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POSTZEfiELVEILINO Ë J S 
Ti AIMISITË^PA 
In Hotel „POLEN", Rokin 1416, 
op 11 en 12 Maart 1935, 
telliens des avonds te 7 uur 30. 

Deze veiling b e v a t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
NEDERLAND EN KOLONIËN, 

een prachtige 

WERELDCOLLECTIE, 
alsmede een zeer belangrijke af deeling 
RESTANTVERZAMELINGEN, 
BOEKJES MET ZEOELS, enz., enz. 

■ ■ Geïllustreerde catalogus wordt gratis I ■ 
■ en franco op aanvraag toegezonden. I H 

SUF" Voor mijn eerstvolgende Ö 9 e V E I L I N G 
kunnen nog bijvoegingen worden toegezonden. Voor volgen
de veilingen kan eveneens regelmatig worden ingezonden. 

V r a a g t de G U N S T I G E vei l inévoorwaarden. 
Persoonlijke bespreking kan T E N U W E N T plaatsvinden! 

Op belangrijke objecten wordt op verzoek 
RENTELOOS VOORSCHOT verstrekt! 
DISCRETIE wordt door mij ten volle gegarandeerd! 
K T VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING ! 

MAX POOL, 
VEILINGHOUDER SEDERT 1918. 

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

'TELEFOON 112874 

Groote collectie te koop gezocht. 
— Tusschenpersonen provisie. — 

Uitvoerige aanbiedingen met prijs onder no. 999, bureaè v; 
Maandblad. ^ ^ ' ' 

■ ' ^ ^ f t ^ 

Zoo juist verschenen! RIJSL IJST Neder land 
en Koloniën 1934|>35, 

nr. 10, geheel compleet met tandingen Postzegel en 
Albunihandel 
M. A. MANUSKOWSKI, Wagenstraat 105, Den Haag. „7) 

en typen. Pnjs f 0,25, inclusief suppl. 
en prijswijziging^ — Toezending franco. 
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postzegelhandel p. HoOflerdÜkr 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

POSTREKENING 92993. 

CATALOGI 1935. 
YVERT & TELLIER, geheele wereld f 4,50 
MICHEL, Europa f 2,25 

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

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

(Speciaal catalogus) 

PORTO EXTRA. 
Prijslijst van postzegeipakketten, albums en 
alle benoodigdheden op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

|liini||liiri|(piniiHitiii|fWHtt«l#«l||)Tuiifliirti|fjfSijj|fimrittf^Hi'iiH|in^ 

Tjldelüke Aanbieding. 
NEDERLAND 1923, jubileumuitgifte, on

gebruikt. 
H^A gld., zwartbruiß^ a r j J  ^ ^ ^ ^ h t s ƒ ?,50 

^ ® < ^ v ^ > ^ -ir 
5 g-ld., donkerblauw,- nr. T28, slechts - 6,— 

— Porto en aanteekenen extra. — 

G. KEISER & ZOON, 
.-?*? 

PASSAGE 25, - DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. GIRO 4262 . 

verscaenen zijn de nieuwe uitgaven VX^7^ van: 
[ SPECIAAL-CATALOGUS NEDERU'VND 
[ EN KOLONIEN (2e editie), 196 p a g i n a * ^ ^ 

verbeteringen,--aaiivullingen, enz. Pri,is franco 
ƒ 1,10. 

P R I J S L I J S T NR. 21 NEDERLAND EN 
KOLONIEN (G. Keiser & Zoon), geheel ge
ïllustreerd, ms^i^vt^ffi^^rijzen. Prijs franco 
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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. 

II. 
ALGEMEENE UITGIFTEN. 

De algemeene uitgiften waren in alle gebieden geldig, waar 
zich Oostenrijksche of Hongaarsche troepen bevonden en dus 
ook K. u. K. veldpostkantoren gevestigd waren (zie ook: Uit
giften voor Roemenië). 

Ie uitgifte. — 28.IV.1915. 
(Nrs. 1-21). *) 

Postzegels van Bosnië-Herzegowina 1912 met schuinen op
druk in twee regels: K. u. K. Feldpost. Lijntanding 12}4-

Het lag vooi de hand, dat het ministerie van oorlog, toen 
het zoo spoedig mogelijk veldpostzegels noodig had, naar zegels 
van Bosnië greep en die liet overdrukken (het waren immers 
uitgiften van hetzelfde ministerie van oorlog). Er bestaan 
zeer gevaarlijke opdrukvervalschingen, vooral van de 3, 5 en 
10 kronen. De echte opdruk is te herkennen aan den glanzend-
zwarten opdruk, de regelmatige letters en de vierkante punten 
achter K. u. K. Van de 20 heller bestaan — volgens Senf — 
exemplaren, waarbij door een druktoevalligheid de bovenste 
opdrukregel mankeert (z.g. „Blinddruck"). 

Marterer-producten: ongetande serie, dubbele en kopstaande 
opdruk, enz. 

Ile uitgifte. — l.VII.1915. 
(Nrs. 22-48). 

Definitieve serie met inschrift K. u. K. Feldpost. Lijn
tanding 12)4. De 10 heller groenblauw, de 15 heller, de 20 heller 
oljjf, de 80 en 90 heller en de 4 kronen verschenen eerst in 1916. 

*) De nummering in dit artikel is geheel volgens Michel, 
daar Yvert de veldpostzegels uit elkaar rukt, wat de over
zichtelijkheid zeer schaadt. 

Tandingen; de 5 heller bestaat ook in lijntanding 11 y,, even
als de nagekomen 15 heller. De 5 heller bovendien ook nog 
in lijntanding llj4:12'A. 

Groot is het aantal proeven dezer mooie serie (105 stuks 
bij elkaar), maar ze werden alle door Marterer nagedrukt. 

Van de 5 kronen, een van de zeldzaamste veldpostzegels, 
werd eenige jaren na den oorlog door een comité een plompe 
namaak gefabriceerd, die om gerechtelijke vervolging te voor
komen op de achterkant voorzien werd van een opdruk in 
5 regels, n.1. „Zugunsten der Schutzstelle für österr. Kriegs
waisen Landesstelle Wien". In opgeplakten staat en dan af
gestempeld, kan deze vervalsching voor niet-kenners gevaar
lijk zijn. 

Il le uitgifte. — 1917-1918. 
(Nrs. 49-68). 

Nieuwe teekening keizer Karel in maarschalkuniform. De 
serie was noodzakelijk geworden door den dood van keizer 
Frans Josef (21.XI.1916). Lijntanding 12}^. 

Tandingen: 1, 3, 12, 40, 50 heller en de 2, 4 en 10 kronen 
bestaan ook in lijntanding 11}^, de 3 heller bovendien ook nog 
in tanding liy,:12i4. 

Van deze serie zijn proeven bekend — 10 en 15 heller op 
velletjes — die niet nagedrukt zijn. 

De 30 heller komt voor diagonaal gehalveerd (Deblin in 
Polen 9.II.1918). 

Drie Marterer-series, waarvan een normaal ongetand. 

-1 
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Karlfondsuitgifte. — 1918. 
(Nrs. 69-71). 

Portretten van keizer Karel (nrs. 69 en 71) en keizerin 
Zita (nr. 70) in boekdruk. Lijntanding 123^. Deze oorlogs-
weldadigheidsserie was geldig gedurende de keizer-Karel-week. 
Door de korte omloopstijd ziJn ze op echt geloopen brief vrij 
zeldzaam. 

Plaatfout: het 78e zegel van elk vel van de 15 heller heeft 
de plaatfout: de tweede balk van de F is met de O in het 
woord KARLFONDS verbonden. 

Marterer-producten: normale serie ongetand en verschillende 
kleurproeven, die ook herdrukt werden. 

http://28.IV.1915
http://21.XI.1916
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IVe uitgifte. — 1918. 
(Nrs. la-Io). 

Dit is de z.g. boekdrukserie, tevens in geheel andere uit
voering, n.l. keizer Karel omgeven door een krans van eiken
bladeren. Deze serie werd aangemaakt om den duren koper-
druk te vervangen. Alleen de 1 kroon waarde werd weer in 
koperdruk uitgevoerd, daar zij bedoeld was als aanvullings
waarde op de Ille algemeene uitgifte. 

De serie was reeds onderweg naar het leger, maar kwam 
daar niet meer in verkeer, daar de monarchie intusschen ge
vallen was. De zegels werden later door het aftredende minis
terie van oorlog in Weenen aan handelaren en verzamelaars 
verkocht. Aan het Weensche philatelistenloket waren alleen 
de nrs. Id-Ig en nr. In te krijgen; de overige waarden werden 
in complete series in het Dorotheum geveild. De oplage 
bedroeg van: nr. ld 250.000, Ie 175.000, If, Ig en In 50.850, 
lo 1.650, overige nrs. 850. 

Marterer-producten: normale serie ongetand en verschillende 
nagedrukte kleurproeven. 

Krantenïegels. — 1916. 
(Nrs. Z1-Z4). 

Mercuriuskop, in boekdruk uitgevoerd. Lijntanding 12]4. 
De 2 en de 20 heller bestaan eveneens in lijntanding 11X>. De 
2 heller bestaat in 3 kleuren, n.l. donkerblauw, lichtblauw en 
indigoblauw. 

Marterer-producten zijn: serie ongetand en de 2 en 20 heller 
op geelachtig papier (proeven?). 

UITGIFTEN VOOR ITALIË. 
De eerste Italiaansche veldpostkantoren werden 27 April 

1918 geopend en gebruikten toen de zegels der Ille algemeene 
uitgifte (Karel). Toen echter op 1 Juni 1918 in dit gebied 
de lire als betaalmiddel werd ingevoerd, moest men deze 
zegels met lire, respectievelijk centesimi overdrukken. Dit 
gebeurde eveneens met de veldpostkrantenzegels, eenige port-
zegels van Bosnië-Herzegowina en de expressezegel van ge
noemd land. 

Grooter knoeiboel dan bij de Italië-uitgiften is nauwelijks 
denkbaar. Marterer fabriceerde dubbele, kopstaande, roode en 
verkeerde opdrukken in alle mogelijke combinaties en dat zoo
wel getand als ongetand. 

Ie uitgifte. — 1.VI.1918. 
(Nrs. 1-19). 

Zegels der Ille algemeene uitgifte (Karel) met opdruk 
centesimi, respectievelijk lire. Lijntanding 12M. Daar de zegels 
betrekkelijk kort in verkeer waren (vrij spoedig na de uit
gifte viel de monarchie) zijn ze echt gebruikt vrij zeldzaam. 
Meestal heeft men met gelegenheidsafstempelingen te doen, 
zooals bij alle uitgiften voor Italië. 

Tandingen: de 22 centesimi en de 43 centesimi bestaan ook 
in lijntanding I IK , de 7 centesimi in lijntanding 12'A:11'A; 
de 2 en 3 centesimi bestaan ook in paren horizontaal ongetand, 
de 3 centesimi bovendien ook nog dubbel getand. 

Plaatfouten: de 27 centesimi bestaat alleen met opdruk 
7 centesimi (zonder 2 dus); de 13 centesimi bestaat alleen met 
opdruk 3 centesimi (zonder 1 dus). 

Marterer-producten: dit is de serie, waarmede Marterer het 
meest heeft geknoeid (zie boven); ongeveer 20 maakwerk
series! 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Expressezegels. — 1.VI.1918. 
(Nrs. 20, 20a, 21, 21a). 

Expressezegels van Bosnië-Herzegowina met centesimi-
opdruk. Lijntanding 12K. 

Hierbij zijn duidelijk twee drukken te onderscheiden, n.l.: 
Ie druk (origineele druk). Donkere kleuren, hard papier, 

dat evenals de gom geelachtig is .Bij de 3 centesimi bovendien 
nog het volgende kenmerk: groote afstand tusschen 3 en 
C(entesimi). De origineele zegels zijn de nrs. 20a en 21a. 
Alleen zij kunnen echt gebruikt voorkomen, maar zijn als 
zoodanig zeldzaam! 

2e druk (herdruk). De kleuren zijn iets lichter, het papier 
is wit. Bij de 3 centesimi het volgende kenmerk: kleine af
stand tusschen 3 en C(entesimi). Deze zegels, de nrs. 20 en 21, 
zijn eerst na den val der monarchie uitgekomen (waarschijnlijk 
ook eerst toen gedrukt) en kunnen niet gebruikt voorkomen. 
Eventueele afstempelingen zijn geantidateerde gelegenheids
afstempelingen van echte stempels, die later in particuliere 
handen zijn geraakt. 

Marterer-producten bestaan natuurlijk (zie boven). 
l ie uitgifte. — 1918. 

(Nrs. la-Io). 
Dit zijn zegels der IVe algemeene uitgifte met nieuwe 

waarde-aanduiding in centesimi en lire. Lijntanding 12'A. 
Deze serie kwam, evenals de IVe algemeene zoogenaamde 

boekdrukserie, niet meer in omloop door den val van de 
monarchie. Zij was echter reeds naar het leger onderweg. In 
1919 werd zij te Weenen publiek verkocht. De oplage bedroeg 
van elke centesimi-waarde 25.850 stuks, van de lire-waarde 
slechts 20.850 stuks. 

In 1922 zijn van deze serie (tegelijk met de nooit verschenen 
Ille Roemenië-serie) nog 130.000 complete series nagedrukt, 
waarvan er ondanks het verbod en de boycot der Weensche 
handelaren ongeveer 10.000 series op de markt zijn gekomen. 
De opdruk is bij deze herdrukken dof zwart (bij de oorspronke
lijke is hij glanzend-zwart). Soms wijkt ook de kleur der 
zegels zelf van die der oorspronkelijke af, zoodat men ver
moedt, dat ook de zegels na-gedrukt werden. 

Marterer-producten zijn de ongetande zegels, alsmede roode 
opdrukken, enz. 

Krantenzegels. — 1.VI.1918. 
(Nrs. Z1-Z4). 

Veldpostkrantenzegels met centesimi-opdruk. Lijntanding 
12'A. De 3 en 22 centesimi bestaan ook in lijntanding l l ' - j . 
Van "de 3 centesimi komen geen kleurverschillen voor, zooals 
bij de zegels zonder opdruk. 

Marterer-producten zijn ook hier bekend. 
Portzegels. — 1.VI.1918. 

(Nrs. P1-P7). 
Portzegels van Bosnië-Herzegowina met nieuwe waarde

aanduiding in centesimi. Lijntanding 12 A. De 6 en 11 centesimi 
bestaan ook in lijntanding HA. 

Marterer-producten ook hier. 
Interessant zijn de volgende essays. Zegels in uitvoering als 

die der lie uitgifte voor Roemenië, maar met opdruk cen
tesimi. Er bestaan zelfs 4 opdruktypen, tevens in verschillende 
kleuren. De juiste herkomst weet men nog niet, maar het zijn 
vr\j waarschijnlijk „officieele" proeven, die echter door de 
overdrukken op de boekdrukserie zijn verdrongen. 

Stadpostzegels. — 1918. 
Het Oostenrijksche leger onder bevel van generaal Boeroevic 
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vond in de bezette gebieden Italiaansche plakzegels. Deze liet 
men in de drukkerij te velde met het gemeenschappelijk wapen 
der OostenrijkschHongaarsche monarchie en met de 18 plaats
namen der Italiaansche veldpostkantoren overdrukken. Ze 
hadden denzelfden dienst moeten doen als de stadpostzegels 
van Warschau, Zarki, enz. Maar de uitgifte werd verboden en 
de voorraad werd vernietigd. Natuurlijk ontsnapte een deel 
aan den vuurdood en deze overblijfselen kwamen na den val 
der monarchie op de markt. Voor elke plaats waren 4 waarden 
aangemaakt, n.1. 1 centesimi oranje (opdruk violet), 2 cente
simi geelgroen (opdruk rood), 3 centesimi lila (opdruk violet), 
4 centesimi lichtgroen (opdruk groen). (Zie verder Michel, 
die ook de 18 plaatsnamen noemt). 

■■■ 
) 
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Dl UDUIE 

Stadpostzegel voor Udine. — 1918. 
Een geheel aparte positie bekleedt het door het gemeente

bestuur van Udine uitgegeven zegel, uitgevoerd in zwarte 
boekdruk op groen papier. 
. Gedrukt in vellen van 24 zegels, n.1. 4 horizontale rijen van 
6 zegels, waarvan de middelste twee rijen (verticaal) tête
bècheparen zijn. Bovendien heeft het 2e en 23e zegel van elk 
vel een accent op de U van MUNICIPIO. Het zegel schijnt 
van 18.VII.1918 tot 30.X.1918 werkelijk als toeslagzegel voor 
bestellersloon in gebruik te zijn geweest. Van andere zijde 
wordt dit echter beslist tegengesproken. Een poststempel kan 
er vanzelfsprekend niet op voorkomen, daar het gemeente
bestuur natuurlijk niet over een „poststempel" beschikte. Wel 
staat er soms het stempeltje ANNULATO op, maar het komt 
op de „echtgeloopen" brieven meestal ongestempeld voor (het 
gemeentebestuur plakte de zegels er zelf op). 

UITGIFTEN VOOR MONTENEGRO. 
Ter herinnering aan het feit, dat op 1 Maart 1917 Monte

negro gedurende een jaar onder Oostenrijksche bezetting stond 
wilde men een herdenkingsserie uitgeven. Men had eerst het 
plan, den druk (opdruk op zegels der l ie algemeene uitgifte) 
in Cettinje (hoofdstad van Montenegro) te laten uitvoeren. 
Men overdrukte dan ook 10 en 15 heller zegels (ook een aantal 
andere waarden) horizontaal met MONTENEGRO. De bevel
hebber in Montenegro gelastte echter, dat de overdruk in de 
Weensche staatsdrukkerij moest plaats hebben en dat de 
reeds overdrukte zegels naar Weenen moesten worden af
geleverd. 

Ie uitgifte. 
(Door Michel verkeerdelijk He uitgifte genaamd). 

(Nrs. I en II). 
Opdruk MONTENEGRO (horizontaal) op de 10 en 15 heller 

der He algemeene uitgifte. De opdruk is glanzend zwart. 
Daar de drukkerij in Cettinje zeer primitief was, bleven 

opdrukfouten: MONTEUOGRO en MONTEUEGRO biJ beide 
waarden niet uit. 

Ook andere waarden der He algemeene uitgifte werden van 
dezen opdruk voorzien, alsmede de veldpostkrantenzegels en 
de 5 heller port van BosniëHerzegowina. Zü zijn echter 
„marktvreemd". 

Nrs. I en II kwamen eerst na den val der monarchie in 1918 
op de markt en zijn niets anders dan essays. Lijntanding 12K. 

He uitgifte. — 1.III.1917. 
(Nrs. 1 en 2). 

Opdruk in dunne letters, weer op 10 en 15 heller zegels der 
zelfde uitgifte, nu verticaal in drie regels: K. U. K. MILIT. 
VERWALTUNG MONTENEGRO. Lijntanding 12>^; de 15 
heller bestaat ook in lijntanding I IH (in Michel niet gecata
logiseerd). Deze opdruk werd in de Weensche staatsdrukkerij 

uitgevoerd (zie boven). De zegels kwamen in een oplage van 
50.000 stuks van elke waarde bij 8 Montenegrijnsche veldpost
kantoren in omloop. Zij komen meest met gelegenheids
afstempelingen dezer kantoren voor (1.III.1917). 

In Weenen werden eveneens nog andere waarden overdrukt 
met denzelfden opdruk, n.1. 3 tot 90 heller en de 3 kronen. 
Zelfs afgestempeld komen ze voor (ook 1.III.1917). De her
komst hiervan ligt nog in het duister; Martererproducten zijn 
het echter niet, daarvoor ziJn ze te „marktvreemd"). 

Martererproduct is wel de 10 heller met dubbelen opdruk. 
UITGIFTEN VOOR ROEMENIE. 

Op brieven en postwissels uit het bezette gebied van 
Roemenie vindt men uitsluitend zegels der algemeene uit
giften. Alleen voor bepaalde (? ) zendingen waren de speciale 
Roemeniëzegels naast de algemeene in gebruik. 

Roemenië is ook het eenige bezette gebied, waar steeds de 
nummerafstempelingen in gebruik gebleven zijn, terwijl in 
alle andere bezette gebieden later de etappenpoststempels 
met plaatsaanduiding werden ingevoerd. De meeste afstempe
lingen ziin dan ook gelegenheidsafstempelingen, meestal 
nr. 346 (Boekarest) of nr. 620 (Baden bü Weenen?). 

Eveneens eigenaardig is het volgende: Omstreeks 25 April 
1918 werden bij het veldpostkantoor Boekarest ter frankeering 
van adreskaarten 80 heller zegels der Ille algemeene uitgifte 
gebruikt, die tusschen de beide waardecijfers (soms ook wel 
naar boven of beneden verschoven) den roodvioletten stempel 
FRACHTERHöHUNG dragen. Maakweik is uitgesloten, want 
deze stempel bevindt zich duidelijk onder de veldpost
afstempeling 346. 

Ie uitgifte. — 1.II.1917. 
(Nrs. 117). 

Zegels der Ille algemeene uitgifte (Karel) met opdruk 
BANI (rood) en LEI (zwart) tusschen de waardecijfers. 
Lijntanding 12 K. 

Martererproducten: normale serie ongetand, verwisselde 
opdrukkleuren, n.1. BANI (zwart) en LEI (rood) en kop
staande opdruk. 

He uitgifte. — Maart 1918. 
(Nrs. 1834). 

Serie in ongeveer dezelfde uitvoering, achtergrond voor 
waardeaanduiding en cijfers echter wit gelaten. Lijntanding 
12 j ^ ; de 5 bani bestaat ook dubbel getand. Tweevoudige druk 
(eerst het zegelbeeld, daarna de waardeaanduiding) veroor
zaakte af en toe een niet onbelangrijke verschuiving van 
waardecijfers en letters (het cliché geeft er een mooi voor
beeld van). 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

http://18.VII.1918
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Plaatfout: bij de 5 bani is de letter B van BANI soms erg 
gehavend, waardoor ongeveer een D is ontstaan. 

Marterer-producten: normale serie ongetand, roode in plaats 
van zwarte opdruk, kopstaande, dubbele en zonder opdruk. 

In een tijd toen er geen veldpost meer bestond (najaar 1922) 
doken plotseling zegels der IVe algemeene uitgifte met opdruk 
BANI en LEI op. De series wilde men in Weenen in het 
Dorotheum veilen. Door toedoen van den Oostenrijkschen bond 
van postzegelhandelaren kwam het niet zoo ver (de oplage 
schijnt overigens vrü groot geweest te zijn: 50-65.000 seiies). 
Men was in 1918 weliswaar van plan deze serie in omloop te 
brengen, tegelijk met de IVe algemeene en de Ile Italië-
uitgifte; de druk ondervond echter „eenige" vertraging en 
kwam eerst einde 1922 klaar (wel iets te laat om nog voor 
vol aangezien te worden). Of ze toch nog weer zullen 
opduiken ? 

UITGIFTEN VOOR SERVIË. 
De eerste bezetting van Servië had reeds plaats einde 1914 

onder generaal Potiorek. Voor frankeering der brieven ge
bruikte men de serie van 1912 van Bosnië-Herzegowina, die 
afgestempeld werden met z.g. „kastenstempel". Bekend zyn 
slechts afstempelingen van Loznica, Ljesnica en Krupanje. 
Klaar om uitgegeven te worden was onderstaande serie, de 
z.g. Servië-recht-serie. Door den plotselingen terugtocht van 
het Oostenrijksche leger kwam de serie niet meer in verkeer. 

Ie uitgifte. — 6.III.1916. 
(Nrs. 1-21). 

Zegels van Bosnië-Herzegowina (1912) met horizontalen 
opdruk SERBIEN in dunne letters. Deze serie, hoewel reeds 
einde 1914 klaar, kwam eerst in Maart 1916 aan het Weensche 
philatelistenloket tot uitgifte, dus tegelijk met de lie Servië-
uitgifte. Zij werd daar gedurende twee weken aan postzegel
verzamelaars verkocht (ieder slechts een serie!). Of de zegels 
het land van bestemming nog gezien hebben, is zeer te be
twijfelen, hoewel ze met stempels van verschillende Servische 
Veldpostkantoren voorkomen (gelegenheidsafstempelingen!) 
en zelfs op „echten" brief voorkomen. Van de 2 heller bestaan 
kopstaande opdrukken. Van alle waarden komen gevaarlijke 
opdrukvervalschingen voor. 

Lijntanding 12y,. Geen Marterer-producten! 

E > 

Ile uitgifte. — 6.III.1916. 
(Nrs. 22-42). 

Dezelfde serie van Bosnië-Herzegowina, maar nu met 
schuinen opdruk SERBIEN in dikke letters, de z.g. Servië-
schuin-serie. Lijntanding 12K-

De serie verscheen gelijktijdig met de Ie uitgifte en kwam 
na opening der eerste Servische veldpostkantoren in Maart 
1916 in verkeer. Korten tijd daarna kwamen hier de zegels 
der algemeene uitgiften in omloop, die na intrekking der met 
Servië overdrukte, alleen geldig hieven (30.1 V.1916). Op echt 
geloopen brief zijn ze daarom zeldzaam te noemen. Ook van 
deze serie bestaan gevaarlijke opdrukvervalschingen. 

Marterer-producten: normale serie ongetand, een serie met 
rooden, een serie met kopstaanden opdruk. 

In Mei 1918 schijnt men van plan te zy'n geweest ter gelegen
heid van de Oriënt-reis van keizer Karel een weldadigheids-
serie van drie zegels uit te geven, speciaal voor Servië, dat 
reeds twee jaar de zegels der algemeene uitgiften in gebruik 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

had. Het kwam echter niet zoo ver. Of er echter toch proeven 
bestaan ? 

Ook moeten er veldpostzegels bestaan met opdruk BESSA-
ALBANIEN (welke?). 

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

Uït^iflen 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

4.LBANIE. 
De 10e verjaardag van de grondwet werd „gevierd" met het 

uitgeven van onderstaande frankeerzegels der koerseerende 
serie, voorzien van den opdruk 1924 1934 vertikaal en - 24 
Dhetuer horizontaal. 

Aldus ziJn te melden: 

jKJlmxt^ïi^iil^t' 

De zegels zijn 
verkrijgbaar aan 

1 qind, grijs. 
1 2 „ oranje. 
1 5 „ groen. 
1 10 „ rood. 
1 15 „ bruin. 
1 25 „ blauw. 
1 50 „ blauwgroen. 

1 franc, violet. 
z irancs, grijsDiauw. 
3 „ grijsgroen. 

in beperkte oplaag verschenen en slechts 
enkele postkantoren. 

ANDORRA (Spaansch kantoor). 
Frankeerzegel in het koerseerend type, geen controle-cijfer 

op de achterzijde: 
30 centavos, rose. 

AUSTRALIË. 

Fl»iifT"'rr"Meagi^p 

Luchtpostzegel ter gelegenheid 
van de eerste luchtmail Australië 
Engeland op 8 December 1934: 

1 s. 6 pence, roodbruin. 
Portzegels in de koerseerende 

cijferteekening, papier met het 
meervoudig watermerk C of A 
en kroon: 

% penny, groen en rood. 
4 pence, groen en rood. 
1 shilling, groen en rood. 

BELGIË. 
Met 1 dezer is het binnenlandsch brief-

port verlaagd van 75 tol 70 centimes. Ge
volg, frankeerzegel in de nieuwe teekening: 

70 centimes, donkerolijf. 
Den heer Van Gaspel dank voor onver

wijlde toezending. 
Portzegels in de koerseerende teekening: 

35 centimes, groen. 
1 fr. 40 c , grijs. 

Dienstzegels, opdruk gevleugeld wiel in 
rood: 

35 centimes, groen. (Mercurius). 
70 „ donkerolijf. (Leopold III) . 

DANZIG. 
Waarde-opdrukken op onderstaande koerseerende frankeer

zegels: 
6 op 7 pfennig, geelgroen. 

30 „ 35 „ lichtblauw. 
De opdruk is in karmijn, resp, blauw aangebracht. 
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COLUMBIA. 

Prankeerzegel in nevenstaande 
teekenirg, weergevende het plukken 
der koffieboonen: 

5 centavos, bruin. 

DUITSCHLAND. 

ECUADOR. 

Ter herinnering aan den voor Duitsch
land gunstigen afloop van de volksstem
ming in het Saargebied verschenen de na
volgende frankeerzegels. alle volgens af
beelding: 

3 pfennig, bruin. 
6 „ groen. 

12 „ karmijn. 
25 „ donkerblauw. 

Het papier heeft het hakenkruis tot 
watermerk; bovenaan het zegel staat: 
„Die Saar kehrt heim". 

ill iiLvenstaanae teek^'nitie
vergeh Jen het toerlagzegts 

20 centavc. lila 
Uit de opbrengst hoopt men 

ae Li ten te bestrijden voor 
den bouw van postkanturen 

EILANDEN EGEESCEE ZEE. 

■«PPVfl 

 rT.4LiA 

I» CENTENARIO 
D6I.U 

MEDAGUE AlVAlORt MlUtt t I 
AIMMMIÉM 

De in het jongste Octobernummer vermelde serie frankeer
en luchtpostzegels verscheen thans in dezelfde waarden en 
teekeningen, doch in andere kleuren en met den opdruk „Isole 
Italiane Dell' Egeo". 

Frankeerzegels: 
10 centesimi, grijs. (S). 
15 „ sepia. (L). 
20 
25 
30 
50 
75 
1 1. 25 c . 

oranje. (L). 
groen. (S). 
lila. (L). 
grijsgroen. (L). 
karmijn. (L). 

blauw. (L). 
1 „ 75 + 1 1., violet. (S). 
2 „ 55 4 2 „ roodbruin. (L). 
2 „ 75 f 2 „ bruingeel. (L). 

Luchtpostzegels: 
25 centesimi, groen. (L). 
50 „ donkerbruin. (L). 
75 „ rose. (L). 
80 „ sepia. (L). 

1 1. | 50 c , donkergroen. (L). 
2 „ + 1 1., blauw. (L). 
3 „ + 2 „ violet. (S). 

Expresseluchtpostzegels: 
2 1. + 1 1. 25, blauw. (L). 
4 „ 50 + 2 1., groen. (L). 

De opdruk van den eilandennaam is aangebracht in rood 
of zwart. 

FINLAND. 
Roode Kruis zegels met diverse por

tretten: 
V/i marka + 15 p., bruin. 
2 „ + 20 „ bruinviolet. 
2M „ + 25 „ blauw. 

Op alle waarden is een rood kruis 
aangebracht. 

De afgebeelde personen zijn achter
eenvolgens: M. Calonius, H. C. Porthan 
en A. Chydenius. 

Matias Calonius was een rechtsge
leerde van naam uit het begin der 19e 
eeuw. Nadat Zweden afstand had moeten 
doen van Finland, werd dit laatste land 
als grootvorstendom ingelijfd bij Rus

land. De binnenlandsche wetgeving moest met een en ander 
in overeenstemming worden gebracht, waarmede Calonius be
last werd en die voor het eerst de functie van kanselier van 
justitie bekleedde. 

Hendrik Gabriel Porthan, geboren in 1739, was een Finsch 
historicus van naam. Hij schreef de geschiedenis van Fin
land, verzamelde later talrijke gegevens over de oeroude 
volksdichters. Met enkele andere geleerden gaf hij het eerste 
Einsehe dagblad uit. 

Anders Chydenius, theoloog van naam, bepleitte in de 
tweede helft der 18e eeuw in den rijksdag te Stockholm 
(Finland behoorde tot Zweden) de rechten van zijn af
vaardigers. Chydenius verdedigde in woord en geschrift de 
principes van den vrijhandel, stond voorts vrijheid van gods
dienst en drukpers voor. 

GRIEKENLAND. 
Toeslagzegels, waarvan het gebruik elk jaar verplichtend is 

gedurende twee weken: 
10 lepta, groen en oranje. 
20 „ blauw en oranje. 
50 „ olijfgroen en oraaje. 

Eerstgenoemde waarde moet worden bijgeplakt op brieven, 
briefkaarten, enz., de 20 lepta op postpakketten en de 50 op 
telegrammen, alles in het binnenlandsch verkeer. De opbrengst 
komt ten goede aan het antituberculose fonds voor P.T.T.
personeel. 

De koerseerendo frankeerzegels 3 en 15 drachmen zijn ver
schenen in nieuwen druk (vervaardigd te Warschau); ziJ 
onderscheiden zich van den ouden druk door levendiger 
kleuren, fijnere teekening en tanding ( l l j ^ en 13:11K12>$). 

GROOTBRITANNIE. 
Frankeerzegel volgens afbeelding, foto

gravureprocédé: 
2 pence, oranje. 

De frankeerzegels in de koerseerende tee
kening, kop van den koning in medaljon en 
Britannia met drietand en zeepaarden, in 
de waarden 2/6, 5/ en 10/, zijn ver
schenen in een hergravure, doch in onge
wijzigde kleuren. Slechts kleine verschillen 
zijn op te merken; de hergraveering is het 
duidelijkst te onderkennen aan den achter

grond van het medaljon: bij den ouden druk horizontale 
lijntjes, bij den nieuwen horizontale en vertikale, vormende 
een fijn netwerk. 

