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U HEEFT LANG GEWACHT.... 
maar het wachten wordt beloond! 

— Het eerste deel van het nieuwe „Excelsior" 
Europa-album is verschenen. En het is iets 
móóis geworden ! 
— Het album is geheel door ons bewerkt; met 
alle wenschen van de Philatelisten, zooals wij die 
door onze langdurige ervaring hebben leeren ken
nen, is ruimschoots rekening gehouden. Door een 
vernuftig uitgedacht systeem is het album aan te 
passen aan de wenschen van iederen gebruiker ! 
— De bewerking is volkomen nieuw en origineel; 
in geen enkel opzicht lykt dit album op zijn 
buitenlandsche collega's ! Het is een Neder-
landsch album geworden, volkomen aangepast 
aan de wenschen en verlangens van den NEDER-
LANDSCHEN VERZAMELAAR! 
— Wij willen er niet teveel van zeggen. Wij 
raden U alleen maar: Vraag het eens op zicht ! 
Geheel zonder verplichting natuurlijk ! U kunt 
het bestudeeren en vergelijken, en U zult er 
zich zelf van kunnen overtuigen, dat er ietsi^» 
BIJZONDERS tot stand is gekomen ! ,-^ff&>^ / ^ 
— Vóór December zijn de andere 5 banden ook 
klaar. U kunt nóg inteekenen op het complete 
werk; VOOR ƒ7,— PER BAND ZENDEN WIJ 
U ALLE DEELEN ONMIDDELLIJK NA VER
SCHIJNEN FRANCO NEDERLAND TOE ! 
— Vraag het ter inzage, dit prachtwerk, ge
garandeerd van zuiver 

Nederlandsch Fabrikaat! 
Nederlandsche Tekst, 
Nederlandsche bewerking! 
— U zult versteld staan ! 
— Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt 
door de 

N.V. Hekkers Postzegelbanilel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 

beëedigd! Makelaar en Philatelistisch Expert. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON US24. _ POST6IKO 21278. 

Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische 
belangen naar beste weten te behartigen ! 

(534) 

J. K. RIETDIJK, Den Haag, 
AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP 

LANGE POTEN 15a. 
Telefoon 117020 — Postrekening 117396. 
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te 's-Oravenhage, in Hotel „Victoria", Spuistraat. 

Deze belangrijke veiling bevat een bijzonder mooie 

EaropaVerzameling 
waarbij vele Rariteiten. 

Zoo U onze veilingcatalogi niet regelmatig 
ontvangt, wacht niet tot het laatste moment 
met Uw aanvraag om toezending hiervan. 

Doet het direct! 

J.K. RIETDIJK, Den Haag, 
LANGE POTEN 15a. 

(530) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



6 9 e POSTZEGELVEILING 
6 , T , 8 e n 9 iVle i 1 9 3 S , 
telkens des avonds 7 uur 30, 
in Hotel „POLEN", ROKIN 14-16, 
T E A M L S T E R D A / V I . 

Deze zeer belangrijke veiling bevat öT'ip.f 

Piachtcollectie Hedeiland en Koloniën, 
GROOTE WERELDVERZAMELING, als 
mede APARTE ZITTING „DIVERSEN", 
w. o. talrijke B O E K J E S MET ZEGELS, 
^ ï ï k 250-prachtige RESTANTVERZAME-
. ^ S ^ ' " ^ : ' LINGEN, enz., enz. 

Geïllustreerde catalogus wordt gratis en franco op aan
vraag toegezonden ! '«r: ' .«^, 

B ^ * Voor de dit seizoen nog plaatsvindende 
70e veiling kunnen bflvoegingen tot 24 April 
a.s. nog worden aangenomen. Toezendingen 
worden gaarne omgaand tegemoet g^ien. 

WyW-
Voor daaropvolgende veilingen kan regelmatfg -Woorden 
ingezonden. Arrangementen voor de a.s. September-
veiling kunnen nu reeds worden getroffen. — Voor 
grootere objecten kan persoonlijke bespreking ten uwent 

plaats vinden. » 
Vraagt de gunstige veilingconditiesJ^s»^-— 

VLUGGE, CONTANTE AFWIKKELING, 
terwijl bij belangrüke objecten, op verzoek, gaarne 

voorschot wordt verstrekt. 
DISCRETIE WORDT DOOR MIJ 
TEN VOLLE GEWAARBORGD ! 

MAX POOL, 
VEILINGHOUDER SEDERT 1918. 

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

VAN SEVENTER'S POSTZEGELHANDEL, 
Keizerstraat (hoek Visschersdijk), Rotterdam, 
levert U ALLES in a l leen prima kwaliteit, 

tegen lage prijzen. V'f^v" 
Zichtzendingen tegen referentiën, ook volgens maiïeolijst. (s'°) 

Nederland en Koloniën in typen en tandingen. 

Zoo juist verschenen! 
Aanvul l ing op 

-► f 
■ er 

RIJSLIJST Nederland 
en Koloniën 1934|'35, 

nr. 10, geheel compleet met tandingen 
Postzegel en 
Albumhandel 
M. A. MANUSKOWSKI, Wagenstraat 105, Den Haaa. (m) 

en typen. Prijs f 0,25, inclusief suppl. 
en prijswijziging. — Toezending franco. 

Wij zijn van meening, dat wij niet in gebreke zijn gebleven 
onze aanbieding „PHILEPARTOUT" onder de aandacht van 
de lezers van dit Maandblad te brengen. 

Wij zijn van meening, dat het thans de laatste maal moet 
zijn, dat wij nog commentaar geven aangaande de superioriteit 
dezer collectie. — Wij zijn van meening, dat dit de grootste 
prestatie is, welke wij tot op heden leverden en deze de waar
deering verdient van lederen postzegelverzamelaar. — Wij z\jn 
van meening, dat deze prestatie door geen enkelen handelaar, 
noch binnen noch buiten onze grenzen, overtroffen noch ge
evenaard kan worden. — Wij zijn van meening, dat de z.g. 
koopjes op veilingen, vergeleken bü ons lot „Philepartout", 
voor den belachelijken pr^js van ƒ 10,35, in het niet verzinken. 

De twee laatste annonces hebben uw aandacht gevraagd, 
dat de kans nog niet verkeken was, en ze is er nóg! Tast toe! 

WAT IS THANS UW MEENING ? 
Nu kur.' gij nog zeggen: „Wat maal ik om üw meening." 
Dus u twijfelt nóg, en daarom bestelde u nog niet? Ziehier 

dan do meening van een ander, neutraal en ongevraagd van 
een onzer cliënten. Mogelijk kan deze meening u te hulp komen. 

De heer J. Dijk, Comviastraat 36, Den Haag, schrijft ons 
woordelijk: „Hierbij bevestig ik de goede ontvangst van uw 
pakket „Philepartout". Voor den inhoud ervan, zoowel wat 
kwaliteit als kwantiteit betreft, heb ik niets dan lof!" 2000 
zegels circa, slechts ƒ10,35. Een kooper zegt: Niets dan lof! 

Dit was ons laatste commentaar aangaande lot „Phile
partout". Met tevredenheidsberichten zouden wij nog een paar 
pagina's kunnen vullen. Een willekeurig lot als proef uit-
geplakt en laag geprijsd, bracht als resultaat een bedrag van 
ruim ƒ 40 op. Een schatting als waarde van ƒ 30 is dus niel 
overdreven. Ieder, die deze enorme en interessante collectie 
nog wenscht te ontvangen, bestelle omgaand lot „Philepartout" 
hetwelk franco aangeteekend toegezonden wordt, na ontvangst 
van het bedrag op giro 118330 of per postwissel. — Voor ver
zamelaars in Ned.-Indië een dubbel buitenkansje, rechtstreeks 
verkrijgbaar by onzen vertegenwoordiger voor Indië, den heer 
W. F. DE NIEUWE, Societeitsweg 17, MALANG. (605) 
— Postzegelhandel „THE GLOBE", ZAANDAM, tel. 3854. -



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 21 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 28 TENTOONSTELLINGEN. 

14e Jaargang. Breda, 16 April 1935. Nr. 4 (160). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 „ - 17,50 1/9 „ - 5,50 
1/3 „ - 12,50 1/12 „ - 4,50 
1/4 „ - 10,— 1/16 „ - 4,— 
1/6 „ - 7,50 1/18 „ - 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveei achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De adminis t ra t ie behoud t zich het 
recht voor adver ten t ien , zonder opgaaf 
van redenen, ter p laats ing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
Maastricht; al wat Nederland en Kolonien betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G. Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam; buitenlandsche poststukken 
aan J . J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 2jr, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H . L, S. Adama, Bij level dsingel 35, Nijmegen. 

Eerelid der Redactie: H, J. Spitzen. 
Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, ir G. van Caspel, W. P. Costerus, 

L. van Essen, M. J. baronesse van Heerdt-Kolfï, J. A. Kastein, K. E. König, J. G. MÜlaard, 
mr. J. H . van Peurscm, Leon de Raaij. 

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

PHILATELISTISCHE PROPAGANDA 
ONDER DE JEUGD. 

Over dit onderwerp zün, vooral in de laatste jaren, liters 
inkt verschreven. Ook in dit blad is over de propaganda onder 
de jeugd herhaaldelijk het voor en tegen uiteengezet. Toch 
bestaat er alle aanleiding toe om deze zaak wederom publiek 
te behandelen, eerstens wijl zij van groot belang is te achten 
en in de tweede plaats, omdat de Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars in zijn vergadering 
van 8 September j.l. besloten heeft een speciale commissie te 
benoemen, welke t.z.t. een rapport zou uitbrengen in welke 
banen deze propaganda ware te leiden. (Terzake zij verwezen 
naar bladz. 177 van den vorigen jaargang). 

Uit de op genoemde vergadering gevoerde besprekingen, 
mag ongetwijfeld de conclusie worden getrokken, dat de Phi
latelie er baat bij heeft, of zoo men wil, het voor haar een 
levensbelang is, dat regelmatig en ononderbroken nieuw bloed 
wordt toegevoerd. Slechts één der sprekers was de meening 
toegedaan, dat het een psychologische fout was, iemand het 
verzamelen te willen „leeren". Van meer dan een zijde werd 
er voorts nog op gewezen, dat de belangstelling der heden-
daagsche jeugd naar andere dingen uitgaat. Wij zullen aller
eerst deze twee bezwaren bekijken. 

Wij scharen' ons terstond aan de zijde van hen, die de over
tuiging zijn toegedaan, dat men iemand het verzamelen niet 
kan leeren. En het mag ook nimmer het doel der jeugdpropa-
ganda zyn om in deze richting werkzaam te zijn, daar elk 
pogen om het verzamelen bij te brengen aan hen, die voor de 
postzegels niets voelen, mislukken moet of tot groote teleur
stelling van beide partijen zal leiden. Doch de voorgestane 
propaganda dient met zorg te worden ingezet bij hen, van wie 
men weet, dat zij reeds „aan postzegelverzamelen doen^ die 
dus bereids hebben getoond, dat zij, voor korten tijd of Dlij-
vend, onder de bekoring zijn gekomen van de aantrekkelijk
heden in het verzamelen opgesloten. Het gaat er dus niet om 
een vreemde stof op goed geluk over te enten op een willekeu
rig iemand, doch om hen, die van voorliefde voor de postze-
geltjes reeds blijk gaven, te leiden in de juiste richting, door 
anderen en meerervarenen te doen voorlichten, hen te wijzen 
op onvermoede aantrekkelijkheden. Dus geen psychologische 
proefnemingen op jongelieden, die op willekeurige wijze en 
op goed geluk bijeen zijn getrommeld en die de propagandisten 
nu maar eens zullen gaan behandelen als een soort proefkonijn. 

Wie niets voor het verzamelen van postzegels gevoelt late 
men dus buiten deze propaganda, evenals de categorie, die 
een tweede spreker op het oog had en waarvan de belang
stelling naar andere zaken uitgaat. 

Nog werd in de Bondsvergadering gewezen op het vaak 
teleurstellend verloop bij de jeugdige enthousiasten, die met 
veel animo waren begonnen en na korten tijd er het bijltje bij 
neerlegden. Slechts een klein aantal getrouwen bleef. 

Is het juist niet de vorming dezer kleine Gideons-bende, die 
het loon inhoudt voor het door de propagandisten verrichte 

werk? En behoeft het ontmoedigend te zijn, dat zoo vele 
jonge verzamelaars na korten of langen tijd de nhilatelistische 
jeugdliefde ontrouw worden? Wat hebben de meesten onzer 
in hun jeugd niet verzameld en wat is daarvan als regel over
gebleven? Waar zijn de met zooveel liefde en zorg bijeen
gebrachte vlinder- en eierenverzaraelingen gebleven, het aqua
rium, herbarium, enz., enz.? Slechts enkelen hebben op dit-
werk hunner jeugd in latere jaren voortgebouwd; mogen wij 
van de jeugdige postzegelverzamelaars dan wat anders ver
wachten? Met hoeveel animo en met welk groot succes men 
dan ook propaganda voert, men dient zich vertrouwd te maken 
met de teleurstellingen, die zich op elk gebied der jeugdlief-
hebberjjen voordoen. 

Wanneer men zich de vraag stelt, of inderdaad propaganda 
onder de jeugd gewenscht is, dan dient men voor alles zich-
zelven te bekennen welke motieven daarbij voorzitten in geval 
van een bevestigend antwoord. Het eigenbelang of dat eener 
bepaalde klasse kan doen besluiten tot een ja. Het spreekt 
toch vanzelf, dat b.v. de postzegelhandel eerder geneigd is 
tot het maken van propaganda dan de allround verzamelaar. 
Het zü verre van ons den handel hiervan een verwijt te 
maken; het is voor dezen min of meer een bestaanskwestie, 
dat steeds nieuwe verzamelaars zich aanmelden. Al maken 
wjj er met genoegen gewag van, dat talrijke handelaren naast 
het zakelijke het idiëele hoog houden, toch is hun propa-
ganda-ijver ten nauwste verbonden met de belangen van hun 
stand. Een zuiver standpunt tegenover deze materie kan men 
dan ook naar ons gevoelen slechts verwachten bij hen, die 
zoozeer overtuigd zy'n van het nut en de aantrekkelijkheden 
der Philatelie, dat zij zich belangeloos tijd en moeite willen 
getroosten om den aanleg bij de jongeren voor het verzamelen 
aan te wakkeren en in goede banen te leiden. Dat zij daarbij 
steun en voorlichting kunnen erlangen van den bona-fiden 
handel, valt toe te juichen. 

Wie zich dus op het gebied der jeugd-propaganda wil be
geven, make het eerst bij zichzelven uit of zijn liefde tot de 
Philatelie zoo zuiver en groot is, dat hij niets liever wil dan 
anderen daarvan deelgenoot te maken. Dan ook is hij gehar
nast tegen de teleurstellingen, waarop wij reeds wezen. 

Deze waarachtige genegenheid zal dan ook geen beletsel 
zijn om naast de aantrekkelijkheden der philatelie te wijzen 
op de keerzijde dezer glanzende medaille, de jeugd te waar
schuwen tegen gevaren van elders en van binnen uit. Geen 
kleine schelmerijen bedreven om in het bezit te komen van 
een begeerd stuk. Hiertegen kan niet ernstig genoeg worden 
gewaarschuwd, want hoe gemakkelijk worden deze „handig
heidjes" bedreven, helaas zoo vaak tot blijvende schade van 
het jeugdig gemoed. 

Zij, die zich op idiëele gronden dan geroepen gevoelen tot 
voorlichting der jeugd, zullen geen aanwijzingen noodig heb
ben bij de behandeling der uitgebreide stof. Welke perspec
tieven aan vermeerdering van aardrijkskundige kennis, ge
schiedenis van landen en volken, muntsoorten, flora en fauna, 
enz., enz. openen zich hier. Dan het aanmoedigen van netheid, 
orde en regelmaat. 
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Doch hoe belangwekkend dit alles ook moge zij'n, de j'eug-
dige verzamelaar streeft naar uitbreiding van zijn collectie. 
Hier treedt het juiste beleid van den propagandist naar voren. 
Aan hem de taak eiken h a n d e l uit te sluiten en zijn dis
cipelen te doordringen van den sportleven geest, die het mo
gelijk maakt, dat bij ruiling van zegels ook het een-ander-
genoegen-doen zijn waarde heeft, al staat deze niet uitge
drukt in prijscourant of catalogus. 

Naast de uitingen van teleurstellingen op de Bondsverga
dering, was gelukkig ook nog een ander geluid te beluisteren: 
dat van voldoening bij de propaganda. In verschillende later 
gevoerde gesprekken is ons gebleken, dat er inderdaad aan
leiding is tot optimisme, wanneer de propaganda slechts op 
de juiste wijze wordt aangepakt. Het plaatsen van een oproep 
om deel te nemen-aan het verzamelen door de jeugd, meenen 
wij, op grond van de verstrekte inlichtingen, te moeten ont
raden. De leden en bestuurderen der vereenigingen doen naar 
onze meening het beste enkele jongelui, van wie zij weten 
dat zij verzamelen, uit te noodigen tot een bijeenkomst, uiter
aard met goedvinden der ouders. Slaagt men daarin en heeft 
deze eerste bijeenkomst de jeugd geboeid, dan kan men een 
stap verder gaan door deze eerstelingen te verzoeken een 
volgende keer kennissen-jeugdige verzamelaars eens mede te 
brengen. 

Is de animo voldoende en mag men verwachten, dat deze 
blijft, dan eerst ga men over tot het oprichten eener jeugd-
afdeeling. Vanzelfsprekend, dat hierin de ouders moeten wor
den gekend. 

De weg naar het hart van den man gaat via de maag, 
wordt wel eens gezegd; in dit verband moge de variant 
dienen: de weg naar het hart van den jeugdigen verzamelaar 
loopt via zijn verzameling. 

Men zorge dus voor eenige tastbare aantrekkelijkheden 
tijdens elke bijeenkomst, in den vorm van nu eens enkele post-
zegeltjes, dan weer van een insteekboekje of een doosje gom-
papiertjes, enz. enz. 

