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123'POSTZEGELVEILING 
EINDE APRIL A.S., TE 'S-GRAVENHAGE, 
HOTEL „VICTORIA", SPUISTRAAT. 

Inzendingen voor deze in bewerking 
zijnde veiling kunnen, indien toe
zending per omgaande geschiedt, nog 
worden aangenomen, mits prima 
kwaliteit. Vraagt de gunstige veiling
condities. - Renteloos voorschot! 

Geïlustreerde catalogi gratis op aanvraag. 
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— S P E C I A A L C A T A L O G U S 1 9 3 6 . —. 
^ Uitgave Ned. Ver. van Postzegelhandelaren ^ 

1 ̂  verschijnt einde Maart a.s. ^ 
1 ̂  Vele verbeteringen en veranderingen. ^ 
1 = Zeer belangrijke af deeling Luchtpost! —; 

s Prijs f 1,— plus 12 et. porto. ^ 
= BESTELT HEDEN NOG! GIRO 117396. = 

J.K.RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
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Zooeven verschenen: 1 

FAVORIET-ALBUM 
voor de postzegels van Nederland 
en zijn Overzeesche Gewesten. 

1 Bewerking volgens Excelsior- 1 
1 systeem, maar ruim voorzien van j 
1 ' cliché's. Prima houtvrij papier, 

plaats voor alle typen van de 
1 portzegels, alle kopstaande op- j 
1 drukken, belangrijke kleurverschil- j 
1 _ len, enz., enz. — Het geheel 
1 in een keurigen schroefband. j 

Het mooiste album, dat ooit van 
Nederland en Koloniën is ver- j 

1 schenen. Door het toegepaste sys- j 
teem kunt U alles naar verkiezing 1 
met of zonder afwijkingen ver- 1 
zamelen, omdat alle afwijkingen 

1 op a-bladen zijn ondergebracht. 1 

Prijs f 3 , 50 plus porto. 
Idem op ivoorcarton in klemband 
prijs f 6, — plus porto. 

HEKKER'S 
POSTZEGELHANDEL N.V.J 
nirectie: P. J. Hekker, beëedigd makelaar en philatelistisch expert. 1 

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

j Steeds gaarne bereid ook uw philatelistische belangen 
(i3) naar beste weten te behartigen! 

N.V. DRUKKERIJ BORGKOUTS - ROTTERDAM 



Postzeflclhandel p . Hoogerdjjk, 
HOLENSTBUT 22, DEN HM». 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

UITGEBREIDE CATALOGUS 
VAN NEDERLAND E N KOLONIEN, 

bewerkt door P . C. Korteweg. 
1935-1936. — Prijs 50 cent. 

NEDERLAND. 
1919. 40 en 60 op 30 et. (2 stuks) . . . 
1927. Roode Kruis (5 stuks) . . . 
1930. Rembrandt (3 stuks) . . . . 
1932. Vreemdelingenverkeer (4 stuks) 
1934. Crisis (2 stuks) 
NED.-INDIE. 
1932. Leger des Heils (4 stuks) . . . 
1933. Crisiswerk (4 stuks) . . . . 
1935. Militaire Tehuizen (4 stuks) . 
1934. Emma-zegel (1 stuk) . . . . 
1932. Luchtpost 50 op 1,50 (1 stuk) . 

. ƒ0,10 
. . - 0,55 
. . -0,30 
. . -0,45 
. . -0,12 

. . -0,55 

. . -0,30 

. . -0,50 

. . - 0,10 

. . -0,15 
PORTO EXTRA. 

Prüsiflst van postzegelpakketten, albums en alle 
benoodigdheden, op aanvraag gratis verkrijgbaar. 
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Zeer voordeelige aanbieding diverse series. 
Creta, coli, ä 25 versch. echte en fraaie z., Yv. 30 frs. ƒ 0,60 
Denemarken, vliegpost 1934, nrs. 6/10, 10, 15, 20, 50 

öre en 1 kroon, gebr - 0,85 
Eng. kol., zilv. reg. jub. George V 1935, coli. 25 vrsch. * -1,25 
Hongarije, vliegpost 1918, nrs. 1/2, Yv. 35 frs.^ cpl. * -0,85 
Id., jamboree 1933, Yv. 462/466, 5 w., serie cpl. * . . . -0,85 
Italië, 1926, Yv. 186/191, St. Franc. v. Ass., geh. cpl. * -0,75 
Id., 1930, Yv. 258/262 en vlgp. 18/20, F. Perruci, cpl. * -2,50 
Id., 1930, Yv. 263/271, Virgil., 15 c. t.m. 10-1-2>^ 1., c. * -2,50 
Id., 1930, vliegp. 21/24, Virgil., 4 w., cpl. nom. 1. 2i;-^ * -2,50 
Id., 1933, vliegp. 42/47, vl. Zepp. n. R. de Jan., 6 w., c. * - 7,75 
Id., 1934, vlgp. 52/55, Rome-Buen. A., kl. opl., 4 w., c. * - 2,80 
Id., 1934, vliegp. 78/83, vl. Rome-Mogad., 6 w., cpl. " -3,60 
Ital. Kol., series „Societa Africana" voor Cyrenaica 

(44/47), Tripolis (56/59), Eritrea (120/123), Somali 
' (112/115), 4 series, 16 w., cpl. * - 1,50 
Letland, 1922, Yv. 91/92, 50 en 100 r., Yv. 100 frs., cpl. - 2,— 
Id., 1928, Yv. 143/148, vrijheidsb., c, onget., Yv. 40 f. * - 1 , — 
Id., 1925, Yv. 113/117, cpl. * -1,50 
Rusland, enkele koopjes: 139/143 * ƒ0,35; 153/156 * 
ƒ0,65; 169/173 roode opdr. * ƒ0,55; 164/167 * ƒ0,50; 
223/22« * ƒ0,35; 227/230 * ƒ0,45; 359/364 * ƒ0,45; 
450/453 * - 0,30 

Vliegpost 20/21, -Zeppelin, 40 en 80 kop., Yv. 50 frs., 
cpl. * ƒ1,30 

27/30, Noordpool-tocht, onget. ƒ3,25; get -3,75 
31/32, Interna. Pooljaar, cpl -1,40 

Vraagt toezending onzer uitgebreide aanbiedingen series, enz. 

AUF DER HEIDE'sPOSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, Surinamelaan 31. (5) AMSTERDAM, Gravenstraat 17. 

MAX POOL 
DENHÄÄO, STEVnVSTRAAT 70. 
AANKOOP-VEILINGEN -VERKOOP. 
Telefoon 554629. Postrekening 61989. 

74e Postzegel veiling 
Maandag 23 tot en met Donderdag 27 Haart 1936, 

telkens des avonds 7 nnr 30, 
in Hotel „POLEN", Rokin, te AMSTERDAM. 

KI*IKD A C E N : 
DEN HA&G: (ten kantore) Donderdag 19 Maart van 

101^—5, des avonds van 7}^—lO uur, en 
Vrijdag 20 Maart van lOj^—3 uur. 

AHSTERD&H: (IN DE VEILINGZAAL) Vrijdag 20 Maart, 
des avonds van 7—lO uur, Zaterdag 21 
Maart van IOI4—5, Zondag 22 Maart 
van 10J4—2, Maandag 23 Maart van 
10}^—5 uur, alsmede vóór den aanvang 
der zittingen. 

Dexe hoogst belangrijke Teüing bevat o.m. pracht-afdeeling 
Nederland en Koloniën, w.o. ie emissie in luxe ex., paren, 
strippen en blokken, alsmede 2 eX. fontdmk 5 CBnt Oranje, 
enz., terwijl o.a. van Curacao en Suriname de portzegels 
in alle typen compleet zijn. 
Verder Eoropa en Ovorzee zeer belangrijk, w.o. de grootste 
rariteiten, talrijke schaarsche moderne series, enz., enz. alsmede 
wederom een zeer uitgebreide afd. pracht-restantverzame-
melingen, albums, boekjes met zegels, enz. 

■ ■ ^ ■ ^ ^ De geïllustreerde catalogus wordt hen, die op 
B ^ ^ ^ veilingen koopen, gratis en franco, op aanvraag 
toegezonden, en is eveneens aan de zaal verkrijgbaar. 

Mijne a.s. ' 75e veiling is reeds in bewerking; 
bijvoegingen voor DEZE veiling worden nog 
tot 19 Maart a.s. tegemoet gezien, terwijl voor 
daaropvolgende veilingen STEEDS kan worden 
ingezonden. 

Wilt O dan ook verkoopen, wendt u nog heden tot mij! 
Vraagt de gunstige veilingcondities. Bij belangrijke objecten 
kan persoonlijke bespreking ten UWent plaats vinden, terwijl 
op verzoek reUtelOOS VOOrSChot wordt verstrekt. 

Discretie verzekerd! 
Collecties en partQen worden eveneens STEEDS tegen 
CONTANTE betaling ingekocht! 

MkX IPOOL 
DEN HAAG, STEVINSTRAAT 70. 

■ Telefoon 554629. Postrekening 61989. 
Bankiers: Amsterdamsche Bank N.V., Den Haag. 
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ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

NederlandSGh Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 23 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 29 TENTOONSTELLINGEN. 

15e Jaargang. Breda, 16 Maart 1936. Nr. 3 (171). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De adminis t ra t ie b e h o u d t zich het 
recht voor adve r t en t i en , zonde r opgaaf 
van redenen, ter p laats ing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, j . D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
Maastricht; al wat Nederland en 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, 2 . ; buitenlandsche poststujtken 
aan J . J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 2jr , Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Bceklaan 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-Kolfï, J. A. Kastein, K. E. König, R. E. P. Maier, 
J. G. Millaard, mr. J. H . van Peursem, Leon de Raaij. 

To t het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en vefdere 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 yjiiy. 

SAMOS EN ZIJN POSTWEZEN. 
II. 

B. Postverkeer naar het buitenland. 
Men verzekert, dat in 1878 alle voor het buitenland be

stemde poststukken van Samos verzonden werden naar de 
kanselarij van het vorstendom te Smyrna, die in directe ver
binding stond met de zich aldaar bevindende internationale 
postkantoren. Omgekeerd nam deze kanselarij ook alle post
stukken voor Samos in ontvangst van de internationale post
kantoren te Smyrna en maakte die over aan het centrale 
hoofdkantoor te Vathy van het vorstendom Samos, dat uit
sluitend het postverkeer over het eiland bezorgde. Maar 
vanaf 1880 werden ook buitenlandsche postkantoren op Samos 
ingericht, zoodat in 1912 in de hoofdstad Vathy drie vreemde 
postkantoren bestonden: een Turksch, een Oostenrijksch, een 
l'ransch, en bovendien een Grieksch ontvangkantoor voor 
poststukken, te verzenden met Grieksche schepen. 

a. Het Turksche postkantoor op Samos. 
Het Turksche, of juister, het 

ra/» ' " keizerlijk Ottomaansche postkan
toor zal vermoedelijk in 1880 te 
Vathy opgericht zijn. Het verleen
de zijn tusschenkomst voor het 
postverkeer met de om Samos lig
gende landen onmiddellijk, alsmede 
met het overige buitenland. Het 
verzorgde eveneens het telegram
verkeer van en naar Samos als 
eenig kantoor, tot aan zijn ophef

fing in 1912. Gebruikt werden steeds ter frankeering de ge
wone Turksche zegels en poststukken zonder bijzonderen 
opdruk. De post, bestemd voor plaatsen in Turkije, was te 
frankeeren volgens het Turksche tarief voor het binnenland. 
Trouwens qua posttarief werd Samos volmaakt beschouwd 
als Turksch gebied, geheel in strijd met de rechten van het 
vorstendom. De directeur van het postkantoor was een Turksch 
ambtenaar, die een telegraafbeambte en een besteller onder 
zich had. Het bestellen der post in Vahty (voor zoover die 
niet reeds door de inwoners zelf werden afgehaald) werd ver
richt door de brievenbestellers der vorstelijke Samos'sche 
post, die zelfstandig alle postverkeer op het eiland bezorgde. 

Toen in November 1912 de omwenteling uitbrak, vluchtten 
de ambtenaren; het kantoor werd opgeheven; Turkije moest 
zijn laatste rechten op het eiland opgeven. 

b. Het Oostenrijksche postkantoor op Samos. 
Het keizerlijk-koninklijk Oostenrijksch postkantoor op Sa

mos werd in 1881 in Vathy opgericht, vermoedelijk in Maart. 
Het was aan het agentschap van de „Oesterreichische Lloyd" 
toegevoegd en werd bestuurd door den vertegenwoordiger 
dezer stoomvaartmaatschappij of door één harer bedienden. 
In 1902 zond de Oostenrijksche postdirecteur te Constanti-
nopel tijdelijk een postambtenaar, die na 4 jaar weer het 

i^^moj^ 

I eiland verliet. Van alle postkantoren 
op Samos was stellig het Oosten
rijksche het belangrijkste; het had 
het grootste aandeel in het aanzien
lijk brief-, pakketten- en geldverkeer 
met de geheele wereld. Gebruikt 
werden de gewone zegels van de 
Oostenrijksche levantpost met para-
en piaster-opdrukken en vanaf 1903 

1 ook de lage waarden met opdruk 
„Centimes", die een kleinigheid voor-

deeliger waren. Beide soorten zegels waren aan het loket te 
koop. Gemengde frankeering met paras en centimes zijn zeld
zaam, ook gehalveerde zegels van 10 paras, van 1 en van 
2 piaster, alsmede uitgeknipte stempels uit kruisbanden, als 
zegels gebruikt, ontstaan door gemis aan zegels op het kan
toor, veroorzaakt door het in quarantaine vasthouden van een 
schip dat nieuwe zegelvoorraden aanbracht. 

Ten gevolge van het in bezit nemen van Samos door Grie
kenland moest ook het Oostenrijksche postkantoor zijn werk
zaamheden staken. De laatste datum van bestaande afstem
pelingen is: 15 December 1914. 

c. Het Pransche postkantoor op Samos. 
Dit kantoor werd opgericht in 1893; 

het werd beheerd door den Franschen con
sul Léon Missir, lid der firma L. J. Missir 

SY / ^ ÏSX Wv ^ ^'®' ®̂ Vathy, vertegenwoordigster van 
Il ; Hi/iN IJ 11 de ,,Messageries Maritimes" te Marseille, 

"* wier schepen eens per maand de haven van 
Vathy aandeden op weg van en naar Syrië. 
De post werd verzorgd door een bediende 
van Missir, afgescheiden van de zaken 
van de firma zelf. Als vergoeding werden 

den bestuurder van het postkantoor eenige procenten van den 
verkoop der zegels uitgekeerd. Om dezen verkoop te con
troleeren werden te Parijs de Fransche zegels met den naam 
Vathy bedrukt en zoo ontstonden de zegels van Vathy (Senf 
1-9, Yvert 1-11). De lage waarden 5, 10 en 15 zonder, de hooge 
met waarde-aanduiding der overeenkomstige Turksche waar
den in piasters. De 5, 10 en 15 centimes werden resp. tegen 
10, 20 en 30 paras verkocht. Parijs zond de zegels, enveloppen 
enz. naar het Fransche postkantoor te Smyrna, dat ze in 
bewaring hield en ze naar Vathy zond, telkens op aanvrage 
van daar, al naar de behoefte. Einde 1890 verhuisde de firma 
L. J. Missir & Cie. naar een ander kantoorgebouw aan de 
haven; het postkantoor werd daarheen verplaatst, doch toen 
tegelijk opgenomen in het algemeen bedrijf der firma. Kort 
daarop wijzigde men de vergoeding aan den bediende der 
firma voor zijn werkzaamheden; het percentage van den 
zegelverkoop werd door een vast salaris vervangen. Daar
door verviel het nut van het bedrukken der zegels met den 
naam „Vathy" en van toen af werden de gewone zegels van 
de Fransche levant van het jaar 1902 in gebruik genomen. 
Een verzoek van den postmeester Missir, ook deze zegels 
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met het woord „Vathy" te bedrukken werd door Parijs af
geslagen. Behalve van de 8 piasters zijn van de overige zegels 
verscheidene oplagen gemaakt, die in nuances verschillen, 
doch „nadrukken" zijn niet vervaardigd. 

Ook valsche zegels komen voor uit Parijs, meest afgestem
peld 25 Juni 99, het best te herkennen aan de H van VATHY, 
waarvan de dwarsstreep reikt tot aan de beide vertikale 
pooten, terwijl in het echte stempel rechts en links een 
kleine opening blijft. Ook is het jaartal 99 beschadigd. 

Nog jaren nadat de Pransche zegels 
met opdruk vervangen waren, kon men ze 

S nog bü Missir koopen, die ze zelfs op ver
zoek afstempelde, maar dan met de stem
pels van lateren datum, ingevoerd in 
1907. 

, ^ . y \ Einde 1914 moest ook het Fransche 
^>»», ..»'■ \i postkantoor, evenals de andere, sluiten. 
d. Het Grieksche ontvangkantoor van poststukken 

op Samos. 
Een officieel Grieksch postkantoor 

heeft niet op het eiland bestaan vóór 
het door Griekenland in bezit geno
men werd. Te Vathy bestond evenwel 
gelegenheid poststukken af te geven 
voor de naburige havenplaatsen, voor 
den Pyreus en zoo voor het postver
keer met Griekenland in het agent
schap van de eenige Samos'sche post
stoomboot „Lykurgos", die onder de 
vlag van het eiland voer. Deze post

stukken waren met Grieksche zegels gefrankeerd, die bij het 
agentschap te Vathy te koop waren; zü ontvingen dan het 
firmastempel: Samiaki Atmoploia Prakt. Limenos Vatheos 
(Samos'sch agentschap der stoombootmaatschappij in de 
haven van Vathy); zij werden dan verzonden met de „Ly
kurgos" naar den Pyreus. Omgekeerd bracht die boot de 
brieven uit Griekenland, die dan bij aankomst te Vathy aan 
de vorstelijke post ter bestelling op het eiland overhandigd 
werden. Brieven en kaarten per stoomboot vervoerd en voor
zien van het Samos'sche scheepsstempel zijn zeldzaam. 

C. De post der voorloopige regeering op Samos. 
Tijdens den GriekschTurkschen oorlog brak in November 

1912 de opstand op Samos uit tegen de Turksche overheer
sching, die eigenlijk nog maar in naam bestond. Onder aan
voering van Themistokles Sophoulis werd 11 (24) November 
1912 de aansluiting bij Griekenland afgekondigd; het vorsten
dom hield op te bestaan. 

a. De handstempeluitgifte. 
Bijgevolg moesten er nieuwe post

zegels komen, die bü de drukkerij G. 
Stängel & Co. te Athene in lithografie 
besteld werden. Aangezien deze druk
Kerij drie weken verlangde voor de 
Jrirste levering, moest intusschen raad 
^eschatt worden en dus werd door den 
oiempelsnijder Ramphos te Vathy een 
bronzen handstempel vervaardigd, waar

meue ueiKens b rijen van 3 zegels, dus 18 zegels per velletje 
van Ibü X 180 mm. gedrukt werden in de kleuren: groen 
voor de 5 lepta, rood voor de 10 lepta en blauw voor de 
25 lepta. De teekening stelt de landkaart van Samos voor; 
het handstempel bestaat uit twee deelen, uit het eigenlijke 
stempel en de patrijzen der drie verschillende waarden, die 
daarin al naar de beboette geschoven werden. Deze hand
siempelaidrukken zijn vrij goed geslaagd; gedrukt werden zij 
te Vathy in een lokaal van het senaatsgebouw onder ollicieele 
.controle. Eerst werden er proefvellen gedrukt in groen, rood 
en blauw voor elke waarde. Deze proefvellen in afvnjkende 
kleuren zijn later in den handel gekomen; 5 lepta in rood 
en blauw i. p. v. groen; 10 lepta in grijsgroen en blauw i. p. v. 
rood; 25 lepta in rood i. p. v. blauw. Stempel en patrijzen zijn 
Uuer vernietigd, evenals restanten en misdrukken, nadat ge
drukt waren van de 5 lepta groen 7200 stuks, van de 10 lepta 
rood 5850 en van de 25 lepta blauw 6300 stuks. Dadelijk 
doken ook valsche zegels op, die zeüs postaal 'gebruikt voor

komen. De drukker Travlos en de vervaardiger van het echte 
handstempel, de lithograaf Ramphos, waren zelfs mede
plichtig aan het vervaardigen der falsificaten, die kenbaar 
zijn o. a. aan de enkelvoudige punt in plaats van 2 punten 
in den inham in den rechter bovenhoek, punten die steden 
op Samos aangeven. Het zegelbeeld werd wel eens kopstaand 
op het vel gedrukt, zoodat er keerdrukparen bestaan van 
alle 3 waarden. 

b. De uitgifte van 26 November (12 December) 1912. 
Op 26 November (12 December) 1912 

verschenen de nieuwe zegels, welke 
door de drukkerij G. Stängel & Co. te 
Athene gedrukt waren in 5 waarden, 
15000 stuks van elk, in vellen van 5 x 5 
stuks, lijntanding \\y,. Deze eerste leve
ring was in ietwat donkerder kleuren dan 
de latere oplagen in vellen van 150 stuks, 
in 6 blokken van 25. Aan de eerste leve
ring waren ook toegevoegd 1000 stuks 
van elk ongetand. Gehalveerde zegels met 

officieele toestemming komen ook voor van de 10 lepta, door
dat de zegels van 5 lepta opgeraakt waren. De waarden zijn: 
1 lepton grijs, 5 lepta groen, 10 lepta rose, 25 lepta licht
blauw, 50 lepta roodbruin. 

Bovendien werd een prentbriefkaart van 5 lepta uitgegeven

c. De uitgifte van 22 December 1912 (5 Januari 1913). 
De successen der Grieken in den oorlog 

met Turkije verlevendigden de hoop op een 
spoedige aansluiting van Samos bij Grie
kenland. De voorloopige regeering meende 
op deze gebeurtenis te mogen vooruitloopen 
door reeds op de postzegels van Samos de 
samenhoorigheid met Griekenland uit te 
drukken door het plaatsen daarop van den 
opdruk „Ellas". Bijgevolg werd een nieuwe 
bestelling bij Stängel te Athene gedaan 

met den naam Ellas (Griekenland) erop. Ook werd een 
nieuwe waarde aan het stel toegevoegd, de 1 drachme oranje, 
zoodat het nu uit 6 zegels bestond. De 5, 10 en 50 lepta komen 
ongetand voor, ook gehalveerde 10 lepta zegels. Uitgegeven 
zijn: 1 lepton grijs 100000 stuks, 5 lepta blauwgroen 79500 
stuks, 10 lepta rose 84000 stuks, 25 lepta blauw 45200 stuks, 
50 lepta lilabruin 25200 stuks, 1 drachme oranje 23100 stuks. 

d. De uitgifte van 4 (17) Januari 
en van 24 Januari (6 Februari) 1918. 

Door de goede zaakjes, gemaakt met 
ie vorige uitgitten, had men op Samos 
3r smaak in gekregen. Ten bate van 
de jeugdige schatkist werd besloten 
een uitgilie te scheppen ter herden
king van het verdrijven der Turken 
van het eiland op 24 Augustus 1824. 
De teekening stelt dan ook voor den 

bevrijdingstempel en verdedigingswerken tijdens den opstand. 
Heel bescheiden besloot men eerst tot zegels in 3 waarden: 
1 drachme kastanjebruin, 2 drachmen blauw, 5 drachmen 
olijf, uitgegeven in respectievelijk 2741, 3738 en 3494 stuks 
op 4 (17) Januari 1913. 

Doch reeds op 24 Januari (6 Februari) 1913 werden daar
aan nog twee waarden toegevoegd: 10 drachmen geelgroen 
en 25 drachmen rood, op zwaarder papier, tanding 11 > .̂ 
Gedrukt zijn 1500 stuks van 10 drachmen, 1000 van 25 drach
men, doch verkocht respectievelijk 841 en 388 stuks. De 
cèekenmg stamde weer van den lithograaf Ramphos te Vathy, 
de steendruk in vellen van 5 x 5 exemplaren van O. C. Trav
los aldaar. Uit vrees voor namaak werd elk zegel van deze 
uitgifte eigenhandig door den president der voorloopige re
geering Ihemistokles Sophoulis van zijn initialen D. S. voor
zien, waardoor men ook bij vervalsching de daders kon ver
volgen wegens valschheid in geschrifte. De waarden van 
1 tot 10 drachmen dragen die letters in rooden inkt, de 25 
drachmen in zwart. Toch komen ook wel roode letters op 
de 25 drachmen voor, alsmede ongeteekende exemplaren van 
alle waarden. 

Later drukten Ramphos en Travlos op eigen houtje een 

« « ■ x a v v v « 
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nieuwe oplage van nieuwe platen, waarvoor zij met de ge
vangenis kennis maakten, maar vooraf slaagden zij er in, 
hun producten aan den man te brengen, die toen als „na
drukken" aangeboden werden. Het waren echter werkelijke 
falsificaten, die in teekening op vele punten van de origineele 
afwijken. Daarop ontbreken vooral de letters D. S. 

e. De uitgifte van 1 (14) Februari 1914. 
Na een jaar rust zonder nieuwe specu

latiezegels werd ontdekt, dat een hoofd
ambtenaar der post te Vathy 4000 series 
van de onbedrukte uitgifte van 26 Novem
ber 1912 had opzjj gelegd. Om deze in het 
verkeer te brengen, werden zij ook met 
het woord Ellas in typografie in zwart be
drukt, niet te Athene, doch te Vathy, in 
een ander mager antiqua lettertype. Deze 
5e betrekkelijk kleine uitgifte van de 

voorloopige regeering is bijna in haar geheel door een 
Duitsche postzegelfirma opgekocht, die de zegels seriesgewijs 
op couverten liet plakken en aan zich zelf adresseeren. 

D. De post na de aansluiting bij Griekenland. 
In het voorjaar van 1914 was Samos nog niet bij Grieken

land ingelijfd, doch het bestuur werd meer en meer door 
Griekenland ingepalmd. Ook werden voor den oorlog met 
Turkije jonge mannen van Samos als soldaten opgeroepen 
tegen hun wil en wensch. Reeds sedert Maart 1913 bevonden 
zich 350 man Grieksche troepen op het eiland en met hen 
kwamen Grieksche postzegels op Samos in gebruik, die ter 
frankeering werden toegelaten. Eerst begin 1914 ontving 
Samos de gewone zegels van het Grieksche postbestuur en 
van toen af werden aan de postkantoren op Samos uit
sluitend Grieksche zegels aan de loketten verkocht. 

a. Grieksche liefdadigheidszegels van Januari 1915. 
Geheel onverwachts verschenen weer vroegere Samos

zegels der voorloopige regeering op het tooneel. Zoogenaamd 
ten behoeve van een op te richten ziekenhuis te Vathy ver
scheen op 17 (30) Januari 1915 een serie weldadigheids
zegels, uitgegeven door het Grieksche algemeen bestuur. 

P^^ 
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Alle restanten van 1 lepton tot 25 drachmen (Senf 919, 
Yvert 914 en 2024) werden ingezameld en van een twee 
regeligen opdruk voorzien in de drukkerij Siltzowalis Vlassiou 
te Vathy, luidende: Geniki Dioikisis Samou, hetgeen Alge
meen bestuur van Samos beteekent. De twee eerste woorden 
in boogvorm op de leptawaarden, in twee schuine rechte 
lijnen op de drachmenzegels. Op een gering aantal van elk 
der lage waarden werden als proeven opdrukken in zwart en 
rood gemaakt, maar beide kleuren kwamen in den handel, 
hoewel de zegels in de verworpen kleur hadden vernietigd 
moeten worden. De 5 drachmen is in goud, in rood en in 
zwart bedrukt geworden; rood bleef behouden. Zegels be
drukt met de verkeerde kleur wist een Duitscher op het 
eiland te bemachtigen. Hij verkocht het stel met een opslag 
van 10 goudfranken, doch de overwinst schonk hjj aan het 
Duitsche gezantschap te Athene ten behoeve van het Duitsche 
Roode Kruis aldaar. 

b. Het Provisorium 1 lepton op 1 drachme. 
Op een gegeven oogenblik bestond er slechts een geringe 

voorraad van het veelgebruikte 1 lepton zegel grijs. Om 
daaraan tegemoet te komen, besloot het Grieksche bestuur 
een aantal 1 drachme zegels (Senf 30b, Yvert 31) met het 
woord Lepton in zwart te bedrukken; een opdruk die ook 
kopstaand voorkomt. 

Hiermede is er een einde gekomen aan de eigenlijke zegels 
van Samos. Slechts aan de afstempeling op de Grieksche 
zegels zijn de exemplaren, op Samos gebruikt, te herkennen. 

V. C. 

Uit^fifteïi 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

ARGENTINIË (Februari 1936). 
Dienstzegels, opdruk M. J. I. op onderstaande waarden der 

nieuwe serie frankeerzegels: 
10 centavos, rood. 
20 „ blauw. 

BRAZILIË. 

o 

Frankeerzegel in de teekening der 
1000 reis van de uitgifte 1918, papier 
met het watermerk Zuiderkruis: 

10.000 reis, lila. 
Het is gedrukt op zwaar, getint pa

pier, horizontaal gestreept. 
De honderdjarige herdenking van den 

dood van Cairu bracht nevenstaand fran
keerzegel: 

1200 reis, violet. 

COSTARICA. 

mm 
Om te demonstreeren, dat 

de Cocoseilanden behooren 
tot dit land, verscheen een 
speciale serie in de waarden: 

4 
8 

25 
35 
40 
50 
2 
5 

c , geelbruin. 
„ violet. 
„ oranje. 
„ kastanjebruin 
„ bruin. 
„ oranjegeel. 
col., geelgroen. 

„ blauwgroen. 
Alle volgens afbeelding. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

In nevenstaande teekening, 
gezicht op het postkantoor 
te Santiago, verschenen de 
frankeerzegels: 

'/, centavo, violet. 
1 „ groen. 

DUITSCHLAND. 
Frankeerzegel in het Hindburgtype, papier met het water

merk hakenkruis: 
80 pfennig, blauw en zwart. 
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De internationale automobiel- en motortentoonstelling te 
Berlijn, samenvallende met de 50-jarige herdenking van de 
uitvinding der auto, bracht twee speciale zegels in beperkte 
oplaag: 

6 pfennig, donkergroen. 
12 „ karmijn. 

