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IW^PostzegelveilinB 
IN BEGIN FEBRUARI A.S. 

te 's-Gravenhaoe, in Hotel „Victoria", Spuistraat. 

D'̂ ze belangrgke veiling bevat een bijna complete 
coUvetie 

Blokken van Nederland en Koloniën, 
ongebruikt, alsmede een collectie 

E^uropa. 
'^raagt per omgaande den ryk geïUustreerden 

ve' ling-catalogus. 

Voor volgende veilingen worden nog inzendingen 
te^emoetgezien. 

i 

Vraagt de gunstige veilingcondities. Renteloos 
v<»orschot. 

J.K. RIETDIJK J e n Haag, 
LANGE POTEN 15a. 

Suriname-Offerte. 
P u m a kwal i te i t . 
1873/88. 1 

3 
5 
10 

cent 
cent 
cent 
cent 

123^ cent 
cent 
cent 

yfSt; 

x^^*fp'> l ^ ^ 

cent g roenb lauw. 
cent u l t r a m a r ü n ^ & E t ^ i ^ ^ i ^ J 

cent 
cent 
gulden 
gulden 
cent '^i 
cent ^ . i 
op 50 cent «^ 

15 
20 
25 
25 
30 
40 
50 

1 

1890.^ 3 

2yi cent type I I 
10 cent 
\2% cent 
25 cent . \'^» 

1&98. 10 op 1 2 ^ cent 
10 op 15 cent 
10 op 25 cent 
idem u l t ramar i jn 

ISOO. 50 op 50 cent . . . 
1 gld. op 1 
2J^ gld. op 2M gld 

50 cent op 1 gld-
50 cent op 2>^ gld 

1903/08. 15 cent 
20 cent 
22 J^ cent 
25 cent 
30 cent 
50 cent 

1 gulden 
2% gulden 

l y l l . 15 op 25 cent 
30 op 2 >̂  g ld 

1923. Jubi leum compleet 
1931. Do. X compleet . . 

ongebr . 
ƒ0 ,18 
-1 ,60 
-0,80 
-0 ,25 
-0,80 
-0 ,85 
-1 ,80 
-1 ,80 
- 9 , — 
-3,75 
-2,50 
-1,75 
-5 ,75 
-7,50 
-0,30 
-0,80 

- 1 7 , — 
-0 ,50 
-2 ,25 
-0,90 
-0,60 
-0,90 
-5,50 
-0,80 

- 12,50-
-1 ,25 
-1 ,25 
-2,50 
-3 ,25 

- 1 8 , — 
-1 ,75 
-1,25 
-1,75 
-1,75 
-2,50 
- 3 . — 
- 8 , — 
- 7 , — 
-5,50 

- 12,50-
- 2 6 , — 
- 1 1 , — 

gebr . 
ƒ0 ,15 
-1 ,50 
-0 ,35 
-0 ,25 
-0 ,80 
-0 ,50 
-1 ,80 
-0 ,60 
-1 ,60 
-3 ,75 
-2 ,50 
-1 ,50 
-5 ,50 
-7 ,50 
-0 ,18 
-0 ,08 
-0 ,85 
-0 ,50 
-0 ,15 
-0 ,25 
-0 ,30 
-0 ,40 
- 6 , — 
-0 ,50 
12,50 
-0 ,60 
-0 ,80 
- 2 , — 
-3,50 
18,— 
-0 ,80 
-0 ,35 
-0 ,45 
-0 ,15 
-0 ,45 
-0 ,50 
-0 ,75 
-6 ,50 
- 6 , — 
12,50 

12,— 
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DE HAAescHE POSTZEGEL HANDEL, 
Noordeinde 196, DEN HAAG. 
Telefoon 113157. Giro 110104. 

B I E D T Ä A N : 
^ ^ . ^ ƒ 0,18 

NEDERLAND. 
1933. Reddingswezen, cpl^^ 
1934. Welddigheid, cpl. . .',fi*^,.js^ 
1923. Postpakketverrekenzèg'els. 

11 c. op 2 2 ^ c , get. 12^4 
idem, get. 11)4:11 -. *. t.^. ^«.,, 
idem, get. lVA:liy, (cat. / S ï ^ ^ ï f A S 
15 c. op 17H c., get» 1234 , ."a! •. . ^Wr^Ä^ 
idem, get. 11}^ r l l ^ ^ ^ . X^, 

CURACAO. ' '^ 
1915. 50 c , nr. 56 , - 0,10 

IK gld., nr. 57 » . . . . , . ^ , . . . . . ' . , , . . , . . . ^ - 0 , 9 0 
2y. gld., nr. 58 . . ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ r j i - ^ ^ ; ^ ^ - 1 , 5 0 

1928. 10, 20 en 30 c :1Zf7T:., Smé^pJ.V.C^^y -0,25 
30 c , nr. 94 ƒ0,10; 10 stuks ' '^ " 

SURINAME. 
1915. 1 gld., nr. 84 

ï-0,25 
5 5 ^ ' -0,25 

•̂sfe - 0,50 
$.^,t-*'„-l,45 

1,95 

>^ -0,75 

■0,10 

12y, c , nr. 126 
NED.-INDIE 

. , . . -0,75 
*-:t.-0,25 

1% gld., nr. 99 j v , . ^ . 
1928. 10, 20 en 30 c. ../4MM -m 
1908. Java hoog, i4 c. — l&h^, 
1933. Weldadigheid, cpl '>.v' ^ , 
1928. Luchtpost, nrs. 1, 2 en 4 ^ .'7:.T. 
ALBUMS. 
Engelsche blanco-albunjs, vap ƒ12,50, thans -6,95 
Ander, maten 'if^jßpg^l^p-f^.^^. 2 . - . ^.^E, e j . . 

TE KOOP GEVRAAGD 
tegen contante betaling V E R Z A M E L I N G E N , 
groot of klein, zoowel van E U R O P A als 
B U I T E N - E U R O P A . — Schrijft U ons even 
een briefkaart en wij komen bij U . — — 

Z O O JUIST V E R S C H E m N 
¥5|f IN EIGEN UITGAVE: 

Album van Nederland 
en Koloniën, 
geheel compleet, gedrukt op houtvri j papier 
en met schroefsluiting. — PRIJS f 3 , — . 
Met typen der portzegels f 4 ,—. 
Compleet met alle afwijkingen f 7,50. 

i 
St. Luciensteeg 22, AMSTERDAM, C. 
Telefoon 33203. Postrekening 151986. (5i5) 

0,30 
0,36 
5,— 
0,90 
0,25 

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

LUGANO (Zwitserland). 
Andorra 1928, Expres, zonder cijfer, nr. 14 * ƒ 0,50 
Duitschland 1933, 1934, weldadigheid, p. serie, cpl. * - 1,35 
IJsland 1930, dienst, luchtpost nr. 1 * ' i&Jife("jwi ^'^^ 
Italië 1933, Balbo-brief naar Zuid-Amerika . ^ ^ S - ^ ^ r ' 1 4 , — 
ld. 1933, heilig jaar, nr. 325—329, 5 w., cpl. ♦'* .*  1,40 
Italië en Koloniën 1^32, Zeppelin Z.Am.tochten  2,50—5,— 
Estland 1918, „Rakwere", 4 w., cpl. * 190,
Flnland 1930, Roode Kruis, nr. 156—158, 3 w., cpl. 
ld. 1931, Pro filatelia, nr. 166 * 
Liechtenstein 1918, Vaduz provisorium * ".äg. 
Id. 1929, Prangois I, nr. 90—93, 4 w., cpl. » '^ 
Rumenië 1931, scouts, nr. 422—426, 5 w., cpl. * 
Spanje 1931, Barcelona vliegpostprovisorium (oydr. 

«.'.'''o'ptkf"^:.'."[■:":^:*.::::::#5^fl:::S;
ld.'1931—1932, Republica, 30 c , nr. 492 * V......... - 0^5 
San Marino 1924, Garibaldi, nr. 97—101, 5 w., cpl * . .  0,70 
ld. 1927, Ara dei voluntari, nr. 134—136, 3 w., cpl. *  1,50 
Zwitserland 1915, Juventute, nr. 149—150, 2 w., cpl. *  1,50 
ld. 1934, Juventute, 4 w., cpl. *  0,50 
ld. 1934, Juventute, cpl. 4 w., op brief aan uw adres  0,50 
Ukraine 1919, alle zeldzaamheden, zooals foutdrukken 

en afwijkingen, in voorraad. Prijs op aanvraag. 
Brazilië 1930, vliegpost „Condor", Zeppelin Brazilié

Europa en BraziliéU.S.A., nr. 12—20, 9 w., cpl. * 26,— 
ld. 19301931, vliegpostopdr. en Zeppelin, nr. 26—28 *  1,35 
Porto extra. Postgiro: Den Haag 145664; Lugano Xla 1770. 
Wilt U tijd besparen? Vraagt dan mijn BOEKJES MET 
AFZONDERLIJKE LOSSE BLADEN ! Proefcollectie van 
10 boekjes in 5 verschilende uitvoeringen ƒ 1,05 franco (aan-
geteekend ƒ1,20). (373) 

Nieuwigheden en koopjes. 
Couvert London-Melbourne race, per „Uiver", fraai 

gefrankeerd ƒ 2,50 
Couvert Kerstvlucht West-Indië, per „Snip", fraai ge

frankeerd - 2,25 
België, weldadigheid, t.b.c. 1934, serie cpl. * - 1,30-^ 
Finland, weldadigheid, roode kruis 1935, 3 w., cpl. * - 0,3'6 % 
Letland, weldadigheid 1934, 3, 5, 10, 20, 35, 40 s., cpl. * - 0,65 
Oostenrijk, weldadigheid 1934, architecten-serie, cpl. * -1,65 
Portugal, weldadigheid, roode kruis 1935, cpl. * - 0,48 
Saargebied, weldadigheid Volksabstimmung 1935, cpl. 

(reeds uitverkocht) * - 3,25 
Id., Volksabstimmung 1935, serie postz. t.m. 10 f., cpl. * - 3,15 
Id., id., serie vliegpostzegels, cpl. * - 0,90 
Rusland, 10 jaar zonder Lenin, 1, 3, 5, 10, 20, 30 k., cpl. - 0,30 
Id., anti-oorlogsserie, cpl - 0,35 
Yoego-Slavië, rouwserie, 14 w., t.m. 30 d., geheel cpl. * - 4,25 * 
Zvïitseriand, vso juventute 1934, 4 waarden, cpl., gebr. -0,40 

Koo|)fés. 
België, weldadigheid 1928, Yv. nrs. 267/272, kathe

dralen, cpl. * (tegen nominaal!) - 3,— 
Rusland, 1924, nrs. 282/286, weldadigheids-uitgifte 

watersnood Leningrad, 5 waarden, cpl. Yv. fr. 22,50 - 0,40 
Id., 1922, nrs. 180 en 184a, Yv. fr. 550,—, met garantie- '4^^^* 

stempel van de Sovjet, echt gebruikt, p. paar 
Id., de andere waarden van de serie, nrs. 181/184, 

Yv. fr. 125,— 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel, 
HILVERSUM, AMSTERDAM,^;! 
Postbus 1. Gravenstraat 17 a. d. N. Kerfe.** 

(422) SPi 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

O F F I C I E E L ORGAAN VAN 21 V E R E E N I G I N G E N . 

BEKROOND OP 28 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

14e J a a r g a n g . Breda, 16 J a n u a r i 1935. Nr . 1 (157) . 

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 Nieuwenl.oven 156, Middelburg {nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (ponzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G. Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam; buitenlandsche poststukken 
aan J. J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 25r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der WiUigen, Beeklaan 454, 
*s-Gravenhage; luchtpost aan H . L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

ADVERTENTIËN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 „ - 17,50 1/9 , - 5,50 
1/3 . - 12,50 1/12 „ - 4,50 
1/4 „ - 1 0 , - 1/16 „ - 4 , -
1/6 „ - 7,50 1/18 „ - 3,— 

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

Eerelid der Redactie: H. J. Spitzen. 
Vaste medewerkers: H. J. L. de Ble, dr. G. W. BöHan, ïr. G. van Caspel, W. P. Costerus, 

L. van Essen, M. J. baronesse van Heerdt-Kolff, J. A. Kastein, K. E. König, 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 verdere vereenigingsbe richten 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 57183. 

REDACTIE EN ADMINISIRATIE 
WENSCHEN ALLE LEZERS EN 
ADVERTEERDERS EEN GELUKKIG 
EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. 

DE VELDPOST VAN 
OOSTENRIJK-HONGARIJE. 

EEN STUDIE OVER DE INRICHTING DER VELDPOST 
GEDURENDE DEN WERELDOORLOG, HAAR POSTZEGEL 

UITGIFTEN EN HAAR AFSTEMPELINGEN 
door K. E. KÖNIG. 

I. 
Woord vooraf. 

De volgende regels zijn de in opstelvorm gegoten aan-
teekeningen bij mijn „veldpost-verzameling". Zij verschenen 
reeds eerder onder den titel „Oostenrijksch-Hongaarsche 
veldpostzegels" (De Philatelist, 1933, blz. 57). Sindsdien zat 
ik echter niet stil, getuige mijn artikel „De inrichting der 
veldpost" (De Philatelist, 1934, blz. 293). Daarnaast heb ik 
echter vele aanvullingen over de zegels zelf nog bijeen vŝ eten 
te garen en last not least is mij op het gebied der veldpost-
afstempelingen menig lichtje opgegaan. Ik meen, dat hier
mede een volledige herplaatsing volkomen gerechtvaardigd is, 
mede omdat de hoofdredactie voor een rijke illustratie heeft 
zorg gedragen. Het bestudeeren mijner verzameling, het 
neuzen bij eenige handelaren, het doorsnuffelen van phila
telistische tijdschriften uit den tijd van den groeten oorlog 
was voor mij een groot genot, zoodat ik, als ik met de vol
gende regels de belangstelling voor de mooie zegels en af
stempelingen opnieuvvr gewekt heb, ruimschoots beloond ben. 
Voor aanvullingen houd ik mij aanbevolen. Bij voorbaat mijn 
dank! 

Inleiding. 
De veldpost is een inrichting, die gedurende den oorlog de 

postverbindingen tusschen leger en achterland en tusschen de 
legers onderling onderhoudt. Reeds in de oudheid en in de 
middeleeuwen komt een dergelijke „veldpost-berichtendienst" 
voor. Alexander de Groote had bij zijn leger een georganiserde 
veldpost langs den beroemden „koningsweg", die van Susa 
naar Sardes (ulm. 2500 km.) leidde. Ook de Romeinsche 
keizers wisten, dat een goed georganiseerde „berichtendienst" 
een niet te onderschatten hulpmiddel in den krijg was. In 
Duitschland werd onder de regeering van keizer Maximiliaan I 
door een zekeren Sondrio in 1496 een veldpostdienst ingericht. 
In Pruisen ontwikkelde de veldpost zich eerst in het begin 
der 18e eeuw (eerste ordonnantie van 25 April 1716), die zich 
echter gestadig uitbreidde, zoodat zich reeds gedurende den 

zevenjarigen oorlog bij ieder legertje een veldpostkantoor 
bevond. Frankrijks veldpost dateert reeds uit den oorlog van 
1672, terwijl ik voor Nederland gevonden heb 1746, bij Breda. 

De Oostenrijksche veldpost is bekend sedert 1795, dus uit 
den Napoleontischen tijd. In den wereldoorlog is gebleken, 
welk een goede organisatie er bij de Oostenrijkers op postaal 
gebied bestond. Het ligt niet in mijn bedoeling de geweldig
heid der prestaties aan te toonen, evenmin wil ik hier spreken 
over de beteekenis der veldpost. Daarover kunnen feitelijk 
slechts zij medespreken, die in den oorlog geweest zijn, om
geven door vijanden. Wat voor hen een brief van thuis be-
teekend moet hebben, dat kunnen zij alléén u vertellen. Ik 
houd mij uitsluitend met het zuiver postale bezig. 

Algemeen rekent men de zegels der K. u. K. Feldpost tot 
Oostenrijk. Dit is onjuist; zij vormen nl. een geheel zelf
standig verzamelgebied. 

Daarvoor is even een stukje geschiedenis noodzakelijk. 
Oostenrijk vormde met Hongarije samen al sedert eeuwen het 
Oostenrijksche keizerrijk. In 1867 echter, bij den „Ausgleich" 
(vergelijk), werden beide staten gescheiden, d. w. z. kregen 
beide afzonderlijke ministeries. Alléén tegenover het buiten
land bleven zij één staat. Vanaf 1867 hadden zij nog slechts 
gemeenschappelijk den vorst en de ministeries van buiten
landsche zaken, van financiën en van oorlog. Overigens vormde 
Oostenrijk het keizerrijk Oostenrijk en Hongarije het konink

rijk Hongarije, vandaar ook 
K. u. K. Feldpost (Kaiser
liche und Königliche Feld
post). Het gemeenschappe
lijke ministerie van oorlog 
nu was belast met de post te 
velde en dus ook met het 
uitgeven van postzegels zoo 
het dit noodig achtte. 

Men kan de zegels dus 
met evenveel recht ook bij 
Hongarije indeelen. 

De veldpost was derhalve 
een zuiver militaire instel
ling, met uitsluitend mili
taire postambtenaren. Veel 
overeenkomst vertoont de 
inrichting als zoodanig met 
de K. u. K. Militärpost van 
Bosnië-Herzegowina. 

Ook deze militaire post
kantoren waren oorspronke
lijk niets anders dan veld
postkantoren geweest. (Oos
tenrijk had na 1878 ter on
derdrukking van binnen 
landsche oorlogen in Bosnië-
Herzegowina voortdurend 
een leger op co been). Na 
de inlijving bij Oostenrijk 

Oostenrijksche wacht in de 
Montenegrijnsche bergen. 

Let op het dubbele wapen op de 
vlag van Oostenrijk-Hongarije. 
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echter (1908) werden de betrokken veldpostkantoren ver
anderd in aan de plaats gebonden militaire postkantoren, die 
tot 1918 ressorteerden onder het gemeenschappelijke ministerie 
van oorlog. 

Inrichting. 
De drie postdirecties (nl. van Oostenrijk, van Hongarije en 

van Bosnië-Herzegowina) hadden reeds in vredestijd alle voor
bereidingen moeten treffen, om bij een eventueelen oorlog 
direct veldpostkantoren te kunnen openen. Daardoor was het 
mogelijk onmiddellijk na het uitbreken van den wereldoorlog, 
behalve de generaal-veldpostdirectie en 8 legerdirecties, 
118 mobiele veldpostkantoren in dienst te stellen, die ten 
spoedigste in de troepenafdeehngen konden worden op
genomen. Het aantal veldpostkantoren wisselde voortdurend; 
aan het einde van den oorlog stonden er plm. 500 in dienst 
van het leger. 

In het achterland, bij de groote staatspostkantoren, bevonden 
zich aanvankelijk „stabiele" veldpostverzamelkantoren, die 
echter niet aan de eischen voldeden. Zij werden dan ook weldra 
vervangen door „rijdende" verzamelkantoren, die op alle uit 
strategisch oogpunt belangrijke spoorlijnen reden. Het enorme 
voordeel van die rijdende kantoren was, dat men de vele 
brieven en kaarten reeds onderweg kon sorteeren. Aan het 
einde van een bepaald traject kon men dus de correspondentie 
reeds uitgezocht verder geven, waardoor de vervoertijd aan
merkelijk werd verkort. 

Het is ondoenlijk en onmogelijk trouwens ook ,om van de 
mobiele veldpostkantoren te zeggen, waar en wanneer ze 
geopend en gesloten werden of waar ze zich op een bepaald 
tijdstip bevonden. Het gebeurde wel, dat een veldpostkantoor 
dat bijv. in Albanië geopend was, eenigen tijd later in 
Roemenie dienst deed en ten slotte bijv. in de Povlakte 
gesloten werd. Deze mobiele veldpostkantoren hadden alle een 
nummer, nl. van 1 tot 650, en later, toen dit aantal niet meer 
toereikend was, ook nog de nrs. 1051-1200 (de tusschenliggende 
nummers waren door en voor de keizerlijk Duitsche veldpost 
gereserveerd). In 1918 werden, uit militaire overwegingen, 
bijna alle veldpostkantoren van een ander nummer voorzien. 
De nummering had overigens geheel willekeurig plaats. De 
nrs 1 en 122 hebben nooit bestaan; met de overige werden 
zoowel hoofdveJdpost- als veldpost- en etappeveldpostkantoren 
bedeeld. Het kan dus voorkomen, dat een „Hauptfeldpostamt" 
met een bepaald nummer later met het zelfde nummer als 
„Peldpostamt" voorkomt, om weer wat later als „Etappen
postamt" met al weer het zelfde nummer op te treden. Een 
voorbeeld daarvan is het veldpostkantoor nr. 116. Ook komt 
het voor dat een bepaald veldpostkantoor twee stempels met 
het zelfde nummer bezat, waarvan er een Duitschen, de andere 
Hongaar sehen tekst bevatte. Voorbeelden daarvan zijn de 
nrs. 14, 23, 30, 68, 70, 77. Er bestaan er echter nog meer. 

Bij de benaming der veldpostkantoren gold de volgende 
regel: alle kantoren, die binnen het onmiddellijke bereik van 
het leger te velde stonden, werden uniform als „Feldpostamt" 
of „Hauptfeldpostamt" betiteld. Als standplaats voor een 
„Hauptfeldpostamt" zocht men, zoo mogelijk, het laatste 
spoorwegcentrum uit, dat voor een bepaald leger in aan
merking kwam. De kantoren in de bezette gebieden kregen 
den naam „Etappenfeldpostamt", aanvankelijk ook met een 
nummer, later echter met plaatsaanduiding. 

De Oostenrijksch-Hongaarsche veldpostkantoren vond men 
natuurlijk over het geheele oorlogsterrein verspreid, dus zoo
wel in Rusland als in Italië, zoowel in Vlaanderen als op den 
Balkan. 

POSTZEGEL-UITGIFTEN. 
Algemeene opmerkingen. 

Het brievenvervoer van en naar het leger was vrij van porto; 
alleen dubbele brieven, aangeteekende stukken, postwissels en 
postpakketten moesten worden gefrankeerd. Daarvoor ge
bruikte men in het begin de Oostenrijksche, de Hongaarsche of 
de Bosnische zegels. Het gebruik hiervan liing af, of het 
kantoor door Oostenrijk, Hongarije of Bosnië-Herzegowina 
werd verzorgd. Al deze zegels met veldpostafstempeling zijn 
te beschouwen als voorloopers der latere speciale veldpost
zegels. Deze zegels werden gebruikt door alle kantoren tot 
in het voorjaar van 1915; de porto- en expressezegels van 

Voorkomende stempels: a. veldpoststempel (nr. 112); b. divisie
stempel; c. censuurstempel (K. u. K. Militärzensur Troppau). 
Bosnië-Herzegowina zelfs gedurende den geheelen wereld
oorlog (het waren immers uitgiften van het zelfde ministerie 
van oorlog!). Eerst in April 1915, toen in het bezette gebied 
van Polen veldpostkantoren werden geopend, ging men er toe 
over speciale veldpostzegels uit te geven (28 April 1915). 

De veldpostzegels waren, behalve te velde, ook nog ver
krijgbaar: 

1. aan het philatelistenloket te Weenen; 
2. aan het veldpostkantoor nr. 11, dat zich bij het hoofd

kwartier bevond, eerst in Teschen (Oostenrijksch-Silezië), 
later in Baden bij Weenen; 

3. aan het veldpostkantoor nr. 51 (te Weenen). 
Iets over de zegels zelf. 

Alle veldpostzegels werden gedrukt in de wereldberoemde 
Weensche staatsdrukkerij, uitgezonderd de Ie Montenegro-
uitgifte, die echter feitelijk geen uitgifte genoemd mag 
worden (essays). De meeste series zijn uitgevoerd in koper-
druk, behalve: 

1. de veldpostkrantzegels; 
2. de Karlfondsuitgifte; 
3. de 4e algemeene en de 2e Italië-uitgifte; 
4. de portozegels voor Italië (Bosnische portozegels in boek

druk met nieuwe waarde). 
De zegels onder 1 tot 4 zijn boekdruk-producten. 
Van alle veldpostzegels bestaan proeven, waarbij zeer mooie. 

Daar echter alle proeven later ook nagedrukt zijn (zie onder 
Marterer-producten) en deze niet van de oorspronkelijke 
poeven te onderscheiden zijn, weet men niet, wat men bezit: 
proef of nagemaakt product. Wat zich in den handel bevindt 
is alles maakwerk uit lateren tijd. 

Veldpostbrief. Let op de censuursluiting boven. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Veldpostkaart uit 1914, toen er nog geen speciale veldpost
zegels waren, vandaar de Bosnische zegel. 

Over oplaagcijfers nog het volgende. Er zijn oplaagcijfers 
bekend, maar deze kloppen niet met de werkelijkheid. De inder
tijd door veldpostdirecteur Posch gepubliceerde oplaagcijfers 
bevatten alleen de hoeveelheden zegels, die aan de veldpost
kantoren werden afgeleverd en niet: 

1. de zegels, die aan het philatelistenloket te Weenen ver
kocht zijn; 

2. de zegels, die langs andere wegen de drukkery verlieten 
(Martererproducten); 

3. de restanten (vooral van Italië I, expresse en porto
zegels), die later in het Dorotheum te Weenen verkocht 
werden. 

Martererproducten. 
Onder Martererproducten verstaat men de vele maakwerk

series, die in de jaren 1916 tot 1919 op aandringen van hooge 
militaire ambtenaren in de overigens beroemde staatsdrukkerij 
te Weenen werden gefabriceerd. Het zijn dus opzettelijke fout
drukken ter uitbuiting van postzegelverzamelaars gemaakt. 
Men noemt ze meestal ten onrechte Hesseproducten. Hesse 
was technisch leider der staatsdrukkerij (dus géén directeur, 
zooals men algemeen denkt) en had slechts toe te zien bij 
het drukken en daarbij technische voorlichting te geven. Hesse 
had echter kunnen weigeren onder zijn toezicht zulk maak
werk te laten fabriceeren. Als wij echter bedenken, hoe groot 
de militaire macht in dien tijd was, kunnen wij zeer goed 
begrijpen, dat Hesse niet weigeren kon. Medeplichtig wordt 
hij feitelijk eerst, als hij de restanten, die men hem als fooitje 
ter hand stelde, door tusschenkoinst van zijn vrouw aan den 
man tracht te brengen. De aanstoker van al dit maakwerk is 
echter hofkanselier Marterer, en het zou dus juister en recht
vaardiger zijn om van Martererproducten te spreken. De 
laatste overblijfselen van dit wonderschoone maakwerk werden 
in 1921 in het Dorotheum te Weenen door den staat geveild. 
Merkwaardig is echter, dat al deze producten nooit die prijzen 
hebben behaald, die men er van verwachten zou, want de 
oplagen zijn ongetwijfeld klein, daar hebben de beeren wel 
voor gezorgd! Het is voorgekomen, dat een normale serie 
meer opbracht dan een maakwerkserie. 

Wat zijn nu Martererproducten? Alles wat anders is dan 
normaal! Wat is anders dan normaal? 