Wie de jeugd wel eens in haar philatelistische bedrijvigheid 
onder deskundige leiding heeft gadegeslagen, zal voor dit 
enthousiasme gaarne een klein offer brengen in den vorm 
van wat goede doubletten, een jeugdalbum of iets dergelijks. 
Op deze wijze kan men dan de behulpzame hand bieden aan 
hen, die hun tijd en moeite geven om de aantrekkelijkheden 
onzer mooie liefhebberij over te planten op hen, die blijk geven 
dat zij daarvoor geschikt zfn. v. B, 

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

BELGIË. 

Ten bate van het Nationaal Steuncomité verschenen op 10 
dezer de frankeerzegels: 

35 -\- 15 centimes, groen. 
70 -f 30 „ granaat, 
fr. 1,75 + 50 c , blauw. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Het zegelbeeld — op de afbeelding vergroot — geeft de 
portretten weer van de drie Belgische prinsjes. De extra toe
slag dier uitgifte komt ten goede aan genoemd comité, waar
van koningin Astrid beschermvrouwe is. 

Den heer Van Caspel dank voor onverwijlde toezending en 
bericht. 

BOLIVIA. 

l/inKRlOStSBOUVU 

iRsS 
V | 
1 

m 

Luchtpostzegels in nieuwe teekening, 
volgens afbeelding: 

5 centavos, bruinrood. 
10 „ dongergroen. 
20 „ violet. 
30 „ blauw. 
50 

1 bolivar, 
^'A „ 
2 
5 

10 
Frankeerzegel 

15 centavos, 

oranje, 
geelbruin, 
geel. 
rood. 
groen. 
bruin. 
portret M. Baptista: 
violet. 

BRAZILIË. 
Portzegel in de koerseerende teekening: 

600 reis, oranje. 
Het papier toont een of meer letters van Casa da Moeda. 
CHAMBA. 
Opdruk Chamba State op onderstaande frankeerzegels der 

koerseerende uitgifte van Britsch-Indié: 
yi anna, donkergroen. 
1 „ bruin. 

Met denzelfden opdruk en Service dier uitgifte: 
2 annas, vermiljoen. \ 

CHILI. 
Luchtpostzegel, vliegtuig in den storm: 

30 centavos, sepia. 
Papier met het meervoudig watermerk vijfstralige ster. 
COLUMBIA. 

ta 1̂9 
( fl^HHH E ffl^^^^ffij 

^Kj 
IBHI I 
^^I^BHHrïi 1 i.i(!i','i.'!.'iti'iiTri.i^Yiii 1 

Hierbij geven wij een drie- " - - . . _ - -
tal afbeeldingen van de in 
het vorige nummer ver
melde sportserie. 

Voor de nieuwe lezers zij 
vermeld, dat deze bestaat 
uit de waarden: 2, 4, 5, 7, 
8, 10, 12, 15, 18. 20, 24, 
50 centavos, 1, 2, 5 en 10 
pesos. Hiervan zijn de 5 tot en met 20 centavos gedrukt 
in liggend, de andere waarden in staand formaat. 

Frankeerzegel, gezicht op oliebronnen: 
2 centavos, karmijn. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Opdruk op onderstaande waarden der Merino-serie van 1933: 

8 c. op 7 c. 
15 „ „ 10 „ 
30 „ „ 8 „ 
45 „ „ 20 „ 
70 „ „ 50 „ 

ultramarijn, 
geeloranje. 
groen.. 
rose, 
olijfgroen. 
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wm^^i^nw 

De opdruk is in zwart aangebracht op de 20 centavos, op 
de andere in karmijn. 

De oplaag beweegt zich tusschen 150.000 stuks voor de 8 
en 15.000 voor de 70 centavos. 

DUITSCHLAND. 
Op 17 Maart j.1., den gedenkdag voor 

de gevallenen in den grooten oorlog, ver
schenen twee speciale zegels, beide vol
gens afbeelding: 

6 pfennig, blauvs'groen. 
12 „ bruinrood. 

De teekening stelt een frontsoldaat 
voor en is afkomstig van den sierkunste
naar Mjolnir. Bovenaan staat „Heldenge
denktag 1935"; het papier toont het 
watermerk hakenkruis. 

Met den verkoop werd op 15 Maart 
begonnen; de oplaag der zegels is be
perkt; op de meeste kantoren zijn zij 
reeds uitverkocht. 

Den heer Van Caspel dank voor onverwijlde toezending. 
EGYPTISCHE SOUDAN. 

Waarde-opdrukken op onder
staand luchtpostzegel in de 
koerseerende teekening: 

TYi piastres op 4K P-, grijs 
en bruinrood. 

10 piastres op 4% V-r grijs 
en bruinrood. 

ESTLAND. 

Frankeerzegel in het leeuwen-type: 
15 santimu, karmijn en gr^js. 

In nieuwe teekening, oogster: 
3 kronen, bruinzwart. 

GROOT-BRIT ANNIE. 

Vervaardigd naar het 
fotogravure-procédé ver
schenen de frankeer-
zegels: 

2% p., donkerblauw. 
3 „ violet. 

HOLKAR. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, portret van 

den maharajah: 
1% anna, groen. 

HONDURAS. 
Opdruk Habilitado 1935-1938 op onderstaande dienstzegels 

der uitgifte 1931: 
1 centavo, ultramarijn. 10 centavos, groen. 
2 centavos, bruinviolet. 15 „ grijsgroen. 
5 „ bruinolijf. 20 „ bruin. 
6 „ roodoranje. 50 „ donkerviolet. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

MANDSJOEKWO (Maart 1935). 

IX M 'Ml 

'^^ï^mm'M 
Waarde-opdruk in Chineesche karakters op frankeerzegels 

der uitgifte 1932: 
3 fen op 16 fen, blauwgroen. 

Met het nieuwe opschrift zijn te melden: 
9 fen, vermiljoen. (Pagode). 

15 „ scharlaken. (Keizer). 
18 „ blauwgroen. (Keizer). 

PARAGUAY. 
De in het Februari-nummer vermelde serie opdrukken werd 

aangevuld met: 
1 peso, geelgroen. (Opdruk C). 

Het luchtpostzegel van 1931, Yvert nr. 43, werd in ge
wijzigde kleur uitgegeven: 

10 pesos, blauwgroen. 
PERU. 
De 2 centavos der uitgifte 1932-1934, Yvert nr. 279, ver

scheen in groen. 
PHILIPPIJNEN. 
De in het December-nummer van den vorigen jaargang aan-

gekondigde nieuwe serie frankeerzegels is thans verschenen: 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
16 
20 
26 
30 

1 
2 
4 
5 

centavos, karmijn. 

peso, 
pesos, 

yi 

donkergroen. 
bruin. 
violet. 
rood. 
zwart. 
blauw. 
bruinolijf. 

• zwartblauw. 
vermiljoen. 

zwart en oranje. 
zwart en bruin. 
zwart en blauw. 
zwart en groen. 

De zegels dragen het dubbele opschrift „United States of 
America / Philippine Islands". Zu toonen ons enkele middelen 
van bestaan der bewoners (parelvisscherij, rijstaanplant, enz.) 
alsmede historische gebeurtenissen (landing van Magelhaen, 
zeeslag in de baai van Manilla, enz.). In het volgend nummer 
brengen w|j eenige afbeeldingen. 

RUMENIE. 

^mummmmmmmmif^mirmm 

Ter herinnering aan den 
150 jaar geleden, verscheen 
opstand tegen Hongarije, 
onderstaande serie: 

1 lei, violet. 
2 „ groen. 
6 „ bruinzwart. 

10 „ helderblauw. 
De zegejs zijn alle in het 

afgebeelde formaat; ziJ 
worden alleen in complete 
series verkocht. De oplaag 
bestaat uit 200.000 series. 

Men ziet er de vrüheidshelden Crisan, Horia en Closca op 
afgebeeld. 

De zegels dragen tot onderschrift „Martir al neamului" 
(martelaren van het volk). De drie Rumeensche boerenaan-
voerders Crisan, Horia en Closca stookten onder de regeering 
van keizer Jozef II in Zevenburgen de Rumeensche boeren op 
tegen de heerschende klasse. Zij werden gevangen genomen 
en op 28 Februari 1785 in Karlsburg (thans Alba Julia) ter 
dood gebracht. 

M M M É É M É É A É M M M M M 
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In de gewone uitvoering en met het 
nummer 4a verscheen het toeslagzegel 
voor Barcelona: 

5 centimos, geelgroen en bruin. 

TRIPOLIS. 

■ H H H I ■ ■ ■ ■ H M 
^ j 
1 iDfFltRACAMPIONAfilAl i 
K |l035 A XII 

m 

\\M 
É U j ^ ^ p 
ilv^ A 
r 1 **« 
E [ «. ■' 

| | (?o. 
E . . . . . . . 

TRIPI3 1 
' j» 1 

v" 1 
Éi'Vi 1 
■jiln/*'^ * S 
s ^ " * " '* 1 

T 1 

"S i 
. :  .  l 

E IDCFIERACAHPIONAIIU 1 
1,1953 » m TRIPO 1 

°̂̂ JH 1 
I^^^^SI 

De 9e jaarbeurs bracht de gebruikelyke series frankeer
en luchtpostzegels. 

Eerstgenoemde bestaat uit de waarden: 
10 + 10 c , lichtbruin. 
20 + 10 „ rose. 
50 + 10 „ violet. 
75 j 15 „ donkerrose. 

1 1. 25 + 25 c , grijsblauw. 
2 1. + 50 c , zwart. 

Alle zün gedrukt in staand formaat; zij geven, behalve den 
afgebeelden katoenboom, een inlandsch fluitspeler weer en 
een sjeik. 

Luchtpostzegels: 
25 + 10 c , grijsolijf. 
50 4 10 „ lilablauw. 

1 1. + 25 c, grijsblauw. 
2 „ + 30 „ rose. 
3 „ + 1 1. 50 c , bruin. 

10 „ j 5 „ roodviolet. 
De 25 c. en 3 lire zijn gedrukt in staand, de andere waarden 

in liggend formaat. 
Behalve de weergegeven teekeningen brengt deze serie een 

groepje kameelen in de woestijn. 

TURKIJE. 
Weldadigheidszegel, opdruk roode halve maan op frankeer

zegel in het landkaarttype: 
2;!^ kurus, bruingeel. 

URUGUAY. 
Luchtpostzegels in de koerseerende teekening, gevleugeld 

paard: 
50 centimos, blauwgroen. 
62 „ oiyfgroen. 

ZUIDAFRIKA. 
Onderstaande waarden der frankeerzegels verschenen, naar 

het jongste Bulletin Mensuel meldt, in rotogravure en voor 
enkele in afwijkende kleuren: 

Tekst South Africa: 
4 pence, bruinrood. 
1 shilling, blauw en bruin. 
2 sh. 6 p., kastanjebruin en groen. 
5 shillings, groen en zwart. 

Tekst Suidafrika: 
4 pence, bruinrood. 
1 shilling, blauw en bruin. 
2 sh. 6 p., kastanjebruin en groen. 

Het toegepaste procédé kenmerkt zich door minder ver
zorgden druk; voorts geven de teekeningen enkele kleine 
verschillen. 

Dezelfde bron meldt het dienstzegel, opdruk Official res
pectievelijk Offisieel (van boven naar beneden) op boven
genoemd frankeerzegel: 

2 sh. 6 p., kastanjebruin en groen. 
Achter den opdruk ontbreekt een punt. 

V. B. 

^ieii^c Dit̂ iften 
Pplaa^cjjfers,ea3.i 

AUSTRALIË. 
In den loop dezer maand verschijnen twee zegels in de 

waarden 2 pence en 1 shilling, ter herinnering aan de landing 
der Australische en NieuwZeelandsche troepen (Anzac) op 
Gallipoli (25 April 1915). De zegels zullen een afbeelding 
van een cenotaaf brengen. 

DUITSCHLAND. 
Ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling te Konings

bergen, de zoogenaamde Ostropa (25 Juni  3 Juli a.s.), zal 
een speciaal blok worden uitgegeven, waarop de frankeer
waarden 3 pfennig (slot Allenstein), 6 pfennig (Tannenberg), 
12 pfennig (Königsberger slot) en 25 pfennig (burcht Heils
berg). 

Dit blok wordt slechts verkrijgbaar gesteld op vertoon van 
een entreekaart; het wordt voorts belast met een toeslag ten 
bate van de „Nothilfe", zoodat de totaalprijs 1,70 mk. be
draagt. Professor Marten is met het ontwerpen der teeke
ningen belast. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
De in het Decembernummer van 1934 vermelde Gordon 

Pacha serie is op 30 Maart j.l. buiten omloop gesteld. 
ENGELSCHE KOLONIEN. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN 
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Met verwijzing naar het medegedeelde op blz. 28 van dezen 
jaargang, geven wij hieronder een aanvulling op de lijst van 
de zegels, welke op 6 Mei a.s. zullen verschijnen. 

Australië: 2, 3 pence en 1 sh. 4 p., alle met portret van 
den koning. 

Britsch-Indië: yi, %, 1, 2>^, 3K, 8 annas en 1 rupee. 
Canada: 1, 2, 3, 4, 10 en 15 events, waarop verschillende 

leden der koninklijke familie zijn afgebeeld, alsmede Windsor 
Castle en het koninklijke jacht Britannia. 

Marokko (Britsche kantoren): K, 1, IK en 2K pence; idem 
Pransche munt: 5, 10, 15 en 25 centimes; idem Spaansche 
munt: 5, 10, 15 en 25 centimos; idem opdruk „Tangier": 
j4, 1 en IK pence. 

Nieuw-Zeeland: }i, 1 en 6 pence. 
Zuid-Afrika: 1, 2, 3 en 6 pence, alle volgens afbeelding. 
Zuid-Rhodesia: 1, 2, 3 en 6 pence, alle volgens afbeelding. 
Zuid-West-Afrika: 1, 2, 3 en 6 pence. 
FRANKRIJK. 
Binnenkort verschijnt een frankeerzegel in de waarde 

3,50 francs (port voor een aangeteekenden brief voor het 
buitenland), met een gezicht op St. Trophimes. 

INDO-CHINE. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons de op handen zijnde 

uitgifte van twee series frankeerzegels, elk van 12 waarden 
(1 cent - 2 piastres). Op de eene zal de beeltenis prijken 
van den keizer van Annam, Bao-Daï, op de andere die van 
den koning van Cambodsja, Monivong. 

De zegels zullen worden vervaardigd door de bekende 
drukkerij Boulevard Brune, in een oplaag van 50.000 series 
voor elke soort. 

ITALIË. 
Ter gelegenheid van het binnenkort te Rome te houden 

wereldcongres van het Esperanto, verschijnt een speciale 
serie van 4 waarden. 

LEEWARD-EILANDEN. 
Van de frankeerwaarden 4, 5 pence, 2/6, 3 / - en 4/- is de 

verkoop gestaakt. 
LUXEMBURG. 
1 Mei a.s. verschijnt een serie van 15 waarden, welke tegen 

dubbelen prijs wordt verkocht en waarvan de extra bate ten 
goede komt aan het internationaal fonds voor steun aan 
intellectueelen (? ) . De zegels zullen o. a. weergeven een 
beeldhouwer, ingenieur, journalist, enz. 

De waarden zijn: 5, 10, 15, 20, 35, 50, 70 centimes, 1, 1%, 
1%, 2, 3, 5, 10 en 20 francs. 

De uitgifte van portzegels in de waarden 35 en 70 centimes, 
alsmede van een frankeerzegel ad 70 centimes met het portret 
der groothertogin, is aanstaande. 

MADAGASCAR. 
Hier zijn binnenkort luchtpostzegels te verwachten. 
PERU. 
Het 300-jarig bestaan der stad Ica zal eveneens herdacht 

worden door de uitgifte van een speciale serie van 7 waarden 
(4 centavos - 1 sol). 

PERZIE. 
De in het vorige nummer vermelde herinneringsserie is 

buiten koers gesteld. Zij was slechts één maand in omloop. 
PORTUGAL. 
Binnenkort verschijnen vier frankeerzegels in nieuwe teeke-

ningen: tempel van Diana en het portret van Infante Don 
Henrique. 

SENEGAL. 
Een serie luchtpostzegels is op komst. 
SAN MARINO. 
Ter herinnering aan den honderdsten sterfdag (21 Juni 

1835) van Melchiorre Delficio, schrijver van de geschiedenis 
van San Marino, verschijnt binnenkort een serie van 11 waar
den in twee teekeningen. Zij wordt gedrukt door Bradbury, 
Wilkinson & Co. te Londen. 

SAARGEBIED. 
Nu de zegels van dit gebied meer dan gewone belangstelling 

trekken, geeft de Berner Briefmarken Zeitung van Maart j.1. 
de oplaag- en verkoopcijfers van de weldadigheidszegels der 
verschillende uitgiften. Deze zijn: 

Oplaag in Verkoop in 
complete series: complete series: 

1926 224.000 77.961 
1927 127.000 62.611 
1928 15.000 15.000 
1929 40.000 40.000 
1930 30.000 30.000 
1931 100.000 30.042 
1932 100.000 23.676 
1933 60.000 29.015 
1934 100.000 38.478 
1935 40.000 40.000 

TRINIDAD. 
Door de uitgifte van de nieuwe frankeerzegels met de munt-

aanduiding in cents, beschreven in het vorige nummer, is aan 
het voortbestaan der vorige uitgifte een eind gekomen. De 
restanten daarvan werden vernietigd. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Op blz. 50 van het vorige nummer gaven wij met een enkel 

woord reeds onze verwondering te kennen over het onwaardige 
gedoe om bij elke gelegenheid, te pas of te onpas, ongetande 
velletjes uit te geven. Dit wees er bereids op, dat er iets 
niet geheel in orde was. 

Onze getrouwe correspondent, de heer Abma te Grand 
Rapids, schrijft ons thans in een uitvoerigen brief, hoe in de 
groote republiek den laatsten tijd door vooraanstaande per
sonen in dergelijke ongetande zegels is gezwendeld en hoe 
iemand van gezag zich niet ontzien heeft een vel ongetande 
zegels, dat hem bij wijze van attentie door den directeur-
generaal der posterijen was geoffreerd, tegen hoogen prijs 
te verkoopen. Verschillende philatelistische vereenigingen heb
ben tegen deze handelwijze geprotesteerd en het gevolg is, dat 
binnenkort onderstaande zegels ongetand zullen verschijnen 
en wel in een oplaag van 10.000 vellen van 200 stuks van 
elke waarde. Men hoopt daardoor de speculatie den kop te 
kunnen indrukken. Het ware heel wat eenvoudiger geweest 
nimmer met de uitgifte van dergelijke ongetande zegels te 
zijn begonnen. 