Op eerstgenoemde waarde is afgebeeld Gottlieb Daimler, 
op de andere Carl Benz, twee mannen, die geheel onafhankelijk 
van elkander den verbrandingsmotor verbeterden. 

Daimler werd op 17 Maart 1834 te Schorndorf geboren; na 
jarenlange studie en proefnemingen bracht hij in 1886 zijn 
vierwielige auto met één cylinder van 1>^ p.k. en met een 
maximum-snelheid van 18 km. Daimler overleed den 6en 
Maart 1900. 

Carl Benz, op 26 November 1844 te Karlsruhe geboren, be
gon al spoedig aan de verbetering van den gasmotor. In 1878 
vond hij den tweetact motor uit en in 1884 construeerde hjj 
den eersten verbrandingsmotor met electromagnetische ont
steking. Hetzelfde jaar voltooide hij z ĵn eersten motorwagen 
(driewielig). Benz overleed op 4 April 1929. 

EGYPTE. 

mmmmmtm 
EGYPTE 

O 
IS' BXPOSmON ACRICOUE 

rriNDUSTRieUE 1936 

Frankeerzegels, ter gelegenheid der 15e 
tentoonstelling voor landbouw en industrie: 

5 millièmes, bruin. 
10 „ paars. 
13 „ bruinrood. 
15 „ donkerviolet. 
20 „ blauw. 

Op eerstgenoemde is een der hoofddeuren der tentoonstelling 
weergegeven, de 10 en 13 millièmes toonen het landbouw-
paleis, de beide andere dat der industrie. 

Van de 5 millièmes werden gedrukt 500.000 stuks, van de 
10 en 15 elk 200.000 en van de 13 en 20 millièmes elk 
100.000 stuks. 

In gewijzigde teekening, Postes in het Fransch en Arabisch, 
de waarde in deze talen aan den voet, verschenen de frankeer
zegels: 

4 millièmes, donkergroen. 
20 „ lichtblauw. 

Papier met het koerseerend watermerk. 
ESTLAND. 

Weldadigheidszegels in verschillende 
wapenteekeningen: 

10 s., groen en violet. 
15 „ rood, blauw en bruin. 
25 „ blauw en rood. 
50 „ zwart en donkergeel. 

De zegelbeelden stellen achtereenvol
gens de wapens voor van Narva, Pernau, 
Dorpat en Reval. Zij zijn overdekt door 
een netwerk, gedrukt in grijs, respect, 
grijs, bruingrijs en olijf. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor 
toezending. 

ETHIOPIË (Februari 1936). 
De invoering van het decimale stelsel bij de munt bracht 

onderstaande waarde-opdrukken op koerseerende frankeer
zegels: 

1 c(entime) 
2 c(entimes) 
3 c 
5 c „ 

10 c 

op 1/8 guerche, rood. 
1/4 „ bruinolijf. 
1/2 „ lila. 

1 „ oranje. 
2 „ ultramarijn. 

De opdruk is bovenaan het zegel in het Amharisch ver
meld, aan den voet in Europeesche letterteekens. De oude 
waarde is door een driehoekige figuur onleesbaar gemaakt. 

Naar de Berner Briefmarken Zeitung meldt is de oplaag 
dezer zegels vrü groot, terwijl de definitieve uitgifte met de 
munt in centimes binnenkort te verwachten is. 

FRANKRIJK. 

mmm 

Luchtpostzegels, gezicht op Parijs: 
85 centimes, groen. 

1 franc 50, blauw. 
2 francs 25, violet. 
2 „ 60, rose. 
3 „ ultramarijn. 
3 „ 50, bruingeel. 

Ten behoeve van het internationaal Nansen-comité, dat 
politieke vluchtelingen steunt, verscheen het toeslagzegel: 

75 + 50 centimes, violet. 
Ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van het 

overlijden van den beroemden natuurkundige Ampère ver
scheen het speciale frankeerzegel: 

75 centimes, bruin. 
Voor afbeelding en bijzonderheden wordt verwezen naar 

de portretgalerij in dit nummer. 
GROOT-BRITANNIE (December 1935). 
Frankeerzegel in het koerseerende type, kop van koning 

George V, uitgevoerd in fotogravure: 
5 pence, geelbruin. 

MACAU. 
Opdruk „Aviao" op onderstaande koerseerende frankeer-

egels 
2 
3 
6 

avos. 
j » 

op 5 

grijsgroen. 
lila. 
grijs. 

7 avos, karmijn. 
8 „ lichtblauw. 

Door dezen opdruk zijn de zegels veranderd in luchtpost
zegels. 

MADAGASCAR. 
Frankeerzegels in het type generaal Galliéni der uitgifte 

1931: . _j 
50 centimes, bruingeel. 
2 francs, karmijn. 
3 „ groen. 

Met de teekening van 1931 vertoont de thans toegepaste 
de volgende kleine afwijkingen: het formaat is 21 X 33K 
i. p. V. 22 X SAVi mm.; de binnen-schaduwlijntjes bij de 
letters R F ontbreken. 

MANDSJOEKWO. 
De 2 fen geelgroen der uitgifte 1935 verscheen in een iet

wat gewijzigde teekening, waarbij de blaadjes der gestyleerde 
bloem thans gearceerd i. p. v. wit zijn. 

Het sluiten van het postverdrag met Japan was de aan
leiding tot het uitgeven van vier speciale zegels in de waarden-

}4 fen, bruinzwart. 
3 „ lila. 
6 „ rood. 

10 „ blauw. 
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Op de 3̂  en 6 fen is de landkaart weergegeven van Mand
sjoekwo en Japan met daarboven een wilde gans als symbool 
van het postverkeer. Op de beide andere waarden is het 
regeeringsgebouw te Hsing King afgebeeld. 

NEGRISEMBILAN (Februari 1936). 
Frankeerzegel in de nieuwe teekening: 

50 cents, zwart op groen. 
NIGERIA. 
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Frankeerzegels in diverse landschapteekeningen, voor de 
waarden 2/6 en hooger in liggend, de overige in staand for
maat. Papier met het weervoudig watermerk in sierschrift. 

34 penny, groen. (Apapawerf). 
1 „ karmijn. (Cacaoboom). 
1% pence, bruin. (Tinsmelterij). 
2 „ zwart. (Houtindustrie). 
3 „ blauw. (Visschersdorp). 
4 „ roodbruin. (Katoenindustrie). 
6 „ bruinviolet. (Minaret). 
1 shilling, olijf. (Pulanivee). 
2/6 „ ultramarijn en zwart. (VictoriaBulaweg). 
5 „ olijf en zwart. (Olijfpalmen). 

10 „ grijsblauw en zwart. (Niger bij Jebba). 
1 pond, oranjerood en zwart. (Tocht per kano). 

OOSTENRIJK. 
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Frankeerzegels ter gelegenheid van de op 21 en 22 Februari 
j.l. m de omgeving van Innsbruck gehouden wedstrijden der 
F. I. S. (Federation Internationale de Ski): 

12 groschen, donkergroen. 
24 „ violet. 
35 „ karmijn. 
60 ,, blauw. 

De zegels worden verkocht tegen dubbelen prijs; 70.000 
complete series werden gedrukt. Van de 12 groschen werden 
nog extra 30.000 en van de 24 groschen 15.000 exemplaren 
gedrukt. 

Tot zegelbeelden dienden fotografische opnamen van den 
sportfotograaf Lothar Rubelt te Weenen. De 12 groschen 
toont een skilooper bij „slalomloop"; de 35 groschen een 
loopster bij dezelfde sport. Onder slalomloop verstaat men 
een tocht bergafwaarts, waarbij de voorgeschreven route is 
aangegeven door stokken met vlaggen. Op de 24 groschen 
ziet men een skilooper op zijn tocht bergafwaarts. De 60 
groschen toont de MariaTheresiastraat te Innsbruck met 
op den voorgrond de St. Annazuil, welke werd opgericht ter 
herinnering aan de ontruiming der stad in 1703 door de 
Fransche en Beiersche troepen. 

De toeslag, waarmede de zegels belast zijn, komt ten goede 
aan de F. I. S. 

PAHANG (Februari 1936). 
Frankeerzegel in de nieuwe teekening: 

50 cents, zwart op groen. 
PERAK (Februari 1936). 
Frankeerzegel in de nieuwe teekening: 

50 cents, zwart op groen. 
POLEN. 
Roode opdruk Doplata en waarde op frankeerzegel van 

1930, portret van Moscicki: 
20 groszy op 1 zloty, bruin op crème. 

PORTUGAL. 

mmmmmrmm 

ENCOMENDAS 
POSTAIS< 
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Pakketpostzegel in nieuwe 
teekening als afbeelding: 

4 esc. 50, wijnrood. 

SELANGOR (Februari 1936). 
Frankeerzegel in de nieuwe teekening: 

50 cents, zwart op groen. 
SPANJE. 

Toeslagzegel volgens afbeelding: 
5 centimes, bruin en blauw. 

Het opschrift luidt „Ayuntamiento Fa
chada Gotica", wat Raadhuis Gothische 
Gevel beduidt. 

Dit zegel, waarvan het gebruik ver
plichtend is op alle binnenlandsche brie
ven in de provincie Barcelona, treedt in 
de plaats van de 5 centimos, Yvert 525. 

Ir. H. J. W. Reus te Barcelona dank 
voor toezending en bericht. 

STRAITS SETTLEMENTS (Februari 1936). 
Verdere waarden in de nieuwe teekening: 

2 cents, groen. 
6 „ rood. 

25 „ rood en bruinviolet. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Het luchtpostzegel van 1934, gedrukt in blauw, verscheen 

thans in karmijn en met het wapen in blauw. 
Den heer Abma te Grand Rapids dank voor onverwijlde 

toezending. 

ZUIDAFRIKA. 
Weldadigheidszegel volgens afbeelding, waarvan de toeslag 

van 14 penny ten goede komt aan het fonds tot oprichting 
van het voortrekkersmonument: 

% + yi penny, groen en grijs. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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De tekst is afwisselend Afrikaansch en Engelsch. Het zegel
beeld stelt het Gelofte-kerkje voor, opgericht na de over
winning op den Zoeloe-koning Dingaan (16 December 1838), 
waarbij de Boeren de gelofte deden dezen dag jaarlijks 
plechtig te herdenken. 

De zegels zijn gedrukt op papier met het meervoudig 
watermerk springbokken-kop. 

ZWEDEN. 

Frankeerzegels, uitgegeven ter gelegenheid van het 800-
jarig bestaan der Zweedsche staatspost: 

5 öre, groen. (Axel Oxenstierna). 
10 „ violet. (Voetbode). 
15 „ rood. (Postiljon). 
20 „ lichtblauw. (Postschuit). 
25 „ ultramarijn. (Poststoomer). 
30 „ bruinrood. (Postkoets). 
35 „ lilarood. (Wapen van Zweden). 
40 „ olijfgroen. (Posttrein). 
45 „ blauwachtig groen. (A. W. Roos). 
50 „ grijs. (Postauto). 
60 „ wijnrood. (Mailschip). 

1 kroon, blauw. (Postvliegtuig). 
De zegels zijn alleen vertikaal getand (10), de waarden 

5, 10 en 15 öre komen ook vierzijdig getand (10) voor, af
komstig uit postzegelboekjes. 

Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar Philate
listisch Allerlei in dit nummer. 

V. B. 

^^M 
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ARGENTINIË. 
Op 1 Januari j.1. zijn alle dienstopdi'ukken op zegels van 

vroegere uitgiften dan die, vermeld in het Februari-nummer, 
buiten omloop gesteld. 

Met 1 dezer geschiedde hetzelfde met de waarden van de 
uitgiften 1923-1927 in de San Martin teekening 24, 25, 30, 
50 centavos, 1, 5, 10 en 20 pesos; 

uitgifte 1934 Eucharistisch congres; 
uitgifte 1935 bezoek van den president; 
uitgifte 1928 alle luchtpostzegels; 
uitgiften 1930 en 1932 alle zeppelinluchtpostzegels. 
BELGISCH-CONGO. 
Naar verluidt zal het luchtpostzegel van 3 francs binnen

kort verschijnen met den opdruk 3 fr. 50. 

BRITSCH-HONDURAS. 
De serie van 1932, uitgegeven tot wederopbouw van Belize, 

wordt met 30 April a.s. buiten omloop gesteld. De restanten 
zullen worden vernietigd. 

ECUADOR. 
Naar Senfs 111. Briefmarken Journal meldt heeft een 

Noord-Amerikaansch consortium van postzegelfabrikanten 
hier het heft in handen gekregen en kan men binnenkort 
verschillende nieuwe uitgiften tegemoetzien. Oppassen is de 
boodschap ! 

GRIEKENLAND. 
L'Echo de la Timbrologie meldt de volgende oplaageijfers 

van de plebisciet-opdrukken van 3 November 1935: 
50 op 40 lepta 18.194.000; 3 op 3 dr. 2.050.000; 5 op 100 dr. 
720.000; 15 op 75 dr. 639.000 stuks. 

SPANJE. 
De 300-jarige herdenking van het overlijden van den beeld

houwer Gregorio Hernandès zal een speciaal zegel met de 
beeltenis van dezen kunstenaar brengen. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Ten vervolge op het vermelde in het vorige nummer zjj 

nog het volsfende medegedeeld. 
Op 1 April a.s. verschijnt een kinderserie van 3 waarden, 

belast met een toeslag. Op 1 Mei d.a.v. twee speciale zegels 
ter herinnering aan den lOOen sterfdag van den dichter Macha. 
Vanaf 15 Mei a.s. worden geleidelijk aan verschillende fran-
keerwaarden uitgegeven in nieuwe teekeningen, terwijl op 
1 September a.s. de couranten-zegels door andere worden 
vervangen. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Op 15 dezer verschijnt een speciaal zegel ter gelegenheid 

van de onafhankelijkheidsfeesten van Texas, op 15 Juni a.s. 
een dergelijk zegel om dezelfde reden voor den staat Ar
kansas, JDeide in de waarde 3 cents. 

v. B. 

Nederland 
Överzeesche 
Gewebter 

NEDERLAND. 
De komende zomerzegels. 
De zomerzegels zullen dit jaar in de maanden Mei en Juni 

verkocht worden; ze verschijnen in dezelfde 4 waarden als 
het vorig jaar, n.1. 1"^ + IK cent; 5 + 3 cent; 6 + 4 cent; 
12 >̂  + 3'A cent. 

De vier zegels zullen prijken met de beeltenissen van vier 
welbekende Nederlanders, twee op cultureel en twee op sociaal 
gebied, n.1. Desiderius Erasmus (1466-1536), prof. dr. H. 
Kamerlingh Onnes (1853-1926), dr. H. J. A. M. Schaepman 
(1844-1903) en ds. A. S. Talma (1864-1916). De kop van 
Erasmus zal herinneren aan den sterfdag (12 Juli 1536) van 
dezen grooten humanist, welke in Nederland dit jaar, na vier 
eeuwen, met internationale deelneming zal worden herdacht. 
De beeltenis van prof. Kamerlingh Onnes, den wereldberoem-
den Leidschen hoogleeraar in de natuurkunde en Nobelprijs
winnaar, is dit jaar gekozen in verband met het Vlle Inter
nationale Koude-congres, dat hier te lande in Juni zal worden 
gehouden. Dr. Schaepman was de groote sociale dichter-
staatsman op de grens der 19e en 20e eeuw en ds. A. S. 
Talma WE>S de predikant-staatsman, die inzonderheid zich ver-
diensteliik heeft gemaakt als stuwkracht en bouwer op het 
gebied der sociale verzekering. 

De extra-opbrengst zal na aftrek der onkosten dit jaar als 
volgt worden besteed: de helft zal door den minister van 
onderwijs, kunsten en wetenschappen worden aangewend tot 
vorming van een fonds, waaruit werkopdrachten aan beeldende 
en sier- en nijverheidskunstenaars kunnen worden gcfinan-

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 47 

cierd, tervrijl een kleiner deel zal strekken tot bijdrage aan 
een reservefonds voor noodlijdende kunstenaars. De andere 
helft zal naar de beslissing van den minister van sociale zaken 
voor driekwart ten goede komen aan de Nederlandsche Cen
trale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose voor de 
verpleging van on- en minvermogende t.b.e.-patiënten, en 
voor één kwart aan de Nederlandsche Vereeniging Arbeid voor 
Onvolwaardigen (A.V.0.) voor de arbeidszorg voor onvol
waardige arbeidskrachten. 

De zomerzegels behouden hun geldisrheid nog »edurende 
vijf jaar na het jaar van uitgifte. 

De kinderzegels. 
De gemelde plaatfout bij de 12K cent (zie vorig nummer) 

komt niet voor op zegel 62, maar op zegel 52 van ieder vel. 
Van de 6 cent is eerst nu een tweede etsingnummer bekend 

geworden. Het gewone nummer is 495, ook 498 is nu bekend. 
De foutjes, voorkomend op de vellen met 495, komen niet 
voor op die met 498. 

De 4 cent met nieuwe tanding. 
Eind Februari verscheen een van de beide nog ontbrekende 

frankeerzegels met de nieuwe tanding 13'A : 12>-2, en wel 
de 4 cent. 

De 7)4 cent is nu nog de eenige waarde, die nog niet met 
deze tanding verschenen is. 

Nieuwe oplaagletters. 
4 cent J; 27>^ cent H. 
Nieuwe etsingiiummers. 
6 cent P : L 491. 

L 499. 
R 499. 
L 502. 
R 502. 
L 503. 
R 503. 

271^ cent H: 487. 
6 cent kinderzegel: 498. 

Hiermede is een mijlpaal in de etsingnummerreeks bereikt; 
de nummering is boven de 500 gekomen. Zooals al vroeger op
gemerkt verschijnen er minder nieuwe numniers dan in Je 
voorafgaande jaren, de drukcylinders zijn hlijkbyai langer 
in gebruik dan in het begin, zoodat er veel meer vellen met 
eenzelfde nummer verschijnen. 

De reeks begon 11 jaar geleden, in Maart 1925. Nr. 100 
verscheen in September 1926 (18 maanden later), 200 in No
vember 1928 (26 maanden), 300 in October 1930 (23 maan
den), 400 in Mei 1933 (31 maanden) en 500 in Maart 1936 
(34 maanden). Wij zijn benieuwd, welk getal nog eens bereikt 
zal worden ! 

Nieuwe drukkersteekens. 
234 cent S: 256. 
4 cent J : 264. 
Ongetande randen — die het niet zijn. 
De heer D. E. Wolfert te Terneuzen zond ons onlangs twee 

zegels, die aan één zijde een ongetande rand hebben. Legt 
men ze naaat een normaal zegel, dan is ook we^kel-yk de on
getande land breeder dan een normale, getande rand, en het 
zegel ziet er dus als een zeldzame afwijking uit. En toch 
is het dat niet. 

Bij de afgebeelde 30 cent 2-zijdige roltanding zien wij b\j 
het pijltje een breede papierbrug. Dit wijst erop dat de kam, 
die (met één slag) de beide zijranden en de onderrand ge
perforeerd heeft, een eindje te laag is ingeslagen en dat de 
tanding van de onderzijde dus ook te laag is„aangebracht. 
De plaats waar die tanding gezeten heeft kunnen we te weten 
komen door er een zegel zoo naast te leggen, dat het bovenste 
gaatje van de tanding aan de zijkant bij beide zegels op 
dezelfde hoogte staat. Zoo hebben wij het zegel van 5 cent 
ernaast geplakt, en men ziet duidelijk, dat de 30 cent met 
ongetande rand oorspronkelijk langer geweest moet zijn. 

Het zegel heeft een firmaperforatie en dus zal de rand niet 
met vervalschingsplannen zijn afgeknipt, maar in de post
zegelautomaat is het zegel op normale hoogte afgesneden. 

Precies hetzelfde is het geval bij de 5 cent groen Indië 1887, 
die een op sommige plaatsen zeer breede bovenrand heeft. Ook 
dit zegel heeft kamtanding {12% : 12)4 kl. g.) en men zou dus 
kunnen denken dat de bovenrand bij vergissing ongetand ge
bleven is, omdat over het algemeen zegels met kamtanding 
steeds van hetzelfde formaat zijn. Maar ook hier is een 
breede papierbrug te zien, ditmaal onderaan het zegel (bij 
het pijltje). De kam heeft hier zijranden en bovenrand tegelijk 
geperforeerd, de tanding van de bovenrand is te hoog aan
gebracht, en bij vergelijking met een normaal zegel met 
deze tanding blijkt dat, met de tanding, de bovenrand oor
spronkelijk zelfs nog iets breeder geweest moet zijn. Ook dit 
zegel is dus geen afwijking. 

Een enkele keer meer ontvangen wij dergelijke zegels van 
lezers, daarom de vermelding van het bovenstaande, waar
door men in de meeste gevallen zelf wel kan nagaan of de 
zegels iets bijzonders zijn of niet. 

Dit alles geldt natuurlijk alleen voor zegels met k a m-
tanding, die altijd hetzelfde formaat behooren te hebben. Bij 
1 ij n tanding-zegels vindt men zulke breede papierbruggen 
niet, daarbij zijn verschillende formaten van de zegels ook 
niets buitengewoons. 

De eenkleurige portzegels 1912 en 1915. 
De ontdekking van den heer Van der Willigen (vermeld in 

het Januari-nummer), het bestaan van type II van de 12% 
cent port ook in tweevoudige druk, blijkt al eerder gedaan 
en gepubliceerd te zijn; de heer J. S. G. Loncke te Pang-
kalan Brandan verwijst ons naar het Postzegelblad voor Indië 
van Juni 1933, waarin hij deze vondst beschrijft. De heer 
Loncke wijst ons ook nog op den „Leiddraad" blz. 93, waar 
onder het hoofd „Ie druk" (dus tweevoudige druk) de beide 
typen, zoowel van de 1% en TA als van de 12 Ĵ  cent worden 
beschreven. Dit lijkt ons echter een onduidelijkheid van den 
Leiddraad; bedoeld zal wel zijn dat in het algemeen twee 
typen voorkomen, want bij de „Ile druk" (enkelvoudige druk) 
wordt niet van typen gerept. 

Er blijkt bij deze eenkleurige porten veel niet bekend te 
zijn; weinig verzamelaars b.v. zullen op de hoogte zijn van 
de verschillen, die het „Handboek", deel II, tusschen eenige 
waarden in enkel- en tweevoudige druk opnoemt. Wij zullen 
hieronder een aantal gegevens samenvatten, waarbij blijkt 
dat wij nog heel wat vragen te stellen hebben. Dat is ook de 
eenige bedoeling van dit stukje: antwoorden van de lezers 
uitlokken en opgaven van eigen waarnemingen. Wij hopen 
op uw medewerking ! 

'A cent. Bij de tweevoudige druk komen volgens het Hand
boek twee typen voor. Bij de eerste oplaag valt het verlengde 
van de breukstreep buiten langs de C van Cent, terwijl een 
loodlijn, langs de linkerkant van de 2 getrokken, tusschen 
de E en N van Cent valt. 

Bij de tweede oplaag snijdt het verlengde van de breuk-
streep de C, terwijl de genoemde loodlijn het linkerbeen der 
N snijdt. 

Bij de enkelvoudige druk komt alleen het eerste type voor 
(het verlengde van de breukstreep valt buiten de C). 

De Mebus-catalogus noemt een verschil tusschen twee- en 
enkelvoudige druk. Bij de eerste loopt de voetstreep van de 1 
horizontaal, bij de enkelvoudige druk loopt die voetstreep 
links naar beneden af. Maar — ook van de 2-voudige druk 
kennen wij exemplaren met afloopende voetstreep. 

1 cent. Van de zegels in tweevoudiee druk bestaan twee 
soorten: bij een deel van de zegels snijdt de loodlijn langs de 
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rechterkant van het staande been der I het linkerbeen van 
de N van Cent. Bij een ander deel valt die loodlijn rechts 
van het linkerbeen van de N. 

Bij de zegels in enkelvoudige druk komt alleen de laatst
genoemde stand van de I voor (Handboek). 

IK cent. Het bekende verschil: type I bij de tvs^eevoudige 
druk, de bovenlijn van de kleine I staat iets lager dan van 
de groote. Type II bij de enkelvoudige druk, beide loodlijnen 
staan even hoog. 

De heer Loncke meent ook verschillen in stand bij de 
waarde-aanduiding in type II gevonden te hebben (Postzegel
blad voor Indië) en vermoedt dat dus ook type II reeds in 
de tweevoudige druk voor zou komen. Kunnen anderen dit 
bevestigen ? 

234 cent. Voor de tweevoudige druk vermeldt het Hand
boek: de bovenlijn der I staat iets lager dan de horizontale 
raaklijn aan de kop van de groote 2. Voor de enkelvoudige 
druk: de bovenlijn der I staat op bijna gelijke hoogte met 
de horizontale raaklijn aan de kop van de groote 2. Wij hebben 
dit verschil echter niet kunnen vinden, of het moet wel buiten
gewoon gering zijn. 

Duidelijker is het in de Mebus-catalogus genoemde: bij de 
tweevoudige druk begint de ophaal van de groote 2 zeer dun, 
bij de enkelvoudige druk is de ophaal dikker. Ook is er een 
gering verschil in de vorm van de C van Cent, die bij de 
2-voudige druk iets hooger is dan bij de enkelvoudige; bij de 
laatste is de C ook iets meer „vierkant". 

3 cent. Tweevoudige druk: bij een deel van de zegels snijdt 
de loodlijn lanks de knop van de 3 het linker (staande) been 
van de E van Cent. Bij de overige zegels valt die loodlijn 
links van het linkerbeen van de E. Vele der cijfers 3 zijn 
in den voet gebroken. — Enkelvoudige druk: dezelfde ver
schillen in stand als bü de 2-voudige druk (Handboek). 

De Mebus-catalogus vermeldt bij de 2-voudige druk: dunne 
lijnen bij de ophaal en de voet van de 3, bij de enkelvoudige 
druk: dikke lijnen op die plaatsen. Dit gaat echter niet 
altijd op. 

4 cent. Geen bijzondere kenmerken (Handboek). Op onze 
exemplaren is de C van Cent bij de 2-voudige iets slanker en 
hooger dan bij de enkelvoudige druk. 

5 cent. Voor de 2-voudige druk vermeldt het Handboek: 
cijfer 5 iets naar links uit het midden boven Cent geplaatst. 
Vele der cijfers 5 zijn in den voet gebroken. — Bij de enkel
voudige druk worden geen kenmerken genoemd, wij vonden 
daar echter dezelfde stand van de 5 als bij de 2-voudige druk. 

De Mebus-catalogus geeft als verschil: bij de 2-voudige druk 
staat de punt aan de vlag van de 5 op een steeltje, bij de 
enkelvoudige druk zit de punt direct aan de vlag. Bij Neder
land hebben wii dit verschil gevonden; bij de „punt op 
steeltje" is tegelijk de C van Cent iets hooger dan bij de 
enkelvoudige druk. Bij de duidelijk in tweemaal gedrukte 
zegels van Indië en Suriname vonden wij echter steeds de 
punt vlak op de vlag (van CuraQao bezitten vsdj geen duide
lijk tweevoudige 5 cent). Toch worden, ook volgens het Hand
boek, de porten voor Nederland en de koloniën steeds van 
dezelfde platen gedrukt. Wij moeten daarom wel aannemen 
dat er ook bij de tweevoudige druk een plaat is geweest, waar
bij de punt van de 5 direct aan de vlag zit. Zijn dergelijke 
zegels ook van Nederland bekend ? 

7 cent. Het Handboek kent deze waarde nog alleen in 
2-voudige druk. Mebus vermeldt dat de 2-voudige druk soms 
herkend kan worden aan het hoogere lettertype van het 
woord Cent. Er is inderdaad een klein verschil bij de C, in 
de 2-voudige druk iets slanker en hooger dan in de enkel
voudige druk, waar de C iets meer vierkant is. 

TA cent. De beide typen zijn overbekend. De tweevoudige 
druk komt voor zoowel met de kleine I lager staand dan de 
bovenrand van de 7, als met de I op dezelfde hoogte als de 
bovenland. Bij de enkelvoudige druk staat steeds de bovenlijn 
van de I even hoog als de bovenrand van de 7. 

10 cent. Het Handboek meldt: geen bijzondere kenmerken. 
Bij al onze Indische 10 cent zegels in enkelvoudige druk 

staan de waarde en Cent veel lager dan bij de 10 cent van 
Nederland, Cui-a?ao en Suriname (afstand van de voet van 
de N van Cent tot de binnencirkel bij Indië IK mm., bij de 
andere porten bijna 2K mm.). Komt dit alleen bij Indië voor; 
bestaan er ook Indische zegels van 10 cent met de grootere 
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afstand of zegels van Nederland, Curafao of Suriname met 
de kleine afstand ? 

12 K cent. Type I: ophaal van de kleine 2 weinig gebogen, 
komt alleen voor in tweevoudige druk. Type II, met sterk 
gebogen krul van de kleine 2, bestaat blijkens de laatste ont
dekkingen zoowel in de twee- als in de enkelvoudige druk. 

De 12 K cent port van C u r a s a o , die van dezelfde platen 
wordt gedrukt als de Nederlandsche (alleen in vellen van 
100 stuks) bestaat ook in tweevoudige druk, en heeft type II. 
Hieruit was dus al 20 jaar geleden te concludeeren dat er 
een losse-waarde-plaat bestond van de 12 K cent in type II ! 
Eerst nu is de Nederlandsche 12 K cent ontdekt. 

15 cent. Tweevoudige druk: de loodlijn langs de rechter
zijde van het staande been der I valt links van het staande 
been der E van Cent. — Enkelvoudige druk: de genoemde 
loodlijn raakt het staande been der E van Cent (Handboek). — 
Bij geen van onze exemplaren van Nederland, Indië en Curagao 
is dit verschil echter waar te nemen, alle duidelijk twee
kleurige zegels hebben de kenmerken van de enkelvoudige 
druk. Ook de punt op de bovenvlag van de 5 helpt niet mee. 