■MMAMAAMM 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

1. alle normale zegels ongetand (zoo waren de proeven 
meestal!); 

2. alle kopstaande opdrukken; 
3. alle dubbele opdrukken; 
4. ale opdrukken in andere dan origineele kleur; 
5. alle verwisselde opdrukkleuren (bijv. Roemenië I ) ; 
6. alle verkeerde waardeopdrukken (veel bij Italië); 
7. alle tweezijdige drukken; 
8. alle zegels in andere dan origineele kleur; 
9. alle zegels op ander dan origineel papier. 
Als men hierbij bedenkt, dat nog alle mogelijke combinaties 

bestaan, als bijv. roode kopstaande opdruk, enz., en dat de 
onder 2 tot 9 genoemde series ook nog bijna allemaal on
getand op de markt gebracht werden, zal het wel niemand 
in zijn hoofd halen, al deze producten te verzamelen. Interes
sant voor den veldpostspecialist zijn ze echter ongetwijfeld. 
Oppassen voor hooge prijzen zij echter uw parool! 

(Wordt vervolgd). 
(Overname alleen met toestemming van den schrijver). 

Urt^fiflen 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

ANGOLA. 
Waardeopdrukken op frankeerzegels der koerseerende uit

gifte : 
10 op 48 centavos, lichtblauw. 
20 „ 85 „ rose. 
30 „ 1.40 angolares, blauw. 
70 „ 2 „ violet. 
80 geelgroen. 

ARGENTINIË. 
Het Bulletin Mensuel meldt den dienstopdruk M. I. op onder

staand frankeerzegel der uitgifte 19251927 (zonder punt) : 
3 centavos, geelgroen. 

AUSTRALIË. 

w^^fmmwm 

MiÉAAMUhÉMAMÉI^^WI 

Hierbij de afbeelding van de 
serie, uitgegeven ter gelegenheid 
van den honderdsten sterfdag 
van John Mac Arthui. 

Voor de nieuwe lezers zij mede
gedeeld, dat de waarden ziJn 2, 
3 en 9 pence, alle volgens afbeel
ding. 

Overigens zij verwezen naar 
het medegedeelde in het vorige 
nummer. 

BRAZILIË. 

Wij geven hierbij de afbeelding van 
de in het vorige nummer vermelde 
zegels, uitgegeven ter gelegenheid 
van het bezoek van kardinaal Pacelli. 

De waarden zijn 300 en 700 reis, 
waarvan 300.000 resp. 200.000 stuks 
werden gedrukt. 

Verwezen zij voorts naar het De
cembernummer. 
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Frankeerzegel in nieuwe teekening vol
gens afbeelding: 

75 centimes, donkerbruin. 

CHILI. 
Dienstzegels, roode opdruk Oficial op onderstaande frankeer-

zegels der uitgifte 3928-1934: 
5 Centavos, geelgroen. (Yvert nr. 137). 

10 „ blauw. (Yvert nr. 151). 
CHINA. 
Onderstaande frankeerzegels der uitgifte 1931-1933, buste 

van Sun-Yat-Sen en in het tweede type, verschenen met ver
schillende provincie-namen als opdruk. 

Szechwan: 15 cents, rood. 
Turkestan: 15 „ rood. 
Yunnan: 2 „ olijf groen. 

4 „ groen. 
15 „ rood. 
2 dollars, blauw en bruingeel. 
5 „ rood en grijsgroen. 

CIRENAICA. 
Luchtpostzegels, uitgegeven ter gelegenheid van de vlucht 

Rome-Mogadiscio, portret van den koning van Italië: 
25 + 10 c , olijfgroen. 
50 -t- 10 „ bruin. 
75 -I- 15 „ rose. 
80 -t- 15 „ donkerbruin. 

1 1. -|- 20 c , bruinrood. 
2 „ -f- 20 „ blauw. 
3 „ -|- 25 „ violet. 
5 „ -i- 25 „ oranjerood. 

10 „ + 30 „ lila. 
25 „ -j- 2 1., groen. 

Dienstzegel in dezelfde afbeelding: 
25 1. -i- 2 1., donkerrood. 

Het is voorzien van den opdruk in zwart „Servizo Di Stato" 
met koningskroon. 

Voor elke kolonie werden hiervan 750 stuks gedrukt. 
COCHIN-ANCHAL (November 1934). 
Waarde-opdruk in rood op frankeerzegel van de uitgifte 

1918-1924: 
6 six pies op 8 pies, bruinzwart. 

Dienstzegel, opdruk On C G S op frankeerzegel dier zelfde 
uitgifte: 

l'/2 rupee, groen. 
COLUMBIA. 
In nieuwe teekening, een groep van personen voorstellend 

en in liggend formaat is te melden het frankeerzegel; 
5 centavos, bruin. 

CUBA. 

M É M M k ^ k ^ ^ 

Herinneringszegels, honderdjarige her
denking van de geboorte van dr. Carlos 
y Finlay: 

2 centavos, karmijn. 
5 „ blauw. 

Het zegelbeeld geeft de buste van den 
geleerde weer, die zich bijzonder ver
dienstelijk gemaakt heeft als bestrijder 
van de gele koorts. 

Verwezen zij voorts naar het medege
deelde op blz. 30 van den vorigen jaar
gang. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

CYPRUS. 

wwmmmrrrmtmmi 

MAJI 

Frankeerzegels in nieuwe teeke-
ningen, waarvan een drietal hierbij 
is weergegeven. Papier met het 
meervoudig watermerk in sierschrift. 

Vi piastre, oranje en blauw. 
% „ groen. 
% „ violet en zwart. 
1 „ bruin en zwart. 
1>2 „ rose. 
2% „ blauwviolet. 
Ayi „ karmijn en zwart. 
6 „ blauw en zwart. 
9 „ violet en sepia. 

18 „ olijfgroen en zwart. 
45 „ zwart en groen. 

De 4%, 6, 9 en 18 piastres zijn 
gedrukt in staand, de overige waar
den in liggend formaat. 

De teekeningen geven beelden weer van het antieke en 
tegenwoordige Cyprus. Men ziet er op afgebeeld: paleis van 
Vouni (K p.); de ruines van Salamis ('A p.) ; Peristerona-
kerk (X p.); Soli theater (1 p.); haven van Kyrenia (13<$ p.); 
Kolossi-kasteel (2y^ p.); St. Sophia kathedraal {4A P-) I mos
kee van Bairakdar (6 p.); ruine St. Hilarion (9 p.); de groote 
moskee (18 p.); landschap met pijnboom (45 p.). 

DENEMARKEN. 
Portzegel in de koerseerende wapenteekening: 

5 öre, geelgroen. 

DUITSCHLAND. 
Frankeerzegel in het Hindenburg-type, papier met het 

watermerk hakenkruis: 
50 pfennig, groen en zwart. 

In tête-bèche paartjes zijn de volgende Nothilf e-zegels der 
jongste uitgifte te melden: 

4 en 6 pfennig. 
8 „ 12 

Deze zijn afkomstig uit de bekende postzegelboekjes. 

ECUADOR. 

i COXKEOS BEI 
Verplichte toeslagzegel, waarvan de op-

brengsc bestemd is voor de bestrijding der 
bouwkosten voor p.t.t.-kantoren: 

2 centavos, groen. 

M M M 

ERYTHREA. 
Luchtpostzegels, portret van den koning van Italië in 

tropen-uniform. 
De waarden en kleuren zijn gelijk aan die, vermeld onder 

Cirenaica. 

FRANKRIJK. 
Frankeerzegel in het zaaister-type op gevulden achtergrond: 

5 centimes, rose. 
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GRIEKENLAND. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, laan met standbeeld: 

8 drachmen, blauw. 
ITALIAANSCHSOMALI. 

wmmtmmwm 
COUONIALi 

iiiiirilln 
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Luchtpostzegels volgens af
beelding. 

De waarden en kleuren zijn 
gelijk aan die, vermeld onder 
Cirenaica. 

HONGARIJE. 

i Portzegels in nieuwe teekening, alle ge
drukt in ultramarijn: 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 40 en 80 filler. 
Het papier toont het koerseerend water

merk. 

LETLAND. 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 
3 santimu, oranje. 
5 „ lichtgroen. 

10 „ blauwgroen. 
20 „ rose. 
35 „ blauw. 
40 „ bruin. 

Alle in staand formaat volgens afbeelding en op papier 
met het watermerk hakenkruis. 

LIECHTENSTEIN. 
Frankeerzegels in diverse landschapteekeningen, papier 

met zijdevezels: 
3 rappen, karmijn. Wapen). 
5 „ groen. (De rots De drie gezusters). 

10 ,, violet. (Kerk te Schaan). 
De 50 rappen bruin der uitgifte 1934 kreeg den dienstopdruk 

Regierungs Dienstsache in cirkel, met kroon in het midden. 
Luchtpostzegel, adelaar op rots, papier met zijdevezels: 

50 rappen, groen. 
MAROKKO (Britsche kantoren). 
Opdruk Tangier op onderstaande frankeerzegels in den 

nieuwen fotogravuredruk: 
1 penny, rood. 
l'A pence, bruin. 

MEXICO. 
Dienstzegels, opdruk Oficial op onderstaande koerseerende 

frankeerzegels: 
3 centavos, brum. (Yvert nr. 441). 
4 „ groen. (Yvert nr. 443). 
2 „ rood. (Yvert nr. 449). 

10 „ karmijn. (Yvert nr. 491). 
40 „ violet. (Yvert nr. 433). 

Dienstluchtpostzegel, opdruk Servicio / Oficial op lucht
postzegel: 

10 centavos, violet. (Yvert nr. 11). 
MONACO. 
Portzegel in het koerseerend type: 

6Q centimes, lila. 
NIEUWZEELAND. 

•ÉÉMÉÉAÉÉÉMAa* 

Weldadigheidszegel in nevenstaande 
teekening: 

1 + 1 penny, karmijn. 

PARAGUAY. 
Kleurwijzigingen bij onderstaande frankeerzegels der uit

gifte 19271929: 
50 centavos, violet. (Opdruk C). 

1 peso, oranjegeel. 

PERU. 

■ÉÉÉiaÉAÉ 

,50 & CENTAVOS Jc 
ttüéé 

süHimm^'m 

iÉÉUMl* 

Frankeerzegels in bovenstaande teekeningen: 
10 centavos, karmijn. 
50 „ bruin. 

1 sol, violet. 
Op eerstgenoemde is weergegeven Francisco Pizarro, de 

veroveraar van Peru, op de tweede de kroning van koning 
Huascar en op de laatste een Inca (vermoedelijk Atahualpa). 

Wij hebben hier te doen met de eerste waarden der serie, 
welke uitgegeven wordt ter gelegenheid van het 400jarig 
bestaan der stad Lima. Deze serie zal 8 frankeer en 7 lucht
postzegels omvatten. 

In het volgend nummer komen wij hierop terug. 
RUMENIE. 

|«?o i i i V i t i i « » : 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen volgens afbeelding: 
50 bani, bruin. 

6 lei, bruinrood. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 



6 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Met verwijzing naar het medegedeelde 
op blz. 246 van het vorige nummer, no
teeren wij thans onderstaande weldadig
heidszegels der uitgifte 1934, voorzien 
van den opdruk Volksabstimmung 1935: 

40 + 15 c. 
60 + 

1 fr. 
1 „ 
2 „ 
3 „ 
5 „ 

20 „ 
+ 50 c. 
50 + 75 c 
+ 1 fr. 
+ 2 „ 
+ 5 „ 

SALVADOR. 

■ l l l l l l l l W W W f ' ^ f f 

De in het vorige nummer vermelde 
waarden met het hoofdbureau van politie 
werden aangevuld met: 

5 centavos, karmijn, 
in dezelfde teekening. 

SPANJE. 
Het B. M. meldt de verschijning 

van een serie weldadigheidszegels, 
waarvan het gebruik verplichtend 
IS op de dienstcorrespondentie, ge
wisseld in het p.t.t.bedrijf zelf. 
N. o. m. kan men aan deze zegels 
derhalve geen frankeerwaarde toe
kennen, terwijl aan te nemen is, 
dat de verkrijgbaar stelling voor 
het publiek geen andere beteeke
nis heeft dan om geld te krijgen 
voor een goort van dienstetiketten. 

Onder dit voorbehoud melden wg de waarden: 
5, 10, 25, 30, 50 centimos. 
1, 2, 5 pesetas. 

De „zegels" zijn alle gedrukt in de afbeelding spelende 
kinderen en in twee kleuren. De opbrengst is bestemd voor 
sociaal werk onder het p.t.t.personeel. 

TIMOR. 
Frankeerzegel in het koerseerende type: 

2 pataca, bruingeel. 

TRIPOLIS. 
Luchtpostzegels, portret van den Italiaanschen koning. 
De waarden en kleuren zijn gelijk aan die, vermeld onder 

Cirenaica. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 

m̂  ^ 

UMMMAÉ 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Ter herinnering aan het feit, dat honderd jaren geleden het 
volkslied werd gecomponeerd, verschenen twee speciale zegels, 
beide volgens afbeelding: 

1 kroon, wijnrood. 
2 kronen, blauw. 

De componist Frantisek Skroup heeft zijn schepping nimmer 
als volkslied gekend; eerst veel later werd het, nadat het 
reeds vrij algemeen gezongen werd, tot nationale hymne 
verheven. 

Gememoreerd zij nog, dat Skroup, die verbonden was aan 
de toenmalige Duitsche opera te Rotterdam, in deze stad in 
1863 overleed. In den gevel van het perceel Hang 31 aldaar 
is dezer dagen een gedenkplaat aangebracht. 

De post stelde bovendien een omslag beschikbaar, met het 
opschrift „Kde Domov Muj?", den naam van het volkslied 
(Waar is mijn vaderland?). 

Hierop staan de namen vermeld van den dichter, Josef Ka
jetan Tyl, en van den componist, Frantisek Jan Skroup. 

De omslag bevat twee velletjes, waarop een blokstuk van 
15 stuks van de 1, resp. 2 kronen. Bovenaan staat de naam 
van het volkslied, gevolgd door den tekst en de muziek. Rechts 
en links een versiering van gestyleerde bladen. 

Deze vellen zijn vervaardigd van dik papier en ongegomd. 
Deze zegels zijn getand 11X, de losse 9ji. De Spielerei gaat 
ver! 

Voor de afstempeling der zegels werden speciale stempels 
benut in rood en blauw, waarop de jaartallen 1834 en 1934, 
de naam van den componist en de titel van het lied. . 

Voor de verzending van prijslijsten en ander handelsdruk
werlt geeft de post sedert 15 November j.1. een rabat. Deze 
stukken moeten worden voorzien van drukwerkzegels met den 
opdruk O. T., afkorting van Obchodni Tiskoviny, dat handels
drukwerk beteekent. 

Deze zegels worden slechts verkocht aan afzenders, die 
daarvoor een speciale vergunning hebben. De eerste aankoop 
bedraagt minstens 15000 kronen. 

Tot op heden zijn met dien opdruk verschenen (ongetand): 
10 heller, violet. 
20 „ blauw. 
30 „ donkerbruin. 

Men toonde ons reeds een dergeljjk zegel met privétanding. 
Naar verluidt zullen deze opdrukken vervangen worden door 

andere zegels in definitieve teekening. 
V. B. 

feVcrWaclitcii 
IVieinVc Dit^ifter 

BELGIË. 
De heer Van Caspel zendt ons eenige krantenknipsels, waar

uit het voornemen der regeering blijkt met 1 Februari a.s. 
het binnenlandsche port der brieven te bepalen op 70 centimes 
(thans 75) en dat der briefkaarten op 35 centimes. 

Genoemde heer deelt nog het volgende mede over de fran
keering van luchtpostbrieven uit BelgischCongo. 

Vliegpostbrieven uit BelgischCongo voeren nagenoeg alle 
de gewone frankeerzegels (meestal rouwzegels koning Albert 
van fr. 1,50) en dan een vliegzegel van fr. 3.—. Dit ten
gevolge van het rondschrijven van generaal Tilkens, kort 
vóór zijn thuisreis, dat alle vliegbrieven te beplakken zijn 
eerst met gewone frankeerzegels en dan bovendien met het 
vliegzegel volgens tarief, dat voor België 3 fr. is. Dus met 
twee zegels in plaats van met één van fr. 4,50 waarde, dat 
als vliegzegel bestaat. Dientengevolge is het gebruikte 3 fr. 
vliegzegel heel algemeen geworden en van geringe waarde; 
al prijst Yvert 1935 daarvoor fr. 3,50 of fr. belg. 4,90 ! 

BRAZILIË. 
In overweging is de munteenheid milreis te veranderen in 

een nieuwe, de cruzeiro, welke onderverdeeld wordt in 100 
in plaats van in 1000, zooals met eerstgenoemde eenheid het 
geval is. Mocht deze wijziging doorgaan, dan zal zij zich on
getwijfeld mede manifesteeren op de zegelwaarden. 
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DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Binnenkort verschijnt een speciale serie ter gelegenheid van 

de opening der nieuwe Ramfis-brug, zulks als tegenhangster 
tot de serie, waarop de San Rafael-brug is weergegeven. 

ESTLAND. 
Ten gevolge van een wijziging in de posttarieven, ingaande 

1 dezer, kunnen de frankeerwaarden 6, 15, 25 en 50 senti 
tegemoet worden gezien. 

Het voornemen bestaat eveneens binnenkort een nieuwe 
serie luchtpostzegels uit te geven. 

FINLAND. 
Op de binnenkort te verwachten anti-tuberculose-zegels, 

welke worden uitgegeven in twee waarden, zal het portret 
prijken van de echtgenoote van president Svinhufvud. 

De komende roode-kruis-zegels zullen de beeltenissen bren
gen van Calonius, Porthan en Autti-Chydenius. 

Bovendien verschijnt een serie van vier waarden ter gele
genheid van het feit, dat honderd jaar geleden het helden
dicht der Finnen, „Kalevala", verscheen. 

FRANKRIJK. 
Naar het B. M. bericht, worden pogingen in het werk gesteld 

om ter gelegenheid van het a.s. internationaal spaarcongres, 
dat in den loop van dit jaar te Parijs zal worden gehouden, 
een speciaal zegel uit te geven met de beeltenis van Benjamin 
Delessert, den grondlegger der spaarkassen. 

JOHORE. 
Dit jaar is het een halve eeuw geleden, dat dit land een 

Britsch protectoraat werd. Een speciaal zegel in de waarde 
5 cents zal daartoe verschijnen. 

MEXICO. 
Whitfield King's Bulletin meldt op officieel gezag, dat de 

restanten van vroegere uitgiften zijn vernietigd en dat thans 
uitsluitend de koerseerende serie verkrijgbaar is. 
. OOSTENRIJK. 

De in het vorige nummer vermelde architecten-serie werd 
gedrukt in een oplaag van 70.000 complete stellen. 

PORTUGAL. 
De heer Van Caspel te Brussel meldt ons het volgende: 
Het porto van brieven naar het buitenland werd van $ 1,60 

met 15 centavos verhoogd tot $ 1,75. Van deze waarde be
staan tot heden geen zegels, ofschoon zij in aanmaak zijn. 
De oude $ 1,60 moeten nog verbruikt worden met toevoeging 
van een zegel van 15 cts., welke waarde veel gebruikt wordt 
voor drukwerk. Om gebrek daaraan te voorkomen, werd bij 
verordening van 15 Augustus 1934 in het staatsblad bekend 
gemaakt, dat de oude Pombal-toeslagzegtls van 6 verschillende 
overzeesche provincies: Angola, Kaap Verde, Madeira, Mozam
bique, Port Guinea en St. Thome e Principe, van 15 ets. (elk 
in 3 typen bestaande, portret, groep, standbeeld, dus 18 zegels 
in het geheel) als gewone postzegels in het moederland dienst 
zullen doen ter completeering. 

Dientengevolge komen de laatste dagen vele brieven uit 
Lissabon enz. met Pombal-zegels als toeslag gebruikt, dus als 
regelrechte postzegels, waardoor zij een veel aanzienlijker 
beteekenis krijgen. 

YOUGO-SLAVIE. 
Stamp Collecting geeft de oplaagcijfers van de in het vorige 

nummer vermelde rouwzegels. Deze zijn in duizendtallen: 
25 para 3200; 50 p. 2300; 75 p. 8100; 1 dinar 2000; 1,50 d. 

7600; 1,75 d. 1000; 3 d. 3000; 3,50 d. 2000: 4 d. 1500; 5 d. 
700; 10 d. 700; 15 d. 150; 20 d. 300; 30 d. 75 

Naar het Illustriertes Briefmarken Journal meldt, kunnen 
de nieuwe zegels met het portret van den jongen koning Peter 
reeds in de eerste maanden van dit jaar worden tegemoet-
gezien. 

V. B. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

Nederlancï en 
Overzeesche 
Gewesler NEDERLAND. 

Portzegel in nieuwe tanding. 
Midden December was in Nijmegen het portzegel van 2'A c., 

oude teekening met schakelrand, in de nieuwe tanding 
133^:1234 verkrijgbaar. 

Dit zegel moet dus nog worden opgenomen in het lijstje van 
het in 1934 verschenen nieuws, in het vorig nummer. 

Wij danken den heer Veen voor de melding. De oplaagletter 
van het zegel is K. 

De kinderzegels. 
Volgens de voorloopige indrukken is de verkoop van de 

kinderzegels dit jaar bevredigend geweest, men denkt onge
veer tot het aantal van het vorig jaar te zijn gekomen. 
Nadere cijfers hopen wij binnenkort te kunnen mededeelen. 

Voor de frankeering van de antwoorden op de in de meeste 
dagbladen verschenen „Nederlandsche Dagbladpuzzle" moesten 
twee kinderzegels van 6 cent (minstens) gebruikt worden. Er 
is weer een regeling getroffen, dat het boven het gewone 
port geplakte bedrag g e h e e l ten goede komt aan de 
kinderbescherming. Deze extra-zegels zijn dus voor hun volle 
waarde weldadigheidszegels geworden. 

De Nederland-Cura?ao-zegels. 
Op de meeste kantoren waren in de laatste dagen van 

December geen Curagao-zegels van 6 cent meer verkrijgbaar, 
zoodat de oplaag wel ongeveer geheel verbruikt zal zijn. 

De heer Traanberg zond ons een afwijking van een 6 cent
zegel van deze emissie. De bovenste helft van het zegel ver
toont een groot aantal verticale zwarte lijntjes, die den indruk 
geven van een zware regenbui op de haven. Vermoedelijk is 
dit een gevolg van het voorkomen van krassen op de druk-
plaat. 

Nieuwe oplaagletters. 
1% cent L, 36 cent E. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent Q: R 452, tanding Gl (13}^). 
6 cent N: L 456, „ Gr(133/.). 

R 456, „ G1(13K). 
36 cent E: 451, „ U'A:13<A. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1% cent L: 225, tanding Gl(13>i;). 
Portoverlagingen. 
Met ingang van 1 Januari zijn enkele wijzigingen in de post-

voorschriften en tarieven ingevoerd, die overigens voor ons 
verzamelaars van niet veel belang zijn. 

De prijs van de antwoord-coupons is verlaagd van 19 tot 
1714 cent. 

Voor uit het buitenland ontvangen niet of ontoereikend ge
frankeerde stukken wordt het minimum strafport verlaagd tot 
2'/, cent. Bij overschrijding van dit minimum worden gedeelten 
van een cent naar boven afgerond tot een geheelen cent. 

Het port der pakjes in het internationaal verkeer en in het 
verkeer met de koloniën wordt verlaagd tot 5 cent per 50 gram 
of gedeelte daarvan. Het minimum van 25 cent blijft on
gewijzigd, eveneens blijft onveranderd het tarief voor pakjes 
per zeepost naar onze koloniën. 

Bij abonnement gefrankeerde stukken naar Indië, Suriname 
of Curacao kunnen voortaan tegen hetzelfde tarief verzonden 
worden als voor het binnenland geldt. 

Braille-drukwerken kosten thans 1 cent per 1000 gram in 
het binnenland en 1>^ tent per 100 gram in het internationaal 
verkeer. 

Rectificatie. 
Enkele lezers maakten ons attent op twee fouten in de 

vorige rubriek; wij danken hen voor hun rectificatie. 
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In de eerste plaats werd b\j de zoo tragisch geëindigde 
Uiver-postvlucht vermeld, dat briefkaarten voor daze vlucht 
30 cent e x t r a kostten. Dit is niet juist; het gewone port 
plus luchtrecht bedroeg 30 cent, door een driehoekzegel te 
voldoen. 

In de tweede plaats hebben wij in het lijstje van in 1934 
verschenen zegels een zegel over het hoofd gezien, namelijk 
het Indische Emma-zegel. Het totaal wordt daardoor dus 
62 nieuwe zegels. 

Douane-recht op Uiver-enveloppen! 
De heer Van der Willigen schrijft ons, dat hij bij het terug

ontvangen van zijn naar Australië gezonden Uiver-enveloppen 
deze aan de douane moest laten zien, die heni mededeelde, dat 
er invoerrecht op geheven moest worden (gebruikte zegels)! 
De zegels werden opnieuw ingevoerd, al v/aren zij zijn eigen
dom. Omdat de waarde van de zegels echte.- gering was, be
hoefde er ditmaal geen invoerrecht betaald te worden. 

Wij zijn benieuwd, te hooren van lezers dia dezelfde ervaring 
hebben opgedaan, of misschien zelfs wél rechten hebben 
moeten betalen. 

NED.-INDIE. 
De vroegste datum van Indië nr. 2. 
Over het zegel Ned.-Indië nr. 2 (Willem III en face, getand) 

staat in het Handboek, deel I, op blz. 19 vermeld: „Hoewel 
volgens het Indisch jaarverslag van 1865 de zegels in dat 
jaar „getand" zijn ontvangen, is de tijd van ingebruikneming 
der getande zegels niet met zekerheid vast te stellen. Ons zijn 
nog geen zegels bekend met leesbare afstempeling van vóór 
1868". 

De heer Calicher te Batoe deelt ons mede, in het bezit 
gekomen te zijn van een exemplaar van dit zegel met een 
heel duidelijke afstempeling van Muntok, 16 Augustus 1867. 

DANZIG. 
De onlangs verschenen kaart van 10 pf. groen met de buste 

van Hevelius op de linkerzijde is nu al weder in een nieuw 
kleed gestoken. De afbeelding, welke rood was, is nu bruin 
geworden; de derde adreslijn was dubbel met lijnen van ge
lijke dikte, thans is de tweede dikker geworden, terwijl boven
dien onder de vierde lijn gedrukt is, dat deze bestemd is voor 
de vermelding van straat, huisnummer enz. Bern zorgde voor 
de verdeeling van beide kaarten en voegde er tevens nog twee 
nieuwe kaarten bij van de zelfde waarde, doch met busten van 
Arthur Schopenhauer, geboren 22 Februari 1788 te Danzig 
(gestorven 1860) in zwart en van Chodowiecki, schilder en 
kopersnijder, levende van 1726 tot 1801, in blauwgrijs. De 
uitvoering is overigens gelijk aan de tweede Heveliuskaart, 
alleen het schrift van het woord Postkarte verschilt op de 
kaarten. 

DUITSCHLAND. 
De thans in omloop zijnde kaarten verschenen gekarteld voor 

schrijfmachinegebruik. De gewone kaarten in banden van 
5 stuks, de antwoordbetaaldkaarten in banden van 3 stuks. 

FRANSCH-INDO-CHINA. 
De enveloppe van 36 c. rood op grijs papier wordt gemeld 

met een blauw geteekende binnenzijde, zonder dat de woorden 
Indochina Poste Aerienne zooals voorheen meer zichtbaar zjjn. 

