, welke wel een officieel speciaalstempel 
dragen. De kooper ervan zal (indien hij niet beter ingelicht 
wordt) meenen, dat het door de posterijen geplaatst is, en 
krijgt hij later een stuk van dezelfde vlucht in handen mét 
een aankomststempel maar zónder dit blauwe stempeltje, dan 
zal hij denken: aan dat stuk mankeert een stempel, terwijl 
toch in feite het laatste stuk door ziJn aankomststempel 
meer zegt, en is z o o a l s h e t d o o r d e p o s t w e r d 
a f g e l e v e r d . Maar zelfs al droegen ze beide een aan
komststempel, dan kan men toch aan het stuk met het spe
ciale stempeltje van mijnheer X of Y géén extra waarde toe
kennen, hetgeen men wel zou doen als het stempel werkelijk 
officieel was en b.v. door haastig afwerken van den post-
beambte vergeten was aan te brengen. 

Ik laat aan den lezer over om te concludeeren of we in 
bovengenoemd geval van misleiding mogen spreken. Uit eigen 
ervaring weet ik, dat er verzamelaars door misleid zijn 

Mijns inziens behoort een bona fide handelaar bij derge
lijke stukken in zijn handelsadvertenties of circulaires te ver
melden, dat het stempel erop van particulier maaksel is, en 
om alle misverstand te voorkomen zou men elk stempel op 
het stuk van de aanduiding „niet officieel" of „geen post
stempel" kunnen voorzien. Dat zou fair zijn. De verzamelaar 
weet dan w a t hij verzamelt en is voor teleurstellingen 
in deze gespaard. 

In ons land staat het een ieder vrij (na afloop van de cir
culatie bij de post) stempels op zijn stukken aan te brengen, 
mits hij zorgt binnen de beperkende bepalingen te blijven, 
welke onze wetgeving in deze geeft. In andere landen gaan 
deze wettelijke bepalingen veel verder, en m. i. zou dat voor 
ons land ook van groot belang zijn, maar dat is weer een 
andere kwestie. We moeten roeien met de riemen die we 
hebben en bij aandachtige lezing van het bovenstaande 
'voelt men wel, dat het hier gaat om een uiterst belangrijke 
kwestie, waarvan hier slechts een heel eenvoudig voorbeeld 
is aangehaald. Verder op dezen weg gaande komen we bü 
de „courrier postal" van de rakettenpostaanmakers ! 

Het probleem en de moeilijkheden, welke er uit voortvloeien, 
kunnen langs de volgende wegen beteugeld en opgelost 
worden: 

1. Door een opsomming (catalogiseering) van a l l e offi-
cieele poststempels. De andere zijn dan van particuliere aan-
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- ^ RAAD VAN BEHEER. 

Voorjaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 
het N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e 
op Zondag 1 Maart 1936, des voormiddags te 11 uur, in het 
hotel „Terminus", tégenover het station, te 's-Gravenhage. 

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. 

NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 

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

Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 
van 10—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-
gsbied, 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 der Geconfedereerde staten van Amerika; 
b. de postzegels enz. der Vereenigde Staten van Amerika; 
c. de postzegels van Canada; 
d. de Irankeerzegels van Mexico; 
e. eigengemaakte stempels van de distributiekantoren van 

Nederland; 
f. verschillende voorwerpen, oude resolution e. d., op het 

vervoer van de post betrekking hebbend; 
g. verzameling radio-apparaten, waaruit de ontwikkelings

gang van het begin af is te 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 2)4—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 2K—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 2K—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 ui-.'. 
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: 3en 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 2K—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

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

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Als er één schaap over den dam is \:p. Cf;».. 
Onder harteiyken dank maken wij melding van het besluit 

der Utreichtsch© Philatelisten-Vereeniging, om tot weder-
opzeggens toe de bijdrage voor den Bond vrijwillig te ver-
hoogen met 5 cent per lid per jaar. 

De Postzegelvereeniging „Breda" besloot de bijdrage even
eens tot ƒ 0,40 te verhoogen, ingaande 1 Juli a.s. 

De Ie secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Bonds-informatiebureau. 
In het Algemeen Politieblad wordt door den minister van 

justitie gewaarschuwd voor een zekeren Ted. Johnson, 1 West 
lOOth Street te New York, die door middel van advertenties 
aanbiedingen doet van luchtpost- en herinneringszegels. Toe
zending word toegezegd na ontvangst van bedrag of cheque, 
doch geschiedt niet. 

De beheerder, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

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

Nieuwe leden. 
88. mevr. C. Vuijk van Nes, Zijde 11, Boskoop. (V.). 
91. D. Allebé, Ned-Ind. Handelsbank, Medan (Sum.). 
92. L. F. van Beek, Darmo Boulevard 7, Soerabaja (Java). 
96. J. Boersma, p.a. B.P.M., Pladjoe (Sum.). 

106. C. Eggler, Ond. Hoeta, Padang, S.O.K. (Sum.). -
113. W. J. Helden, chef T.T., Palembang (Sum.). 
127. ir. J. D. Neuteboom, Garoetweg 26, Batavia (Java). 
130. W. R. Pieters, Palembang (Sum.). 
167. W. M. Roda, Prinsstraat 2, Soerabaja (Java). 
172. dr. D. F. van Slooten, 's Lands Plantentuin, Buitenzorg 

(Java). 
180. J. W. Th. Tengnagel, p.a. B.P.M., Pladjoe (Sum.). 
183. W. van der Zee, Talang Djawa 116, Palembang (Sum.). 
219. Henri Marse, Joh. Brahmsstraat 40, Utrecht. (Oud-lid). 

(V.). 
223. L. J. Wesseldijk, Rijksweg 45, Pastorie, Willemsoord 

(Overijsel). (V. Ned. en Kol.). 
242. W. M. Lankhorst, Santhorstlaan 64, Wassenaar. (Lid 

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

Z. (V. en L.). 
267. Jac. Keijzer, Gedempte Gracht 19, Zaandam. (V.). 
287. Ph. F. van Beever, p.a. F. van der Feen, Frederik Hen

driklaan 32, Den Haag. (V.). 
315. dr. K. P. de Brunner, Sorogoweg, Tjepoe (Java). 
350. F. H. Hartog, Kopenlaan 5, Semarang (Java). 
367. J. Brouwer, Ambonstraat 17a, Bandoeng (Java). 
294. G. Leijder, Gilingan, Solo (Java). 
364. N. Hoeing, p.a. Departement van economische zaken, 

Afdeeling Tuinbouwkundige dienst, Batavia. 
372. E. Gleisberg, Ond. Kwala Namoe, Postkantoor Loeboek-

pakam (S.O.K.). 
376. H. W. Kloots, Bontekoelaan 3, Medan (Sumatra). 

Adreswijzigingen. 
579. ir. J. Mair, Buitenzorgsche IJsmaatschappij, Buitenzorg 

(Java). 
325. D. Terpstra, Ned.-Ind. Handelsbank, Den Haag. 
958. mr. A. P. van Schilfgaarde, Kastanjelaan 20a, Arnhem. 
858. E. M. Croockewit, Weverseinde 341, Puttershoek (Z.-H.). 

53. P. J. Glerum, Amsteldijk 10, Amsterdam, Z. 
461. A. E. Ipsen, Sawahan 13, Padang (Sumatra). 
651. B. R. Pietersen, Van Oldenbarneveldtstraat 2, Zandvoort. 

ZICHTZENDINGEN. 



16 FEBRUARI 1936. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. II 

595. P. C. Korteweg, „De Dennenhoeve", Stukkenlaan, 
Naarden. 

145. mr. W. J. Oosterhoff, Mr. J. P. Troelstraweg 61, Leeu
warden. 

541. H. A. Bal, naar Nederland vertrokken. 
520. J. H. Albrecht, „De Hoenderhof", Tjandjong-Sari, bij 

Bandoeng. 
583. J. Zemel, Dr. P. CUijperslaan 18, Heemstede. 
807. H. Angenent, p.a. Familie Droste, Peterongan 23, Se-

marang (Java). 
725. J. A. Voorthuis, Javasche Bank, Padang (Sumatra). 

Aanmeldingen. 
ir. A. de Groot, p.a. Betonfabriek „Grotius", Spijk (Z.-H.). 

(V. en L.). 
dr. A. Mijs, Arend State, Epe. (Lid „Philatelica"). (V. en L. 

Ned. en Kol.). 
J. van der Most, Enschedeschestraat 107, Hengelo (Overijsel). 

(V.). 
Joh. Wilson, Groote Noord 4, Hoorn. (V.). 
P. C. Spek, Zijde 436, Boskoop. (V.). 

Bedankt (met ingang van 31 December 1936). 
456. J. H. M. Elsenbroek. 
938. Th. Bussingh de Vries. 
337. H. Harten. 
249. N. J. Benjamins. 
577. E. M. Frank. 
537. J. H. C. van Heulen. 
487. D. A. Pieren. 

Overleden. 
590. F. Smallenbroek. 

Afgevoerd. 
61. Adolph Lang. 

Mededeeling van het bestuur. 
Dit jaar zal een verloting gehouden worden, voor welke 

verloting een bedrag van ƒ 100 is uitgetrokken. Voorzoover 
de financieele toestand zulks toelaat, zal deze verloting ook 
in de volgende jaren gehouden worden. 

Besloten is ook, dit jaar — en voorzoover de gelden dit 
gedoogen, ook volgende jaren — zoowel voor Java als voor 
de buitenbezittingen een bedrag van hoogstens ƒ 40 beschik
baar te stellen, voor het in werking stellen van een lees-
portefeuille. 

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

van het jaarverslag en een afschrift van hun ledenlijst bij 
den secretaris der vereen iging vóór 1 Maart. Af deelingen, 
welke haar verplichtingen in art. 81 laatste alinea van het 
huishoudelijk reglement voorgeschreven, niet nakomen, ver
liezen haar recht op retributie voor het volgende jaar. 

Mededeeling afdeellng verkoop. 
Verzocht, zoowel voor Indië als voor Nederland, boekjes 

bevattende: Nederland en Koloniën; Europa vóór en nä 1914; 
Overzee (uitgezonderd Spaansche en Portugeesche koloniën); 
Noord-Amerika; Kaap de Goede Hoop; Natal; Zuid-Ameri-
kaansche staten. 

Nogmaals wordt beleefd doch met nadruk verzocht, de 
zendingen geregeld door te zenden en de betalingen eveneens 
op tijd te verrichten. 

Afdeielingsmededeelingen. 
Amsterdam. Kort verslag van de vergadering op 15 Ja

nuari 1936. Te kwart voor negen opent de voorzitter, de heer 
Aug. Schröder, de eerste vergadering in 1936. Bü deze gele
genheid paart de voorzitter aan het woord van welkom de 
gelukwenschen van het bestuur aan de leden voor het nieuwe 
jaar. Drie gasten krijgen een specialen welkomstgroet, waar
onder de heer König, de spreker van dezen avond. De voor
zitter leidt de vergadering in met te herinneren aan het 
eerste artikel van den hoofdredacteur van „De Philatelist" bij 
den nieuwen jaargang en haalt met instemming de gedachten 
aan, die daarin zijn ontwikkeld. Spreker vestigt de aandachj; 
op den „Tag der Briefmarken" die den 7en Januari j.1. aan 
de herinnering van den General Postmeister H. von Stephan 

was gewijd. Ter gelegenheid van de daarbij gehouden post
zegeltentoonstelling hebben de Duitsche Philatelisten zich 
vereenigd in één grooten bond: „Der Reichsverband der 
Philatelisten". Ook in Oostenrijk is een „Tag der Brief
marken" gehouden, met een tentoonstelling, die door ruim 
15000 personen werd bezocht. Op organisatorisch gebied der 
Philatelie kunnen wij van onze oosterburen nog wel wat leeren-
Hierop leest de secretaris de notulen der vorige vergadering 
voor, alsmede het jaarverslag over 1935. Beide worden door 
de vergadering goedgekeurd. Dan krijgt de heer König het 
woord voor zijn voordracht met lichtbeelden over de frankeer-
zegels van Bosnië-Herzegowina. De spreker laat de verschil
lende uitgiften van dit land op het doek verschijnen en be
spreekt aan de hand van de geschiedenis op boeiende wijze 
het ontstaan en de beelden van deze zegels. Papiersoort, 
kleurnuances en tandingen worden besproken, terwijl ook de 
vervalschingen niet vergeten worden. De heer König laat o. a. 
ook zien, dat de zegels, uitgegeven met het doel, het vreem
delingenverkeer te bevorderen, vriJ wat duidelijker tot 
die vreemdelingen spreken dan de Nederlandsche zegels, die 
voor dat doel verschenen. Applaus en hartelijke woorden van 
den voorzitter danken den heer König voor zijn interessante 
voordracht. Hierop vindt de verkiezing plaats van den len 
voorzitter en den len secretaris. De beeren Aug. Schröder 
en W. F. G. Härtung worden op voorstel van den heer Van 
Essen bij acclamatie in hun functies herkozen; beiden nemen 
de herkiezing aan. De kascomimissie heeft in dien tiJd de 
rekening en verantwoording van den penningmeester nage-
zien en deelt bij monde van den heer Maier mede, dat zij alles 
in orde heeft bevonden en voor décharge heeft geteekend. 
De voorzitter brengt den penningmeester hulde en dank voor 
zijn beheer. Na een verloting met 6 prijzen en eenige be
sprekingen bij de rondvraag sluit de voorzitter de verga
dering. Voor de Februari-vergadering zal op de agenda wor
den geplaatst een lezing over Helgoland door den heer L. van 
Essen en een concours met collecties Braunschweig. Intro
ductie wordt gaarne verstrekt door den secretaris W. F. G. 
Härtung, Heerengracht 455, Amsterdam, C. 

West-Friesland. Woensdag 15 Januari j.1. gingen 11 onzer 
leden per autobus naar Enkhuizen voor een tegenbezoek aan 
de E.P.V. „De Verzamelaar". De vergadering had een aan
genaam verloop en allen keerden met eenige zegels rijker 
zeer tevreden naar hun woonplaats terug. — Woensdag 29 
Januari j.1. hield onze afdeeling in hotel De Doelen een ten
toonstelling op philatelistisch gebied, toegankelijk voor alle 
verzamelaars en belangstellenden. Verschillende leden hadden 
hun verzamelingen geëxposeerd, verder waren er stands voor 
philatelistische benoodigdheden, propaganda-lectuur, enz. De 
heer L. van Essen was met zijn fraaie collectie Kaap de 
Goede Hoop speciaal voor dit doel naar Hoorn gekomen. Alles 
trok veel belangstelling. Er ziJn over de honderd bezoekers 
geweest, terwijl diverse nieuwe relaties werden aangeknoopt. 

J. M. Z. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
27 Januari 1936, des avonds te 8 uur, in café Moderne, 
te Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerus, verwelkomt de 55 aan
wezige leden, in het bijzonder de heren Brunet de Roche-
brune, Jaspers en Van Wijk (Tilburg), die voor het eerst 
onze vergadering bezoeken, wenst de leden een voorspoedig 
jaar, deelt mede, dat de heren Boks en Cools bericht van 
verhindering zonden en brengt de groeten over van den 
heer Jacobs. 

Den heer Janssens is het opgevallen, dat in het redactio
nele gedeelte van het Maandblad de luchtpostcatalogus van 
Thoolen werd gerecenseerd, terwijl de ledenvergadering be
sloten had in ons verslag van het inkomen van dit stuk geen 
melding te maken. De voorzitter deelt mede, dat z. i. de naam 
Thoolen zo veel mogelijk uit het Maandblad geweerd dient 
te worden en wordt besloten den hoofdredacteur te verzoeken 
zo mogelijk met onze wensen rekening te willen houden. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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De notulen van de vorige vergadering worden daarna goed
gekeurd, terwijl de daarop volgende ballotage ot uitslag 
heeft dat de 7 candidaat-leden met algemene stemmen als 
lid worden aangenomen. Ingekomen is een schrijven van dr. 
Gommers, waarin hij zijn dank betuigt voor zijn benoeming 
tot ere-lid onzer vereniging. 

De penningmeester krijgt daarna het woord voor het voor
lezen van zijn rekening en verantwoording over 1935. De com
missie van onderzoek verklaart de rekening te hebben na-
gezien en accoord bevonden en stelt mitsdien aan de verga
dering voor den penningmeester te dechargeren, onder dank
zegging voor het door hem gevoerde zuinige en accurate be
heer, waartoe besloten wordt. Dan volgt het verslag van den 
administrateur en van den len secretaris. De voorzitter 
spreekt ziin dank uit voor al het werk, dat deze functionaris
sen voor de vereniging hebben verricht en dankt ook de com
missie van onderzoek. 

'De voorzitter geeft vervolgens een kort verslag van de 
feestmaaltiid ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 
de Club „Ginneken" en van de door hem namens de vereniging 
bijgewoonde feestavond van „Philatelica". Hij heeft „Phila-
telica" namens „Breda" gelukgewenst met haar jubileum en 
een bloemstuk aangeboden. Ook ons erelid, den heer Van 
Brink, die zijn 25-jarig huwelijksfeest vierde, is een bloem
stuk gezonden. De vergadering geeft alsnog toestemming voor 
deze reeds gedane uitgaven. Tevens wordt mededeling ge
daan, dat enige bestuursleden als jury optraden bij de ge
houden jeugdtentoonstelling te Roosendaal en dat 8 Maart 
onze jeugdafdeling eveneens een tentoonstelling organiseert. 

Waar geen tegencandidaten bij het bestuur zijn ingekomen, 
wordt op voorstel van dr. Gommers besloten de aftredende 
bestuursleden bij acclamatie te herbenoemen, waartoe be
sloten wordt. De heren Cramerus, ir. Hagedoorn en t' Sas 
verklaren deze benoeming weder gaarne te aanvaarden. 

Ten slotte volgt de jaarverloting, waarvoor de postzegel-
handel Keiser & Zoon te 's-Gravenhage een portzegel nr. 3 
van Ned.Indië beschikbaar stelde. Onder 405 leden en can-
didaatleden worden evenzovele zegels verloot. De voorzitter 
dankt de heren van de verlotingscommissie voor de door hen 
verrichte werkzaamheden. 

Waar de zaal, waarin wij heden vergaderden, veel mooier 
en ruimer is dan die, waarin wij tot nog toe bijeenkwamen, 
zullen onderhandelingen worden gevoerd, om deze steeds te 
krijgen. De voorzitter deelt nog mede, dat in verband met 
het carnaval onze eerstvolgende vergadering niet op 24 Fe
bruari, doch op 2 Maart zal plaats hebben, waarna de ver
gadering door hem wordt gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
18. (E.). P. Buist, Emmastad 71, Curacao. 
87. (S.E.NK.). J. J. Freijsen, Bredaschestraat 48, Bergen-

op-Zoom. 
158. (S.E.Z.NK.). B. E. Kamperman, 51, Zeddam (Geld.). 
233. (S.E.Z.NK.). C. Polman, Scheldestraat 171, Amster

dam, Z. 
260. (S.E.Z.NK.). D. Vermeulen Naaijen, Lindenlaan 1, Zeist, 

giro 28285. 
268. (S.E.NK.). G. H. Wagemaker, Theresiastraat 360, 's-Gra

venhage. 
31. (-). H. B. Wijgmans, Parkweg C 41, Epe (G.). 

Candidaat-leden. 
H. A. Klerks, Hoofdboekhouder bij de Stadsgemeente Batavia, 

Laan Trivelli 71, Batavia, C. (Voorgedragen door L. H. 
Rijnders, Batavia). 

Jos. M. C. de Mooij, boekhouder. Voorstraat 72, Noordwijk 
binnen. (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
189. mevr. Th. M. van Gils, Breda. 

Adres wij zigingen. 
445. J. D. Dibbits Rienstra, thans Baronielaan 164, Breda. 
428. H. van Ginkel, thans S.f. Tjeweng, Djombang (Java). 
152. H. G. Homs, thans Wouwsshestraat 38, Bergen-op-Zoom. 

58. A. Luyk, thans C 415, Hansweert. 
118. H. J. E. MoU, thans Assistent-resident Ie klasse, Ambon 

(Molukken). 

Vergaderingen, 
Ledenvergadering op Maandag 2 Maart 1936, des avonds te 

8 uur, in de „Beurs van Breda" of „Moderne", Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 12 

Maart 1936, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", Gin-
neken. 

Jeugdbijeenkomsten: Zondag 1 Maart 1936 voor hen, wier 
geslachtsnaam begint met A tot M, alsmede voor de meisjes; 
en Zondag 15 Maart 1936 voor hen, wier geslachtsnaam aan
vangt met N tot Z; bedde des voormiddags te 10 >̂  uur in de 
bovenzaal van Café „Riche", Van Coothplein, Breda. 

VERSLAG van de toestand van de Postzegelvereniging 
„Breda" over het verenigingsjaar 1935. 

Hierbij heb ik het genoegen u het 42e verslag van de 
Postzegelvereniging „Breda" aan te bieden. Wat ons in de 
allereerste plaats interesseert is, hoe de onderlinge geest 
van de leden in het afgelopen jaar was, en dan geloof ik niet 
te veel te zeggen, indien ik beweer, dat dezei niet te ver
beteren is. De financiële toestand laat evenmin iets te wensen 
over, alleen het ledental liep van 418 terug tot 397. In 1935 
werden 38 nieuwe leden aangenomen, 47 bedankten voor het 
lidmaatschap, 7 werden er geroyeerd of afgevoerd, terwijl 
wij het overlijden van 5 leden t© betreuren hadden. Dat wij 
dus 21 leden minder sterk zijn en beneden het aantal van 400 
zijn gekomen, zou het enige donkere punt in dit verslag zijn, 
ware het niet dat wij 11 Mei van het afgelopen jaar onzen 
ere-voorzitter en oprichter, den heer H. J. Spitzen, naar ziJn 
laatste rustplaats moesten begeleiden. 

De maandelijkse vergaderingen werden geregeld gehouden, 
terwijl het bestuur 10 maal vergaderde. De ledenvergade
ringen werden gemiddeld bezocht door 43 leden (vorig jaar 
41). Tot ons genoegen behoorden onze Belgische vrienden, 
onder aanvoering van hun sympathieken voorzitter Boks, tot 
de geregelde bezoekers. 

De opbrengst van het rondzendverkeer, waarvan de admi
nistrateur zo even verslag heeft uitgebracht, sloeg het record 
van 1934. In de kas vloeide aan procenten een bedrag van 
ƒ 605,56. Een omzet dus van ƒ 6055,60 mag er wezen en zullon 
onze inzenders-leden en de penningmeester wel weer tevreden 
zijn over deze resultaten in het afgelopen jaar. Deze prach
tige resultaten hebben wij voor een groot deel te danken aan 
de activiteit van onze sectiehoofden. 