— Hebben de 20, 25, 30, 40 en 50 cent nog kenmerken, 
waardoor twee- en enkelvoudige druk onderscheiden kunnen 
worden ? 

Bijzonderheid. 
De heer Glerum te Amsterdam zond ons een drukwerk

omslag, gefrankeerd met een grijze IK cent, die behalve het 
stempel Amsterdam ook een stempel draagt van Senekal 
(Zuid-Afrika). De enveloppe is tusschen andere papieren daar 
terechtgekomen, dichtgeplakt en teruggezonden naar den ge
adresseerde in Amsterdam, die 7 cent port te betalen had. 

Verbeteringen in den postdienst. 
In de memorie van antwoord inzake de postbegrooting 1936 

wordt medegedeeld, dat de waarde van het nachtpostnet ver
groot zal worden door in aansluiting daarop de verzendings-
gelegenheid te verruimen en een vroegtijdige aansluiting van 
de bestelling te verzekeren. Reeds thans wordt 60 tot 70 % 
van het totaal aantal te bestellen stukken in de eerste be
stelling uitgereikt. Door deze en andere maatregelen is aan
merkelijke bespoediging in de overkomst van de correspon
denties bereikt. 

Het ligt in de bedoeling, het plaatsen van postzegelauto
maten uit te breiden. Rekening zal worden gehouden met de 
behoefte aan een dergelijke voorziening in de kleinere plaatsen 
en op het platteland, waar de postinrichtingen niet den ge-
heelen dag geopend zijn. 

Het Alg. Handelsblad berichtte reeds uit Den Haag en 
Amsterdam, dat men bezig is, in de wachtkamers van de bij
kantoren en ook buiten deze gebouwen of in de nabijheid daar
van postzegelautomaten te plaatsen in drie soorten (voor 
zegels van IK, 5 en 6 cent). Daarna zullen ook op andere 
plaatsen in de stad, zooveel mogelijk in de nabijheid van 
brievenbussen, dergelijke automaten worden geplaatst. 

Een krantbericht meldt verder, dat er plannen zijn tot 
aanmerkelijke uitbreiding van de postdienst op Zondag. Tot 
heden werd van de nachttreinen in den nacht van Zaterdag 
op Zondag geen gebruik gemaakt voor postvervoer. Een 
onderzoek wordt thans ingesteld naar een regeling, om door 
middel van aan de nachttreinen aansluitende autodiensten de 
post in de Zondagochtend-uren nog op alle plaatsen te kunnen 
afgeven. 

NED.TNDIE. 
Het driehoekzegel weer gebruikt. 
Het driehoekige luchtpostzegel voor bijzondere vluchten is 

in Indië weer voor den dag gekomen ter gelegenheid van de 
eerste postvlucht op de nieuwe dienst Java-Borneo v.v., bij 
v'elk" o-ele'i'pn^eid ook speciale stempels gebruikt zijn. De 
heer Van der Willigen ontving een brief, met het retour
vliegtuig op 9 Februari uit Balik Papan verzonden, reeds 
ô  18 Februari 's rniddigs in Dan Haag ! 

SURINAME. 
Nieuwe frankeerzegels ! 
Met ingang van 1 Maart zullen de thans geldende Suri-

naamsche postzegels door nieuwe worden vervangen naar 
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ontwerpen van den grafischen tunstenaar André van der 
Vossen wat het cijfertype betreft en van den kunstschilder 
Fokko Mees ten aanzien van het koninginnetype. 

Het cijfertype, in de waarden tot en met 7K cent, dat een 
West-Indië-vaarder vertoont, is in „offset" gedrukt en heeft 
het formaat 18 X 22 mm. 

Het koninginnetype, waarvoor een door den Haagschen 
fotograaf Ziegler vervaardigd portret van Hare Majesteit tot 
uitgangspunt heeft gediend, geeft onze vorstin en profil 
met den rouwsluier. De zegels zijn in plaatdruk uitgevoerd 
in het formaat 20 X 30 mm. voor de waarden tot en met 
35 cent en in dat van 22 X 33 mm. voor de hoogere waarden. 

De druk is wederom verzorgd door de firma Enschedé en 
Zonen te Haarlem. Binnenkort zullen deze zegels aan de phila-
telistenloketten verkrijgbaar worden gesteld. 

Wij danken het ministerie van koloniën voor dit op 27 Fe
bruari verzonden persbericht. 

Wij zijn in de gelegenheid, reeds hierbij de afbeeldingen 
van de nieuwe zegels te geven, met nadere gegevens over de 
samenstelling van de serie. Er komen 22 zegels, te weten: 

(Schip): 
34 cent bruin, 12y, cent donkergroen, 

1 cent lichtgroen. 15 cent lichtblauw, 
IK cent lichtblauw, 20 cent oranje, 
2 cent donkerbruin, 21 cent zwart, 
2K cent donkergroen, 25 cent paars, 
3 cent donkerblauw, 30 cent violet, 
4 cent oranje, 35 cent bruin. 
5 cent grijs, (Koningin, groot formaat): 
6 cent rood, 50 cent groen, 
IVJ cent violet. 1 gulden blauw, 

(Koningin, klein formaat): li4 gulden bruin, 
10 cent rood, 2i4 gulden paars. 
De waarden in het schip-type hebben kamperforatie 

13 M : 1234, dezelfde dus als voor de Nederlandsche zegels. 
De afgebeelde 21 cent heeft lijnperforatie 14 : 14. Het papier 
van de zegels is zonder watermerk. Over grootte der vellen, 
randdruk, enz., zullen wü later berichten. 

CURACAO. 
Ook hier nieuwe zegels. 
Ook voor Curagao zal een geheel nieuwe serie verschijnen, 

vermoedelijk eerst tegen 1 Augustus a.s. Het koninginnetype 
zal hetzelfde zijn als dat van Suriname, hierboven afgebeeld; 
het cijfertype krijgt echter een andere teekening. 

'oststuMkeiL. 

BUITENLAND. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Bern verdeelde omslagen van 13 centavos voor aangetee-

kende stukken met een lichtbruin stempel in een liggenden 
vierhoek. Deze stempel is niet anders dan een versierden 
schriftband, waarin de waarde staat aangegeven en waar
boven, nog binnen den vierkanten, enkele mm. breeden band 
de landsnaam gedrukt is. Onderaan in dien band het woord 
Correos. Naast dezen stempel is plaats, in een vierkant, voor 
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het bijplakken van de verschuldigde bijzondere zegels, indien 
het gewicht de 15 gram te boven gaat. Voor den naam van 
den afzender zijn eenige vertikale lijnen gereserveerd; het 
adres van den ontvanger moet horizontaal aangeduid worden. 
Het papier is wit en de omslag is van binnen met dun blauw 
papier gevoerd. In het gegomde gedeelte van de klep is een 
perforatie in drie rijen aangebracht, kennelijk om te voor
komen dat getracht zou worden de omslag boven stoom los 
te weeken. Beschadiging zou dan spoedig blijken. 

GRIEKENLAND. 
De in het Maandblad van 16 December j.1. reeds aangekon

digde briefkaart voor binnenlandsch verkeer van 2 drachmen 
is thans verschenen. Het formaat is gewoon, het karton stroo-
geel en de stempel donkergroen. 

ITALIË. 
In den gebruikelijken vorm verschenen nu ook de adres-

kaarten voor postpakketten van 6 lire donkerwijnrood en 
van 10 1. olijfbruin. 

OOSTENRIJK. 
De postzegelhandel van Rudolf Friedl te Weenen liet om 

zijn zendingen in te verpakken, briefomslagen van 5 gr. lila 
aanmaken. De stempel past in de drachtenserie der post
zegels. 

PANAMA-KANAALZONE. 
In twee formaten, 172 : 95 en 252 : 177, verschenen de defi

nitieve briefomslagen van 3 ets. violet met den kop van 
Goethals in een cirkelvormig stempel. Het witte papier draagt 
een watermerk U. S. 1933 van links boven naar rechts 
beneden verloopend. Ze zijn niet gegomd. 

PARAGUAY. 
Uit Berlijn verneem ik dat naar aanleiding van het 50-jarig 

herdenkingsfeest van de stichting van San Bemadino op 
24 Augustus 1931 een kaart werd uitgegeven van het bekende 
type van 70 centavos rood op geel karton, doch waarvan de 
achterzijde nu donkerbruin is en voorzien van een sterk 
vergrootte afbeelding van het jubileumzegel van 1 peso. Het 
staat evenwel niet vast dat dit een officieele uitgifte is. 

POLEN. 
De melding in de vorige aflevering omtrent de kartonkleur 

van de 25 en 30 gr. kaarten is onjuist. Het karton is room-
kleurig en niet bruin. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
De briefkaarten van 2 c. groen met den kop van koning 

George hebben een kleine verandering ondergaan; de derde 
tekstregel: „The address enz." is nu weggelaten. 

ZWITSERLAND. 
Het is hoogst merkwaardig dat niemand bemerkte, althans 

meldde, dat sinds eenige jaren de briefkaarten van dit land, 
die met de groote cijfers in de landkaart, het aantal adres-
lijnen van 6 tot 5 teruggebracht zagen. Tot nu toe is die 
verandering in Berlijnsche verzamelaarskringen bemerkt bij 
de groene prentkaarten, ook bij de links en de aan de boven
zijde gekartelden, zoomede bij de groene antwoord betaald 
briefkaarten. Berlijn vraagt of er nog meer bekend zijn. 
Al dadelijk kan ik berichten dat in miJn bezit ziJn twee roode 
prentkaarten van 20 r. met de afbeeldingen Crans sur Pierre 
en Simplon. Vermoedelijk zal dus die geheele serie wel met 
5 lijnen bestaan. 

De reeds gemelde nieuwe reeks prentbriefkaarten van 10 r. 
lila met groot cijfer op gladden gekleurd en grond is nog 
alleen verschenen aan de linkerzijde getand en in boekjes 
tesamen gehecht en omvat de volgende afbeeldingen: Aeschi 
bei Spiez; Basel, Zoolog. Garten; Beatenberg; Burgdorf mit 
Schloss; Castagnola; Crans sur Sierre; Davos-Parsennbahn; 
Gersau-Kurort; Glion sur Montreux; Hallau-Bergkirche; 
Interlaken, Blumenuhr; Iseltwald; Luzern; Menzingen; Neu-
chatel. Chateau; Niesenbahn-Mülenen; Payerne; Rheinfall-
Neuhausen; Rheinfelden-Kurbrunnen; Romanshorn am Boden
see; Rorschach-Hafen; Bad Schuls-Tarasp; S. Gottardo; Stein 
(App.) Luftkurort; Thun-Strandbad; Vue du Mont Pèlerin 
sur Vevey; Winterthur-Stadthaus; Zofingen. 

ZICHTZENDINGEN. 
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NEDERLAND. 
A m s t e r d a m - R. A. I. Op de van 31 Januari t.m. 9 Fe

bruari j.1. gehouden automobieltentoonstelling was op het 
tijdelijk postkantoor de reeds uit vorige jaren bekende typen-
raderstempel en kantoornaamstempel AMSTERDAM - K.A.I. 
in gebruik. 

R o t t e r d a m . De heer Dunnebier vond onder een partijtje 
in de rijks veiling gekochte zegels een Stempelfragment waar
op „Rotterdam. Adresseer volledig ! met pen", tot dusver ge
heel onbekend, gebruikt op 26.XI.34, 23 uur. Dr. Benders 
vroeg inlichtingen over dezen stempel en mocht vernemen dat 
het een stempel uit de Universal-machine is, die zelden voor 
afstempeling gebruikt is, daar deze machine tegenwoordig 
alleen voor de massa-baarfrankeering dient. 

Mededeelingen P.T.T. nr. 2071 S van 19 Februari 1936 be
vatten o. a.: 

Met ingang van 20 Februari wordt in den Wieringermeer-
polder gevestigd een poststation, hetwelk met den naam 
Wieringerwert zal worden aangeduid. 

Met ingang van 1 Maart 1936 wordt het postkantoor te 
W a t e r i n g e n vervangen door een hulppostkantoor, het 
hulppostkantoor te N o o r d b r o e k door een poststation en 
het hulppostkantoor te H u i z u m door een postagentschap. 

NEDERLAND. 
. ' Francotyp. . . . 

Onbekende machines. 
Van de oudere nummers ontbreken thans nog gegevens om

trent de machines 430, 486, 502, 509, 514, 517, 534, 536 t.m. 
542, 546, 547, 560, 584 en 590. Wie kan de namen der ge
bruikers melden ? . . . 

Machine 103 TIL 
Na een afwezigheid van eenige maanden is deze machine 

begin Januari weer bij Philips te Eindhoven in gebruik ge
steld na een grondige restauratie. Datum- en waardestempel 
werden geheel vernieuwd (doch bleven overigens in het oude, 
vierkante model A), evenals machinenummer, datum-, tel- en 
waardecijfers. Het afdruknummer werd thans bovenaan 
tusschen de stempels geplaatst. 

Machine 116 III-IV. 
Deze machine van de Staatsmanen te Heerlen werd wél 

van nieuwe stempels model AA voorzien, nadat tijdelijk 
machine 593 (zie aldaar) omstreeks de jaarwisseling als 
plaatsvervanger gefungeerd had. Aanvankelijk weer zonder 
afzenderscliché gebruikt (type III) , werd ongeveer half Fe
bruari een klein cliché tusschen de stempels opgenomen: een 
miniatuur-afbeelding (20 bij 14 mm. !) van het mvjnbedrjjf 
met bijschrift: STAATSMIJNEN / IN / LIMBURG. 

Machines 117 II en 191 IL 
Bü deze beide machines zijn de cijfers 6 weer op andere 

wijze „verminkt", n.1. de bovenvlag werd bijna geheel ver
wijderd en slechts een klein haakje bleef over. 

Machine 134 II B. 
In deze machine van de firma Van Nelle werd de geheele 

bovenvlag van de cijfers 6 weggesneden. 

Machine 154 VIII. 
In navolging van het Amsterdamsche kantoor gebruikte 

Ruys' H. V. te Eindhoven begin Februari ook het cliché: „U 
gebruikt toch ook een Francotyp ?" 

Machine 176 III. 
Nieuw waarde- en datumstempel met hooger letters, grooter 

machinenummer en tusschen de stempels een nieuw cliché: 
bruynzeel / fineer / deuren. 

Machine 193 XXVII-XXVIII. 
Te Amsterdam werd het cliché Carbonpapier geeft den 

doorslag weer eens opgenomen in de thans gebruikte machine, 
voorts begin Maart eveneens links het geruimen tijd in Den 
Haag gebruikte cliché Francotyp / Uw eigen / postkantoor. 

Machine 307 IL 
Een vierkant links bevat de reclame: VICTORIA / REGIA 

/ (afbeelding 3 dansende negers met speer en schild) / EEN 
REEP / UIT DUIZEND. 

Machine 351 III. 
Het afzenderscliché tusschen de stempels werd aangevuld 

tot: PELT & HOOYKAAS N.V. / HOUTHANDEL ALTONA 
N.V. Links het Natuursteencliché als bij type I. 

Machine 369 XI. 
In deze (derde) machine (type VIII met 6 zonder boven

vlag) werd thans links ook het reeds bekende cliché: Druk
werk, maar de moeite waard ! afgedrukt. 

Machine 375 V. 
Tusschen de stempels groot pakje tabak, links in vierkant: 

PROBEERT / Niemeyers / Koffie / en Thee / Ze is beter ! 
Machine 379 II. 
Omstreeks 20 Februari stempelde de firma Blazer & Metz 

te Rotterdam zonder reclame links. 
Machine 386 V. 
Werd eveneens zonder cliché links gebruikt (Ruys' H. V., 

Groningen). 
Machine 392 III. 
Links een hart, waardoorheen de woorden: CORVIS / 

LEWENSTEIN / het Nederlandsche / analepticum ! 
Machine 445 VI. 
Op antwoord-enveloppen van deze firma wordt soms geen 

reclame links afgedrukt. Tusschen de stempels het afzenders
cliché met „North State". 

Machine 492 IIL 
De Nederlandsche Bioscoopbond adverteerde in December 

links: De / KERSTCOLLEGTE / van het / VACANTIE-
OORD / (afb. hulsttakje) / moet slagen ! 

Machine 501. 
Model C4B, sedert 2 Januari in gebruik bij het Amster-

damsch Effecten- & Bankierskantoor N.V. te Amsterdam-C. 
Tusschen de stempels A.E.B, in cirkel met 3 horizontale lijnen 
links boven en rechts onder. 

Machine 508 VIL 
Nogmaals een nieuwe reclame van de N.V. Thabur, Den 

Haag, thans: Premier / Duplex / (afb. stofzuiger) / NEEMT 
/ PLUISJES / EN HONDEN- / HAREN OP ! 

Machine 593 I-II. 
Zooals reeds bij machine 116 gemeld, werd dit nummer, 

een C4B-machine, tijdelijk gebruikt tijdens de afwezigheid 
van machine 116, evenals deze geheel zonder afzenders- of 
reclame-cliché's. 

17 Februari kwam de machine daarop in gebruik bij de 
Poldi Staalfabrieken te Rotterdam. Tusschen de stempels: 
POLDI / STAALFABRIEKEN / (afb. handelsmerk: vrouwe-
kop in staand ovaal). 

Machine 609. 
Model C3B, in gebruik bij de N.V. Emailleerfabriek „De 

IJsel" te Dieren. Tusschen de stempels het handelsmerk: een 
pan met opschrift: Edy / GIFTVRIJ. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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BELEEFD VERZOEK. 
Heeren secretarissen der aangesloten vereenigingen, als

mede die der afdeelingen, worden vriendelijk verzocht — met 
het oog op het winnen van plaatsruimte ten behoeve van het 
philatelistisch gedeelte — de vergaderingsverslagen a a n-
m e r k e l v j k i n t e k o r t e n . 

DE RAAD VAN BEHEER. 

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

Nieuwe leden. 
435. ir. A. de Groot, p.a. Betonfabriek „Grotius", Spijk 

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

L. Ned. en Kol.). 
477. J. van der Most, Enschedeschestraat 107, Hengelo. (V.). 
482. Joh. Wilson, Groote Noord 4, Hoorn. (V.). 
503. F. C. Spek, Zijde 436, Boskoop. (V.). 
511. O. Roeltgen, p.a. Firma Schlieper & Co., Medan (Sum.). 
521. H. J. Hoefsmit, Ond. Liberta, Postkantoor Perlanaan. 
513. J. Dorfmeüer, Julianaweg 12, Makassar (Cel.). (Oud-lid). 
47. J. Wieland, Grand Hotel, Makassar (Celebes). (Oud-lid). 

524. F. A. Seepers, Gen. Van Daalenweg 63, Makassar (Ce
lebes). (Oud-lid). 

532. H. Agneessens Filz, Pens. Wieland, Makassar (Celebes). 
534. A. Herdes, Gen. Van Daalenweg 9, Makassar. (Oud-lid). 
543. F. E. Bierkake, Ned.-Ind. Gas Mij., Makassar (Celebes). 
554. A. van Loon, Mierennest, Makassar (Celebes). (Oud-lid). 
545. mevr. A. Hukom, le Zeestraat 9, Makassar (Celebes). 
548. E. de Klerck, Ond. Poengei, Medan (Sumatra). 
562. A. W. Herklots, s.f. Padjarakan, Kraksaän (Java). 
581. L. G. Rombouts, s.f. Soemborkarang, Probolinggo (Java). 
591. W. van der Valk, Hotel Probolinggo (Java). 
596. T. van Arkel, Bioscooplaan 4, Tjepoe (Java). 
585. A. J. Jasperse, chef P.- en T.-kant., Probolinggo (Java). 

Verbetering in de nummering. 
413. E. Gleisberg. (Had nr. 372). 

Adresveranderingen. 
328. J. van Schagen, Heemskerklaan 5, Medan (Sumatra). 

2. mad. Aspasie Sp. Papassotiriou, Rue Zinodotou 8, Athene. 
550. J. H. Spieker, Prins Mauritslaan 5, Bussum. 

21. L. W. van den Heuvel, Sang Koelirang (Oostk. Borneo). 
476. mr. dr. J. H. H. Hülsmann, Gr. Florislaan 30, Hilversum. 
94. F. J. N. Postma, Buijs Ballotstraat 59, Den Haag. 

478. F. W. Diehl, Embong Sawo 11, Soerabaja (Java). 
74. F. Hochheimer, Oranje Nassaulaan 65, Amsterdam, Z. 
84. M. J. Keiser, Noorder Amstellaan 197, Amsterdam, Z. 

755. J. van Wermeskerken, Th. de Bockstraat 27 huis, Am
sterdam, W. 

352. J. Landsheer, Groesbeekscheweg 137, Nijmegen. 
681. J. van Nifterik, Heerengracht 584, Amsterdam, C. 
517. C. Spek, Koetobedah, Malang (Java). 
863. ir. K. L. van Geelen, Padang (Sumatra). 
920. ir. G. Wilson, Hotel Cheribon, Cheribon (Java). 
120. F. W. H. G. L. Edixhoven, vertrokken naar Indië. 
220. E. K. H. Janssen van Raaij, p.a. Ned. Handel MiJ., Fac

torij Batavia (Java). 
722. M. C. Reede, Wenckebachstraat 15, Bandoeng (Java). 
171. G. Ferguson, Riouwstraat 97a, Bandoeng (Java). 

Bedankt. 
47. G. Zandhuizen. (Met ingang van 31-12-1935). 
75. H. E. A. Iven. (Wegens vertrek naar het buitenland). 

339. J. Meüboom. 654. L. Granhoff. 
26. A. G. Deelman. 243. Godie Molsbergen. 

Aanmeldingen. 
J. van Best, Ruè de l'Aurore 20, Brussel (België). (V.). 
S. Bok, Westerstraat 39, Enkhuizen. (Lid „Zuid-Limburg"). 

(V. Ned. en Kol. benevens Europa). 
P. D. Bremer, Rijnsburgerweg 105, Leiden. (V. en L.). 
J. L. M. van Tekelenburg, Ramen 16, Hoorn. (V.). 
P. Wijga, Frans v. Mierisstraat 60, Amsterdam, Z. (V. en L.). 

J. K. RIETDIJK. 

Bestuursmededeeling. 
Voor Makassar is als sectiehoofd opgetreden de heer Th. 

Seth Paul, Komedielaan 10, Makassar. 
De sectie Menado is opgeheven. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Kort verslag van de vergadering, gehouden 

op 19 Februari 1936. De voorzitter, de heer Aug. Schröder, 
opent de bijeenkomst met een woord van welkom, speciaal tot 
de gasten, de beeren Van Driel en Ruiter, evenals tot den 
heer Iven, die wegens vertrek naar het buitenland voor de 
laatste keer in ons midden is. De voorzitter leidt de bespre
kingen in met een herdenking van den overleden koning van 
Engeland, een der grootste verzamelaars der wereld en her
innert aan de rol, die de overleden vorst, hetzü door zijn 
beeltenis op de zegels, hetzij door zijn persoonlijke bemoeienis, 
in de philatelie heeft gespeeld. In navolging van „Hollandia" 
geeft spreker het denkbeeld in overweging om te trachten ook 
voor de Nederlandsche Vereeniging een reclamebiljet aan het 
philatelistenloket aangebracht te krijgen. Met een herinnering 
aan het feest, dat „Philatelica" te 's-Gravenhage ter gelegen
heid van haar 25-jarig bestaan heeft gevierd, eindigt de voor
zitter zijn inleiding. Na lezing der notulen, die goedgekeurd 
worden, en van de ingekomen stukken, wordt de heer Ruiter 
met algemeene stemmen als lid der afdeeling aangenomen. 
De heer L. van Essen houdt dan zjjn lezing over Helgoland. 
Spreker behandelt hoofdzakelijk en uitvoerig de eigen uit
giften van 1867-1890 in verschillende herdrukken, typen, 
kleuren, papiersoorten, enz. Daar de heer Van Essen voor 
verschillende vergrootingen van foto's heeft gezorgd, die de 
aanwezigen voor zich krijgen, kunnen zij de belangrijke voor
dracht van den heer Van Essen zeer goed volgen. Na afloop 
laat spreker zijn collectie Helgoland rondgaan. Een krachtig 
applaus en een hartelijk dankwoord van den voorzitter ver
tolken de gevoelens der aanwezigen. Punt 5 is een concours 
van collecties Braunschweig. Er zijn twee collecties mede
gebracht, door de beeren Paraira en Van Essen. Laatstge
noemde wint den prijs. Besloten wordt de volgende bijeen
komst bij uitzondering op een Donderdag te houden, den 
19en Maart. Naar aanleiding van een speciaal geval ontspint 
zich een discussie over de vraag, of het gewenscht is hande
laren toe te laten als lid der afdeeling. Er blijken twee stroo
mingen te zijn; op voorstel van twee leden wordt gestemd 
over het principe of personen, die hun bestaan hoofdzakelijk 
als handelaar in postzegels vinden, als lid kunnen worden 
toegelaten. Met meerderheid van stemmen, waarbij vele 
blanco's, wordt dit principe verworpen. Na de gebruikelijke 
verloting en de rondvraag sluit de voorzitter te half elf de 
bijeenkomst. W. F. G. H. 

West Friesland. Op 12 Februari j.1. werd onze jaarverga-
gadering gehouden. Vóór de afwerking der agenda was van 
7—8.30 uur gelegenheid tot ruilen, koopen en verkoopen, 
waarvan druk gebruik werd gemaakt. Er waren 23 aanwe
zigen met inbegrip van 4 gasten. De voorzitter, dr. De Ruijter 
de Wildt, opende met een hartelijk welkom en sprak de hoop 
uit, dat de afdeeling in 1936 flink vooruit zal gaan. De notulen 
werden gelezen en goedgekeurd. Daarna bracht de kascom-
missie verslag uit en bleek, dat alles in orde was bevonden. 
De penningmeester kreeg gelegenheid tot het uitbrengen van 
zijn verslag 1935 en werd onder applaus voor zijn nauwkeurig 
beheer gedechargeerd. Dit was het 20e verslag van onzen 
penningmeester. De heer Dade is n.1. reeds 22 jaar lid onzer 
afdeeling en voert daarvan 20 jaar het beheer over de fi
nanciën. Naar aanleiding van dit feit bood de heer Lückens 
aan, het portret van den heer Dade te teekenen, hetgeen 
dankbaar werd geaccepteerd. Het jaarverslag werd onder 
dankzegging goedgekeurd. Op voorstel van den heer Lückens 
zal het worden gecyclostyleerd en zullen alle leden een exem
plaar ontvangen. Ter dekking van de kosten stelde de heer 
Dade zijn nog niet uitgekeerde ƒ 5,— prijs hiervoor ter be
schikking. Het bestuur werd bij acclamatie weer voor een 
jaar herkozen. Daarna volgden de verlotingen. De prijzen 
werden ditmaal niet in geld, maar in zegels uitgekeerd. De 
veiling bracht ƒ0,06 voor de kas op. Om 12 uur kwam de 
kelner ons waarschuwen, dat wij moesten opstappen. J. M. Z. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secret.. J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastr. 26, Breda. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
2 Maart 1936, des avonds te 8 uur, in café „Moderne" 
te Breda. 

Aanwezig 45 leden en 1 introducé. De voorzitter, de heer 
Cramerus, opent de vergadering met een welkom tot de aan
wezigen, speciaal tot den introducé, den heer Van West. De 
notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en 
de candidaat-leden met algemene stemmen als lid aan
genomen. 

Ingekomen zjjn brieven: van den heer Van Brink, dankende 
voor onze bloemenhulde hem aangeboden ter gelegenheid van 
zijn 25-jarig huwelijksfeest, van de Nederlandse Bond, dan
kende voor ons besluit tot contributieverhoging, van de ver
eniging Roosendaal, dankende voor onze belangstelling voor 
de aldaar gehouden tentoonstelling, van de vereniging te 
's-Hertogenbosch, dank brengende voor onze voorlichting in 
zake de jeugdafdeling, en ten slotte van den heer mr. Van 
Peursem, waarbij een exemplaar van het gesehriftje over 
president Smetona van Litauen, dat in dank in de bibliotheek 
zal worden opgenomen. Besloten wordt van het binnenkort 
verschijnende werkje over wijlen koningin Astrid van België 
50 exemplaren te bestellen. 

Daarna houdt de heer dr. Gommers een causerie „Over
drijving in de philatelic", die met aandacht wordt gevolgd en 
met applaus beloond. Mededeling wordt gedaan, dat de heer 
J M. van den Berg op de volgende vergadering een lezing 
2â  hovidcn over „Met de loupe door het postzegelalbum". 

.\. 'Ie pauze ^olgt de verloting, waarvoor in dank zegels 
1 01- ati,;,. . vsn de h°ren v^orreljé. Dekker, Martens, 

Mutsaers en Smit, zodat allen aanwezigen een zegel ten deel 
valt. Na rondvraag wordt daarna de vergadering door den 
voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
66.(E.). H. A. Klerks, Laan Trivello 71, Batavia, C. (Java). 

283. (S.E.Z.BE.). Jos. M. C. de Mooij, Voorstraat 72, Noord-
wijk-Binnen, giro 141164. 

276. (S.Z.BE.NK.). L. H. M. Stams, Hoogenham 70. Dongen. 
Candidaat-leden. 

G. Th. Krijnen, gemeente-secretaris, A 95, Schinnen. (Eigen 
aangifte). 

F. van West, directeur postkantoor. Zevenbergen. (Voorge
dragen door M. J. Smit te Zevenbergen). 

Adreswijzigingen. 
96. E. J. H. Evers, thans Oud Goedstraat 149, Deventer. 
86. C. H. J. van der Geld, thans Bietstraat 43 bis, Utrecht. 
78. H. J. van de Poel, thans p.a. K.P.M., Tandjong Priok. 

Verzoek. 
De administrateur van de rondzendingen verzoekt dringend 

om inzending van boekjes voor de afdeling Nederland en 
Koloniën. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 30 Maart 1936, des avonds 

te 8 uur, in café „Moüderne", te Breda. 
Bijeenkomst van de Club Ginneken op Donderdag 9 April 

1936, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken. 
Jeugdbijeenkomsten: Zondag 5 April 1936 voor hen, wier 

geslachtsnaam begint met A tot M, alsmede voor de meisjes, 
en Zondag 19 April 1936 voor hen, wier geslachtsnaam aan
vangt met N tot Z; beide des voormiddags 10.30 uur in de 

. „>vl van café „Riche", Van Coothplein, Breda. 