Binnenkort zullen dan ongetand verschijnen: 3 cents violet 
(Yvert nr. 319); 1 cent groen en 3 cents violet (nrs. 320-321); 
3 cents violet (nr. 322); 3 cents blauw (nr. 323) in blokken 
van 4 stuks; alle van 1933. Voorts het moederdag-zegel van 
]934, 3 cents violet (nr. 326); 3 cents violet (ontdekking van 
Wisconsin, nr. 327). De Nationale Parken serie zal worden 
herdrukt in ongetande blokken van 4 stuks; het expresse-
luchtpostzegel, 16 cents blauw, verschijnt eveneens ongetand. 

Het is te hopen, dat het tot de hoogere regionen doordringt 
welke schade deze handelwijze toebrengt aan het aanzien van 
de post. 

Het 300-jarig bestaan van den staat Connecticut zal binnen
kort een herinneringszegel van 3 cents brengen, waarop de 
stad Wethersfield is weergegeven. Daar was de plek, waar 
de eerste kolonisten zich vestigden. 

V. B. 

NederlaiKï en 
Overzeesche 
Gewesten 

NEDERLAND. 
Een portzegel van 30 cent verschijnt. 
Binnenkort zal worden uitgegeven een portzegel van 30 

cent. Deze waarde is noodig geworden door een nieuwe wijze 
van verantwoording van het port der ongefrankeerde post
pakketten. 

Dienstorder H 196 van 27 Maart bericht hierover: 
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„Pakketpost. Verantwoording van het port der ongefran
keerde postpakketten. 

1. Het port verschuldigd voor postpakketten, waarvan de 
verzendingskosten ten laste van den geadresseerde worden 
gelaten, moeten voortaan door opplakking van portzegels op 
de adreskaarten worden verantwoord ter plaatse, waar thans 
de frankeerzegels worden geplakt. 

2. I n v e r b a n d h i e r m e d e w o r d t e e n p o r t -
z e , g e l i n d e w a a r d e v a n 30 c e n t a a n g e m a a k t . 
Een eerste voorraad zal zoodra mogelijk ambtshalve aan de 
directeuren worden verstrekt. Aan de kantoorhouders is op
gedragen, enkele portzegels van 30 en 50 cent aan te vragen, 
voor zooveel het aantal op de hulpkantoren ontvangen post
pakketten als hierbedoeld daartoe aanleiding geeft." 

De nieuwe zegels, die dus hoofdzakelijk op adreskaarten 
zullen voorkomen, zullen dus eerst door de rijksveilingen in 
grooten getale onder de verzamelaars komen. Interessant is, 
dat dit zegel niet als s t r a f p o r t z e g e l bedoeld is, maar 
voor de gewone betaling der frankeerkosten zal worden ge
bruikt, al zal het natuurlek ook als „echt" portzegel gebezigd 
kunnen worden. 

Een luchtvaartpostzegel. 
Naar ons ter öore komt zal tegen het einde van dit jaar een 

speciaal luchtvaartpostzegel worden uitgegeven, waarvan de 
opbrengst ten goede zal komen aan het Nationaal Luchtvaart
fonds. 

Stopzetting aanmaak % cent en luchtpostzegels. 
In het vorig najaar gaven wij in deze rubriek het bericht, 

dat het frankeerzegel van K cent zou verdwijnen, en dat daar
op het zegel van IK cent in grijze kleur zou verschijnen, om
dat o. a. de hard-paarse kleur zoo vloekte op rouw-enveloppen. 
Met de J4 cent is het nu inderdaad bijna afgeloopen; de vorige 
maand reeds hoorden wij uit enkele plaatsen dat het zegel 
daar al niet meer verkrijgbaar was en geen nieuwe voorraden 
meer beschikbaar waren. Een persbericht van eind Maart en 
Dienstorder H 193 van 27 Maart bevestigen dit nieuws. 

Ook onze luchtpostzegels gaan verdwijnen, met uitzondering 
van het driehoekige zegel voor bijzondere vluchten. Wij laten 
de betreffende Dienstorder hier volgen: 

„Frankeerzegels van 'A cent en luchtpostzegels van 40 cent, 
75 cent, ƒ 1,50, ƒ 4,50 en ƒ 7,50. 

1. De frankeerzegels van % cent, alsmede de luchtpost
zegels van 40 cent, 75 cent, ƒ 1,50, ƒ 4,50 en ƒ 7,50 zullen 
niet meer worden aangemaakt. 

2. Eerstgenoem.de zegels, aanwezig op de kantoren c. q. in 
het ressort van de kantoren, waar aan deze zegels geen be
hoefte bestaat, moeten, voor zoover zij in heele of halve vel
len voorradig zijn, door de directeuren van die kantoren wor
den opgezonden aan den controleur te Haarlem. 

3. De nog voorradige onder 1 genoemde luchtpostzegels zijn 
in hoofdzaak bestemd voor den verkoop aan de verzamelaars
loketten. 

4. De directeuren, op wier kantoor of in het ressort van 
wier kantoor slechts een gering debiet van luchtpostzegels is, 
zenden zooveel zegels van deze sooren aan der controleur op 
als met het oog op den verkoop wenschelijk wordt geacht. 

6. In verband met punt 3 moeten de directeuren, op wier 
kantoor een loket voor verzamelaars is opengesteld, voorloopig 
niet tot opzending van deze zegels overgaan." 

Nieuwe oplaagletter. 
10 cent I. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
10 cent I: R 453. 
Geen luchtrecht meer voor Europa. 
Al hoort dit berichtje eigenlijk onder „Luchtpost" thuis, 

toch willen wij er in verband met het groote belang ook hier 
melding van maken. 

Met ingang van den zomerdienst op het Europeesche lucht-
net zal de verzending van brieven en briefkaarten met Euro
peesche bestemming steeds per luchtpost geschieden, indien 
hierdoor bespoediging in de overkomst kan worden verkregen. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

De afzenders behoeven dus geen bijzondere maatregelen 
meer te nemen voor verzending van brieven en briefkaarten 
per luchtpost binnen Europa. De luchtpostetiketten zijn over
bodig geworden en het luchtrecht vervalt. 

Deze regeling gaat in op 1 April en wordt voorloopig als 
proef ingevoerd voor het thans loopende jaar. 

De z.g. rakettenpost. 
Al enkele malen hebben wij de aandacht gevestigd op de 

praktijken van de raketpost-uitvinders. Tegen hun proef
nemingen is natuurlijk niets in te brengen, maar wel tegen 
hun onafgebroken pogingen om de door hen uitgegeven be
drukte papiertjes als min of meer officieele „raketpostzegels" 
aan goedgeloovige verzamelaars te slijten. Het spreekt vanzelf 
dat deze dingen hoogstens in een verzameling van fantasie
producten thuis hooren. Vaak wordt door valsche voorstel
lingen den indruk gewekt dat onze posterijen er iets mede te 
maken zouden hebben; in de afgeloopen maand heeft het 
hoofdbestuur het noodig geacht, het volgende persbericht uit 
te geven: 

„De berichten omtrent proefnemingen met z.g. postraketten, 
bestemd voor het vervoer van brieven, kunnen den indruk 
vestigen dat de postdienst hierbij betrokken is. 

Dit nu is niet het geval, de post staat er geheel buiten. Het 
betreft hier uitsluitend proefnemingen met raketten door 
particulieren, waarbij ten onrechte van postraketten wordt 
gesproken; de briefinhoud der raketten is nimmer in handen 
van de post geweest." 

Afwijking. 
De heer Asbeek Brusse te Haarlem toonde ons een 4 cent 

van de koerseerende emissie met een vrij breede witte streep, 
loopende van het cijfer naar de „vleugel" in de linkerrand, 
waarschijnlijk ontstaan doordat een papiersnipper tijdens het 
drukken op het papier gelegen heeft. 

NED.-INDIE. 
Van onzen correspondent ontvingen wij eenige interessante 

mededeelingen over oudere uitgiften, die voor een deel nog 
onbekend zijn, voor zoover wij konden nagaan. Over den in
houd van de eerste mededeeling zwijgt b.v. ook het Hand
boek, deel I. 

Opdrukken „Java" en „Buiten Bezit". 
In het Handboek wordt als datum van intrekking van deze 

beide series opdrukken genoemd 31 Januari 1909; tot dien 
datum duurden de statistieke opnamen van het postverkeer 
van Java en Madoera. Na 1 April 1909 waren de zegels niet 
meer voor frankeering bruikbaar. 

Dit is niet juist, getuige de hieronder volgende circulaire. 
„Beschikking van den hoofd-inspecteur, chef van den post

en telegraafdienst, van 5 Januari 1910, nr. 92. 
Inhoud: Gebruik van frankeerzegels met overdruk „Java" 

en „Buiten Bezit". 
Gelijk bij circulaire nr. 87 van 1908 aan de kantoren werd 

opgedragen, mochten gedurende den daarbij gestelden termijn, 
welke bij circulaire nr. 106 van hetzelfde jaar tot ultimo Ja
nuari 1909 werd verlengd, de frankeerzegels met overdruk 
„Java" uitsluitend door de kantoren en hulpkantoren op Java 
en Madoera - en de frankeerzegels met overdruk „Buit. Bezit" 
uitsluitend door de overige kantoren en hulpkantoren uitge
geven worden, en zulks tensindo op eene gemakkelijke wijze 
een statistiek van het binnenlcindsch postverkeer op Java en 
Madoera te bekomen. 

Nadien de statistieke opname thans afgeloopen is en sedert 
bij verscheidene kantoren op Java en Madoera frankeerzegels 
met overdruk „Buit. Bezit" - en, omgekeerd, bij de overige 
kantoren frankeerzegels met overdruk „Java" te "koop worden 
gevraagd, bestaat er geen bezwaar meer om het publiek in 
dit opzicht tegemoet te komen en zullen bij de verstrekkin"; 
voor het Ie kwartaal 1910, voor zoover zjj nog bii het maga
zijn van postwaarden voorradig zijn, frankeerzegels met over
druk „Buiten Bezit" aan de kantoren op Java en Madoera - er 
frankeerzegels met overdruk „Java" aan de overige kantorer 
ter uitgifte gezonden worden. 

Zoolang het publiek niet bepaaldelijk om frankeerzegel: 
z o n d e r overdruk vraagt, moeten o v e r g e d r u k t e fran 
keerzegels worden uitgegeven of geb;"' ikt." 

http://Eerstgenoem.de
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Voor verzamelaars dus een nieuw gebied: opdrukzegels 
„Java", gebruikt in de buitenbezittingen, en omgekeerd. 

Roode-Kruis-zegels 1915. 
De opdrukken werden uitgegeven in vellen van 200 stuks; 

de vellen werden in hun geheel overdrukt, dus niet zooals bij 
latere opdrukken vóór het overdrukken gehalveerd. 

Het Handboek en de Mebus-catalogus geven, terecht, aan 
dat de volgende aantallen zegels werden overdrukt: 

1 4 5 cent: 200.000; 5 + 5 cent: 200.000; 10 + 5 cent: 
600.000. Van de gelijktijdig overdrukte briefkaart 5 + 5 cent 
was de oplaag 100.000. 

Onbekend is echter, dat van deze zegels het grootste deel 
onverkocht gebleven is, en later vernietigd! Daardoor komen 
wij tot geheel andere cijfers. Wij hadden inzage van een be
sluit van het hoofd van den P.T.T.-dienst van 28 October 1924, 
waarbij tot vernietiging besloten wordt van de navolgende, 
op 1 October 1923 bij den P.T.T.-dienst nog aanwezige Roode-
kruis-postwaarden, welke vernietiging daarna ten overstaan 
o. a. van den beheerder der post- en zegelwaarden heeft plaats 
gehad. In het besluit worden de volgende aantallen genoemd: 

119.995 zegels van 1 cent; 125.354 zegels van 5 cent; 
521.830 zegels van 10 cent, en 73.972 briefkaarten van 6 
(5 + 1) cent. 

De oplaag van de Roode-kruis-zegels is dus slechts: 
1 + 5 cent: 80.005, 
5 + 5 cent: 74.646, 

10 + 5 cent: 78.170, 
en van de briefkaart 5 + 5 cent: 26.028. 

Jaarbeurs Bandoeng 1922. 
In de eerste plaats de betreffende circulaire P.T.T. nr. 

60/1922: 
„§ 1, enz. 
§ 3. Ter gelegenheid van de in dit jaar te Bandoeng te 

houden 3e jaarbeurs zullen voor het publiek verkrijgbaar wor
den gesteld 20.000 stuks van elk der frankeerzegels van 1. 2, 
2K, 3, 4, 5, lyi, 10, 123^, 173^ en 20 cent, voorzien van den 
opdruk „3e Jaarbeurs Bandoeng 1922". 

Deze frankeerzegels worden u i t s l u i t e n d bij genoemde 
jaarbeurs en de door haar aan te wijzen personen en lichamen 
ten verkoop gesteld tegen betaling van resp. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 12 K, 15, 20 en 22 K cent per stuk. 

Zij zijn geldig tot en met 30 April 1923 en kunnen voor 
de frankeering van binnen- en buitenlandsche stukken worden 
gebezigd. 

Indien de voorraad gedurende den tijd van openstelling van 
de jaarbeurs niet is verkocht, kunnen de onderwerpelijke fran
keerzegels tot op 30 April 1923 nog bij het bestuur dier jaar
beurs Vvforden betrokken. 

Voor de kwijting van frankeerkosten gel ^en, zooals wel van
zelf spreekt, de op deze frankeerzegels vermelde waarden, 
zoodat het boven die waarden door het piibliek aan de jaar
beurs betaalde bedrag daarbij buiten besshouwing blijft." 

Vervolgens een „kijkje achter de s-^hermen" bij het over
drukken. Dit had plaats op twee handpersen en moest in een 
zeer gejaagd tempo geschieden, omdat de regeeringsbeslissing 
eerst kort voor de opening van de jaarbeurs afkwam. De op
druk was eemoi'dige boekdri'k; kleine afwijkingen konden 
nie vermeden woi len. 

Het overdrnkke'i geschiedde in vellen van 50 stuks (dus 
niet 100, zonalj in 1922 in het Maandblad gemeld werd), dus 
400 vellen. Een vrij groot aantal moest wegens misdruk wor
den afgekeurd, deze vellen zijn door andere vervangen. De 
4 cent, die hot eerst overdrukt werd, vertoonde enkele fout-
drukken, ontstaan door het wegvallen van letters, n.1. 25 stuks 
waarvan de I van N.I. weggevallen was, verder de J van Jaar
beurs, de JA en JAA van hetzelfde woord. Deze fouten ont
stonden doordat het oorspronkelijke zetsel niet stevig genoeg 
was aangedraaid. Van de 1 cent kwam 1 vel omgekeerd in de 
pers. Bij één waarde moesten eenige proeven genomen worden 
voor de opdrukkleur, op een van de vellen kwamen opdrukken 
in drie verschillende kleuren voor. Tegen den middag gingen 
de vellen door de warmte bol staan, waardoor bij het drukken 
soms een dubbele opdruk ontstond, eerst door de vluchtige 
aanraking met het bolle papier, en de andere door de defini
tieve druk op het platgeperste vel zegels. 

De tweeregelige opdruk vertoonde oorspronkelijk 2 typen 
(dus bij de zegels in koninginnetype), wat bepaald werd door 
den stand van de B(andoeng) ten opzichte van de d van 3de. 
De typen zijn daarop zooveel mogelijk aan elkaar gelijk 
gemaakt. 

Alle foutdrukken z^'n onmiddellijk door potloodstrepen on
bruikbaar gemaakt en later door een afzonderlijke commissie 
vernietigd. 

De nieuwe weldadigheidszegels. 
Op 1 April zijn de weldadigheidszegels voor den Christelijk 

Militairen Bond voor Oost- en West-Indië verschenen. In de 
beide vorige nummers werd reeds een beschrijving opgenomen; 
hierbij de afbeeldingen van de zegels zelf. Zij zijn verkrijg
baar tot en met 9 Mei a.s. 

Het zijn dus: 
2 + 1 cent: violet en lichtbruin, 
5 + 2i/, cent: donkergroen en lichtbruin, 

123^ + 2'/, cent: oranje en lichtbruin, 
15 -i- 5 cent: blauw en lichtbruin. 

De heer De Lang Evertsen schreef ons, dat de vellen niet 
100, maar 50 stuks groot zijn. 

De zegels zijn ook in Nederland verkrijgbaar, aan de kan
toren met philatelistenloketten, en wel gedurende den geheelen 
verkoopstermijn, dus niet alleen tjjdens de uren waarop het 
verzamelaarsloket geopend is. 

Afwijking. 
Van den heer Asbeek Brusse zagen wjj een zegel van 10 cent 

bruin 1870 (koning Willem III) met een groote bruine vlek 
onder de D van Indië, die een van de parels en een deel 
van de witte cirkel daarboven bedekt. Is dit een bekende, 
meer-voorkomende plaatfout ? 

NEDERLAND. 
Als nieuwe spoorwegbriefkaart is te melden in model CC 238 

een kaart gelijk aan kaart A 23, gemeld op blz. 159 van den 
vorigen jaargang. Deze oplaag is op, zoodat een nieuwe op
laag noodig was. De destijds gemeldde kaart moet dus nu als 
volgnummer dragen A 23a. De nieuwe kaart is: 

A 23b. Oplaag enz.: 100.000. 1/35. 
NED.-INDIE. 

Uit de „Java-Bode" vernemen wij, dat het hoofd van den 
P.T.T.-dienst zich voor de begrooting van 1936 voorloopig wil 
beperken tot het scheppen der gelegenheid om eenvoudige 
brieven per postblad voor 7K cent te behandelen. 