IERLAND (October 1934). 
Verdere waarden der koerseerende serie in de automaat

tanding (vertikaal): 
% penny, groen. 
2 pence, groen. 



26 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

LETLAND. 

s 
ÏSö^feÉ'f fvr 

In het vorige nummer meldden wij een nieuwe serie van 
6 waarden, waarvan de correspondent schreef, dat het her
inneringszegels betrof. De tijd, om na te gaan welk jubileum 
door deze zegels werd vastgelegd, ontbrak, daar zij op het 
laatste moment binnenkwamen. 

Wij zijn thans in staat nadere bijzonderheden te geven. 
De datum 15 V 1934 houdt verband met de invoering van 

het autoritair regime door ministerpresident K. Ulmanis. De 
zegels blijven minstens een half jaar in koers en in dien tijd 
vervangen zij de overeenkomstige waarden der koerseerende 
serie. 

Op de 3 en 40 santimu is weergegeven de toren van het 
kasteel te Riga met den standaard van den president. 

De 5 en 10 santimu toonen een schild met het zoogenaamde 
„kleine" staatswapen. 

De 20 santimu brengt de maagd Latvya in nationale kleeder
dracht, links geflankeerd door een soldaat, rechts door een 
landweerman (Aizsargs). Op den achtergrond het groote 
wapen. 

De voorgevel van het ministerie van buitenlandsche zaken 
met den standaard van den ministerpresident is afgebeeld 
op de 35 santimu. 

LIECHTENSTEIN (Januari 1935). 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, 
papier met zijdevezels: 

20 rappen, rood. Raadhuis te Vaduz. 
25 „ roodbruin. Saminadal. 

Laatstgenoemde verscheen eveneens als 
dienstzegel met den cirkelvormigen opdruk 
RegierungsDienstsache en kroon. 

LITAUEN (October 1934). 

M 
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PASTAS 

1 
M 

MJ 
Aanvullingswaarden der nieuwe serie frankeerzegels: 

5 centu, blauwgroen en geelgroen. (Wapen). 
25 „ sepia en geelgroen. (Oogster). 
50 „ donkerblauw en lichtblauw. (Oogster). 

MANDSJOEKWO. 
In het Decembernummer 1934 meldden wij reeds, dat het 

opschrift der zegels zou worden veranderd in „Keizerlijke post 
van Mandsjoekwo". Deze wijziging is bewerkstelligd door de 
toevoeging van één letterteeken met de beteekenis Ti (keizer
rijk). Aldus zijn te melden de frankeerzegels: 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Yi fen, sepia. 
1 „ bruinrood. 

ly, „ grijslila. 
Papiex' met het watermerk vertikale golf lijnen. 
In nieuwe teekeningen verschenen de frankeerzegels: 

2 ^en, geelgroen . 8 fen, donkergeel. 
4 „ olijf. 12 ., roodbruin. 

Deze worden uitsluitend benut in het verkeer met China. 
Papier met het watermerk horizontale golf lijnen. 
MAROKKO (Spaansche kantoren). 
De nog ontbrekende waarden der nieuwe plaatjesserie zvjn 

thans verschenen: 
2 centimes, groen. 1 peseta, zwartgroen. 
5 „ roodlila. 2,50 „ bruin. 

15 „ geel. 4 „ groen. 
25 „ karmijn. 5 „ zwart. 

Expressezegel: 
20 centimes, rood. 

Laatstgenoemde, alsmede de 15 centimes en 4 pesetas zijn 
gedrukt in staand, de overige in liggend formaat. 

MEXICO. 

i p g ^ m ^ v p n « 

M > M * ^ t f A ^ « M 

Frankeer en luchtpostzegels in nieuwe teekeningen, gedrukt 
op de staatsdrukkerij in de landshoofdstad en op papier met 
het watermerk Correos Mexico. 

Te melden zijn de frankeerwaarden: 
1 centavo, oranje. Waterdraagster. 
2 centavos, groen. Fruitverkoopster. 
4 „ karmijn. Monument der revolutie. 
5 „ donkerbruin. Gedenksteen. 

10 „ donkerblauw. Kruis van Peleangue. 
15 „ lichtblauw. Monument. 
20 „ grijsgroen. Monument. 
30 „ karmijn. Monument. 
40 „ bruinlila. Offersteen der Azteken. 
50 „ zwart. Ruines van Mitla. 

1 peso, bruin en oranje. Mexicaansche arend. 
5 pesos, oranje en violet. Soldaat. 

Expressezegel: 
10 centavos, zwart en violet. Boogschutter. 
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Luchtpostzegels: 
5 centavos, zwart. Oorlogsmasker der Azteken, 

roodbruin. Tempel van Teotihuacan. 
donkergroen. Berglandschap, 
karmijn. Indianenkop en arend, 
olijfgroen. Allegorie vliegwezen. 
groen. Mexicaansche kunst, 

groen en bruinrood. Vliegtuigen, 
rood en zwart. Vrouw met kind. 

10 
15 
20 
30 
50 
1 
b 

peso, 
pesos 
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In het volgend nummer hopen wij op deze interessante 
zegelbeelden terug te kunnen komen, daar de plaatsruimte 
zulks thans niet toestaat. 

NIEUWGUINEA. 
Frankeerzegels in de paradij svogelteekening: 

2J^ pence, groen. 
3% „ rose. 

Dezelfde zijn eveneens verschenen als luchtpostzegels: op
druk Air / Mail met vliegtuigje. 

Dienstzegels, opdruk O S op bovengenoemde frankeerzegels. 
PAPUA. 

rvTWV^^PI ■iWV«*V««VVOTV«^«W^ 
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De in het Novembernummer 1934 aangekondigde serie, 
uitgegeven ter gelegenheid van hst 50jarig bestaan als 
Britsche kolonie, is thans verschenen in de waarden: 

1 penny, groen. 
2 pence, karmijn. 
3 „ blauw. 
5 „ violet. 

Op de 1 en 3 pence is het moment weergegeven, dat de 
Engelscha vlag geheschen wordt, op de beide andere de ont
moeting van den commandant van de „Nelson" met de stam
hoofden. 

PARAGUAY. 
Dienstzegels opdruk Oficial op onderstaande frankeerzegels 

van diveise uitgiften: 
10 centavos, blauw. (Ster). 
50 „ violet. (Ster). 
1J4 pesos, groen. (Landkaart). 
2}4 ., violet. (Landkaart). 

RUMENIE. 

i m a m i I I B l I l É l l 

RUSLAND. 

Ons wordt gezonden een dienst
zegel (?) in nevenstaande teekening 
ten behoeve van de postspaarbank: 

5 lei, rose. 
Tot op heden ontbreken de ge

gevens omtrent den werkelijken 
staat van dit product. 

De in het Novembernummer aan
gekondigde antioorlogszegels zijn 
thans verschenen, alle in staand for
maat: 

5 kopeken, zwart. 
10 „ blauwviolet. 
15 „ groen. 
20 „ sepia. 
35 „ karmijn. 

Het papier toont het watermerk 
Griekschen rand. 

De zegelbeelden geven de ver
schrikkingen van den oorlog; de op
lage bedraagt 50.000 complete series. 

De in het Decembernummer aan
gekondigde serie ter herinnering aan 
de wetenschappelijke expeditie van 
professor Schmidt ligt thans voor 
ons. Voor bijzonderheden verwijzen 
wij naar blz. 246 van den vorigen 
jaargang. 

mtvi^tmmm 

De serie bestaat uit de waarden: 
1 kopeken, oranjerood. 
3 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 

rood. 
groen. 
bruin. 
sepia, 
roodbruin, 
zwart, 
grijsgroen. 
violet, 
blauw. 

Laatstgenoemde waarde is gedrukt in iets grootere afme
tingen dan de andere. De 1, 3 en 50 kopeken zijn gedrukt in 
liggend, de overige waarden in staand formaat. 

De zegelbeelden geven den ijsbreker Tcheluskin weer, den 
kapitein van dit schip, professor Schmidt en portretten van 
verschillende redders en geredden. 

De oplaag bedraagt 50.000 complete series. 

SALVADOR (Januari 1935). 

Luchtpostzegel volgens afbeelding: 
25 centavos, lichtviolet. 
30 „ bruin. 

1 colon, zwart. 

SPANJE. 
Frankeerzegels in nieuwe portret

teekeningen: 
15 centimos, zwartgroen. 
30 „ rood. 

Op eerstgenoemde is afgebeeld Con
cepcion Arnenal, schrijfster van groote 
vermaardheid. Haar belangrijkste be
kroonde werk is „La beneficencia, la 
filantropia y la caridad". 

Op de tweede waarde is weergegeven 
Azcarate. 

YOUGOSLAVIE. 
Het luchtpostzegel 3 dinars blauw, verscheen met rouwrand 

in een oplaag van 100.000 stuks. 
Het kan mede benut worden voor de frankeering van 

gewone correspondentie. 
Op het zegelbeeld is de begraafplaats Oplenac weergegeven, 

de laatste rustplaats van koning Alexander. 
ZWEDEN. 

^Ëll 
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Gelegenheidszegels, 500jarig bestaan van het parlement: 
5 ore, groen. 25 ore, ultramarijn. 

10 „ violet. 35 „ bruinrood. 
15 „ rood. 60 „ bruinrood. 

De zegels zijn uitsluitend vertikaal getand (10); de drie 
laagste waarden komen eveneens voor met 4zijdige tanding 
(10). 

De teekeningen zijn afkomstig van Olie Hjortsberg, de 
gravure van Sven Ewert. De zegels werden voor het eerst 
uitgegeven op 10 Januari j.1. Een bijzondere stempeling werd 
benut, waarop vermeld Stockholm 1, datum en Sveriges Riks
dag 14351935. 

Aan de ons door de Zweedsche postadministratie toegezonden 
uitvoerige beschrijving der zegels is het volgende ontleend. 

De 5 ore toont het oude raadhuis oftewel het paleis van 
vrijheer Bondo, dateerend uit de tweede helft der 17e eeuw. 
De boerenstand hield tijdens de rijksdagen hierin zijn ver
gaderingen van 1765 tot 1830. 

De beurs is weergegeven op de 10 ore; met den bouw werd 
in 1773 begonnen. De burgerij vergaderde eerst in het raad
huis, later in de beurs. Na 1830 werden haar bijeenkomsten 
gehouden in het oude rijksdaggebouw. 

De kathedraal (Storkyrkan) is weergegeven op de 15 ore; 
het gebouw dateert uit het midden der 13e eeuw en vele 
historische gebeurtenissen speelden zich binnen deze kerk af. 

Het ridder of adelshuis werd afgebeeld op de 25 ore. Het 
werd gebouwd naar de plannen van den Franschen architect 
Simeon de la Vallé. Hier vergaderde de adel; aan een strenge 
keuze was men onderworpen, alvorens tot deze bijeenkomsten 
te worden toegelaten. Eenige eeuwen lang was de invloed 
van de ridderschap of den adel van zeer groote beteekenis op 
de politieke verhoudingen. Eerst de grondwet van 1866 maakte 
daaraan een einde. 

De 35 ore toont het tegenwoordige parlementsgebouw. In 
1905 vergaderde de rijksdag hierin voor het eerst. 

De 60 ore toont vertegenwoordigers der vier stenden of 
standen: adel, geestelijkheid, burgerij en boeren. In het 
midden staat het wapen van den nationalen vrijheidsheld 
Engelbrekt, een grondbezitter uit Dalekarlien, die de platte
landsbevolking met groot succes aanvoerde in haar strijd 
tegen de Denen. In Januari 1435 kwamen op verzoek van 
Engelbrekt vertegenwoordigers der vier standen te samen 
in het stadje Arboga aan het Malarmeer. Deze bijeenkomst 
wordt beschouwd als de eerste Zweedsche rijksdag. 

ZWITSERLAND. 
Dienstzegels, uitsluitend ten behoeve van 

de P.T.T.diensten, geperforeerd kruis in 
frankeerzegels van diverse uitgiften. 

Deze dienstzegels mogen niet aan het 
publiek worden verkocht. Vraagt de post
administratie evenwel bij het publiek 
schriftelijk inlichtingen, dan kan een der
gelijk zegel voor antwoord worden bij
gevoegd, zoodat op deze wijze toch on
gebruikte exemplaren in he ,̂ verkeer kun
nen komen. 

Met deze perforatie zijn of zullen verschijnen de koersee
rende 3, 5, 10, 15, 20. 25 en 30 rappen, 35, 40, 50, 60 en 90 
rappen (Helvetia), 1 fr. 20, 1 fr. 50 en 2 francs. v. B. 

B j 

L 

^kMsISBI^S^^A 1 
^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ 1 Sä^^BMR^|M^U^M 1 
ir'^^i^^^^ll^^^lJI^S 1 
"^R'̂ )Mlt̂ JÉK'ié''1l̂ ^@ 1 

'•% . T

-j^-'^. -■ _■ 1"^ ■■■■'',...;..5>

H È L V E W J % " 
uujiinf JILBJ 1 

1 

M 

AUSTRALIË. 
Naar Stamp Collecting meldt zijn hier binnenkort de vol

gende speciale uitgiften te verwachten: 
1 penny, eeuv/feest der stad Melbourne. 
5 pence, internationale jamboree. 
4 „ onthulling van het monument voor de gevallenen 

in den wereldoorlog. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

BASUTOLAND. 
Aan het bestaan der dienstzegels, waarvan de verschijning 

werd medegedeeld in verschillende nummers van den vorigen 
jaargang, is in de tweede helft van 1934 reeds een einde 
gemaakt. De op de postkantoren aanwezige zeer geringe 
voorraad werd ingeleverd. 

BRITSCHINDIE. 
Het 25jarig regeeringsjubileum van koning Geroge V van 

Engeland, keizer van BritschIndié, zal een speciale serie 
brengen, waarop voortbrengselen van diverse inlandsche 
bouwkunsten zullen worden weergegeven. 

CAYMANEILANDEN. 
Een serie frankeerzegels is in voorbereiding ter vervanging 

van de in koers zijnde. Zij zal worden gedrukt in groot for
maat en in 12 waarden {% penny10 shilling). Behalve den 
kop van den Engelschen koning zal men er specimen uit de 
dieren en plantenwereld op aantreffen. 

COLUMBIA. 
Binnenkort verschijnt een serie ter gelegenheid van de 

daar te houden Olympische spelen. 

ENGELSCHE KOLONIEN. 
Het 25jarig regeerings
jubileum van koning Ge
orge V van GrootBritan
nie zal op 6 Mei e.k. ge
vierd worden. Voor deze 
Gelegenheid zullen voor 
de 44 kroonkoloniën 
series van vier waarden 
verschijnen, gedrukt in 2 
kleuren en alle in één 
teekening als afbeelding. 
Landsnaam en c.q. munt 
zijn voor elke serie ver
schillend. 

De zegels blijven in koers tot 31 December a.s.; na dien 
datum worden de restvoorraden vernietigd. Gedurende het 
tijdvak 6 Mei31 December 1935 wordt de verkoop der over
eenkomstige waarden van de koerseererde series gestaakt. 

Op grond van officieele inlichtingen kunnen wij thans reeds 
melden, dat voor onderstaande koloniën een dergelijke serie 
zal verschijnen in de daarachter vermelde waarden. 

Antigua: 1, 114, 2y, d., 1 s.; Ascension IM, 2, 5 d., 1 s.; 
Bahamas; VA, 2'A, 6 d., 1 s.; Barbados: 1, 1%, 2]/> d., 1 s.; 
Basutoland: 1, 2, 3, 6 d.; Bechuanaland Protectorate: 1, 2, 3, 
6 d.; Bermuda: 1, IM, 2]/, d., 1 s.; BritschGuyana: 2, 6, 
12, 24 c ; BritschHonduras: 3, 4, 5, 25 c ; Cayman Eilanden: 
y,, 2%, 6 d., 1 s.; Ceylon: 6, 9, 20, 50 c ; Cyprus: %, IK, 
2M, 9 pi.; Dominica: 1, \y, 2M d., 1 s.; Falkland Eilanden: 
1, 23i, 4 d., 1 s.; Fiji: IM, 2, 3 d., 1 s.; Gambia: \y., 3, 6 d., 
1 s.; Gibraltar: 2, 3, 6 d., 1 s.; Gilbert and Ellice Eilanden: 
1, VA, 3 d., 1 s.; Goudkust: 1, 3, 6 d., 1 s.; Grenada: 3^, 1, 
IM d., 1 s.; Hongkong: 3, 5, 10, 20 c ; Jamaica: 1, IK, 6 d., 
1 s.; Kenya, Uganda en Tanganyika: 20, 30, 65 c , 1 s.; Lee
ward Eilanden: 1, VA, 2A d., 1 s.; Malta A, 2%, 6 d., 1 s.; 
Mauritius: 5, 12, 20 c , 1 r.; Montserrat: 1, IK, 2K d., 1 s.; 
NewFoundland: 4, 5, 7, 24 c ; Nigeria: IK, 2, 3 d., 
1 s.; NoordRhodesia: 1, 2, 3, 6 d.; Nyasaland Pro
tectorate: 1, 2, 3 d., 1 s.; St. KittsNevis: 1, IK, 
2K d., 1 s.; St. Helena: IK, 2, 6 d., 1 s.; St. Lucia: K, 2, 
2K d., 1 s.; St. Vincent: 1, IK, 2K d., 1 s.; Seychelles: 6, 12, 
20 c , 1 r.; Sierra Leone: 1, 3, 5 d., 1 s.; Solomon Eilanden: 
IK, 3, 6 d., 1 s.; Somaliland: 1, 2, 3 a., 1 r.; Straits Settle
ments: 5, 8, 12, 25 c ; Swaziland: 1, 2, 3, 6 d.; Trinidad: 
2, 3, 6, 24 c ; Turks en Caicos Eilanden: K, 3, 6 d., 1 s.; Vir
ginische Eilanden: 1, IK, 2K d., 1 s. 

GROOTBRIT ANNIE. 
Voor het hierboven vermelde jubileum verschijnt op 6 Mei 

een speciale serie in de waarden K, 1, IK en 2V, pence. 
Zij wordt slechts twee maanden verkrijgbaar gesteld. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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ITALIË. 
De serie, uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig be

staan der „Militaire medaille" is op 1 Januari j . l . buiten om
loop gesteld. 

LITAUEN. 
Een onzer lezers deelt op goede gronden het volgende mede. 
Op 31 October 1934 waren voor het laatst allerlei zegels 

voor frankeering bruikbaar. Nu ook de nieuwe 5, 25 en 50 c. 
zijn verschenen, heeft de postadministratie met ingang van 
1 Februari ook de gangbaarheid van die waarden in de oude 
teekening (Litausch dubbelkruis, resp. burchtruine van Kau
nas) ingetrokken. Sinds 1 Februari 1935 zijn dus nog uit
sluitend voor frankeering geldig: 

1. De nieuwe serie gewone zegels, bestaande uit de waarden 
2 en 5 c. (dubbelkruis en wapen); 10 en 35 (wapens van Kau
nas, Vilnius en Klaipeda) ;15, 30 en 60 c. (portret van presi
dent Smetona); 25 en 50 c. (symbolische vrouwenfiguur); 
1 en 3 litas (twee symbolische figuren) en de 5 en 10 litas 
(ridder op wacht). 

2. De luchtpostzegels, uitgegeven ter herinnering aan de 
verongelukte vliegers Darius en Girenas. 

MANDSJOEKWO. 
Een serie luchtpostzegels, waartoe enkele frankeerwaarden 

zullen worden voorzien van een desbetreffenden opdruk, is 
binnenkort te verwachten. 

NIEUW-ZEELAND. 
Het a.s. regeeringsjubileum van koning George V van En

geland zal een speciale serie brengen in de waarden J4, 1 en 
6 pence. 

Tevens verschijnt binnenkort een serie luchtpostzegels in 
de waarden 1, 3 en 6 pence. 

SPANJE. 
Hier staan verschillende veranderingen in de koerseerende 

frankeerzegels voor de deur. 
De 30 centimes zal worden uitgegeven in karmijn, de 50 

in blauw. De teekening van de 1 peseta zal worden gewijzigd, 
terwijl in de serie de 80 centimes en 1 p. 30 c. zullen worden 
opgenomen. 

Een herinneringszegel aan den dichter Lope de Vega, ter 
gelegenheid van diens 300en sterfdag, zal eveneens verschijnen. 

Ir. H. J. W. Reus te Barcelona schrijft ons nog het vol
gende, waarvoor dank. 

25 December is hier vrijwel plotseling de 30 c. laatste uit
gifte aan het verkeer onttrokken en het gebruik verboden. 
De reden hiervan is de veelvuldige vervalsching. Ik heb er 
3 verschillende gezien. Een die in Barcelona nagemaakt is met 
stempel Februari 1934, de tweede uit Valencia, de derde her
inner ik me niet meer. Om de kenmerken op te noemen, zou 
mij te ver voeren. Voor den gewonen verzamelaar heeft dit 
bij dit eenvoudige zegel geen waarde. 

Daar het 30 c. Ramon y Cajal herdenkingszegel bijna nog 
niet in omloop was gebracht, werd het 30 c. poito (brief 
binnenland) door combinatie voldaan: 10 + 20 of 2 X 15 of 
6 x 5 , enz.). Hierdoor waren in een minimum van tijd de voor
raden van alle lage waarden bijna uitverkocht. 

ST. HELENA. 
De jubileum-serie van 1934 wordt einde April a.s. buiten 

koers gesteld. 
URUGUAY. 
Een serie luchtpostzegels in nieuwe teekening(en) is binnen

kort te verwachten. 
YOUGO-SLAVIE. 
De resteerende Sokol-zegels van 1933 — Yvert nrs. 237-238 

—- zijn door de posterijen aan de Sokol-vereeniging van 
Ljubljana teruggegeven, die deze verkocht heeft aan een 
handelaar tegen 75 para per serie (postprijs 3 dinars!). Aldus 
werden verkocht rond 391000 stuks van de 75 para en 
397000 stuks van de IK dinars. 

Men kan dus hier een geweldige prijsdaling verwachten. 
v. B. 

Nederland 
er 

Overzecscïie 
Oewe^ti^n 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

NEDERLAND. 
Muziekpostzegels ? 
Wij vernamen dat er plannen bestaan tot de uitgifte van 

muziek-postzegels, met de beeltenissen van Diepenbrock en 
Sweelinck, ten bate der noodlijdende Nederlandsche orkesten. 
Wü hopen binnenkort nader nieuws hierover te kunnen geven. 

De kinderzegels. 
Volgens de voorloopige cijfers zijn, naar een persbericht 

ons mededeelt, van de laatste serie kinderzegels de volgende 
aantallen verkocht. Tusschen haakjes plaatsten wij daarachter 
de cijfers van de beide vorige series. 

1934/35 1933/34 1932/.33 
1^+154 cent 1.464.499 (1.539.403 1.579.670) 
5 + 3 cent 909.935 ( 994.141 948.895) 
6 -t-4 cent 1.490.124 (1.523.492 1.594.852) 

12K 4-334 cent 347.970 ( 395.931 399.408) 
De bruto-opbrengst boven de frankeerwaarde bedroeg dit

maal ruim ƒ 121.000, tegen in het vorig jaar ƒ 127.700. 
Een belangrijke factor bij deze achteruitgang is, zooals het 

persbureau ook terecht opmerkt, dat dit jaar geen zegels met 
roltanding verkrijgbaar waren, hetgeen ook in het vervolg niet 
meer zal geschieden. De opbrengst boven de frankeerwaarde 
van de roltandingzegels lag het vorig jaar tusschen de ƒ 6000 
en ƒ 7000, zoodat voor een juiste vergelijking het toaalcijfer 
van het vorig jaar feitelijk met dit bedrag zou moeten wor
den verminderd. Er blijkt dan dat, ondanks de verscherpte 
crisisomstandigheden, de opbrengst van dit jaar zeker niet 
minder is dan die van het jaar tevoren, een verblijdend 
verschijnsel! 

(Deze redeneering gaat echter niet geheel op; de verzame
laars die gewoon waren om voor de frankeering van hun 
correspondentie rolzegels te gebruiken hebben dit jaar gewone 
zegels daarvoor genomen; zelf hebben wij, hoewel er geen 
roltanding was, geen kinderzegel minder gekocht dan het 
vorig jaar) . 

De heer Jos. Maussen te Maastricht maakte ons attent op 
een bijzonderheid bij de zegels van 5 en 6 cent, misschien komt 
dit ook wel bii de beide andere waarden voor. Men vindt exem
plaren waarbij de eerste E van Nederland slechts door een 
zeer dun lijntje van den bovenrand gescheiden is, en andere 
waarbij deze scheidingsliin veel dikker is. Het maakt den in
druk dat de bovenrand bij een aantal zegels is bijgewerkt. 

Oplaag Emma-zegel. 
Blijkens de voorlooüige ciifers zijn van het zegel met de 

beeltenis van wijlen H. M. de Koningin-Moeder, waarvan de 
netto-opbrengst boven de frankeerwaarde ten goede komt aan 
de tuberculosebestrijding, in totaal 1.176.732 stuks verkocht. 

De bruto-opbrengst boven de frankeerwaarde bedroeg rond 
ƒ 19.800. 

Inzameling met behulp van postzegels. 
Verschenen is een koninklijk besluit van 2 Januari 1935 

(Staatsblad nr. 1), houdende het verleenen van medewerking 
door het staatsbedrijf der P.T.T. bij het inzamelen van gelden 
voor doeleinden van algemeen belang. In het eenig artikel van 
dit koninklijk besluit wordt bepaald, dat, indien ten behoeve 
van nationale instellingen, welke een doel van algemeen belang 
nastreven, m.et den dii'ecteur-generaal der P.T.T. onder goed
keuring van den minister van binnenlandsche zaken, een rege
ling wordt getroffen, krachtens welke voor dat doel gelden 
worden ingezameld met behulp van postzegels, het gelds-
waardig bedrag dezer zegels, na aftrek van het voor die stuk
ken verschuldigde port, of port en recht, en van de aan de 
afrekening verbonden onkosten, door den directeur-generaal 
der P.T.T. aan deze instellingen wordt uitgekeerd. 

Nieuwe oplaagletters. 
1 cent Q, 2y3 cent R, 27K cent G, 30 cent O. 
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Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
27 K cent G: 454, tanding Gl. 
30 cent O: 455, „ Gr. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1 cent Q: 234, tanding Gl. 
IK cent L: 225 en 226, tanding Gr. 
2J^ cent R: 223, tanding Gr. 

NED.-INDIE. 
Nieuwe weldadigheidszegels. 
Van 1 April tot en met 9 Mei 1935 worden in Indië wel

dadigheidszegels verkocht ten bate van het Indisch Comité van 
den Christelijk Militairen Bond voor Oost- en West-Indië. 

Wij ontvingen reeds een serie van deze zegels uit Indië, 
die wij hier afgebeeld zouden hebben, als niet door een on
gelukkige omstandigheid de zegels verloren waren geraakt. 
De loopjongen namelijk, die de zegels naar den clichémaker 
moest brengen, heeft onderweg een ongeluk gekregen, waar
bij hem zijn tasch met de zegels is ontstolen. De lezers zullen 
dus voorloopig met de beschrijving genoegen moeten nemen. 

De serie bestaat uit vier waarden, die dezelfde waarden, 
kleuren en formaat hebben als de vroegere series. Het zyn dus: 

2 cent, violet en sepia (lichtbruin); 
5 cent, donkergroen en sepia; 

12K cent, oranje en sepia; 
15 cent, blauw en sepia. 

Het eenige verschil is, dat de zegels van deze serie in staand 
formaat zijn. Zij zijn gedrukt in vellen van 100, om de vellen 
een dubbele lijn in de zegelkleur. De tanding is 12>2:12}4 (lijn). 

Bovenaan bevindt zich de landsnaam, in het middenstuk de 
waarde-aanduiding en een voorstelling van het militaire 
vredeswerk. Daaronder in kastje een klein embleem, dat de 
verschillende wapenen van het Indische leger aanduidt, en 
onderaan de naam van de vereeniging, die van de opbrengst 
zal profiteeren. 

De 2 cent vertoont een soldaat, die een balk doorhakt, in 
een overstroomd landschap. Als embleem een helm. 

Op de 5 cent helpt een soldaat blijkbaar bij een aard
beving, op den achtergrond een ingestort huis. Embleem: 
gekruiste klewangs. 

De 12 >̂  cent toont een soldaat, die hulp verleent bij een 
vulkanische uitbarsting, daarachter een rookende vulkaan. 
Als embleem twee gekruiste kanonloopen. 

De 15 cent tenslotte vertoont een soldaat met een trompet; 
het embleem is een hoorn. 

Valsche luchtpost-opdrukken! 
Met een enkel woord werd in het vorig nummer al gewaar

schuwd voor vervalschingen van de Indische opdruk-luchtpost-
serie van 1928. Deze valsche opdrukken, tot dusver alleen 
voorkomend op gestempelde zegels, schijnen in Nederland ge
fabriceerd te worden. Zij zijn uitstekend nagemaakt en zonder 
vergelijkingsmateriaal zal het voor de meesten uiterst moeilijk 
zijn om ze van echte te onderscheiden. Daarom voorzichtig bij 
aankoop; wie een koopje hebben wil op dit gebied kan be
drogen uitkomen. 

De echte opdrukken kwamen in gebruik op 20 September 
1928, zij waren na 31 Januari 1930 niet meer voor frankeering 
geldig. Wij drukken deze data met vette letters af, omdat 
daardoor in de meeste gevallen de valsche opdrukken al te 
herkennen zijn. De vervalschers hebben gestempelde zegels 
van allerlei jaren genomen, wij zagen b.v. een 40 cent van 1924, 
terwijl de hier afgebeelde 10 cent het jaartal 1933 heeft. In 
de eerste plaats dus hierop te letten! 

Echt. Valsch. Echt. Valsch. 

Bü het nader beschouwen van de opdrukken blijkt, hoe 
weinig meetbare verschillen er eigenlijk zijn. 

10 op 12 >$ cent. De kleur van den opdruk is te donker-zwart. 
De letters vertoonen hier en daar breukjes (witte vlekjes), 
gevolg van onzorgvuldig afdrukken. De beide streepjes door 
de oude waarde zijn iets te dun. De uiteinden van de letters 
zijn (onder de loupe) iets meer afgerond dan bij de echte. 
De vliegmachine is uitstekend gelukt. 

20 op 25 cent. De letters en de beide streepjes door de oude 
waarde zijn duidelijk te dun. De S is iets anders van vorm 
en helt iets achterover. De cijfers 20 zijn ook iets te mager 
uitgevallen; de onderlijn van de 2 heeft rechts geen ophaaltje. 
Van de vliegmachine is op het exemplaar in ons bezit de 
propeller slecht afgedrukt, er zijn enkele zeer geringe ver
schillen in de lijntjes, die de wielen met de romp verbinden. 

40 op 80 cent. Ook hier de letters iets te dun. De U is een 
weinig te hoog, de bovenste krul van de S iets minder ge
bogen dan de echte. Bij dit zegel is een meetbaar verschil: 
de hoogte van den opdruk is 213^ mm., tegen 20 Ĵ  mm. bij 
de echte. De lengte van het woord „Luchtpost" is 17 mm., 
bij de echte 16 K mm. 
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Echt. Valsch. 

Echt. Valsch. 
75 cent op 1 gld. De letters zijn uitstekend gelukt. Alleen 

in de t van Ct is een duidelijk verschil, het lijntje dat de voet 
van deze letter vormt wijst naar rechts, bij de echte opdrukken 
loopt het weer naar boven. Verder is de opdrukkleur ver
schillend, bij de echte zegels is deze vrij licht violetblauw, bij 
de valsche veel donkerder blauwviolet. 

Van de 1,50 op 2,50 is ons de „bijbehoorende" vervalsching 
niet bekend. 

CURACAO. 
Nieuw luchtpostzegel van 10 cent. 
Op 1 December werd te Curagao het nieuwe, definitieve 

luchtpostzegel van 10 cent in gebruik genomen, waarvan wij 
de verschijning in een van de vorige nummers hebben aan
gekondigd. Het zegel (ter vervanging van den opdruk 10 op 
20 cent) heeft de teekening van de andere luchtpostzegels, 
Mercuriuskop, en is gedrukt in blauwgroene kleur. Vellen van 
100, tanding 12K:12K (lijntanding). 

Het opdruk-luchtpostzegel 10 CT. op 20 cent werd op den
zelfden datum ingetrokken en buiten koers gesteld. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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CURACAO. 
De luchtpostopdruk 10 op 30 cent. 
Naar wij bemerkten was de opdruk 10 CT op 20 cent lucht

post, uitgegeven voor de betaling van het luchtrecht van den 
dienst CuragaoAruba, ook als gevî oon frankeerzegel te ge
bruiken. Wij ontvingen n.1. een exemplaar, dat met gewone 
zegels gebruikt was op een brief, begin September per s.s. El 
Libertador van Curasao naar Veneauela gezonden. 

bstetuWkea 
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NEDERLAND. 
Bü het postblad 6 op 7K cent komt de opdruk 6 gebroken 

voor 
NED.INDIE. 

In het type van de 5 cent enkelkaart is nu verschenen de 
5 f 5 cent dubbelkaart. 