/iCkening der Postzegelvereniging „BREDA" over 1935. 

O N T V A N G S T E N . U I T G A V E N . 

Begroot Werkelijk 
bedrag bedrag 

1. Vej-moedelijk voordelig saldo 1934 . . f 100,— f —,— 
2. Cortiibulie „ 1644,— „ 1584,— 
3 Contributie en entree van in 1935 aan

genomen nieuwe leden „ 100,— „ 123,— 
''. 10'^ van het verkochte uit de rond

zendingen „ 500,— „ 605,56 
5. Vei kochte nummerstempeltjes . . . „ 10,— „ 14,40 
G Onvoorziene ontvangsten „ 100,— „ 194,67 

f 2454,— 

Bezittingen. 
Spaarbankboekje (Jubileumfonds) 
Spaarbankboekje (Reservefonds) 

f 2521,63 

432,11 
225,97 

Nadelig saldo over 1934 
1. Kosten van het verenigings-orgaan 

na aftr. opbrengst abonnementen, enz. 
2. Kosten lidmaatschap van den Neder-

landschen Bond van Vereenigingen v. 
Postzegelverzamelaars 

3. Kosten van drukwerken, porte
feuilles, enz 

4. Kosten nummerstempeltjes en doosjes 
5. Porti en bureaubehoeften secretaris . 
6. idem administrateur . . . 
7. idem penningmeester . . . 
8. idem sectiehoofden . . . . 
9. idem bibliothecaris . . . . 

10. Zaalhuur 
11. Kosten jeugdafdeling 
12. Kosten elf maandelijkse verlotingen . 
13. Kosten der jaarlijkse algemene verlo

ting in Januari 1935 
14. Assurantie-premie 
15. Kosten van afgevaardigden naar de 

Bondsvergadering 
16. Bijdrage reservefonds 
17. Kosten bibliotheek 
18. Tweede bijdrage 45-jarig bestaan . . 
19. Onvoorziene uitgaven 

Voordelig saldo 1935 

Begroot Werkelijk 
bedrag bedrag 

f - - f 55,59 

„ 800,— „ 778,20 

146,30 

f 2454,— 

Nagezien en accoord bevonden 22 Januari 1936. 
De commissie van onderzoek: 

G. VAN DIJK. 
J. M. VAN DEN BERG. 

153,65 

„ 
M 

„ 
» 
v> 

„ 
„ 
„ 
„ 
-

» 

„ 
„ 
„ 
n 

n 

225,— 
1 0 , -

100,— 
4 0 , -
1 5 , -

200,— 
5 , -

3 5 , -
25,— 
55,— 

400,— 
2 0 , -

7 5 , -
7 5 , -
1 0 , -

200,— 
17,70 
—,— 

„ 
„ 
r> 

„ 

„ 
„ 
„ 
„ 
»> 
»1 

„ 

)) 

„ 

207,94 
12,45 
69,15 
26,61 
16,75 

199,90 
» 29,50 

25,— 
55,— 

410,75 
19,10 
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VERSLAG van den administrateur der rondzendingen over 
het jaar 1935. 

Hierbij heb ik het genoegen u aan te bieden het verslag 
mijner werkzaamheden over het afgeloopen jaar. 

Van inzenders werden door mü in ontvangst genomen 746 
boekjes, terwijl met inzenders door mij werden afgerekend 
813 boekjes met een totaal verkoopbedrag van ƒ 6581,61, 
zijnde het hoogste bedrag in één jaar, sedert door mü de 
funcie van administrateur wordt waargenomen. 

Het aantal aan de sectiehoofden afgegeven en van dezen 
terugontvangen zendingen was in 1935 als volgt: sectie N. K. 
15 en 14; sectie B. E. 14 en 15; sectie Breda I 12 en 13; sectie 
Breda II 12 en 12; sectie III 6 en 10 (deze sectie is intusschen 
vervallen); sectie IV/VI (thans sectie B.) 14 en 14; sectie V 
(thans sectie A.) 14 en 12 en sectie Den Haag 9 en 9. 

Ik acht het mijn plicht hierbij mijn dank te betuigen aan 
de sectiehoofden voor hun medewerking door het regelmatig 
afwerken van het groote aantal zendingen. 

Jammer is het, dat niet alle leden aan den goeden gang 
van het rondzendverkeer medewerken, n.1. door de zendingen 
veel langer dan den reglementair toegestanen tiJd in het 
bezit te houden, terwijl ook de regelmatige betaling der ge
kochte zegels soms te wenschen overlaat; een en ander geeft 
voor de sectiehoofden onnoodige en soms minder aangename 
correspondentie, welke gemakkelijk vermeden kan worden. 

Mijn voorraad boekjes is tegenwoordig van dien aard, dat 
ik regelmatig voldoende heb en deze ook niet te groot is; 
alleen van Nederland en Koloniën is nu en dan de voorraad 
wel eens wat te beperkt. 

De administrateur der rondzendingen, 
J. BROEDERS. 

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

KORT VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op 
Zaterdag 29 Februari 1936, in „Krasnapolsky", Amster
dam. 

Kwart over 9 eerst opening, daar te voren de heer Zilver 
een kleine tentoonstelling had georganiseerd. Hiervoor be
stond veel belangstelling, dank zij het artikel, dat Maasbode, 
Standaard, Volk en verschillende buurtcouranten hadden op
genomen. Verder dank aan den directeur van „Kras", om een 
uitstekende zaal ter beschikking te stellen. De heer Zilver 
heeft alle eer van zijn werk; het was een prachtige propa
ganda voor ons. 

De heer Vredenduin doet mededeeling over de jeugdver-
eeniging „Mauritius", die een onderdeel van „Hollandia" zal 
worden, zoodat de jongelui op 19-jarigen leeftijd in onze 
vereeniging kunnen komen. We hopen op een bloeiende toe
komst in dit opzicht; dan is ook de moeite van den heer Sieg-
mund niet tevergeefsch geweest. Voor candidaat-leden zal 
weer de oude gedragslijn worden gevolgd: „eerst in het 
Maandblad de namen vermelden", opdat eventueele bezwaren 
vóór de bestuursvergadering kenbaar gemaakt kunnen 
worden. Voor de bibliotheek zijn er de aanwinsten: „President 
Smetona" van mr. Van Peursem (op historisch-philatelistisch 
gebied van zeer veel waarde) en „Hoe worden postzegels ge
maakt" van de firma Enschedé. Besproken worden de kwestie 
van een reclamebiljet als in Utrecht en de nieuwe Suri-
naamsche zegels. Gedurende de verkorte pauze laat de heer 
Cortenbach zijn collectie Frankrijk zien, waarvoor hem onder 
applaus der vergadering door den voorzitter dank wordt 
gebracht. Na een veiling van 21 kavels volgt de algemeene 
verloting. Een prijs krijgen achtereenvolgens de nrs. 183, 187, 
248, 134, 328, 69, 49, 345, 239, 104, 154, 18, 32. 38. 163. 268. 
97, 138, 140, 98, 133, 282, 71, 320 en 55. Om half elf sluit 
de voorzitter deze, door 42 aanwezigen bezochte, vergadering 
PI nogmaals den heer Zilver dank te hebben gebracht voor 
al zijn moeite. W. G. Z. 

Adresveranderingen. 
J. A. Dalloyaux, Oranjehotel, Bergen (N.-H.). 
■"V P. Costerus P.zn., Lingerzijde 174, Edam. 
Aug. Volmer, Bai'hlaan 2, Naarden. 
J. van Nifterik, Heerengracht 584, Amsterdam, C. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 21 Maart 1936, des 

avonds te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 28 Maart 1936, des avonds 

te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Amsterdam. 

l'trechtsche PhilatelistenVereeniisring, te Utrecht 
Secretaris: J. J. A. HARBRINK NUMAN, 

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

NOTULEN der algemeene vergadering, gehouden op 25 Fe
bruari 1936, in Hotel des Pays Bas, te Utrecht. 

Aanwezig 38 leden en 1 introducé, de heer Van de ■ Geld. 
De notulen der Januarivergadering worden ongewijzigd 
goedgekeurd. Er zijn geen ingekomen stukken. 

De commissie van voorbereiding voor de feestviering ter 
gelegenheid van ons 30javig bestaan heeft verschillende 
voorstellen bij het bestuur ingediend, welke de voo"zitter 
achtereenvolgens bekend maakt. Vrijwel zonder discussie en 
met nagenoeg algemeene stemmen wordt besloten het feest 
in Utrecht te houden op Zaterdag 26 September a.s. De voor
zitter dankt de commissie voor haar tot dusverre gepresteerde 
werk. 

De heer Van Brink is bereid gevonden eveneens een lezing 
te houden voor de U. Ph. V. Waar deze lezing alleen in Maart 
gehouden kan worden, is de lezing van den heer Vredenduin 
uitgesteld tot de Aprilvergadering. 

Aan de orde is dan de ballotage van mejuffrouw M. H. 
Haijtink, voorgesteld door mevrouw Rombouts. De vergade
ring neemt haar met algemeene stemmen tot lid aan. De 
voorzitter wenscht het aanwezige nieuwe lid met haar toe
lating geluk. (Aangezien de aanvraag van mejuffrouw 
Haijtink nä 5 Februari was ingekomen, kon haar naam niet 
meer in het Februarinummer van het Maandblad worden 
gepubliceerd). 

Hierna houdt de heer Van der Horst zijn lezing over af
stempelingen op Nederlandsche zegels. Spreker gaat van het 
standpunt uit, dat „een postzegel pas een postzegel is ge
worden, als hij dienst heeft gedaan". Met jeugdig vuur be
handelt onze nestor (ik hoop hiermede de heeren Burgersdijk 
en Moesman niet te kort te doen) zijn lievelingsgebied. Vele 
van de door hem medegedeelde bijzonderheden (aan de hand 
van een uitgebreide collectie voorbeelden) zullen den meesten 
leden nieuw geweest zijn en hun een goeden kijk gegeven 
hebben op de interessante (en niet dure) mogelijkheden, die 
dit verzamelgebied geeft. Een hartelijk applaus beloont den 
spreker. Nadat hij nog eenige vragen beantwoord heeft, dankt 
de voorziter hem voor het gebodene. Naar aanleiding van deze 
voordracht stelt de heer Moesman nog een groote collectie 
afstempelingen ten toon. 

Voor den landenwedstrijd Litauen ziJn twee inzendingen: 
van de heeren Tholen en De Bruijn. De commissie van beoor
deeling zegt, dat de verzameling van den heer De Bruijn com
pleet is, doch die van den heer Tholen nog iets completer. De 
voorzitter spreekt naar aanleiding hiervan een troostwoord 
tot den heer De Bruijn, die anders zoo dikwijls op de eerste 
plaats troont. 

Van deze plaats nog eens een opwekking voor het jubileum
fonds. Leden, neemt een voorbeeld aan onzen introducé, den 
heer Van der Geld, die staande de vergadering dit fonds met 
een aanmerkelijke gift bedacht ! 

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

Nieuw lid. 
mej. M. H. Haijtink. 

Mededeeling. 
In herinnering wordt gebracht het indertijd genomen besluit, 

dat slechts de leden, die zulks beslist wenschen (kenbaar 
te maken aan den secretaris), een convocatie ontvangen voor 
de vergaderingen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 23 Maart 1936, in res

taurant Cortenbach, te Utrecht. 
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Ledenvergadering op Dinsdag 31 Maart 1936, in Hotel des 
Pays-Bas, te Utrecht. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4. C.q. ballotage. 5. Voordracht van den heer Van Brink: 
„Van duif ken tot pelikaan". 6. Landenwedstrijd: a. Memel; 
b. Nederland jubileum 1923, eventueel met tandingen. 7. Rond
vraag. 8. Veiling. 9. Verloting. 10. Sluiting. 

Haaffsche Philatelisten Vereen., te 's-Clravenliaïe. 
Secretaris: A. STARINK jr., Olijfstraat 40, 's-Gravenhage. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 27 Februari 1936, des avonds te 8X uur. in hotel 
De Gouden Kroon, 's-Gravenhage. 

Toen de voorzitter de vergadering opende, waren er, in 
weerwil van het minder gunstige weer, 50 aanwezigen, welk 
getal wel bewijst hoe de belangstelling groeit voor onze ge
zellige bijeenkomsten. Allereerst werd een nieuw aanwezig 
lid welkom geheeten en vervolgens eenige introdueé's, die het 
goede voornemen hebben lid te worden, waarna de notulen 
der vorige vergadering door den secretaris werden voorge
lezen en zonder op- of aanmerkingen werden goedgekeurd en 
gearresteerd. 

Bij de ingekomen stukken is een present exemplaar van 
het nieuw verschenen werk van den heer Van Peursem, voor 
welke mooie aanwinst in de philatelie den schenker onze dank 
wordt gebracht. 

De voorzitter deelt mede dat er van bevriende zijde, dus 
iemand die buiten de vereeniging staat, maar daardoor toont 
met ons mede te leven, een geschenk is binnengekomen van 
zegels voor de verloting ten bate der kas, een geste, die door 
ons allen op bij zonderen prijs wordt gesteld. Na afhandeling 
van enkele zaken wordt tot die veiling overgegaan, met een 
Amerikaansche verloting tot slot. Een en ander heeft onder 
groote animo plaats en het resultaat is geheel dienover
eenkomstig. 

Daarvóór zijn de voorgehangen candidaten bij acclamatie 
als lid aangenomen en volgt de verloting en de sluiting. 

A. S. jr. 
Nieuwe leden. 

W. M van der Ve^r. Duncklerstraat ]6, Den Haag. 
W. A. de Graaff, Willemstraat 31, Delft. 

Candidaat-leden. 
dr. H. P. A. Smit, Groot Hertoginnelaan ]43, Den Haag. 
T. Veerman. Carpentierstraat 161, Den Haag. 
G. J. te Veldhius, Resedastraat 10, Den Haag. 

Contributiebetaling. 
Vele leden zijn nog achterstallig ! Ter voorkoming van 

inningskosten, voor rekening van de leden, verzoekt de pen
ningmeester nog deze maand gireering onder nr. 3946, Nuts-
spaarbank, Den Haag, me(t vermelding boekje nr. 214004, 
rekening penningmeester H.P.V. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 24 Maart 1936, des avonds te 

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

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Bal
lotage nieuwe leden. Veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op Woens
dag 26 Februari 1936, in het „Zuid", Groenmarkt, Den 
Haag. 

Aanwezig 90 leden en 1 introducé. De voorzitter begroet 
enkele aanwezigen in het bijzonder, opent de vergadering en 
deelt het volgende mede. Zegels voor de verloting zijn ge
schonken door de heeren Van der Loo en Verhoeff; van de 
heeren H. Cohn en H. Tels voor den feestavond; voor het 
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falsificatenalbum van de heeren A. van der Willigen, Jos. 
Maussen, Melsert en Van Dalen Gilhuijs; voor de bibliotheek 
nr. 17, Smetona, van mr. Van Peursem; van den heer Does-
burgh enkele jaargangen van het Maandblad. Hij brengt al 
deze gevers hartelijk dank. 

Ter circulatie zijn aanwezig: een briefkaart met zegels van 
het 300-jarig bestaan van het postwezen in Zweden; een brief 
van de eerste Borneo-postvlucht; een rouwzegel Hindenburg 
met foutdruk; een brief Amsterdam-Bilthoven, die via Cuba 
terecht is gekomen; een brief de 15 c. derde emissie Neder
land getand 10^4 (valscji); een valsch zegel van Rusland; 
de maandbladen der bibliotheek. 

Ingekomen zijn een dankbetuiging van H. M. de Koningin 
en een van den heer Van Brink. De mededeeling van den 
voorzitter, dat de vereeniging Tilburg tot „Philatelica" toe
treedt, wordt met applaus ontvangen. 

De heer K. E. König vangt- dan ziJn lezing aan met te 
zeggen, dat zijn doel is elk zegel voor den verzamelaar te 
doen leven en te laten zien, dat van elk land wat te maken is. 
Zijn lezing is een gevolg van zijn studie over Bosnië-
Herzegowina, dat tot 1878 Turksch was en toen een Oosten-
rijksche bezetting kreeg, waardoor de Militärpost-stempels 
op de zegels kwamen. Hij toont o. a. op het doek heel duide-
liik het verschil tusschen de eerste en tweede emissie van 
Bosnië aan. Als vlot spreker, voorzien van veel materiaal, 
heeft hij een aandachtig gehoor en duidt het interessante 
scherp aan. Pas in 1920 krijgen wij de zegels, die bij Joego
slavië te tellen ziin. De heer König ontvangt aan het einde 
een krachtig applaus en bij monde van den voorzitter den 
hartelijken dank der vergadering. 

De notulen der vorige vergadering worden hierna goed-
e-ekeurd. De ledenverkiezing levert 70 stemmen vóór en 10 
blanco. De heer ir. H. M. J. Hol wordt door den voorzitter 
op de gebruikelijke wijze geïnstalleerd. 

Bij de verloting kriigt de heer Mioch den len prijs. Tot leden 
der verlotitngsfommissie worden nog aangewezen de heeren 
DoQrschot en Verburg; tot het nazien der rekening en ver
antwoording van den penningmeester de heeren Van der Zee 
en Brakenburg. 

Na de veilin<r brengt de voorzitter de feestcommissie hulde 
en dank voor het vele werk, dat zij deed voor den schitterend 
geslaanrden feestavond en acht ze vanaf heden ontbonden. 

Bil de rondvraag ver/oekt de heer K. E. KöniT voor ziin 
studie van semi-officieele uitsjiften van Oostenriik met alle 
Vnogeliike opdi-ukken materiaal ter inzage, hetwelk door hem 
zorfrvnldig 7^1 worden behandeld en daarna teruggezonden. 

De heer Kirchner doet nog eenige mededeelingen omtrent 
de jengdclrb en ve'-zoekt nog namen van aankomende ver
zamelaars in Den Haap-. Aan het einde zegt de voorzitter, 
dat onze iaarvergadering pas 22 April zal worden gehouden 
en sluit de vergadering. J. N. H. v. R. 

Bedankt. 
298. J. van Leeuwen, Isinp-straat, Den Haag. 
P. P. Heidsieck, Batavia. *) 

Afvoeren. 
606. J. H. J. Ie Roux, Zwolle. 

Mededeeling. 
De heeren secretarissen der afdeelingen zullen hopelijk in

zien, dat ik hun verslag tot het noodzakelijke moest inkorten, 
ter wille van de plaatsruimte. 

Rondzendingen. 
Verzoeke goed op open vakjes te letten. De administrateur 

constateerde 5 personen op één lijst, die 4 open vakjes niet 
zagen. 

Blijft lid. 
272. ir. A. N. P. de Wit, Bandoeng. 

Nieuwe leden. 
298. C. Klerx, Van Lunterenstraat 163, Den Haag. 
272. ir. H. M. I. Hol, c.i.. Van Weede van Dijkveldstraat 2, 

Den Haag. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
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304. A. Michielsen, Bl i t a rweg 12, Batavia . 
340. R. de Wi lde F.G.zn., Wil lem de Zwijgerlaan 41 , Oegst -

geest, 
343. J. C. Hagendoorn , Van Leeuwenhoeks t raa t 37, Leeu

warden. 
352. R. N. I d e m a , S te i jns t raa t 42, Leeuwarden. 
369. W. J. Nee teson Lemkes , Rembrand t l aan 86, Voorburg 

(Z.-H.). 
370. J. A. Volkom, F u l t o n s t r a a t 68, Den H a a g . 
413. IJ . S t eensma , Ie Vege l indwarss t raa t 34, Leeuwarden. 
443. P . B. Wicher ink , Leeuwerikplein 6, Den H a a g . 
438. M. A. Je l ie r , Koningin Wilhelminalaan 292b, Voorburg . 
D. 472. J . J o n k e r s , Vine, van Goghs t r aa t 31, Dordrecht . (Afd. 

Dord rech t ) . 
D. 476. J . J . Hoogendoorn , St . Jo r i sweg 29, Dordrecht . (Afd. 

Dord rech t ) . 
Candidaat- leden. 

G. Groen, r e s t a u r a t e u r Wi t t e Sociëteit, Doe lens t r aa t 1, Den 
Haag . ( E i g e n aang i f t e ) . 

J . J . A. Schwar t z , admin i s t r a t eu r , Van Imhof f s t r aa t 9, Den 
Haag . ( E i g e n aang i f t e ) , 

mevr. J. A. Krui i t -Bruinse , Anna P o l o w n a s t r a a t 68, Den 
Haag . (Voorges te ld door R. J . Bruinse en J. N . H. van 
Res t ) . 

M. D. P o s t m a , Spoors t r aa t 130, Leeuwarden. (Voorgesteld 
door A. J a a s m a ) . 

J. T immermans , H e r u n e e r w e g 99. Venlo. (Afd. Venlo) . 
P. J. C. de W a a r d t , Achterom 9, Dordrecht . (Afd. Dord rech t ) . 
A. Groeneveld. Kromhou t 120. Dordrecht . (Afd. Dord rech t ) . 
C. in ' t Veld. Toulonschelaan 57, Dordrecht (Afd. Dord rech t ) . 
C. C. Verbeek, W i l g s t r a a t 5, Den Haaff. (Eieren aang i f t e ) . 
S. Grin. R a u w e n h o f f s t r a a t 4, Rot te rdam, W. (Voorgesteld 

door C. van de r Leca ) . 
mei. Gerrv Hense ie r , H a v i k s t r a a t 19, Ut rech t . (Voorgesteld 

door J. C Rende r en W. van Deven te r ) . 
Thierry de Biie Dolleman, Pau l Gabr ie l s t r aa t 139, Den H a a g . 

(Voorgesteld door H. A. E . Bu rge rhou t ) . 
G. B. J Bakke r . Van D r e n k w a e r t s t r a a t 5, Den H a a g . (Voor

gesteld door D. S ie r ig ) . 
N ieuwe leden der vereeniging Ti lburg , 

die de afdeeling Ti lburg vormen. 
482. voorz i t t e r : P i e r r e Mennen, Al leenhouders t raa t 4, Ti lburg. 
486. sec re ta r i s : Aug . F r a n k e n de Haes , Gerard de Bondt-

s t r aa t 12, Ti lburg. 
494. nennins 'mees ter : M. Cuisinier, Boekhovenscheweg 9, 

Maas t r ich t . 
496. commissiel id: A. Cremers , Molenbochtplein 8, Ti lburg. 
514. Max Horbach . Bredascheweg 316, Ti lburg. 
528. J. Dillo. J a n S t eens t r aa t 14, Ti lburg. 
96. J . Rei int ips , Huize Veldhoeve. Goirle bij Ti lburg. 

529. Kur t Muller . B a t a v i a s t r a a t 25, Tilbursr. 
548. A. van Amels , Capuci inens t raa t 62, Ti lburg. 
562. Jos. Math i i sen . Spoordijk 58, Ti lburg. 
539. A. Kri ' i i ssen, N i ive r s t r aa t 10, Ti lburg. 
533. R. Villevoiie. L a n g e n i c u m s t r a a t 165, Ti lburg . 
5*16. .T. Maussen , N i e u w s t r a a t 22, Maas t r icht . 
567. E. Car l ier , r>a. F i r m a A a r t s , Heuve l s t r aa t . Maas t r ich t . 
609. C. van Geste l de Bruiin, J . P . Coens t raa t 25, Ti lburg. 
634. mei M. Bap t i s t , Pos tbus 81 . Ti lburg. 
678. mei. R v a n LanP'erijt, Zevenhoeks t raa t 27, Ti lburg. 
641. mej. T i n n y van Bommel, P e l g r i m s t r a a t 27, Ti lburg. 

Afdeeling Venlo en omstreken. 
11 Februa r i 1936 hield de afdeeling h a a r eers te ve rgader ing 

in café Na t i onaa l , Venlo, m e t 10 leden en 4 gas ten . De j a a r 
verslagen v a n secre ta r i s , penningmees te r en admin i s t r a t eu r 
der rondzendingen werden goedgekeurd. De eers te prijs werd 
gewonnen door mevrouw J. Jansen . Door den voorzi t ter en 
verschillende leden werd dank gebrach t a a n den a fge t reden 
secretaris F . Groeneboer, in wiens p laa t s werd gekozen de 
heer C. Hei j t ing . H e r u n g e r w e g 9, Venlo. De heer Bas t i aans 
werd herko7en. Besloten werd in he t vervolg te ve rgaderen 
op den 2en Dinsdag der m a a n d in café „Nat ionaa l" , te Venlo. 

Afdeeling Tiel. 
Nieuw lid. 

477, Dirks, Groote Br. Grintweg 30, Tiel. 

H e t j a a rve r s l ag vermeld t O. a.: H e t ledental "Was op 1 J a 
n u a r i 1936 gel\jk a a n een j a a r te voren, n.l. 16. H e t rondzend-
verkeer liep nog iets achteru i t . E r werden 9 ve rgade r ingen 
gehouden m e t gemiddeld 9 leden. Als vor ige j a r e n werden 
diverse collecties zegels t e r ve rgader ing meegebracht . Regel 
m a t i g werd een klein ve r s l ag aangeboden a a n de plaatsel i jke 
pe rs . Bij de bes tuursverk iez ing werden alle funct ionar issen 
herkozen. 

Afdeeling Nijmegen. 
I n de ve rgader ing van 25 F e b r u a r i 1936 waren aanwez ig 

20 leden en als in t roducé de hee r F . B. Wicher ink u i t 
' s -Gravenhage , die door den voorzi t ter , den heer F . J . de 
Waa l , werden begroet . De voorz i t te r deelde mede, d a t hy zoo 
ju i s t werd v e r r a s t me t een pakje , waar in zich een keur ige 
voorz i t t e r shamer bevond; den onbekenden schenker werd d a n k 
gebracht . Ontvangen was mede he t werkje „Sme tona" v a n 
mr . Van Peursem. De heer Wicher ink dankte voor de h a r t e -
ïiike on tvangs t in deze afdeeling. Aangenomen werd he t voor
stel van he t sectiehoofd, den heer Sängers , om de rondzending 
in twee secties te spli tsen. Na de pauze een vei l ing van 
een 20-tal kavel t jes . P . V. 

Afdeeling Zwolle. 
Nieuw lid. 

606. H. Al tena , Soph ias t r aa t 17, Zwolle. (Oud-l id) . 
De eers te j aa rve rgade r ing op 21 F e b r u a r i j . l . werd g e 

houden me t 22 leden. De j aa rve r s lagen van secre tar i s en pen
n ingmees te r gaven een overzicht van den voorsnoedigen groei 
der afdeeling in he t eers te iaar . He t dagelijksch bes^-uur 
werd bij acclamat ie herkozen. De voorzi t ter , de hee r A. Hof
man, dankte den heer Beijer voor zijn energieken arbeid om 
to t onr icht ing der afdeeling te komen, m a a r die nu moes t 
bedanken we»-ens drukke werkzaamheden . De beeren Tie-
scheffer en Van Brummen werden als bes tuurs l id gekozen, 
zoodat nu he t bes tuur m e t 5 leden voltal l ig is. Ontvangen 
wprd he t werk ie . .Smetona" van mr . Van Peursem. Na een 
geanimeerde ver lo t ing zonder nie ten sloot de voorz i t t e r dëve 
goed bezochte vergader ing . D. V. 

Adresverander ingen . 
691. J . F . L. van der W a a r t , van Delft n a a r Noorders inge l 5, 

Assen. 
]66. D. Keiler jr. , Arnhemsches t raa l ; 31 E, Scheveningen. 
186. J . J . H. van den Houwen, van Den H a a g n a a r Wijn-

eaa rd e l aan 27, Voorschoten. 
596. Jos . Maussen, van Ti lburg n a a r N i e ü w s t r a a t 22, M a a s 

t r icht . 
313. P . Hagemei ier , H e e r e n s t r a a t 2, p.a. F r e se & Hogeweg , 

Soerabaja ( J a v a ) . 
4'i9 K. F . E. K a r t h a u s . Pa ra l l e lwee 25. Semarano' ( J a v a ) . 
639. mr . B. Dorhout . Mr. P . J . T roe l s t r aweg 98, Leeuwarden . 
709. I,. Ools, Assendorperdi ik 96, Zwolle. 
722. G. W. van Veen, Hofga r t ens t r a s se 6, Bonn a / R . 
E . Sperk, Sa l l ands t r aa t 30, Zwolle. 

Vergader ingen . 
Bes tuursve rgader ing t e 7K uur, a lgemeene ve rgade r ing t e 

8 uur , OD Woensdag 25 M a a r t 1936, in het „Zuid", Groen-
m a r k t , Den H a a g . 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Verlot ing 6. Veiling. 7. Rondvraag . 8. Slui t ing. 

Vergaderinff afdeeling Dordrecht ( I e s e c r e t i r i s : A. Rou
wenhors t , Celebess t raat 29) , den l aa t s t en Woensdag der 
maand , in . .Taveerne ter Merwe", Scheffersplein, Dordrecht . 

Vergader ing afdeeling Tiel ( sec re ta r i s : J . Sonneveld t ) , el-
ken 2en Donderdaff der maand in hotel „Corbeliin", Tiel . 

Vergader ing afdeeling Goes en omst reken ( s ec re t a r i s : H . 
Derex , Wes twal .30b. Goes) , eiken 3en Woensdag der m a a n d . 

Vergader ing afdeeling Venlo ( sec re t a r i s : E . Heij t ing, H e 
r u n g e r w e g 9, Venlo) , eiken 2en Dinsdag der m a a n d : 7M u u r 
bestuursvergader inp ' , 8 uur ledenvergader ing, in de zaal van 
café . ,Nat ionaar ' , Venlo. 

Vergader ing afdeeling Zwolle ( s ec re t a r i s : J . de Vr ies , 
B loe i " s t r aa t 18, Zwolle) , elke maand, t e r p laa t se als ge
woonlijk. 