BUITENLAND. 
DUITSCHLAND. 
De beambten van de postdirectie München hebben in de 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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week van 18 t.m. 23 Februari j.1. een inzameling gehouden 
ten bate van de winterhulp. Daarbij werd een, ook aan de 
postloketten verkrijgbare, briefkaart van 3 pf. bruin met 
Hindenburg-medaillon voor 20 pf. verkocht. Op de achterzijde 
van die kaart is een van Hans Stockmann afkomstige afbeel
ding van Amor als Beierschen postiljon aangebracht. Als 
attributen heeft de jeugdige godheid een bundel hout en een 
slede met een wegge brood. 

HONGARIJE. 
Verschenen is in de nieuwe serie briefkaarten zonder papier

toeslag de dubbele kaart van 10 -f 10 f. donkergroen op zeem-
kleurig karton met de turul in den stempel. 

ITALIË. 
Door Bern werd rondgedeeld een postpakketformulier van 

2 1. donkergrijs; zoowel tekst als stempel (koning in ji naar 
links) is in die kleur gehouden. 

LUXEMBURG. 
Dit land is er ook toe overgegaan de posttarieven voor het 

buitenland te verlagen en zond, ten bewijze daarvan door 
tusschenkomst van Bern, voorloopig slechts de bekende serie 
prentkaarten van 40 c. door een opdruk tot een waarde van 
35 c. verlaagd. Die donkergrijze opdruk schijnt met een hand-
stempel te zijn aangebracht, boven op de kroon. Ik verneem 
dat ook de kaart van 40 + 40 c. donkergroen op wit karton 
met dien opdruk verschenen is, welke hier echter tusschen 
de waardecijfers in den stempel aangebracht is. 

MACAO. 
Bern distribueerde twee nieuwe briefkaarten van 5 avos 

blauw en 7 avos karmijn, klein formaat op zeemkleurig karton. 
De stempel is nieuw en vertoont een vrouwefiguur, rechts 
het lands wapen vasthoudende en naar links kijkende naar 
een zeilend schip. 

YOUGO-SLAVIE. 
De postopdrachtkaart van Bosnië nr. 2 en het telegram

formulier nr. 4 zijn voor Yougo-Slavié bruikbaar gemaakt 
door den Servischen tekst met inkt door te schrappen en het 
eerstgenoemde poststuk te voorzien van een opdruk overeen
komende met de onder 7 op blz. 553 van den Ascher-catalogus 
aangegevene, terwijl het tweede stuk een opdruk als onder 6 
weergegeven verkreeg. 

/ clinóeïil 
m 

NED^]RLANI). 
Sedert 1 April j.1. stempelt Amsterdam C S . links van den 

datumstempel, zooals afgebeeld in nr. 343, in een rechthoek 
met harp NEDERLANDSCH / MUZIEKFEEST / 1935 / 
AMSTERDAM / 2-9 MEI, en 's-Gravenhage en Rotterdam 
links van een enkelring-datumstempel de reeds uit 1933 en 
1934 bekende tekst TUBERCULOSEBESTRIJDING / Emma-
bloem- / Collecte / in / April, tusschen 3 Emmabloempjes. 

Mededeelingen P.T.T., nr. 4067 S van 3 April 1935, ver
melden o. a.: 

In de nabijheid van het terrein der van 10 t.m. 24 April 
1935 te Boskoop te houden bloemententoonstelling zal gedu
rende genoemd tijdvak een tijdelijk bij-post- en telegraaf-
kantoor zijn gevestigd. De openstellingsuren zijn op werk
dagen van 10.30-18 uur, op Zondagen van 12-16 uur en op 
den 2en Paaschdag van 10.30-16 uur. 

Op 15 April 1935 wordt een bijkantoor voor de drie diensten, 
genaamd Rotterdam-Van Alkemadestraat, gevestigd. Het bij
kantoor Rotterdam-Goudschesingel wordt met ingang van den
zelfden datum opgeheven. 

Het bij-post-, telegraaf- en telefoonkantoor op de van 15 
Maart tot en met 19 Mei 1935 te houden internationale bloe
mententoonstelling „Flora" te Heemstede, is volgens de mede

deelingen P.T.T. van 6 Maart 1935 voor de navolgende onder-
deelen van den dienst opengesteld: 

1. verkoop van frankeer-, plak- en rentezegels en van 
formulieren; 

2. aannemen en uitreiken van aangeteekende stukken; 
3. verzending en uitbetaling van postwissels alsmede uit

gifte en uitbetaling van postbewijzen; 
4. aannemen van postpakketten en expressezendingen; 
5. ter invordering aannemen van quitantiën; 
6. postchèque- en girodienst; 
7. aannemen en verzenden van telegrammen; 
8. behandeling van locale, interlocale en internationale tele

foongesprekken. 
De openstellingsuren zijn: op werkdagen 10.30-17.30 uur, 

op Zon- en feestdagen 12-15.30 uur. 
Bezoekers der tentoonstelling welke op hun poststukken den 

in het vorige Maandblad afgebeelden stempel wenschen, dienen 
hun stukken in het bijkantoortje af te geven; werpt men ze 
in de hangbus, dan worden ze door het postkantoor Haarlem 
afgestempeld. 

Ter gelegenheid van de jaarbeurs is van 11 t.m. 22 Maart 
1935 in het vaste jaarbeursgebouw te Utrecht een tijdelijk bij-
p.t.t.-kantoor gevestigd geweest met een openstelling op werk
dagen van 9-17.30 uur. De bekende typenraderstempel Utrecht-
Jaarbeurs nr. 1 en de groote kantoornaamstempel z\jn weder
om aldaar gebezigd. 

Wij danken de beeren A. S. Doorman, J. Th. M. Smelt, dr. 
J. W. Smits en P. A. J. Veen voor de mededeelingen over 
24-uursindeeling in de stempels type lange balk van Dord
recht * 5 * (Vellinga 134), Leeuwarden * 7 * (Vellinga 134), 
Leeuwarden * 2 * (Vellinga 166), Oosterhout (N.B.) 2 (Vel
linga 170), Grootegast (Vellinga 173) en Eindhoven Station 1 
(Vellinga 187). 

Laatstgenoemde heer meldt ons tevens dat te Beek en Donk 
op 6 Februari j.1. gewone brieven en briefkaarten met den 
enkelen kantoornaamstempel zijn afgestempeld. Verder dat 
een brief verzonden naar Nijhuizum bij Workum geretourneerd 
werd door het postkantoor Workum, voorzien van den afdruk 
van een caoutchoucstempel: „Bevorder dat in het adres uwer 
stukken wordt vermeld Post Heeg". Het woord Heeg was met 
de pen bijgeschreven. Een dergelijk stempel is o. a. ook te 
Culemborg in gebruik. Te Culemborg is het niet noodig voor 
een geheel dorp, maar slechts voor een weg, welks bewoners 
vroeger hun post vanuit een omliggend dorp besteld kregen. 

NED.-INDIE. 
Dr. Benders meldt ons dat de stempel Vliegveld Tjililitan 

is afgeschaft en vervangen door een in het nieuwe type met 
Inschrift Batavia-C. / Vliegveld. De beide andere vliegveld
stempels Vliegveld Andir (Bandoeng) en Vliegveld Talang-
betoetoe (Palembang) schijnen voorloopig bij het oude model 
te blijven. 

<&^. 6 Msm. 
21.2.35. It 
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frarheer . 
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine 122 IV. 
Sedert 20 Maart geheel vernieuwd: datum- en waarde

stempel van model AA, nieuw machinenummer met als af-
zenderscliché tusschen de stempels een matroos met gcstrekten 
linkerarm, op een voetstuk waarin KNSM en bijschrift TOU
RISTEN- / REIZEN. Onder den datumstempel: VACANTIE 
OP ZEE / VELE MOGELIJKHEDEN / VRAAGT PROS
PECTUS. 

Machine 152 VIII. 
Sedert 18 Maart tijdelijk in gebruik geweest bij de Twetitsche 

Bank N.V. te Enschedé wegens een defect aan haar eigen 
machine 183. Geen afzenders- of reelamecliché's. 

Machine 158 IL 
In de tweede helft van Maart werd de machine van de firma 

C. J. van Houten & Zoon te Weesp van een nieuw waarde
stempel, grooter machinenummer, 'benevens een nieuw af-
zenderscliché in overigens gelijke uitvoering voorzien. 

Machine 160 XIIL 
In combinatie met het nieuwe Francotyp-cliché (type XII) 

wordt ook nu en dan het cliché van M-M-M-nieuws gebruikt. 
Machine 171 II. 
Deze machine, waarvan sinds 1932 geen afdrukken meer 

bekend zijn, is in Februari 1935 weer eens door den A.N.W.B. 
gebruikt en blijkt thans inmiddels ook voorzien te zijn van 
een nieuw datum- en waardestempel alsmede machinenummer. 
Het onderscheid is het duidelijkst in den datumstempel, welke 
thans uit dunner letters is samengesteld, terwijl in het 
machinenummer de 7 een rechte i. p. v. gebogen stok heeft. 

Machine 187 V. 
Na verschillende vernieuwingen kwamen thans de waarde

cijfers in de machine der N.V. Verkade's Fabrieken aan de 
beurt: sedert eind Maart zijn de kleine waardecijfers ver
vangen door groote, overeenkomend met die der C4B-machines 
terwijl voor het waardecijfer ook een forsche ster geplaatst 
werd. 

Machine 193 XXI. 
Begin Maart werd in deze machine links de reclame: Adres

seer met / Adressograph / Frankeer met / Francotyp op
genomen. 

Machine 203 VIL 
Sinds 3 Januari is in deze machine van het Algemeen 

Handelsblad ook de waardestempel en het machinenummer 
vernieuwd, het laatste in grooter uitvoering dan voorheen. 
Type VI was in gebruik van 13 December 1934 tot 2 Januari 
1935. 

Machine 208 II A-B. 
Deze machine van „De Telegraaf" heeft in November een 

geringe wijziging in de waardecijfers ondergaan: type II A 
heeft een hoog model O en een eenigszins scheef staande yi, 
terwijl bij type II B de O lager is en de breuk y, beter 
afgedrukt wordt. 

Machine 242 II. 
Het afdruknummer uit deze machine is vervallen, in de 

plaats daarvan kwam een afbeelding van een kantoorpand, 
terwijl links een rechthoek werd opgenomen met O. W. J. 
SCHLENCKER / VOOR AL UW / VERZEKERINGEN, 

Machine 249 IV. 
Datumstempel en machinenummer van deze machine, in ge

bruik bij de Centrale Suikermaatschappy, werden begin Maart 
vernieuwd, terwyl de reclame links verviel. 

Machine 292 IV-V. 
De in het Februari-nummer gemelde vernieuwing van deze 

machine blijkt in twee etappen te zijn geschied: omstreeks 
half December werden alleen datum- en waardestempel ver
nieuwd, waarna in Januari ook machinenummer, afzenders-
cliché en Disco-reclame links vernieuwd ziJn. 

Machine 391 XVIL 
Ter vermeerdering der onuitputtelijke hoeveelheid combi

naties stempelt de firma B. H. Lampe met haar jubileum-
cliché (van type XVI) en links Vilt! Alle soorten, (van type 
III) . 

Machine 545. 
Model C3B, sedert 19 Februari in gebruik bij de N.V. De 

Courant De Maasbode, Rotterdam. Tusschen de stempels in 
rechthoek DE MAASBODE / ROTTERDAM. 

Machine 554 I-II. 
Model C3B, sedert 18 Februari in gebruik bij de Meel-

fabriek M. J. Vos te Haarlem. Tusschen de stempels: MEEL-
FABRIEK / TARVO / M. J. VOS. Bij type II bovendien 
links het portret van den „Tarvo-boer" (zie afbeelding). 

0018 

MEELPRBRIEK 

M.J.VOS 

[NEDERIANDI 
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Machine 585. 
Model C4, sedert 8 Februari in gebruik bij de N.V. Kon. 

Pellerij „Mercurius" te Wormerveer. Tusschen de stempels 
N.V. KON. PELLERIJ / „MERCURIUS" / V/H GEBR. 
LAAN. 

Hasler. 
Machine H. 604. 
Sedert 7 Maart 1935 in gebruik biJ het bankierskantoor Van 

Mierlo & Zoon N.V. te Breda. Tusschen de stempels in dubbe
len cirkel een wapenschild met 3 kruisen, waaronder Ao. 1884 
en omschrift VAN MIERLO EN ZOON N.V. 

Machine H. 605. 
Sedert 29 Maart in gebruik bij de firma J. van Poll-

Suykerbuyk's Drukkerij te Roosendaal. Geen afdruknummer 
tusschen de stempels, doch een langwerpig staand ovaal, 
waarin een leeuw met in beide voorpooten een stempel en 
daartusschen de letters JvPS; onder het ovaal Ao. 1860. 

Komusina. 
Machine K. 140 II. 
Op een afdruk van 1 Maart is de toren links van den datum

stempel in de machine der N.V. Levensverzekeringmaatschappij 
„Arnhem" vervallen. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 4 XII-XIIL 
De firma Lauw Tjin blijkt een groot aantal reclame-cliché's 

te gebruiken; te dezer plaatse werden nog niet gemeld type 
XII: SHEAFFER'S / Skrip / SUCCESSOR TO INK / DOET 
ALLE PENNEN / BETER SCHRIJVEN, en type XIII: een 
afbeelding van een bus, waarop een wajangpop en bijschrift 
WAJANG / THEE / DE GEURIGSTE / JAVA THEE. 

Machine 39 II-IIL 
Met de oude Nestlé-reclame is deze machine in October 1932 

voorzien van een nieuw datumstempel Batavia-Centrum (type 
I: Batavia), waarna eind 1934 een nieuw reclame-cliché in de 
machine geplaatst werd, bestaande uit een blikje geconden
seerde melk met bijschrift: Milkmaid Gesuikerde / Melk / 
Soesoe tjap Nonna / JANG PALING BAIK / NESTLE. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Machine 55. 
Sedert kort in gebruik hy de N.V. Behn Meyer & Co.'s 

Handelmij. te Batavia, met Indische datum en telcijfers. 
Tusschen de stempels eenzelfde JavaBiercliché als in ma
chine 23, door dezelfde firma te Soerabaja gebruikt. 

De z.g. rakettenpost; maar de post staat er buiten. 
De berichten omtrent proefnemingen met z.g. postraketten, 

bestemd voor het vervoer van brieven, kunnen den indruk ves
tigen, dat de postdienst hierbij betrokken is. 

Dit nu is n i e t het geval; de post staat er geheel buiten. 
Het betreft hier uitsluitend proefnemingen met raketten door 
particulieren, waarbij t e n o n r e c h t e van p o s t raketten 
wordt gesproken. 

(Persbericht van het staatsbedrijf der P.T.T.). 
Fransche luchtpost naar ZuidAmerika. 
De luchtpost per Air France naar ZuidAmerika verzonden, 

welke 16 Maart Amsterdam verliet, is reeds den 20en te 
Buenos Aires aangekomen. 

Luchtverkeer in WestIndië. 
Gedurende Februari heeft de Snip 30 vluchten op de liJn 

CuracaoAruba gemaakt, waarbij 244 passagiers werden ver
voerd. Er zijn twee extra Yluchten op dit traject uitgevoerd. 

Op 5, 10, 17 en 24 Februari werden rondvluchten boven 
Cura?ao gehouden, waarb^' 280 pleziervliegers een Snipreisje 
maakten. 

De eerste geregelde Kongopostvlucht. 
In aansluiting op onze vorige berichten kunnen wij heden 

een afbeelding geven van een speciaal couvert, dat zoowel de 
heen als de terugvlucht van de Sabena meemaakte en dat 
het Belgische speciale stempel verkreeg. 

INAUGURATION DU SERVICE '' ' " • • * 
AÉRIEN RÉGULIER 3 2  3 4 , 

BELGIQUECONGO fflü^i*.;^ 
PAR A V I O N 

SABENA ' ■ ".  ^ ^ ^ ^ ^ H k 
2ä FfVRIER I93S «äRofc^^^öä 1 

De post, welke van de Kongo naar Europa verzonden werd, 
kreeg een stempel van hetzelfde type, echter met de wijziging: 
CongoBelgië en met datum 4335. Een gedeelte van de post 
kreeg voorts nog in Leopoldville het stempel: Consommez 
les cafés du Congo. Veelal waren de speciale afstempelingen 
vaag of slecht afgedrukt; de kleur was meestal rood, soms 
echter ook zwart. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

De post, welke op de terugvlucht te Fort Lamy werd op
geleverd, droeg gedeeltelijk een drieregelig speciaalstempel: 
Ier Voyage Retour / Avion „Sabena" / 5 Mars 1935. 

Eerste winterluchtpost in Zwitserland. 
Bij wijze van propaganda zou 25 Februari 1935 een post

vlucht plaats vinden over de route: Zurich, Davos, St. Moritz, 
Lenzerheide, Arosa, Davos, St. Gallen, Zurich. Tengevolge 
van het ongunstige weer werd deze tocht echter eenige malen 
uitgesteld en vond hij eerst 10 Maart j.l. plaats. De post voor 
deze vlucht werd in de diverse postkantoren zoolang bewaard 
en verkreeg 2 speciale stempels in rood, respectievelijk luidend: 
„Abflug wegen ungünstige Witterung verschoben" en „Erste 
Winterluftpost in den Bundneralpen, Februar 1936". 

De nieuwe zomerdienstregeling. 
Het is alweer de K.L.M.! Ons land krijgt nu 150 luchtver

bindingen per dag met 80 steden. Deze 80 Europeesehe steden 
die gezamenlijk 45 millioen inwoners hebben, zijn nu dus binnen 
één dag vanuit Nederland te bereiken. 

Ook de posterijen lieten zich niet onbetuigd. Vanaf 1 April 
rangschikken zij het vliegtuig onder de g e w o n e middelen 
van vervoer voor de post. Dat wil zeggen, dat alle brieven 
en briefkaarten binnen Europa z o n d e r luchtposttoeslag 
worden vervoerd, als dat bespoediging in de verzending geeft. 
Een luchtpostetiketje behoeft men er dus ook niet meer op 
te plakken; automatisch gaan zij dan per vliegtuig. 