De verlotingscommissie bestond weer uit de heren Van den 
Berg, Cramerus en ir. Hagedoorn, terwijl als vertegenwoor
digers voor de Bond werden benoemd de heren Van den Berg, 
Broeders, dr. Gommers, Jacobs, t ' Sas en Smeulders. ViJf 
dezer heren bezochten de Bondsvergadering te Groningen, 
zodat onze vereniging mèt den voorzitter, den heer Cra
merus, daar niet slecht vertegenwoordigd was. Ter gelegen
heid van de aldaar gehouden tentoonstelling stelde onze ver
eniging een medaille ter beschikking van de Vereniging 
„Groningen". 

In de Raad van Beheer van het Maandblad hadden weder 
zitting de heren Cramerus en Smeulders, met als plaatsver
vangend lid den heer dr. Gommers. 

Al deze heren zij te dezer plaatse dank gebracht voor hun 
dikwijls veelomvattend werk in het belang onzer vereniging. 

De heer Smagghe trad uit het bestuur. Hem hier nog eens 
een woord van dank voor het werk, dat hij in zijn functie 
van sectiehoofd verrichtte. Ten gevolge van dit bedanken 
greep het bestuur deze gelegenheid aan een gedeeltelijke re
organisatie van het rondzendvei'keer in te voeren. De afdeling 
Europa werd n.1. verdeeld in sectie Breda;, sectie B (omvat
tende de provinciën Zeeland, Noord-Brabant met uitzondering 
van Breda, en Limburg); en sectie A (omvattende de 8 noor
delijke provinciën met uitzondering van 's-Gravenhage, waar 
een afzonderlijke afdeling bestaat). Daarvoor was een kleine 
reglementswijziging nodig. 

Als nieuweling in het bestuur zien wij verschijnen den heer 
Soutendam, waarmede een lang gekoesterde wens van het 
bestuur in vervulling is gegaan. Moge het hem gegeven zijn 
nog vele jaren zijn functie van 2en secretaris waar te nemen. 

In mijn vorig verslag meende ik te mogen veronderstellen, 
dat de jeugd een doorlopende belangstelling voor onze toen 
pas opgerichte jeugdafdeling zou tonen. Het doet me ge-
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noegen te kunnen constateren, dat deze afdeling, welke thans 
juist één jaar bestaat, de verv?achtingen overtreft. In tegen
stelling tot onze vereniging gaat daar het ledental steeds 
crescendo; het bedraagt thans meer dan 100 en zal ons hope
lijk niet overtreffen ! Den heren leiders, die zo veel tijd aan 
de jeugd opofferen, mag wel een bijzonder woord van dank 
worden gebracht. 

Onze tweede afdeling, de Club „Ginneken", is ook nog 
springlevend, al is het ledental daar, omdat het maximum 
gesteld is op 20, niet voor- of achteruitgaande. Dezer dagen 
werd het 10-jarig bestaan feestelijk herdacht en dit was 
voor de vergadering van 25 November j.1. aanleiding, den heer 
dr. Gommers als erelid van de Postzegelvereniging „Breda" 
te benoemen. 

Ons lid, den heer Smeulders, werd door de Bond de Waller-
medaille toegekend. Beide heren hier nogmaals mijn harte
lijke gelukwensen met deze onderscheidingen. 

In het afgelopen jaar hadden wij het genoegen als gasten 
te mogen ontvangen de voorzitters van Geneve, den heer 
Friedrich, en van Rousselaere, den heer De Laere, benevens 
de voordrachten aan te horen van de heren J. M. van den 
Berg, dr. Gommers en Jacobs. 

Aan de Bond werd ter behandeling op de eerstvolgende 
Bondsvergadering een voorstel tot contributieverhoging in
gediend. 

Aan het einde van mijn verslag gekomen, zeg ik den voor
zitter, de bestuursleden, zowel als de leden, dank voor de 
prettige samenwerking en medewerking, waardoor dit ver
slag in optimistische bewoordingen kon worden gesteld. Moge 
ook in de toekomst deze steun niet achterwege blijven, dan 
zal ook in het thans aangevangen jaar onze vereniging blijven 
de mooie vereniging, waar onze liefhebberij wordt bevorderd 
en de goede geest onderling wordt aangewakkerd. Met mijn 
jaarlijkse wens voor een gestadige bloei der vereniginfr be
sluit uw Ie secretaris 

J. C. G. VAN DEN BERG. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op Zater
dag 25 Januari 1936, in hotel Krasnapolsky, Amsterdam. 

Afwezig met kennisgeving de vice-voorzitter en de Ie secre
taris. Aanwezig 46 leden volgens de presentielijst. Tegen half 
negen opening door den voorzitter, die speciaal den heer Glas 
welkom heet. De notulen der vorige vergadering worden hier
na goedgekeurd. Besloten wordt een abonnement te nemen op 
de Schweizerische Briefmarken Zeitung en op een Ameri-
kaansch tijdschrift. In herinnering wordt nog gebracht, dat 
het vorige iaar de meeste leden hebben aangebracht de beeren 
Kastein, n.1. 6 (waarvan 2 ambtshalve) en De Roever, n.1. 2. 
Gevraaffd zal worden aan den directeur van het postkantoor 
een reclame-biljet, om lid van „Hollandia" te worden, te 
hangen naast het philatelistenloket. De voorzitter brengt den 
heer De Bas hulde voor zijn keurig verslag van de laatste 
Bondsbestuursvergadering; hij heeft zooveel mogelijk alles 
wat daar besproken is naar voren weten te brengen. Enkele 
bijzondere punten uit dit verslag worden nader behandeld. 
Gesproken wordt over de zorg, waarmede speciaal in België 
de zegels worden afgestempeld, zulks in tegenstelling met ons 
eigen land, waar daaraan nog veel te weinig aandacht wordt 
geschonken; speciaal de Astrid-zegels worden piëteitsvol af
gestempeld. De heer Zilver (zijn naam klinkt bij ons lang
zamerhand als „goud" !) vestigt de aandacht op den Ja-
panschen filmavond van „Liefdadigheid naar vermogen"; in 
de pauze hiervan zal hij zijn collectie op Japan betrekking 
hebbend tentoonstellen. Ook de voorzitter zal Japansche 
oorlogskaarten erbij voegen en wekt de leden op alsdan aan
wezig te zijn. In een drukraampje gaan rond een blok van 
de 100 fr. België en een in omloop zijnde 2i/$ gld. Nederland 
met een witte vlek boven de bovenlip der koningin. 

De 7 candidaat-leden blijken na de stemming allen als lid 
te zijn aangenomen; mevrouw Weinbeck-Noach wordt als 
cenig aanwezige speciaal welkom geheeten. 

Na de pauze volgt een veiling van 39 kavels en een ver

loting van 20 prijzen onder de aanwezigen. De voorzitter deelt 
nog mede, in de Februari-vergadering een deel zijner prent-
kaarten te zullen laten zien. Te half elf sluiting, waarna ver
schillenden nog geruimen tijd blijven om onderling te ruilen. 

W. G. Z. 
Aangenomen als lid. 

A. J. de Ruiter, Valeriusstraat 215 boven, Amsterdam, Z. 
(Voorgesteld door J. A. Kästeln). 

Jac. Keijzer, Ged. Gracht 1, Zaandam. (Eigen aangifte). 
K. J. Schön, Judith Leijsterstraat 17, Haarlem. (Voorgesteld 

door J. A. Kästeln). 
mevr. E. Weinbeck-Noach, 3e Helmersstraat 62 I, Amster

dam, W. (Voorgesteld door N. A. Zilver). 
J. H. C. Ulrici, Lindenlaan 15, Bussum. (Voorgesteld door 

J. A. Kästeln). 
K. R. van Hummelen, Ie Ebbingestraat 39 I, Kampen. (Voor

gesteld door J. H. Belgraver). 
G. van Staalduinen, Julianastraat 62, Alphen a. d. Rijn (Voor

gesteld door J. H. Belgraver). 
Bedankt als lid. 

A. P. Duran, Den Haag. 
P. Swaters van Schaumburg, Assen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 22 Februari 1936, dés 

avonds te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 29 Februari 1936, des avonds 

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

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

NOTULEN van de algemeene ledenvergadering op Dinsdag 
28 Januari 1936, in de „Dietsche Taveerne", Utrecht. 

Aanwezig 39 leden en 1 introducée. In zijn openingswoord 
verwelkomt de voorzitter in het bijzonder de introducée, me
juffrouw Haitink; dan herdenkt hij met enkele sobere woor
den koning George V. Hij herinnert er aan, dat deze heer-
scher over 's werelds grootste rijk ook een toegewijd 
philatelist was. De notulen van de December-vergadering 
worden onder dankzegging aan den secretaris ongewijzigd 
goedgekeurd. 

De zaal was bij den aanvang der vergadering wederom 
niet in orde. Dit staaft de vergadering in haar den vorigen 
keer genomen besluit, van vergaderzaal te veranderen. Op 
voorstel van den voorzitter zal in den vervolge vergaderd 
worden in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, te Utrecht. 

De voorzitter en de penningmeester hebben de vereeniging 
vertegenwoordigd op het feest ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van „Philatelica"; tevens is der jubileerende 
vereeniging uit naam der U. Ph. V. een bloemstuk aan
geboden. Beide afgevaardigden waren vol lof over de wijze, 
waarop de feestviering bij onze zustervereeniging geschiedde. 

Ter bezichiging circuleerden van den heer Koek de 12 >2 c. 
N.-I. oranje (vorig type) met afgeloopen bovenkant; van den 
heer Deenik de in de laatste maand verschenen nieuwe bij
zondere uitgiften; van den heer Harbrink Numan de „Sonder
karte mit Sonderstempel", uitgegeven ter gelegenheid van 
den „Gruendungstag des Reichsverbandes der Philatetlisten"; 
ten slotte demonstreerde de heer Tholen aan de hand van 
eenige enveloppen, dat de afstempeling van zegels met stem
pels, waarin de vlag links staat, mooier is dan in het om
gekeerde geval. Het bestuur heeft een sub-commissie be
noemd, besatande uit de beeren Baljet, Noordhoff en Ger-
ritsma, om van advies te dienen op welke wijze het jeugdver-
zamelen in Utrecht aangepakt kan worden. 

De vergadering besluit de Bondscontributie tot weder-
opzeggens vrijwillig te verhoogen met ƒ 0,05 per lid per jaar 
en alzoo te brengen op ƒ 0,40 per lid. 

Het bestuur heeft maatregelen overwogen om de vergade
ringen aantrekkelijker te maken; voorloopig staan eenige 
voordrachten op het programma: in de Februari-vé^gadering 
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over een a.s. verloting op de volgende vergadering van bij
zondere postzegels, waarbij het bestuur meende, dat de kas 
Wel zou varen, indien er dan vele leden zouden opkomen; 
deze stille wenk wordt hiermede aan onze trouwe bezoekers 
overgebracht. A. S. jr. 

van den heer Van der Horst over afstempelingen op Neder-
landsche zegels; in de Maart-vergadering van den heer 
Vredenduin over „cartophilatelie". Een ieder herinnert zich 
nog de aardige voordracht, welke de heer Vredenduin het 
vorige jaar op onzen propaganda-avond hield. De voorzitter 
zegt den heer Van der Horst, die aanwezig is, dank voor zijn 
bereidwilligheid in deze. 

Ingekomen is een brief van een zekeren heer Hermansen 
in Denemarken, die een verzameling Denemarken (onge
stempeld) te koop biedt, benevens Deensche munten. Leden, 
die zich hiervoor mochten interesseeren, kunnen nadere ge
gevens bij den secretaris vernemen. Voor ons jubileumfonds 
is tot nog toe ƒ 70 aan vrijwillige bijdragen ingekomen; toch 
zijn er nog leden, die nog nie^ aan het 30-jarig bestaan 
dachten. Ir. R. de Lange wordt daarna met algemcene stem
men als lid aangenomen. 

De landenwedstriid Turkije vóór 1914 heeft tot resultaat, 
dat de beide inzendingen in de volgende volgorde worden be
oordeeld: 1. de heer Kaub, 2. de heer Burgersdijk. 

Na een vrij opgewekte veiling en de gewone verloting sluit 
de voorzitter de vergadering. J. H. N. 

Mededeelingen. 
De directeur van den verkoophandel verzoekt, zulks naar 

aanleiding van een opmerking van enkele leden, aan inzenders 
van boekjes hun zegels te nummeren volgens catalogus. 

* * * 
Mevrouw Van der Hoeven-Kok, Linnaeuskade 4, Amster

dam, O., heeft vele dubbelen van de meeste landen. Zij zoekt 
ruilconnecties met leden onzer vereeniging. 

Nieuw lid. 
ir. R. de Lange, te Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvereadering op Maandag 17 Februari 1936, in 

restaurant Cortenbach, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 2,5 Februari 1936, des avonds 

te 8 uur, in HOTEL DES PAYS-BAS, Janskerkhof, Utrecht. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 

4. C.q. ballotage. 5. Voordracht van den heer J. van der Horst 
over afstemnelingen op Nederlandsche zegels, w. o. punt-
stempels. 6. Landenwedstrijd Litauen. 7. Rondvraag. 8. Veiling. 
9. Verloting. 10. Sluiting. 

Haaffsehe Philatplisten Verpen., te 's-Gravenliaee. 
Secretaris: A. STARINK jr., Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 23 Januari 1936, des avonds te 8>4 uur, in hotel „De 
Gouden Kroon", te 's-Gravenhage. 

Deze eerste vergadering van het jaar was niet zoo goed 
bezocht als gewoonliik, maar toch waren er nog 29 aanwe
zigen, toen de voorzitter met een woord van welkom deze 
eerste vergadering van het iaar opende en alle leden alle 
goeds wenschte in het jaar, dat voor ons ligt. Een terugblik 
op de vereeniging gaf alle reden tot tevredenheid voor de 
goede geest, die vooral dit afgeloopen iaar was gebleken, en 
daarvoor bracht hii den bijzonderen dank van het bestuur. 

De aanwezige introducé, die het goede voornemen heeft lid 
te worden, werd met zijn aanwezigheid en dat voornemen 
gelukgewenscht. 

Het mooie jubileum van onze zustervereeniging „Phila-
telica" werd ter sprake gebracht en met algemeene instem
ming werd besloten aan die vereeniging, behalve de voor de 
verloting geschonken zegels, een bloemstuk te zenden, terwijl 
de voorzitter en de secretaris onze vereeniging op den feest
avond zullen vertegenwoordigen, als een bewijs, dat de pret
tige samenwerkinff door ons op hoogen prijs wordt gesteld. 

De candidaat-leden worden dan met algemeene stemmen 
tot lid aangenomen. 

Er is ditmaal een veiliig eeheel ten bate der kas die e^n 
zeer mooi resultaat creeft, terwijl ook de andere veiling alle 
reden tot tevredenheid geeft. De verloting heeft het gewone 
succes; men hoorde bovendien aan de bestuurstafel mompelen 

Nieuwe leden. 
mevr. A. Donij-van Lanschot, Jan van Nassaustraat 107, Den 

Haag. 
L. Broese van Groenou, Ie Sweelinckstraat 64, Den Haag. 

Candidaat-lid. 
W. M. van der Veer, Duncklerstraat 16, Den Haag. 

Adresverandering. 
A. P. Duran wordt Eerensplein 42, Den Haag. 

Contributiebetaling. 
Voor hen, die het nog niet deden, nogmaals de mededeeling, 

dat men kan gireeren onder nr. 3946, Nutsspaarbank te 
's-Gravenhage, met vermelding boekje nr. 214004, rekening 
penningmeester H. P. V. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 27 Februari 1936, des avonds 

te SVi uur, in hotel „De Gouden Kroon", Frederik Hendrik
laan, Den Haag. 

Opening. Notulen. Mededeelingen. Ingekomen stukken. Ver
loting. (Zie bovendien mededeeling in het bovenstaande ver
slag). Veiling. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 22 Ja
nuari 1936, in „'t Zuid", Groenmarkt, 's-Gravenhage. 

Aanwezig 92 leden. De voorzitter opent de vergadering 
met een specialen groet aan enkele leden persoonljjk en 
wenscht de leden en de vereeniging het beste bij de intrede 
van ons vereenigingsja^.r. Zegels voor de verloting zijn ge
schonken door de heeren J. H. van Dijk, Verhoeff, Melsert en 
Van Meel; falsificaten door de heeren Doesburg, Millaard en 
Reijerse. De heer Kirchner zegt, dat niet hij den vorigen keer 
gezegd heeft, wat op zijn naam staat in de notulen, waarna 
deze worden goedgekeurd. 

De bezichtiging der vliegbrieven van den heer Lorang, 
het tweede gedeelte van zijn interessante collectie, valt samen 
met de ledenverkiezing, die 71 stemmen vóór, 12 blanco en 
1 stem tegen oplevert. De heeren Anthing Vogel en Burger
hout worden daarna door den voorzitter op de gebruikelijke 
wijze geïnsalleerd. 

Ingekomen is het jaarverslag der afdeeling Dordrecht, dat 
ter kennis gebracht wordt van de vergadering; 1985 was 
voor de afdeeling een zeer gunstig jaar. In Mei werd het 
12 K-jarig bestaan hordacht met een tentoonstelling en een 
feestavond. De heer Brouwers werd tot eerelid der afdeeling 
benoemd. In diens plaats kwam als voorzitter de heer Van 
der Mark. Aan het eind van het jaar telde men 66 leden en 
een jeugdclub van 40 leden, alzoo een winst voor dat jaar 
opleverende van 10 leden en 39 jeugdleden. Het vergadering-
bezoek telde gemiddeld 45 leden per avond, dat is 10 meer 
dan in 1934. Er werden 3 extra-vergaderingen, als koop- en 
ruilavonden, gehouden. In het bestuur werd in de plaats van 
den heer Van der Mark gekozen de heer R. J. Bruinse; de 
heeren 't Hart en Haringcarspel werden herkozen. Het aantal 
secties voor de rondzending werd van 2 tot 4 uitgebreid. De 
heer Haringcarspel werd administrateur der rondzendingen. 
De maandelijksche verlotingen zijn uitgebreid tot voor ieder 
aanwezige een prijsje. Het financieel verslag sluit met een 
batig saldo van ƒ 166,51. 

De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, feliciteert de af
deeling Dordrecht met haar prachtig succes in 1935 en 
wenscht haar verder alle goeds op den ingeslagen weg. 

Ter rondgang zijn aanwezig de tijdschriften der bibliotheek 
en een „ballonbrief" van den heer Melsert. Bij de veiling 
trekt de heer V. A. Kramers den len prijs. Een uitgebreide 
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veiling trekt veel belangstelling. Bü de rondvraag komen aan 
het woord de beeren Boekema, Kirchner, Boogaard en Van 
Leijden. Als staaltje van bijzondere activiteit en welwillend
heid van de zijde der P.T.T. vertelde een der sprekers het 
volgende: Een onzer leden werd opgebeld door den directeur 
van een postkantoor, met de mededeeling, dat er een brief 
uit België op het kantoor lag met een volledige serie Astrid-
zegels. Daar deze niet gestempeld waren, vermeldde ge
noemde directeur, dat h\j ze zóó niet mocht afleveren, dat ze 
vernietigd moesten worden met potlood b.v., maar dat hij 
genegen was ze terug te zenden naar België, om aldaar be
hoorlijk te worden afgestempeld en dan weer naar het adres 
te worden opgezo)iden, wanneer de geadresseerde dit om de 
philatelistische waarde zou wenschen. Het is niet te verwon
deren, dat dit dankbaar werd geaccepteerd. 

De voorzitter zegt daarna, van den heer Van der Willigen 
het verzoek te hebben gekregen, de leden met de meeste 
ernst aan te sporen de rondzendingen niet langer dan 3 dagen 
onder zich te houden. Hjj brengt den dank der vergadering 
aan den heer Lorang voor zijn tentoonstelling en sluit onder 
dankzegging voor de groote opkomst de vergadering. 

J. N- H. v. R. 
Af deeling Nijmegen. 

Kort verslag der eerste jaarvergadering. Aanwezig 25 leden 
en 1 introducé. Uit het verslag van den secretaris blijkt, dat 
het aantal leden opliep van 30 tot 40; uit dat van den penning
meester, dat er een batig saldo was van ƒ 16,82. Voor leden 
van de kascommissie werden de beeren Spierenburgh en Van 
Steensel aangewezen. De voorzitter, de heer J. C. Hensing, 
deelde mede, dat hij door overwegingen van internen aard 
zijn mandaat ter beschikking stelde. In zijn plaats werd ge
kozen de heer P. J. de Waal met 17 van de 25 stemmen. Er 
werden nog 5 stemmingen gehouden met resultaat, dat ge
kozen zijn de beeren P. A. J. Veen als secretaris, H. J. 
Lensink als vice-voorzitter en veilingmeester, D. Sängers 
als penningmeester-sectiehoofd en G. E. Graverhorst als 
commissaris. De heer Athmer dankt den afgetreden voor
zitter voor de wjjze, waarop hjj de vergaderingen geleid heeft. 
Na de pauze presideert de nieuwe voorzitter P. J. de Waal, 
bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen 
en roept de hulp der leden in om tot een prettige en vrucht
bare samenwerking te komen. 

Mededeeling. 
Van den feestavond hebben de prijswinnende programma-

nummers 314, 219 en 30 hun zegel nog niet opgevraagd. 
Nieuwe leden. 

2. J. J. W. Janssen, Amersfoortschestraatweg 31, Soester-
berg. 

33. J. C. Hess, Teniersstraat 58, Den Haag. 
46. J. J. L. Hesselt van Dinter, Hendr. Zwaardecroonstraat 

21a, Den Haag. 
56. A. Gregoire, Rembrandtlaan 88, Voorburg. 
73. W. M. Lankhorst, Santhorstlaan 64, Wassenaar. 
85. mevr. J. Boertee, Nassau Ouwerkerkstraat 2, Den Haag. 
40. F. Jansen, Nieuwe Markt 22, Zwolle. 
45. M. ter Voorde, Assendorperdijk 28, Zwolle. 
90. mevr. N. Kranenburg, Van Welderenstraat 65, Nijmegen. 
96. J. Reijntjes, Huize de Veldhoeve, Tilburgscheweg 154, 

Goirle. 
108. H. J. Blink, Kranenburgerweg 43, Den Haag. 
111. C. van der Lecq, Noordsingel 103, Rotterdam, C. 
158. M. H. Becker, Theresiastraat 123, Den Haag. 
129. H. A. E. Burgerhout, Thomsonlaan 191, Den Haag. 
179. A. J. Wiedeman, Begoniastraat 235, Den Haag. 
D. 220. W. B. A. Roest, Singel 166, Dordrecht. 
212. P. Stap-Geveke, Internaat Zeevaartschool, Buitenhaven 

24, Den Helder 
245. M. J. H. Hardijzer, Waalsdorperweg 191, Den Haag. 
271. J. P. Zoutewelle, Wilhelminastraat 114, Loosduinen. 
290. R. O. H. Neugebauer, Van Hoytemastraat 64, Den Haag. 
269. C. A. Th. Anthing Vogel, Van Beverningkstraat 140, 

Den Haag. 
298. J. van Leeuwen, Isingstraat 215, Den Haag. 