Opgemerkt wordt, dat bij de enkelkaart alleen voor het 
woord „Alamat" in de 2e regel van de af zend ersaanwy zing 
een normale komma staat. Bij de nieuwe dubbelkaart komt 
zoowel voor het woord „Alamat" dat in het hoofd van de 
kaart voorkomt, als voor dat woord in de 2e regel van de 
afzendersaanwijzing een komma voor, doch deze staat nu 
kopstaand. Waarom deze verschillen? 

Tevens is by deze dubbelkaart de Fransche tekst „Carte 
postale" en „Adresse", voorkomend op de enkelkaart, weg
gelaten; zü bevat dus uitsluitend Nederlandsche en Maleische 
tekst. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Van den heer ir. Van Caspel te Brussel ontving ik eenige 

nieuwe uitgiften. De hoofdzaak is een geheel nieuwe kaart 
van 35 c, groen op zeemkleurig karton, in twee nuancen (meer 
of minder geel). Formaat en tekstindeeling van de laatste 
kaarten is behouden, doch de stempel, welke in beide dich
tingen ruim een mm. grooter werd, vertoont nu den leeuw, 
in een gewijzigde teekening, op een van vierkante hokjes voor
zien wapenschild dat een wapenmantel van hermelijn tot ach
tergrond heeft. Daarboven Belgique, daarbeneden België, dit 
laatste geflankeerd door de waardeaanduiding. 

CArvTL PtJÏTALE 

POSTKAART 

De reeds eenigen tijd geleden verschenen kaart van 50 c. 
blauw verkreeg een roode opdruk van 35 c. door de voeten van 
den leeuw en drie dunne strepen door de oude waardecijfers. 

Eveneens werd mij toegezonden de gehalveerde kaart 
nr. 103, echter zonder opdruk, welke kennelijk thans als zoo
danig aan de loketten verkocht wordt. 

Vermoedelijk zullen wel meer opdruktypen bekend worden 
en is dit waarschijnlijk pas een eerste begin. 

BRUNEI. 
De briefomslag van 15 cents blauw verscheen in de for

maten G en H. 
CANADA. 
Uit Berlijn verneem ik, dat wederom een groot aantal post

stukken verschenen is, ten deele verkregen door opdrukken. 
Te weten: briefomslag nr. 34a van 2 c. rood (George in hoog
druk) heeft een tweeden stempel van 1 c. groen (vlakdruk en 
gearceerde kop) naast zich gekregen; dan nr. 34b van 2 c. 
rood, welke door opdruk van de cijfers 3 naast den kop in 
waarde verhoogd is geworden. Daarnevens werd uitgegeven 
een nieuwe omslag van 3 c. rood met George in vlakdruk in 
poortopening. De omslagen van 1 c. groen en 2 c. bruin 
(medaillon) ziJn nu ook in de formaten f en g te verkrijgen. 
Voorts zijn nog twee kruisbanden van 1 c. groen op bruin
zeemkleurig papier te melden (twee formaten) en eindelijk 
nog een serie briefkaarten in het nieuwe medaillontype, en 
wel drie kaarten van 1 c. groen, met Engelschen tekst, zonder 
tekst en in twee talen. Een kaart van 2 c. bruin verscheen 
slechts in twee soorten, met alleen Engelschen tekst en in 
een uitvoering met twee talen. De kaart van y, c. blauw met 
Engelschen tekst is bedoeld als zakenkaart in het binnenland 
en heeft dus alleen den inlandschen tekst. Een kaart van 1 c. 
blauw met hv:;tzelfde doel heeft dus tweetaligen tekst, en ten 
slotte bestaat er ook nog een kaart van 1 c. groen -\- 14 c. 
blauw met alleen Engelschen tekst. 

DUITSCHLAND. 
Door de zorgen van Bern werd verdeeld een speciale brief

kaart van 6 pt. groen op wit karton, uitgegeven ten behoeve 
van de winterhulp van het rijk voor 19341935. In een af
zonderlijke circulaire van het Internationale Bureau van 28 
December 1934 wordt bekend gemaakt dat de stempel, ont
worpen door Emmy Glintzer, in de zelfde afmetingen als de 
gewone stempels van 6 pf., voorstelt een hand ophoudende 
een schaal waaruit vlammen opstijgen, welke weder een hart 
met een stralenkrans omgeven. Deze kaarten in de afmetingen 
128 biJ 84 mm., waarvan de verkoop begon op 29 December 
1934, zijn noch te koop geweest aan de loketten der post
kantoren, noch bij de bureaux voor Philatelisten, en waren 
uitsluitend verkrijgbaar op straat en onafscheidelijk verbon
den met een loterij. Daartoe werden aan elk m een gesloten 
omslag zich bevindend lot toegevoegd twee aaneenhangendo 
briefkaarten, voorzien van een veertigtal verschillende af
beeldingen, waarvan er één, doch ook niet altyd,' voor'ïieii is 
van den bovenomschreven stempel. Deze kaai ten moeten vóór 
de verzending door den postdienst v.iii elkaai gescheiden i 
worden en het gestempelde exemplaar is na bijvoeging van 
de vereischte zegels ook bruikbaar voor het buitenland. De 
afbeeldingen in zwart staan op de linkerhelft naast de deel
streep en hebben vermoedelijk alle betrekking op „Das schone 
Deutschland", zooa's op enkele kaarten, welke ik zag, staat. 
\'oorts is nog te malden een privaatkaart van 3 f S pf. bruin 
(Hindenburg medaillon), vervaardigd voor de firma Dr Ru
dolf Reiss, Rheumasan & Lenicetfabrik, te Berlyn. 

ESTLAND. 
Bern verzond aan de administraties de kaarten nrs. 13 en 15 

met een donkerblauwen opdruk door de leeuwen, luidende: 
15 / SENTI en 3 dikke lijnen onderaan door de oude waarde
aanduiding van 12 senti, in waarde tot 15 s. verhoogd. 

HONGARIJE. 
Bern verdeelde eerst nu de reeds op de blz. 186 en 213 door 

mij in 1934 gemelde poststukken, met dien verstande, dat de 
nu aangeboden stukken het drukmerk 1934 dragen. Ook ver
nam ik het verschijnen van een postblad van 20 f. rood op 
grijs papier zonder papiertoeslag, derhalve met de aanduiding 
Ara 20 Filler. De geheele voorzijde is thans weder voor het 
adres beschikbaar. 

RUMENIE. 
Er verscheen van den briefomslag van 6 1. lilarose op wit 

papier een variant doordat nu stevig glanzend papier zonder 
fabriekswatermerk gebezigd werd. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 



32 NEDEKLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE.' 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Naar aanleiding van de in den Hoogen Tatra van 13 tot 

18 Februari a.s. te houden internationale ski-wedstrijden 
(F.I.S.) geeft de postdienst telkens 5 prentbriefkaarten uit 
met de stempels van 1.20 kr. bruin en 1.50 kr. rood. Stempel 
en druk als tot nu toe gebruikelijk; de 2 maal 5 afbeeldingen 
in blauw zijn alle verschillend. Of er nog meer soorten, bij
voorbeeld van 50 h. voor het binnenland, verschijnen zullen, 
is onzeker. Het karton is roomkleurig. De afbeeldingen hebben 
betrekking op de Skisport. 

ZWITSERLAND. 
Met den gebruikelijken stempel en tekst verscheen een 

nieuwe prentjesserie op de kaarten van 10 r. groen. De af
beeldingen dragen de volgende opschriften: Amden Kurgebiet 
Walensee; Arbon am Bodensee; Basel, Zoologischer Garten; 
Beatenberg; Bern; Biel - Bienne; Brugg; Davos Parsennbahn; 
Kurort Degersheim (Toggenburg); Faido, Cascata Fiumogna; 
Plumserberge; Geis mit der Säntiskette; Kurort Gersau am 
Vicrwaldstättersee; Klosters Prätigau; La Chaux de Fonds; 
Lausanne; Les Diablerets; Leukerbad (Loche les Bains); 
Luzern; Mendrisio; Montana Vermala; Morschbach, Kurort 
ob dem Vierwaldstättersee; Neuchatel, Chateau; Niesenbahn; 
Nyon; St. Moritz; Porrentruy; Sentinelle des Rangiers (Jura 
bernois); Urnäsch am Säntis; Vevey; Vue du Mont Pelerin 
sur Vevey; Vitznau. Alle kaarten, met uitzondering van die 
van Brugg, Gersau, Lausanne en Luzern, komen ook aan de 
zijde gekarteld in boekjes voor. 

clindeiil 
_s&r 

NEDERLAND. 
Amsterdam-Zuid. Tijdens de van 1 t.m. 10 Februari 1935 

in het R.A.I.-gebouw gehouden automobieltentoonstelling was 
in genoemd gebouw een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd, waar 
de sedert 1929 voor gelijk doel gebezigde typenraderstempel 
zonder nummer AMSTERDAM - R.A.I. en de tweeregelige 
kantoornaamstempel met de zelfde tekst gebruikt werden. 

Op 1 Februari 1935 is een bijkantoor voor de drie diensten, 
genaamd Scheveningen-Stevinstraat, gevestigd; het bijkan
toor Scheveningen-Gentschestraat werd met ingang van den
zelfden datum opgeheven. 

De heer J. de Vries jr. zond ons de stempel Raalte * 1 * 
met arabische maandcijfers en 24-uur indeeling, n.1. 10.10.34.13. 
Dit is, voor zoover bekend, de eerste stempel Vellinga type 134 
met nieuwe uur-indeeling. 

De rolstempel type 1911 (Vellinga model E) werd in No
vember 1934 nog gebezigd voor afstempeling van groote 
partijen drukwerk te Roosendaal (met jaartal '23!) en te 
Tiel (blanco jaartalrondje). 

Wij hebben uit 1934 nog de volgende nieuwe Krag-machine-
stempels te melden: Apeldoorn, Dordrecht, Leiden, Schevenin-
gen, Tiel, Zutphen. 

Als nieuwjaarsstempel voor visitekaartjes zagen we EIND
HOVEN tusschen 2 lijnen als nieuweling. 

NED.-INDIE. 
Dr. Benders zond ons een tweetal interessante afstempe

lingen op U.S.A.-zegels van brieven, gepost aan boord van 
schepen varende in de Silver Pacific Line. Op een brief van 
Edgewater (New Jersey) naar Batavia per s.s. Madoera 
(S.M.N.) waren de 3 en 5 ets. U.S.A. vernietigd met den 
handstempel Tandjong Priok 24.5.34 waarnaast in zwart 
PAQUEBOT. Verder drie 3 ets. en een 5 ets. zegel U.S.A. 
vernietigd met een ovaal violet stempel, als op de K.P.M.-

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

booten in gebruik, omschrift Intern. Crediet- en Handels-
vereeniging „Rotterdam", in het midden: Tandjong Priok. 

Van den heer Vellinga ontvingen wij een nog onbekend ovaal 
K.P.M.-stempel uit 1920, violette inkt, omschrift Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij, in het midden: s.s. / DE CAR-
PENTIER. 

frarheer *^ inacliirê  
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine 243 II. 
Sedert medio Januari gebruikt de N.V. Scheltema & Hol-

kema een nieuw afzenderscliché in haar machine: SCHEL
TEMA & / HOLKEMA'S / BOEKHAHDEL (deze fout HAH-
DEL i. p. V. HANDEL zal vermoedelijk binnenkort verbeterd 
worden!). 

Machine 292 IV. 
Van deze machine werden half Januari eveneens waarde-, 

datumstempel en machinenummer wegens slijtage vernieuwd. 
De cliché's bleven ongewijzigd, links Disco als bij type II. 

Machine 354 III. 
De Asso te Arnhem plaatste reeds omstreeks October 1934 

een nieuw cliché in haar machine links van den datumstempel: 
AUTO DIESEL / MONTEUR / VLIEGTUIG / TECHNIEK / 
RADIOMONTEUR. 

Machine 386 III. 
In Januari 1935 gebruikte het filiaal der N.V. Ruys' Handels-

vereeniging te Groningen een dergelijk cliché als ook reeds 
in de andere filialen benut werd, n.1. links: L. C. Smith / 
SCHRIJFT / SNELLER / (Afbeelding kogellager) / SLIJT 
LANGZAMER. 

Machine 391 XVI. 
Sedert 7 Februari wordt in deze machine een jubileum-

af zenderscliché tusschen de stempels afgedrukt: een schip 
met volle zeilen, waarop 1875 1935 / DE KOERS VAN ONZE 
STEVEN: / STEEDS HET BESTE GEVEN / Fa. B. HENR. 
LAMPE / SNEEK. 

Machine 442 IV. 
In December 1934 werd door de N.V. W. J. Stokvis te 

Arnhem links van den datumstempel een cliché opgenomen: 
Soldeerfittingen / voor / koperen pijp / (afbeelding fitting 
met opschrift:) WISA / Nederl. Fabrikaat. 

Machine 526. 
Model C3B, sedert 21 November 1934 in gebruik bij de N.V. 

Nationaal Spaarfonds te 's-Gravenhage. Tusschen de stempels 
de afbeelding van een spaarvarken in gekarteld ovaal met 
omschrift: N.V. NATIONAAL SPAARFONDS / DE AM-
STERDAMSCHE SPAARKAS N.V. 

Machine 552. 
Model C3B, sedert 3 Januari 1935 in gebruik hy de Maat

schappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz. te Dordrecht. 
Tusschen de stempels: MAATSCHAPPIJ / TER VERVAAR
DIGING / VAN GASMETERS, ENZ. / DORDRECHT. 

Machines 549, 551 en 558. 
Deze machines werden in gebruik genomen respectievelijk 

bij de firma's I. Bunker te Arnhem, Alex Meyer te Amster
dam en Bern. Pessers te Tilburg. Nadere bijzonderheden hier
omtrent in het volgend nummer. 

Hasler. 
Machine H. 524 II. 
Het firmacliché van deze machine werd in Januari 1935 

of eerder gereduceerd tot: N.V. / J. C. Muller. 
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RAAD VAN BEHEER. 
Voorjaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e 
op Zondag 3 Maart 1935, des voormiddags te 11 uur, in het 
hotel „Terminus", tegenover het station, te 's-Gravenhage. 

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

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

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
DE ADMINISTRATIE, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

Nederlandsch« Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Invoerrecht op postzegels. 
Op 26 Januari j . l . ontving de Bond van den minister van 

financiën het volgende schrijven: 
„Naar aanleiding van uw adres van 18 April j.l. doe ik u 

hierbij esn afschrift toekomen van den brief, welke heden 
door mij aan de directeurs der directe belastingen, enz. werd 
gericht en naar den inhoud waarvan ik u kortheidshalve 
verwijs." 

Deze brief luidt: 
Ministerie van financiën, af deeling accijnzen. 
Nr. 34. Onderwerp: omzetbelasting. 

's-Gravenhage, 26 Januari 1935. 
Aan beeren directeurs der directe belastingen, enz. 

Van verschillende zijden bereiken m;j klachten, die uiting 
geven aan de zeer groote moeilijkheden, welke handelaren in 

postzegels ondervinden, in verband met de uitvoering van de 
bepalingen van de omzetbelastingwet. Deze klachten zijn te 
meer gegrond, daar het bijzonder en compenseerend invoer
recht voor kleine partijen gemakkelijk kunnen worden ont
doken, door verzending van zegels per brief. 

Voorts is ook het belang van de schatkist bü behoud der 
belastbaarheid gering. 

Een en ander geeft mij aanleiding het volgende te bepalen. 
In afwachting van een wijziging van tabel B, behoorende bij 

de omzetbelastingwet 1933 en in afwachting van de totstand
koming van den algemeenen maatregel van bestuur volgens 
art. 1, lid 4, van het ontwerp tariefwet 1934, keur ik goed, 
dat gebruikte Nederlandsche en buitenlandsche postzegels vrij
gesteld worden van de heffing van bijzonder en compenseerend 
invoerrecht. 

Met postzegels zijn in deze gelijk te stellen briefkaarten, enz 
De minister van financiën, 

voor den minister. 
De secretaris-generaal, 

(get.) Van Asch van Wijk. 
VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 2 

Februari 1935, te 2 uur, in hotel Neuf, Kalverstraat, 
Amsterdam. 

Aanwezig het voltallig Bondsbestuur. De voorzitter opent te 
2.15 uur met een korten heilwensch voor 1935 de vergadering. 
Door de uitstekende zorgen van den eersten secretaris waren, 
ongeveer een week te voren, aan alle Bondsbestuursleden toe
gezonden een „agenda", een „mededeeling van door het dage-
lijksch bestuur afgedane stukken" en een „korte inhoud van 
ingekomen stukken, welke behandeld moeten worden". Deze 
drie keurig gedrukte bescheiden stelden alle Bondsbestuurs
leden in staat, zich deugdelijk voor deze belangrijke verga
dering voor te bereiden en strekten tevens om den aard der 
besprekingen te beperken en den duur hiervan te bekorten. 
Deze voorbereiding, waarvoor den eersten secretaris door alle 
leden hulde en dank werd gebracht, beteekende geenszins 
meerdere, doch zelfs (bij verzending als drukwerk) mindere 
kosten voor den Bond. 

Bij den aanvang der vergadering legde de penningmeester 
aan alle leden over een schriftelijke rekening en verantwoor
ding betreffende het boek Vellinga. De uitvoerige notulen der 
Bondsbestuursvergadering van 10 October 1934 werden, na 
voorlezing door den tweeden secretaris, goedgekeurd. Naar 
aanleiding van deze notulen verzoekt de voorzitter den tweeden 
secretaris onderzoek te doen naar het eigendomsrecht van den 
stempel der voormalige Bondsmedaille, nu deze van de firma 
Cornells Begeer is overgegaan naar de firma Gerritsen & Van 
Kempen. 

I. Door het dagelijksch bestuur afgedane stukken. 
Naar aanleiding van deze stukken merkt de heer De Bas op, 

dat de mededeeling van de K.L.M, over de non-stop-vlucht 
Frankrij k-Zuid-Amerika eerst 16 Januari door het Maandblad 
bekend werd ,terwijl den 9en te voren de gelegenheid tot in
schrijving aan de passagekantoren der K.L.M, was gesloten. 
De eerste secretaris toont uit de stukken aan, dat het bericht 
den Bond eerst 4 Januari had bereikt. 

De heer Polling vraagt, of de statuten en het reglement van 
den Bond, welke aan de vereeniging „Op Hoop van Zegels" 
werd toegezonden, geheel is bijgewerkt. De eerste secretaris 
antwoordt bevestigend. 

De voorzitter brengt de vereeniging „Hollandia" bvj zonderen 
dank voor haar royale gift van ƒ 100,—. 

De eerste secretaris deelt mede, dat de portretten op de 
Costerus- en Waller-medaille gemodelleerd worden door den 
bekenden modelleur Toon Dupuis. De beeren Costerus en Wal
ler hebben geposeerd, het ontwerp is gereed en draagt de 
goedkeuring van genoemde beeren weg. De achterkant der 
medaille is — aan de hand der betrekkelijke statuten — 
vastgesteld. 

De „mededeelingen van door het dagelijksch bestuur af
gedane stukken" vermeldden voorts o. a., dat van den Duit-
schen Bond, na herhaald verzoek, nog geen inlichtingen waren 
ontvangen omtrent de werking van zijn zwarte lijst. 

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

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—1 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2J^—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2én Zaterdag der maand 234—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 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 2%—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissing'en: 3en Zaterdag der maand 234—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
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De „jeugdvereeniging-commissie" bestaat uit de beeren 
Vredenduin (voorzitter), mevrouw Van Heerdt-Kolff (secre
taresse) en de beeren Quant en Valkema Blouw als leden. 

Een artikel over postzegelkunde voor Winkler Prins' Al-
gemeene Encyclopaedie is ingezonden. 

De Einsehe Bond is toegetreden tot de F.I.P., die nu 15 
bonden omvat. 

II. Ingekomen stukken. 
De eerste secretaris leest een schrijven voor van den mi

nister van financiën dd. 26 Januari 1935, afdeeling accijnzen, 
nr. 34, onderwerp omzetbelasting, waarin den directeurs der 
directe belastingen wordt opgedragen goed te keuren, dat 
gebruikte postzegels en poststukken vrijgesteld worden van 
de heffing van bijzonder en compenseerend recht. De Bond 
had deze aangelegenheid reeds bij schrijven van 18 April 1934 
aanhangig gemaakt. Ook de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren, onder rechtskundig advies van mr. De 
Beer, was in deze richting werkzaam geweest. Ongebruikte 
zegels waren reeds van invoerrecht vrijgesteld. Zelfs terug
gezonden poststukken van de heenvlucht van de Uiver tijdens 
de Melbourne-race wilde men met invoerrecht belasten! 

De vereeniging „ETollandia" heeft voorgesteld een jury te 
benoemen, bestaande uit één lid van elke vereeniging, om te 
doen beslissen over de wijze van toekenning van den Bonds
beker biJ congressen. Feit is, dat tijdens congressen in de 
practijk is voorgekomen, dat de beker werd toegekend aan 
personen, die „prettige, aangename causerieën" hielden, ter
wijl zij, die „zware verhandelingen" hielden, welke op 
philatelistisch-wetenschappelijk standpunt hooger stonden, 
daarvan bleven gespeend. De voorzitter blijft bü zijn reeds 
vroeger uitgesproken meening, dat hij het ongewenscht vindt 
het bekerreglement te wijzigen, zoolang de beker niet in het 
blijvend bezit van een congressist is overgegaan. De tweede 
secretaris doet voorlezing van het bekerreglement. Het „weten
schappelijk" karakter van de voordrachten wordt daarin buiten 
beschouwing gelaten. De vergadering besluit ter zake het 
advies in te winnen van de aangesloten vereenigingen. 

Als plaats voor het houden van den 26en Philatelistendag in 
1935 wordt — na ontvangen uitnoodiging der vereeniging 
„Groningen" bestemd Groningen, De eerste secretaris zal zit
ting nemen in de commissie van voorbereiding tot overleg 
tusschen gastvrouw en Bond. De data zullen in nader overleg 
worden vastgesteld. Voor den 27en Philatelistendag in 1936 
blijft — ondanks een uitnoodiging door Nijmegen — Haarlem 
als plaats van bijeenkomst gehandhaafd. De beslissing, of de 
28^ Philatelistendag in 1937 gehouden zal worden te Arnhem 
(40-jarig jubileum van de vereeniging „De Globe") o± te 
Amsterdam (35-jarig jubileum van „Hollandia") zal aan de 
algemeene vergadering worden voorgelegd. 

De heer Van Brink heeft, onder vermelding van de voor
waarden, de aandacht van den Bond gevestigd op Verzekering 
van verzamelingen door een met name genoemd assuradeur. 
De Bond is van oordeel, dat het niet op den Weg van den Bond 
ligt, de aandacht op aanbiedingen van bepaalde assuradeurs 
te vestigen. Voor deze staat de weg van adverteeren in het 
Maandblad open. • 

De Jugoslavische Bond heeft verzocht den naam op te geven 
van een expert voor het keuren van Nederlandsche zegels, 
aan wien h j dan wil vragen de functie van expert voor den 
Jugoslavischen Bond op zich te nemen. Opgegeven zal worden 
de Bondskeuringsdienst. 

De eerste secretaris heeft een onderhoud gehad met den 
heer Wittkämper, penningmeester van de Ligue Internationale 
Philatélique et Aérophilatélique. Het blijkt, dat deze Liga 
sterker is dan men denkt. De organisatie dezer Liga is onzen 
Bond nog niet repht duidelijk. Mitsdien zullen de onderhande
lingen worden voortgezet. 

De directeur-generaal der P.T.T. vindt geen aanleiding, 
stappen te doen, om tot aanvulling onzer strafweteeving voor 
strafbaarstelling van namaak van buiten koers zijnde zegels 
te geraken. Voor koerseerende zegels verwijst hij naar de 
artikelen 216, 219, 220, 222, 222bis, 223, 225, 326 en 440 van 
ons wetboek van strafrecht. 
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Intusschen is te 3.13 uur de juridische adviseur, mr. 
W. S. W. de Beer, ter vergadering verschenc-n, Mi. De Beer 
blijkt een omstandig, grondig gedocumenteerd, zeer helder 
betoog over de onderwerpelij ke kwestie te hebben samen
gesteld. De eerste secretaris licht toe hoe de directeur-generaal 
der P.T.T., naar aanleiding van de mededpehng in de laatste 
algemeene vergadering, \di — in vi'rbami met het verhandelde 
op het postcongres te Cairo — alle landen zouden trachten 
maatregelen te bevorderen tot het doen strafbaar stellen van 
V3rvalschingen, zich in verbinding had gestold met den voor
zitter van de >M.P. Deze had den Bond var eor; en ander 
in kennis gesteld. De voorzitter der F.LP. wacht op toezending 
en veitaling t'sr Grieksche, Oostenrijksch.? en l[o;igaarbche 
wetsbepalingen. Die in Griekenland worden vei'Jcnerpl, die in 
Oostenrijk \"j-:,acht. Zoodra de F.I.P. deze we'.<;evingc'n heeft 
ont\angen, zal ?:ij zich ter zake tot ('en Bond wenden. Mr. De 
Beer stelt c- (ten voorgrond, dat hier — vóór alles — de 
viaag S'eldt: Moet de Bond zich tot de regeerino; wend< îi mot 
een verzoek oni aanvulling van het wetbiek vaij stialreclit 
tot strafbaarstelling van verkoop van valsche postzegels ? 
Zulks kan eerst geschieden, wanneer in de rechtspractijk — tot 
in hoogste instantie — leemten zijn gebleken. Nederland ver
keert in de gelukkige omstandigheid, dat die leemten in Je 
practijk nog niet gebleken zijn. Mitsdien zou, volgens d^n 
juridischen adviseur, thans een verzoek van den Bond aan de 
regeering om aanvulling van het wetboek van strafrecht in 
dit opzicht voorbarig zijn. De heer De Bas betoogt, dat z. i. 
het doen van stappen tot aanvulling van de strafwetgeving 
voor strafbaarstelling van namaak van buiten koers zijnde 
zegels niet behoort tot de bevoegdheid van den directeur-
generaal der P.T.T. De juridische adviseur deelt dit oordeel 
van den tweeden secretaris. De heer De Bas doet vervolgens 
voorlezing — in Nederlandschen tekst — van hetgeen ter 
zake in het Belgische werk „La Philatelie" van den heer 
Maurice Schuermans is vermeld en waarin sterk op bescher
ming der Philatelisten tegen vervalsching van niet-kcer-
seerende zegels wordt aangedrongen. 

Op de vraag van mr. De Beer omtrent opruimen van nog 
voorradige „Leidraden" besluit de vergadering, deze aan de 
aangesloten vereenigingen toe te zenden ter veiling. De voor
zitter brengt mr. De Beer dank voor zijn beheer dezer „Lei
draden" en voor zijn juridisch advies inzake maatregelen tegen 
vervalschingen. Daarop verlaat mr. De Beer de vergadering. 

Aan de orde komt de voorbarige afstempeling van brieven 
voor de Uiver-retourvlucht in Ned.-Indië. In Ned.-Indië zijn 
n.1. — speculeerend op de geregelde vluchten der K.L.M.-
vliegtuigen — brieven, bestemd voor de retourvlucht per Uiver, 
reeds dagen tevoren van een speciaal stempel d.d. 26 December 
1934, voorzien. Toen de Uiver op de heenvlucht bleek ver
ongelukt, werd de gemaakte fout niet verbeterd. Brieven met 
dergelijke stempels zijn meer te beschouwen als „falsificaties" 
dan als „merkwaardigheden". De vergadering besluit, dat de 
Bond zich — evenals destijds bij het gebeurde met de A.M.V.J.-
zegels — zal wenden tot den minister van koloniën. 

De ingekomen antwoorden der aangesloten vereenigingen 
omtrent het al dan niet houden van een congres tegelijk met 
een tentoonstelling tijdens de philatelistendagen zijn uiteen
loopend. De vergadering besluit tot het organiseeren van een 
congres, wanneer geen of een kleine tentoonstelling wordt 
gehouden. 

De ingekomen antwoorden der aangesloten vereenigingen 
omtrent het voeren van het woord door niet-gedelegeerden 
(geen officieele autoriteiten zijnde) tijdens de Bondsverga
dering geven aanleiding, dit punt op de agenda der a.s. Bonds
vergadering te plaatsen. 

De heer Vellinga heeft aangeboden een exemplaar van zijn 
boekwerk, door den Bond te verstrekken, op ziJn kosten te 
laten binden, waarna hij zal zorgen voor inzending op de a.s. 
tentoonstelling van de F.I.P.P. te .Brussel. De eerste secretaris 
zal den heer Vellinga er op wijzen, dat aan inzenders op deze 
tentoonstelling geen bekroningen worden toegekend. ledere 
inzender ontvangt een diploma, Wanneer na deze mededeeling 
de heer Vellinga zijn aanbieding handhaaft, zal de Bond een 
exemplaar van het werk voor genoemd doel te zijner be
schikking stellen. 

De voorzitter deelt mede, dat hij zijn functie als jurylid op 
de „Ostropa"-tentoonstelling te Koningsbergen niet kan waar-
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nemen. Wanneer geen ander philatelist zieh met dië functie 
wenscht te belasten, zal — gezien de omstandigheden, dat juist 
onze Bond bij de F.I.P. heeft aangedrongen, dat iedere natie 
voor een reserve-jurylid behoort zorg te dragen — de heer 
W. G. Zwolle de behartiging der philatelistische belangen van 
Nederlandsche inzenders op die tentoonstelling te Konings
bergen op zich nemen. 

III. De agenda. 
Volgens de statuten gaat de Costerus-medaille vergezeld van 

een diploma. Het diploma van de voormalige Bondsmedaille 
dient voor de Costerus-medaille te worden gewijzigd. De 
voorzitter verzoekt beiden secretarissen, dit in onderling over
leg te regelen. De Waller-medaille gaat vergezeld van een 
bronzen diploma-plaquette. De eerste secretaris zal hiervoor 
prijsopgaven verzoeken. Deze plaquette zal zoo eenvoudig 
mogelijk worden gehouden. 

Wat de maatregelen betreft, om het ontvreemden van zegels 
uit rondzendboekjes tegen te gaan, schildert de heer Cramerus 
hoe „Breda" destijds tot ontdekking van den schuldige is ge
komen. De heer Polling beschrijft, hoe in de vereeniging 
„Helder" — practisch — dergelijke ontvreemdingen zijn uit
gesloten. Het stelsel van „Helder" is in grootere plaatsen en 
voor buitenleden bezwaarlijk door te voeren. De heer Kästeln 
wijst op de A-Z-poIis van „Hollandia", die in diefstal voorziet 
en waarvan deze vereeniging reeds nut ondervonden heeft. De 
voorzitter is van meening, dat — behalve verzekering — aan 
dit euvel weinig valt te doen. Besloten wordt, dat m voor
komend geval de betrokken vereeniging den schuldige aan 
het Bondsbestuur zal bekend maken en dit den aangesloten 
vereenigingen zal verzoeken, een dergelijk persoon als lid te 
schrappen of niet als lid toe te laten. 

Blijkens het overzicht van den penningmeester zijn nog 175 
exemplaren van het boek Vellinga in voorraad. Op de rekening 
der firma Enschedé moet nog ƒ 402,15 worden betaald. Het 
saldo bedraagt f 341,09, zoodat nog aan het werk moet worden 
verdiend i 158.91. De vraag geldt, hoe men de verkoop van 
dit werk kan bevorderen, nu alle ware liefhebbers zijn voor
zien. Besloten wordt, in het Maandblad voor dit werk reclame 
te maken, verkoop bii de aangesloten vereenigingen aan te 
bevelen en bij verschillende handelaars tegen billijke provisie 
exemplaren in depot te geven. Het restant op de rekening der 
firma Enschedé zal worden betaald. 

De bekostiging van beide medailles wordt ten laste van het 
reservefonds gebracht en telken jare een bedrag afgeschreven. 

IV. Rondvraag. 
De eerste secretaris deelt mede, dat van de F.I.P. een aan

bieding is binnen gekomen voor tusschenkomst bii aankoop 
van „Siteb"-zegels (tentoonstellingzegels van de ,.Salon Inter
national du Timbre et Exposition-conrours de timbres de Bel-
gique et du Congo Beige"). Het blijkt, dat sommige aange
sloten vereenigingen (b.v. ..Breda") een betrekkeliike circu
laire hebben ontvangen; de Bond echter niet. De Bond zal de 
aangesloten vereenigingen op deze mogelijkheid van aan
schaffing wijzen. 

De F.I.P. blijft groot belanp- stellen in de jeugdpronaganda, 
zooals die door den Bond ter hand is genomen. Zij zal de ver
schillende gegevens ter zake, waarover zij beschikt, in het 
Nederlandsch vertaald, aan den Bond toezenden. 

De jaarvergadering van de F.I.P. is vastgesteld op Donder
dag 30 Mei 1935 (Hemelvaartsdag) te Brussel. Opsraven van 
eventueel te behandelen punten moeten de aangesloten ver
eenigingen vóór 1 April a s. indienen bij den eersten secretaris. 