Dit geldt echter alléén voor brieven en briefkaarten. Op alle 
andere stukken binnen Europa moet men nog wèl 5 cent per 
20 gram extra plakken, en ook een luchtpostetiketje, als men 
ze per luchtpost verzonden wil hebben. 

Welke belangrijke positie Nederland in het internationale 
luchtverkeer inneemt, en welke groote mogelijkheden er voor 
het luchtpostvervoer openstaan, demonstreert het onderstaande 
kaartje wel heel duidelijk. 

Op 1 April is de K.L.M, gaan vliegen op de route naar 
Praag. De poststukken kregen geen bijzondere stempels en 
de Tsjechische post kreeg geen aankomststempel in Nederland. 

De Imperial Airways opende de luchtlijn LondenPraag, 
voor welke gelegenheid speciale enveloppen uitgegeven 
werden. 

De Air France vierde de opening van haar luchtlijn Parijs
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AAN VELEN. 
Van adresveranderingen en dergelijke, welke ons n é d e n 

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

DE ADMINISTRATIE. 

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

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

van 10—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 
Behalve verzamelingen op post-, telegraaf- en telefoon

gebied, bevat dit museum talrijke philatelistische schatten. De 
plaatsruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
bezichtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

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

Voorts: 
a. van de postaal-historische verzameling: de posthervor-

ming van 1850; stempels met jaartal. 
b. verschillende ordonnantiën op postwagendiensten en 

schippersveeren. met welke laatste ook post werd verzonden; 
e. de frankeer- en portzegels van Ghina, gespecialiseerd; 
d. idem van Japan; 
e. frankeer- en portzegels van Oorea, Mandchourije, Set-

chouen, Turkestan en Yunnan; 
f. idem van buitenlandsche kantoren in China. 
g. voorstelling van de totstandkoming van een drukplaat 

voor een der soorten Jubileumzegels 1913; 
h. de van de Nederlandsche Vereeniging voor Radio-telegra-

fie ten geschenke ontvangen verzameling radio-apparaten, 
waaronder behoort de verzameling uit de nalatenschap van 
den heer A. Veder te Rotterdam, een der oprichters en vele 
jaren voorzitter van genoemde vereeniging. De verzameling 
is aangevuld met apparaten uit den Radio-dienst van het 
Staatsbedrijf der P.T.T. om de ontwikkelingsgang van het 
begin af te kunnen volgen. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 23^—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2%—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 2yi—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: Sen Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Congres. 
Daar de Philatelisten-vereeniging „Groningen" besloten 

heeft tijdens den 26en Nederlandschen Philatelistendag op 
6, 7 en 8 September a.s. een tentoonstelling te houden uit
sluitend voor de 4 noordelijke provinciën, heeft het Bonds-
bestuur besloten dit jaar wederom een congres tedoen houden. 
Wij wekken u op, om aan dit congres deel te nemen; de 
Ie secretaris verwacht gaarne opgave van sprekers met hun 
onderwerp vóór 1 Juni a.s. 

W. G. ZWOLLE, 
Noorder Amstellaan 209 III, Amsterdam, Z. 

Waarschuwingen. 
De heer P. Schoenmakers, secretaris der Postzegelvereeni-

ging „Heerlen", meldt mij het volgende: 
Ons lid, de heer F., ontving op voorstel van een ander een 

zichtzending van de Atlas Stamp Ltd., te Lugano (Zwitser
land). Deze zending bevatte de gewone speculatieve zegels en 
dan veel te duur, zoodat de heer P. er niets van wenschte te 
behouden en ze „aangeteekend" terugzond op 21 December 1.1. 
Hierna ontving de heer F. herhaalde aanmaningen, om de 
zegels terug te zenden, de laatste d.d. 11 Maart, waarin met 
de justitie gedreigd werd. Een hierop gevraagd „bericht van 
ontvangst" werd behoorlijk gcteekend door de Atlas Stamp 
Ltd. d.d. 21 Maart van de posterijen te Lugano terugont
vangen. Met dezelfde dagteekening werd tevens een schrijven 
ontvangen, waarin verontschuldigingen, dat de zegels waren 
terugontvangen in firma-enveloppe „F. & Co." enz. 

Uit de correspondentie blijkt tevens, dat de Atlas Stamp 
Ltd. dezelfde is als Eugen Sekula, voorheen te Luzem. 

* * 
* 

Het vorig jaar waarschuwde ik voor Ludwig Kipke, Ross-
berg 40, Hamburg. Thans komt weer een onzer Indische leden 
met een klacht over denzelfden handelaar. Zend geen geld 
vooruit, want u ontvangt er geen zegels voor. t)e Ham-
burgsche politie is al meermalen gevraagd, om maatregelen 
tegen Kipke te nemen, doch het schijnt, dat deze zijn on
geoorloofde praktijken nog maar voortzet. 

De beheerder van het Bondsinformatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam. 

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

Nieuwe leden. 
201. F. P. Ijanyi, Laan van Rustenburg 29, Voorburg. (V.L.). 
202. Carl Kaufels, Emmastraat 54a, Hilversum. (V.). 
221. J. Koets, Tweeboomlaan 141, Hoorn. (V.). (Oud-lid). 
222. G. H. Lückens, Ramen 16, Hoorn. (V.). 
223. Theo van Zutphen, Overtoom 95a, Amsterdam, W. (V.). 
230. G. Kruiswijk, Burg. Colijnstraat 33, Boskoop. (V.). 
250. dr. B. C. P. Jacques Baalde, Koeta Radja (Sum.). 
253. ir. E. Perelaer, Koeta Radja (Sum.). 
261. H. e. Teunissen, Koeta Radja (Sum.). 
270. mevr. C. J. Mulder, Poeloe Samboe bij Singapore. 
279. L. Ch. A .de Nijs, Tjikeumeuhweg 34, Buitenzorg (Java). 
285. M. Ottow, Ond. Bandoeroto, Kepandjen bij Malang 

(Java). 
316. e. H. Oostingh, Riouwstraat 58, Bandoeng (Java). 

Nummer-verbetering. 
185. J. Dorsch, p /a Frese & Hogeweg, Semarang (Java). 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Aanmeldingen. 
S. Brouwer, Veenenlaan 98, Hoorn. (V.). 
P. J. Kloet, Veenenlaan 28, Hoorn. (V.). 
J. Talens, Unjerstraat 306, Blokker (N.-H.). (V.). 
C. Goudkade, Burg. Colijnstraat 95, Boskoop. (V.). 
W. E. F. Winckel, Van Beverningkstraat 122, Den Haag. (V.). 
D. L. Wagenaar, Reguliersgracht 14, Amsterdam, C. (V.). 
J. Drukker, Van den Boschlaan 19, Soerabaja (Java). 
D. A. Pieren, Oranjelaan 16, Palembang (Sum.). 
J. Schölte, Petodjo Sabangan XI II, Batavia, C. 
J. Tromp, B.P.M., Balik Papan (Borneo). 

Overleden. 
35. W. P. J. Hoogveld. 

Afgevoerd. 
757. W. H. Eecen. 

Bedankt herroepen. 
614. A. Schuuring, Mawarstraat 46, Soerabaja (Java). 

Adresveranderingen. 
460. J. R. Suijlingh, Amstelkade 182 h., Amsterdam, Z. 
598. J. Klerk, Rozengracht 82 II, Amsterdam, C. 
170. J. van Duijneveldt, Talang Krangja, Palembang (Sum.). 
781. W. H. G. Palm, Waldeck Pyrmontlaan 6, Oegstgeest. 
337. H. Harten, Grooteweg, Tjimatjan bij Sindanglaja (West-

Java) . 
453. J. S. de Jongh, Emmastraat 37, Hilversum. 
873. A. A. Pieters, vertrokken naar Europa. 
125. L. C. Koppen, inspectie bureau S.S., Batavia, Stad (Java). 
575. R. Palkenberg, Trompstraat 11, Soerabaja (Java). 
479. J. Hoek, Mient 527, Den Haag. 
309. M. J. A. Bakker, Resedastraat 31 boven, Amsterdam, N. 
329. L. Behnke, Pension Van Rijn, Semarang (Java). 
132. mr. J. L. Bigot, Van Heutzboulevard 25, Batavia, C. 

4. S. Franken, p /a D. Franken, Ruijsdaellaan 4, Hilversum. 
429. J. D. Fock, naar Nederland vertrokken. 
408. J. Gonlag, Pladjoe (Sum.). 
353. W. de Knoop, Boorterrein Nglobo, Postkantoor Tjepoe 

(Java). 
416. ir. P. W. Künzli, Deterdingboulevard 38, Tjepoe (Java). 
761. P. G. Plas, Hotel du Pavillon, Batavia, C. 

Verzoek van den secretaris. 
De secretaris der vereeniging verzoekt allen, die namens de 

vereeniging of de afdeelingen het een of ander in het Maand
blad opgenomen willen hebben, de kopij vóór den tweeden der 
maand rechtstreeks aan hem te zenden. 

De secretaris, 
C. M. Donck. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
In verband met het overlijden van den heer Jb. Cloeck, 

voorheen sectiehoofd van de afdeeling Gooi en Eemland, is 
besloten deze functie voor het vervolg te splitsen en deze te 
verdeelen sub a: Hilversum en sub b: Bussum e. o. De heer 
A. Sauveplanne, Stadhouderslaan 41, Hilversum, heeft zich 
bereid verklaard dit voor Hilversum op zich te nemen, terwijl 
de heer J. S. de Jongh dit voor Bussum e. o. zal waarnemen. 
Laatstgenoemde heer, voorheen wonende te Barneveld, heeft 
zich metterwoon gevestigd te Hilversum, Emmastraat 37, en 
heeft zich alsnog bereid verklaard ook het sectiehoofdschap 
van Amersfoort c. a. te blijven waarnemen. 

Waarborgfonds tentoonstelling. 
Het is mij aangenaam namens het uitvoerend comité van de 

nationale postzegeltentoonstelling, in September 1934 door de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te 
Amsterdam gehouden, aan de deelnemers in het waarborg
fonds te kunnen mededeelen, dat besloten is op ieder aandeel 
de volle waarde, dus vijf gulden, terug te betalen. 

Ik verzoek u het (de) aandeel(en) aan mij terug te zenden 
met vermelding van uw gironummer en uw volledig adres, 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

waarna zoo spoedig mogelyk de u toekomende gelden op uw 
rekening zullen worden overgeschreven. 

Den Haag, Maart 1935. 
De penningmeester van het uitvoerend comité, 

J. F. van Strijen, 
Carel Reinierszkade 15, 's-Gravenhage. 

P. S. Aandeelen, die vóór 1 Juni 1935 niet in mijn bezit zijn, 
moeten aan den penningmeester van de Nederlandsche Ver
eeniging, den heer Th. H. Klinkhamer, te Zevenhuizen (Z.-H.), 
worden gezonden, die daarna voor de terugbetaling zal zorg
dragen. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Na opening der vergadering wijdt de voorzitter 

allereerst eenige woorden van waardeering aan de nage
dachtenis van den heer Jb. Cloeck, die ons als lid kwam te 
ontvallen. Vervolgens bespreekt de voorzitter de talrijke over
bodige uitgiften in de laatste 20 jaar, uitsluitend bedacht om 
den verzamelaars het geld uit de zakken te halen. De heer 
Schröder noemt Rusland en Italië als de twee landen, die zich 
in het bijzonder daaraan hebben schuldig gemaakt. Spreker 
huldigt de firma Stanley Gibbons voor haar besluit dergelijke 
producten niet meer te leveren. De heer Redeker schenkt een 
valschen „Diensf'-opdruk 12 K cent Ned.-Indië voor het fal-
sificaten-album en laat een zegel rondgaan opdruk 12 J4 cent 
Ned.-Indië met punt. Na lezing en goedkeuring der notulen 
komt ter sprake het bezwaar, dat velen, die lid zijn of zulks 
zouden willen worden, hebben tegen den Donderdag-avond 
voor de bijeenkomsten. Besloten wordt voorloopig den derden 
Woensdag in de maand daarvoor in de plaats te stellen in de 
verwachting, dat deze maatregel het bezoek zal stimuleeren. 
Bü de ballotage wordt de heer Theo van Zutphen met alge-
meene stemmen als lid aangenomen. Daarna krijgt de heer 
D. de Vries de gelegenheid zijn lezing over Mexico te houden. 
De spreker vertelt ons, dat zijn collectie nieuw opgezet is 
naar aanleiding van oordeelvellingen daarover op de natio
nale tentoonstelling van verleden jaar en geeft een zeer uit
gebreid overzicht op het gebied van land- en volkenkunde van 
Mexico en zijn bewoners. Hierop toont de heer De Vries het 
eerste deel van zijn bijzonder fraaie collectie zegels van dit 
land, waarbij vele zeldzame stukken te bewonderen waren. De 
voorzitter zegt den heer De Vries hartelijk dank voor zijn 
mooie lezing, die van een diepgaande studie van zijn onder
werp getuigde. Na verloting en rondvraag sluit de voorzitter 
te half elf de vergadering. Voor de volgende bijeenkomst 
staat op het programma een voordracht van den heer mr. 
Wolff de Beer over de proeven van Ned.-Indië en het nieuwe 
Mebus-album van den heer Van der Zee. Introducties ver
krijgbaar bij den secretaris W. F. G. Härtung, Heerengracht 
455, Amsterdam, C. 

Gooi en Eemland. In de vergadering van 12 Maart ,te Bus
sum gehouden, wijdt de voorzitter, de heer L. van Essen, ter
wijl de aanwezigen zich van hun zetels hebben verheven, zijn 
openingswoord aan de nagedachtenis van wijlen den heer 
Cloeck. Hij herinnert aan het vele werk, dat de heer Cloeck 
steeds met liefde en toewijding voor onze afdeeling verrichtte 
en niet alleen voor onze afdeeling, maar kortelings nog als 
secretaris van de tentoonstellingcommissie, in welke functie 
hij zich zoo bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft. Het heen
gaan van den heer Cloeck is echter vooral voor Gooi en Eem
land een zware slag; wij missen in hem niet alleen een vol
ijverig bestuurslid, maar velen onzer tevens een oprecht 
vriend. Spreker is ervan overtuigd, dat de nagedachtenis van 
onzen goeden vriend Cloeck in Gooi en Eemland steeds in 
eere zal worden gehouden. Na het uitspreken van deze ope
ningsrede wordt met enkele oogenblikken stilte de nagedach
tenis van den heer Cloeck geëerd. 

In de voorziening van de functies van wijlen den heer 
Cloeck wordt als penningmeester met algemeene stemmen 
gekozen mevrouw M. Cloeck-De Jong, die bereid werd ge
vonden deze functie van haar overleden echtgenoot op zich 
te nemen. De verkiezing van sectiehoofd geeft grootere moei
lijkheden; de heer De Jongh zal hiervoor aangezocht worden. 
De heer P. C. Korteweg houdt hierna een zeer interessante 
lezing over de puntstempels van Nederland en zet uiteen de 
wijze, waarop z. i. deze stempels verzameld dienen te worden. 
Tevens toont hü zijn zeer uitgebreide en schitterende collectie 
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puntstempels. Onder bijval van de aanwezigen dankt de voor
zitter den heer Korteweg voor het houden van deze interes
sante lezing. Na het afhandelen van nog enkele huishoudelijke 
punten wordt de vergadering gesloten. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
25 Maart 1935, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van ' 
de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig 44 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent 
de vergadering met een welkom, waarna de notulen van de 
vorige vergadering onder dankzegging aan den 2en secretaris 
voor de redactie worden goedgekeurd. Ballotage heeft tot uit- ' 
slag, dat de candidaat-leden met algemene stemmen als lid 
worden aangenomen. 

Medegedeeld wordt, dat zegels voor de jeugdafdeling zijn 
geschonken door de heren Brocx, Van Dijk, Hanselman, Van 
Rijswijk en Tels en voor de verloting op de vergadering van 
heden een fraaie collectie zegels door den heer Dorrestein. De 
voorzitter neemt deze gelegenheid te baat den heer Dorre-
stein te danken voor de buitengewone belangstelling, welke hij 
tijdens zijn verlof voor de vereniging getoond heeft en wenst 
hem een goede reis en een goed verblijf in Indie. 

Besloten wordt den heer J. J. Gérardy Capelle wegens con
tributieschuld als lid te royeeren. 

De heer J. M. van den Berg houdt daarna een causerie over 
„Op elkaar lijkende voorstellingen op postzegels van verschil
lende landen", welke met een warm applaup en oen dank
woord van den voorzitter wordt beloond. Op voorstel van den 
heer Smeulders zal deze lezing ter opname in het Maandblad 
worden aangeboden. 

Na de gebruikelijke pauze, de verloting, waarvoor, behalve 
de zegels geschonken door den heer Dorrestein, in dank schen
kingen van de heren Boks, Francq, Van Rijswijk en Rosman 
worden aanvaard, en rondvraag wordt de vers;adering door 
den voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Beschikbaar. 
Een der leden heeft beschikbaar jaargangen 8 tot en met 13 

van het Maandblad, slechts tegen vergoeding van portokosten. 
Gegadigden gelieven zich bij den len secretaris op te geven. 

Nieuwe leden. 
420. (S.E.Z.NK.). W. van Venrooij, Floraliastraat 53, Oss. 

(VI). 
365. (S.E.Z.NK.). E. A. Wijdicks, Chasséstraat 31, Ginneken. 

(II). 
Geroyeerd als lid. 

433. J. J. Gerardy Capelle, te Brussel. 
Candidaat-leden. 

L. J. A. H. J. M. Janssens-Laane, industrieel, Spoorlaan 44, 
Tilburg. (Eigen aangifte). 

J. de Mink, koopman, Achillesstraat 92, Breda. (Voorgedragen 
door G. A. J. Vorsterman van Oyen, te Ginneken). 

Adreswijzigingen. 
202. W. F. del Campo Hartman, thans p/a N.-I. Esconipto 

Mij., Padang. 
1. A. M. F. L. Povel, thans Honthorststraat 20, Amster

dam, Z. (Van V naar VII). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 29 April 1935, des avonds 
te 8 uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 

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

In memoriam 
J. R. SUIJLING, 

Oud-sectiehoofd van „Hollandia", 
t 4 April 1935. 