5. E. A. J. Steijns, Berg en Dalscheweg 412, Nijmegen. 

J. K. RIETDIJK. — ï 

Candidaat-leden. 
C. Klerx, Van Lunterenstraat 163, Den Haag. (Eigen aan

gifte), 
ir. H. M. I. Hol, c. i.. Van Weede van Dijkveldstraat 2, Den 

Haag. (Eigen aangifte). 
A. Michielsen, inspecteur financiën, Blitarweg 12, Batavia, C. 

(Voorgesteld door A. Brand). 
R. de Wilde F.G.zn., Willem de Zwijgerlaan 41, Oegstgeest. 

(Voorgesteld door W. van Deventer). 
J. C. Hagendoorn, Van Leeuwenhoekstraat 37, Leeuwarden. 

(Voorgesteld door P. Spiekhout). 
R. de Ideraa, Steinstraat 42, Leeuwarden. (Voorgesteld door 

P. H. Leffering). 
W. J. Neeteson Lemkes, oud-lid, Rembrandtlaan 86, Voor

burg. (Voorgesteld door A. Gregoire). 
J. A. van Volkom, musicus, Fultonstraat 68, Den Haag. (Voor

gesteld door P. G. Melsert). 
IJ. Steensma, Ie Vegelindwarsstraat 34, Leeuwarden. (Voor

gesteld door H. Heeringa). 
F. B. Wicherink, Leeuwerikplein 6, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. H. van der Veen). 
Bedankt. 

A. N. P. de Wit, Bandoeng. 
Adresveranderingen. 

550. A. M. Mondt, van Scheveningen naar Oostmaaslaan 80a, 
Rotterdam. 

267. F. A. van Scharrenburg, Ie Van den Boschstraat 183, 
Den Haag. 

731. A. Faas, Sterappelstraat 49, Den Haag. 
600. J. J. L. van Schaijck, Kon. Wilhelminalaan 357, Voor

burg. 
485. P. J. Clarijce, Jan Blankenstraat 8, Den Haag. 
623. L. de la Ruelle, Apeldoornschelaan 169, Den Haag. 
286. T. Schrader, van Leeuwarden naar Bolsward. 
260. C. Veltkamp, Cambuursterpad 140, Leeuwarden. 

65. Ph. W. A. Stumpf, Beekstraat 4, Den Haag. 
92. Chr. L. Stevens, Weimarstraat 229, Den Haag. 

T. Schrader, Jongemastraat, Bolsward. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering ie 7% uur, algemeene vergadering te 
8 uur, op Woensdag 26 Februari 1936, in het „Zuid", Groen-
markt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Lezing van 
den heer K. König: De frankeerzegels van Bosnië-Herzego-
wina, met lichtbeelden. 5. Ledenverkiezing. 6. Verkiezing ver
lotingscommissie. 7. Verkiezing commissie tot nazien der 
rekening en verantwoording van den penningmeester. 8. Ver
loting. 9. Veiling. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. 

Vergadering af deeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou
wenhorst, Celebesstraat 29), den 4en Woensdag der maand 
(voor de eerste maal 26 Februari 1936), in „Taveerne ter 
Merwe", Scheffersplein, Dordrecht. 

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

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 75, Blerick), eiken 2en Maandag der 
maand: TA 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), elke maand, ter plaatse als ge
woonlijk. 

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

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

Ernst Casimirlaan 54, Arnhem. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 29 Ja
nuari 1935, in restaurant „National", Arnhem. 

Aanwezig 19 leden. De voorzitter opent even na acht uur 
de eerste vergadering van het jaar met een woord van wel
kom tot de aanwezigen. Direct hierna leest de voorzitter een 
schrijven voor van den heer Raadsveld, waarin deze mede
deelt, dat hij wegens omstandigheden als secretaris wenscht 
te bedanken. Hierna worden de notulen van de vorige verga
dering gelezen en goedgekeurd, waarna mededeeling volgde 
van eenige onbelangrijke ingekomen stukken. Vervolgens 
werden de candidaat-leden C. J. H. Haeck en P. Rosseel tot 
leden van de vereeniging aangenomen. Op voorstel van den 
heer Heidenreich wordt de heer Raadsveld toegevoegd aan 
de commissie van voorbereiding voor ons aanstaand jubileum. 

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat hij op de eerst
volgende vergadering nadere mededeelingen hoopt te doen 
aangaande de op te richten jeugdafdeeling. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt het officieele ge
deelte gesloten. G. M. W. V. 

Nieuwe leden. 
106. C. J. H. Haeck, Beekstraat 113, Epe. 
108. P. Rosseel, Rozendaalscheweg 486, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
J. M. Hagenbeek, Zutphenschestraat 29, Velp (G.). 
J. de Ruijter, Schavenmolenstraat 47, Arnhem. 
A. Katz, Van Nispenstraat 5, Arnhem. 

Bedankt als lid. 
A. ten Haaf, Arnhem. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 26 Februari 1936, des avonds 

te 8 uur precies, in „National", te Arnhem. 
De agenda vermeldt o. a. verkiezing van een bestuurslid. 

Candidaten voor de bestuursfunctie geve men op aan de 
2e secretaresse, mejuffrouw G. M. W. Veering, Ernst Casi
mirlaan 54, Arnhem. 

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

VERSLAG der bijeenkomst, gehouden op Dinsdag 14 Januari 
1936, des avonds te 734 uur, in de bovenzaal van het 
„Zuid-Hollandsch", Rotterdam. 

Aanwezig 21 leden. De voorzitter opent deze eerste ver
gadering in ons nieuwe clublokaal, heet de aanwezigen van 
harte welkom en hoopt op een vooruitgang, ook nu we zo
ver zijn, dat onze kast op de vergaderzaal kan staan. De in
gekomen stukken worden behandeld, de notulen worden ge
lezen, waarna de heer Jorissen het vierde deel van zijn col
lectie Abessinië ter tafel brengt. Door een foto kon hij nog 
eens duidelijk laten zien het verschil tussen de herdrukte 
zegels en de oude van 5 September 1918. De foto ging rond, 
waarna in deze laatste ronde ook de portzegels de revue pas
seerden. Aan het eind ervan bracht de heer Van Harderwijk 
een hartelijk woord van dank namens de vele aanwezigen 
voor het genotene. 

Hierna kwam de verloting, ook weer van een extra zegel. 
Uit de leescirkel was portefeuille 23 zoek, welke wellicht nog 
ergens schuilt. Nadat de heer Wefers Bettink nog een nieuw 
lid voorstelde en het programma voor de volgende verga
dering werd besproken, sloot de voorzitter onder dankzegging 
deze zeer geanimeerde vergadering. L. W. I. 

Bedankt als lid. 
Th. H. Klinkhamer, Zevenhuizen. 
M. E. van Dijk, Brielle. 

J. k . RIETDIJK. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Vrijdag 31 Januari 1936, te Haarlem. 

Van de ingekomen stukken, welke na goedkeuring der on
gewijzigde notulen van de vorige bijeenkomst werden bekend
gemaakt, komt voor vermelding te dezer plaatse in aanmer
king een epistel van de N.V. Joh. Enschedé en Zonen te Haar
lem, waarin de directie mededeelt gaarne bereid te zijn in 
September 1936 een tentoonstelling in te richten op het gebied 
van postzegeldrukkunst en deze toegankelijk te stellen voor 
de bezoekers van het dan plaatshebbende Philatelistencongres. 
Met het agendapunt „mededeelingen" krijgt de heer De Jong 
gelegenheid als voorzitter der jubileum-commissie de verga
dering in te lichten omtrent de werkzaamheden, door deze 
commissie tot nu toe verricht. O. m. kwam zy tot de con-
cliisie, dat het programma geen tentoonstelling, door O.H.P.V. 
te organiseeren, moet bevatten. Het door haar opgestelde 
voorloopige programma wordt vervolgens voorgelezen; de 
vergadering gaat hiermede, nadat enkele aanwezigen eenige 
vragen dienaangaande hebben gesteld welke genoemde heer 
beantwoordde, accoord. 

De heer De Vet toont daarna zijn verzameling luchtpost
zegels, welke zeer uitgebreid blijkt te zijn en slechts zeer 
weinig „open vakken" vertoont; deze collectie, welke de viJf 
werelddeelen omvat, wordt dan ook met belangstelling be
zichtigd. Ook de verzameling zegels-op-brief van genoemden 
heer heeft de belangstelling der vergadering. Dat de woorden 
van dank van den voorzitter, den heer Robbers, namens de 
geheele vergadering zijn gesproken, blijkt uit het applaus, 
hetwelk den heer De Vet ten deel viel. 

Met de rondvraag, waarvan enkele personen gebruikmaken, 
stelt de jubileumcommissie voor, van de prijzen welke de 
secretaris tot nu toe ontvangen had ten bate van het jubi
leumfonds 1936, een vijftal te verloten en de loten hiervoor 
verkrijgbaar te stellen voor 10 cent per stuk en in totaal 
50 stuks. Zeer spoedig worden deze loten verkocht aan de 
30 aanwezigen en na aanwijzing der gelukkigen is de animo 
dusdanig groot, dat op gelijke voorwaarden nog een derge
lijke verloting plaats heeft, die eveneens vlot verloopt. Het 
slot dezer samenkomst wordt gevormd door een gratis ver
loting onder de aanwezigen. H. W. 

Bedankt als lid met 1 Maart 1936. 
26. J.- van der Schoot. 133. K. J. Schön. 
28. A. J. F. Koelen. 135. G. M. J. Bouwmeester. 
68. mr. A. J. de Wolff. 149. D. Zonneveld. 
73. H. D. H. Möller. 198. J. de Ruijter. 
83. F. L. W. Esman. 200. F. Hochheimer. 

231. G. Kamphuijs. 
121. dr. W. G. N. van der Sleen. 

Ingeschreven als lid. 
63. F. J. van der Kolk, Weeresteinstraat 49, Hillegom. 
66. W. J. van Bortel, Verl. Jan Steenstraat 62, Haarlem. 
67. J. Bleijerveen, le Helmersstraat 37 II, Amsterdam, W. 

Voorgesteld als lid. 
C. van de Wall, Parklaan 24a rood, Haarlsm. 
A. den Heeten, Kleine Sparrenlaan 18, Bennebroek. (Voor

gesteld door E. G. de Haas). 
Adres wij zigingen. 

38. mr. A. A. Bouman, thans Zuider Amstellaan 167 I, 
Amsterdam, Z. 

257. B. R. Pietersen, thans Van Oldenbarneveltstraat 2, 
Zandvoort. 

Overleden. 
5. K. L. Schell. 

Vergadering. 
De eerstvolgende ledenvergadering zal plaats hebben op 

Vrijdag 28 Februari 1936, des avonds te 8̂ 4 uur, in het ge
bouw van den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

De agenda vermeldt o. a. bezichtiging van het eerste deel 
der collectie Frankrijk van den heer De Jong. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden cp Maandag 
27 Januari 1936, te Groningen. 

De voorzitter, de heer Kielman, opent te half negen deze 
door 32 personen bezochte vergadering met een woord van 
vŝ elkom en het uitspreken van zijn beste wenschen voor 1936. 
Daarop deelt hij mede, dat ons lid, de heer H. J. Schuringa, 
te Winschoten, de vorige week in den ouderdom van 56 jaar 
is heengegaan. Verder memoreert hij nog het verscheiden 
van den grooten philatelist koning George V van Engeland. 
Ter nagedachtenis van deze dooden verheffen de aanwezigen 
zich eenige oogenblikken van hun zitplaatsen. 

De notulen van de .vorige vergadering worden vervolgens 
gelezen en onveranderd vastgesteld. Eenige stukken zijn in
gekomen, welke echter geen aanleiding tot bijzondere op
merkingen geven, Tot kasnazieners worden benoemd de 
beeren Bakker, Sterk en Vos. De secretaris leest dan het 
verslag van 1935. We stippen daaruit aan, dat het ledental 
vrijwel gelijk is gebleven, terwijl natuurlijk ook de Philate-
listendagen en de Tentoonstelling nog eens de revue pas
seeren. Daarna is de beurt aan den commissaris van het 
rondzendingsverkeer. Het blijkt, dat in het begin van 1935 
nogal wat boekjes zijn ingekomen, maar dat den laatsten tijd 
vrijwel niets wordt ontvangen. De verkoop was bevredigend. 
Met aandrang worden de leden opgewekt, boekjes in te 
zenden. Beide verslagen worden goedgekeurd. De voorzitter 
zegt de verschillende functionarissen der vereeniging dank. 

Bij de ballotage worden de candidaat-leden, do beeren Van 
Teerns en Van der Schans, met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. Beide beeren worden daarop welkom geheeten. 
Een verloting van eenige aardige zegels wordt gehouden. 
Dan is de bestuursverkiezing aan de orde. Aan de beurt 
van aftreden zijn de voorzitter, de heer Kielman, en de 2e 
secretaris, de heer ir. Meiborg. De heer Keizer stelt voor, 
beiden bij acclamatie te herkiezen, waarmede de aanwezigen 
gaarne aecoord gaan. De heer Kielman spreekt daarop een 
woord van dank. Van de rondvraag wordt geen gebruik ge
maakt, waarop de vergadering wordt gesloten. Er wordt 
dan nog een veiling gehouden. A. C. S. 

Overleden. 
H. J. Schuringa, Winschoten. 

Nieuwe leden. 
18. H. van Teerns, Thomassen ä Thuessinklaan 28a, Gro

ningen. 
19. B. W. van der Schans, Oosterhamrikkade 90, Groningen. 

Verzoek. . 
De leden, die hun eonlributie nog niet hebben betaald, 

worden beleefd verzocht dit alsnog te doen door overschrijving 
of storting op postrekening 128363 ten name van den pen
ningmeester, den heer S. S. Ongering. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 24 Februari 1936; 
Beursavond op Donderdag 12 Maart 1936; 

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

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

KORT VERSLAG van de jaarvergadering op Maandag 20 
Januari 1936, in de bovenzaal van Taveerne Rutten, 
Vrijthof, Maastricht. 

Aanwezig 26 leden en 2 candidaat-leden. De voorzitter 
opent de vergadering met een hartelijk welkom. De secretaris 
leest de notulen van de vorige vergaderinp- voor, welke worden 
gearreseerd. Het jaarboek nr. 11 van de Philatelistische Ver-
eeniging „Op Hoop van Zegels" en een exemplaar van den 
Internationalen Luchtpostcatalogus circuleeren onder de 
leden. Hierna brengt de secretaris verslag uit over het af-

J . K. R I E T D I J K . — I 

geloopen jaar, waarvoor hij door den voorzitter wordt be
dankt; Namens de kascommissie deelt de heer Van de Ven 
mede,* dat de kas en de boeken in orde zijn bevonden. Me
juffrouw Maussen geeft hierna een overzicht van den verkoop 
in de rondzendingen en den financieelen toestand der kas; 
beide zijn bevredigend ten opzichte van het afgeloopen jaar. 
Mejuffrouw Maussen en de kascommissie worden door den 
voorzitter bedankt. 

De vice-voorzitter en de adviseerend commissaiis van de 
rondzendingen worden bij acclamatie herkozen. De candidaat-
leden worden tot lid aangenomen. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer Van Brink een studie 
heeft gemaakt over het postwezen van Maastricht in de 
vroegere jaren. Over deze studie, welke veel arbeid heeft 
vereischt en vooral voor de Maastrichtenaren heel interessant 
zal zijn, zal de heer Van Brink een causerie houden in de 
vergadering op 20 April a.s. Introductie van kennissen en 
belangstellenden wordt zeer op prijs gesteld. Op 17 Februari 
a.s., den avond van de tentoonstelling van Zwitserland, zal de 
heer Van de Ven in het kort laten hooren wat de Zwitsersche 
zegels ons al zoo vertellen. 

Niets meer aan de orde zijnde, v/ordt overgegaan tot de 
jaarlijksche verloting met mooie prijzen, welke vlot verloopt; 
de verlotingscommissie wordt door den voorzitter bedankt. 
Met het gebruikelijke amusementspel wordt de avond be
sloten. J. H. 

Nieuwe leden. 
116. mr. W. A. Brouwers, St. Monulphusweg 11, Maastricht. 
117. F. Geldner, Akerstraat Noord 21, Treebeek. 
118. H. A. de Heus, Limmel. 
122. G. Corbey, Wilhelminalaan, Valkenburg. 
127. J. Maussen, H. Geeststraat, Maastricht. 

Bedankt. 
94. mevr. Specken, Maastricht. 

Onbekend adres. 
18. mevr. Philips, Huize 't Hoog, Valkenburg. (Vertrokken 

naar Duitschland). 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 17 Februari 1936. vergadering (tentoonstelling 
Zwitserland); 

Maandag 2 Maart 1936, beurs; 
Maandag 16 Maart 1936, vergadering; 

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
28 Januari 1936, in de bovenzaal van Café „De Valk" 
Koningsplein, Den Helder. 

Te half negen wordt de vergadering door den voorzitter 
geopend, heet de aanwezigen hartelijk welkom en spreekt den 
wensch uit, dat 1936 voor alle leden een goed jaar moge zijn. 
In zijn openingswoord wordt het plotseling overlijden her
dacht van den heer Driessen, burgemeester van Den Helder 
en verzoekt hij de leden zich een oogenblik van hun zetels te 
verheffen. 

De notulen worden hierna gelezen en goedgekeurd, waarna 
de ingekomen stukken behandeld worden. De penningmeester, 
de secretaris en de administrateur lezen hierna hun jaarver
slagen, waarop geen bemerkingen gemaakt worden. Als vol
gend punt staat op de agenda de benoeming van een controle
commissie, waarvoor zich beschikbaar stellen de beeren C. B. 
Brouwer en LensveH. De hierna volgende bestuursverkiezing, 
wegens het reglementair aftreden van voorzitter en secre
taris, heeft tot resultaat, dat het tegenwoordige bestuur in 
zijn huldigen vorm gehandhaafd blijft. 

Het bedrag voor de te vormen reserve-kas, ter viering van 
het 15-iarig bestaan, wordt dan vastgesteld, waarna nogmaals 
gesproken wordt over een eventueel te houden tentoonstel
ling. Besloten wordt, althans dit jaar geen tentoonstelling te 

'OSTZEGELVEILINGEN. 
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houden. Voor de rondvraag melden zich geen leden aan en 
sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering. M. H. H. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Dinsdag 

25 Februari 1936, in de bovenzaal van Café „De Valk", 
Koningsplein, Den Helder. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 27 Ja
nuari 1936, te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. Hij wenscht allen nog een gelukkig nieuwjaar en 
hoopt, dat de volgende vergaderingen dit jaar ook zoo goed 
bezocht worden als deze eerste. Hierna leest de secretaris de 
zeer uitvoerige notulen van de vorige vergadering voor, welke 
na een opmerking van den heer Veenenbos worden goed
gekeurd. De ingekomen stukken worden vlug afgewerkt. 

De onderstaande candidaatleden worden met algemeene 
stemmen als lid aangenomen, onder voorbehoud van reclames 
na publicatie in het Maandblad. De heer Savelkoul, die zich 
even verwijderd had, wordt op de gebruikelijke wijze als lid 
geïnstalleerd. 

Voor het vervullen van een bestuursfunctie zijn geen can
didaten gesteld, waarop de heer Verbeek voorstelt den heer 
Boersema bij acclamatie te herkiezen, waarmede de verga
dering accoord gaat. Hierna brengt de secretaris het jaar
verslag uit. Dit is vrij gunstig en optimistisch, zoodat de 
voorzitter meent het in de plaatselijke courant te laten op
nemen. Het jaarverslag van den penningmeeser draagt even
eens aller goedkeuring weg, als vernomen wordt dat ons 
batig saldo van vorig jaar nog is toegenomen. Het verslag 
van den secretaris woi'dt onder dankzegging goedgekeurd, 
terwijl als leden van de kascommissie worden aangewezen de 
beeren Bestebroer en Hüsgen, die op de volgende vergadering 
verslag zullen uitbrengen. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ten slotte 
heeft de groote jaarlijksche verloting zonder nieten plaats. 
De eerste prijs valt ten deel aan den heer Römgens. Door een 
oudlid werd een gedenkboek van het Maandblad beschikbaar 
gesteld. Dit zal op de volgende vergadering onder de aan
wezige leden, die nog niet in het bezit hiervan zijn, worden 
verloot. Hierna sluiting. P. Sch. 

Nieuwe leden. 
E. M. Govaert, Bekkerweg 87, Heerlen. 
H. J. Savelkoul, Eikenerwog 76, Heerlen. 

Bedankt. 
H. Vroomen, Bleijerheido. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 2 Maart 1936; 
Beursavond op Maandag 16 Maart 1936; 

telkens te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationas<raat, Hoerlen. 

Postzegelvereeniging „ZeeuwschVlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Donderdag 
9 Januari 1936, des avonds te 8 uur, in het Hotel der 
Nederlanden, Terneuzen. 

Wegens verhindering van den voorzitter wordt de verga
dering geleid door den secretaris. De vergadering is slecht 
bezocht, wat wel een gevolg is van het bijzonder slechte weer. 
De voorzitter opont te half negen de vergadering met een 
woord van welkom aan allen en spreekt tevens den wensch 
uit, dat de voorzitter v/eer spoedig hersteld moge zijn. De 
secretaris krijgt hierna het woord tot voorlezing van de 
notulen, welke ongewijzigd worden goedgekeurd. 

Als nieuw lid heeft zich aangemeld de heer F. Dellaert te 

Westdorpe, die met algemeene stemmen als lid der ver
eeniging wordt aangenomen. Bij den penningmeester is be
richt ingekomen, dat de volgende leden bedankt hebben, en 
wel de heer J, Kooiman te 'sGravenhage en mevrouw H. 
Guttig te Amsterdam. 

Hiermede was het officieele gedeelte afgeloopen en had de 
verloting plaats onder de aanwezige leden, welke allen een 
prijs bracht. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Met een woord van dank sluit de waarnemend voorzitter 
daarop dezen avond. G. T. 

Nieuw lid. 
F., Dellaert,;,W9stdorpe. 
•yr ''■■'i;. ^«f  / . : . ' Bedankt. 
J. Kooijman, Den Haag. 
mevr. H. Guttig Hannik, Amsterdam. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering wordt nog nader geconvo

ceerd. 

'sHertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: P. HEEREN, Twaalf morgenstraat 20, 'sHertogenbosch. 

KORT VERSLAG van de algemeene ledenvergadering van 
Woensdag 22 Januari 1936, gehouden in hotel Central, 
'sHertogenbosch. 