OOSTENRIJK. 
Een nieuwe briefkaart van 12 gr. bruin op zeemkleurig 

karton met den dubbelen adelaar in den stempel verscheen 
zonder plaatjes. Tevens zijn te melden kaarten van de zelfde 
waarde, violetbruin op roomkleurig karton, met afbeeldingen 
welke vermoedelijk gelijk zijn aan die van de vorige serie. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

POLEN. 
De kaart van 20 gr. grys (adelaar) op bruin karton ver

kreeg een blauwen opdruk van 15 gr. 
RUSLAND. 
In de Maart-aflevering van het vorig jaar deelde ik mede, 

dat het hoogst bekende nummer der propagandakaarten 187 
was. Thans worden opeens door Bern verdeeld de kaarten 
218 tot en met 225. De eerste drie rood van 5 k. roodgardist 
hebben in volgorde zeemkleurig, geelachtig en rose papier, 
want op een hoedanigheid van karton kunnen ze geen aan
spraak maken. De tekstindeeling heeft overeenkomst met 
nr. 53, maar het kleine sovjet-wapen is gebruikt. De links 
staande reclame-afbeelding is maar 37.5 mm. breed De op
laag van elk dezer kaarten is 1.000.000 en de drukdatum 
7-1-1934 van nr. 218 en 5-III-1934 van de twee volgende. De 
5 kaarten 221 t/m 225 van 15 k., eveneens rood met de be
kende drie koppen in den stempel, hebben een gelijke indeeling 
en tekst. De drukdatum van alle vijf is 5/III 1934, de eerste 
drie hebben rose papier en een oplaag van 3.000.000. Nr. 224 
heeft geel en nr. 225 licht zeemkleurig papier; deze twee 
laatste zijn slechts in een oplaag van 1.000.000 verschenen. 

SAARGEBIED. 
Een stadsbriefkaart met antwoordkaart van 30 -|- 30 c. 

groen op roomkleurig karton verscheen. De afzendersaandui
ding is vierregelig. 

SARAWAK. 
Nog te melden is, dat de nieuwe omslag voor aangeteekende 

stukken van 15 c. oranje te verkrijgen is in de formaten 
H en H2. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
De nieuwe enveloppe van 5 e. oranje voor luchtpostbrieven 

is verschenen in een nieuw formaat 242 : 106 mm. en met 
watermerk U. S. 1933. 

YOUGO-SLAVIE. 
De kaart van 75 p. groen verscheen met een breeden 

rouv^rrand om den stempel, bevattende het borstbeeld van den 
vermoorden koning Alexander. Eveneens verscheen een nieuwe 
kaart voor het buitenland van 1.75 d. rood met den kop van 
den overledene, echter zonder rouwrand. 

Aan de prentbriefkaartenserie van 75 p. zwart ontbraken er 
nog eenige. Deze zijn nu verschenen met de volgende af
beeldingen: Beograd - ulica Milesa Velikog; Beograd - Musej 
Princa Pawla; Crikvenika; Dom na Mrzlici; Konjica; Krk na 
otoku Krku; Kupaliste Palic; Lljubljana panorama; Maribor; 
Matlika; Omisalj na Krku; Osijek Tvardjava; Rogaska Sla-
tina; Sisak kupaliste; Split - Grgur Ninski; Skofja Loka; 
Parobrod Prestolonaslednik Peter; Parobrod - Jugoslavjia; 
Parobrod. Zagreb. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 160 XII. 
De N.V. Ruys' Handelsvereeniging plaatste in December een 

nieuwe cliché tusschen de stempels van haar machine: Franco-
typ / Uw eigen / Postkantoor. 

Machine 175 II. 
Deze machine van de N.V. Van der Graaf & Co.'s Bureaux 

voor den Handel te Amsterdam stempelt sedert December 
met nieuw datum-, waardestempel, machinenummer en af-
zenderseliché. De plaatsnaam Amsterdam staat thans tusschen 
de opstaande balkjes van den datumstempel. 
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Machine 194 II. 
Sedert November 1934 zijn waardestempel en machine-

nummer van deze machine vernieuwd. 
Machine 203 VI. 
Eindelijk zijn ook in deze machine sedert 12 December de 

reeds lang zeer versleten cliché's vernieuwd. De datumstempel 
heeft minder hooge letters; het afzenderscliché is geheel ver
anderd: in rechthoek met dubbele omlijsting staat thans twee-
regelig ALGEMEEN / HANDELSBLAD. Links als bij type V 
het cliché: Plaatst Treffers. 

Machine 391 XV. 
Een nieuw cliché links van den datumstempel vermeldt: 

LAMPE'S / VILTMONTAGE / (afb. viltrol) / MET RECHTE 
LASCH / - NED. OCTROOI 33939 - / DE FIJNSTE SER
VICE / VOOR UW MANGELVILT ! 

Machine 440 III. 
Het afzenderscliché tusschen de stempels werd gewijzigd 

in: BOND A'S / HANDELMAATSCHAPPIJ N V / VEE
VOEDERPRODUCTEN & MINERALEN. Links als bij type II 
het cliché Vigorgeen. 

Machine 459. 
Model C3B in gebruik biJ de N.V. Confectie-fabriek 

„Waldeck" te Enschede. Tusschen de stempels een stads
silhouet, waarop de letters N / V / W. 

Machine 500. 
Model C3B, sedert December naast machine 201 in gebruik 

bij de Coöp. Vereeniging „Centraal Beheer" te Amsterdam. 
Tusschen de stempels hetzelfde cliché als in machine 201, doch 
in iets grooter uitvoering. 

Machine 527. 
Model C3B, sedert 12 December in gebruik bij de Neder-

landsche Middenstandsbank te Amsterdam. Tusschen de 
stempels in lijnversiering: DE / NEDERLANDSCHE / 
MIDDENSTANDSBANK / N.V. 

Machine 543. 
Model C3B, sinds December in gebruik bij de Vereenigde 

Nederlandsche Tapijtindustrie „Veneta" N.V. te Hilversum. 
Tusschen de stempels in dubbelen cirkel VENETA / NV, links 
van den datumstempel Axminster / Karpetten / DUUR
ZAAM / SMAAKVOL. 

Machine 556. 
Model C3B, sedert 14 November in gebruik bij de N.V. 

Albert Heyn te Zaandam. Tusschen de stempels in cirkel het 
monogram AH, waaronder HOFLEVERANCIER. 

Machine 557. 
Model C3B, sedert 22 November in gebruik bij de N.V. Zuid-

Nederlandsche Spiritusfabriek te Bergen-op-Zoom, voorheen 
gebruikende de UPP.-machine nr. 19. Tusschen de stempels 
N.V. / ZUID-NEDERLANDSCHE / SPIRITUSFABRIEK. 

Hasler. 
Machine H. 550 IV. 
In het vorige nummer werd een nieuw type van deze machine 

abusievelijk als type II aangekondigd; dit moest type III zijn, 
terwijl thans ook de vierde mogelijke combinatie gevonden 
is, n.l. het cliché der Ned.-Zwitsersche Handelmij. zonder tekst 
links. 

Machine H. 602. 
Sedert 3 Januari in gebruik bij de Willem II Sigaren

fabrieken te Valkenswaard. Cliché volgens onderstaande af
beelding. 

WlUEMp Wmmm 
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J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

Neopost. 
Machine N. 259. 
Sedert 11 December in gebruik bij de N.V. Algemeen Ad

vertentiebureau A. de la Mar Azn. te Amsterdam-C. Deze 
machine kan de waarden IK, 5, 6, 10, 12>^ en 15 cent stem
pelen, terwijl links van den datumstempel een rechthoek af
gedrukt wordt, waarin het handelsmerk AA in cirkel en: 
„Voor publiciteit: / DE LA MAR". 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 30 VIII. 
Van eind November werd van deze machine bekend het 

ook reeds in machine 45 gebruikte reclame-cliché: Essex-
Terraplane. 

Machine 38 II. 
De machine der Soerabajasche Sigarettenfabriek werd eind 

November gebruikt met een cliché tusschen de stempels Steun
comité / Soerabaja, links een afbeelding van een man, gebukt 
onder een groot pak met opschrift: Werkeloosheid, daarboven: 
Helpt ons dragen, eronder: De last wordt steeds zwaarder. 

tmcMpos-
De ramp van de „Uiver". 
De ondergang van de „Uiver" in de Arabische woestijn bij 

Rutbah ligt nog té versch in ons geheugen, om daarover veel 
te kunnen schrijven. 

Een noodlottige samenloop van omstandigheden heeft ge
maakt, dat een machine en een bemanning-, die, wat betreft 
betrouwbaarheid en degelijkheid, haar gelijke niet had, ten 
onder gingen. Wij hadden gaarne onze post in het vliegtuig 
verbrand gezien, als de bemanning maar gered was. Helaas 
heeft dat niet zoo mogen zijn 

De poststukken zijn voor het grootste gedeelte gered. Zij 
zullen ons ons leven lang vol eerbied vervullen voor hetgeen 
de piloten in juiste plichtsbetrachting presteerden. Een der
gelijke ramp was helaas niet door menschenkracht te voor
komen! 

De tegenstelling tusschen den triomftocht van gisteren en 
den ondergang van heden is wel heel schrijnend 

* * * 
Een afdeeling Arabische koelies heeft de brieven, welke 

over een oppervlakte van een halve mijl in het rond verspreid 
lagen, verzameld. De „Rijstvogel" heeft ruim 200 kg. (dat is 
ongeveer 2/3 van de totale post) mee kunnen nemen naar 
Indië. Volgens de laatste berichten zal hiervan meer bestel
baar blijken te zijn dan tot dusverre uit de berichten van den 
postdienst afkomstig afgeleid kon worden. 

De volgende bijzonderheden werden nog bekend. In onge
schonden staat verkeerden: een zakje Amsterdam-Tjepoe van 
3% kg., een zakje Amsterdam-Soerabaja van 2 kg., een zakje 
aangeteekende stukken Amsterdam-Medan van 3:k kg. Ge
deeltelijk zijn intact gebleven: een zakje Amsterdam-Tandjong 
Pandan van 2K kg., een zakje Amsterdam-Soerabaja van 
2% kg. De rest van de poststukken ,tot een totaal gewicht 
van 1Q014 kg., bevindt zich in zeven zakken met diverse 
bestemmingen. Deze poststukken zijn voor een deel verbrand 
of besmeurd, doordat zij met het woestijnzand in aanraking 
zijn gekomen. De stukken waarvan het adres onleesbaar is, 
gaan naar het hoofdbureau te Bandoeng, om daar eventueel 
verder te worden behandeld. 

De postvlucht van de „Snip" naar West-Indië. 
De ramp van de „Uiver" heeft het succes van de „Snip" 

overschaduwd. Nochtans is hier het bewijs geleverd, dat prac-
tisch een geregelde verbinding van Nederland met Suriname 
en Curagao mogelijk is, zonder dat het devies „safety first" 
ook maar eenigszins in gevaar komt. Wij kunnen dan ook 
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spreken van een mijlpaal op den ontwikkelingsweg van de 
Nederlandsche luchtvaart. 

Voor de luchtpostverzamelaars zijn het ook bijzondere dagen 
geweest. Aanvankelijk was alleen de mogelijkheid van post
verzending naar Suriname en Curagao bekend. Eerst op het 
laatste moment bleek dat ook post naar Venezuela verzonden 
kon worden, en als laatste verrassing hoorden wij, dat er 
vliegbrief-documenten zijn, die Oost met West verbinden, en 
nog wel met een bijzonder stempel van Batavia in ruitvorm. 
Als opleveringsgetallen hoorden wij van pl.m. 25000 brieven en 
kaarten vanaf Nederland en pl.m. 2500 vanaf Batavia. De 
definitieve getallen en verdere bijzonderheden van de post 
hopen wij in een volgend nummer te publiceeren. 

Aan de hand van het kaartje is de tocht goed te volgen, 
terwijl men tevens de route kan vergelijken met die, welke 
door de Air France en de Lufthansa gevolgd wordt. 

( 
/ 
1 

1 

CURAQAÖ „ ^ ^ ^ * 

} PARAMARIBO , V " 
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t + + + t**DUITSCH 
FRAHSCH 

De Kongo-vlucht van de „Reine Astrid". 
Van een vriendelyken, onbekenden lezer van onze luchtpost

rubriek in België kreeg ik gedurende de laatste weken van 
December bfna dagelijks een drukwerkje met kranten
knipsels over de Kongo-vlucht van de „Comet III", welk vlieg
tuig herdoopt is in „Reine Astrid". 

Aan de hand van dit „feuilleton", waarvan ik de vervolgen 
steeds met spanning tegemoet zag, is de onderstaande be
schrijving van deze belangrijke en goed geslaagde postvlucht 
samengesteld. 

De „Comet III" is van hetzelfde type als waarmede de 
Londen-Melbourne-race door Scott en Campbell gewonnen 
werd. Het toestel heeft zelf ook aan deze race deelgenomen 
en kwam — bestuurd door Jones en Waller — als vierde te 
Melbourne aan. Na terugkeer in Engeland werd het grondig 
nagezien en vloog Woensdag 19 December in 48 minuten van 
het vliegveld te Lympne (Engeland) naar Haren (Brussel); 
een afstand van 220 km. in vogelvlucht. 

ij II. 

Zooals bekend, had de start plaats om circa half één in den 
nacht van Vrijdag 14 op Zaterdag 15 December 1934, bij vrij 
ongunstige weersgesteldheid. 

De bemanning, samengesteld uit Jan Hondong, Van Balkom, 
Stolk en Van der Molen, had dan ook heel wat te stellen met 
den westerstorm, waar zij tegenop tornde zoolang zü den 
Europeeschen bodem beneden zich had. Interessant is het te 
vernemen, dat zeer veel volgens draadloos ontvangen aan
wijzingen gevlogen werd. 

De zendinstallatie kon werken op de volgende golflengten: 
930, 920, 910, 600, 96, 52.7, 36 en 26.8 m. Van der Molen had 
het druk met peilingen verrichten. Door enkele Nederlandsche 
radio-amateurs kon de tocht zoo geheel tot West-Indië ge
volgd worden. Ook op dit gebied werden belangrijke ervaringen 
opgedaan, o. a. bleek, dat de 900 m. golf voor verbindingen 
op korten afstand bijzonder geschikt was, terwyl op de 36 m. 
golf het gesprek van de „Snip" met de onderzeeboot K XVIII 
en het stoomschip „Stuyvesant" in Nederland goed te volgen 
was. 

Om 7 uur 35 deed het vliegtuig een tusschenlanding te 
Marseille. Ook daarna had het weer met slecht weer te 
kampen, zoodat besloten werd niet naar Casablanca door té 
vliegen, maar te Alicante te blijven, totdat het weer gunstigei 
werd. 

Zondagmorgen, dus 16 December, landde de „Snip" vlot te 
Casablanca, vanwaar het toestel Maandag weer opsteeg met 
bestemming naar Porto Praia, waar om 11 uur 33 geland werd. 

Thans volgde het 3600 km. lange traject van Porto Praia 
naar Paramaribo, geheel over zee. Deze vlucht, welke 19 De
cember om 19 uur 35 begon, eindigde met een gelukkige 
landing op 20 December om 12 uur 45 te Paramaribo. In 
17 uren en 20 minuten werd de Atlantische oceaan over
gevlogen ! 

I PAR AVION 
IffRVUECrTUmj 

Hier zou gestart worden voor de Kerstvlucht. Voor deze 
Kerst-Kongo-vlucht met als piloten Ken Waller en den be
kenden Belgischen vlieger kapitein Teddy Franchomme — die 
in 3 dagen vanaf Brussel Leopoldstad wilde bereiken, om 
dadelijk weer terug te keeren — bestond groote belangstelling, 
alhoewel de vliegers gewenscht hadden, dat er geen rucht
baarheid aan werd gegeven. Het prachtige snelle vliegtuig, 
geheel in het groen geschilderd, met op de neus den naam 
„Reine Astrid", liep echter te veel in de gaten. De koning 
en de koningin bezochten Woensdagsavonds tijdens de doop
plechtigheid het vliegveld, om het toestel te bezichtigen. 

Nadat 17^ kg. (dus ongeveer 3000 stuks) post was in
geladen, vertrok het vliegtuig Donderdagsmorgens 20 De
cember te 10.45 uur om in één stuk tot Oran in Algiers te 
vliegen. Zooals wel bij de Melbourne-race gebleken is, munt 
het toestel uit door zijn groote snelheid. Deze bedraagt in 
doorsnee meer dan 300 km. per uur. Dank zij de verander
lijke schroef kan met geringere snelheid opgestegen worden. 
Door het inhalen van het landingsgestel tijdens de vlucht 
wordt zooveel mogelijk geprofiteerd van het stroomlijnprincipe. 
Er kan 900 liter benzine meegenomen worden, hetgeen vol
doende is voor 9 uur vliegen. 

Reeds om 15.44 uur werd Oran bereikt, waar men den 
nacht doorbracht. Vrydagsochtends om 7.25 uur werd op
gestegen met bestemming naar Niamey. De weg van deze 
tweede etappe bedraagt in rechte lijn ongeveer 2000 km., 
welke geheel over de Sahara gaat. Met een gemiddelde uur
snelheid van 350 km. vloog de „Koningin Astrid" te 10.40 uur 
over Reggan, dat op 900 km. van Oran ligt en op 1300 km. 
van Niamey. In laatstgenoemde plaats landde het om 15.30 uur. 
Den daarop volgenden Zaterdag 22 December omstreeks 5.30 
uur startte het toestel voor de laatste etappe. Deze tocht 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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AANGESLOTEN VEREENIGINGEN. 
Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie is liet OFFI

CIEEL ORGAAN van de volgende vereenigingen: 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te 

Amsterdam. 
Postzegelvereeniging „Breda" te Breda. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „HoUandia" te Am

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

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

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

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

mond. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Philatelist" te 

Geleen (L.). 
Nederlandsche Afdeeling van de Ligue Internationale Phila-

télique et Aérophilatélique, te 's-Gravenhage. 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelver

zamelaars. 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

BEKRONINGEN. 
Van zijn bestaan af — dat is dus in een tijdvak van 13 

jaren — werd het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op 
ALLE binnen- en buitenlandsche tentoonstellingen, op welke 
het werd ingezonden, bekroond, vaak met de hoogste onder
scheidingen. Het aantal bekroningen bedraagt thans reeds 
28, n.1.: 

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

VOORLOOPIGE AANKONDIGING. 
Voorjaarsvergadering van den Raad van Beheer van het 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op Zondag 3 Maart 
1935 te 's-Gravenhage. 

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

wordt gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie voor het jaar 1935 is samengesteld 
uit de beeren: 

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

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

van 10—4 uur; bovendien eiken eersten Zaterdag der maand 
van 2—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 

Behalve verzamelingen op post-, telegraaf- en telefoon
gebied, bevat dit museum talrijke philatelistische schatten. De 
plaatsruimte laat evenwel niet to6 deze in haar geheel ter 
bezichtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

Tentoongesteld zijn thans verschillende voorwerpen, oude 
boeken, oude resolutiën e. d., ook op den buitenlandschen post
dienst betrekking hebbende. 

Voorts: 
a. de plaatsnaamstempel van het koninkrijk der Neder

landen; 
b. de frankeer- en portzegels van Servië, Yougo-Slavië en 

Tsjecho-Slowakije; 
c. de gespecialiseerde verzameling frankeer- en portzegels 

van Polen; 
d. voorstelling van de totstandkoming van een drukplaat 

voor een der soorten jubileumzegels 1913; 
e. de van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotele

grafie ten geschenke ontvangen verzameling radio-apparaten, 
waaronder behoort de verzameling uit de nalatenschap van 
den heer A. Veder te Rotterdam, een der oprichters en vele 
jaren voorzitter van genoemde vereeniging. 

Deze verzameling is aangevuld met apparaten uit den radio-
dienst van het staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie, om den ontwikkelingsgang van hot begin al te 
kunnen volgen. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2]/i—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

W. G. DE BAS, te Utrecht. 
J. D. VAN BRINK, te Maastricht. 
dr. P. H. VAN GITTERT, te Utrecht. 
J. C. CRAMERUS, te Breda. 
J. J. DEGGELLER, te 's-Gravenhage. 
A. S. DOORMAN, te Voorburg. 
L. VAN ESSEN, te Hilversum. 
P. S. VAN 'T HAAFF, te 's-Gravenhage. 
J. A. KASTEIN, te Amsterdam. 
J. N. H. VAN REST, te 's-Gravenhage. 
C. J. REIJERSE, te 's-Gravenhage. 
L. C. A. SMEULDERS, te Breda. 
W. G. ZWOLLE, te Amsterdam. 
Toegevoegd met een adviseerende stem de beeren: 
J. C. HEIDENREICH, te Arnhem. 
J. P. TRAANBERG, te Haarlem. 
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Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand Z%—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2)^—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: C. M. DONCK, Fabritiuslaan 29, Hilversum. 

Nieuwe leden. 
71. ir. H. van der Meijden, Nassau Zuilensteinstraat 31, Den 

Haag. 
76. Th. M. Vermeul, Julianastraat 83, Boskoop. 
83. G. J. Halebos, Koepoortsweg 70, Hoorn. 
80. L. de Lange, Groote Noord 122, Hoorn. 
86. G. Box, Kleine Noord 61, Hoorn. 
96. J. Lucks, Groote Noord 44, Hoorn. 

179. G. J. Stap, 2e Boomlaan 147, Hoorn. 
183. J. IJzendoorn, Korenmarkt 1, Hoorn. 
188. ir. M. Ph. Broekhuijsen, Simbodjo 12, Semarang (Java). 
194. H. H. Greeven, Parkweg 7, Pav., Buitenzorg (Java). 
203. mevr. G. Pet-Tijken, Huize Boschrand, Lebaksarie, Poed-

jon bij Malang (Java). 
226. M. L. A. Bruggeman, Plantentuin, Buitenzorg (Java). 
241. mevr. A. E. Stiger-de Vos van Nederveen Gappel, Tji-

lendek 47, Buitenzorg (Java). 
235. C. Campbell, s.f. Kedoeng Banteng, Kedoeng Banteng bij 

Solo (Java). 
243. mevr. A. Godée Molsbergen-de Geus, Mampangweg 18, 

Batavia, C. 
246. G. J. Noë, Onderneming Mabar (Arendsburg), Medan 

(Sumatra). 
284. prof. A. Arthur Schiller, Kent Hall, Columbia University, 

New-York City. 
Overgeschreven lidmaatschap. 

520. J. H. Albrecht, leplaan 73, Den Haag. 
Aanmeldingen. 

S. Franken, p / a Borsumij, Palembang (Sumatra). 
Paul J. A. Varekamp, Kanonnenweg 1, Medan (Sumatra). 

(Lid „Op Hoop van Zegels"). 
L. W. van den Heuvel, onderhavenmeester, Palembang (Su

matra) . 
A. G. Deelman, ass.-resident, Menado (Celebes). 
G. Zandhuizen, p /a B.P.M., Menado (Celebes). 
J. P. van Benten, agent N.-I. Handelsbank, Probolingo (Java). 
C. J. Grootes, Marine-Departement, Soengei Gerong bij Pa

lembang (Sumatra). 
Adresveranderingen. 

469. A. Duijm, Paschlaan 7, Apeldoorn. 
68. J. H. Götz, Plaats van Middenburg 5, Voorburg. 

621. S. J. F. Plantfeber, Cult-ondern. Soepitoerang, Dampit 
bü Malang (Java). 

960. J. A. D. Krajenbrink, Van Heutzstraat 3, Malang (Java). 
586. E. M. Z. Steenbakker, Militaire apotheek, Padang (Su

matra) . 
858. E. M. Croockewit, Koningin Wilhelminalaan 508c, Voor

burg. 
455. jhr. H. P. C. de Stuers, p /a B.P.M., Soerabaja (Java). 
610. A. Levy, naar Indie vertrokken. 
283. dr. G. L. C. la Bastide, adres onbekend. 
989. A. N. Hamelberg, Bovenbrugstraat 18, Arnhem. 
404. mr. M. E. Kronenberg, Westersingel 52, Rotterdam. 

365. J. C. Boekhout, leplaan 18, Den Haag. 
652. Ch. E. Salwegter, havenmeester, Tjilatjap (Java). 

230. 
581. 
440. 
127. 
123. 
643. 
223. 
316. 
460 
838. 
420. 
673. 
984. 
369. 
253. 
591. 
446. 
623. 
554. 

Bedankt per 
W. J. Liefheid. 
A. Herdes. 
H. Dirks. 
F. 0. Hordijk. 
mej. A. Schröder. 
R. F. Neijs. 
J. M. W. Dorfmeijer. 
F. C. J. de Ridder. 
J. R. Suijling. 
H. J. Bosch. 
J. W. Schut. 
B. P. Strik. 
I. van Nooijen. 
W. van Essen. 
G. Wieland. 
F. A. Seepers. 
E. 0. G. Bach. 
G. F. Maurer. 
H. A. van Til. 

31 December 1934. 
114. 
430. 

8. 
326. 
185. 
808. 
243. 

47. 
279. 
812. 
363. 
637. 
250. 
614. 
389. 

65. 
642. 
543. 

S. Mehr. 
A. van Loon. 
S. Friedmann. 
A. C. Banting. 
H. M. van Haften. 
J. Nijveldt. 
Th. Muijs. 
mr. P. H. Schuurman. *) 
W. J. Hofsté. 
P . C. W. Romani. 
A. G. Costerman Boodt. 
J. van der Meulen. 
E. von Linzbauer. 
A. Schuuring. 
J. H. Verhoogt. 
A. E. van Hutten. 
H. Voordewind jr. 
mr. J. A. H. Coops. 

Overleden. 
Eerelid H. F. W. Becking. 

856. dr. H. J. P. Huizinga. 
Inlichtingen omtrent het adres der navolgende personen 

worden gaarne bij den secretaris ingewacht. 
859. C. van Halm, eertijds te Medan. 
829. D. L. Luijrink, eertijds te Palembang. 
619. ir. L. W. Hansen, eertijds te Den Haag. 
985. A. A. Magendans, eertijds te Maasbommel. 
753. L. Glans, eertijds te Amsterdam. 
757. W. H. Eecen, eertijds te Alkmaar. 
984. J. van Nooijen, eertijds te Batavia. 

Bekendmaking. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd 

uitgenoodigd hun contributie 1935 (ƒ 5,—) vóór 1 Februari a.s. 
te voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag 
beschikt worden. Den leden in Ned.-Iidië wordt beleefd ver
zocht hun contributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger, 
ir. J. P. J. van Ewijk, Sirandaweg 14, Semarang, of aan hun 
respectievelijke sectïehoofden. 

Selon les Statuts, les membres sont priés de bien vouloir 
acquiter leur contribution pour 1935 (fl. 5,—) avant Ie Ier 
février. Au de la de cette date on disposera ä leurs frais. 

Members are kindly reminded, according to the rules, that 
their subscription for 1935 (ƒ 5,—) has to be paid before the 
1st of February. After that date, extra expenses for corres
pondence are for their account. 

Die Mitglieder werden, den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1935 
(ƒ 5,—) vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. 
Nach diesem datum wird darüber auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER, 

Giro 33805. Zevenhuizen (Z.-H.).'' 
Mededeeling aan de afdeelingsbesturen. 