Vergader ing afdeeling Nijmegen ( sec re t a r i s : P . A. J . Veen, 
R a r b a r o s s a s t r a a t 74, Ni jmegen) , eiken 4en Dinsdag der maand 
in „De Nieuwe Karseboom", Mariënburgerple in , Nijmegen. 
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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, gehouden op Woensdag 
26 Februari 1936, in restaurant „National", Arnhem. 

Aanwezig 21 leden en 1 introducé. Even na 8 uur opent de 
voorzitter de vergadering met een woord van welkom tot de 
aanwezigen en in het bijzonder tot den heer Sievers, die als 
gast, tot den heer Kleekamp, die na lange afwezigheid, en 
tot den heer Rosseel, die voor het eerst als lid in ons midden 
is. De notulen worden onveranderd goedgekeurd. Bü de inge
komen stukken was een overlijdensbericht van ons lid W. A. 
Evers; verder enkele circulaires die ter inzage worden gelegd. 
De voorzitter deelt mede, dat gedurende de ziekte van me
vrouw Schuurman de rondzendingen geleid worden door den 
heer Raadsveld. 

Voor de verkiezing van bestuurslid worden uitgebracht 19 
stemmen, waarvan de heer Raadsveld er 11 verkrijgt, waar
van hem mededeeling zal Worden gedaan. De candidaat-leden 
J. M. Hagenbeek, J. de Ruijter en A. Katz worden met 19 
stemmen voor en 1 blanco tot het lidmaatschap toegelaten. 

Besloten wordt de verdere afwerking van de jeugdafdeeling 
in handen te geven van een commissie, bestaande uit de leden, 
die zich reeds als leider opgaven. Hierna werd het officieele 
gedeelte gesloten. De voorzitter bracht zijn verzameling Ker
kelijke Staat ter bezichtiging mede en de heer Meijer ziin 
verzameling Nederland. G. M. W. V. 

Nieuwe leden. 
112. J. M. Hagenbeek, Zutphenschestraat 29, Velp (G.). 
113. J. de Ruijter, Schavenmolenstraat 47, Arnhem. 
114. A. Katz, Van Nispenstraat 5, Arnhem. 

Overleden. 
97. W. A. Evers, Warnsveld. 

Adresveranderingen. 
127. C. Raadsveld, Velperbuitensingel 13, Arnhem. 
90. B. H. J. Lap, Noordelijke Parallelweg 16, Arnhem. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 25 Maart 1936, des avonds te 

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

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

VERSLAG der gewone bijeenkomst, gehouden op Dinsdag 11 
Februari 1936, des avonds te 7K uur, in de bovenzaal 
van het „Zuid-Hollandsch Koffiehuis", Korte Hoog
straat 27a, Rotterdam. 

Aanwezig 20 leden; als introducé de heer W. H. Oudemans. 
Te ruim half acht opende onze voorzitter deze gewone bijeen
komst en heette de aanwezigen van harte welkom, mede het 
candidaat-lid, de heer W. L. Funhoff. Na lezing en goed
keuring der notulen had de aanneming plaats van de nieuwe 
leden. De voorzitter hoopte, dat zij in onze vereeniging moch
ten vinden, wat zij er in zochten. Hierna kwam de collectie 
Oud-Luxemburg van den heer Eijgenraam ter tafel. Opgezet 
volgens het boekje van Birnbach (Berlijn), waren de uitgiften 
van 1866-1872 keurig gerangschikt en op buitengewone bij
zonderheden gespecialiseerd. Geen wonder, dat de aanwezigen 
genoten en er stil bij waren. De voorzitter bedankte aan het 
eind van de talrijke bladen den heer Eijgenraam bijzonder 
namens de leden en een applaus onderstreepte ziJn woorden. 
Een volgende maal zullen de leden Oud-Rumenië van den heer 
Eijgenraam zien; de heer Frenkel zal daarna nog ziin proeven, 
specimen en ongetande originalen van Nederland en Kolo
niën laten rondgaan. Hierna had de gewone verloting en die 
van het extra zegel plaats. Nadat de rondvraag geen nieuws 
had opgeleverd, bedankte de heer Oudemans voor zfn intro
ductie en sloot de voorzitter deze zeer geslaagde bijeenkomst. 

L. W. I. 

Nieuwe leden. 
W. L. Funhoff, Schiekade 202a, Rotterdam, C. 
H. P. van Vliet, Van der Oudermeulenlaan 20, Wassenaar. 

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

VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Vrijdag 28 
Februari 1936, te Haarlem. 

In zijn openingswoord deelde de secretaris als waarnemend-
voorzitter mede, dat o. m. de voorzitter en de heer De Jong 
bericht van verhindering hadden gezonden en tengevolge van 
deze laatste dus de bezichtiging van het eerste deel der col
lectie Frankrük van dsn heer De Jong niet kon plaatshebben. 
Dit betreffende agendapunt werd evenwel vervangen door een 
tweetal verlotingen ten bate van het jubileumfonds voor 1936, 
welke zeer geanimeerd verliepen. Na goedkeuring der on
veranderde notulen werden de ingekomen stukken bekend ge
maakt, te weten o. a. een boekwerkje, getiteld „President 
Smetona" van mr. Van Peursem (nr. 17 in diens fraaie serie 
„Philatelie en Geschiedenis", alsmede de aankondiging van de 
op handen zünde verschijning van een boekje over koningin 
Astrid van België; voor beide werkjes geven zich liefhebbers 
op. Na mededeeling, dat het voorloopige programma der 
philatelisten-samenkomsten te Haarlem zoo mogelijk in het 
a.s. April-Maandblad zal vermeld worden, werd overgegaan 
tot verkiezing der verificatiecommissie; enkele leden stelden 
zich niet v(h)erkiesbaar; gekozen werden de beeren Mos en 
Bode, die hun benoeming aanvaardden. Na de hierop volgende 
verloting onder de aanwezigen keerden de tezamengekomenen 
om ruim 10 uur weer huiswaarts. H. W. 

Bedankt als lid. 
48. A. D. J. van 't Hooft. 

230. P. J. F. van Leeuwen. 
91. R. van de Linde. 

251. W. A. Middelkoop. 
Ingeschreven als lid. 

76. C. van de Wall, Parklaan 24a rood, Haarlem. 
101. A. den Heeten, Kleine Sparrenlaan 18, Bennebroek. 

Adreswijzigingen. 
150. F. de Konink, thans Moliinstraat 48, Haarlem. 

55. mej. M. Reerink van Cheribon, thans Raamsingel 22 rood, 
Haarlem. 

Verzoek. 
De leden, die hun contributie aan den penningmeester, den 

heer C. B. Mans, Kleine Houtweg 51, Haarlem, nog niet vol
deden en dit alsnog per giro willen doen, worden beleefd ver
zocht hiertoe over te gaan vóór het einde der maand: het 
nummer van de girorekening van genoemden heer is: 195055. 

Vergadering. 
De 25e jaarlijksche algemeene ledenvergadering zal ge

houden worden op Vrijdpg 27 Maart 1936, des avonds te 
8.15 uur precies, in het gebouw van den Haarlemschen Kegel
bond, te Haarlem. 

Deze jaarvergadering bevat o. m. een bijzonder punt in 
verband met het 25-jarig bestaan der vereeniging. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
24 Februari 1936, in restaurant „Suisse", Groningen. 

Te ruim half negen heet de voorzitter, de heer Kleiman, 
de 29 aanwezigen hartelijk welkom. Bericht van verhindering 
kwam in van de beeren dr. Van der Spek en Van der Warf. 
De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en 
i^astgesteld. De ingekomen stukken worden behandeld. Hierbij 
bevindt zich een presentexemplaar van het werkje over pre
sident Smetona van mr. Van Peursem, hetwelk voor de biblio
theek wordt bestemd. Medegedeeld wordt, dat het bestuur de 
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sectiehoofden, de heeren Beukema, dr. Meiborg en dr. Van 
der Spek vi^ederom voor een jaar heeft herbenoemd. Voor het 
vele door hen verrichte werk zegt de voorzitter hun hartelijk 
dank. Verder deelt deze nog mede, dat de heer Van der Warf 
Woensdag 26 Februari 's middags van 2.30 tot 3 uur voor 
de N.C.R.V.-microfoon zal spreken over „vliegpost"; tenslotte, 
dat door den heer R. B. de Jonge zegels werden geschonken 
voor het falsificatenalbum, welke in dank worden aanvaard. 
Nogmaals wordt er bij de leden op aangedrongen, boekjes 
met zegels in te zenden. Vervolgens brengt de penningmeester, 
de heer Ongering, zijn verslag over 1935 uit. Hoewel we reeds 
eenigszins op de hoogte waren, hooren we nu officieel, dat we 
een flink tekort hebben. Het verslag van de kasnazieners 
wordt uitgesteld tot na de pauze. Nadat nog eenige aardige 
zegels onder de aanwezigen zijn verloot en een korte pauze 
is gehouden, brengt de heer Sterk namens de kasnazieners 
rapport uit. De heeren controleerden behflve de gewone kas 
ook de rekening en verantwoording van de commissie, welke 
de tentoonstelling en den Philatelistendag regelden. Alles 
werd in de beste orde bevonden. De heer Sterk spreekt met 
lof over de keurige administratie en de groote hoeveelheid 
werk, welke werd verzet. Voorgesteld wordt décharge te ver-
leenen. Deze wordt gaarne gegeven. De voorzitter zegt daar
op den penningmeester, de commissie en de kasnazieners 
hartelijk dank. 

Vervolgens houdt de heer Kleiman een causerie over het 
verzamelgebied Bosnië-Herzegowina. Na een uitvoerig his
torisch overzicht worden de verschillende emissies aan de 
hand van spT-ekers prachtige verzameling behandeld. De leden, 
die met veel belangstelling hebben geluisterd, geven door een 
hartelijk applaus hun waardeering voor het gehoorde te 
kennen. De heer Cleij, 2e Toorzitter, spreekt daarna eenige 
woorden van dank tot den heer Kielman. Na de gebruikelijke 
rondvraag wordt daarop de vergadering gesloten. A. C. S. 

Candidaat-lid. 
E. van Dijk, Frieschestraatweg 22a, Groningen. (Voorgesteld 

door R. B. de Jonge). 
Verzoek ! 

De commissaris van het rondzendverkeer, J. van der Warf, 
Nieuwe Ebbingestraat 111, Groningen, verzoekt toezending 
van boekjes met zegels. Ook van niet-leden en handelaren 
worden gaarne zendingen ingewacht. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 23 Maart 1936; 
Beursavond op Donderdag 9 April 1936; 

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 17 Febru
ari 1936, in de bovenzaal van „Taveerne Rutten", Vrijt
hof, Maastricht. 

Aanwezig 27 leden. Bij de opening der vergadering her
denkt de voorzitter, onder opstaan der aanwezigen, de na
gedachtenis van den Commissaris der Koningin, die een oud 
lid was van onze vereeniging. Hij schetst den overledene als 
een nobel persoon, in wien Limburg een groot verlies treft. 

Hierna heet de voorzitter allen van harte welkom. De 
secretaris leest de notulen voor, welke onveranderd worden 
goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken is een dankbetuiging 
van den heer Van Brink voor de gezonden bloemen biJ ge
legenheid van zijn zilveren huwelijksfeest. Verder circuleert 
een boekje van de hand van mr. Van Peursem over president 
Smetona. Wat betreft den wedstrijd van Zwitserland komen 
de inzendingen, tot spijt van de jury, niet in aanmerking 
voor een prijs. Hierna volgt de causerie van den heer Van de 
Ven over het onderwerp: „Wat de zegels van Zwitserland ons 
vertellen". Het kort en interessant overzicht werd met ap
plaus en een dankwoord van den voorzitter beloond. Bij de 
rondvraag vraagt de heer Weslij, welke normen er gesteld 
worden bij een ingezonden verzameling. De voorzitter ant
woordt hierop: het al of niet compleet zijn, de wijze van op

zetten en het materiaal zelf. Nu volgt de maandelij ksche 
verloting, waarna het vereenigingsspel. Mooie cadeaux wer
den geschonken door de heeren Maussen, Van de Ven, Rei-
nards en Schilderman. J. H. 

Candidaat-lid. 
H. H. Loontjes, Heidestraat 1, Maastricht. (Eigen aangifte). 

Nieuw lid. 
130. mevr. Scillings, Heijlerhoflaan 21, Maastricht. 

Afgevoerd. 
49. G. van Aelst, Maastricht. 

111. E. Houtappel, Maastricht. 
Bedankt. 

91. mevr. Paumen-Beurskens, Beek (L.). 
Adreswijziging. 

63. J. H. M. Muijson wordt Josef Hollmanstraat 19b, 
Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 16 Maart 1936, vergadering; 
Maandag 6 April 1936, beurs; 

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
2.5 Februari 1936, in de bovenzaal van café „De Valk", 
Koningsplein, Den Helder. 

Te half negen wordt de vergadering door den voorzitter 
geopend met een woord van welkom tot de aanwezigen, in 
het bijzonder tot de als gast aanwezige hee'-en Kloprogge en 
Zwagerman, terwijl de heer Perks, een nieuw lid, niet aan
wezig kan zijn. Na lezing der notulen, welke ongewijzigd 
goedgekeurd worden, worden de ingekomen stukken in be
handeling genomen. Een werkje van mr. Van Peursem over 
president Smetona is in dank voor de bibliotheek ontvangen. 
De voorzitter vraagt vervolgens den heer Brouwer verslag 
uit te brengen over de door hem en den heer Lensvelt ge
controleerde boeken van penningmeester en administrateur, 
welke boeken in perfecten staat zijn bevonden en geen bemer
kingen hierop gemaakt behoefden te worden. Vervolgens een 
voorstel om den heer J. S. Pot wegens contributieschuld te 
royeeren, waartoe besloten wordt. 

Een lid moet tot zijn spijt wegens werkloosheid zijn lidmaat
schap opzeggen, doch wil gaarne weer als lid toetreden zoo
dra hij weer werk heeft. De heer Schenk wordt in zijn plaats 
als sectiehoofd aangesteld. Bij de rondvraag brengt de heer 
Van Halen het bedanken van het wcklooze lid ter sprake en 
vraagt, of hij in dit geval niet als lid gehandhaafd kan blijven 
op kosen der vereeniging, waartoe direct besloten wor''t. 

De heer Alderliefste vraagt een tijd te bepalen om tot roye
ment bij contributieschuld over te gaan, waaraan moeilijk ge
volg kan worden gegeven, daar meer leden hun contributie 
laten oploopen, b.v. een half jaar of nog langer, en toch 
betalen. Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging deze 
geanimeerde vergadering. ' M. H. H. 

Nieuwe leden. 
J. P. H. Perks, Javastraat 125, Den Helder. 
J. Zwagerman, Nieuwstraat 65, Den Helder. 
G. F. Kloprogge, Schagenstraat 58, Den Helder. 

Bedankt. 
F. W. van Duim, Binnenhaven 53, Den Helder. 

Geroyeerd. 
J. S. Pot, Londonstraat 18, Soerabaja. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 24 Maart 1936, in de bovenzaal 

van café „De Valk", Koningsplein, Den Helder, op welken 
datum tevens de Maart-verloting plaats heeft. 
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Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.)-
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Schinkelstraat 99, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 2 Maart 
1936, te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom, speciaal den heer Govaert, die voor het eerst aan
wezig is. De secretaris krijgt gelegenheid, de notulen van de 
vorige vergadering voor te lezen, welke ongewijzigd worden 
goedgekeurd. De ingekomen stukken zijn spoedig afgedaan. 
Voor de bibliotheek werd van mr. Van Peursem ontvangen 
diens werkje over president Smetona van Litauen, terwijl voor 
het binnenkort te verschijnen werkje over wijlen koningin 
Astrid van België zich eenige leden opgeven. Daar een lid 
van de kascommissie tot tweemaal toe verhinderd was, kan 
zij nos: geen verslag uitbrengen en wordt dit punt aan
gehouden. 

Een bestuursvoorstel om een spreker te ontbbieden, wordt 
aangehouden tot September, daar men het begin van het 
winterseizoen hiervoor geschikter oordeelt. Tot slot heeft de 
gewone maandelijksche verloting plaats, waarna de verga
dering gesloten wordt. P. Sch. 

Bedankt. 
M. A. Manuskowski, Den Haag. 

Adreswijziging. 
A. J. Janssen, thans Akerstraat 6, Rumpen. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 30 Maart 1936, des 

avonds te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 
Wedstrijd over België 50 c , Yvert nr. 41, Michel nr. 38. 
Beursavond op Dinsdag 14 April 1936, des avonds te 8 uur, 

in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

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

Candidaat-lid. 
L. Hooghoudt, Nieuwe Ebbingestraat 92 Ia, Groningen. 

Vergadering. 
De e.V. vergadering zal worden gehouden op Donderdag 

26 Maart 1936, des avonds te 8>^ uur, in café „De Pool", 
Groote Markt, Groningen. 

Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Zaterdag 22 Februari 1936, des namiddags te 2 uur, in 
het Hotel der Nederlanden, Terneuzen. 

Te ongeveer kwart over twee opent de voorzitter deze ver
gadering, welke goed bezet was, en heet alle aanwezigen 
van harte welkom, in het bijzonder de 2 dames-leden, die 
hiervoor uit Sas van Gent waren gekomen. De notulen der 
vergadering van 9 Januari j.1. werden door den secretaris 
voorgelezen en na rondvraag ongewijzigd gearresteerd. Daar 
er geen ingekomen stukken zijn, welke besproken behoeven 
te worden, kan tot het volgende agendapunt overgegaan 
worden. 

Als nieuwe leden hebben zich aangemeld mejuffrouw G. de 
Vis en de heer Th. J. Borghstiin, die beiden met algemeene 
stemmen worden toegelaten. Hierna volgde een verloting 
onder de aanwezige leden, wat weer een aardig succes gaf. 

Bij de rondvraag is door enkele leden erop gewezen, dat 
het wel aardig zou zijn het 10-jarig jubileum van de ver-
eenieing on eenigszins feestelijke wijze te herdenken. Het be 
stuur zal hiervan nota nemen en later een voorstel ter tafel 
brengen. Niets meer aan de orde zijnde, wordt het officieele 
gedeelte gesloten en bleef men nog eenigen tijd gezellig 
bü elkaar. G. T. 

Philatelistenloket. 
Het philatelistenloket op het postkantoor alhier is in het 

vervolg geopend op den 3en Zaterdag van elke maand, en 
wel van 2 tot 4 uur. 

Nieuwe leden. 
mej. G. de Vis, Westkade 67, Sas van Gent. 
Th. J. Borghstijn, Steenstraat 4, Hulst. 

Vergadering. 
De eerstvolgende jaarvergadering wordt nog nader bekend

gemaakt. , 

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

KORT VERSLAG van de jaarvergadering, gehouden op Zon
dag 16 Februari 1936, in hotel „Central". Markt, te 
's-Hertogenbosch. 

De jaarvergadering, door den voorzitter te circa 3.15 uur 
geopend, wordt door 26 leden, benevens een introducé, bij
gewoond. In een korten terugblik geeft de voorzitter uiting 
aan zijn gevoelens van tevredenheid over den toenemenden 
bloei der vereeniging in het afgeloopen jaar. Tevens vermeldt 
hij, dat des morgens is overgegaan tot oprichting van Je 
juniorenafdeeling, waarbij reeds 35 jongelui zich als Ud 
opgaven. 

De voorgelezen notulen worden onveranderd vastgesteld. Bij 
de ingekomen stukken bevindt zich een exemplaar van het 
van mr. J. H. van Peursem verschenen geschrift over presi
dent Smetona van Litauen, waarvoor gaarne een plaatsje in 
de bibliotheek zal worden ingeruimd. Van denzelfden schrijver 
is binnenkort een werkje over koningin Astrid van België ie 
verwachten. 

Nadat den secretaris dank is gebracht voor zijn overzichte
lijk jaarverslag, worden de rekening 1935 en de begrooting 
voor 1936 goedgekeurd, terwijl na voorlezing van de ver
slagen van de financieele commissie aan den penningmeester, 
benevens aan den directeur der afdeeling verkoop, def-harge 
Wordt verleend, onder dankzegging voor het vele belangelooze 
werk, door hen verricht. 

De periodieke verkiezingen handhaven voorzitter en secre
taris op hun bestuurszetels, terwijl tot lid van de financieele 
commissie de heer P. Cornelissen benoemd wordt. In de vaca
ture van den penningmeester wordt, na het houden van een 
vrije stemming, voorzien door den heer Chr. IJsbrandjj. Den 
scheidende wordt namens allen een hartelijk dankwoord ge
bracht voor zijn werkzaam aandeel in de opkomst der 
vereeniging. 

Voor de vervolgens gehouden verloting zonder nieten voor 
de aanwezige leden zijn zeer fraaie zegels beschikbaar gesteld. 
Na de rondvraag, waarvan een druk gebruik wordt gemaakt 
en bij welke gelegenheid de heer Scheefhals het bestuur be
nevens de leden dank zegt voor hun medewerking en waar
deering-, sluit de voorzitter het officieele gedeelte van deze 
vergadering. P. H. 

Nieuw lid. 
J. Geijsen, Floraliastraat 1 (was Floraliastraat 52), Oss. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maan
dag 2 Maart 1936, in „De Beurs", te Helmond. 

Wegens verhindering van den voorzitter wordt deze ver
gadering, welke door 13 leden bezocht werd, geleid door den 
onder-voorzitter. De secretaris doet mededeeling, dat de voor
zitter zeer tot zijn spijt wegens nog niet geheel hersteld zijn 
van een ongesteldheid niet aanwezig kan ziJn. Van den heer 
en mevrouw Vorstermans is eveneens bericht van verhin
dering ingekomen. De notulen van de vorige vergadering wor
den goedgekeurd. De secretaris brengt een voorstel van den 
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voorzitter ter tafel, om op de volgende vergadering een wed
strijd te houden, waarvoor de heer Mulder reeds diverse 
fraaie zegels als prijzen beschikbaar stelde. Besloten wordt 
tot een wedstrijd over een serie Nederland van tenminste 
4 zegels op de eerstvolgende vergadering. Over welke serie, 
zal eerst op de vergadering zelf bekend gemaakt worden. De 
jury zal bestaan uit de heeren Mulder, Van Lieshout en een 
nog te kiezen lid. Onder de ingekomen stukken bevinden zich 
o. m. berichten van het rondzendverkeer „Het Centrum", „De 
Philatelist" en een werkje van mr. Van Peursem over pre
sident Smetona. Voor een in 1937 te houden tentoonstelling 
zal gerekend kunnen worden op medewerking van de heeren 
Faber en Van Lieshout (luchtpost), Van Hoof (Nederland), 
Van Schijndel (Duitschland), Stassar (België), Mulder en 
Van de Ven. De heer Van Schijndel zegt nogmaals toe een 
loupe af te staan voor het kastje van de vereeniging. Een 
veiling van een Siteb-zegel, een Nothilfe-boekje, Belgische 
weldadigheidszegels en een vliegbrief levert geen resultaten 
op. De heer Van Lieshout vraagt, of de zegels van den rond-
zenddienst aan de juniorenclub geschonken kunnen worden. 
Door de heeren Brouwers, Domensino, Van Lieshout en Van 
Schijndel beschikbaar gestelde zegels vallen bij verloting ten 
deel aan de heeren Faber, Brouwers, Frowein, Domensino, 
Van Hoof en Thielen. De 2>̂  cent Nederland wapenserie, 
verloot È 10 cent per lot, valt den heer Domensino ten deel. 
Hierna volgt sluiting van het officieele gedeelte. A. H. J. S. 

Bedankt als lid. 
42. P. J. van DiJk, Weg op den Heuvel 1, Helmond. 

Vergadering, 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 30 Maart 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 28 
Februari 1936, in het Patronaatsgebouw, IJmuiden. 

Aanwezig 16 leden. Nadat de voorzitter de vergadering 
heeft geopend, worden door den secretaris de ingekomen 
stukken behandeld, welke voor kennisgeving worden aange
nomen. Naar aanleiding van het voorstel, om ter gelegenheid 
van het éénjarig bestaan een tentoonstelling te houden, wordt 
dit, met het oog op de positie van onze kas, uitgesteld tot 
het volgend jaar. De heer Kriek stelt voor om een gratis 
verloting te houden tijdens de jaarvergadering en wekt de 
leden op, eens wat mooie zegels hiervoor beschikbaar te 
stellen. De eerstvolgende vergadering zal den leden per con
vocatie bekend gemaakt worden, waarna de voorzitter de ver
gadering sluit. B. J. S. 

Nieuwe, leden. 
P. van Dooren, Wiikerstraatweg 116, Velsen, N. 
J. A. de Ruijter, Stumphiusstraat 7, Beverwijk. 
A. D. Kraak, Zeeweg 103, IJmuiden, O. 

Bedankt. 
A. W. Bakker, Burg. Weerdstraat 14, Velsen, N. *) 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 24 Fe
bruari 1936, in restaurant „Het Schaakbord", Gouda. 

Om circa half negen opent de voorzitter de vergadering en 
heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder den heer 
Schouten, die heden avond voor het eerst aanwezig is. Er 
wo^dt overgegaan tot de behandeling van eenige ingekomen 
stukken, waaronder het aardige werkje van den heer mr. 
Van Peursem „Smetona". Verder zijn er nog eenige aan-

) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

biedingen voor rondzendingen, waarop echter voorloopig nog 
niet zal worden ingegaan, daar nu boekjes genoeg circu-
leeren. De voorzitter heeft voorts nog eenige mededeelingen 
over de verloting, welke in Maart wordt gehouden, o. m. de 
te kiezen zegels en een aanslag op de kas van den penning
meester. Besloten wordt de regeling van de verloting aan 
het bestuur over te laten, dat hierover op 8 Maart a.s. zal 
vergaderen. Verder worden nog door de heeren Spruit en 
Kruissink ieder een lid aangebracht, zoodat er dezen avond 
drie candidaat-leden zijn. Niets meer te behandelen zijnde, 
sluit de voorzitter de vergadering. Hierna volgt nog een 
kleine verloting voor de aanwezigen en komt de heer Daudt 
met zijn collectie te voorschijn, waaruit nog druk wordt 
gekocht. Om half elf gaat de vergadering , uiteen. D. P. 

Candidaat-leden. 
M. Schouten, Goejanverwellendijk 13, Gouda. 
P. Haaksman, Goejanverwellendijk 43, Gouda. 
N. J. de Waard, Gravin Jacobastraat 40, Gouda. 

Bedankt. 
N. den Boer, Groenendaal 68, Gouda. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 23 Maart 1936, te Gouda. 

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

Teneinde een nauwkeurig overzicht te verkrijgen van wat 
onze leden verzamelen, wat zij zoeken, wat zij hebben te 
ruilen of af te geven, wat zy van de vereeniging verwachten 
en wat zij hun medeverzamelaars kunnen verschaffen, werd 
eenige weken geleden aan allen een vragenlijst toegezonden. 
Natuurlijk was het invullen ervan (al dan niet en meer of 
minder nauwkeurig) niet verplicht en ook niet bindend. Door 
ruil enz. verouderen de opgaven na verloop van tijd, terwijl 
verzamelaars ook wel eens van het eene gedeelte van het 
verzamelgebied naar het andere overgaan. In een dergelijk 
geval kan men weer een nieuwe lijst aanvragen. Onze be
doeling was, dat de lijst de stand weerspiegelt van het moment 
van inzenden. 

Het verheugt ons reeds heden te kunnen medédeelen, dat 
verschillende leden opgaven inzonden, zoodat wiJ thans reeds 
een — zij het dan voorloopig en beknopt — overzicht ver
kregen, hetwelk zoowel de rondzending alsook deze verzame
laars ten goede kwam. Het bleek dan, dat van elk eenigszins 
belangrijk onderdeel van ons verzamelgebied specialisten als 
lid aanwezig waren. Daarnaast verzamelt een aanzienlijk deel 
onzer leden alles: zoowel luchtpoststukken als luchtpostzegels. 
Onderdeelen, die bijzonder in het middelnunt der belang
stelling staan, zijn: 1. luchtpost van Nederland en Koloniën; 
2. luchtpoststukken van de geheele wereld; 3. luchtpostzegels, 
meer speciaal van Europa en Koloniën. 

Wij stellen ons dan ook voor, zoodra de aard en de hoeveel
heid der inzendingen het toelaat, onze rondzending in deze 
drie onderdeelen te splitsen. Daarnaast kan dan nog de ge
mengde rondzending blijven circuleeren voor de algemeen
verzamelaars en voor die specialisten, die ook wel eens graag 
een uitstapje maken naar een ander dan hun eigen gebied. 

Zeer waardeerende woorden hoorden vnj bij o^a streven om 
de voor ons belangrijkste literatuur op voordeelige en gemak-
keliike wijze binnen het bereik onzer leden te brengen. Ver
schillende abonnementen op de Aërophilatelist konden wij a 
f 2,— per 12 nummers verschaffen. Thans, nu het eerste 
nummer verschenen is, is de prijs van het voorkeursabonne
ment verhoogd tot f 2,50, wat het trouwens ook nog dubbel 
en dwars waard is. Het bestuur besloot echter uit propaganda-
overwegingen het eerstgenoemde bedrag voor onze leden te 
handhaven. 

De Dost?pgeV-)tplogus yan Nederland en Koloniën, welke 
plm. 40 pagina's telt over de luchtpoststukken, kreeg — zooals 
ons werd gemeld — eenige vertraging, maar wij zullen hem 
dadelijk bij het verschijnen aan de bestellers ervan toezenden. 

J. P. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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HET 300-JARIG BESTAAN DER ZWEEDSCHE 
STAATSPOST. 

Dit werd herdacht op 20 Februari j.1. 
Over de speciale zegels, welke voor deze 
gelegenheid verschenen en die vermeld zijn 
onder de desbetreffende rubriek, meldde 
de heer Söderberg ons een en ander in een 
uitvoerig schrijven, waraan het volgende 
is ontleend. Deze mededeelingen ontvingen 
wij reeds in den loop van Januari j.1., doch 
de ervaring heeft ons geleerd, dat het 
beter is af te wachten tot de zegels in

derdaad ontvangen zijn, wat ook nu weer het geval blijkt te 
zijn. Immers van niet minder dan 3 waarden zijn de uiteinde
lijk vastgestelde kleuren geheel anders dan uit de mede-
deeling van Januari bleek, terwijl van de 20 en 45 öre de 
teekeningen iets werden gewijzigd. 