Te circa half negen opent de voorzitter deze eerste ver
gadering in het nieuwe jaar, waarbij hij de leden en hun 
huisgenooten een. voorspoedig 1936 toewenscht. Zooals reeds 
eenige maanden achtereen, kan de voorzitter ook ditmaal 
wederom zijn welkomstwoord speciaal uitstrekken tot een 
nieuw lid, in dit geval den heer N. Rosenbaum, voor het eerst 
aanwezig. De voorgelezen notulen worden ongewijzigd ge7 
arresteerd. Daar er geen ingekomen stukken zijn, welke 
besproken behoeven te worden, kan tot het volgende agenda
punt overgegaan worden. 

De voorzitter deelt mede, dat op de geehouden bestuurs
vergadering besloten is tot oprichting over te gaan van een 
juniorenafdeeling. Dank zij de bereidwilligheid van den heer 
Rademaker kan het bezwaar in zake lokaal overwonnen wor
den, terwijl het bestuur meent in de beeren P. Cornelissen, 
A. Croonen en M. van Rijswijk geschikte leiders gevonden 
te hebben. Door het plaatsen van een berichtje in de plaatse
lijke bladen zal geprobeerd worden de aandacht van de 
jeugdige verzamelaars te trekken. De te houden bijeenkomsten 
zijn voorloopig vastgesteld op den len Zondag van de maand 
en wel van 11 tot 12 uur. Zou later blijken, dat een andere 
tijd beter geschikt is, dan kan deze regeling vanzelfsprekend 
nog gewijzigd worden. Voor contributie is een bedrag van 
ƒ0,10 per maand vastgesteld, waarvoor zegels gekocht zullen 
worden voor de gratis verloting. Het bestuur heeft gemeend 
het gebruiken van consumpties evenals het koopen en ver-
koopen niet te moeten toestaan. Wel kan er natuurlijk ge
ruild worden, waarvoor de vereenigingscatalogus aanwezig 
zal zijn_ De toetreding wordt opengesteld voor jongelui van 
12 tot 18 jaar. De vergadering gaat met het voorstel van 
het bestuur geheel accoord. Eenige beeren zeggen nog gaarne 
toe eventueel leiding te willen geven, wat dankbaar genoteerd 
wordt. De heer Joh. Groenhard biedt nog het plaatsen van 
een advertentie in een in Vught uitgegeven blad aan, waar
van vanzelfsprekend gaarne gebruik gemaakt wordt. 

Tegen het ingezonden concept tot aanvulling en wijziging 
van bet huisho.udelijk reglement, benevens het reglement der 
afdeeling verkoop, worden geen bezwaren naar voren ge
bracht, zoodat met algemeene stemmen besloten wordt aan
vulling en wijzigingen als in dit concept voorgesteld aan te 
brengen. 

Het voorstel van het bestuur om wegens wanbetaling voor 
uit rondzendingen genomen zegels over te gaan tot royeering 
van het lid Joh. W. L. Schneider wordt, bij schriftelijke stem
ming, met algemeene stemmen aangenomen. Op een door 
een der leden gestelde vraag, of na het uitspreken van roye
ment nog geprobeerd zal worden het betreffende bedrag te 
incasseeren, deelt de voorzitter mede, dat alle pogingen in 
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het werk gesteld zullen worden, om alsnog betaling te 
verkregen. 

Voor de verloting zijn ditmaal wederom een aantal aardige 
prijsjes beschikbaar, waaronder een tweetal geschonken door 
de beeren W. de Visser en A, van Dommelen, terwijl de heer 
J. van Boekei jr. eveneens eenige zegels beschikbaar stelt 
voor de eerstvolgende verloting. 

Bij de rondvraag verzoekt de directeur der afdeeling ver
koop de leden nog de aan hem terug te zenden circulatie
kaarten van een handteekening te willen voorzien. De heer 
Van Liempt maakt de aanwezigen nog opmerkzaam op de 
in omloop zijnde afwijking van een der „Koningin Astrid 
zegels". Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter 
hierna met een woord van dank voor de goede opkomst 
de vergadering. P. H. 

Candidaatlid. 
J. Geijsen, Floraliastraat 52, Oss. (Eigen aangifte).

Nieuwe leden. 
A. J. de Vaan, Roostenlaan 54, Eindhoven. 
N. Rosenbaum, Grobbendonckstraat 15, 'sHertogenbosch. 

Nieuw handelaarlid. 
B. B. Paans, Nieuweweg 7, Werkendam. 

Geschorst wegens wanbetaling. 
Joh. W. L. Schneider, Kalverstraat 9, 'sHertogenbosch. 

Bekendmaking. 
De leden worden erop attent gemaakt, dat de contributie 

vóór 1 Maart aan den penningmeester moet worden over
gemaakt. Zij, die per kwartaal wenschen te betalen, gelieven 
er rekening mede te houden, dat betaling binnen een maand 
na aanvang van ieder kwartaal moet plaats vinden. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering op Maandag 27 Januari 
1936, in „De Beurs", te Helmond. * 

Op deze jaarvergadering waren 16 leden aanwezig. De heer 
■Van Schijndel opent de vergadering met een uitgebreid in
leidingswoord, waarin hij welverdiende woorden van dank 
uitspreekt tot den heer Thielen naar aanleiding van diens af
redten als voorzitter en hoofd van den rondzenddienst. Hij 
brengt in het bijzonder naar voren, welke zware taak rust 
op het hoofd van den rondzenddienst en vermaant de leden, 
bij de komende verkiezingen hiermede terdege rekening te 
houden. Inderdaad bleek men later van deze woorden goede 
nota genomen te hebben. Na goedkeuring der notulen van de 
Decembervergadering wordt het verslag van het hoofd van 
den rondzenddienst over 1935 voorgelezen, gevolgd door de 
verslagen van secretarispenningmeester en financieele com
missie, waarna den penningmeester décharge verleend wordt. 
Hierna wordt de ontwerpbegrooting voor 1936 aan de aan
wezige leden ter inzage voorgelegd, hetgeen niet tot opmer
kingen aanleiding geeft, zoodat deze ongewijzigd wordt aan
genomen. Een bespreking van de tentoonstellingsplannen 
wordt tot later uitgesteld. Hierna vindt de jaarverloting van 
zegels plaats. Bij de thans volgende verkiezing van een voor
zitter behaalt de heer Van de Ven, welke niet aanwezig is, 
bij de derde stemming 8 van de 14 stemmen. Nadat de heer 
Van de Ven inmiddels verschenen is en meent deze functie 
niet te kunnen aanvaarden, wordt opnieuw gestemd, waarbij 
de heer Mulder met 11 van de 16 stelnmen gekozen wordt en 
zijn functie aanvaardt. Meer moeilijkheden brengt de ver
kiezing van drie bestuursleden, daar men in het algemeen 
weinig animo blijkt te hebben, om als hoofd van den rond
zenddienst te fungeeren. Na 5 stemmingen worden achter
eenvolgens de beeren Van Schijndel, Faber en Van Lieshout 
gekozen met respectievelijk 9, 10 en 7 van de 16 stemmen. 
Bij acclamatie worden vervolgens de beeren Van de Ven en 
Brouwers herkozen als leden van de financieele commissie, 
terwijl als plaatsvervangers zullen optreden de beeren Thielen 
en Van Someren. Na rondvraag volgt sluiting van de leden
vergadering. 

In de hierop volgende bestuursvergadering worden de 
functies als volgt verdeeld: J. E. Mulder, voorzitter; P. van 
Schijndel, ondervoorzitter; G. A. Faber, archivaris; H. van 
Lieshout, hoofd van den rondzenddienst; A. H. J. Schouten, 
secretarispenningmeester. A. H. J. S. 

Adresverbetering. 
50. H. W. N. Domensino, Oranjestraat 11, Helmond. 

Afgevoerd als lid. 
34. A. van Hees, Parallelweg 3, Dieren. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 24 Februari 

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

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 31 
Januari 1936, in het Patronaatsgebouw, IJmuiden. 

Aanwezig 15 leden. Te ongeveer half negen heet de voor
zitter alle aanwezigen van harte welkom. Na de opening 
der bijeenkomst stelt het bestuur voor om het lid Jungbacker 
te royeeren, waartoe, nadat de heer Kriek nog eengie inlich
tingen omtrent dit lid heeft gegeven, wordt overgegaan. 
Tevens vraagt het lid Kriek, of het mogelijk is van het 
Bondsbestuur een lijst te verkrijgen waarop vermeld zijn de 
namen en adressen van onsolide buienlandsche postzegel
handelaren. De voorzitter verzoekt den secretaris hierover 
inlichtingen in te winnen. De directeur van de rondzending 
verzoekt de leden bij het doorzenden der rondzending tevens 
de kaart te posten. Hierna wordt overgegaan tot stemming 
voor de tentoonstelling der kinderzegels, waarbij blijkt, dat 
de heer Luttik den eersten prijs en de heer Glas den tweeden 
prijs heeft verworven. De prijzen zullen in de eerstvolgende 
bijeenkomst aan de winnaars ter hand worden gesteld. Hierna 
worden als lid voorgesteld de beeren Schliker, Van Delft en 
Swaanswijk, die als zoodanig worden aangenomen, waarna 
sluiting van het offieieele gedeelte volgt en de avond verder 
genoeglijk met onderling ruilen wordt voortgezet. B. J. S. 

Nieuwe leden. 
P. Schliker, Stationsweg 3, IJmuiden, O. 
M. van Delft, Kanaalstraat 111, IJmuiden. 
C. Swaanswijk jr.. Wijkerstraatweg L 44 zwart, Velsen, N. 

Donateur. 
J. van Holten, Postbus 522, Rotterdam. 

Geroyeerd. 
M, Jungbacker, Kortenaerstraat 4, IJmuiden, O. 

PhilatelistenVereeniging „Gouda", te Gouda. 
Secretaris: D. PALSGRAAP, IJsselIaan 80, Gouda. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
27 Januari 1936, in restaurant „Het Schaakbord", Klei
weg, Gouda. 

Om half negen opent de voorzitter de vergadering en heet' 
de aanwezigen welkom. Na de ballotage van den heer A. 
Kruissink, die als lid der vereeniging wordt opgenomen, gaat 
de secretaris over tot het voorlezen der notulen, welke on
gewijzigd worden goedgekeurd. Besloten wordt enkele Maand
bladen bij den administrateur aan te vragen. De heer Kruis
sink schenkt bij zijn entree den jaargang 1935 voor de biblio
theek der vereeniging, hetgeen zeer op prijs wordt gesteld. 
Een schrijven van het Maandblad wordt voor kennisgeving 
aangenomen. Een paar leden merken op, dat er weinig zegels 
van Nederland en Koloniën circuleeren. De heer Polling zet 
uiteen, hoe dit komt. Daar momenteel veel vraag naar deze 
zegels is, is het niet gemakkelijk deze tegen een redelijken 
prijs te verkrijgen. Ter geruststelling deelt de voorzitter mede 
dat hij juist een paar boekjes van deze zegels voor de rond
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zending heeft medegebracht. Vervolgens deelt hij mede, dat 
de werkzaamheden voor de verloting van betere zegels, welke 
in Maart a.s. wordt gehouden, een aanvang zullen nemen. 

Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de ver
gadering en wordt overgegaan tot het ruilen en verkoopen. 
Om kwart voor elf gaat de vergadering uiteen. D. P. 

Nieuw lid. 
A. Kruissink, Crabethstraat 20, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 24 Februari 1936, te Gouda. 

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

De strüd tegen falsificaten en misleidingen. 
Wij brengen ter kennis onzer leden en belangstellenden, dat 

in ons contract met het Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie uitdrukkelijk vermeld staat, dat wiJ gerechtigd ziJn tot 
het in deze rubriek vermelden van vereenigingsberichten e. d., 
benevens van eerstvluchten, mits deze berichten nimmer het 
karakter hebben van een advertentie of aanbieding, noch 
dienen tot het melden van aanvechtbare afstempelingen e. d. 

Het vervalschen van luchtpostzegels (nu weer van Ned.-
Indië: zie Maandblad Januari-nummer, blz. 8-9), het namaken 
of nabootsen van luchtpoststempels, etiquetten e. d. met de 
bedoeling om ze als echt of officieel te verkoopen of te 
verruilen, althans zonder duidelijke vermelding van het niet-
officieele karakter ervan, is een euvel, dat helaas ons ver-
zamelgebied veel kwaad doet. 

Wij achten het van zéér groot belang, dat in al deze ge
valletjes klaarheid gebracht wordt en waar mogelijk straf
rechtelijke vervolging plaats vindt. Met de medewerking van 
alle bona fide verzamelaars en handelaren is dat mogelijk. 

Wij verheelen ons geenszins, dat niet-officieele documenten 
geen waarde voor den verzamelaar ervan kunnen hebben, 
maar wü meenen wél, dat de eerste eisch, welke men voor 
alle stukken stellen moet, is dat omtrent het karakter en de 
antecedenten ervan absolute klaarheid bestaat. 

Deze klaarheid te brengen lijkt ons van primair belang. De 
keuze van een verzamelgebied is iets, hetwelk ieder ver
zamelaar voor zich zelf bepaalt; de taak van de vereeniging 
is echter o. a. om te zorgen, dat de verzamelaars (onze 
leden) niet bedrogen worden. Wjj weten, dat vnj ons hier
mede voor een zware taak geplaatst hebben en — alhoewel 
er in onze vereeniging leden zijn, die hun werkkracht daar
voor gaarne gratis ter beschikking stellen — dat de on
kosten voor porto, cyclostyleerwerk, enz. waarschijnlijk boven 
onze financieele krachten zullen gaan. De wetenschap echter, 
dat voor dit werk ook in andere vereenigingen belangstelling 
bestaat, maakt dat wij met deze vereenigingen contact zullen 
zoeken, ten einde een fonds te stichten, waaruit bij voor
komende gevallen de onkosten bestreden kunnen worden. 

lederen verzamelaar, die iets twijfelachtigs bezit, verzoeken 
wij beleefd te willen medewerken en ons te willen melden 
van wien het stuk afkomstig is. 

Tijdschriften. 
In verband met misverstanden op dit punt, brengen wij 

nogmaals onder de aandacht onzer leden, dat de goedkoope 
abonnementen op de Aérophilatelist en Vliegwereld (als ver
meld in het Januari-nummer) alléén gelden, als men het 
abonnementsgeld stort op postgiro nr. 270475 van J. M. 
Peters te Nijmegen. J. P. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Secretaris: M. J. H. TOORENS, Stationsweg 2, 's-Gravenhage. 

VERSLAG der algemeene jaarlijksche ledenvergadering, ge
houden op Dinsdag 4 Februari 1936, in café „Riche", 
Den Haag. 

De aan de beurt van aftreden zijnde functionarissen, n.1. 
de secretaris en penningmeester, worden bij acclamatie her-
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kozen, zoodat het bestuur ongewijzigd blijft samengesteld »Is 
volgt: S. Keiser, voorzitter; M. J. H. Toorens, secretaris; 
J. K. Rietdijk, penningmeester; D. Ederzeel en M. Pool, 
commissarissen. 

Aan het uitgebreide en overzichtelijke jaarverslag van 
den secretaris over het zevende vereenigingsjaar wordt ont
leend : 

Het afgeloopen jaar bracht geen nieuwen opbloei, en voor 
handel en neringdoenden was het moeilijk en zorgvol. De 
groote verlaging over de geheele linie van de prijzen in den 
Yvert-catalogus deed den postzegelhandel geen goed en het 
bleek moeilijk, verzamelaars te doen gewennen aan hoogere 
francs-prijzen. Noemenswaard aanbod van postzegels bleef 
uit, hetgeen zeker voor het artikel als zoodanig pleit en ver
zamelaars niet afgeven tegen eiken prijs. 

De samenwerking in het bestuur en met de leden was uit
muntend; aangename relaties werden onderhouden met zuster-
vereenigingen over de grenzen en met de verzamelaars-
vereenigingen hier te lande. Het aantal leden bleef constant. 
Toetreding van enkele nieuwe leden wordt binnenkort 
verwacht. 

De uitgave van de tweede editie van den speciaal-catalogus 
was in ieder opzicht een succes. Binnen enkele jaren zal dit 
werk zijn ingevoerd. Ook in Indië wordt het enthousiast be
groet. De belangstelling voor de derde uitgave is zoo moge
lijk nog grooter. 

Tot de beste successen, door het bestuur der vereeniging 
behaald, behooren o. m. het doen vervallen van contingen-
teeringsmaatregelen t. a. v. philatslistische artikelen en de 
vrijstelling van invoerrechten op postzegels. 

De financiën verkeeren in gezonden toestand, terwijl de toe
komst met vertrouwen wordt tegemoet gezien. M. J. H. T. 

Prijslijst van Postzegsihandel „The Globe", Zaandam. 
Lot „Philepartout" 2000 z*g*l* f 10,35. Over dit lot wordt niet gecorrespon
deerd, ook niet met postzegel voor antwoord. De inhoud is boven alle kritiek 
verheven. 
Armenië, Yv 94-lor , fr 109,— f i,— 
alleen No. 94 en 96a, fr 80,— - 0,80 
Rume^ië, Geogr. Congres, 

Yv 319—323 - 0,75 
Liberia, Yv 168—179, i C.-5 dol. - l,— 
Idem, dienst, 105—118, i C.-5 d. - i,— 
Nyassa, Yv 55—63, compl. - 0,65 
Nyassa, Yv 82—94, compl. - 0,75 
Rusland, Zeppelin, pracht-ex. 
No . 20 f 0,50, No . 27 f 0,30, No . 29 
f 0,50, N o . 31 f 0,40. Alle licht gest. 
Rusland, 13 st., Poolvaart, Zeppelin en 
Tsjeluskin, alle pracht exempl. f 2,50 
100 X 20, Rusland, postfrisch - 7,50 
U.S.A, 2 en 5 dollar 247—248 - 2,— 
Denemarken, Vliegp., 1-5, mooi - 0,80 
Jougo-Slavië, No. 210—221, 

fr 20,— compleet - 0,30 
Idem. No . 237—238, postfrisch - 0,12 

Nederland, No . 19, 5 c. Willem Hl 
1872, per 3C0 gram (circa 5000 stuks) 

f 3,— 
Pr. v. Oranje, p . 10 series compl. - i,— 
Cura9ao-ged.,p. 10 series compl. - i,— 
Rouwz. Astrid, gebr. of ongebr. 

8 waarden - 0,70 
Oostenrijk, Dolfuss I en II - 0,16 
Oostenrijk, Moederdag - 0,08 
500 Engelsche Koloniën, extra - 8,50 
200 Argentinië - 2,50 
500 Oostenrijk - 2,50 
65 U S.A , met vele gedenkz. - 0,75 
25 Syrië, meest groot formaat - 0,50 
20 Malta - o,jo 
25 Memel - 0,60 
50 Memel . 1,30 
20 versch. vliegpostzegels van 

Perzië (Iran) . i,— 
50 versch. Egypte - 0.75 

Wij zoeken te koop of te ruilen partijen postzegels van Nederland en Indië, 
zoomjde alle Duitsche en Flansche gedenkzegels, verzoeken om aanbieding met 
omschrijving en verlangden prijs. 

Wie heeft interesse voor Uruguay N o . 2 ongebr., volle gom, pracht exemplaar 
Yvert fr 2000,—. Eventueel in ruil tegen betere Nederland eogros? 

Nederland Weldadigheid 1935, alleen de 12I/2 cent, zeer mooi gest. p 100 f 6,— 
Idem 12I/2 cent, 52e zegel met plaatfout f 0,35 Idem in paar met 51e zegel per 
paar f 045 . In ruil gezocht Weid 1935, de 5 en 6 cent tegen de 12^2 cent. 
Wij geven voor iedere 100 stuks 5 en (of) 6 cent 25 stuks 12V2 cent . 
De roo reclameseries Vlicgpost Ned.-Indië No. i—5, posifr. zijn geheel uitverkocht 

Wij ontvangen zooveel aanvragen voor zichtzending, dat daar niet voor 
allen aan voldaan kan worden; het heeft daarom geen nut de eerste 2 ä 3 maan
den een zichtzending bij ons aan te vragen. 

Lot »Philepartout" is franco, alle andere aanbiedingen porto extra. Met deze 
annonce vervallen alle vorige aanbiedingen. Toezending van zegels na ontvangst 
van het bedrag. Giro 116330. Origineele lots „Philepartout" zijn in Ned.-Indië 
verkrijgbaar bij W, F. de Nieuwe, Oro Oro Dowo ï 6 i , Malang. 

Aanvragen zonder porto voor antwoord kunnen niet beantwoord worden. 
Poxzogolhondol „Th» Globo", Hoogendijk 142, Zaandom. Tal. 3S$4. (30) 
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De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
van 35 jaar systematische aankoopen. 

Neder land en Koloniën. 
De zeldzame typen en 
tanJmgen, gebruikt en 
ongebruikt, voorradig. 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
^rariteiten. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel 

3 5 Southampton Street, 

Engelsche Koloniën en 
andere O v e r z e e . 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZEND INGEN. 

E l ^ r Strand, London W.C. (34) 

Nieuwigheden van den laatsten tijd 
tegen billijke prijzen. 

België, Weid. 1935, m. portr. kon. Astrid, 7 w , cpL * ƒ 0,50 
Bulgarije, H. Dimitre, 1, 2, 4, 7, 14 1., opl. 30.000, cpl. * - 0,70 
Panzig, Winterhilfe 1935, 3 waarden, cpl. * -0,25 
Duitschland, Weldadigheid 1935 (nat. costuums), cpl. * -1,60 
Idem, Reichsparteitag Nürnberg, 2 waarden, cpl. * . . - 0,15 
Idem, Olymp, spelen Garm.-Partenkirehen, 3 w., cpl. * - 0,42 
Idem, Hitler-Putsch, 2 Nov. 1923, 2 waarden * - 0,12 
Idem, Welttreffen Hitler-Jugend, 2 waarden, cpl. * . . - 0,17 
Idem, 10 jaar Lufthansa, 40 pf., blauw per ex. " ..^. -0,28 
Finland, Roode Kruis 1936, 3 waarden, cpl. * - 0,35 
GTiekenland, vlgp., 1, 2, 5, 7, 10, 25, 80, 50, 100 dr., cpl. * - 4.-^ 
Idem, kronings., 50/40, 3/3, 5/100, 15/75 dr., cpl., 4 w. * -0,50 
Idem, portozegels, 50 dr., oranje, 100 dr., groen, tez. * - 3^-~-
Italië, vliegpost „Salone Internationale aeronautica Mi- ^^ 

lano XIII", 4 waarden, cpl. * - 0,35 
Lettland, voorstellingen v. beroemde Letten, 4 w., cpl. * - 0,40 
Liechtenstein, postzegels 15, 30, 35, 40, 1 ^ *r., dienst-"" "^ 

zegels 15, 30 en 1 j ^ fr., 8 waarden, cpl_ * . . . . . . . . . . . - 2,95 
Luxemburg, Secours intern, aux intellect., 15 w., cpl. * - 6,7B 
Idem, 10 fr., groen, Vianden, post- en dienstz., tez. * '^>^9 
Hem, weldadigheid 1936, 6 waarden, cpl. ■*■  0,60 
Noorwegen, Nansen, 4 waarden, cpl. *  0,55 
Oostenrijk, Winterh. 1935, cpl. 4 w. (a. d. post uitv.) * 0,95 
Idem, Heerführer 1935, cpl. 6 w. (a. d. post uitverk.) * 2,~ 
Idem, portoser. (uitg. Sept. 1935), 1 g. t m. 10 s., cpl. * 6,96 
Idem, vliegp. (uitg. Sept. 1935), 5 g. t.m. 10 s., cpl. * 8,15 
Rusland, Iraansche kunst, 5, 15, 20, 35 k., cpl., gebr. f  0,65 
YougoSlavië, portret van den jongen koning Peter, 

serie geheel compleet, nom. ong. 100 d. *  4,26 
Zwitserland, Pro Juventute 1935, 4 w., cpl. *  0,5 | 
A U F DER HEIDE 'SPOSTZEGELHANDEL^ 
HILVERSUM, Surinamelaan 31. (5) AMSTERDAM, Gravenstraat ^T, 

TE KOOP GEVRAAGD 
tegen redel i jken prijs elke 
P O S T Z E G E L V E R Z A M E L I N G . 