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

Afdeelingsmededeelingen. 
Afdeeling Amsterdam. In de December-vergadering heette 

de voorzitter, de heer Aug. Schröder, 14 aanwezigen welkom, 
in het bijzonder het nieuwe eerelid der Nederlandsche Ver-

*) Komt niet voor in het jaarboek 1934 en ook niet in de 
cartotheek. Adm. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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eeniging, den heer Van Essen. Spreker deelde mede, dat voor 
het eerst een dame zich voor het lidmaatschap heeft aange
meld en besprak achtereenvolgens het hoofdartikel in „De 
Philatelist", dat den oorsprong van het woord „philatelie" 
behandelt; de zonderlinge teekening op de nieuwe weldadig-
heidszegels; het feit, dat de uitverkoop van de eerste oplage 
van de „simplified Stanley Gibbons catalogue" bewijst, dat er 
veel menschen zijn, die een catalogus slechts voor prijsbepaling 
koopen; de prijsvraag in Zweden voor het ontwerp van een 
nieuw zegel; de postzegeltentoonstelling te New York, die 
door ruim 100 000 personen werd bezocht; de Italiaansche ze
gels, uitgegeven ter gelegenheid van het wereldkampioenschap 
voetballen en ten slotte de ontdekking van een vervalschers-
werkplaats te Barcelona. Na lezing van de notulen en de in
gekomen stukken, werd mevrouw A. P. Bijleveld-Creutzberg 
als lid der afdeeling aangenomen. De voorzitter wees op een 
onjuistheid in het verslag van de algemeene vergadering in 
het Maandblad, volgens hetwelk hij den heer Cloeck de ziel 
van de tentoonstelling zou hebben genoemd. Spreker heeft 
den heer Cloeck wel gaarne alle hulde gebracht voor zijn 
ijverig werken, doch heeft op den heer Van Essen bovenstaand 
epitheton toegepast. De heer Van Essen herinnerde aan de 
nieuwe retributieregeling, zooals deze in de algemeene ver
gadering is vastgesteld. Daarna hield de heer Aug. Schröder 
een causerie over de zegels van Mecklenburg in plaats van de 
aangekondigde voordracht van den heer mr. W. S. W. de Beer 
over de proeven van Nederland. De heer Van Essen maakte 
zich tot tolk der vergadering, om den heer Schröder hartelijk 
te danken voor zijn interessante voordracht en voor het laten 
zien van het daarbij behoorende materiaal. In de pauze beoor
deelde de jury de collecties Thurn und Taxis en deelde daarna 
mede respectievelijk aan de beeren Schwarz, Schröder en Van 
Essen den len, 2en en 3en prijs te hebben toegekend. Hierop 
volgde een verloting van 4 prijzen. Bij de rondvraag deed de 
heer Van Essen een mededeeling over de afdoende wijze van 
het keuren van een zegel te Londen door den heer Houtzamer. 
De heer R. E. P. Maier beloofde in de Januari-vergadering 
eenige nieuw ontdekte afwijkingen van Ned.-Indische zegels 
te toonen. Op deze bijeenkomst zal de heer mr. W. de Beer 
zijn voordracht houden over de proeven van Nederland en ook 
beloofde de heer Paraira zijn verzameling van strafporten 
Suriname en Curasao te toonen. Sluiting volgde te 11 uur. 
Introductie voor de bijeenkomsten verstrekt gaarne de secre
taris W. P. G. Härtung, Heerengracht 455, Amsterdam, C. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
24 December 1934, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van de „Beurs van Breda", te Breda. 

De vergadering, welke bezocht is door 32 leden, wordt door 
den voorzitter, den heer Cramerus, geopend met een speciaal 
welkom tot de heren Arts en Bagchus. Van onze Belgische 
leden is bericht van verhindering ingekomen. De notulen van 
de vorige vergadering worden goedgekeurd en de 4 candidaat-
leden met algemene stemmen als lid aangenomen. Tot leden 
van de Raad van Beheer voor 1935 worden herbenoemd de 
heren Cramerus en Smeulders met als plaatsvervangend lid 
de heer dr. Gommers. De voorzitter benoemt in de commissie 
tot het nazien van de rekening van den penningmeester de 
heren Van Ginkel en Soutendam en als plaatsvervanger den 
heer Griffioen. Het bestuur stelt candidaat voor de in Januari 
af te treden bestuursleden de heren dr. Gommers en ir. Hage-
doorn als onder-voorzitter, Broeders en Jacobs als admini
strateur, Smagghe en J. M. van den Berg als hoofd van 
sectie III en Molenaar en Quirijnen als hoofd van sectie BE. 
De begroting wordt, nadat enige vragen van den heer Wolter-
beek zijn beantwoord, goedgekeurd en vastgesteld in ont
vangsten en uitgaven tot een bedrag van ƒ 2454,—. De voor
zitter deelt mede, dat de heer Maingay benoemd is tot „Membre 
correspondent" der Académie de Philatelie te Parijs. Besloten 
wordt hem met deze onderscheiding geluk te wensen. Mede
gedeeld wordt, dat zich voor de jeugdafdeling reeds 35 leden 
hebben opgegeven. De eerste bijeenkomst zal Zondag 6 Ja

nuari a.s. plaats hebben; de heer Jacobs stelt zich ook beschik
baar als leider. De heer Jacobs zou ook op onze bijeenkomsten 
gaarne eens iets willen zien: een wedstrijd, tentoonstelling, 
lezing of dergelijke. De heer Vroom is van mening, dat juist 
onze vergaderingen veel aantrekkelijker zijn dan bij de vele 
verenigingen, waarvan hij de laatste jaren lid was. De voor
zitter meent ook, dat voor wedstrijden e. d. niet veel belang
stelling zal blijken te bestaan, doch zegt toe dat het bestuur 
dit onderwerp zo spoedig mogelijk zal bestuderen. Daarna 
volgt de verloting, waarvoor in dank zegels zijn ontvangen 
van de heren Martin, Mutsaers (Antwerpen), Van Rijswijk 
(Den Haag) en Smit. De voorzitter wenst de leden ten slotte 
op zijn Brabants een „zalig uiteinde" en deelt mede, dat de 
Januari-vergadering, in verband met de grote verloting, reeds 
om half acht aanvangt, waarna de vergadering wordt gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Bekendmakingen. 

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

Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, 
wordt verzocht hun contributie voor 1935 ä ƒ 4,— aan den 
penningmeester, den heer J. W. Wiggers, Minister Nelissen-
straat 26, Breda, over te maken vóór 1 Februari a.s. door 
storting of overschrijving op zijn postrekening 69326. Mocht 
hieraan niet worden voldaan, dan zal over de contributie, ver
hoogd met ƒ 0,25 incassokosten, per kwitantie worden beschikt. 
Na ontvangst van de contributie zal het bewijs van lidmaat
schap, gelijk met het zegel uit de verloting, worden toe
gezonden. 

Nieuwe leden. 
191. (S.E.Z.NK.). F. H. Bagchus, Overakkerstraat 20, Gin-

neken. (II) . 
162. (S.E.Z.BE.NK.). H. P. A. Holland, Ginnekenweg 76, 

Breda. (II) 
27. (-). Paul Schwank, Postmeister i. R., Steyr (Ober-

Oesterreich). 
11. (E) . K. E. König, Hendrik Jacobszstraat 27 II, Amster

dam, Z. (VII). 
Candidaat-leden. 

H. Klokke, Hooge Torenstraat 5, Gorinchem. (Voorgedragen 
door mr. A. den Dekker, te Gorinchem). 

M. H. A. Sitsen, gep. kap. K.N.I.L., Van der Wateringelaan 
272, Voorburg. (Voorgedragen door J. Rosman, te Breda). 

C. J. H. Haeck, Beekstraat 113, Epe, G. (Eigen aangifte), 
dr. G. A. Th. Dasbach, arts. Marialaan 13, Apeldoorn. (Eigen 

aangifte), 
dr. A. J. Ultée, Jac. Obrechtlaan 9, Bussum. (Eigen aangifte). 
P. S. Blom, Ant. Duijckstraat 65, Den Haag. (Eigen aangifte). 

Overleden. 
252. C. J. L. Blom, te Utrecht. (IV). 
301. Z. J. van der Bout, te Sneek. (IV). 
474. G. M. N. de Ruijter, te Dongen. (III). 

Bedankt als lid. 
453. J. Bottenberg, te Werkendam. (V). 
350. C. F. Huson, te Roosendaal. (III). 
268. G. Th. Ruberg, te Zwolle. (IV). 
471. H. E. Thaels, te Eindhoven. (VI). 

87. C. de Vries, te Kwadfk. (VII). 
Adreswijzigingen. 

134. S. J. J. van Eeusom, thans Amersfoortscheweg 72, Soes-
terberg. (Van VII naar IV). 

372. Eric Smith, thans Via Casserinetta 9a, Lugano 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 28 Januari 1935, des avonds 
te HALF ACHT UUR, in de bovenzaal van de „Beurs van 
Breda", te Breda. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Begrooting der Postzegelvereeniging „Breda" voor het jaar 1935. 

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

1. Vermoedelijk voordeelig saldo over 1934 . . . ƒ 100,— 
2. Contributie van 418 — 7 = 411 leden ä ƒ 4,— . - 1644,— 
3. Contributie en entree van in 1935 aan te nemen 

leden - 100,— 
4. 10 % van het verkochte in de rondzendingen . . - 500,— 
5. Verkochte nummerstempeltjes - 10,— 
6. Onvoorziene ontvangsten - 100,— 

Totaal der O n t v a n g s t e n ƒ 2454,— 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 December 1934. 
1 

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

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

Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars (418 X f 0,35) - 146,30 

3. Kosten van drukwerken, portefeuilles, enz. . . - 225,— 
4. Kosten van nummerstempeltjes en doosjes . . - 10,— 
5. Porti en bureaubehoeften secretaris . . . . - 100,— 
6. idem administrateur . . - 40,— 
7. idem penningmeester . . - 15,— 
8. idem sectiehoofden . . . - 200,— 
9. idem bibliothecaris . . . - 5,— 

10. Zaalhuur van het vergaderlokaal - 35,̂ — 
11. Kosten der jeugd-afdeeling - 25,— 
12. Kosten van elf maandelijksche verlotingen . . - 55,— 
13. Kosten der jaarlijksche algemeene verloting in 

Januari 1935 - 400,— 
14 Assurantie-premie - 20,— 
15. Kosten van afgevaardigden naar de Bondsver

gaderingen , . - 75,— 
16. Twee en twintigste jaarlijksche bijdrage aan het 

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

het 45-jarig bestaan der vereeniging in 1938 - 200,— 
19. Onvoorziene uitgaven - 17,70 

Totaal der U i t g a v e n . . ƒ 2454,— 

De penningmeester, J. W. WIGGERS. 

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

KORT VERSLAG der algemeene vergadering op Zaterdag 
29 December 1934, te Amsterdam. 

Tegen half negen opent de voorzitter de door 46 leden be
zochte vergadering en heet in het bijzonder welkom den heer 
Loman. Hij dankt allen, die hun beste krachten aan den feest
avond hebben gewijd, speciaal den heer Van der Hurk en de 
feestcommissie. Opgemerkt wordt, dat o. a. in Stamp Collec
ting zeer in het bijzonder vermeld staat, dat van de „Mel
bourne-race" alleen de post door de „Uiver" overgebracht 
officieel is; alle andere heeft geen waarde. De beeren Manu
hutu (6), Kastein (4), Knaap (2), De Roever (2) en Helm-
holt (2) krijgen een kleine verrassing, omdat zij in het af-
geloopen jaar de meeste leden hebben aangebracht. De notulen 
der vorige vergadering worden goedgekeurd. De Bondspenning
meester heeft bedankt voor de geschonken ƒ 100,—. Naar aan
leiding van de gedane vraag, of het gewenscht is op een 
Philatelistendag een congres te houden, wanneer er tevens een 
tentoonstelling wordt gehouden, wordt besloten te adviseeren 
geen congres te houden. Een levendig debat ontspint zich over 
de vraag, of het gewenscht is, dat een ieder, die de algemeene 
Bondsvergadering bijwoont, daar ook het woord mag voeren. 
Hoewel wij betreuren, dat er af en toe dingen gebeuren, welke 
niet door den beugel kunnen, blijkt de meerderheid der ver
gadering er toch voor te zijn, dat een ieder er het woord moet 
kunnen voeren, daarbij rekenend op een ieders gezond ver
stand en op een goede wellevendheid. 

De voorzitter leidt hierna in de wijze van toekenning van 
den beker op het congres. Hjj is het met de toewijzing niet 
eens; de laatste jaren werd hij gegeven aan personen, die 
hem, volgens hem, niet verdienen. Zuiver wetenschappelijke 
voordrachten worden totaal onvoldoende beoordeeld. Voorge-
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steld wordt den Bond te adviseeren een jury te benoemen, 
bestaande uit één lid van elke vereeniging; deze beslist. 

Het lid Vernooijs wordt met algemeene stemmen geroyeerd 
wegens het niet nakomen zijner verplichtingen. 
Ingekomen is nog een schrijven van de bemanning van de 
„Uiver", waarin deze dankt voor onze bijzondere belang
stelling. Bij de ballotage worden de beeren Determann, Bro-
met. Scheurleer en Staal met algemeene stemmen aangenomen. 
Tijdens de pauze laat de heer Cortenbach zijn collectie on
gebruikt Nederland zien, waarvoor de voorzitter hem harte
lijk dank zegt. Na een veiling van 20 kavels volgt de algemeene 
verloting, waarbij uit de bus komen de nrs. 43, 344. 312, 33 
81, 150, 282, 159, 50, 10, 108, 15, 8, 58, 320, 24, 195, 26, 30, 
102. 80, 97, 111, 332 en 348. 

Na allen een gelukkig 1935 te hebben toegewenscht, sluit 
de voorzitter om kwart voor elf te vergadering. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
J. Bromet, Palestrinastraat 16, Amsterdam. (Eigen aangifte). 
A. Determann, Dan. Willinkplein 15, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door R. Siegmund). 
N. J. Staal jr., Van Speijckstraat 111 III, Amsterdam, W. 

(Eigen aangifte). 
P. M. Scheurleer, J. P. Heijestraat 186, Amsterdam, W. (Voor

gesteld door C. Driesen). 
Verbetering. 

K. F. Douw van der Krap, te Djember (Java). 
Geroyeerd wegens wanbetaling. 

M. Vernooijs, Eendrachtstraat 14, Amsterdam . 
Bedankt als lid. 

W. F. Schön, Amsterdam, W. 
A. G. Dekker, Amsterdam, W. 
J. J. Granpré Molière, Batavia. 

Adresveranderingen. 
dr. J. A. Lente, Randweg 142b, Rotterdam, Z. 
W. W. Heimholt, Dintelstraat 106 II, Amsterdam, Z. 
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P. B. de Ridder, Blaricumscheplein 11, Den Haag. 
Nummeropgave. 

72. Th. H. ten Hulscher, Deventer. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 19 Januari 1935, des 
avonds te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 26 Januari 1935, des avonds 
te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secr.-Penningm.: H. F. J. KAUB, Stadhouderslaan 21, Utrecht. 

VERSLAG der algemeene ledenvergadering van Dinsdag 18 
December 1934, des avonds te 8 uur, in Hotel de l'Europe, 
Utrecht. 

Aanwezig 37 leden en 1 introducé, mevrouw Van Tielraden. 
De voorzitter opent de vergadering en vraagt den secretaris 
de notulen der vorige vergadering te lezen. Deze worden on
gewijzigd gearresteerd. Nu richt de heer De Bas zich tot 
den heer Van der Horst en feliciteert hem nogmaals namens 
de vereeniging met zijn gouden huwelijksfeest. De heer Van 
der Horst dankt het bestuur en de leden, ook namens zijn 
echtgenoote, voor de prachtige bloemen, hem door de ver
eeniging geschonken. Hij biedt ons vele falsificaten aan voor 
ons falsificatenalbum en verschillende mooie zegels voor de 
verloting. Deze worden dankbaar aanvaard. 

Over de Januari-vergadering deelt de voorzitter ons mede, 
dat de heer Vredenduin ons zijn curiosa 1914-1923 en uit
sluitend van België zal tentoonstellen en hierover een causerie 
wil houden. Ook de heer Raatgever zal zijn oorlogszegels (op 
briefstuk) van alle landen met een verklarend woord bij ons 
inleiden (zie hieronder). Mevrouw Van Tielraden wordt met 
algemeene stemmen tot lid onzer vereeniging aangenomen en 
met een hartelijk welkomstwoord van onzen voorzitter in onze 
gelederen opgenomen. (De heer Jurg, ons tweede candidaatlid, 
had zijn aanvrage tot het lidmaatschap ingetrokken). 

Nu wordt den leden gelegenheid geboden ,de schitterende 
collectie Saargbeide (compleet) van den heer De Bruijn te 
bezichtigen. 

Op len Kerstdag hoopt de heer Moesman zijn 75en verjaar
dag te gedenken. De heer De Bas feliciteert hem nu reeds 
namens de vereeniging en wenscht hem nog vele gelukkige 
jaren toe. Nu richt de voorzitter zich tot den scheidenden 
secretaris. Hij dankt hem hartelijk voor alles wat hij voor 
de vereeniging heeft gedaan. 

De heer Van Gittert zegt, dat de taak van de beoordeelings-
commissie ditmaal al bijzonder gemakkelijk was. Slechts één 
inzending en dan zoo perfect in orde, dat we niet anders 
kunnen dan den heer De Bruijn de volle bekroning geven 
voor zijn magnifieke, complete verzameling Saargebied. Nu 
volgen nog verloting en veiling en zoo is ook deze laatste 
vergadering onzer vereengiing in 1934 ten einde. De voorzitter 
wenscht allen leden prettige feestdagen, een gelukkig einde 
des jaars en een schoon begin toe. H. v. R. 

Nieuw lid. 
mevr. Van Tielraden-Wanka, Van Wijckskade 25, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 21 Januari 1935 bö den 

heer Cortenbach. 
Groote algemeene vergadering en propaganda-avond op 

Dinsdag 29 Januari 1935, des avonds te 8 uur, in Hotel de 
l'Europe, Utrecht. 

Agenda. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4. Tentoonstelling van oorlogscuriosa op philatelistisch gebied 
van de beeren Vredenduin en Raatgever. Het onderwerp, waar
over de heer Vredenduin zal spreken, heet: „Cartophilatelie 
in het algemeen en van Nederland en België in het bijzonder 
(1914-1923)". Ook de heer Raatgever wil enkele toelichtingen 
geven. 5. Eventueel veiling of rondvraag en sluiting. 

Dames-introducée's zijn op dezen propaganda-avond van 
harte welkom, 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK jr.. Van Merlenstraat 89, Den Haag. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donderdag 
27 December 1934, in hotel De Gouden Kroon, Den Haag. 

Niettegenstaande het minder aangename weer waren voor 
deze laatste vergadering nog een groot getal leden opge
komen, die door den voorzitter hartelijk welkom werden ge-
heeten. De notulen gingen zonder op- of aanmerkingen door 
en bij de ingekomen stukken was niets bijzonders. Overge
gaan kon dus worden tot de verkiezing van de voorgehangen 
candidaten, die met algemeene stemmen tot lid werden aan
genomen. De heer Van der Werff, die aanwezig was, werd 
door den voorzitter gelukgewenscht. De heer Van 't Haaff 
werd, onder applaus, bij acclamatie tot commissaris gekozen. 

De voorzitter deed daarna nog mededeeling van eenige in
terne zaken, die door het bestuur werden geregeld en deelde 
verder mede, dat onze directeur van den verkoophandel nog
maals de volle aandacht vroeg voor de boekjes in de rond-
zending. Er zijn enkele leden, die zich niet aan de voorschrif
ten houden, vooral aan het zoo hoog noodige voorschrift, dat 
zij mededeeling moeten doen zoodra zä de boekjes hebben 
doorgezonden. Deze mededeeling blijft nogal eens achterwege 
en ieder begrijpt, dat dit voor den goeden gang van zaken 
fnuikend is! Ook moet elke zending, waaruit is gekocht ge
worden, direct worden afgerekend. Den leden, die deze schoen 
past, wordt dringend verzocht aan de geregelde circulatie wel 
mede te willen werken tot nut en genoegen van allen. De 
directeur van den verkoophandel, die zich, zooals wij allen 
weten, geheel en al belangeloos met volle toewijding aan den 
verkoophandel wijdt, verdient ons aller medewerking; hij 
heeft inderdaad een zéér omvangrijke taak; die te verlichten 
zal ons allen toch aangenaam zijn. 

De veiling bestond uit té groote kavelingen; daardoor een 
klein resultaat. Na een geanimeerde verloting sloot de voor
zitter de vergadering, na den leden allen een prettig einde en 
begin te hebben toegewenscht. A. S. jr. 

Bedankt als lid. 
R. J. A. Stoup, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
H. Nederlof, Frambozenstraat 62, Den Haag. 
J. C. van der Kaaij, Hospitaalweg, Bondjei (Ned.-Indië). 
Roelf Boekema, Prinsestraat 63, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
ir. J. van Noppen, Frankenslag 388, Den Haag. 
E. L. van Swieten, Deurloostraat 56, Amsterdam, Z. 
W. J. Pollé, Van Fauckenbergplein 11, Voorburg. 
J. van der Werf, Valkenboschlaan 19, Den Haag. 
mevr. E. J. van den Bosch-Engelberd, Adm. de Ruijterweg 136, 

Amsterdam, W. 
J. Gidding, Accubastraat 50, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 24 Januari 1935, des avonds te 

8% uur, in hotel De Gouden Kroon, Frederik Hendriklaan 119, 
Den Haag. 

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

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

VERSLAG der algemeene vergadering van Donderdag 28 De
cember 1934, in het ,Zuid-Holandsch Koffiehuis", Groen-
markt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 52 leden. De heer Verhoeff is met kennisgeving 
afwezig. Buiten de maandbladen der bibliotheek zijn interes-
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santé brieven van de Londen-Melbourne-race van de heeren 
Lorang, Hart en Kirchner te zien; bovendien een brief van het 
eiland Wetter (N.O.I.), waarop in plaats van een zegel een 
lak met wit-met-zwarte veer; ook nog een paar 2 c. Nederland, 
waarvan de graveering voor een groot deel weg is, evenals bij 
een nieuwe 12>^ c. Ned.-Indië. Falsificaten zijn geschonken 
door de heeren Vos en De Mare. 

De heer Kirchner doet mededeeling van een nieuwe aan
winst voor de bibliotheek. 

De voorzitter deelt mede, dat wij in de volgende vergadering 
op de agenda een punt krijgen in den geest van het voorstel-
Melsert. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Bij de ledenverkiezing wordt besloten eenige eandidaat-leden 

voorwaardelijk aan te nemen, om hen nog het volle jaar 1935 
lid te laten worden. 

De ledenverkiezing levert den uitslag: 43 stemmen vóór en 
2 blanco. De heeren J. Th. van Eijkeren en R. P. Kleppers 
worden daarna door den voorzitter op de gebruikelijke wijze 
geïnstalleerd. 

Bij de verloting krijgt de heer Van Leijden den len prijs. 
Na de veiling sluit de voorzitter, wijst op deze laatste ver
gadering in 1934 en wensch voor de aanwezigen als voor de 
vereeniging een goed uiteinde en een goed begin voor het 
nieuwe jaar. J. N. H. v. R. 

Bij vergissing afgevoerd (blijft dus lid). 
111. dr. F. Emmerling, Äussere Prinzregentesstrasse 23 III, 

München. 
Nieuwe leden. 

684. R. Buning, Zijdeweg 22, Wassenaar. 
685. A. van Dijk, Meidoornstraat 142, Den Haag. 
686. M. du Jour, Corn. Krusemanstraat 60 beletage, Amster

dam, Z. 
687. W. J. van der Zwan, Van Galenstraat 94, Zwolle. 
688. H. Hakeboom, Kimopstraat 4, Zwolle. 
689. T. D. Tulp, Jufferenwal 9, Zwolle. 
690. ir. A. C. de Jong, Burgemeesterpark 27, Driebergen. 
691. J. F. L. van der Waart, Willemsweg 262, Nijmegen. 
692. J. Th. van Eijkern, Molenstraat 29, Den Haag. 
693. E. H. Ferguson, p/a mevr. Treu, Valeriusstraat 214, 

Amsterdam, Z. 
694. Spiros Ch Papassotiriou, Alopekisstreet 12, Athene. 
695. H. H. Vlasbloem, Vaillantlaan 43, Den Haag. 
696. A. G. J. Athmer, Ubbergsche Veldweg 69, Nijmegen. 
697. M. H. van Tilburg, Perenstraat 48, Den Haag. 
698. C. F. Grömert, Corn, van der Lijnstraat 20, Den Haag. 
D. 699. G. van Hemert, Corn, de Wittstraat 29, Dordrecht. 

(Afdeeling Dordrecht). 
Onder voorbehoud van reclame). 

700. J. Verhoef, p /a Pension M. Vandewijnckel, Riouwstraat 
190, Den Haag. 

701. J. de la Bije, Puchsiastraat 3, Den Haag. 
702. P. H. J. Helder, Veerallee 32, Zwolle. 
706. M. Kuiper, (oud-lid), Loenenschestraat 128, Den Haag. 
703. mej. L. J. Baudet, Van Halewijnplein 41, Voorburg (Z-H.). 
704. B. Lubbers, Heijmanslaan 9a, Groningen. 
705. R. P. Kleppers, Herderslaan 37, Den Haag. 
706. J. van Dam, Hofwijkstraat 25, Voorburg. 

Jeugdlid afdeeling Dordrecht. 
L. van der Schulp, Alsvcetstraat 26, Dordrecht. 

Verbetering. 
680, G. van der Puijl moet zijn: G. J. van der Puil, Daguerre-

straat 67, Den Haag. 
Overleden. 

326. W .C. Eijckelhof, Den Haag. 
Bedankt. 

88. H. C. Colpaert, Sas van Gent. 
128. ds. P. Bootsma, Zuilen a. d. Vecht. 
351. mevr. J. de Groot-van Leeuwen, Den Haag. 
610. J. A. D. Lindeman, Delft. 
486. C. Jager, Tiel .(Afdeeling Tiel). 
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Adresveranderingen. 
485. P. J. Clarijce, Zieke 185, Den Haag. 
538. A. M. Saris, Theresiastraat 285, Den Haag. 
129. E. H. Schram, W. van Abcoudelaan 24, Driebergen. 
273. B. van Asperen Vervenne, Thorbeckelaan 337, Den Haag. 
562. dr. D. F. van Slooten, Binnenweg 90, Heemstede. 
654. jhr. A. B. Goldman, Ned.-Ind. Gas Mij., Medan, S.O.K. 

Candldaat-leden. 
ir. R. Vogel, Van Reesstraat 19, Den Haag. (Voorgesteld door 

0 . J. van der Meer). 
L. Gols, Assendorperdijk 33/7, Zwolle. (Voorgesteld door A. 

Hofman). 
H. van Brummen, Bitterstraat 95, Zwolle. (Voorgesteld door 

A. Hofman). 
G. Th. Ruberg, Assendorperstraat 166, Zwolle. (Voorgesteld 

door A. Hofman). 
Mededeelingen afdeeling Dordrecht. 

Den leden wordt verzocht er goede nota van te nemen, dat 
voortaan niet meer vergaderd wordt in „Americain", doch in 
„Taveerne Ter Merwe", Scheffersplein; verder, dat de extra 
ruilavond, welke op 16 Januari was vastgesteld, is uitgesteld 
tot Woensdag 23 Januari, ook Scheffersplein, en ten slotte 
verzoekt ondergeteekende met den meesten aandrang, de rond-
zendingen op tijd door te geven. Den laatsten tiid hapert hier 
nog wel eens wat aan. A. ROUWENHORST. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te IVt uur, ledenvergadering te 8 uur, 

op Woensdag 23 Januari 1935, in het Zuid-Hollandsch Koffie
huis. Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen .4. Ledenverkiezing. 
5. Prijsvraag. 6. Verkiezing feestcommissie 1936. 7. Verloting. 
8. Veiling. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou
wenhorst, Celebesstraat 29), den len Woensdag der maand. 