Tijdens den 30-jarigen oorlog had Zweden, dat aan groote 
politiek deed, in verschillende Duitsche steden postkantoren 
gevestigd, aan het hoofd waarvan Duitsche postmeesters 
stonden. 

Toen op 20 Februari 1636 koningin Christina van Zweden 
het besluit uitvaardigdie, dat den grondslag legde voor de 
rijks- of staatspost, werd op voorstel van den rijkskanselier 
Axel Oxenstiema de voormalige Leipziger postmeester An
dreas Wechel met de organisatie belast. 

De verschillende transportmiddelen der post in den loop der 
eeuwen zijn op de zegels weergegeven. De teekeningen zijn 
afkomstig van professor Hjortzberg van de academie van 
schoone kunsten te Stockholm, de gravure is van Sven Ewert, 
terwiil de druk werd verzorgd door de drukkerij van het 
hoofdbestuur der posterijen. 

Op 20 Februari en volgende dagen werd te Stockholm een 
bijzonder stempel benut, dat in het hoofd dezes is weer
gegeven. 

EEN ENGELSCH PROTEST TEGEN EEN ARGENTIJNSCH ZEGEL. 
De 1 peso der pas verschenen serie frankeerzegels van 

Argentinië — zie het Februari-nummer — toont de landkaart 
van Zuid-Amerika, waarop Argentinië met de Falkland-
eilanden zijn aangegeven als behoorende tot elkander. 

Aangezien deze eilanden door Groot-Britannië worden be

schouwd als zijnde een kroonkolonie, heeft de Engelsche 
minister van buitenlandsche zaken, Anthony Eden, aan den 
Britschen gezant te Buenos Aires opdracht gegeven tegen 
dit zegelbeeld te protesteeren. 

In 1933 gaf Engeland de serie uit ter herinnering aan het 
feit, dat een eeuw geleden de Britsche kolonisatie van deze 
eilandengroep een aan%'ang nam. Op de 1 shilling dezer uit
gifte ziet men het moment van het hij sehen der Engelsche 
vlag. Deze uitgifte wekte in Argentinië groot misnoegen, wijl 
men daar te lande het Engelsche gezag over de Palkland-
eilanden niet erkende. Het gevolg was, dat de Argentijnsche 
regeering besloot de post der Falkland-eilanden voor Argen
tinië, gefrankeerd met deze herinneringszegels, als ongefran
keerd te beschouwen en dat over dit geschil de beslissing 
zou worden ingeroepen van de Wereldpostvereeniging. Hoe 
deze aangelegenheid is beëindigd, is ons helaas niet bekend. 

Senfs 111. Briefmarken Journal van 1 dezer vertelt over 
deze eilandengroep — op het postzegel met een zwarte streep 
rechts van Argentinië aangeduid — de volgende interessante 
bijzonderheden. 

Zij werd reeds in 1501 door Portugeesche zeevaarders ont
dekt; in 1764 deed de Fransche ontdekkingsreiziger Bougain
ville de eerste pogingen tot kolonisatie. In het begin der 
18e eeuw kwamen herhaaldelijk Fransche zeevaarders uit 
St. Malo naar deze eilanden, die zij naar hun geboortestad 
Hes Malouines noemden. Vervolgens kwamen de Spanjaarden, 
die van den Franschen naam Las Malvinas maakten. 

De naam Falkland-eilanden ontstond in 1690; de Engelsche 
zeevaarder Strong gaf aan de eilanden hun tegenwoordigen 
naam ter eere van zijn opdrachtgever lard Falkland. 

In 1820 nam de Argentijnsche regeering als opvolgster van 
de Spaansche bezit van de eilanden en schonk ze aan den 
Hamburger Louis Vernet, die echter spoedig door een troep 
Amerikaansche robbenjagers verdreven werd. 

Op 2 Januari 1833 landde het Britsche oorlogsschip Clio 
onder commando van John James Onslow te Berkeley Sound 
op Oost-Falkland; hij heesch daar de Engelsche vlag en ver
klaarde in opdracht van zijn regeering de geheele eilanden
groep tot Britsch bezit. De Sarandi, een gewapend schip der 
republiek Buenos Aires, dat ter bescherming van Argen
tijnsche landverhuizers te Berkeley Sound was gestationneerd, 
protesteerde tevergeefs tegen het hijschen der Engelsche 
vlag, wat geschied was op het huis van den Britschen onder
daan William Dickson ! 

Tot 1842 bleven de eilanden onder het beheer der Eneelsche 
marine; vanaf 23 Juni 1843 hebben zij een bestuursreglement 
met een door den Engelschen koning benoemden gouverneur. 

De Argentijnsche republiek heeft sedert 1833, als op
volgster van de reeeering van het Spaansche vice-koninkrijk 
en ook van de republiek Buenos Aires, de inbezitneming dezer 
eilanden door Engeland nooit erkend. Op alle schoolkaarten 
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Ik heb een buitengewoon mooie partij BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS, zooals onderstaand gespecificeerd en 
alle in zeer mooie conditie. 
Mag ik U van elke klasse een zichtzending doen toekomen ? Deze boekjes zullen blijken uw volle aandacht waard 
te zijn. Middelmatige en gevorderde verzamelaars vragen mij derhalve toezending. 
Mij onbekende aanvragers worden verzocht de gebruikelijke referenties op te geven. 

Klasse 1. — Eerste uitgiften. West-Indië, Noord-Amerika, Afrika, Azië en Australië, welke 
kunnen uitgezocht worden vanaf een-derde catalogus-prijs; condities netto. 
Klasse 2. — Eduard- en George-uitgiften in postfrisschen staat, welke in het algemeen kunnen 
worden uitgezocht vanaf 50 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. 
Klasse 3. — Eduard- en George-uitgiften, prachtig gebruikt, welke in het algemeen kunnen wor
den uitgezocht vanaf 50 % catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 %. 

am- P r i j z e n In E^ngelsch é e l d Ibetee^kent e e n g r o o t e e x t r a k o r t i n g , "»e 

J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. , 
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in Argentinië worden „Las Malvinas" aangegeven als be-
hoorende tot dit land. 

De geheele groep, omvattende rond 200 eilanden, strekt zich 
uit tot ver voorbij de zuidpunt van Zuid-Amerika en is dus 
van meer beteekenis dan men zoo oppervlakkig zeggen zou. 

CORRESPONDENTIE MET DE TROEPEN IN HET 
SAARGEBIED. 

De heer N. Brouwer te Enschede doet ons het volgende 
interessante nieuws toekomen, waarvoor hartelijk dank. 

„Toen verleden jaar de „Abstimmung" in het Saargebied 
plaats vond, werd daaraan ook deel genomen door een 
Zweedsch bataljon. Elke deelnemer ontving voor zijn corres
pondentie met Zweden tot een zeer beperkt aantal couverten 
of briefkaarten, beide voorzien van een gelijken afdruk als u 
vindt op deze kaart. Maar het couvert, dat ik u helaas niet 

kan zenden, had aan de keerzijde nog 
een zegelafdruk, welke kon worden 
uitgeknipt en gebruikt voor retour-

I correspondentie aan hen in het Saar
gebied. Een dergelijk zegel, gebruikt 
op brief naar het Saargebied, vindt U 
hierbij. Daar iedere deelnemer, zooals 
gezegd, slechts een zeer beperkt aan
tal ten gebruike ontving, zijn volgens 
mijn vriend deze stukken zeer gezocht 
en reeds zeer duur in Zweden. In het 
bijzonder die kaarten en zegels met 
afdruk Saar als stempel zijn zeer 
gezocht. 
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(De briefkaart is tot op halve grootte verkleind; de zegel-
afdruk is op ware grootte afgebeeld). 

Wie onzer lezers kan hierover nadere bijzonderheden of 
soortgelijke gegevens van andere dan de Zweedsche troepen 
mededeelen ? 

DUMAS PERE ET FILS. 
In het vorige nummer meldden wij de drie zegels, waarop 

de portretten prijken van generaal Dumas, diens zoon en 
kleinzoon, welke beide laatsten internationalen naam hebben 
gemaakt als romanschrijvers. 

Alexandre Davy de la Pailleterie werd in 1762 op Haiti 
geboren als zoon van den Franschen markies De la Pailleterie 
en een negerin; hij trad in 1786 als gewoon soldaat en onder 
den naam Dumas in Franschen militairen dienst. HiJ bracht 
het in de Napoleontische oorlogen tot generaal en overleed 
op 26 Februari 1807. 

Op 24 Juli 1802 werd hem een zoon geboren, Alexandre 
Dumas, die na een wilde jeugd bibliothecaris werd biJ den 
hertog van Orleans. Op 68-jarigen leeftijd overleed hü te 
Puy, na de wereld verrijkt te hebben met tal van spannende 
werken, waaronder De drie musketiers. De graaf van Monte-
Christo, enz. 

De zoon van dezen Alexandre-père werd in 1824 te Parijs 

J. K. RIETDIJK. 

geboren en overleed aldaar in 1895. Eén van de meest bekende 
werken van dezen Dumas-fils is La dame aux camélias. 

Door deze uitgifte heeft de republiek Haiti dit drieman
schap, dat zij beschouwt als behoorende tot haar landszonen, 
willen eeren. 

EEN PROEF VAN DE „PENNY BLACK" BRENGT 
84 POND STERLING OP. 

In Januari j.1. werd te Londen door 
Harmer, Rooke & Co. de origineele 
proef van den graveur van het eerste 
Engelsche zegel geveild. ZiJ werd voor 
den hierboven vermelden priJs gekocht 
door mevrouw Weatherley, achterklein
dochter van Henry Corbould, den kunste
naar die de teekening maakte en daar
voor met 12 pond sterling werd beloond. 

De proef komt dus weder in het bezit 
van de familie Corbould; 95 jaar geleden toch schonk de 
graveur Frederick Heath haar aan Henry Corbould. 

Firma J. VOET (j.e. uiuaard), 
_ _ 'KEIZERSTRAAT 4, - ROTTERDAM. 
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Uitgebreidste voorraden zegels 

(zoowel de oudste als de nieuwste uitgiften) van 
EUROPA EN NEDERLANDSCHE KOLONIËM. 

PHILATELISTISGHE BEN00DI6DHEDEN: 
PINCETTEN, LOÜPEN, OOHPAPIERTJES, 
ALBUMS, CATALOfil, LITERATUUR, ENZ. 
J'^fïe fhnt that mecutó ó^üi&fucüan. (29) 

Prijslijst van Postzegelhandel „The Globe*', Zaandam. 
Lot „Philepartout" 2000 zegels f 10,35. Over dit lot wordt met gecorrespon
deerd, ook met met postzegel voor antwoord. De mhoud js boven alle kritiek 
verheven. 
Armenië, Yv 94-101, fr 109,— f i,— 
alleen No . 94 en 96a, fr 80, 0,80 
Rumcnie, Geogr. Congres, 

Yv 319—323 - 0.75 
Liberia, Yv 168—179, 1 c.-j dol - i,— 
Idem, dienst, 105—118, i c -5 d. - i,— 
Nyassa, Yv J5—63, compl. - 0,65 
Nyassa, Yv 82—94, compl. - 0,75 
Rusland, Zeppelm, pracht-ex 
No . 20 f o,so, No . 27 f 0,30, No. 29 
f o,jo, No . 31 f 0,40 Alle licht gest. 
Rusland, 13 st., Poolvaart, Zeppehn en 
Tsjeluskm, 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-Slavie, No . 210—221, 

fr 20,— compleet - 0,30 
Idem. N o . 237—238, postfrisch - 0,12 
Nederland, No . 19, j c. Willem III 
1872, per 300 gram (circa jooo stuks) 

, ^ 3 , -
Pr. V. Oranje, p. 10 series compl - i,— 
Curafao-ged , p . 10 series compl, - i,— 
Rouwz. Astrid, gebr. of ongebr. 

8 waarden - 0,70 

Oostenrijk, Dolfuss I en II f 0,16 
Oostenrijk, Moederdag - 0,08 
500 Engelsche Kolomen, extra - 8,50 
200 Argentinië - 2,50 
500 Oostenrijk - 2,50 
6j U S A , met vele gedenkz. - 0,75 
25 Syrie, meest groot formaat - 0,50 
20 Malta - 0,50 
2S Memel - 0,60 
50 Memel - 1,30 
20 versch. vliegpoitzegels van 

Perzie tiran) - i,— 
jo versch Egypte - 0,75 

Zwitserland, Pro Juventute, postfrisch 
1924, Yvert 214—217, compl f o,jo 
1925, „ 218—221, „ - o , jc 
1926, , 222—225, „ - 0,50 
1927, „ 226—229, „ - 0,50 
Ned-Indie, 171—174, , - 0,18 
Ned-ïndie, 175—179, , - 0,30 
Duitschlatid, 50 verschillende, alle 
gedenkzegels, spotprijs f i,— 
Gelegenheidsaanbiedmg: 100, alle ver
schillende, uitsluitend G R O O T FOR 
MAAT plaatjeszegels, zonder Fransche 
Kolon en, ongewoon fraaie samenstel-

' ling, prijs f 2,— 
WIJ zoeken te koop of te ruilen partijen postzegels van Nederland en Iildie, 

zoomede alle Duitsche en Flansche gedenkzegels, verzoeken om aanbieding met 
omschrijving en verlangden prijs. 

Nederland Weldadigheid 1935, alleen de 12V2 cent, zeer mooi gest. p 100 f 6,— 
Idem 12V2 cent, 52e zegel met plaatfout f 0,3s Idem in paar met 51e zegel per 
paar f 0 4 5 . In ruil gezocht Weid 193J, de j en 6 cent tegen de i2'/2 cent. 
WIJ geven voor iedere 100 stuks 5 en (of) 6 cent 25 stuks 12V2 cent . 

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 118330. Ongmeele lots „Philepartout" zijn in Ned.-Indie 
verkrijgbaar bij W. F. de Nieuwe, Oro Oro Dowo i6r , Malang 

Aanvragen zonder porto voor antwoord kunnen niet beantwoord worden. 
Postzegelhandel „The Globe", Hoogendijlc 142, Zaandam. Tel. 3854. (30) 
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Pros dezer advertenties : 
ƒ 0,75 by vooruitbetaling. 
Postz. w. niet in bet. gen. 

FRANSQHE KOLONIËN. 
Aanbidding pakketten van uitsluitend 

gov* »n »cht« z«g*ls. 
joo verschillende f 3,25 

1000 , » 12.— 
2000 , » 36,25 
3000 , n 85,— 
4000 „ » 180,— 
5000 « 430. -

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 C B E U G I Ë ) . (50) 

J Te koop gevraagd ~ ^ 
1 Kilowair (en zegels per 1000 en meer), ■ 
1 elke hoeveelheid. Brieven met prijs. 1 

Te koop: 
50 Portugal 

100 „ 
100 Bulgarije 

50 Spanje 
t 100 Tsjecho Slowakije 

100 Polen 
200 . 
IOC Zwitserland 
100 Zweden 
100 Port. Koloniën 
100 X 10 w. Rusland a. vellen 
Mongolië 6 w. 23 fr. 

10 X 20 w. Rusland 
100 X 6 w. Lithauen 
100 Savjat , 110 fr. Yvert 
1000 versch geheele wereld 
2000 ,, „ ,, 

r f 0,20 
 0,65 
, o,éo 
. 0,20 
. 0.3 S 
» 0.3S 
» 0,70 
. 0,60 
■ o>SS 
» 0,70 
„ 2,— 
,. 0.25 
» 0,60 
„ 2, 
. 1,50 
„ 1,10 
„ 3,— 

■ Zichtzendingen aan vereen, en clubs. ■ 
M G i r o 40215. P o r t o extra . ■ 

1 J O H N G O B D B , I 
1 BREDERODESTRAAT 46, 1 
« AMSTERDAM, W. (<i) 1 

m &imimirz4mMmmi(äim 
NEDERLAND C KOL.-EUROPAZECELS 

Uitgebreide collecties - Lage prijzen 

W.y.lF.SyTIHll^L^I^P 
ALBR.THAERLAAN^g . UTRECHT. 

Te k o o p g e v r a a g d : 
De Ruijterport f 1,, no. 39; f 10,
jubileum, no. 93; f 10,—, no. 64. 

Luchtvaartfondszegels. 
Opgaven onder no. 64 aan de administratie 
van het Maandblad. 

Bod gevr. op serie Nederland Jub . 1923, van 
2 t/m jo et. gebr. met ALLE afw. tand., alleen 
zonder de 35 et. 11 : 11. Totaal 46 st. Event. 
ruil tegen andere z. Voorts aangeb. wegens 
overcompl. KaBe Ned. alb. no. 32 iH , in étui, 
tot 1936 bij als nieuw. Prijs f 4,— franco H . J. 
KNIJP Jr., Heemraadssingel 112, R'dam. {60) 

Rondzendinosverkeer Van Ie Vliegpostzegels, geheele wereld. 
2e Europazegels, w.o. zeer veel weldadig

heid, herdenk. , gelegenheidzegels, enz. 
3e Moderne Fransche en Britsche Koloniën. 
{Silver Jub . zeer rijkelijk ver tegenwoordigd) . 

Zicht termi jn 5 dagen, verrekening binnen 14 dagen. Geeft U vrijblijvend op 
als deelnemer en U ontvangt uitslui tend mater iaa l , dat interesseert . Elke 
rondzend ing bestaat ui t ca. 8—10 boekjes, loopend over hoogstens 10 deel
nemers , zooda t 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 VAr« HOUXBIM, BUS 322, ROXXE^RDAJVl. (63) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Uitgave 1936, geheel bijgewerkt. 
Wordt na ontvangst van f 1,09 op giroreke
ning 120543, N e d e r l . P o s t z e g e l b e u r s , 

Stationsweg 2, Den Haag, 
per omgaande toegezonden. (55) 

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

(S9) 

POSTZEGELBOEKJES NOODIG ? 
Vraagt bemonsterde offerte aan 
T. D E J O N G T z n . , 
2e Dorpsstraat 30B, Z E I S T , 

Blz. genummerd. Recapitulatie o/d. omslag. 
KWALITEIT PRIMA. (3) 

ALLEEN PLAATSING 
BIJ VOORUITBETALING. 

TE KOOP P R A C H T 
speciaal verzomeling Nederland, 
in 3 Sehaubekalbums; prijs f 1300,—, waarop 
handelaarsbod werd gedaan van f 1000,—. 

Tevens bod gevraagd op 11 jaargangen 
(1925 tot en met 1935) 

Ned. M a a n d b l a d voor Phi la te l ie , 
De Phi late l is t nr. 18 t .m. 48o, 
Standaardwerk Ie deel van postw. Ned. en 
Kol., boekje Serrane, Speenhotf's poëzie en 
le iddraad voor den spec. verz. van Neder l . 

Brieven onder nr. 62 aan de administratie 
van dit blad. 

TE KOOP AANGEBODEN jaargangen van 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 
over de jaren 1927 tot en met 193J, met 
uitzondering van de nos 61, 63, 66, 73, 75, 
76, 79, 119 en 167. Brieven met redelijk bod 
onder no. 57 aan de administratie van dit blad 

R U I L . "Wie ruilt mijn KEESING'S HISTO
RISCH ARCHIEF, jaargang 1931*34, geb. in 
prachtband, gekost hebbende f 36,—, voor 
ongebr. Nederlandsche en Indische postzegels? 

Het boekwerk is nieuw en ongelezen. 
Aanbiedingen aan C. T H . MEIJER, 
Wdhelminastraat 2 j , VELP (G.) (58) 

U BENT NIET OP DE HOOGTE! 

van de Juiste prijzen der postzegels van België» Belgisch 

CongOv Luxemburg en Saargeb ied , mdien U de 

zoo juist verschenen editie, M a a r t 1 9 3 6 « van mijn prijscourant 

niet ontvangen hebt. Toezending geschiedt gratis en franco op aanvraag. 

J. BOEKDRUKKER, 73 Rue des Allies, Brussel. 
(66) 

100 Emmazegels f 1,75 
100 s. nieuwe kind f 15,
100 1V> zomerzegels f 2,— 
100 12Va „ f 6,50 

Te koop gevraagd: 
Nieuwe kinderzegels 6 e. f2,— p. 100, 
zomerz. 6 c f 2,—, Ï c f 2,jop. 10c, 
kleine waarden Suriname en Curajao; 
België tentoonstelling 1,50 f 3,—, 
Engeland Jub . 2 /̂2 d. f 3,— p. 100, 
alle 25 pf gel. luchtpost; weldad. 
van Duitschland. Gewone en betere 
soorten en kilo's Nederland en Kolo
niën, elke kwantiteit. 

H, DREYFUSS, 
AMSTERDAM. 

Anna V o n d e l s t r . 4, Giro 86326. 
i}9) 

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. ESKES, Gorinchem. (65) 

CATALpGUS NEDERLAND EN KOLONIËN 
1936, uitgave van de Nederl. Vereen, van 
Postzegeln., welke einde 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 0,2 j porto op mijn girorekening 
87232 en U ontvangt deze direct na ver
schijnen, aangeteekend per post, met phila
telistische frankeering. Levering van alle soor
ten Albums, Supplementen en andere Phil. 

benoodigdhedcn. 

VANSEVENTER'SPOSTZEGELHANDEL, 
Keize r s t r aa t , R O T T E R D A M . (69) 

mtmmß^^'^'^'mf^ ^'mwm'm^mww^ß'mmwmimw^mmr^ W W ^ " « 

POSTZEGELVEILING No. 270 
Z A L 6 , 7. 8 A P R I L A . S . P L A A T S V I N D E N . 

Deze veiling omvat o.m.: 
Een verzameling Nederland en Koloniën. 
Een buitengewoon mooie verzameling OudDuitsohe Staten . 
Een wereldverzameling, w.o. U. S . A. 
Een belangrijke af deeling Restanten. 

Geïllustreerde catalogus wordt serieuzen reflectanten gaarne gratis en franco toegezonden door 

Holland's oudste veilinghouders, 

I. L VAN ßDETEN'S IP®ST2i®IEILIHIANPËIL N.V 
Delftschevaart 44,  Telefoon 55259,  Postrekening 17369,  Rotterdam, C. 

VEILINGEN SEDERT 1892. (33) 

i r 
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Machine 610. 
Model C3B, sedert begin Februari in gebruik bü de firma 

Motshagen te Hilversum. Tusschen de stempels: glas / mots
hagen / verf, waardoorheen drie verticale lynen. 

Machine 615. 
Model C3B, sedert begin Maart in gebruik bf het Reis

bureau Lindeman N.V. te 'sGravenhage. Tusschen de stem
pels: NEDERLANDSCHE / REISBUREAUX / LISSONE / 
LINDEMAN. 

Machine 617. 
Model C3B, sedert Februari in gebruik bü de N.V. Ver. 

Nederlandsche Rubberfabrieken „Hevea" te Heveadorp. 
Tusschen de stempels in rechthoek N.V. VER. NED. / RUB
BERFABRIEKEN / hevea (waarvan, de h als mansfiguurtje) 
/ heveadorp. 

Machine 619. 
Model C3B, sedert 29 November in gebruik bij de Bedrijfs

vereeniging „Het Platteland" te Gouda. Tusschen de stempels: 
ONGEVALLENVERZEKERING / HET PLATTELAND / 
ZIEKTEVERZEKERING. 

Machine 628 IU. 
Model C3B, sedert 24 Februari in gebruik bü de firma Peck 

& Co. te AmsterdamC. Tusschen de stempels: AKX (in vaas
vormige omlüsting) / PECK & Co. / OPGERICHT 1857. Bü 
type I links een kwartcirkelvormige buis, waarnaast fGF|
/ HET MERK / VOOR / BETER WERK. Bü type II geen 
reclame links. 

Hasler. 
Machine H. 511 IVVI. 
Eind Januari werd in deze machine weer een nieuw cliché 

links gebruikt: in cirkel een stukje muur met een plug erin, 
daarnaast 3 pluggen afgebeeld met bü schrift: Gebruikt / 
UPAT / Pluggen (IV); vervolgens werd begin Februari een 
electromotor afgebeeld met opschrift: BROWN BOVERI / 
BETEEKENT / KWALITEIT (V); daarna half Februari 
een electrisch fornuis met bü schrift: KOOKT / OP / Therma 
(VI). 

Komusina. 
Machine K. 189. 
Sedert begin Januari in gebruik bü de Touwfabriek A. 

Keizer te Zwolle. Onder waarde en datumstempel slechts: 
KEIZER ZWOLLE in groote letters. 

NED.INDIE. 
Speciaal postblad. 
Een circulaire van het hoofdbureau der Indische P.T.T. an

nonceert de uitgifte van een officieel postblad zonder zegel
indruk, speciaal bestemd voor frankeering met behulp van 
frankeermachines. Deze formulieren mogen niet door parti
culieren worden aangemaakt, doch worden door de post ver
strekt k f 5,— per 1000 stuks (tevens de minimumverkryg
bare hoeveelheid). Voor deze postbladen geldt — evenals voor 
die mét zegelindruk — het gereduceerde tarief van 1% cent. 

(„De Philatelist"). 
Fraacotyp. 

Machine 16 IV. 
Deze machine blükt reeds geruimen tüd ook met Indische 

datum en telcüfers te werken. Tusschen de stempels het 
gewone monogramcliché in dubbele cirkel, onder den waarde
stempel Remington. 

Machine 27 VI. 
Thans, evenals machine 18, ook zonder „Erica" onder den 

waardestempel. 
Machine 30 XIL 
LindetevesStokvis te Soerabaja stempelt eveneens met: 

Wie met Lips sluit, sluit veilig, reeds bekend van marhinc 45. 
Machine 49 III. 
Sedert begin 1936 in gebruik bü het LicentieBureau voor 

den RubberExport te BataviaC. Tusschen de stempels 
LICENTIEBUREAU / VOOR DEN RUBBEREXPORT. 

J. K. RIETDIJK. 

Machine 63 II. 
De baarfrankeeringsmachine bevat thans een cliché tusschen 

de stempels met het embleem der Indische P.T.T., waaronder 
ADRESSEER VOLLEDIG / VERMELD / NAAM EN ADRES 
AFZENDER. ♦ 

Machine 202 IV. 
Het cliché Mascot Sigaretten is thans omlüst door een 

staand rechthoekje. 

ImcThtpost 
De eerste postvlucht JavaBorneo. 
Op den morgen van den 8en Februari j . l . startte van het 

vliegveld Tjililitan bü Batavia de K.N.I.L.MDouglas met als 
piloot den heer De Graaf voor de eerste geregelde vlucht via 
Soerabaja naar Bandjermasin en Balikpapan. Het enthou
siasme an beide plaatsen was buitengewoon groot. De steden 
waren geheel ontvolkt toen het vliegtuig om 11.40 uur te 
Bandjermasin en om 3 uur te Balikpapan aankwam. Ieder 
wilde bü de aankomst van het vliegtuig tegenwoordig zün. 

Op de poststukken, welke met deze 
vlucht vervoerd werden, werd een 
speciaal violet stempel geplaatst, 
waarvan wü een afbeelding geven. 

Voor ons ligt een brief welke de 
heer Hermans welwillend ter inzage 
zond, en die het speciale stempel zoo
wel van Bandjermasin als van Soera
baja vertoont. Dit laatste is als aan
komstdoorgangsstempel bedoeld. De 
stempels verschillen alleen in plaats
naam, de zegels werden van een ge
woon datumstempel voorzien. Het be

kende driehoekzegel kon gebezigd worden, maar was niet ver
plicht. Het stuk is van de terugvlucht welke 10 Februari plaats 
vond. Te Batavia vond het aansluiting op het K.L.M.vliegtuig 
naar Nederland en was 18 Februari reeds te Amsterdam. Het
zelfde stempel maar met desbtreffende plaatsnaam werd ook 
gebezigd te Balikpapan en Batavia. 

Borneo is uit zün isolement verlost. 
Zoodra het vliegveld te Tarakan gereed is, wordt de lün 

tot daar doorgetrokken. Dit zal waarschünHjk reeds einde 
Maart het geval zün. Dan ook zal — zoodra de goedkeuring 
der Philippünsche autoriteiten afkomt — doorgevlogen worden 
tot Manilla, waar men aansluiting vindt op de transpacific
luchtHjn naar San Francisco. 

Transatlantische vluchten per luchtschip. 
's Werelds grootste luchtschip, de LZ 129, waaraan 3 jaar 

gebouwd werd, is thans gereedgekomen. Zooals men zich zal 
herinneren, werd reeds verleden jaar meermalen in de pers 
vermeld, dat proefvluchten e. d. aanstaande waren, maar het 
bleken toen steeds voorbarige berichten te zün geweest. Thans 
echter kan men deze vluchten spoedig tegemoetzien, terwijl 
het luchtschip — bü het slagen daarvan — ook weldra de 
oceanen zal ovei^liegen. De bedoeling is, dat men er een 
geregelde verbinding met de Vereenigde Staten mee tot 
stand brengt, met zoo nu en dan een vlucht in andere richting, 
o. a. naar Ned.Indië. Dit laatste in verband met de plannen 
der Nederlandsche reederijen om een zeppelin te bestellen 
voor een geregelde dienst op Indië. 

Enkele getallen mogen u een indruk geven van het thans 
gereed gekomen luchtschip. 

De lengte is 248 meter, de grootste middellün 41.2 meter, 
de inhoud 190.000 m.'' De vier motoren, die 4200 p.k. kunnen 
leveren, zün in 4 gondels gebouwd, die buiten het luchtschip 
hangen. Het zün Dieselmotoren, die met stookolie gevoed 
worden, waarvan 60.000 kg. meegenomen kan worden. De 
actieradius bedraagt 14000 km., de gemiddelde snelheid 125 
km. per uur. Hieruit valt gemakkeHjk te concludeeren, dat 
een vliegtuig aanmerkelük sneller gaat, waar tegenover echter 
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vsreer staat dat het laatste dergelijke groote afstanden niet 
in één ruk kan afleggen, hetgeen juist maakt, dat het lucht
schip buitengewoon geschikt is voor oceaanvluchten. 