Contante betal ing. 

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

b a ^ M i t M ^ ^ ^ r f k B i l a ^ Éi * ^ i> rti <fc ^ ^ ■ ^ ■ ^ ■ « ^ 

postzegelhandel p . HoOflerdlJk, 
HOLENSTRIlllT 22, DEN HAte. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

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 

'Vir9%Ä3'y;rjf'j PORTO EXTRA. 
Prijslijst van postzegelpakkettenr 

albums en alle benoodigdhedenf 
op aanvraag, gratis verkrijgbaar. 

^ » i ^ M V ^ M « ^ ^ H « n « H t ^ ^ p « 
(10) 

W «P V II V < 

0««««099««0«««0«e««0 
2 Bredase Postzegelhandel, ^ 
A Or. van Mierlostraat 18, bij de Passage, Breda, M 
2 Telefoon 2125. Postgiro 257891 ^ 

O Vraagt onze Zichtzendingen! 
A Zendt ons Uw mancoli jsten! 

Saribo-albums, Schaubek, Ka-Be, enz. 
: 

s 
(«95) 

0«9««0««««0#««0««««0 
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maak. Dit is voor de luchtpoststukken van Nederland en 
Koloniën geschied in den nieuwen druk van den speciaal
catalogus van de postzegels van Nederland en Koloniën, welke 
eerstdaags verschynt. 

2. Door een actie tot verscherping der wettelijke bepalin
gen inzake namaak en nabootsing (een taak voor de ver-
eenigingen !). 

3. Door trachten te bereiken, dat bij alle eerstvluchten en 
enkele andere belangrijke vluchten de posterijen de verzonden 
post steeds duidelijk kenmerken. Welk een propagandistische 
waarde zou er ook niet van uitgaan ! 

4. Door alle gevallen nauwkeurig uit te pluizen en de bij
zonderheden op breede schaal te publiceeren. In dit verband 
wys ik op het plan van onze nieuwe vereeniging „De Vliegende 
Hollander": een fonds te stichten, teneinde de onkosten van 
het onderzoek te kunnen bestrijden. 

Alleen op deze wijze kunnen wjj het verzamelgebied zuiver 
houden en besparen wij de verzamelaars teleurstellingen en 
het daaruit voortvloeiende zich afwenden van het verzamelen ! 
Het is dus zoowel een verzamelaars- als een handelaarsbelang; 
dat men zich dat goed realiseere ! 

Ned.-Indië. 
Door vriendelijke bemiddeling van dr. Benders ontving ik 

interessante bü'zonderheden over het Indische stempel voor 
de post van de „Postjager", welke 6 Januari 1934 uit Indië 
vertrok. Speciale stempels werden zooals bekend gebruikt te 
Batavia-C, Bandoeng, Palembang en Medan. Van Batavia-C. 
nu zijn 3 verschillende bekend, n.1.: 

1. met de 3 van het jaartal met platte kop en in de bovenste 
helft 25 arceerstreepjes; 

2. idem met 27 arceerstreepjes; 
3. de 3 van het jaartal met ronde kop. 
Vermoedelijk is er nog een 4e geweest, maar daarover is 

geen zekerheid meer te krjjgen. Wie pluist het nog eens uit ? 
En zal van de „Pelikaan" en de „Uiver" niet iets dergelijks 
bestaan ? 

Voorts waren er (althans zijn aangemaakt) voor de Kerst-
vlucht 1934 Ned. Indië - West Indië speciale poststempels van 
Batavia-C, Semarang, Medan en Soerabaja. 

Zooals bekend, bestaat de totale Indische post van deze 
vlucht uit 2500 poststukken. 

De Fransche luchtpostdienst op Zuid-Amerika. 
Nadat in vorige jaren reeds herhaaldelijk door de Air-

France de Zuidelijke Atlantische Oceaan overvlogen werd, 
maar bij deze vluchten — bij gebrek aan voldoende materiaal 
— voor wat betreft het smalle oceaan-gedeelte ook nog meer
malen gebruik werd gemaakt van snelvarende stoomschepen, 
is vanaf 5 Januari de geregelde wekelijksche 100 % lucht-
dienst op Zuid-Amerika geopend. 

Om dit heugelijke feit te gedenken 
plaatste men op alle stukken welke 
te Parijs binnenkwamen (dus ook op 
de Nederlandsche post) en voor deze 
vlucht bestemd waren, een zwart 
herinneringsstempel, dat wij hierbij 
afbeelden (overgenomen uit L'Echo 
de la Timbrologie). Het vliegtuig, 
dat 5 Januari uit Parijs vertrok, 
was 7 Januari reeds in Rio de Ja
neiro. Ook op de Braziliaansche 
post van de terugvlucht kwam een 
herdenkingsstempel. 

INAUGURATION n 
DU SERVICE i l 

lOOVoAÈRlEN m 
TRANSATIANTIOUE 

MËBPQMADAiae 
SJANVieR 19368 

Een interessant verzamelgebied. 
Behalve op brieven, die met een eerste postvlucht of een 

gelegenheidsvlucht medevlogen, treft men ook op stukken, 
welke met een latere gelegenheid voor luchtpostvervoer wer
den verzonden, soms interessante stempeltjes aan, waarmede 
de posterijen een mededeeling doen aan den geadresseerde, 
of aanwijzingen geven omtrent de route, enz. 

Men verwarre deze stempeltjes niet met die, welke reeds 
door den afzender daarop geplaatst werden. De hieronder 
opgenoemde stempels werden door de posterijen tijdens het 
vervoer erop geplaatst. 

Met geringe middelen (de stempels komen vaak op zaken-
of familiepost voor, die gewoonlijk geen philatelistische fran
keering dragen) kan men zich een alleraardigste collectie 
ervan samenstellen, alhoewel er natuurlijk ook zeldzaam-
heden bij zijn. Een kleine bloemlezing van deze officieele 
stempels moge hier volgen. 

In Nederland plaatste men te Den Haag op een deel der 
post van de verongelukte „Ooievaar" het stempel: „Bescha
digd door vliegramp Ooievaar", terwijl van Ned.-Indië bekend 
is: „Te laat v. d. Uiver doorgez. per Ysvogel", en men het 
luchtpostetiketje wel door een blauw stempeltje van dezelfde 
afbeelding vervangt. 

Per vliegtuig aangebrachte post kreeg van Mei 1928 tot 
Maart 1930 in Nederland veelal een stempeltje: „Per lucht
post aangebracht of overgebracht", in Duitschland vroeger: 
„Mit Luftpost befördert", terwijl in vele landen nog heden ten 
dage dergelijke stukken van het luchtpostdatumstempel voor
zien worden. 

Van Oostenrijk vermeldde ik reeds: ;,Im Postwege be
fördert, da Sonntag kein Flug" en het stempel, dat men 
heden op de Nederlandsche vliegpost, welke daar arriveert, 
plaatst: „Ohne Zuschlag mit Flug befördert". Andere Oosten-
rijksche stempeis zijn: „Flug ausgefallen", „Befördert mit 
Post, da Plugzeug ausgeblieben" en „Nach Abgang des 
Fluges eingelangt". 

Op Zwitsersche vliegpost naar Nederland ziet men nogal 
eens het stempel: „Eilflug Zürich-Basel-Frankfurt (Main), 
ermässigter Zuschlag", alsook „Kein Fluganschlusz, Weiter
leitung per Bahn". 

Indochina o. a. voorziet ziJn brieven veelal van een geleide
stempeltje. Bekend is het in 1929 en 1930 gebezigde: „Par 
malle aérienne Hollandaise", terwijl later volgden: „Saigon-
Marseille" en „Saigon-Paris", „Hanoi-Paris". 

Op stukken van verschillende Amerikaansche landen vindt 
men een stempeltje waarin het gewicht, alsook het verschul
digde porto is ingevuld. 

Van de Vereenigde Staten zag ik stempels als: ,,Missent'' 
op stukken, die de verkeerde richting uitgevlogen zijn, en 
„Found in ordinary mail". Van een vliegongeval: „Received 
in damaged condition". 

Minder prettige stempeltjes zijn: „Unsufficiently prepaid 
for airmail service" e. d. (van Zuid-Afrika en U.S.A. o. a.), 
daar ze minder bevorderlijk zijn voor de snelle overkomst. 
Neen, dan klinkt het Fransche stempeltje beter; wat zegt u 
van den volgenden tekst op een g e w o n e n brief naar Zuid-
Amerika: „Transporte par avion a titre de propaganda" ? 

Mijn bedoeling is geenszins om volledig te zijn, maar als er 
nu een paar brieven minder in de prullemand en bijgevolg een 
paar meer in de verzameling komen, dan heeft «lit schrijven 
zijn nut gehad. 

H. A. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN FEBRUARI 1896). 
Curasao. 
De Heer D. E. Schreuders ontving de op 1 Januari uit

gegeven portzegels van 5 cent in 3 typen. Hoewel sedert lang 
reeds gereed werden ze eerst nu in gebruik genomen. 

Van denzelfden correspondent kwam het bericht dat beide 
voorloopige zegels, in vorig nummer genoemd, volgens besluit 
in het Staatsblad, op 11 December 1895 werden ingetrokken 
en buiten gebruik gesteld ! 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Naar wijders toegekomen berichten zouden familieleden van 
postambtenaren deze opdrukken hebben opgekocht! 

Dat er zaken meê gemaakt ziJn, bewijzen de o n g e 
b r u i k t e , die aldus, volgens Besluit, niet konden in om
loop komen en t o c h i n o m l o o p z\ jn. 

Griekenland. 
Op nieuw komen wij op de aanstaande jubileumzegels der 

„ O l y m p i s c h e S p e l e n ! " terug, met aandrang elk ver
zamelaar radend zich geen dezer zegels, op welke wijze ook 
aangeboden, te koopen of in hunne collectie op te nemen. 
Het zijn feitelijk nog minder dan s p e c u l a t i e p r o d u c 
t e n . Uit de dagbladen kan men vernemen wat het is. De 
„G r i e k s c h e" feesten, de „ O l y m p i s c h e" Spelen zijn 
door de Franschen in 't belang hunner beurs in beslag ge
nomen. De Voorzitter van het comité, allen Pranschen ( g e e n 
G r i e k e n !) heeft het Besluit doen goedkeuren uit de com
mission, bij de wedstrijden enz., al wat Duitsch is te weren. 
Ik vind deze echt Chauvinistische handelwijze zoo min, dat ik 
des te meer U aanraad, h u n n e zegels, die zij tot dekking 
van de kosten lieten vervaardigen, en daarom reeds waarde
loos waren, op geenerlei wijze te koopen, en dusdoende niet 
mede te werken tot bekrooning van Volkenhaat en Twee
dracht ! 

Maandoverzicht. 
— Onder de varrassingen mag zeker ook wel gerangschikt 

worden de uitgave van een d a g b l a d . Ja, we gaan vooruit. 
De firma G- H. Mekeel, Stamp Publishing Co., St. Louis, 
heeft de onderneming aangedurfd, aan haar wekelijksche 
nieuwstijding „Weekly Stamp News" te voegen: „The Daily 
Stamp Item". Tegen 3 dollars voor Amerika per jaar is niet 
te veel. Vooral daar kan het nut hebben, maar voor Europa, 
waarheen de mail niet dagelijks heenvaart, gaat veel van 't 
dadelijk belang verloren, tqrwijl de kosten tot zes Dollars 
stijgen. Dat is te veel voor den Verzamelaar. 

Advertentie. 
Kleurproeven. — Zooals bekend, is en wordt de kleurproef 

5 cent geel koningin a ƒ 40.— en ƒ 70.— per stuk verkocht. 
iHeden ben ik in bezit gekomen van de kleurproef 1 2 ^ cent 

koning 1869 in verschillende kleuren zooals: geel, blauw, 
groen, etc. Deze bied ik aan ä ƒ 5.— per stuk. 

De echtheid dezer zegels wordt bewezen door den origi-
neelen gom en tandingen en verder gewaarborgd door het 
adres van herkomst, welk gaarne aan belanghebbenden zal 
verstrekt worden. 

M. Schaap, Amsterdam, Heiligenweg 3, b/d Kalverstraat. 
B. 

HET ZILVEREN FEEST VAN 
„PHILATELICA". 

Het is voor de redactie steeds een aangename taak, wanneer 
ziJ melding kan maken van een feest; hoeveel prettiger wordt 
deze, als de jubileerende vereeniging in buitengewoon voor
spoedige omstandigheden verkeert ! 

Dit nu is het geval met de Internationale Vereeniging 
„Philatelica" te 's-Gravenhage, die, zooals zoovele andere 
van haar zusters, klein begonnen is. 

Voor het meerendeel waren het H. B. Scholieren, die in 
jeugdigen overmoed op 1 Januari 1911 overgingen tot het 
stichten van de Internationale Postzegelverzamelaars Ver
eeniging „Hollandia" in de residentie. Zonder tijdschrift geen 
behoorlijke vereeniging, zullen de oprichters hebben gedacht 
en daaraan is dan ook ongetwijfeld het waagstuk te danken, 
dat reeds in Augustus van dat zelfde jaar het eigen orgaan 
„Philatelistisch Nieuws" werd uitgegeven, dat in December 
1912 vervangen werd door de „Illustrierte Zeitung für 
Philatelie". Deze toestand duurde slechts zeer kort, want in 
de eerste helft van het volgend jaar werd het „Philatelistisch 
Maandblad" (in 1922 omgedoopt in het „Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie") het orgaan der vereeniging. Aanvanke
lijk als aangesloten vereeniging zonder meer, werd „Phila
telica" eenige jaren geleden als eigenaresse van het Maand
blad aangenomen en heeft zij aldus op den gang van zaken, 
door haar vertegenwoordiging in den Raad van Beheer, den 

invloed verkregen, die haar als een der grootste vereenigingen 
in den lande toekomt. Het is voor den schrijver van deze korte 
historie een voldoening — het zij in alle bescheidenheid op
gemerkt — dat hij tot de erkenning van de gegronde aan
spraken van „Philatelica" in dezen een steentje heeft mogen 
bijdragen. Nauw verbonden als hiJ voorts is aan dezen Raad 
van Beheer vermeldt hij gaarne en met dankbaarheid, dat 
de vertegenwoordigers van „Philatelica" in dit lichaam zich 
bij hun uitspraken en adviezen steeds hebben laten leiden 
door het beginsel, dat het algemeen belang der philatelic en 
het bijzondere van het Maandblad voorop moeten staan. 

Keeren wiJ terug tot de jonge vereeniging „Hollandia", die 
slechts kort de kinderziekten doormaakte om al spoedig onder 
de deskundige leiding te komen van de beeren G. W. van 
Leijden als voorzitter en C. van der Willigen als secretaris. 
Dit geschiedde in het laatst van 1912; tevens werd toen, om 
verwarring met de Amsterdamsche vereeniging „Hollandia" 
uit te sluiten, de naam veranderd in „Internationale Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars Philatelica". 

Aan het einde van 1912 bedroeg het ledenaantal reeds 72, 
van wie — zonder daarmede een der anderen te kort te doen 
— in het bijzonder wegens zijn groote activiteit moge worde^n 
vermeld de heer Amiabel. 

In 1913 werd de naam wederom veranderd, zulks als uit
vloeisel van een besluit, dat ook handelaren lid konden 
worden. De vereeniging werd toen gedoopt met den naam 
„Internationale Vereeniging Philatelica", dien zij thans nog 
voert en dien zij nog lange, lange jaren in toenemenden bloei 
en groei moge dragen. 

Wat dien groei betreft, in de kwarteeuw van haar bestaan 
heeft „Philatelica" niet stil gezeten. Haar rondzendings-
verkeer maakte het gewenscht eenige secties op te richten, 
waaruit in den loop van enkele jaren echter bloeiende af-
deelingen zijn ontstaan, die zich met de moeder „Philatelica" 
ten nauwste verbonden weten en die met haar vormen het 
thans zoo groote gezin van niet minder dan 754 leden ! 

Het zou te ver voeren en bovendien geheel buiten het kader 
van dit artikel vallen, wanneer de verdere g^oei, de bestuurs
wisselingen, kortom het wel en wee der vereeniging, op den 
voet zouden worden gevolgd. Zij, die daarin belang stellen, 
worden verwezen naar blz. 388 e. v. van het jubileumboek. 

Van enkele „veteranen" in de geschiedenis van „Philate
lica" moge evenwel het doopceel in het kort worden gelicht. 
En dan ziJ in de allereerste plaats genoemd de heer G. W. 
van Leijden, in de vergadering van 21 December 1912 be
noemd tot voorzitter, welke functie hij bekleedde tot April 
1928, waarna de heer C. J. Reijerse den voorzitterszetel innam 
en dit tot op heden nog doet. De heer Van Leijden werd als 
belooning voor de door hem aan de vereeniging bewezen 
diensten benoemd tot eerelid, later eerevoorzitter. 

Naast dezen heer zij de heer C. van der Willigen met eere 
genoemd. In 1912 benoemd tot secretaris, werd hij later ad
ministrateur van het rondzendingsverkeer en penningmeester, 
welke veelomvattende functies hiJ thans nog met alle energie 
en tot groote bewondering en dankbaarheid van allen vervult. 

Het secretariaat werd vanaf November 1913 tijdelijk waar
genomen door den heer Reijerse, tot de heer P. F. J. J. 
Reelinck op 27 Februari 1914 deze functie definitief ovemajn, 
in November 1916 opgevolgd door den heer H, G. van 
Lookeren, die in Maart 1923 der vereeniging door den dood 
ontviel. Diens opvolger was de heer L. C. Verspoor, die in 
1924 ontslag nam. Het secretariaat werd toen toevertrouwd 
aan den heer J. N. H. van Rest, den tegenwoordigen 
functionaris. 

Reeds werd enkele malen de naam van den heer Reijerse 
genoemd. Ook deze behoort tot de oudste leden van „Phila
telica". Na enkele bestuursfuncties in den loop der jaren te 
hebben vervuld, werd genoemde heer op 25 April 1923 tot 
voorzitter gekozen. 

Op het driemanschap Reijerse, Van Rest en Van der Wil
ligen rust dus de zware taak een vereeniging van grooten 
omvang, waarvan de leden over het geheele land verspreid 
ziJn, in het goede spoor te houden, te zorgen, dat elk onder
deel de behartiging krijgt, die liet eischt. De geschiedenis 
heeft bewezen, dat dit aan genoemde beeren is gelukt. Van
zelf sprekend is, dat zulks onmogelijk is, wanneer het dage
lij ksch bestuur zich niet gesteund weet door alle leden, die 
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C. J. Reijerse. C. van der Willigen. J. N. H. van Rest. 

ieder voor zich er toe medewerkten en zulks nog doen voor 
het bereiken van het gestelde doel: een krachtige vereeniging, 
in alle opzichten bereid en in staat om ds belangen van de 
leden te behartigen. 

Met een enkel woord werd reeds gewezen op den bewon-
derenswaardigen groei van „Philatelica". Het 15-jarig bestaan 
werd gevierd in Maart 1926; het ledental bedroeg toen 500. 
En thans, tien jaren later, 754. Bloeiende afdeelingen met 
tientallen leden zijn in den loop der jaren opgericht en nog 
steeds breidt „Philatelica" zich uit. Wat zij heeft weten te 
bereiken moge een spoorslag zijn voor andere vereenigingen, 
die wel eens zuchten onder wat men noemt de benauwdheid 
der tijden. 

Is het wonder, dat het 25-jarig bestaan van „Philatelica" 
op luisterrijke wijze werd gevierd en dat daaraan deel
genomen we"d door honderden leden en uitgenoodigden met 
hun dames ? 

Op 25 Januari 1936 dan werd dit zilveren feest gevierd 
in de groote zaal van het theater „Seinpost" te Scheveningen. 
Het tooneel vormde een bloementuin, waarvoor de afdeelingen 
Nijmegen, Tiel en Zwolle, alsmede de vereenigingen „Delft", 
„Breda", U. Ph. V., H. P. V. en de Raad van Beheer van 
het Maandblad hadden gezorgd. De afdeeling Dordrecht had 
van haar medeleven blijk gegeven door een geldbedrag be
schikbaar te stellen voor den aankoop van een prachtwerk 
voor de bibliotheek, de H. P. V. en „Delft" hadden zegels 
geschonken voor de verloting. 

Te 20 uur betrad de heer J. Eckhardt, voorzitter der feest
commissie, het podium; hij begroette de aanwezigen en bood 
den voorzitter een fraaien presidentshamer met inscriptie aan. 
Vervolgens nam de voorzitter, de heer C. J. Reijerse, het 
woord, die allen namens de feestvierende vereeniging een 
hartelijk welkom toeriep, in het bijzonder de genoodigden, de 
beeren J. A. Kästeln en L. C. A. Smeulders (Raad van 
Beheer), J. C. Cramerus („Breda"), J. J. Deggeller en A. 
Starink(H. P. V.), W. G. de Bas en H. F. J. Kaub (U. Ph. V.), 
J. Wemmers en Van der Zee („Delft"), K. E. König („De 
Philatelist", Amsterdam), H. J. Lensink en P. A. J. Veen 
(afdeeling Nijmegen), G. Duindam (afdeeling Goes), R. J. 
Bruinse en R. Haringcarspel (afdeeling Dordrecht), A. Hof
man en J. de Vries (afdeeling Zwolle), F. Groeneboer en 
H. A. Janssen (afdeeling Venlo), G. W. van Leijden (eere
voorzitter van „Philatelica"), D. I. J. Trouw en H. Cohn 
(oudste leden). 