De heer Cramerus merkt on, dat de brieven van de ,,Snip", 
in tegenstelling met de „Uiver"-brieven van de Melbourne-
race, niet in a-esloten envelonnen werden terus-gezonden. Do 
wijze, welke bij de „Snip"-vlucht" werd gevolgd, maakt z. i. 
te veel den indruk van ,.maakwerk". HiJ raadt den Bond. om 
tot de K.L.M, het verzoek te richten, bij bijzondere vluchten 
het stelsel te volgen, dat zij bij de MelboUrne-race heeft 
toegepast. De heer Cramerus betreurt, dat — in tegenstelling 
met het buitenland — de brieven, verzonden per bijzondere 
vluchten, niet van een aankomststempel worden voorzien. De 
eerste secretaris merkt op, dst bij de retourzendingen der 
brieven van de Melbourne-race en van de „Snin"-vlucht — niet 
geheel per vliegtuig — zulks weinig zin had. Trouwens, het 
buitenland komt ook hiervan terug. De heer Cramerus be- I 

treurt, dat de bijzondere stempels niet óp den zegel werden 
gedrukt. De eerste secretaris merkt op, dat de ervaringen, 
opgedaan met het kleine roode stempel van den „Postjager", 
daartoe weinig aanmoedigen. 

De heer Cramerus breekt andermaal een lans voor het uit
geven van bepaalde .,prentkaarten" ter gelegenheid Van de 
philatelistendagen. Hij toont een geheele verzameling op dit 
gebied. De voorzitter is bereid nader te onderzoeken, in hoe
verre dit voorstel voor verwezenlijking vatbaar is. 

De heer De Bas deelt mede, dat zijn vertaling van het 
Belgische werk „La Philatelie" door Maurice Schuermans te 
Antwerpen uit het Fransch in het Nederlandsch gereed is. 
Hij maakt voorts den voorzitter opmerkzaam, dat in de eerst
volgende Bondsbestuursvergadering over toekenning van de 
Waller-medaille 1935 moet worden beslist. De eerste secretaris 
zal den aangesloten vereenigingen verzoeken om opgaven van 
eventueele candidaten. 

De voorzitter sloot omstre'eks 6 uur deze belangrijke ver
gadering. 

Utrecht, 3 Februari 1935. De tweede secretaris, 
W. G. DE BAS, 

Postbus 1, Utrecht. 

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

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

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

(Sumatra). 
26. A. G. Deelman, ass.-resident, Menado (Celebes). 
47. G. Zandhuizen, p /a B.P.M., Menado (Celebes). 
55. J. P. van Benten, agent N.-I. Handelsbank, Probolingo 

(Java). 
65. C. J. Grootes, Marine-departement, Soengei-Gerong bij 

Palembang (Sumatra). 
Bedanken herroepen. 

460. J. R. Suijling, Brahmsstraat 15, Amsterdam, Z. (V.). 
Aanmeldingen. 

mevr. M. de Jong-Bakker, Hem (N.-H.). 
C. J. J. Vermeulen, Laag Boskoop 8, Boskoop. (V.). 
mr. R. J. M. Verheijen, Jan van Nassaustraat 99, Den Haas . 
B. J. Krul, Prins Hendriklaan 160, Overveen. C^•)'•-^i^iSi^Miiéf^ 
J. W. Mousset, Singel 70, Bussum. (V. en L.). _^1^\?TOrw 
G, J. P. Schouten, p /a Jacobson & Van den Berg, Palembang 

(Sumatra). 
J. M. Nelisse, Tasmanlaan 2, Medan (Sumatra). 
W. van de Stadt, p/a Ned. Handel-Mii., Batavia (Java), 
G. Ferguson, Van Riebeeckstraat 6, Malang (Java). 
J. Dorsch, p/a Frese & Hogeweg, Semarang (Java). (Oud-

lid). 
L. Sessler, Gooibergstraat 7, Bussum. , . , 
F. B. Brostowski, Leeuwerikplein 13, Den Haag. (V.). 
W. J. M. Hoefnagels, St. Annastraat 33, Nijmegen. 

92. A. Leenaers. 
Overleden. 

Bedankt met eind 1934. 

iiS^li 

622. P. Ruhaak. 
350. W. A. J. Maas. • ■-

Adresveranderingen. 
920. ir. G. Wilson, Grooteweg 54, Buitenzorg (Java) 
610. A. Levy, Sumatrastraat 59, Soerabaja (Java) 
757. W. H. Eecen, Meijerkamplaan 31, Bussum. 
731. C. N. Swart, p/a K. van Dijk, Ringdijk 28 D, Amsterdam 

O. 

. ,'V¥n K 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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565. mr. A. Ikman van Burck, Ruijchrocklaan 109, Den Haag. 
479. J. Hoek, leplaan 75, Den Haag. 
322. W. L. Davids, Sportplein 1, Djokjakarta (Java). 
651. B. R. Pietersen, Van Oldenbarneveldtstraat 2, Zandvoort. 
950. J. Ph. van de Water, c/o N.V. Borneo Sumatra Handel 

Mij., nr. 8, 4 Chome, Aruchimachi, Higashiku, Osaka 
(Japan). 

675. ir. A. N. P. de Wit, p /a A. de Wit, Thomaslaan 237, Den 
Haag. 

706. H. C. Lefering, Garoetweg 13, Batavia (Java). 
132. mr. J. L. Bigot, p /a Ned.-Ind. Handelsbank, Soerabaja 

(Java). 
71. ir. H. van der Meijden, Klein Soengei Karang, p.k. Galang 

(Sumatra). 
726. dr. W. J. A. Arratoon, Belakang Lodji 12a, Malang. 
697. P. Jongert, kapit. int., p/a Departement van oorlog, Ban

doeng (Java). 
Mededeelingen. 

In art. 7 van het reglement van den leescirkel en van de 
bibliotheek is de termijn van „30 dagen" gewijzigd in „]4 
dagen". 

Opgetreden als sectiehoofd voor de afdeeling Boskoop: J. G. 
Blonk, Zijde 54, Boskoop. 

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. 

Avis important aux membres éti'angers. 
Selon la resolution du ministre de finance (missive du 28 

janvier 1935), les droits d'importation ne seront plus appliques 
sur les timbres-poste Importes de l'extérieur dans les Pays-Bas. 

D. C. PARAIRA, 
administrateur de la section „Vente". 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. In de eerste vergadering van dit jaar heet de 

voorzitter de aanwezigen met een toepasselijk woord welkom 
en constateert, dat de afdeeling in het afgeloopen jaar sterk 
vooruit gegaan is. Spreker installeert dan het eerste dames-lid, 
mevrouw Bijleveld-Creutzberg. Na lezing en goedkeuring der 
notulen, volgen de jaarverslagen van secretaris en penning
meester. Beiden geven ieder op zijn eigen terrein een bevre
digend beeld van de omstandigheden der afdeeling. De kas-
commissie, waarin worden benoemd de beeren Van der Kar, 
Van der Zee on Van der Meij, stelt voor, na inzage te hebben 
gehad van de bescheiden van den penningmeester en na con
trole der kas, den penningmeester de dechargeeren. Aldus ge
schiedt onder dankzegging voor het uitstekende beheer. Bij de 
verkiezing van den 2en secretaris-penningmeester wordt de 
heer Van Kooten hy acclamatie herkozen. De voordracht van 
den heer mr. Wolff de Beer, over de proeven van Nederland, 
volgt hierop. De spreker behandelt de soorten, het verzamelen 
en de waarde van proeven en .stelt in het licht hei verschil 
tupschen proeven en ontwerpen. Proeven behocren bij de spe
ciaalverzameling thuis en ziin van groot nut bü het platen. Als 
bijzondere verzamelaars en kenners van proeven noemt spreker 
de namen Matthes, Van Nifterik, Korteweg en Waller. Tijdens 
de causerie circuleeren vele bladen met schitterende exem
plaren van proeven. Na drie kwartier de aandacht van de 
aanwezigen volkomen te hebben geboeid, is de heer De Beer 
aan het einde der Ie emissie Nederland gekomen en verklaart 
zich bereid in de Februari-bij eenkomst te vervolgen. De voor
zitter dankt den spreker hartelijk voor zijn buitengewone 
causerie. Vervolgens laat de heer Paraira een nagenoeg vol
ledige verzameling portzegels van Suriname en Curacao zien, 
die mede door de prachtige kwaliteit ieders bewondering wekt 
en den dank der vergadering oogst. Wegens het vergevorderde 
uur zal de heer R. E. P. Maier zijn mededeelingen over af-
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wijkingen bij Ned.-Indische zegels tot de Februari-vergadering 
uitstellen. Na verloting en rondvraag sluit de voorzitter te 
elf uur de vergadering. Introductie voor de bijeenkomsten ver
krijgbaar bü den secretaris, W. F. G. Härtung, Heerengracht 
455, Amsterdam, C. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
28 Januari 1985, des avonds te half acht, in café de „Beurs 
van Breda", te Breda. 

In memoriam 
A. FILIUS, 

t 28 Januari 1935. 

De voorzitter, de heer Cramerus, heet de 57 aanwezigen 
welkom en deelt mede, dat heden morgen een onzer trouwe 
leden, de heer Filius, is overleden. De heer Filius was jaren 
lid onzer vereniging en had een vaste plaats. Zijn stoel is deze 
vergadering door de leden vrij gelaten, welk bewijs van piëteit 
door den voorzitter op prijs wordt gesteld. De woorden van 
den voorzitter worden door de vergadering staande aan
gehoord. 

Vervolgens wordt de heer Holland, die voor het eerst onze 
vergadering bezoekt, speciaal begroet en wordt den leden 
een voorspoedig 1935 toegewenst. De notulen van de vorige 
vergadering worden goedgekeurd en de 6 candidaat-leden met 
algemene stemmen als lid aangenomen. 

Daarna volgen jaarverslagen van den len secretaris en den 
administrateur der rondzendingen en de rekening en verant
woording over 1934 van den penningmeester. De voorzitter 
dankt deze functionarissen voor de door hen verrichte arbeid 
in het belang van de vereniging. De commissie van onderzoek 
verklaart de rekening van den penningmeester te hebben ge
controleerd en alles uitstekend in orde te hebben bevonden en 
stelt voor den penningmeester te dechargeren, waartoe be
sloten wordt. 

De voorzitter geeft een verslag van de feestavond van de 
„Club Ginneken" ter gelegenheid van haar 9-jarig bestaan en 
van de eerste bijeenkomst van de jeugdafdeling. Deze is een 
succes geweest. Door de goedgeefsheid van enkele leden kon 
een verloting zonder nieten onder de ruim 40 meisjes en 
jongens gehouden worden. A.s. Zondag zal dr. Gommers een 
korte lezing houden, waarna de jeugdleden in groepen worden 
verdeeld, ieder onder leiding van een onzer leden. De heer 
Veen wordt dank gezegd voor zijn bemiddeling, waardoor de 
firma Manuskowski een Ka-Be jeugdalbum te onzer beschik
king stelde. 

Dan volgt de bestuursverkiezing. De aftredende heren: dr. 
Gommers als onder-voorzitter. Broeders als administrateur, 
Smagghe als hoofd van sectie III, en Molenaar als hoofd van 
sectie BE worden met grote meerderheid herkozen en ver
klaren deze herbenoeming gaarne te aanvaarden. 

Bij de rondvraag verzoekt de heer Smit de leden te vragen 
voor de rondzending betere scharniertjes te willen gebruiken, 
daar dit nog al eens te wensen overlaat. De heer Parret Jen-
tink zou gaarne zien, dat de K.L.M, verzocht werd bij vol
gende vluchten weer de wijze van verzending als bij de Mel
bourne-race voor te schrijven, daar de stukken verzonden 
per „Snip" veelal bedorven zijn door de kris kras daarop 
geplakte postzegels van Suriname of Curagao voor de terug
zending. Daartoe wordt besloten. 

Ten slotte volgt de jaarverloting, waarvoor de postzegel-
handel Keiser & Zoon, te 's-Gravenhage, twee fraaie prijzen 
beschikbaar stelde. Onder 432 leden en candidaat-leden worden 
evenzovele zegels verloot, waarna de vergadering door den 
voorzitter wordt gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Beleefd verzoek. 
Degenen onzer lezers, die voor onze „Jeugdafdeeling" welke 

zich momenteel in oen ongekenden bloei mag verheugen en 
waarbü reeds een 55-tal meisjes en jongens is aangesloten, 
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Rekening der Postzegelvereeniging „BREDA" over 1934. 

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

1. Contributie van 431 — 7 = 424 leden 
a ƒ4,— 

2. Contributie en entree van in 1934 aan
genomen nieuwe leden 

3. 10 % van het verkochte in de rond-
zendingen 

4. Verkochte nummerstempeltjes . . . 
5. Onvoorziene ontvangsten 
6. Nadeelig saldo 

Totaal der O n t v a n g s t e n 

Begroot 
bedrag 

f 1696,— 

„ 100,— 

„ 500,— 
» 1 0 , -
„ 100,— 

Werke'ijk 
bedrag 

f 1588,— ' 

„ 120,— 

„ 600,72 
„ 14,40 
„ 152,05 
„ 55,59 

f 2406,— 1 f 2530,76 

Bezittingen. 
Spaarbankboekje (Jubileumfonds) . . . 
Spaarbankboekje (Reservefonds) . . . 
Nagezien en accoord bevonden 28 Januari 1935. 

De commissie van onderzoek: 
J. SOUTENDAM, rapporteur. 
H. VAN GINKEL. 

225,75 
146,67 

Begroot 
bedrag 

1. Nadeelig saldo over 1933 
2. Kosten van het vereenigings-orgaan 

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

landschen Bond van Vereenigingen v. 
Postzegelverzamelaars (431 X ƒ0,35) 

4. Kosten van drukwerken, porte
feuilles, enz 

5. Kosten van nummerstempeldoosjes . 
6. Porti en bureaubehoeften secretaris . 
7. idem administrateur . . . 
8. idem penningmeester . . 
9. idem sectiehoofden . . . . 

10. idem bibliothecaris . . . . 
11. Zaalhuur van het vergaderlokaal . . 
12. Kosten van elf maandelij ksche verlo

tingen 
13. Kosten der jaarlijksche algemeene 

verloting in Januari 1934 
14. Assurantie-premie 
15. Kosten van afgevaardigden naar de 

Bondsvergadering 
16. Een en twintigste jaarlijksche bij

drage aan het reservefonds. (Besluit 
van 5 Mei 1913) 

17. Kosten der bibliotheek 
18. Eerste bijdrage aan het fonds tot vie

ring van het 45-jarig bestaan der ver-
eeniging in 1938 

19. Onvoorziene uitgaven 

Totaal der U i t g a v e n . 

Aldus opgemaakt 31 December 1934. 
De penningmeester, 

J. W. WIGGERS. 

f 225,— 

„ 700,— 

„ 150,85 

Werkelijk 
bedrag 

f 219,31 

„ 799,86 

„ 155,05 

U 100,— 
„ 1 0 , -
„ 100,— 
» 40,— 
., 15,— 
„ 200,— 

L 5,-
„ 2 0 , -

„ 55,— 

„ 400,— 
. 2 0 , -

„ 7 5 , -

. 50,— 
5,— 

» 200,— 
L 35,15 

f 2406,— 

» 

" 

» 

j j 

» 

" 

" 

163,31 

66,53 
28,03 
14,61 

184,95 

20^50 

59,55 

400,— 
19,10 

6 0 , -

50,— 
1,50 

200,— 
88,46 2) 

f 2530,76 

' ) Nog te innen contributie van buitenlandsche leden ƒ80,—. 
-) Hieronder begrepen ƒ 25,— wegens 5 aandeelen in het 
waarborgfonds tentoonstelling Nederlandsche Vereeniging. 

postzegels te missen hebben, worden beleefd verzocht deze 
aan ondergeteekende toe te zenden. De e e n v o u d i g s t e 
z e g e l s zullen dankbaar worden aanvaard; alles is welkom' 

J. C. G. VAN DEN BERG, 
Hortensiastraat 25, Breda. 

Nieuwe leden. 
107. (E.), mevr. G. Bijl, Ant. Duijckstraat 65, 's-Gravenhage. 

(V). 
112. (E), dr. G. A. Th. Dasbach, Marialaan 13, Apeldoorn, 

giro 82. ( IV). 
87. (S.E.Z.BE.). C. J. H. Haeck, Beekstraat 113, Epe (Gld.), 

giro 99154. (IV). 
259. (S.NK.). A. H. Klokke, Hooge Torenstraat 5, Gorinchem, 

giro 83890. (V). 
262. (S.E.Z.BE.). M. H. A. Sitsen, Van de Wateringelaan 272, 

Voorburg (Z-H.). giro 212968. (V). 
174. (E.), dr. A. J. Ultée, Jac. Obrechtlaan 9, Bussum. (VII). 

Bedanken ingetrokken. 
293. (-). A. Goekoop, Nassaulaan 1, Amersfoort. (IV). 

Candidaat-leden. 
mej. M. A. Bongers, rijkstelefoniste. Oude Gracht 29, Weesp. 

(Eigen aangifte). 
A. C. Dros, koopman, Schildereind 58, Den Burg, Texel. (Eigen 

aangifte). 
A. P. Duran, Ie luit. inf., Prinsessegracht 15, 's-Gravenhage. 

(Eigen aangifte). 
G. H. C. van Dijk, kapitein art., Emmalaan 6, Ginneken. (Voor

gedragen door H. J. Veen te Breda). 
H. J. Knijp jr., administrateur, Heemraadssingel 112, Rotter

dam, C. (Eigen aangifte). 
A. van Lokhorst, arts, Wipstrikkerallee 121, Zwolle. (Voor

gedragen door dr. J. Noordtzij te Zwolle). 
J. W. de Roever jr., student, Mozartkade 16, Amsterdam, Z. 

(Eigen aangifte). 
J. T. J. M. Theunissen, referendaris 2e kl. P.T.T., Taaistraat 

21, Vught. (Eigen aangifte, oud-lid). 
G. A. J. Vorsterman van Oijen, koopman, Ged. Markstraat 17, 

Ginneken. (Voorgedragen door L. Das te Ginneken). 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Overleden. 
365. A. Filius, te Breda. (I) . 

Adreswijzigingen. 
362. A. Griffioen, thans Venserstraat 10, Duivendrecht. (Van 

II naar V). 
138. J. N. Optendrees, thans Voorstraat 14a, Katwijk aan Zee. 

(V). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 25 Februari 1935, des ayonds 
te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 
VERSLAG van de toestand der Postzegelvereniging „Breda" 

over het verenigingsjaar 1934. 
Het 41e verslag van de toestand van de Postzegelvereniging 

„Breda" heb ik het genoegen u hierbij aan te bieden. Tot mijn 
leedwezen moet ik een achteruitgang van het ledental melden; 
het bedroeg op ultimo December 12 minder dan op 1 Januari 
en wel op 31 December 1934 418 (vorig jaar 430). In 1934 
werden 34 nieuwe leden aangenomen, 35 bedankten voor het 
lidmaatschap, 5 werden er geroyeerd of afgevoerd, terwijl ons 
6 leden door overlijden ontvielen. Het aantal nieuwe leden 
was in vergelijking met 1933, toen 60 leden onze gelederen 
versterkten, wel erg achteruitgegaan; daartegenover staat dat 
ook minder leden hun lidmaatschap opzegden. Wat in 1933 
mogelijk was, kan en moet in 1935 te bereiken zijn; te dezer 
plaatse roep ik dan ook ieders medewerking in. Vooral ook 
in Breda zelf zijn nog talrijke verzamelaars, die zich door 
onbekendheid met onze vereniging nog niet bij ons hebben 
aangesloten. Wijst hen er op, dat zij zich zelf te kort doen! 
Ik hoop het resultaat van deze oproep in de kortst mogelijke 
tijd te bemerken. 

De maandelijkse vergaderingen werden geregeld gehouden, 
terwijl het bestuur 9 maal vergaderde. De ledenvergaderingen 
trokken een gemiddeld bezoek van 41 leden (vorig jaar 35). 
Onze Antwerpse leden vereerden ons steeds met hun aan
wezigheid; op onze beurt gingen verschillende leden geregeld 
naar de vergaderingen van „Philatelisme" te Antwerpen. Het 
rondzendverkeer, waarvan de administrateur verslag zal uit
brengen, bloeide als wellicht nimmer te voren en bracht op 
ƒ600,72 (vorig jaar f 503,56). De penningmeester zal u over 
de toestand der geldmiddelen inlichten. 

De verlotingscommissie bestond uit de heren Van den Berg, 
Cramerus en ir. Hagedoorn. Als vertegenwoordigers van de 
Bond werden benoemd de heren Van den Berg, Broeders, 
dr. Gommers, Jacobs, t' Sas en Smoulders. In de Raad van 
Beheer van het Maandblad hadden wederom zitting de heren 
Cramerus en Smeuldei's met als plaatsvervangend lid de heer 
dr. Gommers. 

In het bestuur kwamen geen wijzigingen voor. 
Het afgelopen jaar had de vereniging succes met de oprich

ting van een jeugdafdeling. Hoewel de aanvang der bijeen
komsten in hot nieuwe jaar valt, zijn de voorbereidingen toch 
in het verlopen jaar getroffen, zodat dit succes — terloops zij 
medegedeeld, dat deze afdeling reeds 51 jongens en meisjes 
omvat — hier toch wel even gememoreerd mag worden. Uit 
het enthousiasme op ds eerste bijeenkomst is op te maken, 
dat een doorlopende belangstelling van de zijde van de jeugd 
verwacht mag v/orden. Speciaal voor de heren Cramerus, 
dr. Gommers en last but not least voor ir. Hagedoorn mag 
te dezer plaatse een woord van dank niet ontbreken. 

De vereniging schreef in het waarborgfonds van de Natio
nale Tentoonstelling te Amsterdam in voor een bedrag van 
ƒ 25,—. 

Ons lid de heer Smeulders viel de eer te beurt de Waller-
medaille te ontvangen. 

Met de „Nederlandsche Vereeniging" hadden wij een brief
wisseling over de wijze, waarop de inzendingen van twee onzer 
Belgische leden op de Nationale Tentoonstelling buiten be
oordeling zijn gebleven. Door de ontwijkende antwoorden, die 
onze vereniging steeds kreeg, kon deze onaangename ge
schiedenis niet uit de wereld geholpen worden en werd be
sloten de zaak verder te laten rusten. 

J. K. RTETDT.IK. — POSTZRGFJ.VRIIJNGEN. 

De afdeling Ginneken mag zich nog steeds in een bloeiende 
toestand verheugen en herdacht dezer dagen op feestelijke 
wijze haar 9-jarig bestaan. 

Ik eindig dit verslag met den voorzitter, den heer Cramerus, 
dank te brengen voor de wijze, waarop hij de vergaderingen 
steeds leidt en de onderlinge prettige verstandhouding onder 
de leden weet aan te wakkeren. Ook de andere bestuursleden 
breng ik dank voor de steun en goede samenwerking in het 
afgelopen jaar, waardoor wij met voldoening daarop kunnen 
terugzien. Ik ben er van overtuigd, dat die goede verstand
houding, ook tussen bestuur en leden, in het thans aange
vangen jaar zal voortduren, waardoor onze positie zo mogelijk 
nog krachtiger zal worden. Met deze wens voor 1935 besluit 
uw Ie secretaris J. C. G. VAN DEN BERG. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Zaterdag 26 Januari 
1935, te Amsterdam. 

Aanwezig 42 leden. Te half negen opening; speciaal worden 
welkom geheeten de beeren Deternian, als nieuw lid, en 
Dreijfuss, als candidaat-lid. Bij de notulen der vorige verga
dering maakt de voorzitter de opmerking, dat in zijn inleiding 
betreffende het toekennen van den beker hij niet op het oog 
had den laatsten keer, maar zeer in het algemeen, dus van 
het begin af. Van den heer Keijser gaat een Indische enveloppe 
rond van de Melbourne-race; de heer Van der Chijs vertoont 
een enveloppe met zegels en afstempelingen serie van den 
Zwedschen rijksdag en de heer Zwolle laat zien een enveloppe 
van de verongelukte „Uiver" met aankomststempel Buiten-
zorg. De heer Van der Hurk deelt mede, dat de commissaris 
van politie in Den Haag waarschuwt tegen aankoop van ver
moedelijk gestolen „Uiver"-enveloppen van de ongeluksplaats, 
door een Engelschman meegenomen naar Londen en welke nu 
hier te koop worden aangeboden. Tevens deelt de heer Van 
der Hurk mede in de courant gelezen te hebben, dat we ver
blijd (!) zullen worden met een nieuwe uitgifte ten bate van 
de noodlijdende orkesten. De heer Vredenduin houdt nu een 
causerie over cartophilatelie in de oorlogsjaren, speciaal be
treffende Nederland en België, waarbij zeer vele zeldzame en 
interessante oorlogsafstempelingen. Niet alleen applaus be
loonde deze causerie, maar de heer Van der Hurk bracht 
ons aller dank over voor de aangename en duidelijke manier, 
waarop de voorzitter de collectie had toegelicht. 

Hierna ballotage van 4 candidaten: de beeren Dreijfuss, 
Van Walsem, Kerbert en Möller, die met algemeene stemmen 
worden aangenomen. De heer Dreijfuss wordt hartelijk welkom 
geheeten als nieuw lid. De heer Zwolle leest hierna een 
schrijven voor van den minister van financiën over vrijstelling 
heffing bijzonder en compenseerond invoerrecht voor in te 
voeren zegels en poststukken. 

Na de pauze wordt door meerdere leden geklaagd over het 
niet ontvangen van het Maandblad; de heer Kästeln heeft ook 
klachten van 6 leden gekregen *). Na een veiling van 10 kavels 
volgt een verloting van 20 prijzen onder de aanwezigen. 

Te half elf sluiting. W. G. Z. 
Aangenomen als lid. 

A. F. Kerbert, Galileïplantsoen 123b, Amsterdam, O. (Voor
gesteld door W. N. van der Poll). 

H. Dreijfuss, Anna Vondelstraat 3, Amsterdam, W. (Eigen 
aangifte). 

W. Möller, Cliostraat 44, Amsterdam, Z. (Voorgesteld door 
J. A. Kästeln). 

J. G. M. van Walsem, arts, Bronsteewcg 32, Heemstede. 
(Voorgesteld door D. Knaap jr .) . 

Adresveranderingen. 
H. W. E. Croockewit, Roemer Visscherstraat 7, Amsterdam, 

W. 

") Waar het hier betreft het niet-ontvangen van het Maand
blad uitsluitend door leden te Amsterdam woonachtig, kan zoo 
goed als zeker worden aangenomen, dat de postadministratie 
te Amsterdam de schuld hiervan draagt. Adm, 
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mevr. wed. Van der Hoeven-Kok, Linnaeuskade 4, Amster
dam, O. 

J. R. Suijling, Brahmsstraat 15, Amsterdam, Z. 
W. F. Schön, Juliana van Stolbergstraat 24 II, Amsterdam, 

W. (Weer lid geworden). 
Eric Smith, Via Casserinetta 9a, Lugano. 
B. Macola, Via Cesare Battisti 6, Udine (Italië). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 16 Februari 1935, des 

avonds te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 23 Februari 1935, des avonds 

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

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

VERSLAG van de groote algemeene vergadering en den 
propaganda-avond op Dinsdag 29 Januari 1935, des 
avonds te 8 uur, in Hotel de l'Europe, te Utrecht. 

Aanwezig 57 leden en introducé's. De voorzitter opent de 
vergadering en verwelkomt de aanwezige officieele personen 
en introducé's; het doet hem buitengewoon veel genoegen 
onder beide categorieën zoovel dames te zien. Meer in het 
bijzonder richt hij zich tot den heer Boudier, directeur van 
het hoofdpostkantoor hier ter stede; hij herinnert aan de 
groote welwillendheid en medewerking, welke steeds verleend 
wordt, zoowel door den directeur als door het geheele post-
personeel, indien Philatelisten zich met bijzondere wenschen 
tot hen wenden. Het spijt hom, dat de echtgenoote van den 
heer Boudier, de beroemde romancière mevrouw Ina Boudier-
Bakker, niet aanwezig kan zijn; onder bijval van de ver
gadering verklaart hij, dat, indien mevrouw tot onze verga
deringen wil komen, hiertoe geen „Klop op de deur" noodig 
zal zijn! Vervolgens wendt de voorzitter zich tot den heer 
Zwolle, als vertegenwoordiger van den Bond, tot mevrouw 
Zwolle, wie hij hartelijk dank zegt voor het bouquet, waarmee 
zij den voorzitter vereerde, tot mejuffrouw Knijpers, tot de 
beeren Polling, penningmeester van den Bond, mr. W. S. W. 
de Beer, eere-voorzitter der U. Ph. V., Schuermans, schrijver 
van het werk „La Philatelie" uit Antwerpen en tot mevrouw 
Van der Hoeven, lid van „Hollandia", allen ter vergadering 
aanwezig. Natuurlijk worden ook de beide sprekers van dezen 
avond niet vergeten. Hij deelt verder mede, dat de voorzitter 
der Nederlandsche Vereeniging, de heer Van Essen, wegens 
ziekte, de beeren Cramerus en Smeulders door particuliere 
omstandigheden verhinderd waren te komen. Bericht van ver
hindering is ingekomen van de hesren Vuijstingh en Van 
der Woude. 

Onder applaus besluit de Vergadering geen notulen en in
gekomen stukken te behandelen. 

De afti-edende bestuursleden worden bij acclamatie her
kozen. De vergadering benoemt bij acclamatie de beeren Van 
Gittert en De Bas tot lid van den Raad van Beheer, den heer 
Gerritsen tot reservelid van de verificatie-commissie en den 
heer Harbrink Numan tot secretaris. Laatstgenoemde wordt 
terstond door den voorzitter als zoodanig geïnstalleerd. 

Thans is eindelijk het lang verbeide oogenblik gekomen; de 
voorzitter geeft het woord aan den eersten inleider, den heer 
Vredenduin, die zal spreken over ,.Cartophilatelie in het alge
meen en van Nederland en België in het bijzonder 1914-1918". 
De spreker vertelt ons, welke mogelijkheden de cartophilatelie 
(het verzamelen van prentbriefkaarten, aan de prentzijde ge
zegeld en afgestempeld in de plaats, waarvan de kaart een 
afbeelding geeft) oplevert. Men kan er zijn aardrijkskundige, 
geschiedkundige en talenkennis mee verrijken en men verovert 
vrienden over de gansche wereld. Een bijkomstigheid is nog, 
dat men bij de pogingen om de gewenschte kaarten te ver
krijgen soms ook in het bezit komt van interessante post
stukken, natuurlijk vooral in een postaal dikwijls verward 
tijdsbestek als van 1914-1918. De inleider behandelt dan zijn 
uitgestalde collectie; het is niet mogelijk in dit korte bestek 
ook maar een schijn van volledigheid te geven, 

Nadat de spreker door een hartelijk applaus beloond is, 
dankt de voorzitter namens de vergadering. Uit het feit, dat 
niemand vragen wenscht te stellen, concludeert hij, dat de 
voordracht in de eerste plaats glashelder is geweest, doch dat 
de aanwezigen bovendien paf schijnen te staan. 

Als tweede inleider komt nu de heer Raatgever aan het 
woord. Hij geeft een korte toelichting op zijn uitgestalde col
lectie oorlogscuriosa der geheele wereld, welke bijna de helft 
der groote societeitszaal in beslag nam. Ook dezen spreker 
valt een hartelijk applaus en dankwoord ten deel, weer is de 
vergadering verstomd (niet in de gebrachte hulde). 

De voorzitter kondigt thans een langdurige pauze aan, om 
een ieder in de gelegenheid te stellen het tentoon gestelde op 
zijn gemak te kunnen bewonderen. Na de pauze is alleen nog 
aan de orde een verloting, welke ook een bijzonder karakter 
droeg, vermits niet alleen het aantal prijzen verdubbeld was 
voor deze gelegenheid, doch bovendien onze gast, «^ heer 
Schuermans uit Antwerpen, twee fraaie extra prijken (België 
nrs. 1 en 2) beschikbaar had gesteld. 

Deze zeer '-'>«;l"is:de avond zal ongetwijfeld ook propagan
distisch nog gevolg hebben, temeer waar do pers blijk van 
belangstelling gaf. J. H, N. 

Candidaat-leden. 
H. K. Krttenborg, arts, Giessen-Nieuwkerk. 
mevr. F. A. van der Hoeven-Kok, Amsterdam. 
H. Strengers, Utrecht. 
P. van Schuijlenburg, Kraksaän (Ned.-Indië). 

Mededeeling. 
Het adres van het secretariaat is geworden: Albrecht 

Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 18 Februari 1935, bij den 
heer Cortenbach. 

Ledenvergadering op Dinsdag 26 Februari 1935, des avonds 
te 8 uur, in Hotel de l'Europe, te Utrecht. 

Agenda. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4. Ballotage. 5. Causerie van den heer De Bas over het werk 
„La Philatelie" door M. Schuermans. 6. Landenwedstrijd over 
Monaco nrs. 1-25. 7. Veiling. 8. Verloting. 9. Rondvraag. 

Haas'sche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenha«re. 
Secretaris: A. STARINK jr., Van Merlenstraat 89, Den Haag. 

KORT VE31SLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 24 Januari 1935, des avonds te 8K uur, in hotel De 
Gouden Kroon, Den Haag. 

De eerste vergadering van dit jaar wordt door den voor
zitter geopend met een bijzonder woord van welkom en „heil", 
zoowel voor de leden als voor de vereeniging. 