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

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: 7% uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 19 De
cember 1934, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 18 leden. Na opening door den voorzitter worden 
de notulen van de vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. 
De voorzitter deelt mede, dat ons lid dr. Valkema Blouw in de 
Februari-vergadering een causerie zal houden over de Oosten-
rijksche zegels. Het candidaat-lid A. ten Haaf wordt hierna 
als lid aangenomen. De heer Te Winkel doet het voorstel om 
weer eens het een en ander van eikaars verzamelingen te laten 
zien, naar aanleiding waarvan de leden worden verzocht op 
de eerstvolgende vergadering hun zegels van Zwitserland 
mede te brengen. Nadat de gebruikelijke maandelijksche ver
loting onder de aanwezigen heeft plaats gehad, sluit de voor
zitter het officieele gedeelte van de vergadering, waarna nog 
vele zegels door middel van de roulette worden verkaveld. 

C. R. 
Nieuw lid. 

23. A. ten Haaf, Joh. de Wittlaan 10, Arnhem. 
Candidaat-lid. 

J. J. Homoet, Steijnstraat 17, Arnhem. 
Bedankt als lid. 

154. J. H. Otten, Arnhem. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 30 Januari 1935, des avonds 
te 8 uur, in „National", te Arnhem, 



v i l NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 JANUARI 1935 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 13 November 1934, 
des avonds te half acht, in restaurant Suisse, Beursplein, 
Rotterdam. 

Aanwezig 17 leden, terwijl als introducé de heer A. J. van 
Senus welkom wordt geheeten en als lid aangenomen. De 
voorzitter, de heer Van Harderwijk, was met kennisgeving af
wezig. De vergadering wordt gepresideerd door den heer 
Weijer, die allereerst de notulen laat lezen. Lngekomen was 
een schrijven van ons lid, den heer N. te Amsterdam, die 
eenige opmerkingen heeft over de luchtpostverzending der 
speciale vluchten, b.v. met de „Uiver". Waarom werden deze 
zegels op de brieven niet met een speciaal stempel behandeld? 
Nu dragen de brieven verschillende data en zoo wordt de 
waarde ervan philatelistisch minder. Uit de bijgevoegde brie
ven blijkt, dat het hoofdbestuur der P.T.T. geen andere moge
lijkheid ziet en het speciale stempel beter op de brieven kan 
worden aangebracht. De vergadering vindt na bespreking 
geen termen aanwezig als club hierover adressen te richten, 
doch is het eens met den schrijver, dat ook het stempel op ds 
zegels de waarde zou doen stijgen. Waar de Philatelisten voor 
een deel helpen medewerken aan deze vluchten, zou men in 
die richting allicht iets kunnen doen. 

Hierna volgt de bezichtiging der collectie Suriname van den 
heer Frenkel, die velen doet genieten. Menige verklaring bij 
het passeeren der bladen verschaft nauwkeurig observeeren 
en de voorzitter brengt na afloop zeer zeker een woord van 
dank namens alle aanwezigen. Hierna verloting en rondvraag. 

L. W. I. 
VERSLAG der jaarvergadering op Dinsdag 11 December 1934, 

in restaurant „Suisse", Beursplein, Rotterdam. 
Te ruim half acht opende de voorzitter deze jaarvergadering, 

welke door ruim 20 leden bezocht was; allereerst werden de 
notulen der vorige vergadering gelezen en ongewijzigd goed
gekeurd. 

Hierna las de secretaris het jaarverslag der vereeniging, 
waarin hij een overzicht gaf over de werkzaamheden der club 
in het afgeloopen jaar, terwijl de voornaamste gebeurtenissen 
nadep werden belicht. Het ledental was ongeveer op dezelfde 
hoogte gebleven, terwijl de deelname van eenigen onzer op de 
tentoonstelling te Amsterdam weer mooie onderscheidingen 
had gebracht. Met een applausje ontving hij voor de redactie 
bij monde van den voorzitter den dank der vergadering. 

Hierna kwam het verslag van den boekbewaarder, waarin 
mededeeling werd gedaan omtrent de bibliotheek en den lees-
cirkel der club. Meerdere uitbreiding en speciaallectuur om
trent een en ander aan te schaffen, was naar het oordeel van 
den heer Weijer wel gewenscht. De voorzitter bracht hem 
eveneens een hartelijk woord van dank namens de club. 

De keuringscommissie kon kort zijn, daar er geen zegels 
waren aangeboden. De verkoopcommissaris gaf een overzicht 
van de boekjesrondzending, waarbij een bedrag aan den pen
ningmeester kon worden afgedragen. De voorzitter dankte 
den heer Frenkel voor zijn beheer, waarna de penningmeester, 
de heer G. N. Bakker, zijn verslag omtrent de financiën aan
bood. Hierna kwam er voor de vergadering een moment, dat 
waar even een beeld gaf omtrent de amicale, vriendschappe
lijke verhouding. Wat was namelijk het geval? Onze penning
meester had het punt, liggende tusschen 25 jaar lid der ver
eeniging en 20 jaar penningmeester bereikt. In een hartelijke 
toespraak werd de heer Bakker nu het middelpunt, waarna 
allereerst een lauwerkrans te voorschijn kwam, ten einde de 
oprechte gevoelens der leden te vertolken, hierna kwam een 
keurige portefeuille, waarin de initialen van den jubilaris. 
Een paar leden hadden nog een aparte tuil meegebracht, zoo
dat een en ander een oogenblik van aangename afwisseling 
bracht op onze jaarvergadering. Nadat de heer Bakker allen, 
die hadden meegewerkt aan deze spontane uiting van mede
leven op de club, zijn dank had gebracht, werd na decharge 
over het beheer de begrooting voor het volgende vereenigings-

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

jaar behandeld. Het bestuur werd in zijn tegenwoordige samen
stelling by acclamatie herbenoemd, evenals de keurings
commissie. 

Een voorloopige commissie van drie werd benoemd voor het 
onderzoeken van de mogelijkheid, wat te doen ter gelegenheid 
van het 30-jarig bestaan. In een volgende vergadering zal een 
en ander verder worden besproken. De secretaris zal een ant
woord verzenden betreffende een paar vragen, gedaan door 
den Bond. De uitslag der verlotingen werd bekend gemaakt, 
waarna nog een verloting van een paar zegels werd gehouden. 
Hierna sloot de voorzitter deze zeer geanimeerde vergadering. 

L. W. I. 
Aangenomen als lid. 

A. J. van Senus, Avenue Concordia 98, Rotterdam. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering van Vrijdag 21 
December 1934, te Haarlem. 

Te ruim 8.15 uur gedenkt de voorzitter het zoo juist T)ekend 
geworden treurige nieuws van de „Uiver", waarna de secre
taris gelegenheid krijgt de notulen der vorige vergadering 
voor te lezen; deze worden goedgekeurd. Punt 3 der agenda, 
inhoudend een voorstel, om alinea 2 van artikel 6 der konink
lijk goedgekeurde statuten te schrappen, komt vervolgens in 
bespreking. Reeds was op de aan alle leden gezonden convo
caties bekend gemaakt, dat het bestuur tegen dit voorstel was, 
terwijl ook van meerdere leden bericht werd ontvangen, dat 
zij de bestuursmeening deelden. Verschillende personen voeren 
hieromtrent het woord; bij stemming blijkt bedoelde statuten
wijziging door slechts 12 van de 31 aanwezige stemgerech
tigden gesteund te worden, zoodat het voorstel verworpen is. 

Bij de rondvraag vraagt een der aanwezigen naar het lot 
der aangeteekende per „Uiver" verzonden stukken, naar aan
leiding waarvan een ander nog wijst op het doel van „aan-
teekenen", wat nog niet allen schijnen te weten. Deze samen
komst wordt weer met een verloting onder de aanwezigen 
besloten. Op de volgende ledenvergadering zal de collectie 
Nederland en Koloniën van den heer Rol ter bezichtiging aan
wezig zijn. H. W. 

Voorgesteld als lid. 
J. W. Noë, Schotersingel 111, Haarlem. 
mr. A. J. de Wolff, Arent Krijtstraat 1, Diemen. (Voorge

dragen door J. H. Meesman). 
Bedankt als lid met 1 Maart 1935. 

14. M. Vermeer, Lisse. 
46. T. G. de Vries, Leeuwarden. 

256. J. H. van der Smissen, IJmuiden. 
Adreswij zigingen. 

248. P. J. A. Varekamp, thans Kanonnenweg 1, Medan 
(Sumatra). 

135. J. M. J. Bouwmeester, thans Amaliastraat 11, Den Haag. 
177. D. K. Taconis, thans Tetterodestraat 10, Haarlem. 

55. mej. M. Reerink van Cheribon, thans Nie. van der Laan
straat 31, Haarlem. 

234. A. G. de Boer wordt Van Wickevoort Crommelinstraat 18, 
Haarlem, N. 

Ledenvergadering. 
De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden op Vrijdag 

25 Januari 1935, des avonds te 8 uur, in het gebouw van den 
Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

SCHAUBEK 
POSTZEGELALBUM 
W E R E L D B E K E N D . 

Veptegenwoopd igeps voop N e d e p l a n d ; 
GEBR. ABRAHAMS, DEN HAAG. (533) 
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Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 20 December 1934, in restaurant „Suisse", Groningen. 

Aanwezig 18 leden en 1 introducé. De voorzitter opent te 
8.30 uur deze vergadering met een woord van welkom tot de 
aanwezigen, in het bijzonder tot den heer Scholtens, die voor 
het eerst als lid aanwezig is, en tot den introducé, den heer 
Bottinga. De voorzitter deelt mede, dat in verband met de 
Kerstdagen de vergadering in plaats \an op den traditioneelen 
Maandag reeds nu wordt gehouden. Vervolgens feliciteert hij 
den heer mr. Sietsema met diens benoeming tot voorzitter van 
een stembureau in het Saargebied. De secretaris leest dan de 
notulen voor van de vorige vergadering, welke onveranderd 
worden goedgekeurd. Mededeeling wordt gedaan van de in
gekomen stukken. Over de herdenking van het 20-jarig bestaan 
der vereeniging in 1935, welk punt dan aan de orde wordt ge
steld, ontspint zich een geanimeerde discussie. Het bestuur zal 
zoo spoedig mogelijk met nadere voorstellen komen. 

Bij de ballotage wordt het candidaat-lid, de heer M. Mar-
chand, te Baarn, met algemeene stemmen als lid aangenomen. 
Als gebruikelijk worden weer eenige mooie zegels verloot. Na 
de pauze bespreekt de voorzitter nog eens de prijsnoteering 
in den nieuwen Yvert, zulks naar aanleiding van het artikel 
in het Maandblad. Van de rondvraag maakt geen der leden 
gebruik. Nadat de voorzitter nog heeft medegedeeld, dat in de 
volgende vergadering een tentoonstelling zal worden gehouden 
van vliegbrieven, wordt de vergadering gesloten. A. C. S. 

Nieuw lid. 
78. M. Marchand, Krugerlaan 10, Baarn. 

Candidaat-lid. 
S. Bottinga, J. C. Kapteijnlaan 12a, Groningen. (Voorgesteld 

door H. Kamstra). 
Verzoek. 

Leden, die interessante vliegbrieven in hun bezit hebben, 
worden beleefd verzocht deze op de Januari-vergadcring mee 
te brengen. 

Mededeeling. 
De leden, die ter vermijding van dispositiekosten de contri

butie voor 1935 wensehen over te maken, kunnen dit c'ocn door 
het bedrag te storten op giro 128363, ten name \ran den heer 
S. S. Ongering, Groningen. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 28 Januari 1935, beursavond 

op Donderdag 14 Februari 1935, beide des avonds te 8.15 uur 
in restaurant „Suisse", Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 16 De
cember 1934, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijt
hof, te Maastricht. 

Aanwezig 24 ledeti. De voorzitter opent de vergadering; de 
secretaris leest de notulen van de vorige vergadering voor, 
welke worden gearresteerd. De heer Ver zijl dankt namens de 
vereeniging den secretaris, die voor de verzeiiding van de 
„Snip"-stukken voor de leden heeft gezorgd. BiJ de ingekomen 
stukken is een brief van de firma Mebus betreffende arn-
bieding van albums; verder een schrijven van den postdirecteur 
van Curagao, die mededeelt, dat de overdruk-luchtpostzegels 
van 10/20 cent geheel zijn uitverkocht; benevens twee brieven 
van den Bond, die door de vergadering worden besproken. 
Over het aanschaffen van nieuwigheden zullen de leden een 
circulaire ontvangen. De zegels, bestemd voor het vereeni-
gingsspel, zullen uit in te zenden boekjes van de leden wor
den genomen. Met meerderheid van stemmen wordt besloten, 
dat in het vervolg bij het vereenigingsspel bij eiken robber 
een deelnemer slechts één prijs kan winnen. 

Als kascommissie worden de beeren De Plönnies en Wesly 
benoemd. Volgens rooster zijn aan de beurt van aftreden de 
penningmeester en de Ie commissaris, respectievelük mejuf
frouw Maussen en de heer Verwilst; zij zijn terstond her
kiesbaar. 

De gratis-verloting en het gebruikelijke vereenigingsspel 
vormen het slot van dezen gezelligen avond. J. H. 

Candidaat-lid. 
J. Plasberg, St. Lambertuslaan 31, Maastricht. (Voorgedragen 

door A. A. van Nijnatten). 
Bedankt. 

19. A. Prevoo, Maastricht. 
21. L. Benjamins, Amsterdam. 
68. mevr. Kuijlman, Den Haag. 
52. L. Pagnier, Maastricht. 

Afgevoerd. 
7. Vernooijs' Postzegelhandel, Amsterdam. 

12. ir. F. Happé, Sragen (Java). 
Adreswijziging. 

36. mr. A. L. A. Meilink, thans Jacob de Graefflaan 32, Den 
Haag. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 21 Januari 1935, jaarvergadering; 
Maandag 4 Februari 1935, beurs; 
Maandag 18 Februari 1935, vergadering. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: H. MEIJER, Kanaalweg 108, Den Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 21 
December 1934, in de zaal van den heer Van Weelde, 
Den Helder. 

Om half regen opent de voorzitter deze vergadering en 
heet allen welkom. Drie nieuwe leden worden aangenomen, 
n.1. de beeren Bruin, Brouwer en Jongepier. Alvorens tot be
handeling der agenda over te gaan, herdenkt de voorzitter de 
zoo droevig om het leven gekomen bemanning en passagiers 
van onze „Uiver". Daarna krjjgt de secretaris gelegenheid tot 
voorlezing van de notulen der vorige vergadering, welke on
veranderd worden goedgekeurd. Aan het Bondsbestuur zal 
bericht gezonden worden, dat onze vereeniging meent, dat op 
de Bondsvergadering ook belangstellenden hec woord moeten 
kunnen voeren, mits dit door de vergadering goedgekeurd 
wordt, en tevens ter gelegenheid van deze vergadering een 
congres te houden, daar dit altijd zeer interessant is voor af
gevaardigden van vereenigingen, welke ver van het centrum 
verwijderd liggen en de deelnemers ruimschoots gelegenheid 
overhouden om toch de tentoonstelling te bezichtigen. 

De beeren Krijger, Gottmer en De Snaijer stellen zich be
schikbaar voor het in orde brengen van het ruilboek, terwijl 
de heer J. Wit zich opgeeft als hoofd van de 4e sectie. Den 
heer Walter wordt dank gebracht voor zijn bemoeiingen in
zake het koopen en verkoopen van zegels voor de vereeniging, 
hetwelk, zooals het zich nu laat aanzien, wel succes zal 
hebben. Besloten wordt hem een voorschot te geven, dat onder 
beheer blijft van de daarvoor benoemde commissie. 

Nadat de voorzitter alle leden een vroolijk Kerstfeest en 
een gelukkig Nieuwjaar gewenscht heeft, sluit hij het offi-
cieele gedeelte en blijft men nog geruimen tijd bijeen. H. M. 

Nieuwe leden. 
J. N. Bruin, Koogerstraat, Den Burg (Texel). 
C. Brouwer, Ie Wilhelminadwarsstraat, Den Helder. 
J. Jongepier, Van Galenstraat 64, Den Helder. 

Adresveranderingen. 
P. C. Wouters, Soembastraat 38, Den Helder. 
M. Quant, Weezenstraat 9, Den Helder. 
H. van Haaien, Krugerstraat 23, Den Helder. 
C. van Lejjden, Kajoon 44, Pension Justina, Soerabaja (Java). 

J . K. R IETDIJK, — POSTZEGELVEILINGEN. 



IX NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 JANUARI 1935 

Bekendmaking. 
De buitenleden worden erop attent gemaakt, dat de contri

butie welke 3 maanden na den vervaldatum niet binnenge
komen is, per postkwitantie, verhoogd met incassokosten, ge-
ind wordt. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Vrijdag 

25 Januari 1934, in de zaal van den heer Van Weelde, Den 
Helder. 

Wedstrijd: Olympiade-zegels 1928. Ceuserie: „Catapult-
vluchten" door den heer H. Meijer. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 17 De
cember 1934, te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom, in het bijzonder twee dames, n.1. één candidaat-lid en 
één genoodigde. Het is een genoegen, dat hij na enkele jaren 
weer kan spreken van „dames en beeren", waarmee hij zich 
nog eens vergist. Hij hoopt dan ook, dat zij den weg zullen 
banen voor meerdere dames-leden. 

De notulen worden voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aange
nomen. Er zijn twee candidaat-leden, waarover thans gebal
loteerd wordt, onder voorbehoud van eventueel in te brengen 
bezwaren na publicatie in het Maandblad. Zij zouden anders 
tot einde Januari moeten wachten, en wordt in zooverre van 
het reglement afgeweken. Beiden worden vervolgens met al-
gemeene stemmen als lid aangenomen, waarna mevrouw Stump 
door den voorzitter op geestige wijze als lid geïnstalleerd 
wordt 

Van de rondvraag wordt ruimschoots gebruik gemaakt. De 
heer Uitenbosch opent de rij en vraagt wat bet bestuur doet 
om onder niet-leden meer bekendheid over de vereeniging te 
geven. Hij meent, dat de vereeniging niet voldoende bekend is. 
De voorzitter antwoordt, dat reeds meerdere verzamelaars tot 
onze vergaderingen werden uitgenoodigd. Tevens neemt een 
lid, die ook medewerker van het Limburgseh Dagblad is, aan
kondigingen en verslagen onzer vergaderingen in dit blad op. 
De heer Closset merkt op, dat in het Maandblad zulke korte 
verslagen van onze vereeniging voorkomen, waarop de voor
zitter antwoordt, dat zulks op aandringen van de zijde van 
het Maandblad geschiedt. De heer De Rouw zou ook aan het 
philatelistenloket bekendheid aan de vereeniging willen geven. 
Een goed idee leek, om er doorzichtige enveloppen, bedrukt 
met naam der vereeniging, te verstrekken. Dit zal in over
weging genomen worden, maar eerst moet aan den post
directeur gevraagd worden of er geen bezwaren tegen zijn. 

Verder wordt opgemerkt, dat de afstempelingen te Heerlen 
meer dan duidelijk zijn. De stempels lijken afgesleten, waar
door afdrukken ontstaan, die de zegels meestal als verzamel
object waardeloos maken. 

De secretaris meent de Nederlandsche Eurona-albums wel 
te mogen aanbevelen en juicht het toe, dat wij eens eindelijk 
een Nederlandsche uitgave hebben. 

D? heer Uitenbosch brengt de tentoonstelling ter sprake 
en stelt voor na afloop een gezelligen avond te houden. Dit 
voorstel vindt algemeene instemming en de aanwezigen zeggen 
dan ook toe, hieraan mede te zullen doen. De voorzitter spoort 
allen nog eens aan, opdat niemand met een inzending op de 
tentoonstelling ontbreke. 

Tot leden van de commissie voor regeling van de jaarlijksche 
verloting worden weder benoemd de beeren Bloemen, Closset 
en Schoenmakers, bij wie zegels voor de verloting kunnen 
worden ingeleverd. Voor de veiling komt meer belangstelling. 
Zij heeft een aangenaam en vlot verloop. Er worden 18 kavels 
verkocht. Hierbij zij ook nog vermeld, dat op Zaterdag 8 De
cember 's middags een beurs en ruilbijeenkomst werden ge
houden, waar ook verschillende niet-leden aanwezig waren. 
Tot slot heeft de gratis verloting plaats, waarna de verga
dering gesloten wordt, P. S. 

Nieuwe leden. 
mevr. M. I. G. Stump, Laanderstraat 22, Heerlen, 
dr. J. Berger, Dr. Nolensstraat, Terwinselen. 

Candidaat-lid. 
mej. C. Mackay, Esschenweg 28, Heerlen. 

Adreswij zigingen. 
ir. W. H. J. Hol, thans Pieterskade 15, Maastricht. 
J. W. de Vries, thans Kapellestraat 14, Bussum. 

Mededeeling. 
De leden worden beleefd verzocht bun contributie 1935 

(ƒ 4,—) vóór 1 Februari te voldoen. Na dien datum zal op hun 
kosten over het bedrag worden beschikt. Er zijn ook nog 
eengie bedragen uit rondzendingen te voldoen, welke men 
eveneens gelieve te vereffenen. 

De penningmeester. 
Gironummer 144344 Heerlen. P. SCHOENMAKERS. 

Tentoonstelling. 
De onderlinge tentoonstelling zal gehouden worden in Hotel 

du Nord, op Zondag 27 Januari 1935, van 10.30—6 uur. Z;j is 
voor een ieder vrij toegankelijk. 

Vergadering. 
Algemeene jaarvergadering op Maandag 28 Januari 1935, 

des avonds te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 
Verkiezing van twee bestuursleden wegens periodiek af

treden van de beeren ir. A. Bloemen en H. H. Hol jr. (her
kiesbaar). 

's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: F. F. G. SCHEEFHALS, Kempenlandstr. 17, 's-Bosch. 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Zondag 9 De
cember 1934, in hotel Central, Markt 51, 's-Hertogenbosch. 

De voorzitter opent te 3.30 uur de vergadering en heet de 
22 aanwezige leden hartelijk welkom; hij spreekt zijn groote 
voldoening uit over de talrijke opkomst en deelt mede, dat 
weder 2 nieuwe leden zich hebben aangemeld. De notulen der 
vergadering van Zondag 11 November 1934 worden onver
anderd goedgekeurd en vastgesteld. Er wordt besloten de 
belangrijke lezing door den heer dr. G. W. W. Bólian te Hilver
sum over vervalsching zegels, enz., te houden op Maandag 
7 Januari 1935, te 8 uur. Buiten de leden zullen aan alle be
kende verzamelaars, zoowel ter stede als daar buiten, uit-
noodigingen worden gezonden. 

Onder de ingekomen stukken is een schrijven van mevrouw 
wed. C. Blom, bestuur en leden dankend voor de betoonde deel
neming bij het overlijden van baar echtgenoot. 

De voorzitter deelt mede, dat de voorraad van 500 ruil-
boekjes uitgeput is en het nieuw bestelde duizendtal klaar is 
gekomen. Enkele boekjes gaan in circulatie, welke van prima 
afwerking zijn. De voorzitter dankt de beeren der rondzend-
commissie voor deze voordeelige transactie en de zorgen daar
aan besteed. 

Voor de benoeming van 2 bestuursleden ter voorziening in 
de uitbreiding van bet bestuur worden 6 leden candidaat 
gesteld. Voor de verloting worden 6 prijzen beschikbaar ge
steld. Te 4.30 uur sluiting, waarna nog plm. 2 uur gelegenheid 
werd gegeven tot ruilen en handelen. F. F. G. S. 

Nieuwe leden. 
1. mevr. J. A. A. M. van Mierlo-Hanlo, Soestdijkerstraatweg 

41, De Bilt. 
2. mevr. C. Neelmeijer, Koltboorn, Heerde. 
3. A. W. Brouwer, Willem van Oranjelaan 63, Den Bosch. 
4. G. W. Brioul, G 61a, Rosmalen. 

Vergadering. 
De eerstvolgende ledenvergadering zal nader tijdig per 

convocatie worden bekend gemaakt. 

J, K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGBN. 
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Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secr.: A. H . J . SCHOUTEN, Bindersches t raa t 24, Helmond. 

VERSLAG van de ledenvergader ing op Maandag 17 December 
1934, in café „De Beurs" , te Helmond. 

Om 8 uu r opent de voorzi t ter de ve rgader ing , welke vsreder 
goed bezocht Vfas. Bericht van verh inder ing was ingekomen 
van den heer Van de Ven en van den heer Rai jmakers , welke 
l aa t s t e zich door voortdurende drukke werkzaamheden tevens 
genoodzaak t zag voorloopig tevens als lid te bedanken. 

Als eers te punt werd het voorstel to t het houden van een 
tentoonste l l ing in Maar t a.s. behandeld. Besloten werd voor de 
leden van de vereeniging circa 30 v ie rkante m e t e r oppervlakte 
beschikbaar te stellen. Iedereen kan inzenden, doch moeten 
alle inzendingen geschieden op vellen van 26 X 30 cm. Deel
nemers dienen zich vóór 18 J a n u a r i 1935 op te geven bij den 
secre ta r i s van de tentoonstel l ingscommissie , den heer Jacq. 
Staal , Ju l i ana laan 10, Helmond, onder opgave van he t aan ta l 
vellen en he t onderwerp, dat men wenscht in t e zenden. De 
commissie zal d a a r n a nagaan of voldoende p l aa t s ru imte be
schikbaar is en zich zoo noodig met de inzenders ve r s t aan . 
Voorz i t te r van de tentoonstel l ing is de heer Van de Ven, leden 
de beeren Van Hoof en Thijssen. Bij den heer Van de Ven, 
Eikendreef 4, zullen bladen papier van de ju is te a fmet ingen 
beschikbaar gesteld worden tegen inkoopsprijs . 

Bij den vervolgens gehouden wedstrijd over de zegels van 
België, Y v e r t n r s . 108 t. m. 125, werden de pri izen behaald 
door de beeren Schouten, Thielen, Pr inssen , Richelle en me
vrouw Van de Ven. De voorzi t ter b rach t na afloop een dank
woord a a n de wedstri jdjury, bes taande u i t de beeren Frowein , 
Gensch en Van Hoof. 

De heer Van Dijk, geïntroduceerd door den heer Richelle, 
gaf zich tijdens de vergader ing op als candidaa t voor he t lid
m a a t s c h a p . Besloten werd de ruilbij eenkomsten, welke steeds 
be te r bezocht worden, niet meer op Za te rdag te houlTen, doch 
eiken 2en Vrijdag-avond van de maand van 7 u u r af in café 
„De Beurs" . Ook op deze vergader ing werd tijdens de pauze 
en na de s lui t ing druk geruild en gekocht . 

Candidaat-l id. 
P . J . van Dijk, W e g op den Heuvel 1, Helmond. 

Bedankt als lid. 
29. P . Rai jmakers-Pr inzen, Huize „Wil lemsteyn" , S t r a t u m 

(Eindhoven) . 
30. A. J . H. Tennissen, Donk C 127, Beek en Donk. 

Vergader ing . 
J a a r v e r g a d e r i n g op Maandag 28 J a n u a r i 1935, des avonds 

t e 8 uur , in café „De Beurs" , Helmond. 

Ligue Internat. Philatélique et Aérophilatélique. 
Secr. Ned. Afdeel ing: Van Ni jenrodes t raa t 117, ' s -Gravenhage . 

Rondzendingsdienst L.I.P.A. 
Ten gebruike van den rondzendingsdiens t 

zijn nu stempelt jes beschikbaar gesteld, 
voorstellende het insigne der L.I.P.A. Prijs 
van het stempel, voorzien van uw leden-
nummer , ƒ0,60 f ranco; idem, m a a r me t 
naam en adres ƒ 1,10 franco. W a a r he t voor 
de rondzendingsleiding u i t e r s t moeilijk is, 
wijs te worden ui t de diverse handteeke-
ningen, wordt men dr ingend verzocht deze 
s tempel t jes bij de rondzending t e gebruiken. 