Tot zijn spijt moest hij de verhindering wegens gezopd-
heidsradenen mededeelen van het meest-actieve bestuurslid, 
tevens eerelid, den heer C. van der Willigen. 

Dank werd gebracht voor de prachtige bloemen en ge
schenken en voor de telegrafische en schriftelijke geluk-
wenschen, ontvangen van den directeur-generaal der P.T.T., 
den directeur van het Nederlandseh Postmuseum, den hoofd
redacteur van het Nederlandseh Maandblad voor Phil'iLelie, 
van de afdeeling^ Tiel, de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren en de Postzegelbeurs „AmiciUa". 

In het kort memoreerde de heer Reijerse de gcchiedenis 
der vereeniging, de moeilijke' jaren, welke zij hail door
gemaakt onder den tegenwoordigen eerevoorzittei' en thans 
haar groei en bloei. Besloten werd met een woord van dank 
aan de feestcommissie. 

J, K. RIETDIJK. 

Vervolgens sprak de eerevoorzitter, de heer Van Loijden, 
die „Philatelica" gelukwenschte, wees op haar voortdurenden 
uitbouw onder de tegenwoordige leiding en de gj-oote ver
diensten van den heer Van der Willigen belichtte. 

De heer Deggeller wees op de vriendschappelijkt" samen
werking en verstandhouding tusschen „Philatelica" en de 
H. P. V. en uitte zijn bewondering voor de prestaties der 
jubilaresse. 

Namens den Raad van Beheer van hei Maandblad werd 
het woord gevoerd door den heer Kästeln, door don heer De 
Bas namens de- U. Ph. V. en namens „Breda" en het Bonds-
bestuur door den heer Cramerus. 

Een vlot afgewerkt feestprogramma met zang, dans en 
een „Hofkunstenaar in het land der wonderei'" maakte, dat 
de tijd tot de pauze omvloog. Gedurende deze onderbreking 
van het programma vond een groott verlotinsj plaats. 

Na de pauze las de voorzitter een telegram van hulde en 
trouw voor, te verzenden aan H. M. de Koningin. Op voorscel 
van den heer Van Leijden werd een der fraaie bloemstukken 
bestemd voor het afwezige eerelid, den heer Van der Willigen. 

Het verdere programma, w. o. een nummer van prof. 
Baradini en zoon, „Neerland's besten buikspreker", werd op 
vlotte wijze afgewerkt en had een welverdiend succes. 

Het bal stond onder leiding van den heer J. M. de Wekker, 
die tevens de eerste spreker was aan het souper, waaraan 
door ongeveer 100 gasten werd deelgenomen. Wederzij dsche 
dankbetuigingen, beste wenschen enz. werden tijdens het 
souper uitgewisseld. 

Het Hofstad-ensemble, onder leiding van den heer Melsert, 
had den geheelen avond op voortreffelijke wijze het muzikale 
gedeelte verzorgd en er toe medegewerkt, dat er een op
gewekte stemming heerschte. In één woord: het was een 
schitterend feest en een prachtige bekroning van het 25-jarig 
bestaan van „Philatelica". 

Moge zij dan uit de jaren, die achter haar liggen, alsmede 
uit de wijze, waarop dit zilveren feest is gevierd, de kracht 
putten om op den ingeslagen weg voort te gaan. Dat ,.Phila
telica" moge groeien en bloeien, met dezen wenseh besluit 
schrijver dezes. 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 
X. 

Senegal. 
Zegels der Fransshe koloniën van 1881, zittende godin, met 

schuinen opdruk Senegal, worden nog vaak aangeboden als 
rechtmatig uitgegeven; ongebruikt en gebruikt; komen veel 
in oude verzamelingen voor. Werden in 1885 uitgegeven, maar 
zonder eenige officiëele machtiging. 

Socotra. 
Afrikaansch eiland aan den mond van de Roode Zee. In 

1892 verschenen zegels van Cyprus, koningin Victoria, met 
een tweeden opdruk der nieuwe waarden in „annas" en den 
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naam „Socotra". Verder bestaan er 3 zegels met landkaart 
van Cyprus met denzelfden opdruk. 

Spitsbergen. 
Ten eerste twee zegels in verschillende teekeningen: de 

10 öre donkerbruin, de 20 öre rood, met inschrift Spidsbergen, 
wit papier, getand lly,. Zij hebben geen frankeerwaarde, 
maar zijn meer te beschouwen als „souvenirs" in postzegel-
vorm van de jachtliefhebbers voor hun verblijf gedurende 
den zomer in deze onherbergzame streken. Men vindt ze op 
Noorweegsche briefkaarten bij geplakt en dan vernietigd met 
een rubberstempel: Spidsbergen. Ook komt nog een provi-
sorium voor: 5 öre in purper op de 20 öre rood. 
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Dan bestaat er een blauw zegel in steendruk, doch met het 
inschrift Spitsbergen, met een t in plaats van een d. De 
waarde is 10 öre; evenals de vorige getand I IK . Het is moge
lijk, dat beide zegeltypen uit dezelfde bron afkomstig zijn. 

Ten slotte nog 2 zegels van 5 öre in groen en van 10 öre 
in rood, volgens de derde bovenstaande teekening, een sneeuw
en ijsbergen-landschap, die in 1909 ter markt kwamen met de 
bewering, dat zij dienden ter frankeering van poststukken 
tusschen Spitsbergen en den naastbij gelegen haven in Noor
wegen, Tromsö. 

Suaheliland. 
Sultanaat, het vroegere Duitsche Schutzgebiet ,Vitu, sedert 

1 Juli 1890 tot Britsch-Oost-Afrika behoorend, werd gelijk
tijdig met het eiland Zanzibar door de Duitschers tegen Hel
goland geruild, hetwelk voordien aan Engeland behoorde. In 
1889 waren de gebroeders Denhardt, die in Wituland groote 
bezittingen hadden, bestuurders van het postwezen en van 
de douane aldaar. In het korte tijdperk van 13 Juli tot 
18 Augustus 1889 werden voor de post in Suaheliland, door 
den sultan gemachtigd, 60 postzegels en 36 dienstzegels uit
gegeven. De rechtmatigheid der uitzifte dezer zegels is jaren 
lang betwijfeld, omdat er -geen behoefte aan bestond; de 
inboorlingen schreven niet en voor de Europeanen bestond 
het Duitsche postkantoor te Lamu. Slechts in weinige Duitsche 
catalogi zijn deze zegels als volwaardig opgenomen, ofschoon 
zij nu en dan op tentoonstellingen en veilingen te zien waren. 

Dienstzegel. 
Kort geleden is echter een proces, dat vele jaren geduurd 

heeft, beslist door het Oberlandesgericht te Brunswijk, en wel, 
dat de uitgiften voor postdoeleinden gediend hebben. De uit
spraak steunt behalve op het oordeel der deskundigen voor
namelijk ook op de verklaringen van twee getuigen, die t. t. t. 
aldaar aanwezig waren en bevestigd hebben, dat de Suaheli-
landzegels werkelijk voor den postdienst zijn vervaardigd en 
als zoodanig hebben dienst gedaan. 

Toen consul Denhardt in 1892 overleed, vond men in zijn 

nalatenschap een groot aantal dezer zegels; ook op brieven. 
Maar niet alleen zegels van de eerste uitgifte, doch ook latere 
nadrukken, die weliswaar in het eerst afgescheiden gehouden 
werden, maar naderhand ook op de markt kwamen. Deze van 
elkaar te onderscheiden geeft een bijzondere moeilijkheid. 

5 uitgiften postzegels, steeds in dezelfde waarden: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 pesa, K, ^A, %, 1 rupie. 

3 uitgiften dienstzegels, steeds in dezelfde waarden, gelijk 
hierboven. 

Zie catalogus Gebr. Senf, Leipzig. 
Suriname. 

Te vermelden een 1 cent op 2)^ cent, koning Willem III, 
die gelanceerd werd, maar zonder succes. 

Zie „Le Postillon" IX, blz. 244. 
Transvaal (Schweizer Reinecke). 

Zegels van Kaap de Goede Hoop: J4 en 1 penny, alsook 
van Transvaal: }<, 1 penny, 2 en 6 pence, overdrukt met 
een violet handstempel, een kring met in het midden den 
datum 19th August 1900. Komen ook voor met datum 21 Oc
tober 1900. Fantasieproducten. 

Trinidad. 
Vorstendom; niet te verwarren 

met de Britsche West-Indische ko
lonie Trinidad. Bedoeld is een eiland, 
gelegen vóór de Braziliaansche kust, 
700 mijlen Oost-Noord-Oost van Rio 
de Janeiro, eigenlijk weinig meer 
dan een groep onbewoonde, woeste 
rotsen, dat tot vorstendom verheven 
wei'd door zekeren James A. Harden 
Hickey, een Franschman die te Pa
rijs studeerde en uitgever werd van 
het blad „Le Triboulet", hetwelk hij 

voordeelig verkocht. Wegens zijn verdiensten jegens de kerk 
werd hij door den paus in den adelstand verheven, en toen 
scheepte de baron zich in voor een reis om de wereld. Maar 
door slecht weer gedreven landde hij op genoemd eiland 
Trinidad, en noemde zich van toen af prins James I van 
Trinidad, huwde een rijke Amerikaansche en vestigde te 
New-York een groot-kanselier van hot Onafhankelijke Prins
dom Trinidad, te weten een schoolvriend graaf De la Bossière. 
Toen moest alles ingericht worden en er werden postzegels 
voorbereid, hoewel er nog geen bewoners op het eiland waren, 
dat kort daarop echter door Engeland in beslag genomen werd 
om daarop een kabelstation te vestigen, waardoor een eind 
kwam aan het vorstendom. Nooit kwamen de zegels in ge
bruik, omdat nooit een postdienst in werking trad. Behalve 
7 zegels verschenen 2 enveloppen: van 5 en van 15 centimes, 
briefkaarten van 5, 10 en 10 + 10 centimes, en nog een post-
blad van 15 centimes. 

De zegels zijn in 1894 in steendruk uitgegeven, getand 11 
ongeveer. De inschriften luiden: Principauté de Trinidad; 
links Timbre Poste, rechts Et Fiscal, bovenaan de waarden, 
te weten: 5 c. groen en zwart, 10 c. bruin en zwart, 25 c. 
blauw en zwai-t, 50 c. oranje en zwart, 75 c. lila en zwart, 
1 fr. vermiljoen en zwart, 5 fr. grijs en zwart. 

Zie: Stamplover II, blz. 115; Melville, Phantom Philately. 
Turkije. 

In 1902 verscheen de enveloppe voor het buitenland van 
1 piaster, blauw op geelachtig papier, met een opdruk 20 paras 
in blauw. Zij werd door de Turksche post als onrechtmatig 
afgewezen. 

Een herdenkingsuitgifte met opdruk, zoogenaamd van Jaffa, 
verscheen in 1909, doch is pure fantasie. 

Venezuela. 
In 1903 verschenen 5 waarden met den op

druk Estado Maturin, benevens 5 waarden 
met opdruk Distrito Marino. Fantasie. 

Een etiquette, zwarte druk op geel papier: 
Correo de Venezuela Bejuma, en Debe of 
Franca als derde regel, is van heel ouden 
datum. 

Zie Le Postillon IX, blz. 314. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN, 
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Vuurland. 

Tierra del Fuego, 10 centavos; zegel, dat 
langen tijd verdedigers vond, maar toch 
niets is dan een fantasieproduct. 

Zuid-Bulgarije. 
Alle blauwe opdrukken zijn valsch. 
Zie Montader, 1909, blz. 462. 

t ^ ^ ' 

,1 M i 
Zwitserland. 

Reclamezegels der Zwitsersche hotels, op 
beroemde punten gelegen, werden vroeger 
ijverig verzameld en stonden m de albums 
aangegeven .De meest bekende zijn: Rigi 
Kaltbad, Rigi Scheideck, Rigi Kulm, Righi 
Coulrae, Realp, Moderaner Thai, Bel Alp, 
Kurort Stoos, Schreibers, enz. Hadden nooit 
eenige frankeerwaarde en zijn geen post
zegels. 

(Wordt vervolgd). 

LEGENDEN EN MYTHEN OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDT-KOLPF. 

I. 
DE GRIEKSCHE MYTHOLOGIE. 

Hoog troonde op den Olympus de machtige Zeus; aan zijn 
zijde zijn vrouw Hera. Zeus was de koning der goden en 
godinnen. Hij beschikte over hun lot en over dat der 
menschen. Met inbegrip van Zeus en Hera bewoonden twaalf 
goden en godinnen den Olympus. Dit waren: Apollo, Athena, 
Poseidon, Ares, Ceres, Hermes, Artemis, Hephaestos, Hestra 
en Aphrodite. Verschiliende van deze goden en godinnen zijn 
afgebeeld op postzegels, benevens eenige andere mytholo
gische figuren, zooals: Minos II, Britomartis, Talos, het ge
vleugelde paard Pegasus, e. a. Hieronder volgen de lotge
vallen van bovengenoemde goden, godinnen, enz., zooals zij 
door legenden en mythen tot ons zijn gekomen. 

Apollo. 
Apollo was de tweelingbroeder van Artemis en de schoonste 

van Zeus' kinderen. Hij was de god van de muziek en van de 
medicijnen en werd tevens als zonnegod vereerd, vandaar dat 
hij ook wel Helios werd genoemd. Homerus bracht hem in de 
meest verschillende hoedanigheden ten tooneele, b.v. als boog
schutter, die met zijn „zilveren" pijlen wreekte en strafte, 
als den god van den zang, van de voorspelling en van de 
kudden. Als aanvoerder van het muzenkoor bezocht hij soms 
den Olympus, waar zijn schoon gezang veel bijval vond bij 
de goden. Aan de figuur van Apollo zijn verschillende mythen 
verbonden, waarvan ik er twee vermelden wil. 

Apollo op den zonnewagen. ^MA* f t l » M « 
Een lieftallige nympf Heliotrope (de zonnebloem) werd 

verliefd op Apollo. Zij teerde weg van verlangen naar hem en 
stierf tenslotte. Na haai dood veranderde zij in een bloem 
en wendde haar aangezicht naar de zon. Zij had immers den 
zonnegod liefgehad. Dit is de reden, zeggen de Grieken, dat 
nog steeds de zonnebloemen zich naar de zon keeren. 

J. K. RIETDIJK. 

Op een anderen keer zwierf Apollo in een bosch, waar hij 
den god van de liefde, Eros, ontmoette. Eros placht gouden 
pijlen in het hart van een mensch te schieten, waarop deze 
plotseling zeer verliefd werd, doch soms schoot hij met 
looden pijlen en degeen, die getroffen werd, werd van haat 
vervuld. Kort tevoren had Apollo een vreeselijk monster ge
dood en hij gevoelde zich dientengevolge wat overmoedig. 
Hij wilde uit plaagzucht aan Eros boog en pijlen ontnemen, 
daar hij vond dat ze hem toekwamen. Eros werd boos en 
vluchtte het bosch in, waar hij een schoone nymf. Daphne 
genaamd, ontmoette. Dit leek hem een geschikt oogenblik 
om Apollo een poets te bakken. Fluks schoot hij haar een 
looden pijl in het hart en toen nu Apollo haar in het bosch 
ontmoette en spoedig zeer verliefd op haar werd, wilde zij 
niets van hem weten en vluchtte weg. Daar Apollo niet af
liet haar zijn liefde te betuigen, smeekte Daphne Zeus haar 
te helpen. Zeus veranderde haar in een laurierstruik. Apollo, 
diep bedroefd, koos de laurierstruik tot symbool, zeggende: 
„O Daphne, je bladeren zullen de hoofden van machtige 
mannen omkransen en als struik zul je eeuwig groen blijven''. 
Tot op heden huldigt men helden en kunstenaars met lauwer
kransen. 

Apollo komt voor op Griekenland 1906, 1 en 2 1.; 1933, 
100 dr.; luchtpost 1935, 1 dr. Apollo (Helios) komt voor op 
Griekenland luchtpost 1935, 1 dr. 

Atlas. 
Atlas was de zoon van Japetus en Cly-

mene. Hij was de koning van Mauretanië. 
Daar hij Perseus een verzoek had ge
weigerd, veranderde hij in een gebergte, 
n.1. de Atlas (N.-Afrika). Hieraan is de 
volgende mythe verbonden. 

Atlas was de bezitter van de schoone 
tuinen der Hesperiden, waar bloemen en 
fruit in overvloed groeiden. Nadat Pei'seus 
Medusa had verslagen, zocht hij onderdak 
bij Atlas, doch deze weigerde hem den toe
gang tot zijn huis en erf, aangezien hem 
voorspeld was dat hij die zou verliezen door 

toedoen van een afstammeling van Zeus. (Perseus was de 
zoon van Zeus en Danaé). Perseus ontstak hierover in groote 
woede en hield Atlas het hoofd van Medusa voor, hetwelk 
de eigenschap had, iemand bij het aanzien daarvan te doen 
versteenen. Aldus werd Atlas in een geweldige steenmassa 
veranderd, n.1. het gebergte van dien naam. 

Atlas had bij zijn vrouw Pleïne zeven dochters, de z.g. 
Pleïaden. De Hesperiden en Hyaden werden eveneens tot 
zijn dochters gerekend; tesamen noemt men deze de Atlan-
tiden. 

Atlas komt voor op Griekenland 1906, 3 en 5 1. 

Bellerophon. 
Toen Bellerophon bij ongeluk den Corinthier Bellerus had 

gedood, vluchtte hij naar het hof van koning Proitos te 
Argos. Deze zond hem naar zijn schoonvader lobates, koning 
van Lycia, met een bevel in geheimschrift, dat hij Belle
rophon moest dooden. Het stuitte lobates tegen de borst dit 
zelf te doen. Om zich aan deze opdracht te onttrekken, ver
zon hij het volgende. Hij droeg Bellerophon n.1. op het 
monster de Chimae.'a te dooden, hopende, dat dit zijn aan
valler wel zo 1 dooden. Athene kwam Bellerophon te hulp 
door hem het gevleugelde paard Pegasus te schenken (zie 
onder Pallas Athene en Medusa). Met behulp van Pegasus 
gelukte het Bellerophon de Chimaera te verslaan. Nadat 
Bellerophon met gunstig gevolg de wapens voor lobates had 
gevoerd, schonk deze hem de hand van zijn dochter. 

Later zette Bellerophon zich in het hoofd, dat hij op Pe
gasus naar den hemel zou kunnen rijden. Deze onbeschaamd
heid werd door Zeus ernstig gestraft. Hij liet Pegasus door 
een paardevlieg steken, waarop het wild geworden dier zijn 
berijder afwierp. Door dezen val werd Bellerophon ongeneese-
lijk blind en lam. Hoogmoed komt voor den val ! 

Bellerophon op Pegasus komt voor op Griekenland lucht
post 1935, 50 dr. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Bellerophon op Pegasus. Ganymedes. 
Ganymedes, 

Ganymedes was de schenker van Zeus op den Olympus en de 
zoon van den Trojaanschen koning Tros. 

Volgens de eene lezing veranderde Zeus zichzelf in een 
arend en bracht den schoonen knaap van den berg Ida naar 
den Olympus, waar hij opgenomen werd onder de onsterfe-
lijken. Volgens de andere lezing was het niet Zeus, doch een 
arend door Zeus uitgezonden, die dit feit volbracht. 

Ganymedes komt voor op Griekenland luchtpost 1935, 25 dr. 
Heracles. 

Heracles was de Hercules der Romeinen en wel een der 
meest bekende helden der oudheid. Volgens de mythe was hü 
de zoon van Zeus en Alcmene, de vrouw van Amphitryon, 
koning van Tiryus. Vanaf zijn geboorte werd hij vervolgd 
door de wraakzucht van Hera, zijnde een product van Zeus' 
ontrouw. Hera zond direct na zijn geboorte twee slangen op 
hem af om hem en zijn broeder Iphicles te verdelgen, doch 
de kleine Heracles hakte de slangen in stukken en groeide op 
tot een toonbeeld van kracht. Aan zijn opvoeding werd veel 
zorg besteed. Amphitryon leerde hem den strijdwagen be
sturen. Castor het gebruik der wapenen, Euritus het gebruik 
van pijl en boog. Autolycus leerde hem worstelen en Linus 
onderwees hem in den zang en in het bespelen van de lier. 

Op zijn achttiende jaar doodde hij in een aanval van drift 
zjjn leermeester Linus en nu werd hij door Amphitryon weg
gestuurd om in de heuvelen het vee te hoeden. Een groote 
leeuw, die de kudde aanviel, werd door Heracles gedood. 
Thestius, koning van Thespiae, was hem hiervoor zoo dank
baar, dat hij Heracles zijn vijftig dochters ten geschenke gaf. 
Een andermaal werd hij door toedoen van Hera met krank
zinnigheid geslagen en in dezen toestand doodde hij eenige 
van zijn kinderen. Nadat hij tot zichzelf was gekomen, bezocht 
hij het orakel van Delphi, dat hem beval te Tirijns te gaan 
leven en de bevelen van Eurystheus op te volgen. Deze 
belastte hem met twaalf moeilijke taken, welke o. m. waren: 
het dooden van den leeuw van Nemea; het dooden van het 
e ver zwijn van Eurymanthus; het verslaan van de Hydra; 
het temmen van den stier van Creta en de menschenvleesch 
etende rossen van Diomedes; het rooven van de ossen van 
Geryon; het reinigen van de stal van Augeas, koning van 
Elis. Hij doorboorde met giftige pijlen de vogels van het 
meer van Stymphalus, die toebehoorden aan Ares; wist zich 
meester te maken van de gordel van Hippolyte, koningin 
der Amazonen; verloste Cerberus uit de onderwereld; doodde 

Heracles in gevecht met 
den reus Antaeus. 

Heracles ondersteunt de 
hemelen, terwijl Atlas de 

gouden appelen voor hem haalt. 

den centaur Nessus; ontsloeg Prometheus uit de boeien en 
scheidde de bergen Calpe en Abyla, welke één berg vormden. 
Hierdoor ontstonden de z.g. „zuilen van Hercules". De elfde 
taak was het halen van de gouden appelen uit den tuin der 
Hesperiden. Onderweg daarheen ontmoette hü den reus An
taeus, dien hü versloeg. ^' 

Dit gevecht is afgebeeld op het Grieksche zegel der uit
gifte 1906 in de waarde van 25 1. blauw. De voorstelling is 
afkomstig van een Grieksche vaas uit het einde der 6e eeuw, 
welke zich in het Louvre-museum te Parijs bevindt. Men ziet 
Heracles in gevecht met den reus. De vrouw links is waar
schijnlijk Ge, Antaeus' moeder; zij maakt een wanhopig ge
baar in de richting van twee andere vrouwen, die waar
schijnlijk Antaeus' vrouw en dochter moeten voorstellen. 