De notulen worden dan voorgelezen en zonder op- of aan
merkingen goedgekeurd en gearresteerd. Daar er bij de binnen
gekomen stukken niets bijzonders is en evenmin iets bijzonders 
te behandelen is, behalve de traditioneele verloting, is het een 
goed idee, dat er zoovele leden zijn, die stapels ruilmateriaal 
hebben medegebracht en verloopt de avond op dezelfde aan
gename wijze als alle avonden en sluit de voorzitter op een 
niet te laat uur. A. S. 

Nieuw lid. 
J. C. van der Kaaij, Hospitaalweg, Bin4Jei. 

Candidaat-leden. 
A. J. D. Rouyer, Caen van Necklaan 46, Rijswijk. 
T. E. Thiange, Theresiastraat 111, Den Haag. 

Overleden. 
J. F. W. Biegelaar, Den Haag. < 

Adresveranderingen. 
H. van der Wijk wordt Parklaan 22, Veendam. 
E. L. van Swieten wordt Bentinckstraat 13, Den Haag. 

J. K. RIETDIJK, — ZICHTZENDINGEN. 
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H. Scheurleer, Amsterdam, wordt Sparrenlaan 38a, Doorn (U.). 
J. Hessels wordt Schaersbergenstraat 57, Den Haag. 
Th. J. Ziedses des Plantes wordt Kranenburgweg 2, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 28 Februari 1935, des avonds 

te 83^ uur, in hotel De Gouden Kroon, Frederik Hendriklaan 
119, Den Haag. 

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

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 23 Ja
nuari 1935, in het „Zuid", Groenmarkt, 's-Gravenhage. 

Aanwezig 67 leden. Daar de voorzilter wegens andere drin
gende bezigheden en de eere-voorzitter wegens ziekte absent 
zijn, presideert de heer D. Sierig deze eerste vergadering in 
1935. Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Vos, Van den Houwen en Melsert; werken vooi de bibliotheek 
door de beeren Laros, Verhoef f en Cohn; voor de jaarlijksche 
verloting een prachtig zegel door den heer Nering Bögel. Allen 
hartelijk dank! 

Ter circulatie zijn aanwezig brieven van de „Snip" en de 
„Uiver" van de beeren Kirchner en Vos; verder de maand
bladen der bibliotheek. Van het hoofdbestuur der P.T.T. is 
bericht ingekomen, dat aan ons verzoek wordt voldaan, om 
het verzamelaarsloket in Den Haag ook open te stellen op 
Woensdag van 2—4 uur. Ontvangen is het jaarverslag van de 
af deeling Dordrecht. Het volgende er uit: Een jaar van ge
woon gezellig vereenigingsleven. 1 Januari 1935: 56 leden plus 
1 jeugdlid; vooruitgang van 4 leden. Het vergaderingbezoek 
was ruim 35 leden per keer. Er werden 3 extra vergaderingen 
uitgeschreven, z.g. koop- en ruilavonden. In plaats van den 
heer Kloos werd de heer Haringcarspel als bestuurslid ge
kozen. De beeren Bozua en Rouwenhorst werden herkozen. 
Een wedstrijd gaf op de Juni-vergadering 19 inzendingen. Er 
werd een vragenbus ingesteld, ter beantwoording van phila
telistische kwesties. Door den directeur van het postkantoor 
te Dordrecht zijn voor het verzamelaarsloket aldaar diverse 
verbeteringen aangebracht en werd alzoo aan bijna alle 
klachten tegemoet gekomen. Het financieel verslag geeft een 
batig saldo van ƒ 194,72 tegen ƒ 167,74 een jaar terug. Geen 
crisis dus in „Dordrecht". 

De notulen der vergadering van December 1934 in Den Haag 
worden goedgekeurd. De leden 328, D. J. M. Koek (Den Haag) 
en 121. J. H. W. Pfeif f ey (Soerabaja) worden wegens wan
betaling geroyeerd. De ledenverkiezing levert 64 stemmen 
vóór en 3 blanco. 

Bij de prijsvraag stelde het bestuur 3 punten: 
1. Waarom zette in 1889 Rusland de bliksemstralen door 

den posthoorn op de zegels? 
2. Welk land gebruikte een geteekend watermerk? (Dit werd 

natuurlijk getoond). 
3. Wat beteekenen de letters L.H.P.A. op de zegels van 

Bergedorf ? 
De heer Melsert kreeg hierop den len prijs, de heer Keiler 

den 2en. Over het geheel was het resultaat evenwel zeer 
gering. 

Voor de feestcommissie bij gelegenheid van ons 25-jarig 
bestaan in 1936 werden gekozen de beeren D. Sierig, D. Kirch
ner, De Wekker en Lorang. De verkiezing van het 5e lid 
werd uitgesteld tot de volgende vergadering. 

Bij de verloting krijgt de heer Versteeg den len prijs. Bij 
de rondvraag wordt het woord gevoerd door den heer Kirchner 
waarna de vergadering wodt gesloten. J. N. H. v. R. 

G E B R . A B R A H A M S , D E N H A A G . 

Vertegen
woordigers 

voor 
Nederland 

en 
Koloniën: 

Begrooting 1935 
O n t v a n g s t e n . 

1. Contributies . . . ƒ 1515,— 
2. Entrée's - 65,— 
3. Veilingen . . . . - 26,— 
4. Comm. rondzend. - 370,— 
5. Interest - 120,— 

U i t g a v e n . 
1. Kosten Maandblad na af

trek opbrengst abonnemen-
ten, enz. . . 
Zaalhuur . 
Verlotingen 
Onkosten . 
Assurantie 
Onvoorziene 
Batig saldo 

. . . ƒ 1265,— 
. . . " 72,— 
. . . - 380,— 
. . . . 200,— 
. . . - 44,33 

uitg. - 45,— 
. . . - 89,67 

ƒ 2096,— ƒ 2096,— 
Mededeeling. 

Vijdag 25 Januari 1935 hielden de leden van „Philatelica" 
en vele genoodigden in Nijmegen een vergadering in „De 
Nieuwe Karseboom". De heer Reijerse hield een aangekondigde 
lezing. Van de gelegenheid vragen te stellen, werd door enkele 
aanwezigen gebruik gemaakt, en werden de vragen tot hun 
tevredenheid beantwoord. Staande de vergadering gaf zich 
een 10-tal beeren als candidaat-lid op, en werd besloten tot 
oprichting van een afdeeling „Nijmegen" van „Philatelica", 
te beginnen met rond 30 leden. Als voorloopig bestuur werden 
gekozen de beeren J. C. Hensing, P. A. J. Veen,iD. Sängers en 
ir. G. E. Gravenhorst, respectievelijk als voorzitter, secretaris, 
penningmeester en lid. De vergadering had een zeer gezellig 
verloop. 

Nieuwe leden. 
708. ir. R. Vogel, Van Reesstraat 19, Den Haag. 
709. L. Gols, Asseiidorperdijk 33/7, Zwolle. 
710. H. van Brummen, Bitterstraat 95, Zwolle. 
711. G. Th. Ruberg, Assendorperstraat 166, Zwolle. 

Nummerverandering. 
707. M. Kuiper, Loenenschestraat 128, Den Haag. 

Adresverbetering jeugdlid afdeeling Dordrecht. 
L. van der Schulp, Almsvoetstraat 26, Dordrecht. 

Overleden. 
360. Adr. Kooman, Den Haag. 

Geroyeerd. 
328. D. J. M. Koek, Den Haag. 
121. J. H. W. Pfeiffer, Soerabaja. 

Bedankt. 
484. D. de Boer, Leeuwarden. 
564. L. A. Paling, Kampen. 
N.B. In het Juli-nummer 1934 staat: bedankt 160, J. Jonker; 
dit moet zijn: 276. Hierdoor wordt ook het nummer van 
mr. N. Sperling, Voorburg, 276 in plaats van 160. 

Candidaat-leden. 
F. J. Bueno de Mesquita, 64 Avenue Louis Bertrand, Brussel. 

(Lid Ned. Vereeniging, „Breda", enz.). (Eigen aangifte). 
J. van Harmeien, Van Stolkweg 32, Den Haag. (Voorgesteld 

door Vos en Van Rest). 
C. Zevenbergen, Morelstraat 7, Den Haag. (Voorgesteld door 

W. G. Verhoeff). 
A. J. Klaver, Beukenallee, Zwollerkerspel. (Voorgesteld door 

A. Hoffman). 
Chr. L. Stevens, Weimarstraat 229, Den Haag. (Voorgesteld 

door A. van Straten). 
Voorgesteld door het voorloopig bestuur 

van „Nijmegen". 
J. A. Boekhoorn, Postweg 127, Nijmegen. 
J. C. Hensing, Hindestraat 16, Nijmegen. 
J. W. F. Bunge, Arend Noorduijnstraat 20, Nijmegen. 
H. J. Lensink, Oude Heeselaan 138, Nijmegen. 
F. J. de Waal, St. Annalaan 510, Nijmegen. 
A. J. de Bekker, Jan van Goyenstraat 40, Nijmegen. 
J. C. J. W. de Jong, Jozef Israëlsstraat 44, Nijmegen. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Jac. Doorman, Ziekerstraat 29, Nijmegen. 
H. S. Menge, Marienburgschestraat 13, Nijmegen. 
H. C. Th. Janssen, Gerard Noodstraat 30, Nijmegen. 

Adresveranderingen. 
130. G. L. Varin, Haarlemmerstraat 101 huis, Amsterdam, W. 
163. A. J. Uijlen, Jan Luijckenstraat 4, Eindhoven. 
620. W. R. Rijnders, Brussel ? 
290. H. J. van den Heuvel, Papensteeg 31, Tiel. 
316. E. B. Abrahams, Stille Veerkade 10, Den Haag. 
202. G. J. J. Geuzenbroek, Rietwij kerstraat 48, Amsterdam, W. 

• 308. E. Dijkstra, Piet Heinstraat 43, Delft. 
183. B. Resting, Groot Hertoginnelaan 192, Den Haag. 
628. H. Lok, s.f. Gempoldrep, Modjokerto (Java). 
110. A. Dunnebier, Prinsengracht 527b, Amsterdam, C. 
284. rev. C. J. Koopman, Lwala Mission, Kabaramaido P. O. 

Uganda (B. E. Africa). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7>4 uur, ledenvergadering te 8 uur, 
op Woensdag 27 Februari 1935, in het Zuid-HoUandsch Koffie
huis, Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Prijsvraag. 6. Verkiezing 5e lid der 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 
in „Taveerne Ter Merwe", Scheffersplein. 

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: IVt 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, Apeldoornscheweg 114, Arnhem. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 30 Ja
nuari 1935, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 18 leden. Wegens afwezigheid van den voorzitter 
wordt de vergadering tegen half negen geopend door den 
penningmeester, den heer Heidenreich, die de aanwezigen har
telijk welkom heet, in het bijzonder den heer Van Walree, die 
heden voor het eerst de vergadering bijwoont. Hierna worden 
de notulen van de vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. 
Aangezien geen stukken zijn ingekomen voor behandeling, 
wordt overgegaan tot ballotage van het candidaat-lid J. J. 
Homoet, die als lid van de vereeniging wordt aangenomen. 
Hierna werd begonnen met het bezichtigen van de verschil
lende verzamelingen van Zwitsersche zegels, waartoe vijf 
leden hun zegels hadden medegebracht. Hierbij waren zeer 
uitgebreide verzamelingen, maar tevens ook een, welke door 
haar bijzonder keurige wijze van opzet de aandacht van de 
aanwezigen trok. Over het algemeen werd het bezichtigen van 
deze verzamelingen zeer gewaardeerd. 

Nadat de gewone maandelijksche verloting onder de aan
wezigen had plaats gehad, sloot de voorzitter het officieele 
gedeelte van de vergadering, waarna nog verschillende zegels 
werden verkaveld. C. R. 

Nieuw lid. 
29. J. J. Homoet, Steijnstraat 17, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woendsag 27 Februari 1935, des 

avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
Op deze vergadering zal ons lid dr. Valkema Blouw een 

causerie houden over de Oostenrijksche zegels. 

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

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering van Vrijdag 25 Ja
nuari 1935, te Haarlem. 

De notulen worden na voorlezing en na een kleine wijziging 
goedgekeurd; de ingekomen stukken worden voor kennisgeving 
aangenomen. De heer Rol geeft een korte toelichting op zijn 
verzameling Nederland en Koloniën en stelt deze vervolgens 
ter bezichtiging; de vergadering splitst zich te dien einde in 
3 groepen, terwijl ook de collectie in drieën wordt gesplitst, 
hetgeen het bewonderen der uitgebreide verzameling ver
gemakkelijkt. 

Ter verloting onder alle leden zijn wederom 15 prijzen be
schikbaar; de winnaars — voor zoover zij hun prijs nog niet 
ontvingen — worden in den loop van Februari 1935 in het 
bezit hiervan gesteld door den secretaris; everjils de genoemde 
heeft ook de verloting onder de aanwezigen een vlot verloop. 
Voor beide verlotingen waren prijzen door het secretariaat 
ontvangen, waarvoor steller dezes hier zijn dank betuigt. H. W. 

Adreswijziging. 
257. B. R. Pietersen, thans Joh. van Oldenbarneveldtstraat 2, 

Zandvoort. 
Aangenomen als lid. 

59. J. W. Noë, Schotersingel 111, Haarlem. 
68. mr. A. J. de Wolff, Arent Krijtsstraat 1, Diemen. 

Voorgesteld als lid. 
H. D. H. Möller, Eindenhoutstraat 67, Haarlem. (Voorgesteld 

door A. Wildschut). 
W. A. Augustijn, Alkmaarscheweg 53, Wijk-aan-Duin. 
J. Rose, Nieuwe Kruisstraat 21, Haarlem. (Voorgesteld door 

C. Rose). 
Bedankt als lid met 1 Maart 1935. 

248. P. J. A. Varekamp. 
194. J. Lottgering. 
120. D. J. van Bosveld-Heinsius. 
239. B. Bruins. 

Vergadering. 
De volgende ledenvergadering zal gehouden worden op Vrij

dag 22 Februari 1935, des avonds te 8 uur precies, in het 
gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Op de agenda komt o. m. voor: Bespreking en bezichtiging 
van het eerste gedeelte der collectie Mexico, bekroond en toe
behoorend aan den heer D. de Vries; historische vertelling van 
deze mystieke republiek. 

I'hilatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
28 Januari 1935, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig zijn 30 leden. De voorzitter opent tegen half negen 
deze eerste vergadering in 1935 met het uitspreken van zijn 
beste wenschen voor het pas begonnen jaar en staat dan eenige 
oogenblikken stil bij de belangrijkste gebeurtenissen op phila
telistisch gebied in 1934. Een speciaal woord van welkom 
wordt gericht tot de beeren Schuringa en Walraven, die voor 
het eerst op de vergadering aanwezig zijn. Daarop krijgt de 
secretaris gelegenheid voor het lezen van de notulen van de 
vorige vergadering, welke onveranderd worden vastgesteld. 
Eenige ingekomen stukken worden behandeld. De voorzitter 
deelt mede, dat door den heer mr. Siertsema een fraai ge
frankeerde enveloppe, afgestempeld op den dag van de volks
stemming in het Saargebied, voor de verloting werd ge
schonken. De beeren Beukema en Jonker gaven tijdschriften 
voor de bibliotheek. Een en ander wordt in dank aanvaard. 
Tot kasnazieners worden benoemd de beeren Kamstra en 
Sijtsma. Vervolgens brengen de secretaris, de commissaris van 
het rondzendverkeer en de penningmeester hun jaarverslag 
uit. We stippen hieruit aan, dat het ledental wederom voor
uit ging, dat het aantal ingezonden boekjes en ook de op-
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brengst iets afnamen en dat de kas een grooter overschot 
heeft dan het jaar tevoren. De voorzitter zegt deze en ook de 
andere functionarissen harteliik dank voor het vele werk, dat 
zij zich in het belang van de vereeniging getroosten. 

Bij de ballotage wordt het candidaat-lid, de heer Bottinga, 
met algemeene stemmen als lid aangenomen. Aan de orde is 
dan de bestuursverkiezing .Aan de beurt van aftreden zijn 
de heeren ir. W. A. B. Meiborg en S. S. Ongering, die beiden 
worden herkozen. Dan volgt de maandelijksche verloting. De 
hoofdprijs bestaat uit de „Saar"-enveloppe van mr. Siertsema; 
de heer dr. Van der Spek stelt nog eenige zegels beschikbaar, 
zoodat in totaal een twaalftal mooie prijzen kan worden 
verloot. 

Reeds eerder was besloten tot het houden van een postzegel-
tentoonsteling in September van dit jaar. Er wordt nu het 
besluit genomen den Bond uit te noodigen den zes en twin
tigsten Philatelistendag in Groningen te houden. Een garantie
fonds zal worden gevormd. Spontaan wordt door de aanwe
zigen reeds voor een aardig bedrag geteekend. 

De kascommissie brengt verslag uit bij monde van den heer 
Kamstra, die zegt alles in de beste orde te hebben bevonden 
en daarom ook voorstelt den penningmeester te dechargeeren. 
Deze decharge wordt gaarne verleend. 

Bij de rondvraag vraagt een der leden of iemand ook 
„Uiver"-post heeft terugontvangen. Dit blijkt inderdaad het 
geval te ziin. Nadat de voorzitter nog heeft medegedeeld, dat 
wegens tijdgebrek de tentoonstelling van luchtpoststukken 
tot een volgende vergadering vordt uitgesteld en dat in de 
Februari-vergadering de heer Herrmann een lezing zal houden 
over Duitschland, wordt de vergadering gesloten. A. C. S. 

Nieuw lid. 
7. S. Bottinga, J. C. Kapteijnlaan 12a, Groningen. 

Adresverandering. 
15(5. H. J. J. Becker wordt Comm. De Vos van Steenwijklaan, 

Meppel. 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maandag 25 Fet)ruari 1985; beurs
avond op Donderdag 14 Maart 1935; beide des avonds te 
8M uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de jaarvergadering op Maandag 21 Ja
nuari 1935, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijt
hof, Maastricht. 

Aanwezig 34 leden. Het verheugt den voorzitter deze zeer 
drukke jaarvergadering met een hartelijk welkom te kunnen 
openen en doet het hem genoegen ook de plaatselijke pers 
vertegenwoordigd te zien. De notulen van de vorige verga
dering worden goedgekeurd. De secretaris geeft in zijn jaar
verslag een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen van 
het afgeloopen jaar en deelt mede, dat het aantal leden on
gewijzigd is gebleven. De heer De Plönnies, die namens de 
kascommissie, ook wat de junioren-afdeeling betreft, verslag 
uitbrengt en mededeelt, dat alles zeer keurig in orde is be
vonden, verzoekt den voorzitter mejuffrouw Haussen te de
chargeeren. Mejuffrouw Haussen, die vervolgens een over
zicht geeft van den financieelen toestand der vereeniging, 
toont met cijfers aan, dat er een batig saldo is. De voorzitter 
dankt secretaris, kascommissie en penningmeesteresse (tevens 
commissaris van de rondzending) voor het werk en de moeite 
in het belang van de vereeniging verricht. 

Bij acclamatie worden de penningmeesteresse en de Ie com
missaris, respectievelijk mejuffrouw Haussen en de heer Ver-
wilst, herkozen. De drie candidaat-leden, de heeren Plasberg, 
Simonis en Hens worden bij ballotage met algemeene stemmen 
tot lid aangenomen. De heer Plasberg, die aanwezig is, wordt 
door den voorzitter welkom geheeten. 

Vervolgens wordt overgegaan tot de jaarlijksche verloting; 
de verlotingscommissie, bestaande uit mejuffrouw Haussen en 

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

de heeren Angermayer en Wesly, wordt door den voorzitter 
bedankt voor de goede verzorging dar prijzen. 

Hiena volgt het vereenigingsspel. J. H. 
Candidaat-lid. 

W. Brekelmans, Groote Staat 24, Maastricht. (Voorgedragen 
door J. Hermans). 

Nieuwe feden. 
102. J. Plasberg, St. Lambertuslaan 31, Maastricht. 
125. J. H. Simonis, kapelaan, Populierweg 83, Limmel (L.). 
126. P. A. Hens, burgemeester, Valkenburg. 

Bedankt 
63. mej. J. Rutten, Gulpen. 
43. R. Boekema, thans Den Haag. 
54. E. van Aelst, Haastricht. 

129. A. Hennekens, Lutterade. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 18 Februari 1935, vergadering. 
Maandag 4 Maart 1935, beurs. 
Maandag 18 Maart 1935, vergadering. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, getiouden op Vrijdag 25 
Januari 1935, in de zaal van den heer Van Weelde, Den 
Helder. 

Om kwart over acht opent de voorzitter deze, trots het 
slechte weer, druk bezochte vergadering en heet alle leden 
welkom, in het bijzonder onzen oud-secretaris, den heer J. 
Polling. De notulen der vorige vergadering worden onver
anderd goedgekeurd en de ingekomen stukken voor kennis
geving aangenomen. De heeren Schenk en Okkerse zullen de 
boeken van den penningmeester en den administrateur nazien. 

Als volgend punt stond de verkiezing van penningmeester, 
administrateur en bibliothecaris op de agenda. Deze heeren 
stellen zich herkiesbaar en worden bij acclamatie herkozen. 
De jaarverslagen van den penningmeester en den admini
strateur worden onder dankzegging goedgekeurd; het verslag 
van den secretaris zal op een volgende vergadering ver
schijnen. De voorzitter maakt de leden erop attent, dat er in 
Maart weer een tentoonstelling gehouden zal worden en een 
ieder hiervoor zijn verzameling eens moet nakijken; in Fe
bruari zal hierop nader worden teruggekomen. De rondvaag 
heeft geen liefhebbers, waarna ondergeteekende vervolgens 
een praatje houdt over catapultpost, verduidelijkt door licht
beelden. De wedstrijd over Olympiadezegels bracht aan ds. 
Witkop een prijs, terwijl bij de verloting nog zeven geluk
kigen waren, die elk een van de door den heer Polling ge
schonken zegels in de wacht konden sleepen. Nog geruimen 
tijd bleef men bijeen. De vergaderingen verheugen zich steeds 
meer in een grooter bezoek. H. M. 

Bedankt. 
N.V. Nederlandsche Postzegelcentrale, Rotterdam. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 22 Februari 1935, in de zaal van 

den heer Van Weelde, Den Helder. 
Wedstrijd: herdenkingszegels België (Yvert nrs. 303-304 en 

Senf nrs. 289-291). 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 28 Ja
nuari 1935, te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. Het doet hem genoegen, dat deze eerste vergadering 
in 1935 zoo goed is bezocht. Hij wenscht allen nog een ge
lukkig nieuwjaar en merkt op, dat ons lid, de heer Wolfs, 
in minder gelukkige omstandigheden verkeert; hij ligt ten-
gvolge van een ongeval reeds eenigen tijd in het ziekenhuis. 
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De secretaris krijgt opdracht naar zijn toestand te infor-
meeren en hem de beste wenschen van de vergadering over 
te brengen. De notulen van de vorige vergadering worden 
voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. Het jaarverslag van 
den secretaris wordt vervolgens eveneens onder dank goed
gekeurd. Hieruit zij vermeld, dat het ledental met 4 toenam. 
Tot leden van de kascommissie worden benoemd de heeren 
Finken en Hüsgen, die op de volgende vergadering evenals 
de penningmeester verslag zullen uitbrengen. 

Over twee candidaat-leden wordt thans geballoteerd (de 
tweede onder voorbehoud van reclame na publicatie), die 
beiden met algemeene stemmmen als lid worden aangenomen 
en geïnstalleerd. 

Hierna heelt verkiezing van twee bestuursleden plaats. De 
voorzitter draagt de leiding der vergadering over aan den 
secretaris, die mededeelt, dat de heer Bloemen herkiesbaar is, 
maar de heer H. Hol zich niet herkiesbaar heeft gesteld, zoo
dat door het bestuur candidaat worden gesteld de heeren 
Lemmens en Uitenbosch. Deze laatste wenscht niet in aan
merking te komen, daar hü niet steeds over zijn tijd kan 
beschikken. Er wordt tot stemming overgegaan, waarbij de 
heeren Bloemen en Lemmens gekozen worden. Beide heeren 
nemen hun verkiezing aan. Vervolgens wordt de heer Bloemen 
bij acclamatie weder tot voorzitter benoemd, en neemt hü de 
leiding van de vergadering weer over. Hij dankt de leden voor 
het vertrouwen in hem gesteld en zegt toe zijn krachten weer 
voor de vereeniging te zullen geven, maar vraagt daarbij de 
medewerking van alle leden. Hierbij herinnert hij aan de 
gisteren gehouden tentoonstelling, welke schitterend is ge
slaagd. In de eerste plaats bedankt hij alle inzenders en verder 
het comité, dat voor de goede organisatie zorgde. Een applaus 
getuigt, dat de vergadering hiermede instemt. 

WiJ laten hier een kort overzicht volgen van de tentoon
stelling. Hoewel vastgesteld op half elf, werd zij een weinig 
over tijd door den voorzitter, ir. Bloemen, met een korte 
speech geopend. Reeds dadelijk was er veel belangstelling, die 
tot een uur duurde. Dan luwde zij tot twee uur, toen het weer 
drukker werd en bleef tot na zessen. Als de tentoonstelling 
dan gesloten wordt, zijn er nog verschillende bezoekers. Het 
gemeentebestuur deed ook van zijn belangstelling blijken. De 
zegels waren op rekken en tafels tentoongesteld. Wij noemen 
de volgende inzendingen, alle van leden: Nederland en Neder-
landsche Koloniën, Nederland 1852 volgens platen, België en 
Belgisch-Congo, Duitschland, Finland, Kerkelijke Staat, 
Beieren, weldadigheidszegels en stempels. Tenslotte nog een 
„stilleven", vervaardigd van postzegels. 

In het vervolg van de vergadering worden de ingekomen 
stukken voorgelezen. Een lid, dat niet in de gelegenheid was 
deel te nemen aan de tentoonstelling, berichtte, dat hij de 
vereeniging wil steunen door een extra bijdrage in de kas te 
storten. De voorzitter bedankt hiervoor en hoopt, dat zulks 
navolging mag vinden. Tot leden van een veiling-commissie 
worden benoemd mevrouw Stump en de heeren Lemmens en 
Bestebroer, die een en ander nader zullen bestudeeren, om op 
de volgende vergadering te worden vastgesteld. De heer 
Uitenbosch belooft zooveel mogelijk van advies te zullen 
dienen. Als beursavond wordt aangenomen de 2e Maandag 
van de maand. De heer Verbeek vraagt om de bibliotheek met 
eenige boekwerken uit te breiden. De heer Closset heeft op de 
vorige vergadering een ruilboekje verloren en vraagt of dit 
door iemand is gevonden. Een voorstel, Om de contributie voor 
handelaren te verlagen en hen dan niet te laten deelnemen 
aan de jaarlijksche verloting, wordt aangehouden. Een ander 
voorstel, dat met het kienen bij eiken robber een deelnemer 
slechts één prijs kan winnen, wordt niet aangenomen. De heer 
Finken schenkt verschillende falsificaten aan de vereeniging. 
Tot slot heeft de jaarlijksche verloting plaats, waarbij de heer 
Hüsgen den eersten prijs wint. P. Sch. 

, I Nieuwe leden. 
mej. C. Mackay, Esschenderweg 23, Heerlen, ly^ig 
J. Apers, Kerkstraat 13, Waubach. 

. , - . ! ] - Candidaat-leden. pp-«,''"'T 
ir. R: G. Veenenbos, Molenberglaan 84, Heerlen. 
J. Moonen, Valkenburgerweg 26, Nuth. 
L. J. Vermeulen, Maarstraat 15, Onderspekholz, Terwinselen. 

Bedankt. 
R. Boekema (N.V. Postzegelcentrale), Rotterdam. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 25 Februari 1935, des avonds te 

8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 
Lezing met lichtbeelden over de Kerkelijke Staten door den 

eerw. heer H, Janssen. 
Maandag 11 Maart 1935, beursavond. 

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

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats vinden op Donder

dag 28 Februari 1935, des »vonds te 8>^ uur, in café-restaurant 
„De Pool", Groote Markt, Groningen. 

Mededeeling. 
In verband met het definitief aftreden van onzen voorzitter, 

den heer De Vogel, worden de leden verzocht dien avond aan
wezig te zijn. Tevens zal alsdan de algemeene jaarverloting 
worden gehouden. 

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

VERSLAG van de vergadering van Zondag 13 Januari 1935, 
in hotel „Central", Markt 51, 's-Hertogenbosch. 

Opening te 3.30 uur; aanwezig zijn 16 leden. Bij de intrede 
van het nieuwe jaar wenscht de voorzitter alle aanwezigen en 
hun huisgenooten veel geluk en voorspoed alsook een goede 
gezondheid; ook sprak hij de hoop uit dat het voor onze ver
eeniging alles crescendo moge gaan. De voorzitter memo
reerde de zeer belangrijke lezing, gehouden op 7 Januari j.1. 
door dr. G. W. W. Bólian te Hilversum en bracht namens de 
aanwezigen dank voor diens bereidwilligheid en zeide den heer 
Bólian nog eens graag in ons midden te zien, waarop deze 
antwoordde daartoe gaarne bereid te zijn. 

De notulen der vorige vergadering worden onveranderd 
goedgekeurd en vastgesteld. Van de ingekomen stukken zijn er 
enkele, welke breedvoerig besproken worden, w. o. een uit-
noodiging tot een bezoek aan de postzegeltentoonstelling te 
Eindhoven. 

Voor de benoeming kascontrolecommissie (ook van den 
rondzenddienst) worden aangezocht de heeren Van de Wijs en 
Heeren, die deze opdracht onder dank van den voorzitter 
aanvaarden. Voor de uitbreiding van het bestuur met 2 leden 
deslt de voorzitter mede, dat er nog gelegenheid is candidaten 
daarvoor naar voren te brengen. Den heer Kersemaekers 
brengt hij dank voor de vele moeite, welke hiJ zich gegeven 
heeft voor het concept-ontwerp reglement en deelt mede, dat 
dit uiteindelijk in de volgende vergadering ter vaststelling in 
behandeling komt; hij hoopt, dat alle leden dan zooveel moge
lijk aanwezig zullen zijn. Daarna ving de gebruikelijke ver
loting aan, waarvoor 6 prijzen beschikbaar waren. 

Te 4.50 uur sluiting, waarna nog ruimschoots tijd tot ruilen 
bleef. F. F. G. S. 

Bedankt als lid. 
J. Theunissen. 

Bedankt als donateur. 
N.V. Postzegelcentrale. 

Nieuw lid. 
Joh. Groenhard, Helvoirtscheweg 114, Vught. 

, Vergadering. 
De Maart-vergadering zal nader tijdig per convocatie worden 

bekend gemaakt. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secr.: A. H. J. SCHOUTEN, Binderschestraat 24, Helmond. 

VERSLAG van de ledenvergadering op Maandag 28 Januari 
1935, te Helmond. 

Deze jaarvergadering was wederom goed bezocht. In z\jn 
openingswoord heette de voorzitter allen welkom en wenschte 
de leden een voorspoedig 1935. De notulen der vorige verga
dering werden goedgekeurd, terwijl het candidaat-lid, de heer 
Van Dijk, met algemeene stemmen tot lid werd aangenomen. 
Bericht was ingekomen, dat de Philatelistenclub Eindhoven 
haar tentoonstelling had uitgesteld en nog nader bericht zou 
zenden. De heer Schouten bracht als secretaris verslag uit 
over den gang van zaken in de vereeniging gedurende het af-
geloopen jaar, waarbij de aandacht werd gevestigd op het toe
genomen vergaderingbezoek en de stijging van het leden
aantal, terwijl het aantal donateurs constant bleef. Hierop 
volgde het verslag omtrent de financiën gedurende het afge-
loopen vereenigingsjaar, waarna de voorzitter den secretaris
penningmeester bedankte voor het vele werk gedurende het af-
geloopen jaar. Na voorlezing van het rapport der controle
commissie werd den secretaris-penningmeester décharge ver
leend. De heer Thielen bracht verslag uit als hoofd van den 
rondzenddienst. Het totaalbedrag der verkochte zegels bleef 
iets beneden dat van het vorig jaar. Vervolgens had onder de 
aanwezige leden een verloting plaats van de in den loop van 
het jaar door het bestuur ontvangen frankeerzegels, welke 
als 8 prijzen door de winnaars in ontvangst genomen werden. 

Met algemeene stemmen wordt een bestuursvoorstel aan
genomen om over de verschuldigde bedragen, welke niet op 
de ledenvergadering voldaan worden, in den loop van de vol
gende maand te disponeeren. 

Hierna vindt de bestuursverkiezing plaats wegens periodiek 
aftreden van de beeren Thielen en Merkx en bedanken van 
den heer Teunissen uit Gemert wegens drukke werkzaam
heden; ook de heer Merkx wenscht wegens zijn werkzaam
heden niet voor herkiezing in aanmerking te komen. Alsnu 
werden achtereenvolgens herkozen tot voorzitter de heer Thie
len en tot lid de heer Prinssen; tot nieuw lid werd benoemd 
mevrouw Van de Ven-Geurts. 