KORT VERSLAG der algemeene vergadering van Zaterdag 
30 Maart 1935, gehouden in hotel Krasnapolsky, te 
Amsterdam. 

Tegen half negen opent de voorzitter de door 43 leden be
zochte vergadering. De voorzitter herdenkt het overlijden van 
den heer Cloeck. Hoewel geen lid onzer vereeniging, willen 
wij hem hier toch herdenken vanwege zijn stille werken; niet 
zoo direct naar voren tredend, zijn daarom waarschijnlijk zijn 
verdiensten des te grooter. De notulen der vorige vergadering 
worden goedgekeurd. Uit de tijdschriften memoreert de voor
zitter in hoofdzaak den strijd tegen onnoodige uitgiften; Rus
land en Italië behooren in den ban te worden gedaan. Uit de 
radiorede van den heer Benders deelt hij bijzonderheden mede 
over de Engelsche zegels. Besloten wordt ƒ 20 voor een hoofd
prijs te schenken aan „Groningen" voor de door haar te houden 
tentoonstelling tijdens den Philatelistendag. 

De voorzitter vestigt de aandacht op onze jubilea; in 1937 
bestaan wij 35 jaar. Daar dit niet zoo'n belangrijke gebeurtenis 
is, ligt het voorloopig niet in de bedoeling dan een tentoon
stelling te houden. Vermoedelijk echt huishoudelijk vieren, ten
minste als er in 1937 geen Philatelistendag in onze stad wordt 
gehouden. Maar met ons 40-jarig jubileum moeten we weer 
goed voor den dag komen. 

Op 2 Mei zal het 10 jaar geleden zijn, dat het eerste phila-
telistenloket in ons land werd geopend. De heer Zilver heeft 
hiertoe den stoot gegeven; hij is de vader der philatelisten-
loketten in Nederland. Persbericht: % cent vervalt; luchtpost
zegels worden niet meer aangemaakt. Correspondentie in 
Europa wordt per luchtpost verzonden als dit vlugger gaat, 
ook zonder etiket en zonder prijsverhooging. Het boekje over 
president Masaryk van mr. Van Peursem gaat rond, evenals 
diens prijslijst. Door „Hollandia" worden de beeren Cramerus 
en Polling wederom candidaat gesteld voor Bondsbestuurslid. 
De voorzitter wekt de leden op de een of andere causerie te 
houden. 

Na de pauze een veiling van 10 kavels en een verloting van 
20 prijzen onder de aanwezigen. Te ruim 10 uur sluiting. 

W. G. Z. 
Adresveranderingen. 

A. Volmer, American Hotel, Leidscheplein, Amsterdam, C. 
N. Hoekstra, Zomerluststraat 8, Haarlem. 
W. M. Bakker, Zuider Amstellaan 103, Amsterdam, Z. 
R. Siegmund, Leidschekade 88, Amsterdam, C. 
G. Vrielink, Pretoriusstraat 35, Amsterdam, O. 

Bedankt als lid. 
ds. L. C. W. Ekering, Koninginneweg 164, Amsterdam. 

Candidaat-lid. 
mevr. G. W. den Herder-Van Ommeren, Donkerstraat 53, 

Harderwijk. (Voorgesteld door J. A. Kästeln). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Zaterdag 27 April 1935, des avonds 
te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: J. J. A. HARBRINK NUMAN, 

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 26 
Maart, des avonds te 8 uur, in Hotel de l'Europe.Utrecht. 

Aanwezig 33 leden (veel minder dan wij den laatsten tijd 
gewoon zijn). De voorzitter opent de vergadering met een 
welkomstwoord tot de aanwezigen en geeft daarna het woord 
aan den secretaris ter voorlezing van de notulen. De secre
taris heeft tot zijn groote spijt in de notulen en in het korte 
verslag in het Maandblad twee naamsverwisselingen inge-
lascht; de namen Van 't Sant en De Mont moeten luiden 
Van Steensel en De Smeth. Overigens worden de notulen 
ongewijzigd goedgekeurd. 

Naar aanleiding van een ingekomen brief, waarin een niet-
lid een toevallig niet gepubliceerd adres van een nieuw lid 
vraagt en mede naar aanleiding van overlast, die sommige 
leden hebben van soms weinig bona fide handelaren, deelt de 
voorzitter mede, dat het bestuur op voorstel van den secre
taris besloten heeft in het vervolg geen adressen meer in het 
Maandblad te publiceeren; leden, die zulks wenschen, kunnen 
adressen natuurlijk van den secretaris vernemen. De verga
dering gaat hiermede accoord. 

De ballotage heeft tot resultaat, dat de heer Rommerts met 
algemeene stemmen als lid wordt aangenomen. De voorzitter 
wenscht den heer Rommerts hiermee geluk. Thans is aan de 
orde een voorstel van het bestuur, zulks in verband met het 
ten einde loopen van den termijn der koninklijke goedkeuring, 
om aan artikel 13 der statuten (welk artikel als volgt luidt: 
„De vereeniging is aangegaan voor een tijdsverloop van 29 
achtereenvolgende jaren, te rekenen van den -dag der oprich
ting, zijnde 8 September 1906") een nieuw lid toe te voegen 
van den volgenden inhoud: „Bij het verstrijken van genoemd 
tijdvak wordt de vereeniging opnieuw aangegaan voor den 
tijd van 29 jaar en 11 maanden". Bedoeld voorstel wordt 
zonder discussie met algemeene stemmen aangenomen. De 
voorzitter zegt ons lid notaris Ridder dank voor zijn advies in 
deze zaak en voor de verdere behandeling, welke hij belange
loos heeft toegezegd. 

Dan is een minder aangename kwestie aan de orde. De 
Duitsche handelaar Efferl, wiens naam reeds eerder genoemd 
werd in diverse vereenigingen in verband met minder juiste 
practijken, blijkt thans een boekje in rondzending te hebben 
gebracht met verscheidene valsche zegels. De heer Deenik 
heeft zulks geconstateerd en heeft een uitvoerig rapport op
gemaakt. De vergadering besluit op voorstel van het bestuur, 
deze zaak onder overlegging van boekje en rapport aan
hangig te maken bij het Bondsinformatiebureau. 

De voorzitter wenscht den later binnengekomen heer Tholen 
geluk met zijn voorgenomen huwelijk. 

De vergadering besluit, in verband met den verjaardag van 
H. K. H. Prinses Juliana, de April-vergadering op Maandag 
29 April te houden. 

Van ons oud-lid, den heer Nortier, is als geschenk voor de 
bibliotheek een boekje met afstempelingen op Nederlandsche 
zegels ontvangen; de secretaris zal genoemden heer namens 
de vereeniging bedanken. 

De voorzitter herinnert eraan, dat het heden onze laatste 
vergadering is in Hotel de l'Europe; hij wenscht een woord 
van dank te richten tot den eigenaar, die ons steeds zeer ter 
wille is geweest en ons, waar mogelijk, de groote societeits-
zaal afstond, hoewel w|j daar geen recht op konden doen 
gelden. 

Voor den landenwedstrijd Frankrijk 1-6 is slechts één in
zending binnengekomen, n.1. van den heer Cortenbach. De 
beoordeelingscommissie is van oordeel, dat deze collectie aan 
de eischen voldoet, om wat anders de eerste priis was ge
weest, uit te keeren. Veiling en verloting hebben het gewone 
verloop, waarna, niets meer aan de orde zijnde, de verga
dering door den voorzitter wordt gesloten. J. J. A. H. N. 

* * 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

AD VOOR PHILATELIE. IV 

H. P. van der Woude. 
De Philatelisten te Utrecht werden in de tweede helft van 

Maart opgeschrikt door de mededeeling, dat den heer H. P. 
van der Woude, den bedienaar van het philatelistenloket al
daar, ontslag uit den dienst der P.T.T. was verleend en dat 
hij op wachtgeld was gesteld. 

In het Augustus-nummer 1933 van ons Maandblad hebben 
wij, ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van den 
heer Van der Woude, diens staat van dienst vermeld en gewag 
gemaakt van zijn verdiensten. Het heengaan van den heer 
Van der Woude beteekent voor de Utrechtsche Philatelisten 
een gevoelig verlies. Philatelisten zijn, over het algemeen, 
menschen met lastige eischen. Zij komen aan het philate
listenloket om waar voor hun geld te hebben. Zy eischen geen 
zegel als frankeermiddel, maar als verzamelobject. Zoo'n zegel 
moet voor 100 % aan alle meer of minder strenge, soms over
dreven eischen voldoen. Niet zelden moet zoo'n zegel midden 
uit een vel worden geknipt. Het bedienen van een philate
listenloket eischt van den betrokken ambtenaar een groote 
mate van geduld en van inschikkelijkheid. Van der Woude be
zat deze beide eigenschappen in zeer hooge mate. Hoe vaak 
is het niet gebeurd, dat er klanten op het nippertje van het 
sluitingsuur kwamen en hem bezig hielden tot een half uur 
en langer na sluitingstijd! Voor hoeveel verzamelaars, des 
Zaterdags verhinderd zelf aan het loket te komen, heeft hij 
de zegels niet enkele dagen bewaard en de verschuldigde be
dragen voorgeschoten. Hoevele Utrechtsche Philatelisten dan
ken hem geen „tips" betreffende zegels, die uit koers genomen 
zouden worden of waarvan slechts een geringe hoeveelheid 
verkrijgbaar werd gesteld. Wanneer de kooi dan eenmaal, ge-
ruimen tijd na vieren, werd gesloten, vergaten zij, wier ver
zamelingen door aankoopen waren verrijkt, dat de bedienaar 
van het philatelistenloket enkele uren moest werken aan zijn 
administratie, zonder daarvoor extra te worden beloond, noch 
van de zijde der P.T.T., noch — en dit zij hier met nadruk 
vermeld! — van philatelistische zijde. 

Op verzoek van de U. Ph. V. werd de heer Van der Woude 
destiids met de bediening van het philatelistenloket belast. De 
U. Ph. V. wist zeer goed, waarom zii dit verzoek deed. Zü 
heeft daarvan nimmer spijt gehad! Juist daarom betreurt zij 
het vertrek van den heer Van der Woude uit genoemde functie 
zeer. 

Wü danken den heer Van der Woude voor het vele, dat hij 
— als bedienaar van het philatelistenloket — gedurende tien 
jaren voor de Philatelisten in en om Utrecht heeft gedaan. 

De U. Ph. V. heeft meerdere bewüzen ontvangen, dat de 
tegenwoordige directeur van het hoofdpostkantoor te Utrecht 
open oor en oog heeft voor de philatelistische belangen der 
postzegelverzamelaars. Wij waren dan ook overtuigd, dat bij 
de keuze van een opvolger voor den heer Van der Woude een 
scherpe selectie zou worden toegepast. Zulks is inderdaad ge
schied en de U. Ph. V. kan den directeur daarvoor niet anders 
dan zeer dankbaar en hoogst erkentelijk zijn. Wij heeten den 
heer P. Markus, adj.-commies der P.T.T., hartelijk welkom als 
opvolger van den heer Van der Woude in diens kooi. Wij 
hopen in den heer Markus te winnen een even welwillend en 
inschikkelijk ambtenaar, bereid om aan onze philatelistische 
belane-en naar vermogen tegemoet te komen, als wij in den 
heer Van der Woude verliezen. Dezen laatste behouden wü 
gelukkig als ijverig bestuurslid en werkzaam sectiehoofd 
onzer vereeniging. 

Utrecht, 1 April 1935. d. B. 
Nieuw lid. 

T. Rommerts. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 22 April 1935, bij den 
heer Cortenbach. 

Ledenvergadering op MAANDAG 29 APRIL, des avonds te 
8 uur, in de bovenzaal van de DIETSCHE TAVEERNE, Oud-
kerkhof, Utrecht. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4. C.q. ballotage. 5. Landen wedstrijd Nederland, koningin met 
hangend haar. 6. Veiling. 7. Verloting. 8. Rondvraag. 

J. K. RIETDIJK. --— ZICHTZENDINGEN. 
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Haa^sche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenha^e. 
Secretaris: A. STARINK jr., Van Merlenstraat 89, Den Haag. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 28 Maart 1935, des avonds te 8% uur, in hotel „De 
Gouden Kroon", te 's-Gravenhage. 

Daar onze voorzitter verhinderd is deze vergadering bü 
te wonen, verwelkomt de heer Coeland de talrijke aanwezigen, 
in het bijzonder een nieuw lid en een candidaat-lid. HiJ her
denkt dan met enkele van waardeering getuigende woorden 
ons overleden lid, generaal De Voogt. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijven van den heer 
Van Peursem, ten geleide van weder een paar zijner interes
sante studiën op philatelistisch gebied, waarvoor hem bereids 
door den secretaris de dank der vereeniging is betuigd. Ook 
is er een ingekomen schrijven van den redacteur der vliegpost-
rubriek in ons Maandblad, waarbij de vereeniging dank wordt 
gebracht voor de schenking van eenige oude jaargangen van 
het Maandblad. De bibliotheek van ons overleden lid, den 
heer Biegelaar, is aan ons overgedragen; voor een deel voor 
onze bibliotheek, terwijl ook een deel door ons is geschonken 
aan een vereeniging van jonge verzamelaars, ten einde een 
door haar gewenschte bibliotheek te kunnen beginnen. 

De voorgehangen candidaat wordt dan met algemeene stem
men tot lid aangenomen, waarna overgegaan wordt tot een 
veiling, welke inderdaad van groote verscheidenheid was en 
die dan ook een behoorlijk resultaat heeft opgeleverd voor de 
verkoopers en voor de kas. 

Een prettige verloting besloot den goed geslaagden avond. 
A. S. 

Nieuw lid. 
J. F. van Leeuwen, Johan van Oldenbarneveldlaan 14, Den 

Haag. 
Adresveranderingen. 

G. Dalen Gilhuijs wordt Eemwijkstraat 3, Voorburg (Z.-H.). 
C. B. Oorthuijs wordt Ferdinand Bolstraat 49, Utrecht. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 April 1935, des avonds te 

Sy, uur, in hotel „De Gouden Kroon", Frederik Hendriklaan 
119, Den Haag. 

Opening. Notulen. Mededeelingen. Ingekomen stukken. Even-
tueele veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der jaarvergadering op Woensdag 27 Maart 1935, 
in het „Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 104 leden; 3 afgevaardigden van Dordrecht. De 
zaal is bijna te klein. De voorzitter opent met de mededee
lingen: zegels zijn geschonken door den heer Lorang; voor de 
bibliotheek is ontvangen een boekje van den heer Vos en van 
mr. Van Peursem zijn nieuwste werkje over Masaryk. De 
notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. De secre
taris brengt zijn jaarverslag uit. Feitelijk een resumé van 
hetgeen reeds in het Maandblad is opgenomen in het jaar 1934. 
Onze groei gaat stevig door. Onze vergaderingen telden in 
Den Haag gemiddeld 58 (54 in 1933) leden; in Dordrecht 35 
leden per avond. Onze vereeniging steeg van 625 leden -f 
2 jeugdleden tot 668 leden + 3 jeugdleden. 

In Den Haag en in Dordrecht behaalden wij succes inzake 
de philatelistenloketten. 

Het hoofdbestuur werd uitgebreid met een commissaris, den 
heer Kirchner, terwijl de heer Wiederhold gekozen werd in 
plaats van mevrouw Jenezon-Den Hertog. De beeren Reijerse 
en Sierig werden in de jaarvergadering in hun functie her
kozen, terwijl toen ook de heer Van der Willigen tot eerelid 
werd benoemd. Wij verhuisden in Mei met onze vergaderingen 
van het „Gouden Hoofd" naar het „Zuid". Herdacht werden 
de exposities van den heer Eckhart en de fraaie lezing van 
den heer Van Brink. Rondzendingen en veilingen hadden een 

gewoon verloop. Tot slot aan allen hartelijk dank voor alle 
hulp in Den Haag en in de afdeelingen. De verificatie-com
missie, bestaande uit de beeren Lorang en Gerritsen, heeft 
de rekening en verantwoording in orde bevonden. 

Het jaarverslag van den penningmeester, die niet aan
wezig kan zijn om gezondheidsredenen, wordt uitgebracht en 
goedgekeurd. Besloten wordt den heer Van der Willigen een 
gelukstelegram te zenden met dank en hulde voor zijn vele 
werk. 

De bibliothecaris, de heer Kirchner, brengt zijn jaarverslag 
uit; 1934 toonde een belangrijke stijging van de belangstelling 
in onze bibliotheek. Vele nieuwe werken en tijdschriften wer
den geschonken; een flinke boekenkast werd aangeschaft. De 
falsificatenalbums werden verrijkt en omgewerkt. 

Hierna volgde de ledenverkiezing. Daarna bestuursverkie-
zing, waarbij de aftredende beeren Van der Willigen, Verhoeff 
en Wiederhold bij acclamatie worden herkozen. 

De groote verloting levert hier als mooiste nummer den 
9en prijs. De leden uit Den Haag kunnen hun prijs afhalen 
tot 1 October 1935 bij den heer Van der Willigen, Beek
laan 454. 

De veiling levert nogal wat moois. Bij de rondvraag wordt 
nog het woord gevraagd door den heer Eckhart over de 
zwartelij st, door den heer Taenzer over het Uiver-ongeluk, 
door den heer Van Leijden over jeugdleden en door den heer 
Michon over de fout in den „Snip"-stempel. 

Aan het eind sluit de voorzitter met dank voor de groote 
opkomst, met hoop op verderen groei onzer vereeniging in 
1935. J. N. H. V. R. 

Afdeeling Nijmegen. (Verkort verslag). 
Vergadering op 27 Maart onder voorzitterschap van den 

heer J. C. Hensing. Aanwezig zijn 22 leden plus 3 genoodigden. 
Er is een fraaie ledenlijst vervaardigd, die een plaats krijgt 
in de zaal. Goedgekeurd wordt een reglement voor den veiling
meester. Er wordt afgezien van steeds op Woensdag-avond 
te vergaderen. Er werden falsifieaten getoond. Drie prijzen 
werden verloot, eenige kaveltjes geveild, waaronder een ver
ongelukte „Uiver"-brief. 