Ins igne L.I.P.A. 
Nieuwe voorraad insignes is aangekomen, en wel in de 

bekende fraaie , rood en zwar t ui tvoer ing. Wij zouden he t op 
prijs stellen, indien ieder lid zich een dergelijk ins igne aan
schafte . De prijs is slechts ƒ 0,20. Verkr i jgbaar op ver toon 
van l idmaa t schapskaa r t . Toezending per post, u i ts lu i tend aan 
de leden, t egen overschrijving van ƒ 0,25 op giro 247800. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN 

Nieuwe leden. 
W. van der Leeuw, Den H a a g . 
J . Querido, Amsterdam. 
N. H. de Wilde, Dieren. 
P . den Outer, Rot terdam. 
K. van den Berg, Poerwoker to (Band joe rmas in ) . 

Afgevoerd als lid. 
J . Caspers , Den H a a g . 

UITGEBREIDE PRIJSCOURANT 
VAN NEDERLAND EN KOLONIËN. 

Bewerkt door P. C. Korteweg en vele anderen. Dit werk is toe
gelicht met ongeveer 250 cliché's en vermeldt de datums der uitgifte 
van de zegels, oplaag-cijfers, koersduur, alle kleuren-nuances, alle 
tandingen en typen, evenzoo van de portzegels, met de vergrootingen 
der typen dezer laatste zegels. Van Nederland 1852 bevat het 16 cliché's, 
welke vergroot zijn. Tevens bevat het boek vervalschingen, punt-
stempels en andere stempels, alsmede alle vliegposten van Nederland 
en Koloniën op brieven met prijzen. Landmail Indië is toegelicht 
in diverse typen met cUché's; dito Curasao, alle La Guayra-zegels 
in verschillende typen. 

De prijs van dit boekdeel van ongeveer 220 pagina's is slechts 
50 cent plus 10 cent port en verschijnt in Februari a.s. Bestellingen zijn 
nu gewenscht, daar de oplage beperkt is. Wacht dus niH voor dat 
U teleurgesteld wordt. Ziehier wat anderen over dit werk schrijven. 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie: 
. . . dat zich verre verheft boven de gewone prijscouranten door 
de uitvoerigheid, waarmede allerlei voor den specialist (trouwens 
ook voor den gewonen Nederland en Koloniën-verzamelaar) 
nuttige gegevens vermeld en beschreven zijn. Het boek is voor 
Nederland en Koloniën-verzamelaars onmisbaar. 

De Philatelist: 
Wij zullen ons er dus slechts toe bepalen, een ieder aan te 

raden dit boek aan te schaffen en te lezen, waarna men zeker 
meer van postzegels van Nederland en Koloniën zal weten, dan 
ooit te voren. (542) 

N.V. J. MEBUS' P O S T Z E G E L H A N D E L , 
KEIZERSGRACHT 478 (bij de Leidschestraat) AMSTERDAM-C. 

R. Fnrn, Hue Lafayette 85, Paris. 
Vraagt mijn prijscourant en gros 
(series van 10 cent tot 10 gulden.) 
Prijzen zonder concurrentie! 
(Uitsluitend voor handelaren). 

L (536) 

J, K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
van 35 Jaar systematische aankoopen. 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

Nederland en Koloniën. 
De zeldzame typen en 
tandingen, gebruikt en 
ongebruikt, voorradig. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel. 

35 Southamptonstreet, 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZiCHTZEND INGEN. 

Strand, London W.C. (̂ 35) 

Postzegelverzamelaars 
e n 

Luchtpostverzamelaars 
s l u i t U aan bij d e 
Ligue Internationale 

Philatélique et 
Aerophilatélique. 

als rechtspersoon erkend bij Kon. Besluit van 17 September 1934. 
Geen andere organisatie op philatelistisch gebied 

biedt U die voordeelen als de L.I.P.A. De jaarlijksche 
contributie is slechts ƒ 2,50 (entree ƒ 1,—), en daarvoor 
ontvangt U niet slechts het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, maar ook ons eigen „L.I.P.A.-Nieuws", 
dat maandelijks verschijnt. 

Onze eigen af deelingen in België, Frankrijk, Duitsch-
land, Engeland, Zwitserland, enz. stellen U in staat, 
aangename ruilrelaties aan te knoopen. 

Een uitgebreide rondzendingsdienst en bibliotheek 
bieden absoluut elck wat wils. Speciale inschrijvings-
dienst, inlichtingendienst, enz. geven U een „service", 
welke uitsluitend de L.I.P.A. U bieden kan. 

Aanmeldingen worden aangenomen bij: 
HOOFDBESTUUR L.I.P.A., Van Nijenrodestraat 117, 

Den Haag, telefoon 774804, giro 247800; 
P. WITTKäMPER, penningmeester, Jacob Obrecht-

plein 11, Amsterdam, Z., telefoon 92634, giro 226639. 
(507) 

RBCIvAiVlE: AAIVBieOIlVG. 
NED.-INDIE, JAVA KOPSTAAND. 

34, 5, 10, 12K, 15, 20, 25, 30, 50 c , 9 stuks, ongebruikt, 
nu slechts ƒ 1,— (nominaal ƒ 1,67, volgens prijscourant 
ƒ3,30). 

NED.-INDIE, BEZIT BUITEN. 
1, 2, 5, 10, 1214, 20, 25, 30, 50 c , 9 stuks, ongebruikt, 
nu slechts ƒ 1,— (nominaal ƒ 1,55, volgens prijscourant 
ƒ2,80). 
— Porto extra. — 

RUIME KEUZE 
in zegels van Nederland en Koloniën. 
Het van ouds bekende adres. 
P0STZE6ELHANDEL H. G. GORRELJÉ, 

Stationsplein 20, UTRECHT. Telefoon 12782. Postgiro 10849. 
Taxatie van verzamelingen. Beëedigd makelaar en taxateur. 
Steeds te koop gevraagd belangrijke verzamelingen. (420) 

Wordt deelnemer aan het 
In tern . R u i l - R o n d z e n d i n g s v e r k e e r 

„SUCCES". 
(eerste in Nederland.) 

Leider: B. B. PA ANS, Werkendam (Holland). 
RONDZENDINGKN ZONDER GELD. 

DE VOLLE WAARDE 
VOOR UW DOUBLETTEN. 
RUILEN ZONDER RISICO. 

WEG ALLE NARIGHEID MET ONBEKENDE 
EN ONVERTROUWDE ADRESSEN. 

A^raagt breedvoerig prospectus met lijst van vele 
tevredeiiiieidsbetuigingen. (543) 

Fa. J. VOET 
(J. G. MILLAARD), 

KEIZERSTRAAT 9 - ROTTERDAM, 
wenscht den lezers van dit blad een in alle opzichten 
voorspoedig 1935 ! 

Het is tevens een verheugend feit, te kunnen op
merken, dat het afgeloopen jaar veel gunstiger was 
dan 1933. 

Dit danken wij vooral aan ons steeds toenemend 
cliënteele-aantal. 

Deze toename komt hoofdzakelijk door onze stipte 
wijze van zakendoen; onze enorme voorraden zegels 
van EUROPA en NEDERLANDSCHE KOLONIEN, 
welke ons in staat stellen, U dat zegel te leveren, dat 
U elders tevergeefs zocht. 

Onze verkoopen nieuwe uitgiften stegen met 20 %; 
ook de afdeeling literatuur, albums, catalogussen, enz. 
boekte betere resultaten. 

Daarom zullen wij onzen handel op denzelfden voet 
voortzetten, er voor borg staande, dat een ieder, die 
zich tot ons wendt, tot algeheele tevredenheid, op stipte, 
royale wijze zal worden bediend. 
— THE FIRM THAT MEANS SATISFACTION ! — 

(535) 
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POSTZEGELVEIUNG ML 
ïïn ^iMisirigig&Ä 
in Hotel „POLEN", Rokin 1416, 
op21,22en23Jannaril935, 
telkens des avonfls te 7 nnr 30. 

Deze veiling bevat : 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
alsmede een prachtige 

WERELDCOLLECTIE, 
w.o. groo te rar i te i ten, talrijke zeldzame exem

plaren in pr ima kwaliteit, enz. 

Belangrijke RESTANTVERZAMELINGEN, 
BOEKJES MET ZEGELS, enz., enz. 

■ I Geïllustreerde catalogus w o r d t gratis I H 
■ en franco op aanvraag toegezonden. ■ H 

9 V ~ Voor mijrt eerstvolgende 6 8 e V B I I ^ I N G , 
welke in Februari o.s. zal plaats hebben, kunnen, mits 
omgaand, nog bijvoegingen worden toegezonden. Voor 
volgende veilingen kon regelmatig worden ingezonden. 

V r a a g t de G U N S T I G E veiling voorwaarden. 
Persoonli jke bespreking l i a n T E N U W E N T plaatsvinden! 

W^ Op belangrijke objecten wordt op verzoek 
RENTELOOS VOORSCHOT verstrekt! 
DISCRETIE wo r d t door mij ten volle gegarandeerd! 
WÊF- V L U G G E CONTANTE AFWIKKELING ! 

MAX POOL, 
VEILINGHOUDER SEDERT 1918. 

7 0 S T E V I I V S T R A A T , D E N H A A O . 
TELEFOON 554629. POSTREKENING 61989. (481) 

T ^ |—«" ^ " ^ T T T 3 " n a m e e n p o s t m e e o p k a a r 
>>*—'»—' v.'L^LL v l u c h t v a n P a r i m a r i b o n a a r 
C u r a c a o . I k k e b h i e r v a n e e n k l e i n e par t i j goed 
ve rzo rgde a a n g e t e e k e n d e b r i e v e n . P r i j s s l e c h t s £ 2,50 
zoolang d e v o o r r a a d s t r e k t . L e d e n L . I P . A . 20 % 
k o r t i n g . G i r o 36006. 

DERDE LUCHTPOSTVEILING. 
Z e e r v e e l i n t e r e s s a n t e l u c h t p o s t z e g e l s e n b r i e v e n 
k o m e n b e g i n F e b r u a r i o n d e r d e n h a m e r . D e uit= 
g e b r e i d e c a t a l o g u s w o r d t g a a r n e g r a t i s e n f ranco 
t o e g e z o n d e n . 

Gerard A. G. Thoolen, 
' s  G r a v e n h a g e . T e l e f o o n 774804. (550) 

iNlIlllllllllllllllllllllnilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllMllllllllMlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

postzegelhandel p. Boogerdijk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

CATALOGI 1935. 
YVERT & TELLIER, geheele wereld f 4,50 
MICHEL, Europa f2,25 

„ geheele wereld f 3,30 
SENF, Europa f 1,45 

„ geheele wereld f 3,00 
NED. HANDELAREN, Ned. en Kol. f 1,00 

(Speciaal catalagus) 

PORTO E X T R A . 
Pri js l i jst van postzegelpai(ketten, albums en 
alle benoodigdheden op aanvraag gratis vericrijgbaar. 

(532) 
||IIIII|||IMI||||IIII||||IIII||||IIII||||IIII|{||IIII||||IIII|{{|IIII|{||IIII||||IIII||||IIII||||IMI||||IIII||||MII||||IIII||{|IIII|||^ 

I F ^ ^ " ^ " ^ ^p y ^ y <p y ly ^ ^ ^ M "W^f^^t 
BIJZONDERE AANBIEDING DUITSCHE KOLONIEN. 

(Eerste uitgifte; adelaarsseries). 
DUITSCHE LEVANT 1889. Serie 5 stuks . . ƒ 0,75 
DUITSCH-CHINA 1897. Serie 6 stuks . . . - 1,60 
DUITSCH-MAROKKO 1899. Serie 6 stuks . . - 1,70 
DUITSCH-NIEUW-GUINEA 1896. Serie 6 st. - 1,85 
DUITSCH-OOST-AFRIKA 1893. Serie 5 stuks - 3,85 
DUITSCH-OOST-AFRIKA 1896. Serie 5 stuks - 0,90 
DUITSCH-Z.-W.-APRIKA 1897. Serie 4 stuks - 1,10 
DUITSCH-Z.-W.-APRIKA 1897. 25 en 50 p. (2) - 4,90 
DUITSCH-Z.-W.-AFRIKA 1898. Serie 5 stuks - 0,90 
DUITSCH-Z.-W.-AFRIKA 1898. 25 pf. (1) . . -12,— 
KAMEROEN 1896. Serie 6 stuks - 2,75 
KAROLINEN 1899. Serie 6 stuks - 5,50 
MARIANEN 1899. Serie 6 stuks - 3,95 
MARSHALL EILANDEN 1900. Serie 6 stuks . - 4,25 
SAMOA 1900. Serie 6 stuks - 4,90 
TOGO 1897. Serie 6 stuks - 5,85 

Alles ongebruikt en postfrisch. 
(Porto en aanteekenen extra; boven ƒ 10,— fr. aanget.). 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25, - DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. GIRO 4 2 6 2 . 

Speciaal-catalogus van de postzegels van Nederland en 
Koloniën 1935. (196 pag.). Prijs ƒ 1 ,—(plus 10 c. porto). 
De eenigst bestaande NIEUWE speciaal-catalogus ! 

(531) 
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werd bemoeilijkt door zware mist. De vliegers waren genood
zaakt om boven de zee op een hoogte van slechts 20 m. te 
vliegen. Tenslotte werd omstreeks 11.45 uur te Pointe Noire 
geland. Deze landing was niet van te voren voorzien, zoodat 
niet dadelijk voldoende benzine voorradig was en de reis eerst 
om 13.10 uur kon worden voortgezet. Van Pointe Noire tot 
Leopoldstad hadden de vliegers af te rekenen met vier heftige 
stormen, die een belangrijke vertraging veroorzaakten. Toen 
zij eindelijk om 15.40 uur te Leopoldstad aankwamen, werden 
zij luidruchtig toegejuicht door een groote menigte en werd 
hun een hartelijk welkom toegeroepen door den onder
gouverneur-generaal Erckens en door den heer Marchesson, 
gouverneur van Fransch-Equatoriaal-Afrika. Franchomme 
verklaarde aan den vertegenwoordiger van een persagent
schap, dat hij zeer tevreden was over het verloop van de reis, 
die bewijst, dat het mogelijk is een regelmatigen dienst tus-
schen België en de Kongo in te richten, met vliegtuigen voor
zien van radiotoestellen. 

Onmiddellijk na het vernemen van de behouden aankomst 
van de „Koningin Astrid" te Leopoldstad hebben de koning en 
de koningin telegrafisch hun gelukwenschen gezonden aan de 
bemanning. 

* * * 
De terugvlucht Leopoldstad-Brussel m 2)4 dag. 
Woensdag 26 December om 4 uur 's ochtends vertrok het 

vliegtuig met ongeveer 4000 vliegbrieven voor de terugvlucht. 
Reeds om 11.45 uur werd te Niamey geland. De afstand 
Leopoldstad-Niamey werd dus in 7 uur 45 min. afgelegd. Op 
de heenreis had het vliegtuig er door het ongunstige weer en 
de tusschenlanding veel langer over gedaan. Nu hadden zij 
onderweg een licht motordefect, dat echter te Niamey spoedig 
hersteld kon worden, zoodat zij om 13 uur verder konden 
vliegen. Helaas echter moesten zij na eenige uren weer naar 
Niamey terugkeeren, aangezien een der motoren niet vol
doende functioneerde; zij konden eerst Donderdagsochtends 
28 December te 6.30 uur hun tocht vervolgen. Om 8 uur 
's morgens vlogen zü Gao voorbij, alwaar dus de tocht over 
de Sahara aanving. Te 14.30 uur werd op het vliegveld van 
Colomb-Beckar een tusschenlanding gemaakt. Een uur later 
stegen Waller en Franchomme reeds weder op om hun tocht 
haar Oran voort te zetten, alwaar 's avonds om 5 uur geland 
werd. 

Den volgenden ochtend om 7 uur draaiden de motoren al
weer en 5 uur later was Brussel reeds bereikt. De laatste 
etappe werd met een gunstigen Z.W.-wind in den rug afgelegd. 

Bij de landing om 12.40 uur was de geestdriftige menigte 
die zich op het vliegveld bevond, niet meer te houden. Zij 
verbrak de afscheiding en heesch de vliegers letterlijk uit 
de cockpit. Omringd door honderden juichende toeschouwers 
werden zij naar het platform gebracht, waar hen vele geluk
wenschen van de autoriteiten wachtten. Van de schouders van 
de verkeersvliegers Cocquyt, Closset en andere vrienden sprak 
Franchomme dan enkele woorden tot de omstanders. Hijzelf 
bleek het merkwaardig te vinden, dat men met een snel post
vliegtuig in 22 uur 40 minuten Brussel met Leopoldstad kon 
verbinden en dat de terugvlucht in nog minder tijd, n.1. 22 uur 
6 minuten kon volbracht worden. Hij noemde Wäller een van 
de beste en sympathiekste recordvliegers. 

Hij vertelde dan in enkele woorden, hoe de terugvlucht ver
liep, nadat zij een paar dagen op de post uit het binnenland,, 
die met Sabena-vliegtuigen werd aangevoerd, hadden gewacht. 
Dit geschiedde op verzoek van den onder-gouverneur van de 
Kongo. Den eersten dag vlogen zij tot Niamey, vanwaar ziJ 
een uur later reeds vertrokken, maar spoedig moesten zij 
terugkeeren wegens een defect aan den zuiger van een der 
motoren. Donderdag vlogen zij tot Oran, met tusschenlanding 
te Colomb-Bechar en Vrijdag, om 7.15 uur vertrokken, konden 
zij in 5 uren zonder eenigen tegenslag naar België terug
keeren. 

De vliegers toonden zich zeer verheugd met de geestdriftige 
ontvangst te Brussel en schenen hoegenaamd niet vermoeid. 
Eindelijk vroeg dan Franchomme al lachend: „Hoe kan ik hier 
nu landen?", waarop men hem tenslotte van de schouders op 
den grond zette. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

Een geregelde luchtverbinding België-Konigo. 
De plannen van de Sabena om geregeld naar de Kongo te 

vliegen, dateeren reeds vanaf 1926. De bekende piloot Phieffry 
bracht de eerste verbinding tot stand, maar een geregelde 
luchtlijn was toen nog onmogelijk, daar de Sahara voor ver
keersvliegtuigen een zeer gevaarlijk gebied bleek te zijn. Van 
1928 af werden de verschillende routes nauwkeurig bestu
deerd; zoowel langs den Nijl als over de Sahara, als langs de 
West-Afrikaansche kust. Prof. Allard deed een studiereis naar 
Afrika en ried eveneens de route over de Sahara aan. Men 
stelde zich in verbinding met de Fransche regeering om de 
grondorganisatie van de Sahara te verbeteren. Op 23 Mei 1930 
werd de Fransch-Belgische luchtvaartovereenkomst onder
teekend. De grondorganisatie van de Sahara werd aan den 
Franschen militairen dienst toevertrouwd en kwam eerst in 
1933 tot stand. Commandant Dagnaux hield zich bezig met de 
verbinding Frankrijk-Madagascar. Zijn studies werden ook 
overgenomen door den Franschen staat. Hij is nu directeur 
van de lijn Algiers-Brazzaville, welke route in 1934 voor het 
eerst door de Air Prance geregeld bevlogen werd, en die van 
1935 af aansluiting zal geven op de lijn Parijs-Algiers. 

Een volledig plan is nu uitgewerkt voor geregelde weke-
lijksche postvluchten naar Belgisch-Kongo. In samenwerking 
met de Fransche lijnen in Europa en Afrika zal eiken Vrijdag 
een vliegtuig met post uit België naar de Kongo vertrekken. 
De Belgen zullen om de 14 dagen den volledigen dienst uit
voeren. De volgende week wordt de lijn dan door de Franschen 
over Parijs, Marseille, Algiers en Brazzaville uitgevoerd. Het 
vliegveld van Brazzaville ligt slechts op enkele kilometers van 
het vliegveld van Leopoldstad, dat het eindpunt is van de 
Belgische lijn. De eerste vlucht zal op Vrijdag 22 Februari a.s. 
uit Brussel om 4 uur 's ochtends plaatsvinden. De piloten zijn 
Cocquyt en Schoonbrodt. De proefvluchten op de Kongo 
zullen uitgevoerd worden met een gewoon driemotorig vlieg
tuig, n.1. Fokker VII, dat een maximum snelheid van 193 km. 
en een kruissnelheid van 160 km. per uur bezit. De voor-
loopige route gaat over Marseille, Oran, Reggan, Gao, Niamey, 
Zinder, Fort Lamy, Bangi en Coquilhatstad. Van Brussel uit 
zal Coquilhatstad in de Kongo in vijf dagen bereikt worden. 
In een halven dag wordt naar Leopoldstad doorgevlogen. 

Er zijn nieuwe snellere verkeersvliegtuigen in aanbouw, n.1. 
Italiaansch Savoia-Marchetti's. Hiermede kan men een maxi
mum snelheid van 325 km. per uur halen en een kruissnelheid 
van 270 km. Men zal daarmede in 36 uren vliegens den afstand 
België-Kongo kunnen afleggen. 

Er zal 's nachts over de Sahara worden gevlogen. De route 
zal ook worden verkort door van Niamey over Nigeria en 
Doala te vliegen. 

Voor hen die post willen verzenden met deze eerste gere
gelde vlucht, zij vermeld, dat het extra luchtrecht 5 franc per 
10 gram bedraagt. Het totale porto van een brief is dus 
6 franc 50. 

Non-stop-vlucht Frankrijk-Zuid-Amerika. 
Wij ontvingen van de K.L.M, onderstaand persbericht. 
De beroemde piloten Codos en Rossi zullen omstreeks 15 

Januari met het vliegtuig der Air France „Joseph Ie Brix" een 
non-stop postvlucht Frankrijk-Zuid-Amerika ondernemen. Rio 
de Janeiro is het doel van de reis, doch indien de omstandig
heden daartoe gunstig zijn, zullen zij trachten het wereld
record voor vluchten over langen afstand te breken. 

Zij zullen op hun vlucht een zekere hoeveelheid post mee
nemen, welke alléén bestaan zal uit in het bijzonder voor deze 
gelegenheid vervaardigde kaarten. Deze gaan dus mee met de 
„Joseph Ie Brix" en worden teruggezonden met den gewonen 
luchtpostdienst Zuid-Amerika-Frankrijk der Air France. 

De kaarten zijn alle genummerd en zullen niet te koop zijn. 
Philatelisten kunnen zich biJ de Air France te Parijs en haar 
agenten — dus in Nederland bij de passagekantoren der 
K.L.M. — laten inschrijven voor de toezending van zulk een 
poststuk. Men betaalt ƒ 2.20 per kaart en zal dan te zijner tijd 
(dus na afloop van de vlucht der „Joseph Ie Brix" en der 
terugreis uit Amerika) van de Air France het aantal post
stukken ontvangen, waarvoor men zich liet inschrijven. 

De inschrijving geschiedt voor risico van hen, die een kaart 
willen ontvangen. 

De kaarten zullen rechts het adres dragen van den vertegen-
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woordiger der Air Prance in Zuid-Amerika en links het adres 
van dengene in Europa, voor wien ze uiteindelijk bestemd zijn, 
met de toevoeging „per adres Air France, Parijs". De kaarten 
worden in gesloten enveloppe door de Air France verder ver
zonden. Zij zullen natuurlijk voor de heenreis met Fransche, 
voor de terugreis met Amerikaansche zegels gefrankeerd 
worden. 

Na aankomst in Zuid-Amerika krijgt de kaart een bijzonder 
stempel, met de woorden „Premier vol postal France-Amérique 
du Sud sans escale par „Le Joseph Ie Brix" - Codos-Rossi." 
Indien de bestuurders er in slagen het wereldrecord te ver
beteren, zal het stempel de woorden dragen „Record inter
national de distance en ligne droite par „Le Joseph le Brix" -
Codos-Rossi kms. en heures du janvier au 

janvier." 
Voor de terugreis worden de kaarten voorzien van een bij

zonder stempel met den naam van het vliegtuig, waarmee zij 
vervoerd worden over den oceaan, b.v. „Santos Dumont". 

Bij de passagekantoren der K.L.M, is tot en met 9 Januari 
gelegenheid om zich te laten inschrijven. 

De Air France wijst er op dat, indien het vertrek wegens 
weersomstandigheden uitgesteld moet worden, zulks een uit
stel van ongeveer een maand beteekenen zal; het vliegtuig 
vertrekt dan n.1. tegen den eerstvolgenden voUemaan-nacht, 
dat is pas omstreeks half Februari. De inschrijvingen blijven 
dan natuurlijk onverminderd van kracht. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JANUARI 1895). 
Van Heinde en Verre. 
Nederland. — Langzaam doch zeker komen de portzegels in 

nieuwe kleur voor den dag. Ditmaal kunnen wij berichten dat 
de portzegels van 2 34 cent in het hergraveerde 3e type ziJn 
verschenen. De heer D. v. d. Graft te Weesp meldt ons dat 
ook bij dezen portzegel de verscheidenheid te vinden is: achter 
„Betalen" punt en gebogen lijn. 

De frankeerzegels, uitg. 1876: 14,* 1, 2 en 2}^ cent zijn allen 
gevonden getand 11)^. Ook de 2 cents, okergeel, van deze 
serie, is gevonden op horizontaal geribd papier. 

Overzicht. 
Ik besluit met een leerzaam stukje dat, hoewel stof tot een 

lustspel gevende, toch werkelijk is voorgevallen. De namen 
moeten verzwegen worden; „111. B r i e f m. Z e i t." wenscht 
zulks. 

le Bedrijf. — A koopt een zegel van B, waarop het echt-
heidskenmerk door den keurmeester C is geplaatst. C komt 
eenigen tijd daarna bij A en beziet zijne verzameling. Bij 
den bedoelden zegel verklaart de keurmeester dat ding voor 
„v a 1 s c h". „Wat", zegt A, „en je stempel?". Vertwijfeling! 
Wanhoop! 

2e Bedrijf. — C heeft nagedacht. HiJ komt later naar A toe 
en vraagt hem dien zegel eens meêtegeven tot nadere keuring. 
Errare humanum est! A geeft den zegel meê. C bemerkt dat 
hij zich wel degelijk vergist heeft en een v a 1 s c h exemplaar 
als e c h t heeft goedgekeurd. Wat te doen ? Netjes radeert 
hij den stempel uit en zendt hem aan A terug met zijne be
vinding. „Wat", zegt A, „zonder stempel?". Verbluftheid! 
Boosheid! 

3e Bedrijf. — A wil nu van B zijn centen terug. „Kan je 
begrijpen!" zegt B, „dat is mijn stuk niet; de keuringsstempel 
ontbreekt!". Woedend loopt A naar C, deze zal hem den koop
prijs betalen; hij toch ontnam hem het geld door wegschaving 
van zijnen stempel. „Hê!" zegt C, „de koopsom van mij ? Malle 
kerel! Kom hier en ik zet er m'n echtheidsstempel op!". 
Lachen hier! Strakke blikken daar! 

Het scherm valt. B. 

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE 
ARTIKELEN, IN 1934 VERSCHENEN IN 

BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

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

Algemeen. 
Art and the postage stamp. G.S.M. vol. VII, 1934. 123, 175, 

200. 
Christmas stamps. G.S.M. vol. VII, 1933. 47. 
Erlöschende graphische Kultur in Japan, China, Kaschmir, 

Persien. P. jrg. 41, 1934. 177. 
Franks for the philatelist. L.PH. vol. XLIII, 1934. 30. 
Geschichte der Luftpost. P. jrg. 41, 1934. 9, 31, 58, 114, 

139, 141. 
Grundbegriffe der Philatelie. P.M. 1934. 5, 36, 81, 99, 115, 

129, 145, 161, 203, 217, 281. 
Moresnet. PH.B. 1934. 182. 
Notes on bisected and split stamps. L.PH. vol. XLIII, 1934. 