De contributie voor het jaar 1935 werd op voorstel van het 
bestuur gehandhaafd als voorheen. De ontwerp-begrooting 
werd goedgekeurd en aangenomen. Hierna volgde de jaar-
lijksche verloting voor alle leden, waarvoor zeer goede zegels 
beschikbaar gesteld waren. Na de rondvraag sprak de voor
zitter enkele woorden van dank tot den heer Merkx voor zijn 
werk voor de vereeniging verricht, terwijl hij de leden be
dankte voor het in hem gestelde vertrouwen. Waarna sluiting. 

P. V. S. 
Verdeeling van de bestuursfuncties na de 

bestuursvergadering op Donderdag 31 Januari 1935. 
A. P. J. Thielen, voorzitter. 
P. van Schijndel, onder-voorzitter. 
A. H. J. Schouten, secretaris-penningmeester. 
mevr. J. van de Ven-Geurts, hoofd van den rondzenddienst. 
J. Prinssen, lid. 

Nieuw lid. 
42. P. J. van Dy'k, Weg op den Heuvel 1, Helmond. 

Nieuwe donateur. 
24. F. J. Bueno de Mesquita, 64 Avenue Louis Bertrand, 

Brussel. 
Tentoonstelling. 

Tentoonstelling op Zondag 24 Februari 1935, van 11 uui 
's morgens af, in de groote zaal van „De Beurs", Markt, 
Helmond. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 25 Februari 1935, des avonds 

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

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

Ligue Internationale Philatélique et 
Aérophilatélique. 

Secretariaat Nederlandsche Af deeling: 
Van Nijenrodestraat 117, 's-Gravenhage. 

Inschrüving eerstvlucht België-Congo. 
Nog deze maand zal de eerstvlucht België-Congo (geregelde 

dienst) plaatsvinden, waarbij een speciaal stempel zal worden 
gebruikt. Uitsluitend leden en candidaat-leden kunnen tot 
28 Februari a.s. voor deze vluchten inschrijven a ƒ 0,65 voor 
de vlucht België-Congo en ƒ 1,25 voor de vlucht heen en terug. 

Inschrijving Batavia-Melbourne race. 
Een klein partijtje van deze zeldzame etappe is voor de 

leden en speciaal voor de nieuwe leden beschikbaar ä ƒ 1,— 
per stuk. Spoedige bestelling gewenscht op giro 247800. 

Nieuwe leden. 
J. H. Nusselder, Doetinchem. 
A. J. Swart, Tilburg. 
K. Linde, Meppel. 
S. Oost, Makasser. 
W. de Koning, Vlissingen. 

Candidaat-leden. 
J. van Tongeren, Arnhem, 
J. G. ten Houten, Eindhoven. 
G. Petit, Depok. 
D. van den Berg, Axel. 
H. C. Lefering, Batavia, C. 
D. S. Ranti, Batavia, C, 
S. W. Melchers-Olland, Batavia, C. 
P. A. van t' Pad, Batavia, C. 
C. F. A. Küppers, Batavia, C. 
M. Mutters, Batavia, C. 
H. E. Veenstra, Batavia, C. 
E. W. Kunzli, Tjepoe. 

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

VERSLAG der jaarlijksche algemeene ledenvergadering van 
Woensdag 30 Januari 1935, te 's-Gravenhage. 

Op deze vergadering werd de voorzitter bij acclamatie her
kozen, terwijl de aftredende bestuursleden werden herbenoemd 
Het bestuur blijft dus als volgt samengesteld: S. Keiser, voor
zitter; M. J. H. Toorens, secretaris; J. K. Rietdijk, penning
meester; D. Ederzeel en M. Pool, commissarissen. 

Naar aanleiding van de besprekingen welke het bestuur der 
vereeniging heeft gehouden aan het departement van finan
ciën, werd bereikt, dat de minister van financiën dd. 26 Ja
nuari j.1. goedkeurde, dat gebruikte Nederlandsche en buiten-
landsche postzegels vrijgesteld worden van de heffing van 
bijzonder en compenseerend invoerrecht. Met postzegels zijn 
in deze gelijk te stellen briefkaarten, enz. Voorwaar een flink 
succes behaald door het bestuur. 

Aan het jaarverslag over het zesde vereenigingsjaar wordt 
ontleend, dat de crisis op den postzegelhandel nog immer in
vloed uitoefende, terwijl de samenwerking tusschen bestuur en 
leden biJ voortduring uitstekend bleef. Het ledenaantal bleef 
constant, daar de bona-fide handel het belang van een ver
eeniging inziet. De geldmiddelen gaven alle reden tot te
vredenheid. 

De tweede uitgave van den speciaal-catalogus van de post
zegels van Nederland en Koloniën werd door het verzamelend 
publiek uiterst gunstig ontvangen en voorziet dit werkje 
blijkbaar in een gevoelde behoefte. De verzorging van het 
werkje, alsmede de afwerking, werden algemeen geprezen. 

Bij verschillende belangrijke gebeurtenissen op philate
listisch gebied gaf de vereeniging blijk van haar belangstelling. 

M. J. H. T. 
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Machine 594 V. 
Het eerste cliché met nieuwe spelling kwam in de Unilever-

machine in gebruik; het heeft dezelfde vorm als bij type III, 
doch de tekst luidt thans: Sunlight Zeep / 4 grote stukken / 
Slechts 25 ets. 

Neopost. 
Machine N. 250 XIII. 
Het van type V van deze machine bekende cliché werd even

eens gewijzigd in de laatste regel: in plaats van Herincx-
Roneo N.V. Amsterdam-C. staat er thans alleen Roneo Am
sterdam-C. 

De afschaffing der luchtpoststempels in Duitschland. 
Volgens een bekendmaking van het rijkspostministerie van 

30 October j.1. werden met ingang van 1 November d.a.v. alle 
luchtpostzendingen niet meer voorzien van de bekende meestal 
in rood afgedrukte stempels: „Mit Luftpost befördert (naam 
van het luchtpostkantoor)", welke stempels zoowel als door-
gangs- als aankomststempels gebezigd werden. Ook met het 
dagteekeningstempel mogen de luchtpostzendingen bij door
gang of aankomst slechts voorzien worden, als het rijkspost
ministerie daaraan zijn goedkeuring hecht. 

Deze verordening heeft officieel ten doel een bespoediging 
in het luchtpostvervoer te bereiken. Mogelijk geldt dit voor de 
groote zendingen luchtpost, zooals die b.v. door de Zeppelin 
worden aangebracht, want bij de meeste verbindingen levert 
het aankomststempel practisch geen oponthoud op, zooals ge
makkelijk blijkt, als men eens in de gelegenheid is achter de 
coulissen te kijken. 

Wie dezen zomer de luchtvaarttentoonstelling „Luto" op 
het Malieveld te Den Haag heeft bezocht, kon daar op de stand 
van onze posterijen lezen, dat met een handstempel 4000 post
stukken per uur kunnen worden afgestempeld, terwijl de 
stempelmachine er 40000 voor haar i'ekening neemt. Het is 
dus niet moeilijk om het „oponthoud" van een doorsnee lucht
postzending van 200 stukken te berekenen. 

Daarnaast verwacht men bezuiniging aan materiaal en 
arbeidskosten: zuinigheid, die de wijsheid bedriegt ,daar men 
de groote propagandistische waarde der gestempelde stukken 
geheel over het hoofd ziet. De bijzondere stempels maakten 
tot voor kort, dat de stukken daarvan voorzien — ook bij 
niet-verzamelaars — bijzondere aandacht trokken. Elk stuk 
was een p»opagandist voor het luchtpostvervoer. Dat is nu 
voorbij, en ongetwijfeld zal de Duitsche luchtvaart de gevolgen 
ervan ondervinden, in het bijzonder daar waar men te con-
curreeren heeft met buitenlandsche lijnen. 

Een ander gevolg is, dat het Duitsche luchtpostverzamel-
gebied nu een meer afgesloten geheel gaat vormen. Slechts biJ 
heel bijzondere gelegenheden komt er nog iets bij. De Zeppelin-
vluchten vormen nu een vaste verbinding op Zuid-Amerika, en 
het eenheidsstempel op de brieven, zonder aankomststempel, 
maakt deze post weinig verzamelwaardig, aangezien de pres
tatie niet is vastgelegd. Alleen bij de katapultvluchten wil men 
nog verschillende stempels bezigen, zoodat, naast enkele bij
zondere Zeppelin-afstempelingen en enkele eerstvluchten, dat 
de vluchten zijn, waarmede door den Duitschland-specialist 
nog zal worden meegezonden. 

Voor den Nederlandschen verzamelaar heeft de Duitsche 
verordening indirect ook haar gevolgen. Hier is het aankomst

stempelen van een gedeelte der post (want niet alle post werd 
hier met het bekende propeller-luchtpostaankomststempel 
voorzien, gewoonlijk alleen die, welke voor Amsterdam, Rot
terdam of Den Haag bestemd was) reeds in 1931 afgeschaft. 
Ook hier waren de redenen: bespoediging in de bestelling en 
bezuiniging, terwijl — naar mij van betrouwbare zijde werd 
medegedeeld — de directe aanleiding was, de vele verzoeken 
om nastempeling van gevlogen (maar niet of slecht gestem
pelde stukken) en ook wel eens van niet-gevlogen stukken, 
waaraan dat niet te zien was, welke „echt" gevlogen den 
speculant meer geld in het laadje brachten. Nadien hebben wij 
geprofiteerd van de doorgangsstempels van onze naburen, en 
daardoor het verlies niet zoo zwaar gevoeld. Welke handicap 
het is voor onze K.L.M, met haar luchtpostvervoer op het 
oosten in concurrentie met de Imperial Airways, de Air France 
en binnenkort wellicht ook met de Lufthansa, laten wij hier 
buiten bespreking. Nu echter onze groote nabuur het stem
pelen beëindigd heeft, wordt het voor de Nederlandsche ver
zamelaars aanmerkelijk moeilijker om brieven te vergaren, 
waaraan te zien is dat zij echt gevlogen hebben. 

Men zal nu zijn vliegbrieven via Zwitsersche, Italiaansche 
of Fransche vlieghavens moeten leiden om er een luchtpost-
doorgangsstempel op te verkrijgen. Vooral in Zwitserland zet 
men bijzonder duidelijke stempels, maar ook in Frankrijk be
steedt men steeds meer aandacht aan zijn: „Gagnez du temps, 
Répondez par avion (datum, naam van het vliegpostkantoor" 
doorgangsstempel, aangezien men er daar alles op zet, om op 
een van de vooraanstaande plaatsen van het internationale 
luchtvaartver keer te blijven. 

Opening van de luchtpostverbinding Engeland-Australië. 
Na de Melbourne-race heeft de Imperial Airways niet lang 

geaarzeld met het openen van een geregelde wekelij ksche 
luchtverbinding van Engeland met Australië. Eigenlijk was 
dat slechts een voortzetting van haar luchtlijn Londen-
Singapore. 

De eerste luchtpost vertrok 8 December 1934 van Londen, 
10 December van Brindisi, 16 December van Singapore, en 
bereikte Port Darwin 18 December, terwijl het in Sydney het 
aankomststempel: Sydney 10 PM 21 Dec. 1934 ontving. Voor 
deze gelegenheid had de Imperial Airways bijzonder fraaie 
speciale enveloppen, waarop men — evenals op die voor de 
terugvlucht — een kangoeroe en de bekende speedbirds af
gebeeld ziet, uitgegeven. 

Van de terugvlucht zond de heer J. van Holten te Rotterdam 
mij post ter inzage, welke de volgende stempels droeg: Bris
bane Airmail 12 Dec. 1934, Paris-Avion 24 Dec. 1934. 

Bijzondere stempels werden alleen gebezigd op de Grieksche 
post. 

Uiver-post in verkeerde handen. 
De commissaris van politie der afdeeling B te 's-Gravenhage 

maakt het volgende bekend: Gebleken is, dat poststukken, 
welke deel uitmaakten van de mail, vervoerd door het ver
ongelukte K.L.M, vliegtuig „Uiver" in handen zijn geraakt 
van onbevoegden. Vermoedelijk heeft iemand zich noemende 
Ph. W. Ireland, thans verblijvende te Londen, die omstreeks 
het tijdstip van de ramp te Rutbah-Wells vertoefde, op de 
plaats van het ongeluk die poststukken verzameld en niet 
overgegeven aan de bevoegde instanties ter verzending aan 
de rechthebbenden. 

Vast is komen te staan, dat hij plan had die poststukken 
hier te lande te verkoopen. Eventueele koopers worden echter 
gewaarschuwd, daar deze door hen van Ireland te betrekken 
poststukken waarschijnlijk van misdrijf afkomstig zijn. Tevens 
verzoekt genoemde commissaris van politie in gevallen, ver
band houdende met vorenstaande mededeeling, hiermede ten 
spoedigste in kennis te worden gesteld. 

Dank zij het feit, dat in Indië alle luchtpostcorrespondentie 
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een aankomststempel krügt, is de bovenbedoelde post gemak
kelijk van de normale te onderscheiden. Alleen een vijftigtal 
stukken welke door de studiecommissie naar de oorzaken van 
de ramp per „Leeuwerik" van Rutbah naar Nederland zijn 
medegenomen ter uitreiking, missen het Indische aankomst
stempel. Mogelijk echter hebben deze nog een Nederlandsch 
dagteekeningstempel gekregen, zoodat dan alléén de ont
vreemde stukken zonder doorgangsstempel zjin, en daaraan 
te herkennen. 

De Uiver-post. 
Van de door mij verzonden 

poststukken mocht ik slechts 
één stuk terugontvangen. Het 
stuk is aan de eene zijde ge
deeltelijk verschroeid, zoodat al
leen het afzendersadres nog te 
lezen was. Groote stukken van 
de enveloppe ontbreken, terwijl 
het speciale stempel door den 
regen waarschijnlijk geheel ver
dwenen is. Voorts vertoont het 
vuile vlekken van stof en vuil, 
terwijl het door de posterijen te 
Bandoeng dubbelgevouwen is 

— omdat het anders niet in de gebezigde dienstenveloppe 
voor retourneering paste — waardoor het aanzien ook niet 
verhoogd is, aangezien het murw geworden papier het vouwen 
niet meer verdragen'kon en op de vouwen gescheurd is. 

Het geheel vertoont aan de achterzijde een aankomststempel 
van Bandoeng 29-12-34 9 uur. De postzegels (één ontbreekt) 
voor de terugvlucht zijn niet afgestempeld. Het geheel kwam 
in een langwerpige smalle enveloppe met den opdruk „Uit
reiken zonder portheffing" Staatsbedrijf PTT Hoofdbestuur, 
en met de gecyclostyleerde mededeeling: Bandoeng 29 De
cember 1934. 

Bijgaande stukken, aangetroffen in de beschadigde lucht
post van de „Uiver", in mijn bezit. 

De vliegbrieven van de Snip. 
De stukken, welke aan de postdirecteuren te Paramaribo 

en Willemstad gericht waren, zijn inmiddels teruggekomen. 
Gezien het feit, dat men daar groote hoeveelheden post had te 
retourneeren, zijn de stukken er goed afgekomen. Jammer is 
het, dat men de frankeering voor retourneering over de adres
strookjes heeft geplakt, maar dat was wel noodzakelijk, aan
gezien er anders aan de voorzijde geen ruimte was. Men 
bezigde overigens de mooie zegels en zij ziJn er recht op
geplakt, en helder afgestempeld, zoodat het geheel er goed 
uitziet. 

De speciale aankomststempels zijn aan de achterzijde ge
plaatst. Dat van Paramaribo: een groote rechthoekige {5'A by 
6 cm.) in zwart met als tekst: Snip, K.L.M. Eerste Neder
landsche Postvlucht: Nederland - Suriname - Curacao, Para

maribo 20-12-34, en de afbeel
ding van een vliegtuig boven 
een oceaanstoomer, was op alle 
brieven, welke ik tot nu toe 
zag, vaag en onduidelijk. Dat 
van Curagao beelden wij hier
bij af, en gelijkt, zooals men 
ziet, veel op het speciale stem
pel, dat in Amsterdam werd 
geplaatst. De kleur is violet. 

.Ä̂ .̂ 
f 22 DEO. 1934 

WILLEMSTAi>CURACAO: 

_«^ SN Ip ' pH-A IS* " ^ 
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Diversen. 
Te Sjanghai vinden onderhandelingen plaats inzake een 

geregelden luchtdienst tusschen Duitschland en China. De 
route zal loopen via Griekenland, Britsch-Indië, Annam en 
Canton. De vliegtuigen zullen dag en nacht doorvliegen. 

In verband met de wereldtentoonstelling te Brussel is de 
K.L.M, voornemens een geregelden luchtdienst van Amster
dam en Rotterdam op Brussel te openen, welke zal aanvangen 
op 1 April en in stand wordt gehouden tot 5 October. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN 

Kolonel Lindbergh zal binnenkort een vliegtocht over den 
Stillen Oceaan maken. De bedoeling is de mogelijkheid te 
onderzoeken voor een geregelde luchtverbinding tusschen Los 
Angelos en Canton. De afstand is ruim 14000 km., welke via 
de aan Amerika behoorende eilanden in 60 vlieguren afgelegd 
zou kunnen worden. Thans heeft men hiervoor per schip vier 
weken noodig. 

- H. A. 

VOOK 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN FEBRUARI 1895). 
Van Heinde en Verre. 
Nederland. — In den laatsten tijd wordt de aandacht van 

den verzamelaar meer en meer gevestigd op de verscheiden
heid der afstempelingen ook van onze Nederlandsche post
zegels. - De ernstige verzamelaar kan het niet ontgaan zijn 
dat de verscheidenheid der afstempelingen van onze Neder
landsche postzegels groot is, en deze telkens veranderingen 
hebben ondergaan. Het is dan ook bekend dat velen, toen pas 
na het uitkomen van de serie met de beeltenis der Koningin, 
de puntstempel met kantoornummer verdween, die zegels met 
deze atstempeling in hun verzameling een afzonderlijk plaatsje 
gaven. Onwillekeurig hebben zij toen een begin gemaakt van 
«en verzameling naar afstempeling, waar deze de eerste -, en 
de postzegel de tweede plaats bekleedt. Wat velen verrast 
heelt is, dat er reeds een vrij volledige collectie Nederlandsche 
afstempelingen op zegels bestond. Op de vergadering te Am
sterdam heeft de heer H. Schäfer een expositie gehouden van 
zulk een verzameling. Nu die zaak is ter sprake gebracht, 
wensch ik ook hier op die verzameling te wijzen, welke ons een 
heel eind kan brengen op den weg naar het doel: een be
schrijving van alle Nederl. postvernietigingsstempels. 

In het N. v. d. D. van 4 Febr.- vragen 2, zich teekenende 
„Philatelisten" per ingezonden stuk of het niet in het belang 
der regeering en der a.s. Tentoonstelling te Amsterdam is, 
om gelegenheids-postzegels uit te geven? 

PLAATNUMMERS DER DIEPDRUKZEGELS 
VAN ENGELAND 1858-1870 

door J. G. MILLAARD. 
Oorspronkelijk bestond de welbekende teekening der eerste 

uitgiften van Engeland uit het hoofd van koningin Victoria, 
en proliel nar links, waaromheen een uit gebogen lijntjes 
bestaand netwerk. In de bovenhoeken der zegels bevinden zich 
de Malthezer kruisjes, in de onderhoeken lettertjes. De plaat-
nummer s zijn viermaal, in de hoeken der randen op de vellen 
aangegeven. 

Het gebeurde meerdere malen, dat oneerlijke lieden de niet-
bestempeld deelen van gebruikte zegels nauwkeurig aan el
kander op de te verzenden bescheiden plakten, om zoodoende 
het porto uit te sparen. Daarom werd er naar middelen om
gezien om deze handelwijze tegen te gaan en meende de post-
directie dit euvel te kunnen bestrijden door ook lettertjes in 
plaats van kruisjes in de bovenhoeken der zegels te laten 
plaatsen en wel zoodanig, dat diagonaalsgewijze steeds op 
elk zegel dezelfde lettertjes voorkwamen. Tevens werd toen 
bij dit gewijzigde zegeltype het plaatnummer, behalve in de 
randen, tweemaal in het zegelbeeld opgenomen en wel in den 
verticalen buitensten rand van gebogen lijntjes van het zegel
beeld, met den voet der cijfertjes naar binnen, dus ter linker
zijde geplaatst van beneden naar boven, rechts juist omgekeerd. 

Door deze kleine veranderingen werd het den oneerlijken 
veel moeilijker gemaakt, ongestempelde gedeelten van de
zelfde zegels te vinden om deze nogmaals te kunnen gebruiken 

Bij het vervaardigen van «en plaat werden de nummers in 
het zegelbeeld op de afdrukken der transferrol gegraveerd. 

In dit gewijzigde type verschenen in 1858 het 2 d. zegel, 
in 1864 het 1 d. zegel. 
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Plaatnrs. 
7 
8 
9 
12 
13 
14 
15 

T w o pences. 
Uitgifte. 

Juli 1858 
30.9.59 
14.5.61 

22.12.68 
1.7.69 

29.2.72 
21.8.76 

Oplagen in vellen 
40.000 
66.000 

383.000 
30.600 

125.000 
1 

1 
Opmerkingen. 
Kleur der zegels blauw (nuances). De zegels werden gedrukt 

door de fa. Perkins Bacon & Co., op velijn papier, met water
merk groote kroon en in vellen van 240 stuks (20 X 12). In 
de randen der vellen was het watermerk „POSTAGE" aan
gebracht, éénmaal boven en onder, tweemaal ter weerszijden. 
Deze worden verbonden door een dubbel stel lijnen. 

Op de randen der vellen was gedrukt: Price 2 d. per Label; 
2 s. Per Row of 12; f 2. O s. O d. Per Sheet. Place the Labels 
A b o v e the Address and towards the R i g h t h a n d Si .de 
of the Letter. In wetting the Back be careful not to remove 
the Cement. 

Perforatie der zegels 14. 
De platen 10 en 11 werden wel vervaardigd, doch wegens 

voorkomende fouten niet voor het drukken gebezigd. 
Fouten in de plaatnummers zelf (behalve natuurlijk de 

mindere of meerdere duidelijkheid der nummers op de zegels) 
zijn mij niet bekend. De navolgende bijzonderheden kunnen nog 
by deze zegels voorkomen: 

a. kopstaand watermerk; 
b. foutief watermerk (kleine kroon) plaat 8 en 9; 
c. „ivory head"; 
d. re-entries; 
e. dubbeldrukken; 
f. dubbele tanding; 
g. ongetand (plaat 9); 
h, bedrukt op den achterkant der zegels met verschillende 

firmanamen. 
Nog valt bij dit zegel op te merken, dat de witte horizontale 

lijnen beneden het woord „Postage" en boven de woorden 
„Two pence" dikker zijn in de zegels van de platen 7, 8, 
9 en 12, dan in die van de nummers 13, 14 en 15. 

'Itnrs 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 

Uitg. Opl 
6.4.64 

10.5.64 
3.5.64 

30.4.64 
3.5.64 

12.5.64 
7.5.64 
3.5.64 

26.5.64 
19.5.64 
15.5.64 
14.5.64 
14.5.64 
2.5.64 

28.4.64 
9.5.64 
4.5.64 

27.4.64 
25.5.64 
19.5.64 
4.6.64 

21.6.64 
27.8.64 
6.12.64 
20.5.65 
23.5.65 
19.2.66 
20.3.66 
18.6.66 
29.6.66 
9.10.66 
7.3.68 

One penny. 
. in vellen 
557.000 
522.800 
529.900 
531.000 
555.500 
615.600 
638.600 
495.200 
520.300 
263.400 
199.600 
369.400 
510.300 
460.500 
462.400 
199.000 
503.900 
471.700 
384.100 
567.700 
455.100 
478.600 
533.600 
488.300 
536.800 
351.400 
355.300 
256.700 
372.500 
495.200 
400.600 
176.400 

Pltnrs 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
127 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 

Uitg. Opl 
3.2.68 

27.4.68 
6.5.68 

28.5.68 
22.5.68 
27.5.68 
7.5.68 

17.7.68 
29.6.68 
10.7.68 
5.7.68 

20.6.68 
31.7.68 
4.8.68 

10.10.68 
10.10.68 

4.2.69 
4.3.69 
2.3.69 
4.3.69 

17.4.69 
28.6.69 
23.6.69 
19.8.69 
16.9.69 

26.11.69 
18.12.69 

1.].70 
15.2.70 
12.3.70 
9.4.70 

15.4.70 

. in vellen 
202.600 
391.300 
321.000 
213.500 
236.500 
316.800 
452.700 
299.400 
366.000 
233.100 
214.000 
350.500 
479.000 
440.800 
493.800 
706.800 
406.200 
693.400 
447.800 
597.700 
429.700 
395.300 
434.800 
412.000 
320.700 
95.300 

141.400 
793.200 
190.500 
299.500 
596.200 
700.300 

Pltnrs 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
3 60 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
3 71 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 

. Uitg. Opl 
14.5.70 
7.6.70 
6.6.70 

31.8.70 
14.11.70 

6.2.71 
8.3.71 

25.3.71 
11.4.71 
15.7.71 
7.7.71 

14.8.71 
13.12.71 
30.12.71 
28.2.72 
2.4.72 

15.6.72 
5.6.72 

11.7.72 
11.7.72 

26.10.72 
4.10.72 

29.11.72 
6.12.72 
9.1.73 

27.1.73 
10.3.73 
31.3.73 
4.4.73 

27.6.73 
8.9.73 

25.11.73 
30.12.73 
31.12.73 
30.5.74 
10.7.74 

28.10.74 
13.2.75 
13.2.75 
5.4.75 

28.6.75 
7.7.75 

22.7.75 
1.8.75 

. in vellen. 
194.300 
982.500 
181.300 
212.300 
286.700 
206.600 
545.000 
460.100 
413.300 
507.800 
474.900 
682.500 
282.800 
322.900 
128.400 
415.100 
385.300 
496.800 
450.000 
531.000 
489.700 
525.000 
232.300 
365.200 
377.300 
318.300 
483.300 
384.800 
497.400 
374.300 
233.100 
572.500 
906.700 
458.600 
303.300 

1 
376.900 
313.100 

7 
245.600 
407.600 
215.500 
478 600 
215.200 

Pltnrs 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 

Uitg. Opl 
28.9.75 
14.1.76 
1.2.76 

12.2.76 
15.2.76 
4.3.76 
2.3.76 

24.3.76 
8.4.76 

21.4.76 
3.11.76 
12.1.77 
8.1.77 
7.3.77 
7.3.77 

19.3.77 
23.3.77 
26.4.77 
4.6.77 

21.7.77 
19.7.77 
13.8.77 

27.10.77 
7.11.77 

20.12.77 
25.1.78 
1.1.78 
6.2.78 

16.3.78 
10.7.78 
5.9.78 

20.9.78 
14.10.78 
28.10.78 
17.1.79 

31.12.78 
21.2.79 
17.2.79 
26.5.79 
26.6.79 
22.8.79 
7.9.79 

4.12.79 

in vellen 
376.600 

1 
221.300 
304.400 
427.800 
231.600 
218.000 

9 
1 

460.000 
1 

275.000 
9 
9 

257.200 
9 

314.000 
1 

347.700 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

189.100 
9 
? 
9 
9 
? 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Opmerkingen. 
Kleur rose rood (nuances). Papier, druk, watermerk, vel-

grootte als bij de 2 d. zegel. Tandirg 14. De druk op de randen 
was dezelfde als bij de 2 d., met uitzondering der prijsopgave: 
Price 1 d. Per Label; 1 s. Per Row of 12; £ 1.0 s. O d. Per 
Sheet. 

De platen 69, 70, 75 en 128 werden afgekeurd wegens 
gebreken, hoewel van plaat 70 exemplaren bekend zijn, ver
moedelijk afkomstig van proef vellen. 

Van plaat 126 was de transferrol beschadigd. 
Platen 226, 227 en 228 werden wel samengesteld, doch 

wegens beëindiging van het contract met de fa. Perkins, 
Bacon & Co. niet voor drukken gebezigd. 

Plaat 77. Ofschoon ook deze plaat werd afgekeurd, zijn er 
toch enkele ongebruikte en gebruikte exemplaren bekend. Een 
ongebruikt exemplaar bevindt zich in de Tapling-collectie van 
het Britsche Museum. Ook moet de bekende verzamelaar 

Ferrari een dergelijk zegel bezeten heb
ben, hoewel dit niet in de veilingcata-
logi dezer verzameling vermeld staat. 
Bijgaand cliché werd genomen van een 
foto van dit zegel van plaat 77. Het 
werd mij eens gegeven door mijn vriend 
H. P. Johnson. Hij vertelde mij toen 
het zegel in een enorme partij plaat
nummers gevonden te hebben. Ook de 
heer Crocker te San Francisco heeft 
een gebruikt exemplaar bezeten, maar 
bij een brand in 1906 ging zijn geheele 
verzameling verloren, waaronder dit 
exemplaar. 
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Afwijkingen in de plaatnummers zelf zijn m\i niet bekend, 
maar de navolgende fouten in deze zegels zijn nog van belang: 

a. foutief watermerk (kleine kroon); 
b. kopstaand watermerk (alle platen behalve 93, 109, 124, 

145, 163, 206, 223, 224); 
c. ongetand; platen 79, 81, 86, 90, 92, 93, 97, 100, 102, 103, 

104, 107, 108, 109, 114, 116, 122, 136, 146, 158, 164, 171, 
174, 191. Van deze ongetande zegels is het bekend, dat van 
plaat 116 vellen werden verzonden en verkocht aan het post
kantoor te Cardiff. Daarom noemt men een ongetand zegel 
van plaat 116 wel eens „Cardiff penny"; 

d. dubbel getand; 
e. re-entries; 
f. dubbeldrukken (komen zeer weinig voor); 
g. kopstaande S, plaat 81 zegel A S / SA; 
h. opdruk O.U.S. (Oxford Union Society) op voor- of achter

kant (zegels speciaal gebruikt voor frankeering der corres
pondentie van studenten der Oxford University); 

i. achterkant bedrukt met diverse firmanamen. 
One half penny. 

Dit zegel, evenals de beide vorige in plaatdruk uitgevoerd, 
is van kleiner formaat. 

De uitgifte van een Yi d. zegel werd noodzakelijk door de 
invoering van dit porto voor in het binnenland te verzenden 
drukwerken. 

De plaatnummers bevinden zich ter weerszijden tusschen 
het medaillon en het cijfer y^ in. 
Pltnrs. Uitg. Opl. in vellen. Pltnrs. Uitg. Opl. in vellen. 

1 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 

1.10.70 
1.10.70 
4.11.70 

24.10.70 
19.10.70 
31.10.70 
5.12.71 

22.12.73 

121.500 
192.500 
264.600 
533.200 
402.100 

1 
1 

386.100 

11 
12 
13 
14 
15 
19 
20 

4.6.74 
28.8.74 
27.6.76 
9 3.77 

10.7.78 
23.8.78 
4.10.79 

411.000 
7 
•> 
1 
1 
f 
t 

Opmerkingen. 
Kleur rose rood (nuances). Papier en druk als voorgaande 

beschreven 2 d. en 1 d. zegels. Tanding 14. Prijsopgave op 
de randen gedrukt als volgt: Price % d. Per Label; 1/- Per 
Row of 24; f 1. O s. O d. Per Sheet. Overige druk op de randen 
als bij de 2 d. Het watermerk bestaat uit de woorden „half 
penny", verdeeld over 3 zegels. Velgrootte 480 zegels 
(20 X 24). 

Platen 2, 7, 16, 17, 18 werden wegens gebreken niet voor 
drukken gebezigd. 

Van plaat 21 werd, wegens beëindiging van het contract, 
niet meer door de fa. Perkins, Bacon & Co. gedrukt. 

De volgende afwijkingen zijn nog te vermelden: 
a. ongetand: platen 1, 4, 5, 6, 8 en 14 (ook zijn er zegels 

gevonden met één zijde ongetand); 
b. kopstaand watermerk; 
c. watermerk in Spiegelschrift; 
d. zegels toevalligerwiize op de randen der vellen gedrukt; 
e. kopstaande S, plaat 11 zegel U S / S U. 

Three halfpence. 
Reeds in 1880 werd van dit zegel een plaat vervaardigd en 

gedrukt tot een totaal aantal van 10.000 vellen in lilarose 
kleur op blauwachtig papier. Het zou gebruikt moeten wor
den voor drukwerken boven een bepaald gewicht. Daar echter 
de betrekkelijke wet niet werd aangenomen, zijn deze zegels 
nimmer uitgegeven. Tanding van dit zegel is 14. 

Deze eerste drukken zijn vernietigd in 1867, naar verluidt 
8.962 vellen; waar de overige gebleven zijn is niet bekend. 

Ongebruikt voorkomende zegels zijn schaarsch en natuurlijk 
afkomstig van de niet vernietigde vellen. 

In 1870 werd echter de invoering van een IJ^ d. zegel nood
zakelijk en daarvoor werd de in 1860 vervaardigde plaat ten 
tweeden male gebezigd. 