Op het 50 1. zegel chocoladebruin der zelfde uitgifte is 
het halen van de appelen uit den tuin der Hesperiden af
gebeeld. Deze voorstelling is afkomstig van een versiering 
van een lecythos (soort vaas, die bij begrafenisplechtigheden 
werd gebruikt) die in Eretria werd gevonden en zich thans 
in het museum te Athene bevindt. Op het zegel ziet men 
Atlas, Heracles de gouden appelen aanbiedend, die hij uit 
zijn tuin haalde, terwijl Heracles voor hem de hemelrT onder
steunde. De hemelen zijn zeer primitief voorgesteld door een 
rij steiren met in het midden de maansikkel. Heracles is ge
huld in een leeuwenhuid, naast hem zien we zijn knots, zijn 
pijlen en boog. De palmen ter linker- en rechterzijde gevtii 
aan, dat de gebeurtenis plaacs vindt in Afrika. 

Heracles komt voor op Griekenland 1906, 20 1., 25 1., 50 1. 
(Wordt vervolgd). 

KONING GEORGE V 
VAN G R O O T - B R I T A N N I E T f 

Op 20 Januari 1936, te 23 uur 58, stierf 
op het kasteel Sandringham George V, 
koning van Groot-Britannié en Ierland, 
keizer van Indië, enz. Het Britsche wereld
rijk verliest in dezen man een van de 
meest-geziene vorsten van alle tijden, een 
koning, die zich door zijn eenvoud een 
groote plaats had verworven in de harten 
van zijn onderdanen. 

Geboren in 1865, was hij vijf en veertig 
jaar oud, toen hij tot de regeering ge

roepen werd als Gleorge V. Zijn oudere broer, prins Albert 
Victor, de aangewezen troonopvolger, was in Januari 1892 
overleden. 

Op 6 Juli 1893 trad de toenmalige hertog van York in het 
huwelijk met prinses Victoria Mary, de dochter van Francis, 
hertog van Teek. Het huwelijk werj gezegend met vijf kin
deren: prins Edward Albert, de tegenwoordige koning 
Eduard VIII, prins Albert Frederick, de tegenwoordige hertog 
van York, prinses Victoria Alexandra, gehuwd met viscount 
Lascelles, prins Henry, hertog van Gloucester, prins George 
Edward en prins John Charles. Deze laatste werd in Juli 1905 
geboren en overleed in Januari 1919. 

De overledene was voorts bekend als een all-round sports
man, die veel liefhebberij in het zeilen had, wellicht een ge
volg van zijn aanvankelijke loopbaan ah zeeofficier. 

De dagbladpers heeft van deze sportkwaliteiten op ruiine 
schaal melding gemaakt, doch vrijvvel algemeen werd niet 
\ ormeld, dat George V bovendien .̂ eii -̂ eer kundig philatelist 
was, die niet alleen prachtige verzamelingen had, doch ook 
veel studie van de zegels had gemaakt. 

Door zijn vele buitenlandsche reiden m het .itgestrckte 
Britsche wereldrijk had hij zijn verzai:ieling sterk uitgebreid. 
Toch was het vrij langen tijd niet algemeen bekend, dat de 
prins zich tot het postzegelverzamelen aangetrokken voelde. 
Eerst tijdens een samenkomst van de vereeniging, thans ge
naamd The Royal Philatelie Society, maakte zijn )om, dr; 
hertog van Edinburgh, bekend, dat zijn neef, prins George, 
eveneens een hartstochtelijk verzamelaar was. De prins werd 
president en later eerevoorzitter van genoemde vereeniging. 
De banden, die den lateren koning aan de R. P. S. bonden, 
zijn nooit verbroken. Elk jaar, bij de opening van de nieuwe 
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zitting, stond hij een deel van zijn unieke verzameling af ter 
bezichtiging voor de leden dezer vereeniging. 

Voor liefdadige doeleinden schonk hij meerdere malen zeld
zame stukken ten verkoop; voor studiedoeleinden was de 
koninklijke verzameling herhaaldelijk toegankelijk. 

In weerwil van zijn onbeperkte geldmiddelen werden 
manco's in de verzameling niet tegen eiken prijs gekocht. 
Zijn philatelistische secretaris, sir Edward Bacon, kocht en 
ruilde zelfs wel eens in zijn opdracht met vooraanstaande 
leden van de Royal. 

Zijn hooge positie bracht mede, dat menige serie of zelfs 
wel geheele collecties in de koninklijke verzamelingen als 
geschenk werden opgenomen. Het aannemen van zegels van 
particulieren werd evenwel hoffeljjk doch beslist afgewezen. 
Het verhaal gaat, dat wijlen Arthur Hind bij een bezoek aan 
den koning Z. M. „het zeldzaamste zegel ter wereld", dat 
den koning ontbrak, aanbood, doch deze aanvaardde dit niet. 

Met George V is een groot philatelist en een nobel mensch 
ten grave gedaald. Moge hij in vrede rusten. 

Catalogi, eng. I 
KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, AFL. 39. 

UITGAVE VEREIN DER FREUNDE DES KOHL
BRIEFMARKENHANDBUCHS, E. V., BERLIN N.W. 7, 

DOROTHEENSTRASSE 53 IV. 
Deze aflevering bevat het tweede deel der beschrijving van 

de zegels van Italië en wel de uitgiften 1861-1862 tot 1867. 
Zooals wij van dit handboek gewend zjjn is ook de bewerking 
dezer aflevering zeer interessant. Verschillende oude stempels 
worden toegelicht, op vervalschingen en nadrukken wordt de 
aandacht gevestigd. Kortom: een aflevering, die den be
werkers alle eer aandoet en die bij den meer gevorderden 
verzamelaar niet in zijn bibliotheek mag ontbreken. v. B. 

HANDLEIDING VOOR VERZAMELAARS. 
POSTZEGELS, DOOR C. J. PEELEN. 

NR. 131 DER LIBELLEN-SERIE. UITGAVE EN DRUK 
VAN BOSCH & KEUNIG TE BAARN. PRIJS ƒ0,45. 
Belooft de titel „handleiding" niet meer dan de inhoud 

geeft ? Onze eerste opwelling was, toen wij dit keurig-
uitgevoerde werkje ter hand namen: ziedaar wederom een 
vergeefsche poging om op enkele vellen druks den postzegel
verzamelaar een volledige handleiding mede te geven. Hoe 
vele van die pogingen zijn niet gedaan en hoevele niet mis
lukt ? Doch bij nadere beschouwing van den inhoud bleek, 
dat de schrijver G. J. Peelen niet te hoog had gegrepen. 
Hij is zoo verstandig geweest te volstaan met een korte 
historische schets van het postwezen — waarin wel enkele 
onjuistheden voorkomen — en van de geboorte van het post
zegel. Voorts een overzicht van de geschiedenis der Phila
telie, waarna hij de maatregelen bespreekt tegen verval
schingen, de verschillende zegelsoorten, om te eindigen met 
de beantwoording der vragen: wat verzamelen we en hoe 
komen we aan het materiaal. 

Dit alles is op prettig leesbare wijze uiteengezet en in dit 
beperkte genre — en gelukkig maar dat het beperkt werd —• 
heeft de schrijver iets tot stand gebracht, dat voor den ver
zamelaar in het algemeen of voor hen, die het wenschen te 
worden, goede vruchten kan afwerpen. v. B. 

POSTZEGELALBUM VAN LUXEMBURG. 
UITGAVE INTERNATIONAAL UITGEVERSBEDRIJF, 

AMSTERDAM. 
De voortvarende uitgevers van het Excelsior-album, een 

Nederlandsch fabrikaat, waarvan de verschillende deelen 
achtereenvolgens in het Maandblad werden besproken, hebben 
thans hun krachten gewüd aan een keurig album in blauwe 
klemband voor de zegels van Luxemburg. 

De bewerking is volkomen gelijk aan die van het Excelsior-
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album, d. w. z. eenvoudig en net, waarbij overlading van de 
bladen is voorkomen. 

Dit album is geschikt gemaakt voor den „gewonen" ver
zamelaar en voor den specialist. Voor eerstgenoemde cate
gorie gelden de genummerde bladen 1, 2, enz. De specialist 
kan tevens de bladen la. Dia, enz., benutten. De klemband 
met schroef sluiting maakt het mogelijk de niet te benutten 
bladen te verwijderen zonder het geheel te schaden. 

Enkele bladen zonder indeeling ziJn toegevoegd, zoodat er 
ruimte is gemaakt voor het opnemen van brieven, brief-
stukjes, e. d. 

Deze fraaie uitgave verdient aller belangstelling. v. B. 

Ter bescherming 
Var Verzamelaars 

en Handelaren 
^ 

België. 
Aan L'Echo de la Timbrologie ontleenen wij de volgende 

waarschuwing, afkomstig van mevr. Raymond Bierwart, 
tegen de valsche kroon-opdrukken op de Orval-serie. 

De linker afbeelding geeft den echten, de rechter den val-
schen opdruk weer. 

De volgende kenmerken worden vermeld. 
Echt: Valsch: 
A. Globe met kruis. A. Geen globe. 
B. Gebroken kruis. B. Driehoek. 
C. Groote paarlen. C. Krulvormige versiering. 
D. Bochtige, gebogen lijnen. D. Gebogen lijnen z. bochten. 
F. Rand met 7 punten. P. Rand met 5 punten. 
G. Rand van paarlen. G. Rand zonder paarlen. 
H. Schuine arceering. H. Horizontale arceering. 
De ongetande zegels uit de jaren 1914 en later. Over deze 

abnormaliteiten is den laatsten tijd heel wat te doen geweest 
in Belgische philatelistische kringen. Meer en meer stapelden 
zich de bewijzen op, dat men hier te doen had met maak
werk, dat op sluwe wijze tegen grof geld aan den man werd 
gebracht. Dank zij de onvermoeide pogingen van de Fede
ration, vooraanstaande Philatelisten en verzamelaarsvereeni-
gingen, heeft de directeur-generaal thans de toezegging ge
daan, dat voortaan op ongetande zegels een stempel 
„Specimen" zal worden afgedrukt. 

De Federation heeft in haar vergadering van 8 December 
j.1. in aansluiting hierop de volgende belangrijke beslissing 
genomen: Zij verklaart deze ongetande exemplaren, ver
schenen in 1914 en later, als zijnde geen frankeerzegels en 
als hebbende geen philatelistische waarde. Zij zullen worden 
uitgesloten van elke officieele philatelistische uiting of ten
toonstelling in België. 

Aan hen, die zich de moeite hebben getroost deze onver
kwikkelijke zaak tot een goed einde te hebben gebracht, mag 
een woord van dank niet worden onthouden. Het is nu nog 
maar te hopen, dat deze ongetande exemplaren uit de catalogi 
verdwijnen. v. B. 

Estland, vervalschingen. 
„Die Postmarke" bericht de ontdekking van een reusachtige 

vervalschingszaak van Estnische zegels. Het zijn allen vrij 
gewone zegels van Estland, zoodat niemand ooit verdenkingen 
gekoesterd heeft en de vervalschers gedurende drie jaar on
gestoord hun zegels konden verkoopen; van sommige soorten 
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schijnen er tienduizenden hun weg over de wereld gevonden 
te hebben. Door een toeval is de zaak aan het licht gekomen; 
er zijn onlangs blokken van 16 zegels met rand aan den dag 
gekomen, terwijl de echte zegels alleen in vellen van 2 X 100 
stuks gedrukt zijn. Groote handelaars in Duitschland, Enge
land en Amerika hebben deze zegels betrokken, onbewust van 
het feit dat ze niet echt waren. Het eenige dat opgevallen 
zou kunnen zijn was de lage prijs van de pakketten, waarin 
ze werden aangeboden. 

Het zijn de volgende zegels (nummers volgens Senf): 
5 t.m. 8, 10 t.m. 13, 14A, 14B, 15 t.m. 18, 20 t.m. 28, 29a, 
29b en 30. 

Om deze zaak, die in onderzoek is, nader tot klaarheid te 
brengen, worden verzamelaars, die onlangs naar aanleiding 
van zeer goedkoope aanbiedingen Estnische zegels hebben 
gekocht, verzocht om zich in verbinding te stellen met de 
redactie van „Die Postmarke", Wallnerstrasse 6, Wien I. B. 

Spanje. 
Gewaarschuwd wordt tegen de aangekondigde journalisten

serie, die binnenkort verschijnt in de waarden 1 centimo -
10 pesetas (frankeer- en luchtpostzegels). 

De persvereeniging te Madrid is gemachtigd deze uitgifte 
te doen op haar kosten, waar tegenover zij de verplichting op 
zich neemt aan de posterijen kosteloos voldoende hoeveel
heden dier zegels ter beschikking te stellen voor den verkoop 
aan de postkantoren gedurende drie dagen. Wat niet aan de 
postkantoren wordt verkocht, gaat terug naar de pers
vereeniging, die er vrijelijk over mag beschikken en die ook 
niet gebonden is aan eenige limiet bij het drukken van de 
hoeveelheden d i e zij z e l f d e n k t t e p l a a t s e n . 

Wij raden een ieder aan, deze zegels n i e t te verzamelen; 
de teleurstellingen, die de diverse series van Spanje van 1929 
en volgende jaren (Columbus, enz.) den verzamelaars hebben 
gebracht en nog brengen, mogen een dure les inhouden, v. B. 

Thule. 
Voor dit gebied, gelegen in het noordelijk deel van West-

Groenland en bewoond door een handjevol Eskimo's, zijn den 
laatsten tijd eenige „zegels" verschenen, waarvan de staat 
n. o. m. nog niet zóó nauwkeurig is bepaald, dat de verzame
laars deze zonder eenig bezwaar kunnen inlijven bij hun 
collecties. 

Het 111. Briefmarken Journal van 15 December j.1. bevat 
over deze uitgifte een uitvoerig artikel, waaraan het volgende 
is ontleend. 

Thule, een nederzetting van Eskimo's, werd in 1910 ge
sticht door den bekenden poolreiziger Knud Rasmussen, een 
Groenlander van geboorte. 

Groenland is in zijn geheel een Deensche bezitting; de 
aanspraken van Noorwegen op een deel ervan werden door 
het Internationaal Gerechtshof te 's-Gravenhage in April 
1933 afgewezen. De post vanaf Groenland wordt dan ook ge
frankeerd met Deensche zegels. Een uitzondering daarop 
maakt de frankeering van pakketten, waarvoor men vanaf 
1905 de bijzondere zegels moet benutten van de zoogenaamde 
„Grönlands Styrelse" (d. i. Groenlands Bestuur), een handels
instelling onder toezicht van den staat, die het geheele be
stuur en het handelsmonopolie van en naar Groenland in 
handen heeft. Dit bestuur heeft eigen stoombooten in de 
vaart, is gevestigd te Kopenhagen en geeft de hiervoren 
genoemde pakketzegels uit. 

Hoewel, zooals gezegd. Groenland in zijn geheel een 
Deensche bezitting is, waar het bestuur evenwel wordt ver
tegenwoordigd door „Grönlands Styrelse", maakt het gebied 
Thule hierop een uitzondering: dit ressorteert rechtstreeks 
onder Denemarken. 

In 1935 vierde Thule den dag, dat het vóór 25 jaren door 
Rasmussen werd gesticht. De vertegenwoordiging van het 
Thule-district te Kopenhagen, het Thule-kontor geheeten, 
besloot ter gelegenheid van deze herdenking eigen zegels uit 
te geven, te benutten voor de frankeering van T)oststukkcn 
tusschen Thule en Kopenhagen ea welke vervoerd worden 
met de schepen van het Thule-kontor. Terstond zij opgemerkt, 
dat de schepen van het Grönlands Styrelse dergelijke ge
frankeerde stukken ook vervoeren, wat een eigenaardig licht 
op een en ander werpt. Immers, er is dus geen sprake van. 
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dat de zegels u i t s l u i t e n d dienen voor frankoering der 
stukken, te verzenden met het schip van het Thule-kontor, 
dat n.b. slechts éénmaal per jaar heen en terug vaart ! 

Genoemd kontor gaf omtrent deze zegel uitgifte het vol
gende (verkorte) bericht uit: 

Brieven, briefkaarten en pakketten, die verzonden worden 
vanuit het Thule-district, kunnen van nu af (10 Augustus 
1935) slechts gefrankeerd worden met de voor dit district 
bestemde bijzondere zegels, wijl op statistische en hoogheid
rechtsgronden een bijzonder port voor het zeevervoer van 
en naar Kopenhagen moet worden geheven. Dit port bedf'aagt, 
ongeacht de plaats van bestemming: 

voor brieven 10 öre per 50 gram; 
voor briefkaarten 50 öre per stuk; 
voor pakketten 45 öre per 2 kg.; maximum gewicht 10 kg.; 

zendingen boven 10 kg. worden als vrachtgoed gefrankeerd. 
Alle bovenbedoelde zendingen, die te 

Kopenhagen van het Thule-kontor wor
den afgehaald of die bestemd zijn voor 
het deel van Groenland, behoorende tot 
het bestuur van Grönlands Styrelse, 
worden slechts naar het bovengenoemde 
port gefrankeerd. Stukken voor andere 
bestemmingen moeten daarentegen 

J j r * j Ä 3 ^ i b o v e n d i e n nog gefrankeerd zyn 
5SBf j ^ ^ ^ J S ; volgens het binnenlandsch tarief, waar-

V ' ' "^ 1 ;̂Qg f,ij verzending uit het Thule-district 
het verschuldigde is te voldoen door 
opplakking van de Thule-zegels. Bij 
aankomst te Kopenhagen op het kantor 
worden deze stukken dan bij gefrankeerd 
met behulp van D e e n s c h e zegels. 

Dezelfde voorschriften gelden voor zendingen van Kopen
hagen naar het Thule-district; de stukken zijn te frankeeren 
met Thule-zegels, te verkrijgen aan het Thule-kontor en aan 
het verzamelaarsloket ten postkantore te Kopenhagen. 

Uit het voorafgaande trekken wij de conclusie, dat men 
hier te doen heeft met papiertjes, die als postzegels worden 
aangediend, doch die slechts een hulpmiddel zijn voor het 
Thule-kontor voor een gemakkelijke verantwoording van de 
vracht. Zij hebben n. o. m. niets met officieele postzegels uit
staande; het verbaast ons zelfs, dat de Deensche post deze 
particuliere kwijtingspapiertjes aan het verzamelaarsloket te 
Kopenhagen verkrijgbaar stelt. 

Overdracht van hoogheidsrechten, als waarover in de be
kendmaking gesproken wordt, en waartoe in dit geval het 
postwezen behoort, aan een particuliere handelsmaatschappij 
als het Thule-kontor is, achten wij uitgesloten. Dat „hoog-
heidsrecht" gaat dan ook niet verder dan genoemd kantoor 
te Kopenhagen, want een brief uit Thule, die niet af
gehaald wordt en een verdere bestemming dan Kopenhagen 
heeft, wordt op het kontor bij gefrankeerd met Deensche 
staatszegels, nadat de afzender in Thule dit laatste bedrag 
reeds heeft verantwoord in Thule-zegels. Het is dus stuivertje 
wisselen ! 

De „serie" bestaat uit de „waarden": 10 öre geelgroen, 
15 rood, 30 blauw en 45 donkerviolet. Een enkele beelden 
wij af. 

Zoolang geen volledige klaarheid over deze „zegels" is 
gegeven, zij men met de aanschaffing voorzichtig. v. B. 

MAÉMÉMiM 

Tenlooinstellin^cn 

NEW YORK, 9-17 MEI 1936. 
Deze derde internationale postzegeltentoonstelling wordt 

gedurende bovengenoemd tijdvak gehouden. Door het propa-
ganda-comité worden vier kunstvol uitgevoerde propaganda-
zegels in diverse kleuren uitgegeven. 

De heer Leon de Raaij te Amsterdam verzoekt ons mede 
te deelen, dat hij zich als commissaris-generaal voor Neder
land voor deze expositie heeft teruggetrokken. 
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POSTZEGELTENTOONSTELLING JEUGDCLUB 
TE BREDA. 

Het bestuur der Postzegelvereeniging „Breda" heeft beslo
ten, het éénjarig bestaan der Jeugdclub te herdenken met 
het houden eener tentoonstelling van postzegels door de 
jeugdleden verzameld. 

De jeugdleden mogen alleen hun eigen zegels inzenden en 
wel in de volgende atdeelingen: afdeeling 1: twee albumbladen 
met zegels van Nederland of Koloniën; afdeeling 2: één 
albumblad naar keuze; afdeeling 3: één albumblad respectie
velijk met 5 zegels met staatshoofden, 5 zegels met landschap
pen, 5 zegels met dieren, 5 zegels met planten, 5 zegels met 
vliegtuig of luchtschip, 5 zegels met geschiedkufadige taferee-
len. 

De tentoonstelling, waarvoor zeer mooie prijzen in post
zegels en bovendien 3 albums beschikbaar zijn gesteld, wordt 
gehouden op Zondag 8 Maart 1936, van 1 tot 5 uur in de 
äocieteitszaal van „Moderne", Veemarktstraat (ingang Groote 
Markt 8), Breda; de toegang is gratis. De prijsuitreiking 
Welke dienzelfden avond zal plaats hebben om 8 uur in de 
„Beurs van Breda" (ingang St. Janstraat) en opgeluisterd 
zal worden met muziek en voordrachten door de jeugd, zal 
gepaard gaan met een extra verrassing voor alle jeugdleden. 

Het ledental der Jeugdclub bedraagt momenteel 110 en dit 
groote getal heeft het bestuur aanleiding gegeven, om voor-
loopig geen nieuwelingen meer aan te nemen. 

De groote animo moge het best blijken uit het feit, dat van 
de oprichting af, slechts één jeugdlid de club verlaten heeft 
en dit nog wel wegens vertrek naar elders. 

DE CLUB TE GINNEKEN. 
Onder groote belangstelling herdacht de Club „Ginneken" 

op Zaterdag 11 Januari 1.1. het feit, dat zij 10 jaar geleden 
op initiatief van den huldigen voorzitter dr. E. M. Gommers 
in hotel „Dennenoord" werd opgericht. 

Onder de talrijke aanwezigen merkten wij o.m. op den bur
gemeester van Ginneken jhr. mr. Th. E. Serraris, den heer 
J. C. Cramerus, voorzitter van de Postzegelvereeniging 
„Breda", den heer L. C. A. Smeulders, administrateur van 
het Ned. Maandblad voor Philatelie, een tweetal bestuurs
leden der V.V.V. Ginneken Vooruit", den heer Ch. Boks, voor
zitter van de Antwerpsche Postzegelclub „Philatelisme", den 
heer G. D. van den Berg Hzn. en een aantal jonge meisjes, 
leden van de jeugdpostzegelvereeniging, die haar hoofdleider, 
dr. Gommers, een bloemenhulde kwamen brengen. 