Het probleem van het overbruggen van den Atlantischen 
Oceaan door een geregelde geppelindienst heeft vele jaren de 
aandacht der deskundigen gehad. Bij de luchtpostverzamelaars 
minder bekend (omdat geen postvervoer plaats vond) is de 
heen en terugvlucht van de R 34 in 1919. Dit luchtschip van 
de Engelsche luchtmacht vertrok 2 Juli 1919 van East Fortune 
in Schotland en arriveerde 6 Juli — na de 3130 mijlen afstand 
in 108 uur en 12 minuten afgelegd te hebben — op het 
Rooseveltvliegveld te Mineola bij NewYork. Er was bij het 
landen nog slechts voor een half uur vliegen brandstof aan 
boord ! De lengte van dit luchtschip was 204 meter. Het 
bevatte 55000 m.'' gas en had een gemiddelde snelheid van 
75 km. per uur. Het aanvaardde 9 Juli de terugvlucht en 
bereikte in omstreeks 75 uur vliegen op 12 Juli weer Pulham 
in Engeland. 

Mit Luftschifi Z. R. Hi. ab Friedrichshafen. 

mt eiifiDoft 

'' 2 l 

Dan volgt de ons meer bekende vlucht der ZR 3, de zeppelin 
welke voor rekening van de door Duitschland te betalen 
reparatieschulden op de zeppelinwerf te Friedrichshafen voor 
de Vereenigde Staten werd gebouwd. Deze legde de afstand 
van Friedrichshafen tot Lakehurst (NewYork) (8400 km.) 
op 1215 October 1924 in 81 vlieguren af. Hiermede werd 
omstreeks 150 kg. post vervoerd, welke van een violet her
inneringsstempel voorzien werd. 

De ZR 3 voerde in Amerika onder den naam van Los 
Angeles nog verschillende postvluchten uit, o. a. naar de 
Bermudaeilanden. 

Dan volgt de vlucht van de LZ 127: de Graf Zeppelin, van 
Friedrichshafen heen en weer naar NewYork in 1928. Vele 
onzer lezers kennen deze zeppelin uit eigen aanschouvdng, 
daar hij eenige malen over ons land vloog. Hij is 236 meter 
lang, 33 meter hoog en heeft een inhoud van 105000 m.' Met 
37 koppen bemanning, 18 passagiers, 37590 briefkaarten en 

Luftschiff , Gtaf Zepfielln' 
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28124 brieven werd 11 October 1928 de eerste vlucht van 
Friedrichshafen naar Lakehurst ondernomen, dat — en dit 
niettegenstaande het vrij ongunstige weer — in 111 uren 
bereikt werd. Ter frankeering der poststukken werden voor 
deze gelegenheid zeppelinzegels van 2 en 4 mark uitgegeven. 

De terugvlucht met 61 personen aan boord vond plaats 
van 29 October tot 1 November, en thans duurde de reis 
slechts 75 uur. De Amerikaansche post van deze terugvlucht 
kreeg een roodviolet herdenkingsstempel. In totaal verzond 
men uit Amerika 51938 briefkaarten en 49745 brieven. 

In 1929 werd nogmaals een tocht 
naar NoordAmerika ondernomen. 
16 Mei uit Friedrichshafen vertrok
ken, moest het luchtschip echter 
boven Spanje — door het noodweer 
beschadigd — terugkeeren. Met veel 
moeite slaagde men erin te Cuers bij 
Toulon een noodlanding te maken, 
alwaar de zeppelin tot 23 Mei bleef, 
om dan naar Friedrichshafen terug 
te keeren. Teneinde dit feit te me
moreeren, kreeg de post naast het 
blauwe stempel nog een rood één
regelig stempeltje. 

Beförderung verzögert vî egen Abbruchs der 1. Amerikafahft 
Eerst op 1 Augustus d.a.v. kon de vlucht opnieuw begonneii 

worden. De post die na 16 Mei ingezonden werd (o. a. post 
uit Nederland) vertoont het roode Verzogerungsstempeltje 
natuurlijk n i e t , aangezien het de eerste poging niet mee
maakte. 

Nadat Lakehurst den 4en Augustus bereikt was, vond op 
710 Augustus de terugvlucht naar Duitschland weer plaats. 
Dit was — voor de Amerikanen — de eerste etappe van de 
wereldrondvlucht, want de zeppelin bleef slechts enkele dagen 
in Friedrichshafen en vertrok 15 Augustus weer naar 
Amerika, maar ditmaal via Siberië, Japan (Tokio), den 
Stillen Oceaan, om 26 Augustus Los Angeles en 29 Augustus 
Lakehurst te bereiken. Vandaar dat de Amerikaansche post, 
welke 7 Augustus in Lakehurst meegegeven werd, het violette 
herdenkingsstempel van de wereldrondvlucht vertoont. 
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Daarentegen geldde de transatlantische vlucht Lakehurst-
Friedrichshafen van 1-4 September voor de Amerikanen n i e t 
meer als wereldrondvlucht en kreeg de post voor deze etappe 
geen speciale afstempeling meer. Zij is echter te kennen aan 
het aankomststempel van Priedrichshafen. 

In 1930 maakte de Graf Zeppelin een z g. driehoeksvlucht, 
n.1. van Europa via Zuid-Amerika (Rio de Janeiro) naar 
Noord-Amerika (Lakehurst) en vandaar rechtstreeks terug 
naar Europa. Voor deze vlucht, welke van 18 Mei tot 6 Juni 
duurde, werden in diverse landen speciale poststempels en 
postzegels aangemaakt. Heden wil ik volstaan met het Ame-
rikaansche herdenkingsstempel af te beelden. 

Speciale zegels verschenen o. a. in Duitschland, Brazilië, 
Argentinië en de Vereenigde Staten: wel een bewijs, dat hier 
baanbrekend werk van internationale beteekenis verricht 
werd. 

Ook in andere landen, met name in Engeland ,zag men het 
belang eener transatlantische luchtschipdienst in, en hier was 
men gaan voortbouwen op de resultaten, welke met de R 34 
bereikt waren. Zoo ontstonden de R 100 en de R 101, waar
van men de eerste bestemde voor een dienst op Canada en 
de tweede om een luchtverbinding met Britsch-Indië te 
onderhouden. 

Op 29 Juli 1930 vertrok de R 100 van Engeland naar Canada 
om 1 Augustus in Montreal te arriveeren, terwijl eenige 
dagen later weer in 57 uren naar Engeland teruggevlogen 
werd. Bij deze vlucht vond geen officieel postvervoer plaats. 

Den len October d.a.v. vertrok de R 101 naar Britsch-
Indië. Men zal zich de geweldige ramp nog wel herinneren, 
welke haar gedurende den nacht in Frankrijk trof, waar zij 
tegen een heuvel aanvloog en met alle opvarenden verbrandde. 
De groote verliezen, die hierbü geleden werden, maakten dat 
men van verdere proefvluchten afzag en de R 100 gesloopt 
werd. 

De Graf Zeppelin maakte in de volgende jaren nog ver
schillende proefvluchten over den Atlantischen Oceaan, echter 
waren deze alle naar Zuid-Amerika en wel 3 in 1931, 9 in 1932, 
ook 9 in 1933, terwijl daarna in 1934 en 1935 de geregelde 
dienst op Zuid-Amerika ontstond. 

Slechts éénmaal, en wel bij de laatste Zuid-Amerika-vlucht 
van 1933 maakte zij nogmaals een z.g. driehoeksvlucht, om 
de wereldentoonstelling te Chicago te kunnen bezoeken. Hier
bij vond dus — evenals in 1930 — alleen de terugvlucht recht
streeks van Noord-Amerika over den Atlantischen Oceaan 
naar Europa plaats. Voor deze Chicago-vlucht werden speciale 
zegels in Duitschland en Amerika uitgegeven, terwijl in ver
schillende landen herdenkingspoststempels gebezigd werden. 

Zooals bekend, is de vlucht rechtstreeks van Noord-Amerika 
naar Europa gemakkelijker dan van Europa naar Noord-
Amerika, ten gevolge van de overheerschende Westelijke wind. 

Of de thans gereedgekomen LZ 129 rechtstreeksche of 
driehoeksvluchten zal maken, is heden nog niet bekend; in 
alle gevalle zal zij de landen ter weerszijden van den oceaan 
dichter bij elkander breTi< ên en wellicht een belangrijk hoofd
stuk toevoegen aan dit artikel over de transatlantische 
zeppelinvluchten. 

H. A. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MAART 1896). 
De Typen der Nederlandsche PostzegelB. 
Het is mij gebleken dat van de postzegels van Nederland 

der uitgifte 1867, wat betreft de waarden van 5, 10, 15 en 
20 cent, 't zü twee platen hebben bestaan, ' t zij dat de af
gesleten platen zijn geretoucheerd. Onder de v e l e zegels 
van 25 en 50 cent, die ik zeer minutieus onderzocht, heb ik 
geen verschil van teekening kunnen vidnen. Hoofdzakelijk 
heb ik mij bepaald biJ het verschil dat er bestaat in de ver
schillende c ij f e r s, de waarde van het zegel aanduidende. 
(Enz.). 

Makassar, 26 Dec. '95. M. J. Mijer. 
(Deze ontdekking van de twee typen der uitgifte 1867 valt 

dus precies samen met die door den heer Becking, in het 
Januari-nummer opgenomen. Mr. Mijer noemt echter type A 
wat volgens de argumenten van den heer Becking type II 
moet zijn, en omgekeerd. Mr. Mijer geeft ook een tabel van 
de bij elke waarde gevonden tandingen. — Red. 1936). 

Nederland. Het portzegel van 20 cent is in ultramarijn 
verschenen, als de anderen alleen in type III. Gelijk bij de 
andere waarden vindt men tweemaal 't bekende kringetje 
achter „Betalen" op elk vel van 200 zegels. Wat mij bij 't 
beschouwen van elk vel opvalt is de plaatsing van dat 
kringetje. Hier op de 6e en 13e, daar op de 9e en 17e riJ, bij 
sommigen vooraan, bij anderen middenin, weer bij anderen 
achteraan op een der rijen, zoodat men zou denken het losse 
clichés zijn. 

Curasao. Hierbij brengen wij U de afbeelding van den 2>^ 
op 30. De opdruk, door een handstempel aangebracht, vindt 
men evenals dien van den 2J^ op 10 in allerlei standen, recht 
en schuins, soms half op het postzegel; wie weet of er ook 
niet onderste boven staan. 

Het portzegel 15 cent met „Cent" ontving ik, de 3 bovenste 
rijen, alleenlijk bestaande uit type III. Verder doe ik op
merken dat het papier blauw getint is, zoogenaamd „a z u r é". 

De Heer Dufloo te Amsterdam vestigt onze aandacht op 
het feit dat bij het tegenwoordig iY^ cent portzegel biJ een 
exemplaar de 1 van M heel wat gezakt is. Het is het eerste 
zegel links op de bovenste rij. 

Suriname. Na lang wachten is ook het portzegel 50 cent 
komen opdagen met „Cent"; de d r i e typen zijn tegen
woordig. B. 

PORTRETGALERIJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

51. AMADEUS L 
Geboren op 30 Mei 1845 als tweede zoon van koning Vittorio 

Emmanuele II van Italië-Savoye. Hij voerde den titel van 
hertog van Aosta. Op 16 November 1870 werd hij gekozen tot 
koning van Spanje, waar in 1868 Isabela II was verdreven. 
In zijn tweede vaderland had hij echter zoowel den tegen
stand van de legitimisten, als van de Carlisten te verduren, 
waarbij de tegenstand van de liberalen kwam. Hiertegen niet 
opgewassen, deed hij reeds op 11 Februari 1873 afstand van 
den troon en verliet Spanje. Hij overleed te Turijn op 18 
Januari 1890. 

Zijn beeltenis komt voor op: Spanje, Cuba, Philippijnen, 
1872-1873. 

J. K, RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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52. Manuel AMADOR GUERRERO. 
Geboren te Turbaco op 30 Juni 1833, ging hij op jeugdigen 

leeftijd naar Cartagena, waar hij aan de universiteit medi
cijnen studeerde. In 1855 behaalde hij den doctorsgraad. 
Spoedig ging hij deelnemen aan het politieke leven van zijn 
vaderland, Colombia; hij wordt gekozen tot volksvertegen
woordiger. In 1867 werd hij gekozen tot president van Colom
bia, maar voordat hij zijn ambt kon aanvaarden verdreef men 
hem. Jaren later speelde hij een actieve rol in de politiek van 
het departement Panama, voor welks onafhankelijkheid hij 
ijverde. Op 3 November 1903 wordt Panama, onder pressie 
van de Vereenigde Staten inderdaad een zelfstandige repu
bliek. In 1904 koos de nationale vergadering van den nieuwen 
staat Amador Guerrero tot eersten president van de republiek 
voor de periode 1904-1908. Hij werd opgevolgd door José 
Domingo de Obaldia. Op 2 Mei 1909 is hij te Panama over
leden. 

Portret: Panama, 1933, 2 ets. 
53. AMENHOTEP IJL 
Geboren in het jaar 1420 voor Christus; hij was een van 

de koningen van de 18e dynastie en liet de beide groote co
lossen bouwen voor een geweldigen tempel, die nog ten deele 
bestaat. Reeds in 1411 aanvaardde hij de regeering en leidde 
het bestuur van Egypte tot zijn dood. Hij behoorde tot de 
belangrijkste vorsten van het oude Egypte en is overleden 
in 1875 voor Christus. 

Beeltenis: Egypte, 1914, 10 mill.; 1927. 

m i t f n É i t i n « « ! 
• »Ulli 

53a. André Marie AMPERE. 
Geboren te Palognieux bij Lyon op 22 Januari 1775. Stu

deerde wis- en natuurkunde en werd reeds in 1801 hoog
leeraar. Hij maakte zich uitermate verdienstelijk door allerlei 
onderzoekingen op het gebied der electriciteitsleer; vooral zijn 
studie over de sterkte der electrische stroomen is zeer be
kend; naar hem werd dan ook de eenheid van stroomsterkte 
,,ampère" genoemd. Van zijn hand verschenen o. a. „La theorie 
des phénomènes électrodynamiques" (1826) en „Essai sur la 
Philosophie des sciences" (1834). Ampère is op 10 Juni 1836, 
juist een eeuw geleden, te Marseille overleden. 

Portret: Frankrijk, 1936, 75 centimes. 
54. José de ANCHIETA. 
Geboren te S. Cristobal de la Laguna op 19 Maart 1534. 

In 1553 kwam hij naar Brazilië, nadat hij in 1551 was toege
treden tot de Jezuïetenorde. Zijn werkzaamheden onder de 
Indianen begon hij in 1563. In 1586 ontving hij de priester
wijding. Later werd hij Overste van S. Vicente en Provinciaal 
der Jezuïetenorde in Brazilië (1578-1586). Zijn berichten aan 
den Generaal der Orde zijn van groote waarde voor de ge
schiedenis en de volkenkunde van Brazilië. Anchieta was een 
van de grondleggers van het Katholicisme in Brazilië en heeft 
heilig geleefd. Het in 1736 begonnen proces zijner zalig-
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verklaring wordt sinds eenigen tijd weer voortgezet. In 1595 
stelde hij de eerste en beste grammatica der Tupi-Guarani taal 
samen, die nog onlangs werd herdrukt. Vele werken van zijn 
hand zijn verschenen over de Tupi-Guarani Indianen. Hij 
overleed op 9 Juni 1597 te Reritigha. 

Portret: Brazilië, 1934. 
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55. Hans Christian ANDERSEN. 
Geboren op 2 April 1805 te Odense als zoon van een armen 

schoenmaker, was reeds op jeugdigen leeftijd literair werk
zaam; zijn groote vermaardheid zou hij echter krijgen door 
de sprookjes-vertellingen, waarvan in 1835 het eerste deel 
uitkwam (Eventyr fortalte for Born). Ook de latere deelen 
genieten wereldbekendheid. Verder verschenen van ziJn hand 
o. a. „Prentenboek zonder prenten", „Het sprookje van mijn 
leven" en een aantal reisverhalen. Hij overleed te Köbenhavn 
op 4 Augustus 1875. 

Portret: Denemarken, 1935. 
56. José Bonifacio de ANDRADA E SILVA. 
Geboren te Santos op 13 Juni 1765. Hij werd Portugeesch 

ambtenaar in Brazilië, waar hij vele jaren in belangrijke func
ties werkzaam was. In 1819 stelde hij zich aan het hoofd van 
de volksbeweging in Sao Paulo en werd toen vice-president. 
Hij raadde Dom Pedro aan, in Brazilië te blijven. Tevens advi
seerde hij hem den keizerstitel te aanvaarden, wat inderdaad 
geschiedde. Op 7 April 1831 deed Pedro I afstand van de 
regeering en benoemde José Bonifacio tot voogd over zijn 
zoon Pedro II. In 1834 werd hij van deze taak ontheven, waar
na hij zich uit het openbare leven terugtrok. Ook als dichter 
heeft hij groeten naam verkregen; zoo verscheen in 1815 
„Poesias d'Americo Elysio". 

Hij overleed op 6 April 1838 te Rio de Janeiro. 
Portret: Brazilië, 1909, 200 reis; 1922, 100 reis. 

§ 57. Antonio Carlos Ribeiro de ANDRADE. 
Behoorde tot de liberale partij en werd gekozen tot presi

dent van den staat Minas Geraes. Hij was een van de leiders 
van den opstand van 1930 tegen het bewind van Washington 
Luis. Zijn bekende gezegde uit die dagen was: Fagamos a 
revolugäo, antes que o povo a faga: Laten wij de revolutie 
maken, voordat het volk het doet. Na de ambtsaanvaarding 
van Getulio Vargas nam zijn aanzien toe; hij was tijdens de 
buitenlandsche reis van Vargas in 1935 waarnemend presi
dent van Brazilië en is thans voorzitter van de Kamer. 

Portret: Brazilië, 1931, 2000 reis. 
58. Manuel ANGUIANO. 
Geboren te Cartagena; studeerde voor ingenieur. Nam dade

lijk bij het uitbreken van den opstand tegen Spanje deel aan 
de volksbeweging van 1810. Toen in 1816 Cartagena bezet 
werd door Morillo, viel Anguiano met vele anderen in zijn 
handen. Op last van den Spaanschen veldheer werd hij op 
24 Februari 1816 te Cartagena gefusilleerd, omdat hij Carta-
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gena had verdedigd, niettegenstaande hij Spaansch officier 
was. (Voor de beruchte fusillade, welke men op de zegels ziet 
afgebeeld, zie men nader mijn boek over Bolivar), 

Portret: Bolivar, 1904, 10 cts.; Colombia, 1910, AR, 10 ets. 

59. Gabriele d'ANNUNZIO. 
Geboren te Pescara op 12 Maart 1864, toonde hij reeds in 

zijn jeugd dichterlijke begaafdheid. Hij behoort zonder twijfel 
tot Italië's grootste dichters, maar zijn werken vnrtoonen 
dikwijls ziekelijk-perverse afwijkingen, om welke reden al 
zijn werken door de Kerk op den Index zijn geplaatst. In 1919 
bezette hij met een aantal landgenooten de r-tad Fiume, welke 
aan Yougoslavia was toegewezen. Pas in 1924 werd de stad 
definitief aan Italië gegeven, waarin het vredelievende Yougo
slavia berustte, zij het met geweldigen tep-enzin. 

Inmiddels was de poëet in 1922 door eenige leden van de 
nationale fascistische partij uitgenoodigd de leiding van den 
opstand en van den marsch naar Rome op zich te nemen; 
toen hij en ook nog eenige anderen weigerden, v/erd tenslotte 
Mussolini daartoe uitgenoodigd. 

d'Annunzio is later verheven tot prins van Montenevoso. 
Tot zijn bekendste woorden behoort de uitdrukking: France, 
France, sans toi Ie monde serait seul ! 

Portret: Fiume, 1920; Italië, 1934, 50 eti. 
60. José de ANTEPARA. 
Geboren te Guayaquil, omstreeks 1800. (De datum 17 Maart 

1790 staat niet met zekerheid vast, al geven sommige groote 
geschiedeniswerken uit Ecuador dezen geboortedag !). In 181P. 
stelde hij zich in dienst van Brown voor de bevrijding van zijn 
vaderland van de Spaansche heerschappij. Hij was een van 
de voormannen van de revolutie in Guayaquil op 9 October 
1820. (Zie hiervoor zeer uitvoerig mijn werk over Bolivar !). 
Daarna kwam hij in dienst van maarschalk Sucre, Bolivar's 
vriend; in den slag van Yaguachi maakte hij zich zeer ver
dienstelijk, gelijk in den striid om Huachi, waar hij op 12 
September 1821 den dood vond. 

Portret: Ecuador, 1920, 9 en 10 ets. 

61. St. ANTONIUS VAN PADUA. 
Geboren te Lissabon op 15 Augustus 1195. Trad toe tot de 

orde van St. Franciscus, de z.g. Minderbroedersorde. Als 
boetprediker trok hij door Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, 
waar hij op 13 Juni 1231 te Padua overleed. Hij behoort tot de 
bekendste Heiligen der Kerk — reeds een jaar na zijn dood, 
in 1232, werd hij door Paus Gregorius IX heilig verklaard. 
Zijn naamdag is 13 Juni. 

Zeer bekend ziin de woorden van den Heiligen Bonaventura, 
eveneens een Minoriet: O lingua benedicta quae Dominum 
semner benedixisti et alios benedicere docuisti: nunc perspicue 
cernitur quanti meriti fueris apud Daum; deze woorden vinden 
wij aan de achterzijde van de zegels van Portugal van 1895. 

J. K. RIETDIJK. 

Antonius heeft een verschijning gehad van het Kindeke 
Jezus, en sprak tot de visschen, gelijk de zegels ons doen zien. 
Ook vele andere beelden uit zijn leven, benevens zijn graf
tombe zijn op de zegels te zien. 

Portret: Portugal, 1895, 1931; Mocambique, Inhambane, 
Lourengo Marques, 1895; Italië, 1931. 

Aanvullingen: 
15. Juan Bautista ALBERDI. 
Portret komt thans ook voor op Argentinië, 1935, 6 ets. 
31. ALEKSANDAR II, de VEREENIGER. 
Portret komt thans ook voor op de serie, welke werd uit

gegeven op 9 October 1935, den eersten jaardag van de 
vermoording. 

EEN MERKWAARDIGE AFSTEMPELING 
OP DE POSTZEGELS DER VOORMALIGE 

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK 
(TRANSVAAL 1895) 

door J. B. H. ASBEEK BRUSSE. 
Tijdens mijn aanwezigheid in Zuid-Afrika en mijn werk

zaamheden aan de zijde der republieken gedurende den 
tweeden vrijheidsoorlog, kwam ik in het bezit van vele op 
dien oorlog betrekking hebbende postzegels en poststukken 
en, door aankoop, van eenige geheele vellen en losse zegels 
van vroegere uitgiften. 

De merkwaardige afstempeling, hier door mij bedoeld, 
betreft — na de bezetting o. a. van Pretoria en Johannesburg 
door de Engelschen, waarbij de toen gevonden postzegels 
van Transvaal (1895) met de letters V.R.I. werden overdrukt 
— de gebruikmaking daarbij van den poststempel resp. 
Pretoria en Johannesburg Z.A.R. voor vernietiging dier 
zegels op gefrankeerde poststukken. Door dit republikeinsche 
stempel werd dus als het ware de usurpatie van de letters 
V.R.I. te niet gedaan. Vele dier zegels, als zoodanig afge
stempeld en in verschillende waarden, zijn in mijn bezit. Ook 
eenige postzegels van den Oranje-Vrijstaat overdrukt V.R.I., 
welke vernietigd werden o. a. met den stempel Bloemfontein 
O.V.S., waarvoor later de nieuwe stempel Bloemfontein O.R.C, 
in de plaats kwam. Ook dergelijke afstempelingen zijn dus 
mede als curiositeiten te beschouwen. 

Bij de vele te velde door de verschillende commando's af
gestempelde postzegels van de Zuid-Afrikaansche Republiek 
(veldpostafstempelingen enz.), waarvan door mij exemplaren 
voor het Oorlogsmuseum te Bloemfontein werden afgestaan, 
bevond zich ook een couvert waarop het een penny zegel 
(violet) van den Oranje-Vrijstaat, afgestempeld: Noutu (Zulu-
land, 14 Mch '00. Een bewijs dat men ook daar was door
gedrongen. 

Waar bij onze Philatelisten over het algemeen weinig be
langstelling bestaat voor zegels van afgesloten gebieden en 
dit ook voor de zegels der voormalige Zuid-Afrikaansche repu-
bMeken het geval is, ware het zeker te wenschen, dat er voor 
deze in het Nederlandsch gedrukte zegels en poststukken, 
zoowel uit een nationalistisch oogpunt als uit belangstelling 
voor Zuid-Afrika, een uitzondering gemaakt werd. 

ECHTHEIDSKENMERKEN VAN 
HAMBURG NRS. 6-19-20 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 
Nr. 6 ongetand, nrs. 19 en 20 getand 13 K LZ. 
Watermerk golflijn. De twee middelste verticale rijen zijn 

zonder waterme^'k (ook bij de andere nummers), terwijl be
neden op 6 zegels tezamen het wapen van Hamburg voorkomt. 
Zoodoende ff-eft men op elk vel 18 zegels zonder watermerk 
en 6 waarop een onderdeel van het wapen te zien is. 

De zegels zijn in b o e k d r u k gedrukt; vele vervalschingen 
in s t e e n d r u k . 

ZICHTZENDINGEN. 
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•DrW.B.'35. 
Verdere kenmerken: 

1. 7 lijnen. 
2. Band soms gebroken. 
3. 2 heele lijnen en 4 kleine lijnen, waarvan een iets schuin 

ten opzichte van de andere. 
4. Versiering staat geheel vrij. 
5. Punt in onderdeel R, terwijl de staart van deze letter 

naar boven ombuigt. 
6. Krulversiering hier soms gebroken. 
7. 6 lijnen en een punt. 
8. 3 vrijstaande lijnen, waarvan de rechtsche het dikst. 
9. Punt van de ster staat even rechts van de tweede kan

teel van links. 
10. Puntje rechts van toren. 
11. Versiering staat vrij van de band. 
12. Band loopt precies evenwijdig met de binnenrandlijn. 
13. Een lijn, die de band boven en beneden raakt. 
14. Ophaal E schuin naar links-boven. 
15. 8 lijnen plus 1 punt. 
16. Voet K in elkaar gedrongen. 
17. Versiering staat geheel vrij. 
18. Voet A gebroken. 
19. Groote 7 raakt band niet. 
20. Band raakt binnenrandlijn niet. 
21. Krulversiering staat geheel vrij. 
22. 8 lijnen en een punt. 
23. Een lijn beginnende bij den kop der P. 
24. Puntje rechts van de krul. 
25. Meest puntje in de linker kanteel. 
26. Lijntje in de 7. 
27. Punt der ster staat precies boven tweede kanteel van 

binnen gerekend. 
28. Versiering staat vrij van de band. 
29. Kruis op de koepel breeder dan hoog. 

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

J. K. RIETDIJK. — I 

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

II. 
DE GRIEKSCHE MYTHOLOGIE. 

Hermes. 

De Hermes der Grieken is de Mercurius der Romeinen. Hij 
was de zoon van Jupiter en Maia. Op den Olympus vervulde 
hij het ambt van bode. Hij is de god van den handel, van de 
dieven en van de welsprekendheid. Hermes is steeds af
gebeeld met de volgende attributen: 1. een staf, genaamd 
caduceus (van het Grieksche kerukeion of staf van den bood
schapper). Deze staf bestaat uit een lauriertak, bekroond 
door twee vleugeltjes, om den staf kronkelen zich sym
metrisch twee slangen (waarschijnlijk de symbolen der voor
zichtigheid) ; 2. een gevleugelde helm op het hoofd, geuaamd 
de petasus; 3. gevleugelde sandalen aan de voeten, genaamd 
talaria; 4. een zwaard, genaamd herpe. De gevleugelde voelen 
zijn de symbolen van snelheid. Reeds vroeg ontwikkelde 
Hermes diefachtige neigingen. Volgens de mythe kroop hij 
als zuigeling uit de wieg om Apollo een poets te bakken, 
door de ossen van Admetus, die Apollo aan het hoeden was, 
heimelijk weg te leiden. Apollo rekende dit Herme.« meer aan 
als een grap dan als een vergrijp. Later stal hij Apollo's boog, 
pijlen en lier (met deze lier speelde hij Argus in slaap), 
Poseidon's drietand. Aphrodite's gordel, Ares' zwaard en zag 
hij zelfs kans Zeus zijn scepter afhandig te maken. Dit alles 
deed niets af aan de goede verstandhouding met de goden. 
Daar hij ook de god der welsprekendheid was, werden hem 
bij feesten te zijner eere dierentongen geofferd. Oplichters 
en dieven hadden veel met Hermes op, vanwege zijn kracht 
en snelheid. Als God van den handel was hij de beschermer 
van reizende kooplieden. Beeldjes van den god, genaamd 
Hermae, trof men dikwijls in Griekenland op een viersprong 
van wegen aan. De Grieken beschouwden Hermes tevens als 
hebbende de macht, droomen te verwekken. De Egyptenaren 
vereerden dezen god onder den naam Thaut. 

Op het Grieksche zegel der uitgifte 1906, ter waarde van 
2 d. (zie afbeelding), ziet men Hermes afgebeeld met den 
kleinen Dionysos. Deze afbeelding is een reproductie van 
het beroemde Hermes-beeld van Praxiteles, hetwelk zich (ge
restaureerd) in het museum te Dresden bevindt. 