Bij dit zegel vinden we alleen plaat 3 als zoodanig, met 
een „3" gemerkt en wel in den rand der zegels even boven 
de onderste hoeklettertjes. Zegels van plaat 1 zijn dus niet 
van een plaatnummer voorzien. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Uitgifte. 
1.10.71 

7.1.75 

Oplagen in vellen. 
) 
) 177.659 

Plaatnrs. 
(1) 
3 

Opmerkingen. 
Kleur rood (nuances). Papier en druk als voorgaande uit

giften. Randschrift als bij de voorgaande uitgiften. Prijs
opgave: Price lYi d. Per Label; 1 s. 6 d. Per Row of 12; 
£ 1.10 s. O d. Per Sheet. Perforatie 14. Watermerk groote 
kroon. 

Plaat 2 werd afgekeurd wegens gebreken. 
Afwijkingen: 
A. Niet uitgegeven zegels 1860: 
a. ongetand; 
b. fout in de hoeklettertjes O P / P C i. p. v. C P / P C. 
B. Uitgifte 1870: 
a. ongetand, plaat 1 en 3; 
b. kopstaand watermerk; 
c. fout in de hoeklettertjes O P / P C i. p. v. C P / P C. 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 
VII. 

Malakote. 
De zegels volgens nevenstaande afbeelding 

waren door de gebroeders Denhardt, bestuur
ders van het post- en douanewezen in Witu-
land, voor den binnenlandschen dienst bestemd. 
Zij kwamen echter niet m gebruik, omdat Wi-
tuland door Duitschland in 1890 aan Engeland 
werd afgestaan. De exemplaren, die in den 
handel voorkomen, zijn meestal met een proef-
afstempeling overdrukt. De waarden zijn 4, 8, 
16, 24, 32 pesa, 1 en 3 rupien. 

Zie Senfs catalogus onder Suaheli-land. 
Mascate. 

Fancyzegel, behoorende tot de groep Bok
hara, Khiva, enz. In Frankrijk uitgedacht en 
gedrukt door een zekeren Douchet. 

Merida. 

Hoofdplaats der provincie Yucatan van 
Mexico. Zegel uitgegeven ter viering van 
het eeuwfeest van het bestaan der stad, 
vandaar de inschriften Centenario Merida. 
Waarde 1 c , in goudkleur gedrukt. 

Mexico. 
Volgens het tijdschrift „Le Postillon", 

jrg. 1910, zijn de volgende voorkomende 
zegels fantasieproducten zonder meer: 

Chalco. Zegel van 1867, 2 reales zwart 
op geglansd papier; in het midden op 
3 regels: 2 Rs. de Chalco. 

Chihuahua 1872. Franco Chihuahua in 
ovaal, dikke cijfers, 2 c. en 25 c , zwart. 

Cuernavaca. Cirkelvormig stempel, zwart op wit. 
Monterey. Witte letters of zwart. 
Morelia. Van 1867 bruin zegel, getand. 
Oaxaca. Pure fantasie. 
Patzcuaro. Cirkelvormig stempel. 
Queretaro. 2 reales in versierde omranding, roodbruin. 
Vera Cruz. Speculatieproduct. 
Zarcateeas. 2 waarden, beide blauw, beeld in typografie. 
Alle locale zegels van Celaya, Irapuato, Mexico, Montezey, 

Vera Cruz, zijn speculatieproducten. 
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Mohili. 
Vóór dat in 1906 de officieele zegels voor dit gebied uit

kwamen (Yvert 1-16) verscheen een essai in 1903. Maar de 
ambtenaren in de koloniën hoopten niet op een regelrechte 
uitgifte uit de staatsdrukkerij te Parijs, doch op de vergun
ning provisorische opdrukken te mogen maken, wat hun per
soonlijk (en misschien ook voor de kas der kolonie) voor-
deeliger zou uitkomen. Hoewel in Marseille reeds een stempel 
vervaardigd werd, werden alle opdrukken verboden; toch is 
het stempel gebruikt en bestaan er zegels met dezen opdruk. 

Monaco. 
Wanneer zegels van Monaco bedrukt zijn met de letters O L 

is dit een afstempeling: „Origine Local"; zij komt echter nooit 
op de 5 frs. voor. 

Montenegro. 
De zoogenaamde roode-kruis-zegels van dit land zijn fan

tasieproducten van een zekeren Delandre, alias Gaston Fon-
tanille te Parijs, die op briefpapier met opschrift: Agence 
comptable des Timbres de la Croix Rouge Montenégrine aan 
handelaren roode-kruis-zegels aanbood met 10 c. toeslag op 
de waarden, 4 in getal: 10 para karmijn, 15 p. blauwgroen, 
25 p. blauw, 50 p. mauve. 

Montserrat. 
Er bestaat van dit eiland het één penny zegel gehalveerd 

met opdruk 34, hetwelk zelfs op brieven voorkomt. Het is 
bedriegerij. Wel komt het gehalveerde 1 penny zegel voor, 
als y, d. gebruikt, maar dan is het zonder opdruk. 

Moresnet. 
Dit kleine gebied, gelegen tusschen Rijnpruissen en de 

provincie Luik, nu bij België behoorende, werd vanaf 1816 
bestuurd door een Duitschen en een Belgischen commissaris. 
De inwoners konden voor hun briefwisseling zich bedienen 
óf van Duitsche óf van Belgische postzegels; ook werd de 
post bezorgd door bestellers van elk der twee landen. Toen 
sloeg in 1867 een zekere heer René Chalons den overbekenden 
handelaar J. B. Moens te Brussel, uitgever tevens van „Le 
Timbre Poste", een grap voor, om de vele afschrijvers van 
zijn blad, die nooit de bron hunner letterdieverijen noemden, 
te ontmaskeren. Hij liet zich een uitvoerig schrijven zenden, 
gedateerd uit Moresnet 1 April 1867 en onderteekend met 
zijn naam S. Neom, met omstandige beschrijving eener uit
gifte van postzegels voor Moresnet van onderstaande teeke-
ning. De afbeelding en een groot gedeelte van den tekst wer
den door verschillende tijdschriften overgenomen zonder ver
lof van Moens, die de lachers op zijn hand kreeg over deze 
Aprilgrap. 

Twintig jaar later gaf een zekere dr. W. Molly een stel uit 
op 7 October 1886, verkrijgbaar op een „postkantoor" te Mores
net, van 8 waarden. Nauwelijks acht dagen later werd op 
bevel der Duitsche en Belgische besturen dit kantoor opge
heven, doch de zegels worden, vooral in Moresnet, nog graag 
als curiositeit bewaard. De waarden zijn (getand en ongetand): 
1 pfennig geelgroen, 2 pf. matblauw, 3 pf. purper, 4 pf. oranje, 
5 pf. bruin, 10 pf. karmijn, 20 pf. grijs, 50 pf. vermiljoen. 

De meestal met „Kelmis Moresnet" afgestempelde exem
plaren dragen verschillende data tusschen 7-19 October 1886. 
Mr. R. H. Nierstrasz toonde ons een stuk met opdruk: „Ausser 
Cours gesetzt" in langwerpig vierkant raampje met afge
stompte hoeken. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

Mogambique. 
Een stel van 6 zegels, gedrukt te Londen in steendruk in 

vellen van 200 stuks, werd door de kantoren van de Nyassa-
Compagnie verkocht; 3 normale zegels, 3 provisoriën met 
opdruk, getand 14 zoowel als ongetand. Hoewel de Compagnie 

het recht ontving haar eigen post in te richten, was bepaald, 
dat de benoodigde postzegels op de koninklijke munt te Lissa
bon moesten worden gedrukt en niet te Londen. Ofschoon de 
zegels dadelijk wiJd verspreid werden, zijn zij nooit als recht
matig erkend. De waarden zijn: 10 reis rose, 20 r. violet, 50 r. 
groen, 5 op 10 r. rose, 75 op 20 r. violet, 100 op 50 r. groen; 
uitgegeven zoowel ongetand als getand 14. 

Zie Philatelic Record XVI, blz. 231; XVII, blz. 40, 77. 
Nieuw-Caledonië. 

Een voorstelling van een groep van 4 soorten vlaggetjes, 
in wel 25 kleuren, door luitenant-kolonel Delauny uitgedacht; 
waardeloos goedje, dat vrij duur te koop aangeboden werd. 

Nieuwe Hebriden. 
Hier zijn fancyzegels uitgegeven, waarvan vooral het eerste 

heel wat te doen heeft gegeven door zijn voorstelling: een in
boorling, een missionaris bradende aan een spit „Presbyter 
Cocidus". In 1903, toen de Hebriden reeds een soort van 
Britsch-Fransch condominium vormden, waarvoor eigen post
zegels zouden worden uitgegeven, arriveerde een net gekleed 
vreemdeling en kondigde aan, dat hij de lang verwachte post
zegels bracht. Als warme bollen werden de zegels verkocht, 
waarop de vreemdeling vertrok. Toen eerst bleek, dat de zegels 
door privaatpeisonen waren gedrukt. De grappenmaker was 
hoogst waarschijnlijk de heer G. Collingridge. 

Zie de „Hour Glass" van 25 Juni 1904. 
Ongeveer in 1898 werden zegels uitgegeven met Engelschen 

tekst, een voorstelling van Port Vila op het eiland Vaté met 
omschrift „The Australasian New Hebrides Company Limited". 
Bovenaan „Interisland Postage", onderaan „One penny". Dit 
zegel zou gediend hebben ter frankeering van brieven voor 
een post tusschen de eilanden onderling. 

Verder werd door het „Syndicat Frangais des Nouvelles 
Hebrides, 1903" een stel van 4 zegels uitgegeven, die quasi 
dienden voor het transport van Port Vila naar Noumea 
(Nieuw-Caledonië). Het zijn eigenlijk niets anders dan propa-
gandazegels (vóór het verschijnen der definitieve zegels in 
1908), uitgegeven door het dagblad „Journal des Nouvelles 
Hebrides", om te werken voor de inlijving dezer eilanden door 
Frankrijk. Toch werden de zegels ais gediend hebbende voor 
de post op de markt geworpen. 
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■5 centimes blauw en groen, gezicht op de stad Franceville; 
15 c. bruin en zwart, inboorling, in de bovenhoeken zwijns
koppen; 25 c. vleeschkleur en zwart, dezelfde teekening als 
de 5 c ; 1 franc groen en blauw, dezelfde teekening als de 15 c. 

NieuwZeeland. 
Fiscaalzegels van 10, 20 en 25 pond sterling, die hier en 

daar met poststempels aangeboden worden als postgebruikt, 
zijn humbug, wijl het maximum van brief port £ 5 was. 

Zie Montader 1910, blz. 99. 
(Wordt vervolgd). 

FRANCODAGTEEKENINGSTEMPELS 
30, 37 EN 39 OP DE EERSTE EMISSIE 

door O. M. VELLINGA. 
Ongeveer de helft van de vóór 1 September 1850 opgerichte 

postkantoren heeft model 37 (Egyptische letters, jaartal) niet 
ontvangen, zoodat aldaar na de invoering van postzegels 
model 30 (Egyptische letters, geen jaartal) nog is gebruikt. 

Op verscheiden kantoren, welke beide modellen hebben ge
kregen, schijnt het oudste vóór 1 Januari 1852 buiten gebruik 
te zijn gesteld. 

Hierna volgen de naast elkander gestelde lijsten van de 
stempels 30, 37 en 39 (grotesque letters, jaartal), welke op 
zegels van de eerste emissie worden aangetroffen. Indien een 
kantoor blijkens de vondsten of volgens het in 1855 aan
gelegde stempelboek meer dan één stempel van hetzelfde mo
del heeft ontvangen, is het aantal bekende stempels vermeld. 

Alkmaar 
Almelo 
Alphen 
Amersfoort 
Amsterdam 
Apeldoorn 
Appingadam 
Arnhem 
Assen 
Bergen Op Zoom 
Beverwyk 
Bolsward 
Bommel 
Boxmeer 
Breda 
Breskens 
Brielle 
Culemborg 
Delfshaven 
Delft 
Delfzyl 
Deventer 
Dirksland 
Doesborgh 
Dokkum 
Dordrecht 
Edam 
Eindhoven 
Elburg 
Enkhuizen 
Enschede 
Franeker 
Geertruidenberg 
Goes 
Goor 
Gorinchem 
Gouda 
Grave 
's Gravenhage 
Groningen 
Haarlem 
Harderwyk 
Harlingen 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

30 
30 
30 

30(3) 
30 

30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 
30 
30 

30 

30 
30 
30 
30 
30 

80 
30 
30 
30 
30 
30 
80 
30 

37 
37(2) 

37 
87 
37 

37 
37 
37 
37 

87 

37 

37 
87 
37 

87 

37 
37 
87 

37 
37 
37(3) 
37 

39(3) 
39(2) 
39 
39 
39(11) 
39(2) 

39(4) 
39(2) 
39(2) 
39(3) 

39 
39 
39 
39(2) 
39 
39 
89 
39(2) 
39 
39(2) 
39 
39(2) 
39 
39(5) 

39(2) 
39 
89 
89 
39 
39 
39(2) 
39 
39(2) 
39 
89 
39(7) 
39(5) 
39(5) 
39(2) 
39 

Hattem 
Heerenveen 
Heerlen 
Den Helder 
Hellevoetsluis 
Helmond 
's Hertogenbosch 
Heusden 
Hilversum 
Hoogezand 
Hoorn 
Hulst 
Kamp By Miliigen 
Kamp Bij Zeist 
Kampen 
Koevorden 
Leerdam 
Leeuwarden 
Leiden 
De Lemmer 
Loenen 
Maassluis 
Maastricht 
Medemblik 
Meppel 
Middelburg 
Monnickendam ) 
Monnikendam ) 
Naarden 
Nykerk 
Nymegen 
Oldenzaal 
Onderdendam 
Oostburg 
Oosterhout 
OudBeyerland 
Oudewater 
Purmerend 
Roermond 
Rotterdam 
Rozendaal 
Sas van Gend 
Schagen 
Schiedam 
Schoonhoven 
Sittart ) 
Sittard ) 
Sluis 
Sneek 
Steenbergen 
Steenwyk 
Terborgh 
TerNeuzen ) 
Ter Neuzen ) 
Tholen 
Tiel 
Tilburg 
Utrecht 
Vaals 
Veendam 
Veghel 
Velp 
Venlo 
Vianen 
Vlaardingen 
Vlissingen 
Waalwyk 
Wageningen 
Weert 
Weesp 
Willemstad 
Winschoten 
Winterswyk 
Woerden 
Wormerveer 
Woudrichem 
Wyk By Duurstede 

30 
80 

80 
80 
30 
30 
30 

80 
80 

30 

80 
30 
80 

30 
80 
80 
30 
30 

30 
30 

30 

30 

30 

80 

30 

30 
30 
30 

80 

80 
30 

30 
80 

30 
30 
30 

30 
80 

80 
30 
30 
80 

80 

37 

37 

37 
37 
37 
37 

37 

37 

37(2) 
87 
37 
37 

37 

37 

87 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
87(2) 

37 
37 
87 
87 

37 
87 
87 

37 
37 

87 
37 

87 

37 
87 
37 

37 

87 

39 
39 
39(2) 
39 
39 

39(2) 
39 
39 

39 
39 
39 
39 
39 
39 
39(2) 
39(7) 
39(2) 

39 
39 
39(3) 
39 
39(2) 
39(2) 

39 
39 
39 
39(2) 
39 

89 
39 

39 
39(2) 
39(11) 
S9 
89 

39(4) 
39 

39 
39 
39 
39 
39 
39 

39 
39 
39 
39 
39(2) 
39(2) 
39 
39 

39 
39 
39 
39 
39 
39 

39 
39(2) 
39 
39 
39 
39 
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Zaandam 
Zeist 
Zevenaar 
Zevenbergen 
Zierikzee 
Zutphen 
Zwolle 

30 

30 

39(2) 
37 
37 
37 
37 
37 

39 
39 
39 
39 
39(3) 

Winschoten heeft met model 30 somtijds ook in zwart 
vernietigd. 

Modellen 39 van Elburg, 's Gravenhage, Groningen, Kampen, 
Oud-Beyerland, Purmerend, Vlaardingen en Zevenaar uit de 
jaren 1869 en 1870 zyn op de dagblad-emissie aangetroffen. 

VERZEKERING VAN POSTZEGELS 
EN VERZAMELINGEN. 

In de jaarlij ksche algemeene vergadering van de Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars is door een 
daartoe in November 1933 benoemde commissie, bestaande 
uit de beeren W. Costerus, mrs. C. M. Loef te Boskoop en 
W. S. W. de Beer te Amsterdam, rapport uitgebracht inzake 
de verzekering van postzegels en verzamelingen. Dit rapport 
werd nader toegelicht door den heer Nie. Drukker, assura
deur te Amsterdam, en daar het besprokene een algemeen 
philatelistisch belang betreft, geven wij de hoofdzaken van 
het besprokene hieronder weer. 

Men dient te onderscheiden: 
1. verzekering van privé-verzamelingen; 
2. verzekering van rondzendingen van vereenigingen. 
Ad 1. Hierbij dient men te onderscheiden: 
a. algemeene verzamelingen; 
b. speciaalverzamelingen. 
Ad la. Als basis voor schaderegeling wordt meestal aan

genomen een zeker percentage der prijzen, voorkomende in 
de laatste uitgave van een der bekende catalogi, zooals Yvert 
& Tellier, Stanley Gibbons, Senf of den Nederlandschen 
Handelaarscatalogus. De verzekerde dient dan bij aangifte 
op te geven, welke cataloguswaarde zijn verzameling ongeveer 
bevat en daarna dient htj met den assuradeur een basis over
een te komen, b.v. 3 cent de franc, of 1/3 Senf, of 'A Hande
laarscatalogus, enz. Bij eventueele diefstal of beschadiging 
door brand, zal de verzekerde dan hebben te bewijzen — 
althans aannemelijk te maken — welk deel zijner collectie is 
gestolen of beschadigd en de uitkeering zal dan naar even
redigheid geschieden. 

Ad Ib. BiJ speciaalverzamelingen zal het veelal niet moge
lijk zijn de cataloguswaarde op te geven, tenzij er van het 
betrokken gebied een speciaalcatalogus bestaat, en ook dan 
zullen vele exemplaren daarin niet voorkomen. De verzekerde 
doet dan verstandig een specificatie en een taxatie te maken 
van de collectie, die hiJ ter verzekering wenscht aan te geven. 

Voor beide categorieën van collecties geldt deze belangrijke 
regel: Bij eventueele schade rust de bewijslast van hetgeen 
verloren is gegaan op den verzekerde. 

Daarom verdient het aanbeveling de taxatie in beide boven
genoemde gevallen niet zelf te verrichten, doch door een des
kundige, liefst een beëedigd makelaar, te doen verrichten, en 
een gespecificeerd taxatie-rapport aan den verzekeraar over 
te leggen. De verzekeraar kan dan ook zijnerzijds een taxatie 
doen verrichten, doch indien hij dit nalaat en genoegen neemt 
met het vanwege den verzekerde verstrekte rapport, dan 
heeft dit het groote voordeel, dat de bewijslast wordt om
gekeerd, m. a. w. dat de verzekeraar moet bewijzen, dat de 
waarde minder was dan de getaxeerde, behalve dan dat de 
verzekerde altijd zal moeten aantoonen, dat er inderdaad 
schade geleden is en aansprakelijk blijft voor kwade trouw 
van ziJn kant. 

De vraag werd gesteld, hoe te handelen ten aanzien van 
waardevermeerdering der collectie na taxatie. De heer Drukker 
antwoordde hierop, dat met het oog op de mutaties die er 
per jaar in een groeiende collectie kunnen voorkomen, het 
gewenscht is, dat men het bedrag taxeert, dat men jaarlijks 
voor zijn collectie pleegt te besteden. Gewenscht blijft dan elk 
jaar voor het hernieuwen van de polis de waarde opnieuw na 
te gaan en eventueele nieuwe aanwinsten mede in de taxatie 

te laten opnemen. Vindt men hieraan te veel werk verbonden, 
dan kan de nieuwe taxatie om de 2 jaren plaats vinden. BiJ 
5-jarige contracten (hetzij met of zonder vooruitbetaling der 
premie) zelfs per 30 maanden. 

In elk geval is het noodig het taxatie-rapport door de 
assuradeur(en) te laten waarmerken als bij de polis behoorende 
en het te doen onderteekenen. 

De commissie heeft aan het bovenstaande nog toegevoegd, 
dat de betrokken belangen te gering en te uiteenloopend zijn 
om het risico zelf bü wijze van onderlinge verzekering te 
dragen, terwijl om die reden ook een eenigszins behoorlijke 
korting op de premie niet te verwachten is. De heer Drukker 
deelde nog mede, dat de markt voor assurantie van postzegel
verzamelingen zeer beperkt is. Zijn premie is 3 per mille 
voor brand en inbraak, indien de collecties in bureaux of 
kasten geborgen zijn; voor collecties in brandkasten weg
gesloten, hetzij in of buiten kluis, is de premie minder. Elk 
geval moet op zichzelf worden beschouwd. De heer Drukker 
verklaarde zich nog bereid voor de leden van de Nederlandsche 
Vereeniging een premie-reductie te geven van 10 %, waarbij 
dan het recht om bepaalde personen uit te sluiten, bij den 
verzekeraar blijft. Zoodra een verzekerde zijn lidmaatschap 
opzegt, moet hij de premie voor niet-leden betalen. 

Ad 2. De verzekering van rondzendingen in de vereeniging. 
Hiervoor werd én door de commissie, én door den heer 

Nie. Drukker de Hollandia-polis aanbevolen, zijnde deze polis 
voor het beoogde doel de meest geschikte oplossing. De com
missie meende te weten, dat de Nederlandsche Bond van Ver
eenigingen van Postzegelverzamelaars deze polis reeds vroeger 
aan zijn leden had aanbevolen. De desbetreffende verzekering 
is gesloten bij de Brandassurantie-Maatschappij N.V. en de 
Amsterdamsche Zee- en Brandassurantie-Maatschappij N.V., 
alleszins betrouwbare adressen, terwijl het bestuur van de 
vereeniging Hollaiidia bereid is gebleken omtrent deze polis 
nadere inlichtingen te verschaffen. 

Ook de heer Nie. Drukker, te Amsterdam, zal gaarne zoowel 
verzamelaars als vereenigingen desgewenscht voorlichten. 

DE FISCUS EN ONZE RUILZENDINGEN. 
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 16 Juni 

1934 komt, onder philatelistisch allerlei, een overdruk voor 
van de resolutie van 10 Maart 1934, nr. 28, betreffende invoer
recht en omzetbelasting op ongebruikte postzegels, waarbij 
ook de gebruikte postzegels worden genoemd. Deze laatste 
ziJn volgens art. 17 van de wet aan bijzonder invoerrecht en 
volgens art. 37 aan compenseerend invoerrecht onderworpen. 

Naar aanleiding van verschillende verzoeken van ver
scheidene leden onzer vereeniging om inlichtingen over de 
uitvoering en werking der omzetbelasting bij verzending van 
ruilzendingen van postzegels naar - en terugzending uit het 
buitenland, waaruit tevens bleek, dat verschillende inspec
teurs, welke voor de uitvoering van deze belasting aangewezen 
waren, dikwijls met een en ander geen raad wisten, heb ik mij 
in October 1934, namens de Internationale Vereeniging „Phila-
telica", met een uitgebreid verzoekschrift tot het departement 
van financiën, afdeeling omzetbelasting, gewend om inlich
tingen over de uitvoering en tevens om vrijstelling te vragen 
van de diverse heffingen als bedoeld in boven aangehaalde 
resolutie. Bij dit verzoekschrift zijn door mij diverse mogelijk
heden uitgebreid toegelicht, waaruit de ruilzendingen van 
postzegels kunnen bestaan, die óf door vereenigingen aan 
hun leden, óf door de leden onderling aan elkander worden 
toegezonden. 

Den 26e Januari 1.1. kreeg ik antwoord op dit verzoekschrift 
van den minister van financiën. 

( D i t a n t w o o r d k o m t in z i jn g e h e e l v o o r 
o n d e r d e „ B o n d s m e d e d e e l i n g e n " h i e r v o o r , 
w a a r n a a r , t e r w i l l e v a n d e p l a a t s r u i m t e , 
m o g e w o r d e n v e r w e z e n . R e d . ) . 

Hieruit volgt dus, dat naast de ongebruikte Nederlandsche 
zegels, welke reeds vrijgesteld waren volgens de resolutie van 
10 Maart 1934, nr. 28, nu ook de gebruikte Nederlandsche 
zegels, alsmede de buitenlandsche postzegels (althans voor-

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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loopig!) vrijgesteld zijn. Al wordt in den brief alleen ge
sproken over de groote moeilijkheden welke de handelaren 
in postzegels (die blijkbaar ook geklaagd hebben) ondervinden, 
kunnen wij hier vanzelfsprekend uit afleiden, dat ook wü 
verzamelaars een succes hebben behaald. 

Den minister van financiën zij in ieder geval voor ziJn wel
willende beschikking van deze plaats dank gebracht. WiJ 
zullen nu voor loopig af te wachten hebben wat de wijziging 
van tabel B, behoorende biJ de omzetbelastingwet 1933, enz., 
ons brengt. 

D. O. KIRCHNER, 
bestuurslid „Philatelica". 

Noot van de redactie. 
Van verschillende zijden gewerden ons berichten over een 

gevoerde actie in bovengenoemden geest. De Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, de Neder
landsche Vereeniging van Postzegelhandelaren en de Neder
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars waren in 
deze eveneens actief, waarbij in het bijzonder de heeren S. 
Keiser en mr. W. S. W. de Beer de belangen van verzamelaars 
en handelaren hebben bepleit. Aan allen dank. 

PORTRETGALLERIJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

11. Ignacio AGRAMONTE Y LOYNAZ. 
Op 23 December 1841 te Camagüey geboren, nam hij deel 

aan den eersten Cubaanschen vrijheidsoorlog. Hij behoorde tot 
de bekwaamste mannen van „68" en onderscheidde zich door 
dapperheid en eerlijkheid: men noemt hem. veelal den Cu
baanschen Cato. Toen de onafhankelijkheid van Cuba werd 
geproclameerd, achtte Agramonte het vooral zijn taak, te 
vechten voor de afschaffing der slavernij. Ook een grondwet 
werd door hem ontworpen. 

Later volgde zijn benoeming tot generaalmajoor van de 
vrijheidstroepen; hij streed in de voorste rijen, en toen hü 
vernam, dat Sanguily was gevangen genomen, wilde hij niet 
rusten, voordat hij zijn vriend had gered met opoffering 
van eigen leven. lp 11 Mei 1873 vond hü in een hevig gevecht 
te Jimaguayü den dood. Zijn stoffelijk overschot werd ver
brand en de asch verspreid, gelijk een dichter zeide, „al viento 
de la inmortalidad y de la gloria". 

Zijn beeltenis komt voor op: Cuba 19101913, 5 cts.; 1917
1931, 8 cts. 

^■■■■■■»■»■■■' 
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12. Michael AGRICOLA. 
Als zoon van een boer in het jaar 1508 te Torsby geboren, 

studeerde hij te Wiipuri en te Turku, daarna te Wittenberg, 
waar hij den reformator Dr. Luther leerde kennen. Na vol
tooiing zijner studies, keerde hü in 1539 naar zgn land terug 
en zette daar, fungeerend als rector van de school te Turku, 
zün vertaling van het Nieuwe Testament voort. Om meerdere 
bekendheid te geven aan de eigen taal, gaf hü e.en Finsch 
ABC uit; daarna volgde een gebedenboek, terwyl in 1548 
het Nieuwe Testament uitkwam. Gustav I Wasa van Zweden 
betaalde de kosten der uitgave. In 1554 volgde de benoeming 
van Agricola tot bisschop van Turku. Toen hü weinige jaren 
later voor zün land in Moskou over den vrede met Rusland 
had onderhandeld, stierf hü op den terugweg, dicht bü de 
Finsche grens, in het jaar 1557. 

Zün beeltenis komt voor op: Finland, 1933, 2 M. 

13. José Maria AGUIRRE Y VALDES. 
Geboren te Habana in het jaar 1848, nam hü deel aan den 

eersten Cubaanschen vrüheidsoorlog van 1868 tot 1878, en 
later ook aan den tweeden oorlog, van 1895. Geleidelyk door
liep hü alle militaire rangen en werd tenslotte bevorderd tot 
generaalmajoor. Als zoodanig leidde hü de opstandelingen 
in den slag bü Jaruco. Op het slagveld liep hü een ernstige 
ziekte op, tengevolge waarvan hü op 29 December 1896 in 
Jaruco overleed. 

Zün beeltenis komt voor op: Cuba, telegraaf zegel 19101911, 
50 ets. 

14. AHMED KADSHAR. 
Op 20 Januari 1898 te Tebriz geboren als zoon van Shah 

Mohammed Ali Mirza, volgde hü zyn vader, die op 15 Juli 
1909 was afgezet, den daaropvolgenden dag op als staats
hoofd; tot 19i4 stond hü onder regentschap. ïüdens dit regent
schap bestonden allerlei verwikkelingen, o. a. met Engeland, 
doch ook in het bmnenland. Op 24 April 1915 werd hü ge
kroond, ter gelegenheid waarvan een serie herinneringszegels, 
resp. de kroon, den Dariustroon en de ruines van de oude 
paleizen van Persepolis voorstellend, werd uitgegeven. Als 
Shah was hü een nietsnutter; steeds vertoefde hü in het 
buitenland, wat in Perzië groote ontevredenheid deed ont
staan. De stemming werd zoo slecht, dat de veldheer Riza 
Khan met gemak Teheran kon bezetten en daar in Februari 
1921 de regeering in handen nam. Hü werd chef van den 
generalen staf en minister van oorlog en dwong in het begin 
van 1924 den Shah het land te verlaten. Ahmed werd op 
24 Maart 1924 als Shah afgezet, tüdeUjk opgevolgd door zün 
tweejarig zoontje, doch weldra nam Riza Khan, met den 
familienaam Pahlavi, den Shahtitel aan. 

Ahmed vertoefde sindsdien ononderbroken in het buitenland, 
meestal in Parus, waar hü op 27 Februari 1930 overleed. 

Zün beeltenis komt voor op: Perzië, 19111924. 
15. Juan Bautista ALBERDI. 
Geboren te Tucuman op 29 Augustus 1810, studeerde hü te 

Buenos Aires in de rechten; in 1840 promoveerde hü te Monte
video. Na een reis door Europa vestigde hü zich te Val
paraiso als advokaat. In de politiek was hü aanhanger van 
Rosas, totdat deze dictatoriale neigingen ging vertoonen: dit 
was voor Alberdi reden om Rosas te gaan bestrüden. Na diens 
val werd hü benoemd benoemd door Urquiza tot gezant te 
Parus, Madrid, Londen en Washington, waar hü een zeer 
goeden naam genoot. Hü verzette zich tegen den oorlog tegen 
Paraguay; terug in zün vaderland werd hü lid van het Congres 
waar hü üverde voor de capitulatie van Buenos Aires, en zoo
doende den stoot gaf voor de stichting van La Plata. 

Van zün werken genieten vooral „Bases y puntos de partida 
para la organización de la Argentina" en „El voto de America" 
vermaardheid. In laatstgenoemd werk bestrüdt hü hevig de 
Monroeleer. Verder moet vermeld worden, hoe Alberdi meer
dere dagbladen en tüdschriften oprichtte. 

Terwül anderen met het zwaard Argentinië hebben gediend, 
behoort Alberdi tot diegenen, die zich op wetenschappeHjk en 
politiek gebied uiterst verdienstehjk voor de groote republiek 
hebben gemaakt. Op 18 Juni 1884 overleed hü, in dienst van 
zün land, te Parijs. Zün stoffeUjk overschot werd op Staats
kosten naar Buenos Aires overgebracht. 

Zün beeltenis komt voor op: Argentinië, 18881890, 12 ets. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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16. ALBERT I. 
Als oudste zoon van Philips, graaf van Vlaanderen, werd 

Albert geboren op 8 April 1875. Hij genoot een uitnemende 
opleiding, toonde zich zeer bekwaam, doch hield er niet van 
op den voorgrond te staan. Toen echter zijn oom, Leopold II, 
overleed, werd hij 17 December 1909 Koning der Belgen. 
Terwijl zijn grootvader, Leopold I, den onafhankelijken Bel
gischen Staat organiseerde; zijn oom, Leopold II groote rijk
dommen verwiert, werd Albert I geroepen de eer van zijn 
Vaderland te verdedigen. In 1914 toch drongen de Duitsche 
troepen na een ultimatum over de grenzen en bezetten het 
heele land behoudens een klein stukje grond achter den 
IJzer. Daar hield Koning Albert, aan het hoofd van zjjn 
getrouwen, tot het laatste oogenblik stand. Van daar uit 
keerde hij in 1918, op 22 November, terug in zijn hoofdstad, 
vereerd door vrijwel al zijn landgenooten. Als overtuigd demo
craat staande boven de partijen, genoot hij ieders achting en 
vertrouwen; zoo werd dan ook zijn vroegtijdige dood op 17 
Februari 1934, door een noodlottigen val in de bergen van 
Marche-les-Dames, algemeen beschouwd als een nationale 
ramp. De menschheid verloor in Albert I, Koning der Belgen, 
een van de nobelste staatshoofden. 