Afdeeling Dordrecht. (Mededeeling). 
Willen de leden er goede nota van nemen, dat de verga

dering van Mei niet op 1 Mei, doch op Woensdag 8 Mei zal 
gehouden worden. Deze vergadering is bestemd voor een 
eenigszins feestelijke viering van het 12^-jarig bestaan onzer 
afdeeling. 

Verder zal op Woensdag 24 April wederom een extra ruil-
avond worden gehouden. A. Rouwenhorst. 

Candidaat-lid afdeeling Nijmegen. 
H. B. A. Athmer, koopman, Ubbergscheveldweg 69, Nijmegen. 

Candidaat-leden afdeeling Dordrecht. 
B. P. van Wijland, Dubbeldamscheweg 186, Dordrecht. 
A. van Opstal, Adr. van Bleijenburgstraat 27, Dordrecht. 

Verbetering. 
409. G. N. Meijler, Groeneweg 146, Zwolle. 
499. J. de Vries, Bloemstraat 18, Zwolle. 
D. 564. C. Jansen, Wijnstraat 99, Dordrecht. 

Samenstelling van het bestuur der afdeeling Zwolle. 
Voorzitter: A. Hofman, Borneostraat 90, Zwolle. 
Secretaris: J. de Vries, Bloemstraat 18, Zwolle. 
Penningmeester: W. Jakma, Tuinstraat 8a, Zwolle. 
Commissaris: A. Beijer, Hooftstraat 11, Zwolle. 

Nieuwe leden. 
121. A. L. Beker, Parkweg 317, Voorburg. 
148. H. C. Nanning, Badhuisweg 40, Scheveningen. 
271. P. J. van Heffen, Theresiastraat 50a, Den Haag. 
328. J. W. Polman, Pippelingstraat 62, Den Haag. 
360. P. Pieterse, Elsstraat 60, Den Haag. 
375. I. J. de Klerk, Lijsterbesstraat 99, Den Haag. 
556. R. Boekema, Prinsenstraat 63, Den Haag. 
597. G. Poot, Boele van Hensbroekstraat 9, Den Haag. 
Jeugdlid, jhr. W. A. H. de Jonge, Balistraat 18, Den Haag. 

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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Rekening van de Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage over 1934. 

Ontvangsten. Begroot Werkelijk 
bedrag. bedrag. 

Contributies ƒ 1300,— ƒ 1508,76 
Entrée's - 26,— - 64,— 
Veilingen - 24,— - 32,34 
Commissie rondzendingen - 380,—■ - 892,02 
Interest - 110,— - 141,06 
Afgeschreven debiteuren - —,— - 0,31 ^ 

ƒ1840,— ƒ 2138,49 K 

Uitgaven. 

Kosten van het Maandblad, na aftrek 
opbrengst abonnementen, enz 

Assurantie 
Diverse onkosten, porti, enz 
Zaalhuur 
Maandelijksche verlotingen 
Jaar lij ksche verloting 
Afgeschreven debiteuren 
Voordeelig saldo 

Begroot 
bedrag. 

ƒ 1150,— 
- 44,33 
- 200,— 
- 72,— 
- 33,— 
- 282,— 

- 58',67 

ƒ 1840,— 

"Werkelijk 
bedrag. 

ƒ 1208,73 
- 43,28 
- 180,92 
- 78,— 
- 32,95 
- 308,18 
- 42,07 
- 244,36>$ 

ƒ 2138,49K 

Nieuwe leden (onder voorbehoud). 
Afdeeling Zw^olle. 

605. "W. Jakma, Tuinstraat 8a, Zwolle. 
606. J. H. J. Ie Roux, Van Galenstraat 33, Zwolle. 
608. A. Beusekamp, Ie "Weidjesstraat 38, Zwolle. 
610. E. Buter, Anjelierstraat 13, Zwolle. 
716. O. Eggers, Broerenstraat 6, Zwolle. 

Afdeeling Dordrecht. 
D. 634. D. C. Stempels, Voorstraat 84, Dordrecht. 
D. 712. A. C. Zaal, Joh. de "Wittstraat 4, Dordrecht. 
Jeugdlid. C. J. Kalis, Singel 59, Dordrecht. 
Jeugdlid. J. D. de Vos, Oranjelaan 44, Dordrecht. 

Afdeeling Nijmegen. 
713. H. M. C. Knip, Alexanderstraat 83, Arnhem. 

Verder nog: 
714. H. J. Kniip jr., Heemraadssingel 112, Rotterdam. 
715. H. van Hoogdalen, Heimersteinselaan 12, Rhenen. 
717. B. J. H. van Dijk Soerewijn, Grand Hotel Brittannia, 

Vlissingen. 
718. J. F. L. de Boer, Acaciastraat 142, Den Haag. 
719. J. Dingemans, Sportlaan 126, Den Haag. 
720. C. Braakenburg, Prinses Mariestraat 28, Den Haag. 

Overleden. 
271. J. G. de Voogt, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
Joseph Losse, Kurfürstenstrasse 74, Berlin W 62. (Voorge

steld door C. J. Reijerse). 
G. W. van Veen, Fuchsiastraat 81, Den Haag. (Eigen aan

gifte). 
Adresveranderingen. 

164. J. Keijzer, Appelstraat 246, Den Haag. 
592. R. P. L. Haverhoek, "Weteringkade 81, Den Haag. 

1. "W. M. F. Sutherland, van Rotterdam naar Albr. Thaer-
laan 49, Utrecht. 

574. E. Piek, Palestrinastraat 14b, Amsterdam, Z. 
134. L. van Nieuwenhoven, Kaapscheplein 49, Den Haag. 
620. W. R. Rijnders, van Brussel naar Villa Favorite, Boule

vard de Prance 8, Monte-Carlo. 
229. C. Brandes, Hoogewal 15, Den Haag. 
481. J. Jonen, Van der "Waalstraat 107 huis, Amsterdam, O. 

2. G. Th. Slothouber, Singel 548, Amsterdam, C. 
553. J. H. Hart, Thomas Schwenckesstraat 11, Den Haag. 
124. M. H. de Graaf, Heerengracht 12a, Den Haag. 
275. P. Dekker, adj.-hoofdcomm. van politie, Medan (Sum.). 
630. B. de Koning, "Westduinweg 62a, Den Haag. 
432. J. Vaandrager, Ananasstraat 56, Den Haag. 
686. M. du Jour, Postbox 178, Soerabaja. 
352. A. Snijders, Loosduinscheweg 911, Den Haag. 
D. 165. R. Haringcarspel, Krommedijk 209, Dordrecht. 
D. 655. "W. P. Bouman, Gouverneurstraat 29 rood, Dordrecht. 
D. 560. G. H. Langeveld, Krommedijk 209, Dordrecht. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, algemeene vergadering te 

8 uur, op Woensdag 24 April 1935, in het „Zuid", Groenmarkt, 
Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou
wenhorst, Celebesstraat 29), eiken len Woensdag der maand 
in „Taveerne Ter Merwe", Scheffersplein. 

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

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

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, 
Bloemstraat 18, Zwolle) eiken 3en Vrijdag-avond der maand 
in Lunchroom Beenen, Groote Markt, Zwolle. 

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 27 
Maart 1935, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 21 leden. De voorzitter opent tegen half negen 
de vergadering met een woord van welkom, waarna de notulen 
van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 
Vervolgens wordt mededeeling gedaan van eenige ingekomen 
stukken. Hierna wordt het woord gegeven aan den heer P. 
Hekking uit Nijmegen, die als assuradeur het een en ander 
zal mededeelen omtrent het verzekeren van postzegelverza
melingen. Nadat verschillende leden hieromtrent nog vragen 
hebben gesteld en deze door genoemden heer Hekking zijn be
antwoord, zegt de voorzitter hem dank voor zijn uiteenzetting. 
Vervolgens worden de nog niet behandelde punten, voor
komende in het schrijven van het Bondsbestuur van 4 Fe
bruari j.1. afgedaan; o. a. zal op punt 2 van gemeld schrijven 
worden medegedeeld, dat onze vereeniging zich ten aanzien 
van de aanwijzing van personen, die dit jaar voor de Waller-
medaille in aanmerking zouden kunnen komen, meent te moe
ten onthouden. Op de vraag inzake de wijze van toekenning 
van den zilveren wisselbeker aan hem, wiens voordracht op 
een Nederlandschen Philatelistendag het hoogste punt behaalt, 
wordt na eenige discussie heloten te antwoorden, dat onze 
vereeniging instemt met de opvatting van de vereeniging 
„Breda", zooals daarvan blijkt uit het antwoord, dat die ver
eeniging hierover aan den Bond reeds heeft kenbaar gemaakt. 
Verder als laatste p'unt van genoemd schrijven van den Bond, 
t. w. opgave van candidaten voor de in 1935 aan de beurt 
van aftreden zijnde bestuursleden, pieromtrent zal worden 
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medegedeeld, dat onze vereeniging geen andere namen wenscht 
te noemen, en zij er zich dus mede kan vereenigen, dat de 
aftredende beeren Cramerus en Polling wederom candidaat 
worden gesteld. Het candidaat-lid V. H. Stenmans jr. wordt 
hierna als lid van de vereeniging aangenomen. Ten slotte 
volgde de gebruikelijke maandelijksche verloting, waarna de 
vergadering werd gesloten. . C. R. 

Nieuw lid. 
46. V. H. Stenmans jr., Meijrooslaan 2, Arnhem. 

Adreswijziging. 
20. A. J. Zjjlstra wordt Apeldoornscheweg 160, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 24 April 1935, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Maandag 25 Maart 1935, in restaurant „Suisse", te 
Groningen. 

Aanwezig 22 leden en 1 introducé. Wegens ziekte van den 
voorzitter neemt de 2e voorzitter, de heer Cleij, diens functie 
waar. Deze heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder den 
introducé, den heer De Weerd, en doet vervolgens eenige 
mededeelingen omtrent de a.s. Bondsdagen en tentoonstelling. 
De secretaris krijgt dan gelegenheid voor het lezen van de 
notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd. Eenige in
gekomen stukken worden behandeld; o. m. bevindt zich daar
bij een schrijven van den heer Van Peursem met een present
exemplaar van diens werkje over president Masaryk. Dit 
wordt in dank aanvaard en voor de bibliotheek bestemd. Dan 
wordt de gebruikelijke maandelijksche verloting gehouden. Na 
de pauze volgt de aangekondigde expositie van luchtpost
stukken, waarvoor de beeren Cleij, Scholtens en Van der Warf 
materiaal hebben meegenomen. Het tentoongestelde wordt door 
de aanwezigen met belangstelling bezichtigd. Het officieele 
gedeelte van de vergadering is hiermede afgeloopen; de 
meeste leden blijven echter nog geruimen tü'd bijeen. A. C. S. 

Candidaat-lid. 
J. J. Sterk, W. van Noortstraat 38bis, Utrecht. (Na 1 Mei: 

J. C. Kapteijnlaan 13b, Groningen). (Eigen aangifte). 
Adresveranderingen. 

144. P. B. N. Delteijk wordt Heijmanslaan 52, Groningen. 
175. P. J. de Klerk, Groningen, wordt Verlaat 16, Nijkerk, 

Afgevoerd. 
J. Elserman, Geldermalsen. 
Postzegelcentrale N.V., Rotterdam. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 22 April 1935, des avonds 

te 834 uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. 
Lezing van den heer mr. J. Siertsema over de volksstemming 

in het Saargebied met daaraan verbonden een expositie van 
"< zegels ej poststukken van het Saargebied. 

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

VERSLAG van de jaarlijksche algemeene ledenvergadering, 
gehouden op Vrijdag 29 Maart 1935, te Haarlem. 

Na goedkeuring der notulen van de vorige samenkomst 
worden de ingekomen stukken bekendgemaakt, o. a. een 
nieuw werkje van mr. Van Peursem, over president Masaryk. 
Het jaarverslag van den secretaris wordt accoord bevonden. 
In de pauze circuleert een vel pas verschenen Fransche zegels 
van den heer De Jong. 

De penningmeester maakt de rekening en verantwoording 
over het afgeloopen jaar bekend, naar aanleiding waarvan 

enkele leden vragen stellen, welke bevredigend beantwoord 
worden; de verificatiecommissie stelt voor den penning
meester décharge te verleenen, hetgeen geschiedt. Naar aan
leiding van de begrooting, welke wordt goedgekeurd, voeren 
meerdere leden het woord. Op voorstel van jhr. Van Lennep 
worden de beeren Robbers en Mans als voorzitter respec
tievelijk penningmeester herkozen. De heer Traanberg vestigt 
bij de rondvraag de aandacht op het jubileum in 1936. Voor 
een alsdan te houden verloting is de heer De Jong de eerste, 
die een prijs schenkt; zijn voorbeeld wordt gevolgd door den 
heer Rumpff en mevrouw Stolp, terwijl de vergadering het 
voorstel van den heer Weijenbergh, om het bedrag, hetwelk 
wordt terugontvangen van het waarborgfonds van de ten
toonstelling in September 1934, voor het jubelfonds 1936 te 
bestemmen, eveneens goedkeurt. Ook andere voorstellen 
komen nog in bespreking. 

De voorzitter veilt na de rondvraag een zestal exemplaren 
„Leiddraad" ten bate van den Bond, aan welks penning
meester de opbrengst overgemaakt zal worden. 

Na de gebruikelijke verloting onder de aanwezigen (waar
bij enkele leden hun prijs afstaan voor de jubileum verloting 
1936) behoort de bijeenkomst tot het verleden. H. W. 

Verzoek. 
Men wordt beleefd verzocht na te zien of men zegels bezit, 

welke men wil afstaan voor een jubileumverloting in 1936 
(zie verslag). De secretaris ziet toezending daarvan gaarne 
tegemoet; ook op de ledenvergaderingen zal hij met genoegen 
prijzen voor dit doel in ontvangst nemen. 

Ingeschreven als lid. 
94. J. C. de Buisonjé, Adm. de Ruijterweg 127, Amsterdam, 

W. 
95. R. Jansen, Laurierstraat 54, Haarlem, N. 
98. P. A. Andriese, Schepersstraat 52, Haarlem, N. 

165. dr. J. G. M. van Walsem, Bronsteeweg 32, Heemstede. 
250. J. M. F. Steenhagen, Adr. van Ostadeplein 1, Heemstede. 

Adreswijzigingen. 
255. D. C. J. S. Janse, thans Valentijnkade 17 II, Amster

dam, O. 
185. P. H. S. Mos wordt Kleverparkweg 81, Haarlem. 

Bedankt als lid. 
259. P. M. van Gent. 
192. A. Brabander. 
241. N. M. J. C. Cikot. 

Gerojeerd als lid. 
164. J. P. R. Meijkamp. 
226. D. W. Miezérus. 

Ledenvergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 26 April 1935, des 

avonds te 8 uur, in het gebouw van den Haarlemschen Kegel
bond, te Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 18 Maart 
1935, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijthof 50, 
Maastricht. 

Aanwezig 19 leden. De voorzitter opent de vergadering, 
waarna voorlezing der notulen van de vorige vergadering, 
welke worden gearresteerd. Hierna worden de verschillende 
punten, voorkomende in de circulaire van 4 Februari j.1. van 
den Bond, welke ciculaire gericht is aan de besturen van de 
bij den Bond aangesloten vereenigingen, behandeld. 

De beeren Muijson en Manuskowski worden tot lid aan
genomen. , 

Voorts deelt de voorzitter mede, dat 15 April a.s. een voor
dracht zal worden gehouden door den heer Van Waegeningh, 
directeur van den warenkeuringsdienst te Maastricht, over 
vervalsching van postzegels, toegelicht met lichtbeelden. 

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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Het drukwerk nr. 16 over president Masaryk, door mr. J. H. 
van Peursem, circuleert onder de leden. Twee dier exemplaren 
worden verloot, terwijl een derde bestemd is voor onze biblio
theek. Tot. slot volgt de gratis-verloting en daarna het 
vereenigingsspel. J. H. 

Nieuwe leden. 
63. J. Muijson, Orleansplein 3, Maastricht. 

2. M. A. Manuskowski, Wagenstraat 105, Den Haag. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 6 Mei 1935, beurs; 
Maandag 20 Mei 1935, vergadering; 

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Vrijdag 
22 Maart 1935, in de zaal van den heer J. Sanderse, 
Koningsplein, Den Helder. 

De voorzitter opent om half negen deze zeer druk bezochte 
vergadering — met een record aantal bezoekers van 30 per
sonen — en heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder onze 
nieuwe en candidaat-leden. Onze tentoonstelling, welke op 
Zaterdag 16 Maart gehouden is, was een volledig succes. Niet 
minder dan 400 bezoekers gaven van hun belangstelling blijk, 
terwijl wij 5 nieuwe leden mochten inschrijven. In totaal telt 
de vereeniging nu 70 leden en is thans de leus: tot 1 Januari 
1936: 100 leden. De voorzitter constateerde, dat voor onze 
vereeniging de crisis voorbij was. Laten alle leden hun best 
doen, tenminste nog één lid aan te werven; slechts dan kunnen 
wij onze leuze waar maken. Dus allen aan den slag! 

De candidaat-leden worden geballoteerd en allen aange
nomen als lid. De notulen der vorige vergadering worden 
onder dankzegging goedgekeurd, terwijl onder dank eenige 
boekjes van mr. Van Peursem over president Masaryk ont
vangen werden. De voorzitter brengt verslag uit over de re-
oganisatie der rondzendingsboekhouding. Eenige leiddraden 
worden geveild en eenige exemplaren tot de volgende verga
dering opgehouden. Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt 
door de beeren Alderliefste, Krijger en Klerk. De heer Alder-
liefste vraagt of het geen aanbeveling verdient elk half jaar 
een tentoonstelling te houden, gezien het groote succes, dat 
wij er mede bereikt hebben. Dit zal een punt van bespreking 
uitmaken op de volgende bestuursvergadering. De heer Krijger 
brengt het ruilboek ter sprake, hetwelk door een daarvoor 
benoemde commissie is nagezien en hopeloos in de war was. 
De schuleischers schonken echter het te vorderen bedrag, 
zoodat deze kwestie nu van de baan is. De heer Klerk vroeg 
of wij reeds antwoord van den Bond hadden ontvangen over 
de Belgische tentoonstellingszegels. Deze vraag moest ont
kennend beantwoord worden. 