>OSTZEGELVEILINGEN. 
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Hermes komt voor op: Australië 1934, luchtpost 1/4 sh.; 
België 1932, 5, 20 en 35 c ; BosniëHerzegowina 1916, 2 en 5 h. 
(expres); Bolivia 1925, 2 bs.; Brazilië 19201921, 300, 400 en 
500 r.; Canada 1930, luchtpost 5 c ; Creta 19001901, 1, 5, 
50 1.; Cura?ao 1931, luchtpost alle waarden; Griekenland 
18611882, alle waarden; 18861899, alle waarden; 1896, 2 d.; 
1901, alle waarden; 1902, 5, 25, 50 1., 1, 2 d.; 1906, 40 1.; 
19111920, 1, 3, 10, 30, 50 1., 1, 2, 3, 5, 10, 25 d.; 1933 lucht
post 20 d.; 1935, luchtpost 10 d.; Liberia 1906, 20 c ; 1918, 
20 c ; Nederland 1929, luchtpost VA, 4M, 734 g.; NewFound
land 1897, 30 c ; 1911, 15 c ; Oostenrijk, op courantenzegels 
der uitgiften 18511858, 1867, 1900, 19081910, 1916, 1917, 
19201921, 1922; Samos 1912, 1, 5, 10, 25, 50 1.; Suriname 
1930, luchtpost alle waarden; Uruguay 18891890, 50 c ; 1894, 
50 c ; 18951896, 50 c ; 1897, 50 c ; 19211922, alle waarden; 
pakketpost 1922, alle waarden; pakketpost 19231924, alle 
waarden (met Hermesstaf); pakketpost 1926, alle waarden; 
pakketpost 1928, alle waarden (met Hermesstaf). 

Minos II. 
Minos II, koning van Creta, heet af te stammen van Zeus 

en Europa, van wie hij volgens de mythe een achterkleinzoon 
moet zijn. Hij moet geregeerd hebben omstreeks 1330 v. Chr. 
Hij was gehuwd met Pasiphae, bij wie hij een zoon, Androgens 
had, die door de Atheners werd vermoord. Minos verwoestte 
daarop uit wraak Athene en legde den koning Egeus een 
schatting op, die daarin bestond, dat deze hem jaarlijks zeven 
jonge meisjes en zeven jongelingen moest uitleveren, die 
bestemd waren om door den Minotaurus (die in het labyrinth 
op Creta huisde) verslonden te worden. Perseus doodde ten
slotte dit monster (zie onder Ariadne). 
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In dit verband wil ik ook de mythologische figuren van 
Dedalus en Icarus noemen. Dedalus was de ontwerper van 
het labyrinth waarin de Minotaurus huisde. Hij was Athener 
van geboorte en een beroemd werktuigkundige en beeld
houwer. Daar hij Minos' vrouw Pasiphae van dienst was b;j 
haar ongeoorloofde liefdesbetrekkingen, liet Minos hem en 
zijn zoon Icarus tot straf in het labyrinth opsluiten. Goede 
raad was duur, doch de vindingrijke Dedalus verzon het vol
gende om uit het labyrinth te ontsnappen. Hij vervaardigde 
voor hemzelf en voor zijn zoon vleugels van vogelveeren, welke 
met was aan het lichaam bevestigd moesten worden. Op deze 
wijze wisten zij uit het labyrinth te ontkomen, doch de on
gelukkige Icarus kwam te dicht bij de zon, waardoor de was, 
waarmede zijn vleugels bevestigd waren, smolt en hij in zee 
stortte, in de nabijheid van het tegenwoordige eiland Icarië. 
Dedalus streek neer te Cumae in Italië, bouwde aldaar een 
tempel ter eere van ApoUo en vertrok later naar Sicilië, waar 
koning Cocalus zich over hem ontfermde. Minos, wien dit 
ter oore was gekomen, reisde belust op wraak naar Sicilië 
om Dedalus te zoeken. In opdracht van Cocalus, die bevreesd 
was voor een oorlog met Minos, vermoordde Dedalus daarop 
Minos. 

Minos komt voor op Creta 1900, 2 d. Icarus komt voor 
op het luchtpostzegel van Letland 1933, 5 s. Dedalus komt 
voor op het luchtpostzegel van Canada 1935, 6 c. Icarus en 
Dedalus komen voor op het luchtpostzegel van Griekenland 
1935, 5 d. 

Phrixus. 
Een van de zonen van Aeolus, koning van Thessalië, was 

Athamas. Bij Nephele, zijn vrouw, had hij een zoon Phrixus 
en een dochter Helle. Na den dood van Nephele huwde 
Athamas Ino, dochter van Kadmus. Ino hield niet van haar 
stiefkinderen en besloot hun het leven te benemen. In den 
slaap verscheen de doode Nephele aan haar zoon Phrixus 
om hem te waarschuwen voor het gevaar, dat hem en zijn 
zuster dreigde. Zij raadde hem aan te vluchten met Helle 
op een gevleugelden ram met een gouden vacht, dien zij hem 
zou zenden. Op dezen ram vlogen de beide kinderen de zee
engte tusschen Europa en Azië over, doch onderweg viel Helle 
van het dier in zee, vandaar de benaming Hellespont voor 
bovengenoemde zeeëngte. Alleen bereikte Phrixus de andere 
kust van de Zwarte Zee. Uit dankbaarheid offerde hij Zeus 
de gouden ramsvacht. Later werd hij volgens de mythe koning 
over het gebied, waar hij op den ram was geland en over de 
omliggende streken. Hij regeerde er vele jaren met wijsheid 
en rechtvaardigheid. 

De vlucht van Phrixus en Helle op den ram komt voor op 
Griekenland, luchtpost 1935, 100 d. 
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Talos. 
Talos is een mythologische figuur, hoewel geen god. HiJ 

was de oomzegger van Dedalus en naar men zeide o. m. de 
uitvinder van de zaag. Dedalus was zeer afgunstig op hem, 
daar hij hem als een mededinger beschouwde. Hij besloot 
dan ook Talos te vermoorden en wierp hem uit den tempel 
te Athene. Tijdens zijn val veranderde een goedgezinde godin 
hem in een patrijs, waardoor voorkomen werd, dat hij te 
pletter viel. 

Talos komt voor op Creta, 1900, 1 d. 

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



58 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Triton. 
Triton was de zoon van Poseidon (in 

het Latijn Neptunus) en Amphitrite. Hij 
had een menschelijk bovenlichaam en een 
onderlichaam, dat eindigde in de staart 
van een dolfijn. Hij woonde met zijn 
ouders in een paleis in de diepte van den 
oceaan en bereed de golven op zee
paarden. Zijn attributen ziJn een drietand 
en een schelp, een z.g. „concha", die hij 
als hoorn gebruikte. Wanneer er storm 

was, wist hij de golven tot bedaren te brengen door op dezen 
hoorn te blazen. 

Triton komt voor op Creta 1905, 25 1. 
(Wordt vervolgd). 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTI
KELEN, IN NOVEMBER EN DECEMBER 1935 

IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
VERSCHENEN 

door M. J. VAN HEERDT-EOLFF. 

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

Algemeen. 
The Cross and the Stamp. S.C. vol. XLV, 1935, 314. 
Entstehung und Entwicklung der Post. P. jrg. 42, 1935, 287. 
Etymologie der Landesnamen. P. jrg. 42, 1935, Inlage 

Jugendpost, 16. 
Grundbegriffe der Philatelie. P.M. 1935, 261. 

Abessynië. 
Ethiopië. PH.B. jrg. 15, 1935, 223. 

België. 
Die belgischen Poststempel-Abarten und Ersatz-Stempel 

1914-1918. G.B. jrg. 39, 1935, 119, 132. 
Contribution ä l'étude des obliterations belges. PH.B. jrg. 

15, 1935, 231. 
Die Fehler und Beschädigungen der belgischen Eisenbahn

marken 1902-1914 und das „Platten" der driezehn cen-
times-Werte. G.B. jrg. 39, 1935, 121, 135. 

Les Paquebots Beiges. Notes historiques et postales de la 
ligne d'Ostende a Douvres. PH.B. jrg. 15, 1935, 233. 

Quelques variétés accidentelies sur les „Médaillons" de 
Belgique. PH.B. jrg. 15, 1935, 205. 

Duitschland. 
Die Aujtragsnummern auf den Marken des Deutschen 

Reiches. P.M. 1935, 263. 
Die deutsche Heerespost an den Westfront. P.M. 1935, 
276. 

Deutsches Reich 1889/1900. Plattenfehler und Druckmängel 
der 10 Pf.-Marke. P.M. jrg. 15, 1935, 292. 

Das Deutsche Reich und seine Postwertzeichen. Deutsche 
Kolonien. P. jrg. 42, 1935, 260, 294. 

Elzas-Lotharingen. 
Les obliterations manuscrites sur les timbres dits d'Alsace-

Lorraine, 1870-71. S.B.Z. jrg. XLVIII, 1935, 241, 264. 
Estland. 

Reuzenvervalsching van E'stland-zegels. P.M. (Der Samm
lerfreund jrg. 9, 1935, 41). 

Fanning and Washington Islands (Nieuw-Zeeland). 
The Post Offices of Fanning and Washington Islands 

(Pacific Ocean). L.PH. vol. XLIV, 1935, 279. 
Frankrijk. 

L'Impression des Timbres de France par Rotatives. Plan
ches, Galvanos, Coins dates 1922-1934. E.T. jrg. 49, 1935, 
1049. 

Marcophilie Aéropostale. E.T. jrg. 49, 1935, 1155. 
La Poste Aérienne du Siege de Paris. PH.B. jrg. 15, 1935, 

211. 
Groot-Britannie. 

More „Jubilee" Varieties. S.C. vol. XLV, 1935, 395. 
Guadeloupe. 

L'Emission surchargée de Guadeloupe 1891. E.T. jrg. 49, 
1935, 1092. 

Honduras. 
The First Air Stamps of Honduras (1925). S.C. vol. XLV, 

1935, 297. 
Ionische eilanden. 

The Three Postage Stamps of the Ionian Islands. L.PH. 
vol. XLIV, 1935, 271. 

Japan. 
The Japan 1 Sen line-engraved issue of July 20th, 1872. 

L.PH. vol. XLIV, 1935, 253, 266. 
Lagos. 

The Posts and Postage S'.amps of Lagos. S.C. vol. XLV, 
1935, 403. 

Oostenrijk. 
Die Werbestempel Oesterreichs. P.M. 1935, 2t;5. 

Oud-Duitsche stfitcn. 
Proben (Essais; für altdejtsche Ganzsachan. P.M. (Die 

Ganzsache jrg. 35, 1935, 65). 
Mexico. 

Les Premières Emissions du Mexique (1856 ä 1874). E.T. 
jrg. 49, 1935, 1094. 

Negerkust. 
The Niger Coast Provisionals (September 1893-October 

1894). L.PH. vol. XLIV, 1935, 243. 
Rhodesia. 

Rhodesia. Dies and Plates of the Chartered Company's 
Issues 1890-1924. L.PH. vol. XLIV, 1935, 249, 277. 

Rumenië. 
Beitrage zur Geschichte der rumänischen Post und deren 

Postwertzeichen mit besonderer Berücksichtigung der 
Poststempel. P.M. jrg. 15, 1935, 287. 

Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Rou-
manie (1858 k 1872). PH.B. jrg. 15, 1935, 208. 

Saargebied. 
Etudes sur les Timbres-Poste de la Sarre. E.T. jrg. 49, 

1935, 1043, 1087, 1159, 1207. 
Tsjecho-Slowakije. 

Die Postmarken der Tschechoslowakei. P.M. jrg. 15, 1935, 
294. 

Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 
Standardized Hand Stamp Cancellations on the Bank Note 

Issues. A.PH. vol. 49, 1935, 131, 147. 
The United States. Ten Cent Stamp of 1855-1857. A.PH. 

vol. 49, 1935, 67, 116. 
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Wurtemberg. 
Die Kreuzer Postkarten von Württemberg. P.M. (Die Ganz

sache jrg. 15, 1935, 54, 61). 
Zuid-Australië. 

The Departmental Stamps of South Australia 1868-1874. 
PH.J.G.B. vol. XLV, 1935, 200. 

Vervalschingen. 
Hongarije. Michel nr. 210, 211, Y.-T. luchtpost 1, 2. Hon

garije Arad opdrukvervalsching. P. jrg. 42, 1935, 268. 
Northern Nigeria Forgeries. S.C. vol. XLV, 1935, 165. 
Oostenrijksche post op Kreta. Opdrukvervalsching Michel 

nr. 2—4, 9—11, 13, 15, 16, Y.-T. 2—4, 9—11, 13, 14. 
S.B.Z. jrg. XLVIII, 1935, 243. 

Polen. Halve vervalsching Michel nr. 30—47, Y.-T. 74—93. 
Zegels echt, opdrukken valsch. P. jrg. 42, 1935, 298. 

DE ETIKETTEN DER N,A.A.F.I. 
Over deze strookjes wordt nog al uiteenloopend geoordeeld. 

Zij hadden reeds vrij groote belangstelling bij de Engelsehe 
verzamelaars, welke sterk toenam toen zij ter gelegenheid 
van het regeeringsjubileum van koning George V van Enge
land met den opdruk „Jubilee Commemoration 1935" ver
schenen. 

Gibbons Stamp Monthly van deze maand geeft een uit
voerige beschrijving dezer etiketten, waaruit hun status dui
delijk blijkt. 

De letters N.A.A.P.I. zijn de afkortingen voor Navy, Army 
and Air Force Institutes. De etiketten dienen voor de 
Britsche strijdmachten in Egypte; zij werden door deze ge
drukt en vanaf 1 November 1932 tegen den prijs van 1 piastre 
verkocht aan het personeel van genoemde strijdkrachten. 
De uitgifte was een gevolg van het speciale verlaagde tarief 
voor brieven der Engelsche strijdkrachten in Egypte en hun 
familieleden, bestemd voor de Britsche eilanden en Ierland. 
Bedroeg dit port vóór 1 November 1932 voor brieven tot 
20 gram 15 milis., het werd met dien datuni verlaagd tot 
10 milis. = 1 piastre (voor brieven tot 40 gram 20 milis., 
60 gram 30 milis., 80 gram 40 milis.). 

Om van dit verlaagde tarief te kunnen profiteeren, moeten 
deze brieven gepost worden in speciaal daarvoor bestemde 
„militaire" brievenbussen. Van militaire zijde worden deze 
bussen gelicht, waarna de brieven, mits het onderwerpelijke 
etiket op de achterzijde dragend, worden voorzien van een 
afdruk van den hierbij afgebeelden stempel. 

Het etiket op de achterzijde wordt vernietigd met een stom 
wafelvormig ruitstempel. 

Wordt een brief met etiket gepost in een gewone brieven
bus, dan wordt hij beport met 734 pence (het dubbele van 
het g e w o n e port ad 15 milis.). 

Wanneer echter een brief zonder etiket in een militaire 
brievenbus wordt gedeponeerd en men let niet op het ont
breken daarvan, wordt het afgebeelde stempel afgedrukt en 
het stuk zonder port verzonden. 

De schrijver van het artikel in Stamp Monthly komt dan 
tot de conclusie, dat het stempel op de voorzijde beslissend is 
voor de verzending tegen verlaagd tarief. 

Hoe interessant deze etiketten ook mogen zijn, Stanley 
Gibbons verklaart in een voetnoot, dat zij niet als p o s t 
z e g e l s in zijn catalogus zullen worden opgenomen. 

Ter besctierming 
Van Veriainelaars 

en Handelaren 
^ 

Ethiopië. 
Gewaarschuwd wordt tegen de nadrukken van de serie van 

1919, die ongebruikt en gestempeld, in het laatste geval met 
behulp van valsche stempels, veelvuldig worden aangeboden. 
In het volgend nummer komen wij hierop uitvoerig terug. v. B. 

Frankrijk. 
Valsche zegels type Olivier-Merson van 1900. 
In L'Echo de la Timbrologie wordt gewaarschuwd tegen 

veelvuldig voorkomende, uiterst gevaarlijke vervalschingen 
van 25 jaar geleden van de 1 fr., 2 frs. en 5 frs., zoowel van 
Frankrijk zelf als van de kostbare koloniale zegels in dit type. 

Echt. 

Valsch. 
De voornaamste kenmerken zijn: 
1. In den linkerbovenhoek van den buitenrand telt men 

6 loodrechte en 6 waterpasse lijnen waarvan de beide buitenste 
lijnen dikker zijn dan de binnenste 4. Bij de vervalschingen 
loopen 3 lijnen van deze 4 tesamen, terwijl bij de echte slechts 
2 van de 4 op elkaar stooten, terwijl de twee andere door een 
wit schuin vlakje gescheiden blijven. 

2. Boven het schildje, dat het woord Postes bevat bij Frank
rijk en bij de koloniale zegels den naam van het bureau in 
het buitenland, ziet men een boog van 6 lijnen; de 2 buitenste 
weer dikker dan de 4 binnenste. Bij de valsche zegels loopen 
de dunne lijnen onder de bladen van het takje door en zijn 
duidelijk herkenbaar; bij de echte niet, daar is het een wirwar 
van gebroken lijntjes tegen het takje aan. 

3. Op het schildje zelf, dat de waarde-aanduiding bevat, ziet 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 



éó NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

men in den linker bovenhoek 5 stippellyntjes. Bij de valsche 
zegels ziJn de bovenste lijntjes door stippels gevormd, duidelijk 
van elkaar gescheiden, terwijl bij de echte de punten van de 
twee bovenste lijnen ineen vloeien tot lijntjes, soms over de 
geheele lengte. Bij het 5 frs. zegel, maar alleen daarop, telt 
men 5 stippellijnen bü de valsche, daarentegen slechts 4 bij 
de echte zegels. 

Werkelijk zijn het vervalschingen — geen clandestiene na
drukken — ook wat betreft papier, tanding, opdruk en af
stempelingen. V. C. 

Spanje. 
Op blz. 38 van het vorige nummer waarschuwden wij tegen 

de zoogenaamde journalisten-serie. Ook al hebben de beeren 
van het comité, dat den verkoop regelt, den maatregel ge
troffen ,dat de zegels regelmatig aan de postkantoren worden 
verkrijgbaar gesteld, onze waarschuwing tegen deze uit
gifte blijft onverkort van kracht. 

Ir. Reus te Barcelona meldt ons nog, dat deze serie 
eigenlijk onwettig is, daar zij bij Waterlow and Sons te 
Londen wordt gedrukt, terwijl de wet eischt, dat zij in Spanje 
moet worden vervaardigd. v. B. 

T^oel^erKen, ^^ 
^Ttfdscliriftcn 

Catalo^i,en5.| 
PRESIDENT SMETONA, DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM. 
NR. 17 DER SERIE „PHILATELIE EN GESCHIEDENIS". 

UITGAVE VAN PHILATELIE EN GESCHIEDENIS, 
ZEESTR. 40, 'S-GRAVENHAGE, POSTREKENING 37939. 

Voor den luttelen prijs van 30 cent is dit keurig uitgevoerde 
werkje beschikbaar. Het geeft op 23 bladzijden een korte 
overzichtelijke geschiedenis van de jonge republiek Litauen 
en haar president Antanas Smetona. 

Deze studie, die wij gaarne in aller belangstelling aanbe
velen, sluit op waardige wijze aan bij de vorige pennevruchten 
van den schrijver, die op zoo'n prettige wijze het verstaat 
ons „geschiedenis te leeren". v. B. 

OESTERREICH SPEZIAL KATALOG, 2e DEEL 1918-1935, 
DOOR ING. EDWIN MULLER. 

UITGAVE „DIE POSTMARKE", WALLNERSTRASSE 6a, 
WIEN I. PRIJS 3 MARK OF 6 SCHILLING. 

Voor den speciaal-verzamelaar van dit land is deze keurig 
bewerkte catalogus ongetwijfeld een uitkomst. Groot is het 
aantal tandings- en papiervariëteiten, de oplaagcijfers, enz., 
welke dit werk bevat. 

De Oostenrijksche zegels vanaf 1918 vallen voor het 
grootste gedeelte onder ieders bereik en voor hen, die in dit 
als regel goedkoope materiaal wat verder willen gaan, is 
deze catalogus eveneens als geknipt. De kosten zullen on
getwijfeld ruimschoots worden vergoed door het grootere 
genoegen, dat men aan zijn verzameling beleeft, wanneer 
deze opgezet is naar dezen specialen catalogus. v. B. 

NEDERLAND EN ZIJN OVERZEESCHE GEWESTEN. 
HET „PAVORIETALBUM", UITGAVE N.V. HEKKER'S 

POSTZEGELHANDEL, ROKIN 40, AMSTERDAM C. 
PRIJS ƒ 3,50. 

Wederom een 'honderd procent Nederlandsche uitgave, in 
bewerking gelijk aan het op deze plaats herhaaldelijk be
sproken Excelsior-album, alleen het Pavoriet-album is van 
afbeeldingen voorzien, die — gelukkig maar — werden be
perkt tot het noodzakelijke. 

Het album is gevat in een keurigen zwart en blauwen band 
en voorzien van een schroefsluiting. 

Sub-bladen zijn ingevoegd voor hen, die verzamelen naar 
tandingen, typen, enz., welke bladen dus de „gewone" ver
zamelaar desgewenscht verwijderen kan. 

Bij de indeeling is de samensteller als volgt te werk ge
gaan. Eerst worden de frankeerzegels behandeld, daarna de 
kinder-, toeslag-, roltanding en vliegpostzegels, gevolgd door 

de porten. Het samenbrengen van de roltandingzegels tot een 
afzonderlijk geheel lijkt ons een goede oplossing te ziJn. Bij 
de overzeesche gewesten is op dezelfde wijze te werk gegaan; 
ook hier kan de gebruiker b.v. bü Ned.-Indië de hooge en 
kopstaande opdrukken achterwege laten. 

Goed gezien is, dat aan de zegels een korte historische be
schrijving van land en volk voorafgaat. 

De uitgeef ster garandeert, dat jaarlijks supplementen op 
dit album verschijnen zullen. 

Het geheel ziet er keurig verzorgd uit; voor den bescheiden 
prijs van ƒ3,50 ontvangt men een album, dat aan hooge 
eischen voldoet. Wij voorspellen dit werk een goede toekomst. 

V. B. 

pMlatelist 

BELANGRIJK NIEUWS VOOR 
VEREENIGINGSA VONDEN. 

De heer König, te Amsterdam, Hendr. Jacobszstraat 27 II, 
is bereid tegen vergoeding van reiskosten en als de betref
fende vereeniging(en) voor een e^jidiascoop zorgt (zorgen), 
de reeds meer gehouden voordracht met lichtbeelden over de 
„Frankeerzegels van Bosnië-Herzegowina" te houden. Aan
vragen s.v.p. vóór 1 April a.s. 

EEN FRAAI WERKJE OVER KONINGIN ASTRID 
OP KOMST. 

Met bijzonder veel genoegen kondigen wij de op handen 
zijnde verschijning aan van een pennevrucht van onzen mede
werker, mr. J. H. van Peursem, over de diepbetreurde 
koningin Astrid van België. 

Deze studie zal 16 bladzijden groot zijn, bevattende ver
schillende portretten der overledene, alsmede de postzegels 
van het geheele koninklijke gezin. 

De geheele opbrengst komt ten goede aan het „Nationaal 
Belgisch werk ter bestrijding der T.B.C." en het „Werk der 
Koningin onder bescherming der Koninklijke prinsen". De 
prijs bedraagt 20 cent, te voldoen in ongebruikte Neder
landsche of koloniale zegels, of te gireeren op postrekening 
37939. 

Voor het goede doel wordt de aankoop van dit ongetwijfeld 
belangwekkend geschrift gaarne aanbevolen. 

WAT 1935 AAN NIEUWE ZEGELS BRACHT. 
In L'Echo de la Timbrologie van 15 Januari j .1. publiceert 

Georges Brunei over dit onderwerp ziJn gebruikelijke ge
gevens, waaraan het volgende is ontleend. 

In het afgeloopen jaar werden 1790 nieuwe zegels uit
gegeven tegen 1597 in 1934. Een verschil derhalve van 193 
stuks, dat Brunei op rekening stelt van de jubileumseries van 
Engeland. Tusschen haakjes: de schrijver bepaalt dit aantal 
op rond 300 stuks, wat niet juist is; het zijn er, precies 
geteld, 249. 

Over de jaren 1921-1930 bedroeg de gemiddelde jaarlijksche 
aanwas 1809 exemplaren, zoodat 1935 hier nog met 19 stuks 
onder blijft. 

Naar de werelddeelen droeg Europa tot het aantal van 
1790 bij met 573, Azië 252, Afrika 362, Amerika 495 en 
Australië met 108 stuks. 

Brunei wijst nog op het toenemend aantal luchtpostzegels, 
een gevolg van de uitbreiding der luchtpost, en het meer en 
meer verschijnen van gelegenheids- of herinneringszegels. 
Hij kent deze laatste categorie een bijzondere en toenemende 
beteekenis toe. Brunei voorziet den tijd, dat naast de speciale 
verzamelaars van luchtpostzegels binnenkort de philatelie 
zich ook zal specialiseeren in of beperken tot deze bijzondere 
zegels, die vaak en als regel op artistieke wijze belangrijke 
gebeurtenissen in het leven van volken en personen, of belang
wekkende daden weergeven. 

Aan luchtpostzegels leverde het afgeloopen jaar 280 stuks 
op, aan gelegenheids- en dergelijke zegels 520. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON 

D E N H A A G . 

SPECIALITEIT NEDERLAND EN KOLONIËN. 

'wWWwwwWwwWwW 
Bredase Postzegelhandel, ^ 
Dr. van Mierlostraat 18, bij de Passage, Breda. 
Telefoon 2125. Postgiro 257891 , 

Vraagt onze Zichtzendingen! 
Zendt ons Uw mancolijsten! Ä 

Sarlbo-albums, Schaubek, Ka-Be, enz. % 

TE KOOP GEVRAAGD 
tegen redelijken prijs eiice 
POSTZEGELVERZAMELING. 

Contante betaling. 

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

(69') 

1 Nederland en Koloniën 1 
1 MIJN SPECIALITEIT 1 
1 SEDERT 1890. 1 
1 Zichtzendingen tegen referentiën. 1 
I Mancolijsten verzocht. 1 

W : W D B̂  P 1 ^ A ïï IHI, 1 
II LUGANO (ZWITSERLAND). (35) | 

ALLES PRIMA GEBRUIKT ! 
1935. Kinderzegels, per serie ƒ 0,18 

Idem. 10 series - 1.70 
Tdiplitvaartfonds/fe'els 10 s t - 1.— 
Zomerzegels, per serie - 0,18 
10 series ƒ1,70; 100 series . . -16,— 

1923-1935. Alle kinderzegels, com
plete series (48 w.) . . : - 3,70 
Idem, in complete series rol-
tanding (31 w.) - 4,60 

PAKKETTEN' (gemaakt uit eigen voor
raad, géén uitschot). 

Nederland, 50 verschillende - 0,20 
Nederland, 100 verschillende - 0,50 
Nederland, 150 verschillende - 1,30 
Ned.-Indië, 50 verschillende - 0,30 
Ned.-Indië, 100 verschillende - 1,20 
Curacao, 20 verschillende - 0,90 
Suriname, 25 verschillende - 0,75 
Geheele wereld, 500 verschillende . - 0,60 
Uilgebroidd Catologus 1935-'36 van Nederland en Koloniën, 
bewerkt door P. C. Korteweg on anderen, per ex. f 0,50, 

Nederlandsche Postzeqelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 
Postgiro 224451. Porto steeds extra. (687) 

1 Postzegelhandel en Rondzendverkeer 
„HET CENTRUM" 
Nieuwstraat 36, Rotterdam. 

Vraagt nog heden het gratis prospectus omtrent den 
RONDZEND- EN NIEUWTJESDIENST aan. 
Bestelt nu reeds den Catalogus van Nederland en 
Koloniën, uitgave Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren. 

— Prijs f 1.— plus porto. — (68) 

HET GEDENKBOEK 

Postzegelkunde en 
Postwezei) 
is nog verkrijgbaar 
bij de Administratie 
ä f 2,50 plus porto. 

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEIiELVEilliill. 
g S M B j ^ De Inspecteur der Domei-
&^^r nen te 's-Gravenhage zal op 

Vriiflan 77 Maart IQ^R i l jdULl llldfl lüulJ ■ 1 I I U U U h 1 I I I U U I 1 1 u u U I 

des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
' sGRAVENHAGE, 

bij inschrijving, verlioopen 
Gebruikte 

Frankeer en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (54) 



Attentie! 
H y Hiermede berichten wij U, dat de 
supplementen Nederland en Koloniën 
verschenen zijn, benevens alle supplemen
ten op de Excelsior albums Nederland 
en Koloniën. De prijzen zijn als volgt: 

i V i B B U S A I ^ B U i U S . 
No. IA, prijs f 0,65 

» 2A, „ „ 0,65 
4& 1 

No. 5, prijs f 0,65; 
» 6, „ „ 0,65; 

7 1 
B X C G L S I O R A L B U M S 

No. 5A, prijs f 0,40 
0,40 
0,65 

Supplement 5G, 
prijs f 0,50. 

Porto en verpakking extra, bij vooruitbetaling 
te voldoen, op postrekening 33045 ten name 
van J. MEBUS' POStZEGELHANDEL N.V. 

Postzegelhandel „Universum", 
v.h. J. Mebus' Postzegelhandel N.V., 
Gravenstraat 4, Amsterdam, Telef. 42164.(28) 

Voortdurend te koop gezocht: 
Zeldzame en middelsoortzegels 

van alle landen. 

Variëteiten. Proeven. 
Specimenzegels. 

Postzegels op geheele brieven. 
ZICHTZENDINGEN 
met uiterste prijzen 

worden 
prompt beantwoord. 

34-35 SOUTHAMPTONSTREET, LONDON, W.C. 
(34) 

1 UITKNIPPEN en toezenden. 

M a n HERMAN COHN, 
1 P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

1 Van 

1 . Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
1 Uwer zichtzendingen voor te leggen 
1 Ik stel voornamelijk belang in: 

1 Alles zonder eenige verplichting, behoudens 1 
1 die van terugzending. (Handteekening) 1 

(24) 

1 Britsche Koloniale Zegels. 

INDIEN GIJ HET VOORNEMEN HEBT 

Zeldzame Britsche Koloniale Zegels 
TE KOOPEN OF 
TE VERKOOPEN, 

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

5 BLAKE HALL ROAD, W A N S T E A D , LONDEN, E. 11. (z) 

1 