215. 
Official forgeries of the great war. PH.J.G.B. vol. XLIV, 

1934. 114. 
Philatelic exhibition stamps. G.S.M. vol. VII, 1934. 63. 
Photo-process engraving. PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 28. 
Die Schiffspostentwertungen in Nord- und Ostsee. P. jrg. 

41, 1934. 89. 
Soldiers' letters. L.PH. vol. XLIII, 1934. 66. 
Steamships on stamps. G.S.M. vol. VII, 1934. 190, 220. 
Trans-oceanic mails by steamer and airplane. S.C. vol. XLII, 

1934. 13, 142. 
Vorausentwertungen. P. jrg. 41, 1934. 227. 

Argentinië. 
The „Laborer" stamps of the Argentine republic. A.PH. 

vol. 47, 1934. 478. 
Baden. 

Baden-Landpost 12 Kreuzer halbiert. I.B.J, jrg. 61, 1934. 6. 
The postmarks of Baden. C.C.PH. vol. XIII, 1934. 233. 
Translations from Kohl Handbook. Baden. C.C.PH. vol. XIII, 

1934. 173. 
Barbados. 

Barbados. A remarkable discovery. PH.J.G.B. vol. XLIV, 
1934. 101. 

Barbados. „Small colonial seal", 1921-1924. S.C. vol. XLIII, 
1934. 232. 

Basutoland. 
Basutoland. „Official stamps". S.C. vol. XLIII, 1934. 368. 

Ik ben bezig met het realiseeren van een schitterende verzameling der EERSTE UITGIFTEN VAN BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 
Fraaie zichtzendingen van uitgezochte exemplaren, tegen een-derde van den catalogusprijs, op aanvraag. Referentiën worden verzocht. 
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Beieren. 
Bayern-Sarre 20 Mark (Ausgabe 1920). G.B. jrg. 38, 1934. 8. 

België. 
Belgique. Les timbres des télégraphes. PH.B. jrg. 1934. 95, 

123, 144, 165. 
Belgian precancels. S.C. vol. XLIII, 1934. 104. 
Die kleinen belgischen Poststempel ohne Unterscheidungs

buchstaben 1914-1918. G.B. jrg. 38, 1934. 21. 
Belgique. Les timbres du chemin de fer. E.T. jrg. 48. 1934. 

1039. 
Les obliterations speciales d'ambulants de Belgique. PH.B. 

jrg. 1934. 53, 103. 
Les timbres du chemin de fer. PH.B. jrg. 1934. 73. 

Bermuda. 
Bermuda shiptype 1 d. plate IV. PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 

79. 
Bolivia. 

Les trois types de Bolivie 1919-1925. E.T. jrg. 48, 1934. 808. 
Brazilië. 

Brasilien 1933-1934. I.B.J, jrg. 61, 1934. 248. 
Neues aus Brasilien. G.B. jrg. 38, 1934. 151, 162, 179. 
Die Marken des Condor-Syndikates. I.B.J. jrg. 61, 1934. 

240, 291, 374. 
Bremen. 

Unbekanntes über die Freimarken von Bremen. P.M. jrg. 
1934. 50, 82, 118, 167, 222. 

Britsch-Columbia en Vancouver-eiland. 
British Columbia and Vancouver Island. PH.J.G.B. vol. 

XLIV, 1934. 64. 
Notes on a proof of an unfinished De la Rue & Co. die of 

the 234 d. of British Columbia and Vancouver Island. 
L.PH. vol. XLIII, 1934. 173. 

Notes on the stamps of British Columbia and Vancouver 
Island. L.PH. vol. XLIII, 1934. 254. 

Britsch-Oost-Afrika en Uganda-protectoraat. 
British East Africa and Uganda Protectorates on crown 

and CA paper. L.PH. vol. XLIII, 1934. 264. 
Brunswijk. 

Handschriftliche Ortsvermerke auf Braunschweig-Briefen 
der vorphilatelistischen Zeit. G.B. jrg. 38, 1934. 
58, 88. 

1 Silbergrosche schwarz auf gelb. I.B.J. jrg. 61, 1934. 86, 116. 
Braunschweig 4/4 Gutegroschen. I.B.J. jrg. 61, 1934. 230, 

263, 278. 
Bussahire. 

The stamps of Bussahire. PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 24. 
Canada. 

Canada. The „big cents" issue of 1868. S.C. vol. XLIII, 1934. 
90. 

Some Canadian stamp designs. S.C. vol. XLII, 1934. 451. 
Canadian locals. C.C.PH. vol. XIII, 1934. 79, 143, 197. 
Canada 15 c. script watermark. L.PH. vol. XLIII, 1934. 

79, 179. 
The „Clutha mills" paper for Canada 1867 issue. L.PH. 

vol. XLIII, 1934. 180. 
The early issues. G.S.M. vol. VII, 1934. 128. 
First Canadian air flight. A.PH. vol. 47, 1934. 574. 
Hair lines on Canada 2 cent of 1912 are not plate cracks. 

L.PH. vol. XLIII, 1934. 194. 
Ceylon. 

Ceylon. The unissued „Service" stamps. L.PH. vol. XLIII, 
1934. 105, 155. 

Chili. 
Die Dienstmarken von Chile. I.B.J. jrg. 61, 1934. 215, 228. 
The stamps of Chile used in Bolivia and Peru during the 

war of Pacific. A.PH. vol. 48, 1934. 172. 
Transfer varieties of the lithographed 5 c. Chile of 1854. 

PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 208. 
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China. 
An Amoy mystery. PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 82. 
Contribution ä 1'histoire d'un aérogramme tres rare et peu 

connu (Chine 1920). E.T. jrg. 48, 1934. 709. 
Shanghai-Canton and return first flight. A.PH. vol. 47, 1934. 

513, 532. 
Columbia. 

Die noch unbekannten Auflagen der Scadta-Marken von 
Kolumbien und Ekuador. I.B.J. jrg. 61, 1934. 149. 

Curagao. 
Vierhundert Jahre Niederländisch Curagao. I.B.J. jrg. 61, 

1934. 117. 
Cyprus. 

Cyprus. An unrecorded error. PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 
207. 

Duitschland. 
Deutsches Reich. Abarten der Millionen u. Milliarden 

Werten. P.M. jrg. 1934, 180. 
Die deutsche Heerespost an der Westfront. P.M. jrg. 1934, 

202, 270. 
Der Plattenfehler der 8 Pf. Hindenburg-Medaillon orange. 

P.M. jrg. 1934. 206. 
Die Zusammendrucke deutscher Marken. PH.Z. jrg. 42, 1934. 

18. 
Die deutschen Behelfspoststempel. P. jrg. 41, 1934. 159. 
Deutsche Luftpost nach Süd-Amerika. I.B.J. jrg. 61, 1934. 

102, 115, 215. 
Deutsches Reich Nr. 37 als Kolonialvorläufer. P. jrg. 41, 

1934. 136. 
Französische Departements-Stempel in Deutschen Landen. 

G.B. jrg. 38, 1934. 50. 
Die Gebühr-bezahlt-Stempel der Inflationszeit. P. jrg. 41, 

1934. 84. 
Graf Zeppelin im Jahre 1933. I.B.J. jrg. 61, 1934. 21, 38, 

72, 83. 
Die Hindenburg-Markenheftchen des Deutschen Reiches 1934 

und die dazu gehörigen Markenheftchenbogen mit 1, 3, 
5, 6, 8 und 12 Reichspfennigmarken auf Hakenkreuz
wasserzeichen. I.B.J. jrg. 61, 1934. 167. 

Hindenburg-Traurmarken im Platten- und Walzendruck. 
I.B.J. jrg. 61, 1934. 293, 310. 

Abarten der Hindenburg-Traurmarken zu 8 Pfennig. P. jrg. 
41, 1934. 261. 

Die Inflationsbriefe als kulturgeschichtliche Dokumente. 
P. jrg. 41, 1934. 235. 

Markenheftchen und Heftchenbogen. P. jrg. 41, 1934. 140, 
237. 

NachStempelungen und Gefälligkeitsentwertungen der 
deutschen Inflationsmarken. P. jrg. 41, 1934. 82. 

Die Poststempel der Truppenübungsplätze der sonstigen 
Lager. PH.Z. jrg. 42, 1934. 26. 

Die vorphilatelistischen Poststempel Ostfrieslands. G.B. jrg. 
38, 1934. 61, 89. 

Hindenburg Medaillon im Heftchenbogen (Waffelwasser
zeichen). Jrg. 38, 1934. 121. 

Die Auftragsnummern auf den Marken des Deutschen 
Reiches. P.M. jrg. 1934. 323. 

Die Postkarten „Nur für Marine-Schiffsposten". G. jrg. 14, 
1934. 13. 

Wagner Nothilfe Marken. I.B.J. jrg. 61, 1934. 355. 
Markenheftchenbogen Deutsche Nothilfe 1934 u. s. w. I.B.J. 

jrg. 61, 1934. 323, 355. 
Bogenoberrand und Unterrandsammlungen Deutsches Reich. 

G.B. jrg. 38, 1934. 1, 17, 30, 46, 79, 109, 141. 
Deutsches Reich 2 Mark 1875-1900 (Platten- u. Klischee

fehler). G.B. jrg. 38, 1934. 6. 
Duitsche bezetting in België. 

Die Einteilung der Maschinen-Stempel von Brüssel und 
ihre Gebrauchszeiten während der deutschen Besetzung 
1914-1918. G.B. jrg. 38, 1934. 16. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Duitsche koloniën. 
Die Postwertzeichen des deutschen Schutzgebietä Suaheli-

Land. G.B. jrg. 38, 1934. 63, 93, 123. 
Zum Suahelimarken Streit. P.M. jrg. 1934. 3. 
Die Vorläufer der deutschen Kolonialganzsachen. G. jrg. 14, 

1934. 5, 10, 14, 17, 22, 29, 33, 37, 46. 
Duitsch-Z.-W.-Afrika. 

Die Post im Mandatgebiet Südwestafrika und ihre Ent
wertungen. G.B. jrg. 38, 1934. 42, 75, 105, 164, 180, 190. 

Egypte. 
Aegyptische Ausland-Postanstalten. P. jrg. 41, 1934. 56. 
The contribution of Italians to the organization of the 

Egyptian Post Office. PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 7. 
Egypt. The crown overprints. PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 

116, 134. 
Engeland. 

The air post stamps of Great Britain. A.PH. vol. 47, 1934. 
333. 

British postmarks. A type collection. G.S.M. vol. VII, 1934. 
213. 

Those despised Mulreadys. S.C. vol. XLII, 1934. 321, 411. 
Ueber Englische Einschreibeumschläge. G.B. jrg. 14, 1934. 

41. 
Great Britain. A running commentary. I. The line-engraved 

issues. G.S.M. vol. VII, 1933. 2, 28. 1934. 54, 67, 90, 112, 
126, 172, 187, 230. 

King George double print. S.C. vol. XLII, 1934. 522. 
The Houses of Parlament envelopes of 1840. L.PH. vol. 

XLIII, 1934. 26. 
„The Maltese Cross" obliteration. L.PH. vol. XLIII, 1934. 

245. 
On the touching up of Perkins Bacon's plates. PH.J.G.B. vol. 

XLIV, 1934. 49. 
Engelsche koloniën. 

The British postal agency at Bangkok. G.S.M. vol. VII, 1933. 
44. Vol. VII, 1934. 70, 86, 114. 

Falkland eilanden. 
Falkland islands. The >̂  provisional of January Irst, 1891 -

January 11th, 1892. PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 156. 
Falkland islands. New data. L.PH. vol. XLIII, 1934. 50. 
The 1 d. king Edward stamp. L.PH. vol. XLIII, 1934. 190. 
The red frank. L.PH. vol. XLIII, 1934. 183. 

Fiji eilanden. 
Fiji. Type set postage dues. G.S.M. vol. VII, 1934. 174. 

Finland. 
Geschichte des finnischen Postwesens. P. jrg. 41, 1934. 204. 
Die Finnischen Rote-Kreuz-Marken für 1934. I.B.J. jrg. 61, 

1934. 70. 
Frankrijk. 

The French pigeon post service of 1870 and the British post 
office. PH.J.G.B. vol. XLIV ,1934. 154. 

Les coins dates des timbres francais. (Deuxième partie). 
E.T. jrg. 48. 12, 59, 1087, 1161. 

Les obliterations des bureaux de Paris. E.T. jrg. 48. 57, 
127, 241. 

De quelques obliterations francjaises. E.T. jrg. 48. 123, 178, 
238, 922. 

Le 20 c. empire lauré. E.T. jrg. 48. 176, 471. 
25 c. Ceres. Etude sur les variétés „ä la bouche cassée". 

E.T. jrg. 48. 471. 
Quelques dates du 25 centimes Cérès 1850-1871. E.T. jrg. 48. 

474. 
25 centimes Cérès de 1871. Les remplagants du type I. 
E.T. jrg. 48. 1211. 

La poste aérostatique pendant le siege de Metz. E.T. jrg. 
48. 579. 

Les trois types du timbre de 1 f. 50 -|- 8 f. 50 (caisse auto
nome d'amortissement). E.T. jrg. 48. 745. 
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La poste aérienne ä Madagascar. E.T. jrg. 48. 774. 
Les trois timbres de 20 francs Pont du Gard. E.T. jrg. 48. 

806. 
Contribution ä l'histoire des transports de messages par 

la voie aérienne pendant la guerre 1914-1918. E.T. jrg. 
48. 813. 

Apergu d'ordre general sur le 25 centimes „Cérès" dentelé 
au type I, 1871-1873. E.T. jrg. 48. 844. 

A travers la Nouvelle France. E.T. jrg. 48. 847. 
Les timbres-taxe de France de 1859-1882. E.T. jrg. 48. 854. 
Correspondances du siège de Paris par voie de terre. E.T. 

jrg. 48. 919. 
A propos des dates d'émission du 25 centimes Cérès colonial. 

E.T. jrg. 48, 1934. 922. 
Etude sur les premières emissions générales des colonies 

francaises (types aigle. Napoléon et Cérès). E.T. jrg. 48, 
1934. 1032. 

Les obliterations speciales (de France). E.T. jrg. 48, 1934. 
1162. 

La poste maritime de Nantes. E.T. jrg. 48. 235. 
Les postiers aux armées frangaises. E.T. jrg. 48. 287. 
L'évolution de la poste aérienne frangaise depuis 1911. E.T. 

jrg. 48. 294. 
Le filigrane Lacroix frères. E.T. jrg. 48. 358. 
Les obliterations temporaires frangaises en 1933. E.T. jrg. 

48. 364. 
Les repères pour la dentelure des timbres frangais. E.T. 

jrg. 48. 416. 
Les obliterations de paquebots sur les timbres des emis

sions générales des colonies frangaises. E.T. jrg. 48. 467, 
583, 631. 

Griekenland. 
Les soi-disant timbres-taxe de Grèce. E.T. jrg. 48. 176. 

Hamburg. 
Die Postfreimarken von Hamburg. (Vervolg jrg. 1933). P.M. 

jrg. 1934. 150, 299. 
Hejaz Nejd (Arabië). 

A simplified study of the stamps of Hejaz Nejd. W.E.PH. 
vol. XXX, 1934. 166, 180. Vol. XXXI, 1934. 5, 38, 62. 

Hongarije. 
Ungarn 1888. Buchdruck oder Steindruck? I.B.J. jrg. 61, 

1934. 294. 
Die Unterschiede der Turul-Ausgaben 1908 und 1909 von 

Ungarn. P.M. jrg. 1934. 114. 
Beiträge zur Kenntnis der ungarischen Poststempel. P.M. 

jrg. 1934. 116. 
Hongkong. 

The Hongkong jubilee 2 cents stamps. G.S.M. vol. VII, 1934. 
196. 

Iraq. 
A peep at the postage stamps of Iraq. S.C. vol. XLII, 1934. 

85, 102, 215, 258, 285, 309, 369, 391. 
Ierland. 

Irish precancels. A.PH. vol. 47, 1934. 625. 
Les tim.bres d'Irlande. E.T. jrg. 48, 1934. 971, 1091 

Indore. 
The first stamp of Indore. PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 60. 

(Wordt vervolgd). 

PORTRETGALLERIJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Inleiding. 
De liefhebberij van postzegels verzamelen heeft voor mij 

steeds groote bekoring gehad door de geweldige massa wetens
waardigheden, die de kleine stukjes papier ons toonen. De 
geschiedenis van vele landen is aan de hand van de postzegels 
te reconstrueeren, vooral door de zegels met portretten van 
beroemde mannen. 
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Meerdere jaren ben ik dan ook reeds bezig met het ver
zamelen van portretzegels; dit is op zichzelf niet zoo moeilijk, 
zoodat mijn verzameling nagenoeg compleet is. De groote 
moeilijkheid is echter om levensbeschrijvingen van de afge
beelde personen te verkrijgen. In de groote bibliotheken van 
ons land, als de Leidsche Universiteitsbibliotheek en de 
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage kon ik wel talrijke 
gegevens vinden; meestal echter juist over die personen, waar
van de gemiddelde Nederlander althans de namen kent. Maar 
zelfs de namen van vele Zuid-Amerikanen ontbreken in de 
zich in de genoemde bibliotheken bevindende werken. Dat ik 
er toch in slaagde van nagenoeg alle, op de postzegels af
gebeelde mannen en vrouwen een levensbeschrijving te vinden, 
dank ik aan de bereidwilligheid van vreemde Regeeringen en 
van onze diplomatieke Vertegenwoordigers in het buitenland. 

Het verheugt mij, dat in het Maandblad voortaan de Portret-
gallerij, waarvan ik het manuscript in den loop van bijna tien 
jaar samenstelde, zal verschijnen. De vragen, welke ik mij bij 
den aanvang van mijn werk stelde, moet ik dus thans aan de 
lezers van het Maandblad voorleggen, tezamen met de door 
mij daarop gegeven antwoorden. 

De eerste vraag, die ik mij stelde was, in welke volgorde 
de personen moeten worden vermeld. Landsgewijze, naar ge
lang van ambt of bezigheden, alfabetisch? Ik heb de keus op 
de laatste mogelijkheid doen vallen, omdat ik in de door mij 
uitgegeven en bekostigde serie „Philatelie en Geschiederds" 
herhaaldelijk personen van een bepaalde nationaliteit geza
menlijk behandel. 

De tweede vraag werd vervolgens: alfabetisch in welken 
zin ? Volgens de Nederlandsche spelling, of volgens de schrijf
wijze van het volk, waartoe een afgebeelde persoon behoort? 
Het leek mij min of meer zonderling vreemde namen te gaan 
„vertalen"; daarom koos ik steeds de inheemsche spelling, 
veelal phonetisch geschreven. 

Tenslotte stelde ik mij de vraag: welke personen moeten 
worden afgebeeld? Is het b.v. noodig, dat alle personen, die 
voorkomen op de Noorsche jübileumzegels van 1914, worden 
vermeld? Het zou eenerzyds tot gevolg hebben gehad, dat 
vele duizenden personen moesten worden opgenomen, dikwijls 
menschen zonder eenige beteekenis, omtrent wier leven eigen
lijk niets te vermelden valt; anderzijds zou het leiden tot 
vrijwel onontwarbare puzzles, omdat de zegelbeelden met 
groepsvoorstellingen te onduidelijk zijn, om afzonderlijke per
sonen te herkennen. Ik liet dus alle groepsvoorstellingen weg, 
met dien verstande, dat personen, die ook afzonderlijk op de 
zegels voorkomen, achter hun naam wel de vermelding van 
een groepsvoorstelling hebben. Verder besloot ik alle legen
darische personen weg te laten, zooals Pallas Athene en de 
andere goden en godinnen van den Olympus, evenals haar 
tegenvoeter uit de Germaansche mythen: het symbool der 
trouweloosheid: Hagen Tronjé, en de verdere personen uit 
de Nibelungensage, met uitzondering natuurlijk van Dietrich 
van Bern, die als Theoderick wordt vermeld. Ook de Indische 
goden ontbreken uiteraard. Verder liet ik die personen weg, 
die niet om eigen kwaliteiten worden afgebeeld, maar uit
sluitend dienden als voorbeeld, b.v. de hertogin van Alba, die 
model was voor Goya's Maya Desnuda. Tenslotte ontbreken 
nog romanfiguren, zooals wij aantreffen op de Portugeesche 
zegels van 1925. 

In het kort gezegd: in de navolgende Portretgallerii treft 
men aan die personen, die werkelijk hebben geleefd; die om 
eigen kwaliteiten werden afgebeeld op duidelijk zichtbare wiize. 

De biografieën zullen nogal uiteenloopend van grootte zijn; 
over Willem van Oranje en Simon Bolivar, die na den, helaas 
niet op de postzegels afgebeelden Napoleon, behooren tot de 
grootste staatslieden van alle eeuwen, zal weinig worden 
gezegd: hun leven is ons al te zeer bekend; daarbij komt nog, 
dat ik over Willem van Oranie en Simon Bolivar — twee 
mannen, wier leven, levenshouding, karakter en capaciteiten 
in zoo hooge mate parallel zijn — evenals over Washington, 
James Cook, Columbus, Vasco de Gama, San Martin, af
zonderlijke biografieën uitgaf, aan welke serie binnenkort een 
levensbeschrijving van den wellicht nobelsten en meest be
gaafden staatsman dezer dagen, Masaryk, President van 
Tschecho-Slowakiie, zal worden toegevoegd. Over personen, 
van wie in Nederland zeer weinig bekend is, zullen de levens
beschrijvingen somtijds iets grooter zijn. 

Voor aanvullingen van de levensbeschrijvingen, welke ge
merkt zijn met het teeken §, houd ik mij ten zeerste aan
bevolen. 

De biografieën, welke in deze Portretgallerij voorkomen, 
mogen noch geheel, noch gedeeltelijk, door andere bladen 
worden overgenomen, hetzij in het Nederlandsch, hetzij in ver
taling in eenige vreemde taal, dan met vooraf gevraagde toe
stemming en met volledige vermelding: ,.Ontleend aan Portret
gallerij uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie — 
afzonderlijk uitgegeven in de serie Philatelie en Geschiedenis". 

Tot slot de mededeeling, dat ik op verzoek van de redactie 
de artikelenreeks heb omgezet in de spelling De Vries en 
Te Winkel, van welke ik mij, na invoering van de spelling 
Marchant, niet meer bedien. 

Kerstmis 1934. VAN PEURSEM. 

1. § Eduarde ABAROA. 
In den oorlog van Bolivia tegen Chili verdedigde hü in het 

gevecht bij Galama den pas van Topater tegen een groote 
overmacht van Chileenen, op 23 Maart 1879. Door zijn tegen
standers werd hij omsingeld en gewond, doch hij weigerde 
zich over te geven, hoewel hij nog slechts een onbruikbaar 
geweer bezat. Hij riep zijn tegenstanders toe: „Jullie groot
moeders moeten zich overgeven" en werd toen neergeschoten. 

Zijn beeltenis komt voor op: Bolivia, 1931, 10 ets. 
2. Mariano ABASOLO. 
Geboren op 20 Juli 1783 te Dolores Hidalgo, behoorde Aba-

solo tot de jeugdige samenzweerders van 1810; hij vocht samen 
met Allende voor de onafhankelijkheid van Mexico, doch door 
zijn rijke bruid werd hij in zijn vaderlandsliefde geremd. Toch 
werd hij gevangen genomen na den opstand van Querétaro, 
aanvankelijk begenadigd, doch daarna verbannen naar Spanje, 
waar hij tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld in 
het fort Santa Catarina te Cadiz; daar is hij in den zomer 
van 1816 overleden. 

Zijn beeltenis komt voor op: Mexico, 1910, 20 ets. 
i lT»» l»»»,nwni> 
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3. ABDULLAH ibn Hussein. 
Abdullah werd in 1882 te Mekka geboren als zoon van koning 

Hussein van Arabié. In 1904 trouwde hij met prinses Mousbah; 
op hem viel in 1921 de keus voor het emiraat van Trans-
jordanié. In Februari van dat jaar werd hij door Engeland 
als Emir van het dun bevolkte mandaatsland aangewezen, 
terwijl zijn broeder Feissal koning van Iraq werd. Herhaalde
lijk bezocht hij Europa: nog in 1934 was hij te Londen. In 
verband met verschillende ongeregeldheden werden den Emir 
in December 1934 verstrekkende bevoegdheden toegekend. 

Zijn beeltenis komt voor op: Transjordanié, series van 1927 
en 1930; 1933, 1 £. 

4. Niels Henrik ABEL. 
Op 5 Augustus 1802 werd Abel te Findö geboren; reeds op 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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jeugdigen leeftijd bleek hij over een genialen wiskundigen 
aanleg te beschikken. Na voltooiing van zijn universitaire 
studies werd hij zelf weldra geroepen tot een professoraat in 
de hoogere wiskunde. Vooral door zijn theorie der algebraische 
vergelijkingen, de theorie der elliptische functies en de al
gemeene theorie der integrale functies werd hij vermaard. 
Zijn verzamelde werken verschenen pas in 1839: Abel was 
reeds op 6 April 1829 te Arendal overleden. 

Zijn beeltenis komt voor op: Noorwegen, 1929. 

m^rrtmv^^rr 
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5. ABOU BAKAR. 
Na de afzetting van sultan Ali van Johore werd hij Tumeng

gong; in 1879 verkreeg hij den titel van Maharadsja. Abou 
Bakar voerde een krachtig bewind, was modern georiënteerd 
en bezocht talrijke malen Europa. Tijdens een bezoek aan het 
hof van Koningin Victoria in 1895 is hij te Londen overleden. 

Zijn beeltenis komt voor op: Johore, 18921894. 
6. ABOU L' ULA EL MAARI. 
Geboren te Maaret El Noman, als zoon van den aristo

cratischen Abdalla, zoon van Suleyman, in het jaar 973, werd 
hij reeds op driejarigen leeftijd volslagen blind. Desniettegen
staande studeerde hij als weinigen, en vergaarde zoodoende 
groote kennis. Later trok hij zich tei'ug uit de wereld en 
leefde verder als kluizenaar. In de eenzaamheid, slechts ver
broken door bezoeken van andere mannen der wetenschap, 
leefde hij voor zijn beginselen. Zijn diepreligieuze aard vindt 
uiting in zijn talrijke dichtwerken, alle met een sterk pessi
mistischen inslag. En om de wijze van dichten, èn wegens zijn 
blindheid wordt hij wel genoemd de Milton van het nabije 
Oosten. De dichter overleed in het jaar 1058, wellicht in zijn 
geboorteplaats. 

Zijn beeltenis komt voor op: Syrië, 1934, 1 tot 7 P. 

ptfttt^^^mi^^mmiim^fm 

7. José ACEVEDO Y GóMEZ. 
Geboren op 14 Februari 1773 te Santa Fé, koesterde hij 

reeds op jeugdigen leeftijd idealen van een vrij vaderland, 
zoodat het vanzelf spreekt, dat Acevedo y Gómez zich in 1810 
dadelijk aan de zijde van den opstand plaatste. Hij maakte 
deel uit van den eersten „Cabildo Abierto", daarna van de 
„Junta de Gobierno" in de Granadiaansche hoofdstad. In zijn 
handen — hij was Regidor — legden de leden en de Virrey 
den eed af, nadat op 19 Juli 1810 een bijeenkomst bij Caldas 
had plaatsgevonden en op 20 Juli de opstand was uit
gebroken. Toen het leger van Morillo naderde, vluchtte Ace

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

vedo uit Santa Fé naar de oerwouden van Andaquies, waar 
hij van verdriet over den toestand van zijn land in het jaar 
1817 overleed. 