Tijdens de receptie nam de heer ir. Hagedoorn, voorzitter 
van de feestcommissie, het woord, om in welgekozen woorden 
dr. Gommers te huldigen voor zijn initiatief en leiding. Pes
simisten, aldus spreker, zagen in deze Club een mogelijke 
aanleiding tot versplintering van de bloeiende Bredasche ver-
eeniging, maar instede van tot verwijdering te leiden, heeft 
juist deze Club ertoe medegewerkt de banden tusschen de 
Philatelisten te verstevigen. Spreker eindigde zijn rede met 
het uitspreken van den wensch dr. Gommers nog vele jaren 
aan het hoofd van de Club „Ginneken" te mogen zien. 

Hierna werden ververschingen rondgediend, welke door den 
heer Kimmel, eigenaar van „Dennenoord", aan de Club en de 
gasten werden aangeboden, waarvoor de heer Kimmel bü 
monde van den heer Hagedoorn dank mocht oogsten. 

Na afloop van de receptie vereenigden bestuur en gasten 
zich aan een diner in „Dennenoord". Tijdens het diner nam de 
heer Cramerus het woord om in spontane bewoordingen dr. 
Gommers te huldigen voor zijn arbeid in dienst van de Phila
telie, als leider der Club „Ginneken" en als hoofdleider der 
Jeugdclub. Spreker achtte het zich tot een eer aan dr. Gom
mers voor diens groote verdienstei het eere-lidmaatschap der 
Postzegelvereeniging ,,Breda" te mogen aanbieden. Dr. Gom
mers dankte bewogen voor de eer hem door zijn philatelisten-
vrienden aangedaan en zeide gaarne het eere-lidmaatschap 

te aanvaarden, hetwelk hij hoopte zich door voordurende 
activiteit in dienst der philatelie nog verder waardig te 
maken. Br. C. 

KONINKLIJKE POSTZEGELVERZAMELAARS 
TE LONDEN. 

Tijdens de begrafenisplechtigheid van koning George V 
van Engeland waren de volgende koninklijke verzamelaars 
in de Engelsche hoofdstad: Leopold III van België, Karel II 
van Rumenië, koningin Maud van Noorwegen, de kroon
prinsen van Italië en van Zweden, 

EEN „POSTZEGEL-DAG" IN DUITSCHLAND EN 
OOSTENRIJK. 

Waarom, na de boeken- en de anti-lawaai-week en de 
moederdag ook niet een postzegel-dag ? Het idee is in 
Duitschland ontstaan en voor het eerst in Oostenrijk in ver
vulling gegaan. 1 December 1935 is daar de „Tag der Brief
marke" gevierd, uitgaande van de Bond van Oostenrijksche 
Philatelistenvereenigingen. Deze dag is een geweldig succes 
geworden. De clou was een kleine tentoonstelling, die drie 
dagen geopend was en door meer dan 10.000 volwassenen en 
3000 schoolkinderen bezocht werd. De inzendingen waren 
alle anoniem, en gaven een indruk van de vele verschillende 
manieren waarop men verzamelen kan, terwijl de Oosten
rijksche post een groot aantal ontwerpen en proeven van de 
series van de laatste jaren liet zien. Het postkantoortje met 
een speciaal stempel had het zoo druk, dat er nu en dan niet 
minder dan 14 beambten van 's morgens tot 's avonds bezig 
waren. De dag werd geopend met een rede van minister 
Stockinger, zelf een bekend verzamelaar. Alle kranten wjjdden 
lange artikelen aan den postzegeldag; ook de radio en de film-
journaals stonden in het „teeken" ervan. De „Postmarke" is 
opgetogen over het succes; duizenden zijn voor het verzamelen 
gewonnen en men verwacht een nieuwe bloeiperiode van de 
philatelie. 

In Duitschland werd de zaak op geheel andere wjjze aan
gepakt, daar is de postzegel-dag, op 7 Januari, geheel in 
dienst gesteld van het „Winterhilfswerk". De Philatelisten ver
kochten, in samenwerking met de post, op dien dag overal 
de weldadigheidszegels, waarvoor zij vrij reizen hadden op 
alle post-auto's. Verder werd er voor de philatelie propa
ganda gemaakt door kleine tentoonstellingen in verschillende 
plaatsen, terwijl eveneens op 7 Januari de plechtige op
richtingsvergadering van het Rijksverbond der Philatelisten 
gehouden werd. 

Maar nu zal het idee van den postzegeldag ook al voor 
Duitsche propaganda worden gebruikt. Wij ontvingen een 
circulaire van het Rijksverbond der Philatelisten, waarin o. a. 
het volgende te lezen staat: Het Rijksverbond zal den post
zegeldag ook in het buitenland doorvoeren, waarbij de 
Duitsche feest-briefkaart het bericht zal verbreiden van de 
vroegere verdeeldheid van Duitschland en de eenheid van nu 
onder het Hakenkruis. Onder de landen en steden, waar men 
plannen heeft voor een dergelijke postzegeldag, komt ook 
Liberia (met Monrovia) voor ! Voor Nederland worden ge
noemd: Amsterdam, Den Haag en Vlissingen. — Als het 
noodig is, kunnen wij het hier echter alleen nog wel af ! 

OOK FRANKRIJK KRIJGT EEN POSTMUSEUM. 
De wensch van velen om tot de stichting van een post-

museum over te gaan, zal dan eindelijk worden vervuld. Bij 
den bouw van het nieuwe ministerie van P.T.T. is met de 
inrichting van een postmuseum reeds rekening gehouden, 
doch aangezien het nog wel eenigen tijd zal duren vóór dit 
gebouw geheel gereed is, zal voorloopig het museum worden 
gevestigd in de Rue de Crenelle 97 te Parijs. Binnenkort 
wordt het voor het publiek opengesteld. 

DE TOENEMING DER LUCHTPOST IN FRANKRIJK. 
Meer en meer wordt het vliegtuig voor het postvervoer in 

Frankrijk benut, hetgeen moge blijken uit onderstaande 
getallen. 

In 1920 bedroeg het gewicht der luchtpost rond 1.166.500 
kg., in 1925 31.000.000 kg., in 1930 76.600.000 kg. en in 1934 
111.106.000 kg. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Lil A D V E R T E N T I È N m 
Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

POSTZEGELBOEKJES NOODIG? 
Vraagt bemonsterde offerte aan 
T . D E J O M G T z n . , 
2e Dorpsstraat 30B, Z E I S T , 

genummerd. Recapitulatie o/d. omslag. 
KWALITEIT PRIMA. (3) 

Blz, 

100 Emmazegels f 1,60 
100 s. nieuwe kind f 15,--
100 s. zomerzegels f 16,— 
100 121/2 „ f 6,50 

Te koop gevraagd: 
Nieuwe Itinderzegels 6 c. f 2,— p. 100, 
zomerz. 6 c f 2,—, Ï c f 2,50 p. 100, 
België tentoonstelling i , jo f 3,—, 
Engeland Jub. 21/9 d. f 3,— p. ico, 
alle 25 pf. gel. luchtpost; weldad. 
van Duitschland. Gewone en betere 
soorten en kilo's Nederland en Kolo
niën, elke kwantiteit. 

H. DREYFUSS, 
AMSTERDAM. 

A n n a Vondels t r . 4, Gi ro 86326. 
( i?) 

Groote Partijen 
Nederland Weldadigheid, enz. 

t e k o o p g e v r a a g d . 
Aanbiedingen aan B. J . ABRAHAMS, 

Stille Veerkade 10, Telefoon 116976, 
DEN HAAG. (36) 

S a a r g e b l e d . A a n g e b o d e n : 
132—138 k f 6,25. Ook kleine en 
141—147 a , 7,75. 
165—171 4 „ 6,30. ändere series. 
Gevreiagd: Duitsche Weldadigheid. 
Porto aam. extra. Gjro 45124. 
W. SAALBERG, SCHIEDAM. (48) 

Te koop gevr. in elk kwant.: Engel., Zilver-
Jub. i^U a., België Tent. I en 1V2, fr. 1934, 
Duitschl. div. 2S Ph. zegels Yv. Nos. 358, 392, 
393.419, 420, 424, 42 ; , 433, 434, 437, 438, 465, 
466, 469,476,477,478,479,482, 502, 508, 519, 
520, 521 en 527. Vlgp. goudw.Zepp.br. Zichtz. 
of aanb.: Van Seventer, Keizerstr., R'dam. (52) 

n«**»«i«g««v>»««««*««*i Z i C H T Z E N D I N G E N 
NEDERLAND EN KOLONIËN 

EN EUROPA-ZEGELS. 
PRIMA EXEMPL. LAGE PRIJZEN. 

W. M. F. SUTHERLAND, 
ALBR. THAERLAAN 49, UTRECHT. 

14S) 

Gelegenheidsaanbieding. Bod gevraagd op 
t4ederl. Tijdschrift voor Postzegelkunde, 
compleet, oók de eerste gehectografeerde jrg , 
38 jaargangen 1884 tot en met 1921, in 14 
keurige zwarte banden, met gouddruk titels. 
H. Lompe Fzn., Bolswordervreg 29, Sneek. 

(3?) 

100 gram strooken van de pakket-
post met zegels van 40, 50, 60, 70 
cent, vliegpost, jubileum, enz. voor 
f 1,— franco; V4 küo v. f 2,— fr. 
Giro 222932. A. CSKES, Gorinchem. (40) 

Te koop gevraagd plaatnummers 
koerseetende serie. 

L. JANSSENS, Spoorlaan 44, 
Tilburg. (Lid „Breda", 496). (38) 

RUIL. (HOE, nader overeen te komen.) 
Af te geven postfr. Sarre Nothilfe series 
tegen postfr. commémoratifs en vliegpost 
U.S.A. of frankeerzegels Nederland postfr. 
Brieven onder No. 41 administratie Maandblad 

FRANSCHE KOLONIËN. 
Levering van zoowel klassieke 

als moderne zegels. 
Prima kwaliteit. tage prijzen. 

ZICHTZENDINGEN 
tegen referenties en volgens 
mancoiijst. Al mijn zegels zijn 

gegarandeerd echt. 

JEAN VRIJDAL, 
A V E N U E M O N T É F I O R E 51, 
E S N E U X ( B E I . G I Ë } . (720) 

B. T. 

Verzoeke oflerte van 
Zomerzegels 5 en 6 cent ; 
6 c. zegels Weldadigheid 
van 1933,1935, Zeemanserie. 
Verder de 36 c. en de 80 c. 

A B R A H A M S , Stille Veerkade" 
Telefoon 116976. DEN H A A G . 

1 

> 
10, 

(37) 
OYtRZEE-landen verxamelaors. 

Uit een mooie collectie worden na opgave van 
verlangde landen en Yv. nos. heden nog tegen 
zeer lage prijzen zichtzendingen gemaakt na op
gave van ref. Alléén prima kwoliteit. Vraagt 
nog heden aan. Van Seventer's Postzegel-
handel, Keizerstraat, Rotterdam. (53) 

Ronilzeniiiiigsverkeer. Van Ie Vliegpostzegels, geheele wereld. 
2e Europazegels , w.o. zeer veel weldadig

heid, herdenk. , gelegenheïdzegels, enz . 
3e Moderne Fransche en Britsche Koloniën. 
(Silver Jub . zeer rijkelijk ver tegenwoordigd) . 

Zicht termijn 5 dagen, ver reken ing b innen 14 dagen. Geeft U vrijblijvend op 
als deelnemer en U on tvang t ui ts lui tend mater iaa l , dat interesseert. Elke 
rondzending bestaat u i t ca. 8—10 boekjes, loopend over hoogstens 10 deel
nemers, zoodat zeer ru ime keuze bestaat . De doorzendkos ten behoeven U niet 
af te s c h r i k k e n ; deze worden op speciale wijze grootendeels door mij gedekt . 
a. VAN HOCXEN, BUS S22, ROXXERDAM. (44) 

Prüs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 by vooruitbetaling. 
Postz. w. niet in bet. gen. 

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

(42) 

m Te koop gevraagd ^"f 
■ Kilowaar (en zegels per looo en meer), 1 
1 elke hoeveelheid. Brieven met prijs. 1 
■ Te koop: 
1 50 versch. Portugal 

J 100 „ 
D 100 Dantzi^ 
1 ICO Bulgarije 
V 100 Tsjecho Slowakije 
1 ïoo Polen 
1 200 , 
1 100 Zwitserland 
1 100 U S.A. 
fl ïoo Zweden 
■ 100 Sovjet, Yvert 110 fr. 
1 2000 versch geheele wereld 
■ Memel, vliegpost 8—19 i . 14 
■ Denemarken, Andersen cpl. 
m Zweden, Rijksdag Jub. 
m Rusland 218—222,5 w. p. 10 s 
M 150 Sovjet R., iets moois 
■ Luxemburg, weid. 1925 verpl. 

1 G i r o 40215. P o r t o 

■ 
f 0,2 S 
» 0)6 S 
> 0,6 ■ 
» 0,6 1 
- °.3 ■ 
 0.3 1 
» 0.7 1 
. 0,6 1 
- I . ; 1 
• 0,5 S 
. i , s 1 
. i,— ■ 
' °'' m 
<• o,3 ■ 
 0.3 1 
. o,6 ■ 
 3.5 W 
» 0,2 I 
ex t ra S 

■ aoHN G o e o e : , 1 
1 B R E D E R O D E S T R A A T 46, 1 
1 AMSTERDAM, W. (43) f 

CATALOGUS NEDERLAND EN KOLONIËN 
1936, uitgave van de Nederl. Vereen, van 
Postzegelh., welke begin Maart a.s. zal ver
schijnen, zal nu ook alle Vliegtochten van 
Nederl. en Kol. bevatten. Indien U tijdig 
wilt ontvangen, stort dan nog heden f i,— 
plus f 0,25 porto op mijn girorekening 
87232 en U ontvangt deze direct na ver
schijneHj aangeteekend per post, met phila
telistische frankeering. Levering van alle soor
ten Albums, Supplementen en andere Phil, 

benood jgdheden. 

VAN SEVENTER'S POSTZEGELHANDEL, 
Keizers t raa t , ROTTERDAM. (51) 

^mwßimm>^^vm'm^^m^'m^'m^mt^^mmm^ß^mmßmßwwmf'mv^m^<mmß ^ p * » " »  ^ ^ » ^ 

I POSTZEGELVEILING No. 2701 
Z A L E I N D E M A A R T P L A A T S V I N D E N . 

Deze veiling omvat: 
EEN VERZAMELING NEDERLAND EN KOLONIËN, 

EEN WERELDVERZAMELING, 
EEN AFDEELING RESTANTEN. 

De geïllustreerde catalogus wordt te zijner tijd gaarne gratis aan ernstige reflectanten toegezonden door 

Holland's oudste veilinghouders, 

Jl. L ¥AIM l&DiTiN'S lß®STSE@lglLHANI&IEIL N.¥., 
Delftschevaart 44 , - Telefoon 5 5 2 5 9 , - Postrekening 17369, - Rotterdam, O. < 

VEILINGEN SEDERT 1892. (33) 
mt^ - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ih^iAi^hAitffei 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

http://goudw.Zepp.br


PRACHT-COLI-eCTIES. 
lo vcfsch „Pro Juvencute" Zwitserland f 0,50 2j versch 
dit04.f i,2J 150 versch Bulgarije f 1,75 75 versch Saargebied 
f 2,25 50 versch Kaukazie hooge cataloguswaarde f i,— 
50 versch Roemenie (alleen vliegpost en jubileum) f 1,7 j 
Amerika vlucht Graf Zeppelin, i 2, 4 Mk , compleet ongebr 
f 4 50 Chikagofahrt Graf Zeppehn 1933, 2, 4 Mk , ongebr 
f4,— Olympiade 1936 compl 3 stuks ongebr f o,jo. Pono extra 

TE KOQr* GEVRAAGD 3 
betere kiIowaar(Ned en Kol), weid en luchtpostzegels per 100. 

NEDERLANDSCH POSTZEGELHUIS. 
Da Costakade 26, Utrecht (Lidl PH V) 

Postgiro 119779 (t/n van Uitg De Pijl, Utrecht) (47) 

Door de vele aanvragen van onze deelnemers 
aan ons rondzendveikeer, ziju wij besloten 
om, met ingang van 1 Maart a s aan ons 
rondzendverkt er een specialen 

N I E U W ^ I G H E D E I V D I E N S X 
m te lasschen Zij, die hiervoor interesse 
hebben, gelieven he t gratis prospectus hier* 

mtrent aan te vragen Zij, die nog geen deel* 
nemer of inzender van ons rondzendverkeer 
zijn, vragen nog heden het gratis prospectus 
RONDZENDVERKEER „HET CENTRUM". 
Nieuwstr 36 Postrek 265135 Rotterdam (̂ 6; 

Nederland en Koloniën 
MIJN SPECIALITEIT 

SEDERT 1890. 
Zichtzendingen tegen referentiën, 

W. WDB^PI^AÏÏIHI, 
LUGANO (ZWITSERLAND). (3,) 

ALLES PRIMA GEBRUIKT ! 
1935 Kinderzegels, per serie . . . ƒ 0,18 

10 series ƒ1,65; 100 series -15,— 
Lueht\aart±ondszegels, 10 st - 1,— 
Zomei zegels, per sei ie . . - 0,18 
10 seiico ƒ1,70; 100 series -16,— 

Roltnd 2-z , z. wm , cpl ser. (18 w.) - 9,— 
Roltnd 2-2 , m wm , cpl ser (13 w.) - 1,75 
Roltandmg 4-zijdig, cpl ser (24 w.) - 3,50 
PAKKETTEN (gemaakt uit eigen voor-

laad, géén uitschot) 
Nederland, 50 verschillende . . . . - 0,20 
Nederland, 100 verschillende . . . - 0,50 
Nederland, 150 verschillende . . - 1,30 
Ned -Indie, 50 verschillende . . - 0,30 
Ned -Indie, 100 verschillende . j . - 1,20 
Curacao, 20 verschillende , , . ^ ^ ^. - 0,90 
Suriname, 25 verschillende w^^lff* - 0,75 
Geheele weield, 500 verschillende . - 0,60 
Uitgebreide Catalogus 1935-1936 van Neder
land en Kolomen, bewerkt door P C. Korte
weg en anderen, per exemplaar ƒ 0,50 
Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 
Postgiro 224451. Porto steeds extra. (687) r Philatelisten wekt Uw ori' 

georganiseerde kennissen-
verzamelaars op tot aan
sluiting bi) een vereeniging 

' ^ 

^4}p!f 
In mijn zichtzendingen vindt U: 

Een keur van goede postzegels 
zoowel EUROPA als OVERZEE, 

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

Maakt ook U eens kennis met den inhoud mijner 
hoekjes Het kost U vrijwel mets, 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 iil94i Giro 37029 
:33>. 

l^€^ 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZECELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 
Van 

■mx m») eens bij ^»ze'van'oixjef et Verzoeke m») ihëns'bij Wi)Ze"van/pi 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van .tenigzeodmg. {Handteekemtw) 
(24) ^ ^ Ä fliMM^ 

Britsche Koloniale Zegels. 

INDIEN GIJ HET VOORNEMEN HEBT 

Zeldzame Britsche Koloniale Zegels 
TE KOOPEN OF 
TE VERKOOPEN, 

MOET QnrU ÏNVERBINDING S T E L ^ T ^ 
MET DEN LEIDENDEN HANDELAAR 

«|M' 
IN BRITSCHE KOLONIALE ZELDZAAMHEDËN, 

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



T
H

E
O

D
O

R
E

 
C

H
A

M
P

IO
N

. 
= 

P
A

R
IJ

S 
- 

1
3 R

u
e O

ro
u

o
t 

1
3 

- 
P

A
R

IJ
S 

(9
e

). 
=

 

C
atalogus Y

V
E

R
T & TE

LLIE
R

-C
H

A
M

P
IO

N 1
9

3
6

,4
0

e u
itg

ave. 
P

rijs: 
fr. 

4
2
,—

 
P

o
rto 

ex
tra: 

fr. 8
,3

0 (aan
g
eteek

en
d
). 

V
E

R
Z

A
M

E
L

A
A

R
S

! 
O

n
tb

rek
en 

U
 som

m
ige 

zeg
els? 

W
ilt 

g
ij 

d
e 

led
ig

e 
vakjes 

in 
u
w

 album
 

aan
v
u
llen

? 
Z

en
d
t 

o
n
s d

a
n 

u
w

 

M
A

N
C

O
L

IJ
S

T
E

N
. 

O
n
ze 

b
ijzo

n
d
ere 

o
rg

an
isatie, 

eenig 
in h

aar 
so

o
rt, 

stelt 
o
n
s in staat 

U
 b

ijn
a 

alle zegels 
te 

verschaffen, 
w

elk
e 

g
ij 

zo
ek

t, 
z

o
n

d
e

r 
e
e
n

ig
e 

v
e
r
p

lic
h

tin
g 

v
o

o
r 

U
, 

teg
en 

Z
E

E
R 

G
E

R
E

D
U

C
E

E
R

D
E 

P
R

IJ
Z

E
N

, 
in 

eerste 
soort 

ex
em

p
laren 

e
n g

eg
aran

d
eerd

. 
(Z

eg
els 

v
a
n zek

ere 
b
elan

g
rijk

h
eid 

w
o
rd

en 
o
p verzoek 

g
em

erk
t). 

O
n
s 

„
B

U
L

L
E

T
IN

 
M

E
N

S
U

E
L

"
, 

su
p
p
lem

en
t 

v
a
n d

e
n C

atalo
g
u
s, 

b
ev

at 
b
o
v
en

d
ien 

G
E

L
E

G
E

N
H

E
ID

S
A

A
N

B
IE

D
IN

G
E

N
. 

♦ 
In v

erb
an

d 
m

e
t o

n
ze 

v
o
o
rd

eelig
e 

aan
k
o
o
p
en

, 
kunnen 

w
ij 

o
n
ze 

afnem
ers 

d
aarv

an 
laten 

p
ro

fiteeren
. 

♦ 
P

R
O

E
F

N
U

M
M

E
R 

G
R

A
T

IS 
E

N
 F

R
A

N
C

O
 

O
P 

A
A

N
V

R
A

A
G

. 

N
.B 

E
lk 

eerste verzo
ek o

m
 een zich

tzen
d
in

g 
m

o
et verg

ezeld g
a
a
n va

n 
referen

tiën o
f va

n een 
vo

o
rsch

o
t, 

d
a
t 

even
tu

eel 
w

o
rd

t teru
g
b
eta

a
ld

. 

T
H

E
O

D
O

R
E

 
C

H
A

M
P

IO
N

. 
= 

P
A

R
IJ

S 
- 

1
3 R

u
e D

ro
u

o
t 

1
3 

. 
P

A
R

IJ
S 

(
9

e
)

|
= 

(49) 