Sinds 2 October 1900 was hij gehuwd met Elisabeth van 
Beieren, uit welk huwelijk de tegenwoordige Koning Leo
pold III, Graaf Karel van Vlaanderen en Prinses Marie José 
werden geboren. 

Zijn beeltenis komt voor op: 
1. België: 1912-1913; Roode Kruis 1914; 1915, 1-25 cts., 

5 en 10 fr.; 1919-1920; 1921, 50 cts.; 1922, 20 + 20 cts.; 1921-
1927, 1 c.-lO fr.; 1925; 1926, 134 en 5 fr.; 1929-1932, 10-100 fr.; 
1930, 1,75 fr.; 1931-1932, 1-10 fr.; 1932, 75 cts.; 1934, rouw-
zegel. 

2. Belgisch-Congo: 1934, rouwzegel. 
3. Ruanda-Urundi: 1934, rouwzegel. 
4. Brazilië: 100 reis, uitgegeven ler gelegenheid van zijn 

bezoek aan Brazilië. De Kongo gaf in 1928 de Stanley-serie 
uit ter gelegenheid zijn zijn bezoek. 

(N.B. Binnenkort verschijnt in de serie Philatelie en Ge
schiedenis als nr. 17 een biographie van den Koning der 
Belgen). 

(Wordt vervolgd). 

Tenloonstellir^cm 

m>^.. 1 J ^ 

DE LIPHINPREX. 
EERSTE INTERNATIONALE TENTOONSTELLING VAN 

PHILATELISTISCHE LITERATUUR 
TE HOUDEN TE BRUSSEL VAN 25 MEI TOT 3 JUNI 1935 

IN HET PALAIS DES BEAUX ARTS. 
Zooals uit het bovenstaande blijkt, wordt er tijdens de inter

nationale postzegeltentoonstelling te Brussel ook een voor de 
philatelistische pers gehouden. 

Deze is verdeeld in twee groepen, en wel: 
groep I : sectie I: tijdschriften en revues nog in publicatie; 

sectie I I : tijdschriften en revues die opgehouden hebben te 
bestaan; 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

groep II: sectie I : werken over philatelistische literatuur; 
sectie I I : catalogi; sectie III: manuscripten die nog niet in 
druk verschenen zijn. 

Daar er in Nederland van bovenstaande wel het een en ander 
bestaat, zou het raadzaam zijn voor beeren auteurs, aan deze 
tentoonstelling deel te nemen. 

Commissaris-generaal voor Nederland is de heer Leon de 
Raaü, te Watergraafsmeer. 

Ter bcsctierinin,^ 
Van Verzamelaars 

en Üardelaren 
^ 

Ethiopië. 
Van de serie van 1919 — K guerche tot 10 dollars — 

duiken in groeten getale goed geslaagde nadrukken op, ver
vaardigd van de origineele platen. Eveneens worden dergelijke 
nadrukken ongetand aangeboden en met kopstaand midden
stuk. De kleuren zijn goed getroffen, en waar de oorspronke
lijke platen werden benut, is het zeer moeilijk deze nadrukken 
van de oorspronkelijke uitgifte te onderscheiden. 

De nadrukken worden tegen vrij hoogen prijs als e c h t e 
stukken aangeboden door eenige Zwitsersche handelaren. De 
Zwitsersche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars tracht gegevens te verzamelen om een gerechtelijke ver
volging van de falsarissen uit te lokken. Een ieder, die deze 
zegels den laatsten tijd kocht of ruilde, wordt verzocht deze 
te zenden aan onderstaand adres met vermelding zoo mogelijk 
van wie(n) zij zijn betrokken en met overlegging van rekening 
of factuur. 

Het adres is: H. Roth, président de l'Union des Sociétés 
Philatéliques Suisses, Mittelstrasse 32, Bern. v. B. 

t)tiilaite^i|cl;^^erl€i 

PRESIDENT MASARYK. 
Op 7 Maart a.s. zal het Tsjecho-

Slovaaksche volk met groote dank
baarheid en vreugde den 85en ver
jaardag van ztjn president Thomas 
Garrigue Masaryk vieren. 

's Werelds oudste staatshoofd toch 
werd op 7 Maart 1850 in de buurt 
van Hodonin in Bohemen geboren als 
zoon van zeer arme ouders. ZiJn 
groote intelligentie viel den geeste
lijke van ziJn woonplaats reeds spoe
dig op, zoodat het Masaryk mogelijk 
werd te studeeren. Al ging dan ook, 
financieel gesproken, de studie met 
groote moeilijkheden gepaard, hij be

reikte de hoogste waardigheid reeds in 1882, toen hü, dus 
tijdens het keizerlijk regime nog, werd benoemd tot hoog
leeraar aan de eerste Tsjechische universiteit. 

Het ligt niet in de bedoeling hier een uitvoerige schets van 
zijn leven te geven; wij gaan dus niet in op de talrijke weten
schappelijke publicaties van den grooten geleerde op eco
nomisch, sociaal en juridisch gebied. Wü gaan ook zijn politieke 
loopbaan in den Oostenrijkschen rijksdag voorbij, evenals zijn 
hartstochtelijk streven voor een vriJ en niet langer onderdrukt 
Bohemen. Tijdens den oorlog eindelijk kreeg het onafhanke
lijkheidsstreven betere perspectieven en zoo zien wij Masaryk 
in Frankrijk, Engeland en Amerika om steun vragen voor 
zijn vaderland. 

Einde October 1918 stort de Donau-monarchie na een 
kunstmatig en gekunsteld bestaan ineen: Bohemen roept de 
onafhankelijkheid uit en in Praag vestigt zich het voorloopig 
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bestuur van de TsjechoSlovaaksche republiek. Het zou on
denkbaar geweest zyn, dat zijn volk iemand anders koos tot 
president van de republiek: inderdaad, op 14 November wordt 
hij gekozen; na atkondiging van de definitieve grondwet 
wordt hij in 1920 herkozen; het jaar 1927 brengt een groote 
meerderheid voor den grijzen staatsman; in 1934 was zijn 
ambstermijn opnieuw verstreken en onder absentie van de 
nazi's en met tegenstemmen van de communisten koos de 
volksvertegenwoordiging hem wederom tot het hoogste ambt 
in den staat. 

Weinige maanden later gingen angstige geruchten over 
de gezondheid van president Masaryk; doch van een ernstige 
ziekte is hij geheel genezen en tot zegen van zijn volk voert 
hij de regeering. Weinige landen kunnen er zich op beroemen 
een ■staatshoofd te hebben van zoo groote kwaliteiten van 
wetenschappelijken en moreelen aard, van politiek inzicht en 
zellbeheersching als TsjechoSlowakije. In een brochure, welke 
dezer dagen verschijnt, en waarin behalve alle postzegels met 
Masaryk's beeltenis ook een portret met handteekennig, dat 
de president mij vereerde, zal voorkomen, hoop ik iets nader 
op de eminente beteekenis van Masaryk in te gaan. Hier moge 
nog slechts de hoop worden uitgesproken, dat wij nog vele 
jaren de beeltenis van den Tsjechischen president op de post
zegels te mogen aantreffen. VAN PEURSEM. 

WAT 1934 AAN NIEUWE ZEGELS BRACHT. 
Georges Brunei publiceert in L'Echo de la Timbrologie van 

15 Januari j.l. de gebruikelijke gegevens over het afgeloopen 
jaar. Het volgende is er aan ontleend. 

1934 dan bracht 1597 nieuwe zegels, tegen 1660 het jaar 
tevoren. Er is dus een teruggang van 63 stuks. Verdeeld over 
de werelddeelen droegen tot dit aantal van 1597 bij: Europa 
met 558, Azië 359, Alrika 276, Amerika 347 en Australië 57. 

Ongeveer de helft van het totaalcijfer 1597 bestaat uit 
luchtpostzegels (295) en gelegenheidszegels (466). 

Vermeldenswaard is voorts nog, dal Italië in het afgeloopen 
jaar 251 zegels uitgaf, of 117 méér dan in 1933. En de molen 
daar draait maar lustig door! Of het tijd wordt dat de ver
zamelaars de Italiaansche zegelproducten gaan boycotten? 
De vraag stellen is haar beantwoorden. 

EEN ZELDZAME STRIP VAN DRIE. 
Het is ons bij ons leven niet bekend, dat een verzamelaar, 

uitsluitend om zijn philatelistische verdienste, de eer waardig 
werd gekeurd om op een postzegel te worden afgebeeld. Met 
bijzondere voldoening maken wij er dan ook gewag van, dat 
thans niet minder dan drie vooraanstaande Philatelisten tege
lijk deze onderscheiding ten deel viel, te weten de beeren 
Cramerus, Gommers en Boks, respectievelijk voorzitters der 
vereenigingen te Breda, Ginneken en Antwerpen, drie zusters, 
die zooveel mogelijk samen aan de postzegeltjes doen, daarbij 
het aangename niet voor het nuttige verontachtzamend. 

De dankbare volgelingen van deze voorzitters hebben op 
deze wijze uiting gegeven aan hun vriendschappelijke ge
voelens. De „postzegels" zien er voortreffelijk uit en het is 
te hopen, dat het Algemeen Bureel der Wereldpostvereeniging 
ze spoedig distribueert onder de postadministraties der ge
heele wereld. 

Gelukgewenscht, beeren voorzitters! 

J,AD VOOR PHILATELIE. 

POSTZEGELHANDEL IN INDIE. 
Indië telt heel wat verzamelaars en die allen hebben heel 

wat noodig. Ik heb hierbij nog niet alleen het oog op de post
zegels zelf; die kan men nog betrekkelijk gemakkelijk uit 
Europa laten komen, maar ook op albums, stockboekjes, 
lipjes en nog zooveel meer van die artikelen. 

De boekhandel leverde wel een enkel album, keuze had men 
daarbij niet en men was aangewezen op wat toevallig voor
radig was; de postzegelhandel in Indië was beperkt tot enkele 
personen, die dit echter meer als bijzaak deden naast hun 
ander werk; van een werkelijke postzegelzaak, zooals wiJ die 
in Europa kennen, was dan ook eigenlijk geen sprake. 

Een stap in de goede richting was, toen een paar jaar 
geleden, in 1931, de heer Stakenburg den Bandoengschen Post
zegelhandel opende. Al spoedig bleek de localiteit te klein te 
zijn, zoodat overbrenging naar een ander en grooter pand 
noodig bleek en ook werkelijk tot stand kwam, terwijl onder 
deskundige leiding de zaak meer en meer afnemers tot zich 
trok en duidelijk in een bestaande behoefte bleek te voorzien. 

Een voornaam onderdeel als de levering van albums onder
vindt in Indië groote moeilijkheid door de onzinnig hooge 
invoerrechten, die daarop gevorderd worden, waardoor de 
gangbare Europeesche prijzen alleen al ter vergoeding van 
die rechten en de hooge portokosten met een 4050 % verhoogd 
moeten worden. De ondernemende eigenaar is er toen toe 
overgegaan zelf albums in den handel te gaan brengen, 
waarbij allereerst Nederland en Koloniën, als hebbende hier 
de meeste verzamelaars, in aanmerking kwam. 

Dank zij de medewerking van de drukkerij Nix te Bandoeng, 
die voor den druk zorgde, en de papierfabriek te Padalarang 
bij Tjimahi, die het bencodigde papier leverde, is een geheel 
verkregen, dat er wezen mag, en dat het tegen de Europeesche 
fabrikatie in alle opzichten kan opnemen. Opzet en teekening 
is geheel eigenhandig door den uitgever gemaakt en geeft 
daardoor waarborg aan alle te stellen eischen te voldoen; 
voor meer gevorderde verzamelaars en voor beginnelingen, 
voor elck is wat wils! Aanvullingsbladen zullen geregeld 
verschijnen. De banden, met schroefsluiting, zijn rustig en 
smaakvol van teekening, de wapens van Nederland, Indië en 
Suriname komen mooi uit; verscheidenheid van kleur kan ieder 
zvjn keuze doen krijgen. 

Een niet te onderschatten voordeel is verder, dat de aan
maak hier de albums beter bestand doet zijn tegen den hinder
lijken tropeninvloed, waardoor geen last wordt ondervonden 
van de bekende bruine stippels, die het papier ontsieren, los
laten van de lijm en dergelijke akeligheden meer, terwijl het 
voor de banden speciaal gebruikte afwaschbare linnen ook af
doende waarborg geeft. 

Aangelokt door de goede ontvangst, die de albums te beurt 
gevallen is, heeft de uitgever nu ook dergelijke albums 
zonder voordruk met blanco bladen, alleen voorzien van rand 
en zeer fijne lijnverdeeling, in den handel gebracht. 

Onze Indische industrie heeft hiermede weer een mooi pro
duct geleverd, terwijl de Bandoengsche Postzegelhandel ge
toond heeft in deze tijden van malaise den moed niet te laten 
zakken; moge deze er nu dan ook voor beloond worden door
dat veel verzamelaars zich een dergelijk album zullen aan
schaffen. 

H. W. BOREL. 

DE PRIJS VAN ZELDZAME LUCHTPOSTZEGELS. 
Een lezer zendt ons een knipsel uit een Engelsch blad, waar

in gewezen wordt op de prijsstijging van enkele zeldzame 
luchtpostzegels, o. a. het zoogenaamde De Pinedozegel voor 
NewFoundland van 1927. Aan het einde van genoemd jaar 
kostte een exemplaar van deze rariteit, waarvan er slechts 
40 bestaan, 27 pond sterling, en thans 400 ! 

Het luchtpostzegel van de Vereenigde Staten van Noord
Amerika, de 24 cents met kopstaand middenstuk, deed in 1919 
veertig pond, thans 600. 

Prettig voor de eigenaars, doch het is maar gelukkig, dat 
niet alle zegels dezen duurteweg zijn uitgewandeld, want 
dan was er geen aardigheid meer aan. 

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

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

Alle middelsoortzege] s en goedkoopere ook disponibel 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

Engelsohe Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZEND INGEN. 

35 Southamptonstreet, W . lnl©lül ï ï2AlMIEIa, strand, London W.C. (555) 

S C H A U B E K 
Volledig 

E U R O P A Album 
met NED.-INDIË / CURACAO / SURINAME 
e n r o l t a n d i n g e n 

N°. 542A FL 35,-. 
Zoo juist verschenen! Compleet leverbaar! 

G E B R . A B R A H A M S D E N H A A G . 

(569) 

DE H . P . H . PRIJSLIJST 1935 
VAN NEDERLAND EN K O L O N I Ë N 
IS VERSCHENEN EN VERKRIJGBAAR BIJ. 

DEN H A A G S C H E P O S T Z E G E L H A N D E L , 
1 NOORDEINDE 196. DEN HAAG. l (!29) 
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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 KOLONIËN, 
In prima kwaliteit en tegen laagste prijzen. 

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

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

DEN HAAG, 24 Van Lennepweg. 
Tel. 55194^. Giro 37029. Bank. A'damsche Bank. 

-«ld 

ADVERTEERT 
IN DIT B L A D . 

GOEDKOOPE AANBIEDING. 
30 verschi l lende Abessinië ƒ 1,90 
25 „ Albanië -1,25 
50 „ Albanië - 3,75 

200 „ Afr ika -1 ,50 
200 „ Azië - 2,— 
200 „ Engelsche Koloniën -1,35 
100 „ Luchtpos t - 2,75 
300 „ Oostenrijk - 0,90 
200 „ Polen -1,10 
200 „ Rumenië -1,90 
100 „ Rus land -1,50 
150 „ Zwitser land - 2,75 
100 „ Spanje -1 ,15 
200 „ Tsjechoslowakije . ^ 2,25 
200 „ Zuid-Slavië - 3,25 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

JOS. LA POUTRÉ. 
DEN H A A G , Z o u t m a n s t r a a t 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(434) 

Afnemer partijen postzegels. 
Handelaar zoekt vasten afnemer voor partijen, 
nniddei- tot betere sooiten postzegels, pnima 
kwaliteit, wegens tijdgebrek voor bewerking, 
als 1o. Nederland en Koloniën, 

2o. Europa, 
3o . Overzee- landen, 

tegen lagen nader overeen te komen pnjs. 
Speciaal geschikt voon detailhandel of depots 
Brieven onden No. 559 aan de administratie 
van het Maandblad. 

Postzegels. | | 
_ _ DE ONTVANGER DER REGISTRATIE E N DOMEINEN, te 'S-GRAVENHAGE, zal | g 
rÄJRßJ op VRIJDAG 22 MAART 1935, des namiddags 2 uur, in het gebouw van het Hoofd- KÄJKÄJ 
ttÄJKÄJ bestuur der Posterijen, T. en T., aldaar, Kortenaerkadej bij inschrijving verkoopen: KÄJKÄJ 

I I Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 1 | 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw verkrijgbaar. (570) J g e 

- .<:j:tici tÄJ 'S:r::RX:^iXiRXi^XSXirCi^^ t X KÄJKÄJ 

CZI r=n A D V E R T E N T I Ë N 

U I T S L U I T E N D v o o r t n 
t e n b e h o e ' t v a n L E D E N 
d e 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 . -^ 
Voor den handel speciale prijzen.(502) 
Ben steeds liefhebber voor mij ontbrekende 
nummerstempels op Ned. zegels van 1867 en 
volgende jaren. Van alle 5 c. zegels ontbreken 
mij slechts enkele nrs. Opg. van aangeb. nrs. 
en zegels met prijs wordt omg. beantwoord, 
waarna desgewenscht toezending kan volgen. 
C.Jansen, Fred. Hendrikstr. 53,Utrecht. (561) 

3 8 Practische Wenken, van Dr. B. 
geill., met J mancolijsten, fr. 50 c Voor 
ab. op Postzegelnieuws gratis. Ned, en Kol. 

p. IOC te koop gevraagd 
R KINGMA. Villa Philatelie, Apeldoorn. 
Telefoon 3536, Postrekening 99018. (567) 

Rondzendingsverkeer „Economie". 
Er zijn vele aanvragen 
voor deze zendingen. 
W A A R O M U HIET? 

Contributie is niet verschuldigd, 
en U kunt te allen tijde bedanken, 

indien het U niet bevalt. 
Vraagt dus inlichtingen 

bij 
P . O O R D O N , 

Kortekade 24a, Rotterdam. (565) 

"Ie koop gevraagd (of ruil) voor mijn 
verzameling Luchtpost Nederland en 
Koloniën, alle eerst- en proefvluchten van 
Nederland, Ned. Indie, Suriname en Curaf ao. 
G. Thoolen, Van Nijenrodestraat 117, 

Den Haag. (;63) 

F. J. BUENO DE MESQUITA, 
64 AVENUE LOUIS BERTRAND, 

SCHAERBEEK (BRUSSEL). 
Mijn specialiteit: 

Boekjesrondzending naar gelang referenties. 
ALLE ZEGELS VAN EUROPA. 
Pnjzen lager dan de concurrenue. 

Buitengewone kwaliteit. 
Gratis toezendmg van mijn prijscourant 

BELGIË, BELG. C O N G O en LUXEMBURG, 
in het Nederlandsch met prijzen in Neder-
landsche munt — Verzoek om toezending 
mancolijsten. — Snelle uitvoering. C564) 

P r i j s d e z e r a d v e r t e n t i e s : 
f 0,75 bi j v o o r u i t b e t a l i n g . 
Poitx. worden ni«t in betalinf (cn. 

GEVRAAGD: 
ENKELE LEEREK BOREK-BANDEN, 
met of zonder bladen (EUROPA). 
Prijs en staat aan K A. CLEIJ, 
J. C Kapteijnlaan 47b, Gronmgen. 

(566) 

■ ■ ■ ■ OVERZEE-VERZAMELAARS. Hmm 
Uit groote collectie worden zichtzendingen 
ook volgens manco-lijst gemaakt Lage pnjzen. 
Extra korting bij flinken aankoop Alleen prima 
kwaliteit. Van Seventer's Postzcgelhandel, 
Keizerstraat hoek Visschersdijk, Rotterdam C,. 
WÊÊÊmmmam (562) 



NEEMT EEN ABONNEMENT OP ONZEN 
NIEUWIGHEDEN - DIENST! 

^ ' | f t ? ^ 2 R i | | ' ^ ï i ^ * „ v o o r d e e l h ie rvan is ook in den l a a t s t en tijd weer 
iC duidelijfc'gebleken. Zoo leverden w^ b.v. direct bij u i tgave aan 
5 onze regelmat ige cliënten een velletje Liechtenstein Tentoon

stelling Vaduz 5 fr. voor ƒ3,50 (oplage 7000). Thans reeäi>S.' 
een groote ra r i t e i t en ne rgens meer verkr i jgbaar . W o f i d t o f t ^ i 'J^ 
Zwitserland t e koop g e v r a a g d voor 25 Zw. fr. en meerJ * - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Series Saargebied, Volksabs t immung, door ons direct bij 
uitgifte aan de abonné's geleverd voor ongeveer 10 '/< boven 

2^5^ nominaal ; thans nergens meer verkr i jgbaar dan voor zeer 
hooge prijzen. 

Andere v o o r b e e M ^ p , ^ ^ nieuwtjes u i t ' d e n l aa t s t en tijd zijn 
er te over; wij noemen Ti.v.: 

Serie Bulgarije, Olympische spelen, l i e ui tgif te (prij^s thans 
ƒ5 ,50) . Series Chipa pas I en I I . 
. .Oostenrijk, Wipa-zegels en diverse w^Jdadigh^ii 

Spanje, Montse r ra t . ^J^&S^^^Sf,'-^ '-^iv^] 
Vroeger geleverd voor een klein pércenfagé boven nonTfnaal: 
België, Roode Kru is , ser ie 1918, Helmserie 1920 (2, 5, 10 f r . ) . 
Malta, nr . 53, 10 / - ( t hans niet beneden de ƒ100 te koop!) . 
Spanje, Roode Kru is ser ies . 
Enz., enz. 

Vraag t nog heden inlichtingen aangaande een 
N I E U W I G H E D E N - A B O N N E M E N T . 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel, 
HILVERSUM, , ! ^ j ^ S ^ . | ^ ^ ^ ^ ^ AMSTERDAM, 
Postbus 1. ^* - ^ " " ( T W ^ ê ^ ë c ^ t T ? a. d. N. Kerk.-^v 

( 4 2 2 % 

1935 
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 

^ ' v a n de zegels, oplaag-cijfers; koerndnur, alle Meiiren-nuances. alle 
^^tandinf/eii en typen, evenzoo van de portzegels, met de vergrootingen 
^'JXder typen dezer laatste zegels. Van Nederland 1852 bevat het 16 cliché's, 
l ' ^ ^ e l k e vergroot zijn. Tevens bevat het boek vervahchingen. punt-
lßi,«tempels en andere stempels, alsmede alle vUegposten van Nederland 

'^ên Koloniën op brieven'met prijzen. TMYidmail Iiidii' is toegelicht 
in diverse typen met cliché's; dito (hira^ao, alle La Quayra-segeU 
in verschillende typen. ■̂ :!̂ f *rf^%SaÄ'''*35^"'°=<i'*V\'''^'^ 

De prijs van dit b o e k d è e ^ W u ^ ^ ^ * v ^ i 2 l ï R y o ^ ^ ^ ^ % S ^ e h W * " 
50 cent plus 10 cent port en verschijnt in Februari a.s. Bestellingen zijn 
nu gewenscht, daar de oplage beperkt is. Wacht dus_ ni' <_voor dat 
U teleurgesteld wordt. Ziehier wat anderen over Aifm^^^ätriyven. 

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 Koloniënverzamelaar) 
nuttige gegevens vermeld en beschreven zijn.  Het Jbodt; js voor 

R I I I I F N f Ik bezit enveloppe Vliegramp „Uiver", 
welke ik wensch te ruilen tegen idem 

Vliegramp „Ooievaar". Verder bezit ik plm. 200 v e r » ^ ^ 
schillende stukken der HollandIndiëvIuchten, welke ik 
wensch te ruilen voor de idem IndiëHollandvluchten. 
Mancolijsten en inlichtingen onder no. 571 bij de Adm. van dit blad. 

Nederland en Koloniénverzamelaars onmisBaaï§i^5««&^»f^^.

^^.^:>^^ 5ta,>>rï 
"êdn^ ieder aan te 

' ik~rhilatelist: 
g^^ 'Wij zulW^, ^̂ _̂̂  

" raden dit boek aan te schaffen én te lezen, waarna men zeker 
meer van postzegels van Nederland en Kolonien 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 W ^ . 
KEIZERSGRACHT 478 (bij de Leidschestraat) A M S T E R D A M  C .  ^ 

NOG IS DE KANS NIET VERKEKEN! 
Zoolang de voorraad s t rek t , leveren wij nog : Lot „ P H I L E 

P A R T O U T " , het mooiste en goedkoopste sor t iment postzegels , 
ooit in eenig philatel is t isch blad aangeboden. Alleen de daar 
bij aanwezige zegels van Nederland en Kolonien, in p r i m a 
kwali te i t , s t aan meer dan ƒ 10,—, ca ta logus Neder landsche 
Hande la ren , welke waarde niet gezocht is in tand ingen of 
andere afwijkingen. W a a r d e van het geheele lot is l a a g 
gescha t t en mins te f 30,—, omvat ca. 2000 zegels, zeer in
t e res san t . Prijs slechts ƒ 10,35, franco aangeteekend. 

^^ Wij leveren BLANCO A L B U M B L A D E N , p r ima houtvrij 
Jj>apier, voor de volgende a lbums: Passend in Schwaneberger 

a lbums, n rs . 5228, 526, 527, 528, 529, 532, f o rmaa t 26 X 33 
C.M., met randlijn. Passend in Ederzeel Neder land en Koloniën 
album V, f o r m a a t 25 X SO'A c.M., zonder randlijn. Passend in 
Excelsior Neder land en Koloniën albums, 5A, 6A en 7B, for
m a a t 27 X 30 c.M., met randlijn. — Al deze bladen zijn ver 
kr i jgbaar me t opschr i f t : Neder land, Neder landsch-Indië , Cura-
gao en Sur iname ; ook geheel blanco; alles n a a r verkiezing. 
Beter papier en l age re prijs. P r i m a verpakking . Pri js per blad 
ƒ 0,03, 10 bladen ƒ0,25, 25 bladen ƒ0 ,55 , 50 bladen ƒ 1 , — , 
100 bladen ƒ1 ,75 ; alles franco. 

„ G L O B E " T A N D I N G M E T E R , zuiver en be t rouwbaar , m e t 
duidelijke gebruiksaanwijz ing, de beste die e r is, voor al le 

.«lezers van het Maandblad, na on tvangs t van 5 c. postzegel . 
^ ^ Wij offreeren n o g : 50 Argent in ië ƒ0 ,35 ; 100 id. ƒ0,75-; 200 

id., de l aa t s t e , voor ƒ2 ,50 ; 50 Ecuador , 90 % gebru ik t , ƒ0 ,80 ; 
100 id. ƒ 3 , — ; 25 Memel ƒ0,60; 50 id. ƒ1,30; 100 Joego-Slavië 
ƒ0 ,60; 100 Tsjecho-Slowakije ƒ0 ,50; 500 Oostenrijk ƒ 3 , — ; 
100 W u r t e m b e r g ƒ1 ,25 ; 100 Sovjet-Rusland ƒ 1 , 2 5 ; 50 Neder 
land ƒ0 ,15 , lOX ƒ 1 , — ; 100 id. ƒ0,50, l O x ƒ 4 , — ;200 id. 
ƒ 3 , — ; 50 N.-Indië ƒ 0,25, 10 X ƒ 2,—; 100 id. ƒ 1,10, 10 X ƒ 10,—. 
H a n d e l a r e n , \raagt voor het maken van uw pakketten Z a a n d a n > s c h e H e l i o c e l l 
ä o u v e r f e n , geschikt voor 25 tot 500 verschillende zegels, helder als glas, monstei gratis. 
Toezending van het gewensthte na ontvangst van het bedrag op giro 118330. 
Verzamelaars in Ned-Ind ie kunnen het lot „Philepartout" rechtstreeks ontvangen van 
onzen vertegenwoordiger voor Indie. W F. de Nieuwe, Societeitsweg 17, Malang 

Postzegelhandel „ T H E GLOBE", Zaandam, tel . 3854. (418) 

Neder land^ ' - ■ ' - ^ t 
1923-1934, alle kinderzege 
Idem in ro l tanding (31 w.) . 
1913, jub i l eum, ƒ 2,50 ^n,ƒ5,■ 

ma exx., i ^ ^ e l f ^ c r ^ i ^ j .  • • 
Curasao . 
1934 (300j. ves t ig ing) , 17 w., gebi 

SBrife(a)fc"iIidfckken van 4 . . 
Sur iname . ~^ 
1925, nood 
1926, idem, idenij 
Idem, in blokken 

pr i 

 2,50 

40,— 

ong. 4,— 
18,— 

Zendt ons Uw mancolijst van Nederland en 
Koloniën. Zeer billijke prijzen, ook voor 

speciali tei ten Nederland en Koloniën. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316,  Amsterdam. 

Postgjro 224451. (499) 

file:///raagt


TE KOOP GEVRAAGD 
tegen coniante betaling 
VERZAMELINGEN, 
groot of klein, zoowel 
van E U R O P A als 
BUITEN-EUROPA. 
Schrijft U ons even een 
briefkaart en wij komen bij U. 

P>©SiriiGllLHÄII©i 
ST.LUCIENSTEEG22, 
A M S T E R D A M , C. 
TELEFOON No. 3 3 2 0 3 . 
POSTREKENING 151986. 

(515) 

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

LUGANO (Zwi tser land) . 
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 * - 0,27 
Italië 1933, Balbo-brief naar Zuid-Amerika .^. .,^^Sy^-Ji-^>— 
ld. 1933, heilig jaar, nr. 325—329, 5 w., cpli* * %'^ , ' IC^ 1,40 
Italië en Koloniën 1932, Zeppelin Z.-Am.-tochten - 2,50—5,— 
Estland 1918, „Rakwere", 4 w., cpl. * -190,— 
Finland 1930, Roode Kruis, nr. 156—158, 3 W., cpl. * - 0,30 
ld. 1931, Pro filatelia, nr. 166 * - 0,35 
Liechtenstein 1918, Vaduz provisorium * - 5,— 
ld. 1929, Francois I, nr. 90—93, 4 w., cpl. * - 0,90 
Rumenië 1931, scouts, nr. 422—426, 5 w., cpl. * - 0,25 
Spanje 1931, Barcelona vliegpost-provisorium (opdr. 

„Republica"), 4 w., cpl. * •■?••.  20,— 
Id., op brief SS^^i- ■ ■ - 24,
Id. 1931—1932, Republica, 30 c , nr. 492 * . . . \ i  0,45 
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 uv, adres  0,50 
Ukraine 1919, alle zeldzaamheden, zooals foutdrukken 

en afwijkingen, in voorraad. Pr\js op aanvraag. 
Brazilië 1930, vliegpost „Condor", Zeppelin Brazilië

Europa en BraziliëU.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 1^5 franco (aan-
geteekerid ƒ1,20). J>-^.^is (3'73) 

Aan kenners en 
verzamelaars van 
mooie postzegels. 

Is het U b e k e n d j ^ ^ i ^ ^ ^ l 
mooiste voorraden zeldzame zegels der 
ENGELSCHE KOLONIEN bezit? 

Ik besteed mijn geheele persoonlijke 
aandacht aan de frischheid der zegels 
en men vindt m mijn voorraden alleen 
stukken in den best mogelijken staat. 

De prgzen zflii zeer billqk. De laagste 
marktprijzen voor deze soort van zegels. 

U zult in de meeste belangrijke col
lecties zegels vinden, welke door mijn 
handen zijn gegaan. 

Vraagt uw philatelistische vrienden, 
wat zij denken van de ^qhtzendingen 
van T. Allen. ^ ^}Ct^^, 

Ik heb ' ^pJI.©?'tijdvakken voorradig : 
19e en 20e eeuw. 

Zendt nifl Uw mancolflst. 
Zichtzendingen van rariteiten. 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. (509) 

VAN S E V E N T E R ' S POSTZEGELHANDEL, 
Keizerstraat (hoek Visschersdijk), Rot terdam, 
levert U A L L E S in a l l e e n prima kwaliteit, 

tegen lage prijzen. 
Zichtzendingen tegen referentien, ook volgens mancolijst. U^°) 

Nederland en Koloniën in typen en tandingen. 

TE KOOP postzegelverzameling, 1000 prachtex., Oud-Europa 
ter waarde Yv. fr. 95000,— en bevattende o. a. Baden 1 en 21, 
Beieren la, 22 en 36, Duitschland 21 en 27, Frankrijk 2, 6, 18 en 
33, Engeland 89, 105, 121 en 156, Hamburg en Hannover na
genoeg cpl. met veel randst. en op briefst.. Kerk. Staat 11 ong., 
Luxemburg 2a, 8, 11 en 28 ong., Hongarije 5 en 6, Oldenburg 
1, 3 en 14, Oostenrijk 119-135, El.-Lotharingen cpl., Noorwegen 
1, 9 en 13 ong., Portugal 109-123, Saksen 6 en 12, Wurtemberg 
5, 10, 15, 20, 29 en 35, Zwitserland 3a, 6, 24 en 55. 

Brieven onder nr. 568 aan de administratie van dit blad. 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 