Zijn beeltenis komt voor op: Colombia, 1910, AR, 5 ets. 
8. § Julio ACOSTA GäRCIA. 
President van Costa Rica van Mei 1920 tot Mei 1924. Tijdens 

zijn bewind vonden de eeuwfeesten van de onafhankelijkheid 
plaats. In 1924 werd hij opgevolgd door Ricardo Jimenez. 

Zijn beeltenis komt voor op: Costa Rica, 1921. 

9. ADOLF FRIEDRICH. 
Geboren uit het Katholieke huis Nassau op 24 Juli 1817 te 

Biebrich. Op 20 Augustus 1839 volgde hij op als hertog van 
Nassau. Nij nam, samen met Oostenrijk, Hannover, Frank
furt enz. deel aan den oorlog tegen Pruisen, aan welken staat 
hij op 20 September 1866 zijn land verloor. In 1889 werd hij 
regent van Luxemburg, omdat Willem III ernstig ziek was. 
Na diens dood, op 23 November 1890, volgde hij op als Groot
hertog; Koningin Wilhelmina kon niet opvolgen wegens de 
toenmalige onmogelijkheid van vrouwelijke erfopvolging. 

Adolf Friedrich voerde in zijn land een sterk Duitsch ge
oriënteerde politiek; zoo heeft* hij de Duitsche sociale wet
geving geheel overgenomen. Hij overleed te Hohenburg 
(Beieren) op 17 November 1905 en werd opgevolgd door zijn 
zoon Wilhelm IV. 

Zijn beeltenis komt voor op: Luxemburg, 1891, 1895. 
10. AFONSO I ENRIQUES. 
Geboren als zoon van Hendrik van Bourgondië, eersten graaf 

van Portugal, te Guimaraes, in het jaar 1110, volgde hij reeds 
in 1112, onder regentschap zijner moeder Teresia van Castilië, 
zijn vader op; in 1128 zette hij zijn moeder als regentes af 
en nam zelf het bestuur in handen. Op 25 Juli 1139 versloeg 
hij de Moren bjj Ourique en riep zich daarna uit tot koning. 
Sinds 1140 is Portugal een koninkrijk. In 1143 riep hij de 
eerste Cortes te Lamego bijeen, welke de troonopvolging re
gelde en waar tevens de volledige onafhankelijkheid van Por
tugal van León en Castilië werd geproclameerd. Op 25 October 
1147 veroverde hij de latere hoofdstad, Lissabon. Op 75jarigen 
leeftijd overleed hij te Coimbra op 6 December 1185. 

Zijn beeltenis komt voor op: Portugal, 1926, 2, 4, 6, 16 ets. 
(Wordt vervolgd). 

Ingezonden 
De heer K. E. König te Amsterdam verzoekt opneming van 

de mededeeling, dat de persoon, die dezelfde voorletters en 
naam draagt als hij en genoemd wordt in een in de vorige 
maand verschenen brochure, niet met hem vereenzelvigd mag 
worden. Laatstgenoemde is een Oostenrijker en woonachtig 
te Leiden. 

♦ Philatelisten, wekt Uw ongeorganiseerde kennissen

verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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ECHTHEIDSKENMERKEN VAN HANNOVER NRS, 1, 2 EN 10 
door dr. G. W. W. BöLIAN. 

1. Nr. 1 wm. vierkant, nr. 2 wm. eiken-
krans. 

2. Inscriptie steeds duidelijk leesbaar: 
SUSCIPERE ET FINIRE. 

3. 2 lijntjes. 
4. 1 lijntje. 
5. 1 lijn geheel, 1 lijn tweederde. 
6. 2 lijnen, de tweede onderbroken. 
7. Punt na GGR. 
8. Punt na EIN. 
9. 3 lijnen, waarvan alleen de meest 

rechtsche den band boven én beneden 
raakt. 

10. 2 lijnen raken den band beneden niet. 
11. Deze lijnen zijn dik. 
12. 8</. lijnen. 
13. 1 heele, 2 halve lijnen. 
14. 3 heele lijnen. 
15. 1 heele, 1 driekwart lijn. 
16. 3 heele, 1 halve lijn. 
17. 1 heele, 1 driekwart lijn. 
18 2 lijntjes. 
19. 3 heele lijnen. 
20. In het wapen: links boven en rechts 

beneden 3 liggende leeuwen, rechts 
boven staande leeuw, links beneden 
harp. 

21. Rechter kroonversiering staat vrij van 
de eenhoorn. 

22. Slagschaduw groote 1 bestaat uit 
3 lijnen. 

23. Punt na Gutengr. 
24. Achterpoot precies boven US. 
25. Hoef raakt rand. 
26. Punt wapen raakt band. 
27. Voet der groote 1 rechthoekig t. o. v. 

de 1. 
28. De band is overal vrij van de binnen

randlijn. 
29. Witte lijn boven groote 1 loopt door 

langs de geheele bovenkant wapen. 
30. Linker voorpoot leeuw heeft 3 duide

lijke teenen. 
31. Geen punt achter Hannover. 
32. Geen punt achter Franco. 

NRS. 2 

^Wdschriften 
Catalogi, en̂ . 

CONCEPTOS SOBRE BOLIVAR 
' EN 

RETRATOS DE BOLIVAR. 
3 DER SERIE PHILATELIE EN GESCHIEDENIS 

DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM, 
ZEESTRAAT 40, S-GRAVENHAGE. 

Gelijk de titels weergeven, hebben deze werkjes wederom 
betrekking op Simon Bolivar, den Bevrijder. 

In het eerst vermelde geeft de schrijver kernachtige uit
spraken weer van vooraanstaande personen, in den loop der 
jaren gedaan over Bolivar. Zoo treft men daarin aan het oor
deel van San Martin, president Harding, Lafayette, Mitre, 
Ibaüez, Kosciusko, José de Sucre, Henry Clay e. a. Het aan
trekkelijke vormen naast deze tekst de afbeeldingen aan de 
hand van de zegels van hen, die hun oordeel ten beste gaven. 

Wat een werk moet de schrijver hebben verricht om dit alles 
te vergaren. Hij heeft bovendien een zeer aantrekkelijken vorm 

gevonden om deze uitspraken onder de algemeene aandacht 
te brengen. 

In het tweede werkje plaatst de heer Van Peursem de por
tretten, standbeelden enz., die van den Bevrijder bestaan, 
tegenover de diverse zegels, waarop zijn afbeelding prijkt. 

Men vraagt zich af hoe het den schrijver mogelijk was dit 
alles op te duiken en systematisch te rangschikken. Wel groot 
moet zijn bewondering zijn voor deze nationale figuur om 
een dergelijk tijdroovend werk te verrichten. Ons compliment! 

Het is ons bekend, dat het werk over Bolivar, waarvan thans 
reeds de derde Spaansche uitgave is verschenen, een groot en 
welverdiend succes heeft in de Spaansch sprekende landen. 
Ook de hier besproken boekjes, keurig uitgevoerd en over
vloedig geïllustreerd, zullen ongetwijfeld hun weg vinden. 

v. B. 

LES VOITURES POSTALES EN FRANCE AVANT 
LES CHEMINS DE FER 

DOOR H. CLéRISSE. 
EDITIONS DU GRAOULI, 38 RUE DE LOURMEL, PARIS. 

PRIJS 4 FRANCS -|- 30 CENTIMES PORT. 
Een studie van slechts zeven bladzijden, overgedrukt uit 

Les Annales de la Philatelie, doch zoo interessant, dat men 
haar in gespannen aandacht uitleest. 

Een viertal illustraties verlevendigen den tekst. Wij bevelen 
den lezers dit boekje gaarne aan. v. B. 
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Ter beschermiri^ 
Van Verzamelaars 

en Handelaren 
®r 

België. 

JOÜRNAUX 
DAGBLADEN 

\JOÜRNÄÜX 
DAéÏABEN 

L _\ 

Van de pakketpostzegels van 
1928, opdruk Journaux / Dag
bladen / 1928, duiken den laat-
sten tijd massa's vervalschin-
gen op, geplaatst op echte, ge
bruikte zegels. De valsche op
drukken worden van uit Ant-

ji ^ A Q werpen verspreid en in de 
1 j J ^ J Ä meeste gevallen in de zooge-
^ ^ naamde kilo waar. 

Uit bijgaande vergroote af
beelding blijken de verschillen 
met den echten opdruk (bo
venste afbeelding). De in de 
tweede illustratie aangebrachte 
pijltjes geven de kenmerkende 
verschillen van den valschen 
met den echten opdruk aan. Zij 
behoeven weinig toelichting; 

jt£\lf\n" gewezen wordt ten overvloede 
^ U ^ X op de volgende afwijkingen, die 
* * | ' * ' " bij den valschen opdruk te 

} constateeren zijn: de open J, de 
kortere voet van R en N; de 

cijfers 9 en 2 eindigen met een verdikking in plaats van 
met een dun haaltje; alle A's hebben aan de bovenzijde een 
„dak" (afbeelding ontleend aan Sieger-Post). v. B. 

Danzig. 
De opdruk Dienst-marke op de koerseerende frankeerzegels 

in het wapentype komt den laatsten tijd herhaaldelijk ver-
valscht voor; wederom een bewijs, dat de falsarissen hun 
krachten niet alleen wijden aan rariteiten. De hierbij weer
gegeven vergroote afbeeldingen, ontleend aan Die Grüne Post, 
toonen kenmerkende verschillen. De bovenste is de echte, de 
andere de valsche opdruk. De aangegeven pijltjes wijzen op 
de verschillen, waaraan men het meeste houvast heeft, zijnde: 

1. staande sierlijn in D te kort; 
2. de onderste krul toont een verdikking; 

a a 
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3. i aan den voet en bovenaan afgeknot; 
4. e misvormd; geen haal links onder; 
5. dunne uitlooper van de s; 
6. kop van de t afgebroken; letter dus te kort; 
7. verbindingsstreepje helt rechts naar beneden en eindigt 

in een haakje. 
De letter a van Marke vertoont ook eenige verschillen, wat 

uit de afbeelding blijkt (linker a echt, rechter valsch). 
De valsche opdruk werd bf voorkeur geplaatst op ge

stempelde zegels; bij de echte stukken in een hoek van 30 gr., 
bij de valsche min of meer afwijkend. 

Slechts een aandachtige beschouwing, met gebruikmaking 
van deze vergroote afbeeldingen, kan de conclusie brengen met 
valsche opdrukken te doen te hebben, daar bij de echte door 
het ingewikkeld lettertype de opdruk niet steeds in elk opzicht 
overeenstemt met de afbeelding. v. B. 

Ned.-Indië. 
Zeer gevaarlijke vervalschingen luchtpost-opdrukken werden 

ons getoond, helaas te laat om deze nog af te beelden in dit 
nummer. Wij komen hierop in het Februari-nummer uitvoerig 
terug. Thans zij volstaan met de mededeeling, dat het hier 
betreft de valsche opdrukken op gebruikte echte zegels: lucht
post 10 op 12 K, 20 op 25, 40 op 80 en 75 op 1 gulden. 

Als kenmerken worden voor het tegenwoordige gemeld: 
dunner lettertype en afwijkende cijfers op de drie laagste 
waarden; zwartblauwe in plaats van donkerviolette opdruk 
bij de 75 cent. 

Opgepast! v. B. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
De Einsehe Bond, omvattende 8 vereenigingen, heeft zich 

bü de F. I. P. aangesloten, waardoor de laatste thans 15 
landen in zich vereenigt. 

ACADEMIE DE PHILATELIE TE PARIJS. 
Voor de vervulling der vacature van „Membre corres-

pondant" werd op de vergadering van 28 November met al-
gemeene stemmen gekozen de heer P. J. Maingay te Brussel, 
voorzitter van de F. I. P. 

EEN OUDE GETROUWE GAAT HEEN. 
De Berliner Briefmarken-Zeitung heeft met het nummer 

van 15 December j.1. opgehouden te bestaan. Zij was het huis-
orgaan van de firma Philipp Kosack & Co. te Berlijn en zij 
heeft gedurende precies 30 jaren haar bestaansrecht afdoende 
bewezen. 

Blijkens mededeeling van genoemde firma werd zij tot dit 
besluit gedwongen, wijl de hooge leeftijd van den redacteur 
Kosack verhinderde met deze uitgave door te gaan. 

Kosack was een strijdlustige natuur, die dikwerf geen blad 
voor den mond nam, wanneer het er op aankwam de dingen 
bij hun naam te noemen. Toch is de philatelie hem erkentelijk 
voor het vele baanbrekende werk, dat hij in den loop der 
jaren heeft verricht en waarvan de resultaten in de jaar
gangen van zijn blad te vinden zijn. 

„EVER-READY" GOMPAPIERTJES 
OF HET GEMAK DIENT DEN MENSCH. 

Wie veel postzegels inplakt, s taat voor het tijdroovend 
werkje de gompapiertjes stuk voor stuk om te vouwen. Het 
is voor deze „plakkers" een uitkomst, dat een Engelsche firma 
dergelijke scharniertjes, keurig gevouwen, in den handel 
brengt. Zij zijn bovendien voorzien van goede gom en voor 
35 cent per 1000 stuks te verkrijgen bij den postzegelhandel 
fa. J. Voet, Keizerstraat, Rotterdam. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 19 

E E N LOT VERKOCHT 
E E N KLANT GEWONNEN ! 

L O T „ P H I I ^ E P A R T O U T " . 
Het mooiste en goedkoopste sortiment postzegels, 

ooit in eenig philatelistisch maandblad aangeboden. 
Om duidelijk te zijn kunnen wij hieraan nog toevoegen, dat, 

indien dit maandblad b.v. 2500 lezers telt en deze allen wisten 
wat hier aangeboden wordt, wij daags na het verschijnen niet 
alleen alle 100 beschikbare lots verkocht zouden hebben, doch 
netto 2400 lots te kort zouden komen. 

HAAST U voor de laatste lots verkocht zijn! 
Alleen het aanwezige Nederland en Koloniën is 

meer dan ƒ 10 cat. Ned. en Kol. (Ned. Handelaren); 
dit zgn slechts een circa 100 zegels van de overige 
voortreffelyke samenstelling buiten Nederland en 
Koloniën, in totaal pl.m. 2000 zegels, voor den prfls 
van ƒ 10,35. Franco aangeteekende toezending na 
ontvangst van het bedrag op giro 118330. 

Hieronder nog een extra aanbieding. 
MEMEL, 25 verschillende ƒ0,60; 50 verschillende ƒ1,30. 
ARGENTINIË, 50 verschillende ƒ0,35; 100 verschillende 

ƒ0,75; 200 verschillende ƒ3,50. 
ECUADOR, 100 verschillende, 90 % echt gebruikt ƒ 3,—. 
SOVJET-RUSLAND, 100 verschillende, bijzonder mooie 

samenstelling ƒ 1,25. 
500 OOSTENRIJK, ƒ3,—. 
100 JOEGO-SLAVIE, ƒ0,60. 
100 WURTEMBERG, ƒ1,25. 
100 TSJECHO-SLOWAKIJE, ƒ0,50. 

Postzeoelhandel „The Globe", Hoogendijk 142, Zaandam. 
TELEFOON 3854. 

Verzamelaars in Ned.-Indië kunnen het lot „Philepartout" 
rechtstreeks ontvangen van onzen vertegenwoordiger: W. F. 
DE NIEUWE, Societeitsweg 17, Malang. (418) 

West-Australie-
DIENSTZEGELS, alle onberispelijk postfrisch. 

8 d., Yvert & Tellier nr. 25 
10 d., Yvert & Tellier nr. 27 
2/6, Yvert & Tellier nr. 31 
10/-, Yvert & Tellier nr. 33 
£ 1, Yvert & Tellier nr. 34 
i4 d., Yvert & Tellier nr. 35 
4 d., Yvert & Tellier nr. 39 
5 d., Yvert & Tellier nr. 40 
9 d., Yvert & Tellier nr. 42 
5/-, Yvert & Tellier nr. 43 
6 d., Yvert & Tellier nr. 44 
1/-, Yvert & Tellier nr. 45 

ƒ 1 , -
- 1,— 
- 2,— 
- 8,— 
-40,— 
- 2,— 
- 1 — 
- 1,— 
- 1,— 
-20,— 
- 2,— 
- 3,— 

Mijn Specialiteit: 
Zeldzame Britsche Koloniale zegels 

van alle tijdvakken. 

Aan M A N C O L I J S T E N wijd ik mijn 
nauwkeurige en persoonlijke aandacht . 

ZICHTZENDINGEN 
worden op aanvraag naar elk deel 

der wereld toegezonden. 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. (so?) 

Nederland, 1934, kinderzegels, p. ser. ƒ 0,18 
10 series ƒ1,65; 100 series . . -15,— 

1933. Kinderzegels, p. serie - 0,20 
10 series ƒ1,85; 100 series . . -16,50 

1927. Kinderzegels, p. serie - 0,20 
10 series ƒ1,60; 100 series . . -15,— 

1923/1934. Alle kinderzegels (44 w.) - 3,55 
Idem roltanding (31 w.) . . . . - 4,15 

1934. Emma-zegels, p. 10 stuks . . . . - 0,50 
1934. Curagao-herd. (2 w.), 10 ser. - 1,— 
1934. Crisiszegels (2 w.), 10 series - 1,— 
1933. Zeemanszegels, p. serie - 0,20 

10 series ƒ 1,90; 100 series . . -18,50 
1933. Willem de Zwager, p. serie . . . - 0,10 

10 series ƒ0,90; 100 series . . - 8,50 
1932. A.N.V.V., p. serie - 0,35 

10 series ƒ3,25; 100 series . . -30,— 
1930. Rembrandt, p. serie - 0,25 

10 series ƒ2,25; 100 series . . -20,— 
Pakketten. 
jo V, Ned. f o,2o; lo ä f o,l7i'2. loo v. Ned. f 0,50; 10 ä f 0,45. 
i j o V. Ned. f 1,30; 10 ä f 1,15. 50 V. N.-Indië f0,30; 10 ä f 0,27^2-
100 V. Ned.-Indië f 1,20; 10 ä f 1,10. 20 v. Cura9ao f 0,90. 

Porto steeds extra. — Postgiro 224451. 
NEDERLANDSGHE POSTZEQELHANDEL, 

N.Z. Voorburgwal 31i, - Amstordam, C. (499] 

SPANIEN. 
Sonderangebot in Pesetas. 

50 vrsch. 1,50; 100: 3,75; 150: 8,—; 
200: 13,50: 250: 21,—; 300: 75,—; 
400: 135,—; Kiloware: 36,— p. K.G. 

Suche gleichzeitig aktive Komis-
sionisten für konkurrenzlose Aus
wahlhefte. Referenzen angeben! 

FRED. SCHRANZ, 
Hotel Terreno, 14 de Abril 107, 

PALMA (MALLORCA). 
(549) 

Luchtpostzegels. 
POSTFRISCH. 

Direct van verzamelaar uit nage
noeg complete opgeloste speciaal
verzameling. Redelijke prezen. Ook 
vele zeldzame zegels en vliegbrieven. 

COLUMBIA: 
Cflfer-serie, compleet . . . . ƒ 20,— 
Koerseerende serie, compl. ƒ 20,— 
Enz., enz. 

Voorts vele kleinere series engros 
af te geven, zooals ALBANIË, op
druk „Brindisi", 4 waarden, per 10 
series ƒ 6,—. Ook verzameling lucht
poststrookjes. 

Manco-iysten en brieven verzocht 
onder nr. 544 aan het bureau van 
dit blad. 
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UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

In mijn zichtzendingen 'vindt U: 
Een keur van goede postzegels 
zoowel EUROPA als OVERZEE, 

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

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

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

DEN HAAG, 24 Van Lennepweg. 
Tel. i5194i. Giro 37029. Bank: A'damsche Bank. 

A D V E R T E E R T 
I N D IT B L A D . 

E 
30 verschil lende Abessinië 
25 „ Albanië 
50 „ Albanië 

200 „ Afr ika 
200 „ Azië 
200 „ Engelsche Koloniën 
100 „ Luchtpost 
300 „ Oostenrijlf 
200 „ Polen 
200 „ Rumenië 
100 „ Rusland 
150 „ Zwitser land 
100 „ Spanje 
200 „ Tsjechoslowakge . 
200 „ Zuid-Slavië 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

JOS. LA POUTRÉ. 
D E N HAAG, Z o u t m a n s t r a a t 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(434) 

ƒ1,90 
-1,25 
-3,75 
-1,50 
- 2 , — 
-1,35 
-2,75 
-0,90 
-1 ,10 
-1,90 
-1,50 
-2,75 
-1,15 
-2,25 
-3,25 

De derde Luchtpostüeiling 
staat weer in het middelpunt der belang
stelling van aêrofilatelistisch Nederland! 
Een uitgebreide verzameling Luchtpost
zegels ongebruikt en op brief en een 
mooie verzameling Eerstvluchten, be
nevens Zeppelinpost., ens. komen begin 
Februari in het Hotel „Victoria''., te 
's-Gravenhage, onder den hamer. Vraagt 
nog heden den uitgebreiden catalogus! 
Een simpel kaartje en hij wordt U 
gratis en franco toegezonden! 

GERARD A. G. THOOLEN, (ssO 
Van Nijenrodestr. 17, Den Haag. Tel. 774804. 

Wegens sterfgeval te koop aangeboden 

kostbare Postzegelverzameling. 
Brieven onder no. 1867, Advertentiebureau 
R. VAN DER VELDE, Leeuwarden. (556) 

U I T S L U I T E N D voor e n 
Ua beboe - . : van L E D E N 
d o r a a n g e s l o t e n Vereen . 

POSTZEGELBOEKJES NOODIG? 
Vraagt bemonsterde offerte aan 

T. DE JONG Tzn., ZEIST, 
2e Dorpsstraat 30b. 

^ Z e e r v o o r d e e l ! g . M 
Voor den handel speciale prijzen.(502) 

Voor meestbiedende te koop een 
Postzegelverzameling, bevattende 
23000 ex. (Yv. 1934 ± f 129 OOÓ,—) 
(3 banden). Brieven onder No. 547 
aan het bureau van dit blad. 

T E KOOP GEVRAAGD een in goeden staat 
verkeerend ALBUM DER GEHEELE 

WERELD. — Moet »bij. zijn. 
Aanbiedingen aan 

A. HOFMAN, 
Bomeostraat 90, ZWOLLE.. ($46) 

EUROPA. Wie billijk en vlug zijn verzameling 
belangrijk wil uitbreiden, vrage eens prospectus 
„Voordeelig postze^elvvrzamelen" aan. 
Wij leveren U b v. bij een verzameling van 
5C00 zegels verdere 2000 er bij voor nog 
geen 2 cent per stuk Th. WITTENHORST, 
Stokkum bij 's-Heer*nberg. (545) 

T E K O O P G E V R A A G D : 
Oostenrijk. Lombardije, Levant tot 1883, 
Baden, Beieren, Wurtemberg ie emissie, België 
tot 1863, Gr. Brittanië tot I854. Zoowel 
bijzonderheden als ook de »kleine« zegels, 
eventueel in massa. Aanbod aan 
dr. Valkema Blouw t e Oos te rbeak (539) 

T e k o o p gevraagd en aangeboden of in ruil 

Puntstempels en Langstempels 
V A N N E D E R L A N D . 

K. J . S C H Ö N , Jud i th Leijsterstraat 17, 
Haar lem, (540^ 

A A N G E B O D E N 

Puntstempels Nederland 
5 et. 1872 ; 

100 verschillende f 2,— 
200 „ f 5,— 

Brieven onder nr. 541 aan 't bureau van dït blad. 

E e r s t v l u c h t b r i e v e n van de vluchten van 
H . Piquet tot de Uiverpost, Zeppelinpost, 
Rakettenpost, Katapultposr, enz. enz. alles 
voordeelig af te geven. Vraagt mijn zicht
zendingen. O o k ru i l ! G e r a r d T h o o l e n , 
Van Nijenrodestraat 117, DEN HAAG. 
Telefoon 774804. ( j j ^ ) 

Pastzegei-dépot. 
De Nedarlandsche Pastzegelbeurs, 

Stationsweg 2, Den Haag, 
Telefoon 117133, 

zoekt speciaal in Leeuwarden en 
eventueele andere plaatsen flinke 
uerkoopers. Personen met philate
listische relaties, eventueel winkeliers 
met philatelistiseh debiet gelieven 
te reflecteeren. Ruime provisie. (557) 

Ter overname aangeboden 
K a - B e A l b u m s 2 2 1 - 2 2 2 

(Europa en Buiten Europa), 4 deelen met 4 
linnen foudraals. Nieuw en compleet. (Pl.m. 
200 zegels zijn ingeplakt geweest.) 

Van f 57,50 voor f '37,50. 
Brieven onder nr. 558, bureau van dit blad. 

GRATIS Preisliste über dänische 
Serien und Paketen. Engros- en detail. 

Gern Tausch. 
K. HALLBERG, 

Flensborggade 8, Kopenhagen. (554) 
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Il KABE albums voor'n ieder bereikbaar! II 
In kwaliteit verhoogd in prijs verlaagd. 

EZE albums zijn zonder ONTSIERENDE cliché's, 
doch met zeer goed geslaagde afbeeldingen der 
zegels en opdrukken. 
Alleen de hoogst noodige aanduidingen zijn boven 
de zegelvelden geplaatst; alle verdere gegevens 
bevinden zich in de vakjes. 
Dit alles te zamen is een betrouwbare leiddraad en 
is verkeerd inplakken uitgesloten. 
De indeeling is geheel VAKKUNDIG en met smaak 
bewerkt, zoodat men zich niet meer met blanco
albums behelpen moet. 

UITGEBREIDE R S F Ö R I Ï Ï GAVEN. 

n 

"KaBe" Europaalbum, inhoud c i r c a ^ 0 ^̂ fejaden, 
plaats voor circa 10 000 zegels. t^'*-^ -
Prijs f 5,50. (Bestel no. 18). 

Bijpassend Buiten Europaalbum, inhoud circa 350 
bladen, plaats voor circa 10 000 zegels.^ 
Prijs f 5,50. (Bestel no. 19). 

i | Dezelfde uitgave, doch op stevig houtvrij 
| l papier^x?!^ 
f J Europaalbum. Prijs f 6,75. (Bestel no. 28). 

*'̂  S"f\^Bijpassend Buiten Europaalbum. Prijs f 6,75. 
(Bestel no. 29). 

IDEAALUITGAVEN. 
"KaBe" Europaalbum, inhoud circa 560 bladen, 
plaats voor circa 13 000 zegels. 
Prijs f 10,—. (Bestel no. 410). 

Bijpassend Buiten Europaalbum, inhoud circa 650 
bladen, plaats voor circa 16 000 zegels. 
Prijs f 10,50. (Bestel no. 411). 

Dezelfde ^teaye , doch op stevig houtvrij 
# ^ papier. 

"KaBe" Europaalbum in twee deelen. Prijs f 17,50. 
(Bestel n o . | j ^ . 

Bijpassend Buiten Europaalbum, in twee deelen. 
Prijs i 1&,—. 

•'̂ #J,>, Voor verdere beschrijving van deze en andere albums raadplege men de uitgebreide 
"KaBe" prijslijst 1935, welke gratis op aanvrage wordt verstrekt. 

.  f ^ i S ' v l W  l , , ^  ■ , 
W ' leder aéH 'È afzonderlijk verkrijgbaar, zonder prijsverhooging of verplichting tot afname 

der andere deelen. Hierdoor is het mogelijk zich met beperkte middelen een goed album 
aan te schaffen, hetgeen afbetaling vervangt. 
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1 ^KABE« albums zijn overal verkrijgbaar. 
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