De hierop volgende verloting bracht allen een prijs en was 
tevens het slot van het officieele gedeelte dezsr vergadering. 

H. M. 
Mededeeling. 

De leden der vereeniging, die in Indië vertoeven, ontvangen 
dezer dagen een opgave over de nog verschuldigde contri
butie, welke zij — indien mogelijk — per omgaande aan den 
penningmeester, den heer J. K. Labout, Hoofdgracht 30, Den 
Helder, gelieven te zenden. Bij voorbaat dank. 

Nieuwe leden. 
W. Tamboer, Piet Heinstraat 5, Den Helder. 
J. M. de Lange, Singel 42, Den Helder. 
A. P. Vlam, Koningstraat 62, Den Helder. 
J. de Graaf, Brakkeveldweg 90, Den Helder. 
W. Hoogerwerf, Fazantenstraat 5. Den Helder. 
G. Rudolph, Hoogstraat 35, Den Helder. 
G. J. de Vlieger, Jansenstraat 61, Den Helder. 
C. R. de Groot, Huisduinen. 

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

Bedankt. 
H. J. Gottmer, Den Helder. (Wegens vertrek naar IJmuiden). 

Adresveranderingen. 
C. van Leijden, Lingastraat 2, Soerabaja. 
W. J. C. Mijnders, a/b Hr. Ms. Java, Departement van Marine, 

Batavia. 
Vergadering. 

De volgende vergadering zal gehouden worden op Vrijdag 
26 April 1935 in de zaal van den heer J. Sanderse (voorheen 
Van Weelde), Koningsplein, Den Helder. 

Wedstrijd over Goudsche Glazen- en Tooropzegels. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 25 Maart 
1935, te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, 
in het bijzonder een candidaat-lid, een introducé en den heer 
Veenenbos, die voor het eerst aanwezig is. Met genoegen con
stateert hij, dat de vergadering weer goed bezocht is. Hij geeft 
het woord aan den secretaris tot voorlezing van de notulen, 
welke ongewijzigd worden goedgekeurd. 

Van mr. Van Peursem werd in dank voor de bibliotheek 
ontvangen diens nieuwe geschrift over president Masaryk, 
alsmede eenige prijslijsten. De ingekomen stukken worden 
voor kennisgeving aangenomen. 

Het candidaat-lid, dat zich even verwijderd had, wordt met 
algemeene stemmen als lid aangenomen en na terugkeer in 
de vergadering door den voorzitter geïnstalleerd. 

Bij de rondvraag beklaagt de heer Finken zich over de 
handelwijze van de Atlas Stamp Ltd., waarvoor verwezen 
wordt naar de door den Bond geplaatste waarschuwing. De 
heer De Rouw vraagt om de Belgische „Siteb"-zegels door de 
vereeniging te bestellen, waarna velen van deze gelegenheid 
gebruik maken. Mevrouw Stump vraagt om de vergaderingen 
op tiJd te doen beginnen. 

Voor den wedstrijd over zegel Nederland nr. 14 zijn zes 
inzendingen. De heer Lindelauf weet den prijs te bemachtigen. 

Tot slot heeft de gewone maandelijksche verloting plaats, 
waarna de vergadering gesloten wordt en men zich nog 
eenigen tijd met het kienspel onderhoudt. P. S. 

Nieuw lid. 
K. Scholle, Huskensweg 46, Heerlen. 

Bedankt. 
J. W. de Vries. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 29 April 1935, des avonds te 8 

uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 
Eeursavond op Maandag 13 Mei 1935. 

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

Nieuw lid. 
36. J. Camphuis, Ubbo Emmiussingel 23, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 April 1935, des avonds te 

Sy, uur, in café-restaurant „De Pool", Groote Markt, 
Groningen. 

G E B R . A B R A H A M S , D E N H A A G . (533) 
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Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-VIaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

VERSLAG van de jaarvergadering, gehouden op Woensdag 
27 Maart 1935, des avonds te 8 uur, in het Hotel der 
Nederlanden, te Terneuzen. 

Deze jaarvergadering was maar matig bezet. In zijn 
openingswoord heette de voorzitter allen welkom. De notulen 
der vorige vergadering van 27 Februari j.1. werden door den 
secretaris voorgelezen en goedgekeurd. De ingekomen stuk
ken werden voor kennisgeving aangenomen. De commissie 
van onderzoek der boeken van den directeur der rondzending 
was niet ter vergadering gekomen en zal op een volgende 
vergadering verslag uitbrengen. Hierop volgde het verslag 
van den penningmeester omtrent de financiën gedurende het 
afgeloopen vereenigingsjaar. Hieruit blijkt, dat het saldo 
bezit kan worden vastgesteld op ƒ 331,58. De voorzitter be
dankt den penningmeester voor het vele werk gedurende het 
afgeloopen jaar in het belang van de vereeniging verricht. 

Vervolgens had de verloting voor alle leden plaats. Hierna 
vindt de bestuursverkiezing plaats wegens periodiek aftreden 
van de heeren Wolfert en 't Gilde. Beide heeren werden bij 
acclamatie herbenoemd. Als nieuw lid wordt met algemeene 
stemmen aangenomen de heer P. Visser uit Axel, thans tijde
lijk te Davos. In de vacature van bestuurslid wordt met al
gemeene stemmen benoemd de heer H. A. Lijppens, die niet 
ter vergadering aanwezig is en wien nader zal worden ge
vraagd of hij genegen is deze functie op zich te nemen. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voor
zitter dankt de heeren voor hun opkomst, teirwijl hij hen 
tevens bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen, en sluit 
daarna deze vergadering. G. T. 

Nieuw lid. 
P. Visser, te Axel, thans tijdelijk te Davos. 

's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Oude Dieze 15, 's-Hertogenbosch. 

VERSLAG van de algemene ledenvergadering op Zondag 24 
Maart 1935, in hotel Central, te 's-Hertogenbosch. 

De voorzitter opent te 3.35 uur de vergadering en heet de 
20 aanwezige leden hartelijk welkom. De notulen worden na 
rectificatie door den heer Rademaker dienovereenkomstig 
goedgekeurd en vastgesteld. Onder de ingekomen stukken be
vindt zich een nieuw werkje van mr. J. H. van Peursem over 
president Masaryk, dat in dank wordt aanvaard. Door de 
kascontrolecommissie wordt rapport uitgebracht over haar 
bevindingen; zij verzoekt den penningmeester decharge te 
verleenen, onder dank voor de keurige wijze waarop het be
heer is gevoerd. De penningmeester brengt daarna verslag 
uit over het afgeloopen boekjaar, waaruit blijkt, dat het batig 
saldo ƒ 124,85 bedraagt, waaronder is begrepen het mandaat 
voor zegelaankoop ad ƒ 25,—. Vervolgens doet de secretaris 
voorlezing van het jaarverslag en deelt mede dat het leden
tal met 3 leden is toegenomen, zoodat de vereeniging thans 
40 leden telt; verder worden tal van bijzondere feiten 
gememoreerd. 

Ingevolge het nieuw vastgestelde reglement moest het be
stuur in zijn geheel aftreden; tevens moest wegens uitbrei
ding met 3 leden daarin voorzien worden. Het aftredend be
stuur stelde zich weder herkiesbaar, verder werden candidaat 
gesteld de heeren Kersemaekers, Nestelaar, Vissers en Heeren. 
Als voorzitter werd met algemeene stemmen herkozen de 
heer Jac. Roelands en werden voor de overige bestuurs
functies gekozen de heeren F. F. G. Scheefhals, Kersemaekers 
en Heeren; ambtshalve werd alsnog aan het bestuur toe
gevoegd de directeur der rondzendingen. de heer A. Berendsen. 
Besloten werd de bestuursfuncties onderling te verdeelen op 
de bestuursvergadering van 27 Maart a.s. 

Voor de verloting waren 7 prijzen beschikbaar, w. o. een 

J . K. R IETDIJK. — . ™ — ZICHTZENDINGEN. 

geschonken door den voorzitter. Bij de rondvraag verzocht 
de diecteur der rondzendingen den leden vooral, de boekjes 
niet langer dan 3 dagen in hun bezit te houden. Na een slot
woord van den voorzitter volgde te 4.45 uur sluiting. 

F. F. G. S. 
Samenstelling bestuur. 

In de gehouden bestuursvergadering van Woensdag 27 
Maart werd het bestuur als volgt samengesteld: voorzitter: 
Jac. Roelands; secretaris: P. Heeren, Oude Dieze 15; penning
meester: F. F. G. Scheefhals, Kempenlandstraat 17; vice-voor-
zitter, tevens bibliothecaris: H. Kesremaekers; directeur der 
rondzendingen: A. Berendsen. 

Vergadering. 
Vergadering op Zondag 28 April 1935, des namiddags te 

3 uur, in hotel Central, Markt 51, 's-Hertogenbosch. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 25 Maart 
1935, in restaurant „De Beurs", te Helmond. 

Aanwezig 18 leden. De voorzitter opent om 8% uur de 
vergadering met een woord van welkom, in het bijzonder tot 
de aanwezige candidaat-leden, de heeren Dirks, Houben en 
Van Someren. De notulen van de vorige vergadering worden 
goedgekeurd. Bericht van verhindering is ingekomen van de 
heeren Merkx en Van Schijndel. De voorzitter deelt mede, dat 
in de laatste bestuursvergadering aan den heer Prinssen de 
functie van archivaris is toegewezen en door dezen is aan
vaard. Voor boeken uit het archief wende men zich dus in 
het vervolg niet meer tot het secretariaat, maar tot den heer 
Prinssen, Warandelaan 5 N. De voorzitter bedankt vervolgens 
de heeren Staal en Van Schijndel voor hun verslagen omtrent 
tentoonstelling en vergadering. Bij de ballotage der can
didaat-leden worden de heeren Dirks, Houben, Knaapen en 
Van Someren met algemeene stemmen als leden aangenomen. 
Een bestuursvoorstel, om bij voldoende deelname van de leden 
een of meer afgevaardigden te zenden naar de daarvoor in 
aanmerking komende veilingen in de groote plaatsen lokt 
eenige discussie uit. Van de aanwezige leden verklaren de 
heeren Van Dijk, Prowein, Houben, H. van Lieshout, Prinssen, 
Promper, Schouten, Van Someren, Staal, Stassar en Thielen 
zich tot medewerking bereid. Onder de ingekomen stukken 
bevinden zich voorstellen van de firma Cohn en den heer 
Elsbach, beiden in Den Haag, voor het inzenden van zegels, 
benevens het nieuwste deel, president Masaryk, van mr. Van 
Peursem's serie Philatelie en Geschiedenis. Verder een circu
laire van de Air France voor een speciale vlucht. Aan de aan
wezige leden wordt uitgedeeld een nieuw bijgewerkte leden
lijst en 5 stel crisiszegels. Hierna worden een aantal couverts 
van de Nederland-Curaeao-tentoonstelling geveild. Na een 
korte pauze volgen eenige woorden over afscheidingsmethoden 
van postzegels met enkele voorbeelden, vervolgens rondvraag 
en sluiting. A. H. J. S. 

Nieuwe leden. 
43. J. H. Dirks, Tweede Groenstraat 9, Helmond-. 
44. W. Houben, Prins Hendriklaan 14, Helmond. 
45. C. E. van Someren, Eikendreef 43, Helmond. 
46. H. Knaapen, Zuid Koninginnewal 1, Helmond. 

Bedankt als lid. 
13. J. Reijntjes, Huize „De Veldhoeve", Goirle. 

Adreswijziging. 
35. G. A. Faber, Koningsweg 2, Helmond. 

Rondzenddienst. 
De deelnemers aan den rondzenddienst worden eraan her

innerd, dat men elke zending 3 dagen behouden mag. Voor 
eiken dag langer wordt een boete van 10 cent geheven, over
eenkomstig de bepalingen van het reglement. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 29 April 1935, des avonds te 

8 uur, in restaurant „De Beurs", te Helmond. 
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Ruilbijeenkomsten. 
Ruilbijeenkomsten elken tweeden Vrijdag van de maand in 

restaurant „De Beurs", van 7 uur 's avonds af. 

Ligue Internat. Philatélique et Aérophilatélique. 
Secr. Ned. Afdeeling: Van Nijenrodestraat 117, 's-Gravenhage. 

Nieuwe leden. 
F. W. van Duim, Den Helder. 
P. J. Ritsema, Scheveningen. 
T. Hensen, Bodegraven. 
W. J. C. Kau jr.. Den Haag. 

Afgevoerd. 
B. H. van de Werke, Rotterdam. 
P. den Outer, Rotterdam. 
J. C. van Duivenboden, Den Haag. 

Ned.-Indische afdeeling. 
Aan het bestuur van de Ned.-Indische afdeeling is toe

gevoegd, als speciaal vertegenwoordiger voor Midden-Java, 
de heer E. H. baron van Ittersum, S. O. Loewoengadjah, 
Cheribon. Luchtpostverzamelaars in Midden- en Oost-Java 
worden verzocht zich met hem in verbinding te stellen. 

Rakettenpost. 
Naar aanleiding van onze waarschuwing in het Maandblad 

van Maart mochten wij van verschillende zijden commentaar 
ontvangen. De hooge prezen voor de raketpost, zoo zeide 
men ons, worden niet gemaakt door de uitvinders, maar wel 
door de groote vraag (voornamelijk uit Duitschland) naar 
deze stukken. B.v., zoo haalde men aan, doet de eerste 
Schmiedl-Raketenpost van 9 September 1931 (waarvan 333 
stuks bestaan) nu reeds circa 175 mark, terwijl Schmiedl deze 
t. z. t. had afgegeven ä ƒ 1,20, en ook de andere Schmiedl-
raketpost boekt prijsstijgingen. Zij, die deze raketpost had
den gekocht, hebben dus een goede geldbelegging gemaakt. 
Ongetwijfeld begint de raketpost meer belangstelling van de 
verzamelaars te krijgen, en bij deze stijgende belangstelling 
voor den voorviitgang der techniek zal stijgende vraag ook 
een prijsstijging teweeg brengen voor deze stukken. 

Het is ook niet onze bedoeling, om iets ongunstigs over de 
Schmiedl-raketpost te zeggen, en bij onze waarschuwing had
den wij dan ook hoofdzakelijk het oog op de „ongezonde uit
wassen", welke o. i. verdwijnen moeten, wil de raketpost in 
serieuze luchtpostverzamelingen een plaats innemen. Het 
moet uit zijn met de z.g. variëteiten, welke van de zijde der 
„uitvinders" direct tegen hooge prijzen worden aangeboden, 
onder de benaming van „foutdruk" enz. Wil men b.v. de 
Duitsche raketpost compleet hebben met al haar foutdrukken, 
dan komt men op circa 300 verschillenden. Dergelijke fout
drukken mag geen enkele eërophilatelist in zijn verzameling 
opnemen! 

De grootste luchtpostverzamelaarsvereeniging, de „Ameri
can Air Mail Society", wijdde het Maart-nummer van haar 
officieel orgaan „The Airpost Journal" geheel aan de raket
post. Dit hoogst interessante nummer bracht o. a. het ver
heugende nieuws, dat de jongste rakettenproefnemingen in 
Britsch-Indiè en Australië respectievelijk door de „Airmail 
Society of India" en de „Queensland Air Mail Society" werden 
georganiseerd, welke zorg droegen voor totale afwezigheid 
van z.g. foutdrukken en bovendien een uitvoerig rapport 
samenstelden van de verzonden privépost. De ook hier in 
Europa welbekende Amerikaansche eërophilatelist en expert 
Walter J. Conrath beschouwde dit als een belangrijken mijl
paal op dit gebied, welke ongetwijfeld velen, die zich tot nog 
toe van alle raketpost afkeerig hielden, ertoe gebracht heeft, 
deze milder te behandelen. Het is dan ook te hopen, dat ook 
in Europa een dergelijk contact tot stand zal komen, waar
door bij eventueele raketpostvluchten een dergeliike controle 
plaats vindt door de aèrophilatelistische vereenigingen. Doch 
in afwachting van zulk een controle, welke moet dan de hou
ding zijn van den aërophilatelist, die ook deze privépost (maar 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

pioniers!) in zijn verzameling wenscht op te nemen? Ons in
ziens kan zijn houding uitsluitend de volgende zijn: 

a. men neme onder geen enkele voorwaarde z.g. fout
drukken in zijn verzameling op; 

b. men verzamele uitsluitend post, waarvan een protocol 
ons voldoende garantie geeft over de hoeveelheid verzonden 
post; deze post is vanzelfsprekend genummerd. 

Tenslotte nog dit. In een tijdschrift werd de vrees uit-
gsproken, dat er op den duur teveel raketpost zou komen. 
O. i. is deze vrees niet gemotiveerd, immers de kosten van 
het organiseeren van een raketpostvlucht zijn in het algemeen 
nog zoo hoog, dat men hiertoe niet licht zal overgaan. 

l^lillatelï^scI^AÏlerïei 
M 

DE ITALIAANSCHE POST HAALT BAKZEIL. 
Dank zij de onvermoeide pogingen van de philatelistische 

pers, w. o. in de eerste plaats de Corriere Filatelico is te 
noemen, en van den postzegelhandel, heeft de Italiaansche 
post thans besloten de zoo zeer gewenschte matiging te be
trachten bij haar nieuwe uitgiften, die hoe langer hoe meer 
verzamelaars afkeerig maakten van de zegelproducten van 
dit land. 

Een desbetreffende mededeeling werd van hoogerhand daar
toe aan de pers verstrekt, waarin het o. m. heet, dat der
gelijke zegels voortaan alleen zullen worden uitgegeven onder 
uitschakeling van de tusschenkomst van particuliere lichamen. 

Als regel zullen dergelijke zegels niet belast worden met 
een toeslag; in geen geval zullen zij gratis worden verstrekt, 
ook niet na hun buiten gebruik stelling. Wordt een toeslag 
geheven, dan zal deze zeer laag worden gesteld. 

Tot zoover deze mededeeling. Hoewel van deze regeling een 
gunstige invloed verwacht mag worden, is er n. o. m. volstrekt 
geen reden om te juichen over het behaalde succes of om de 
Italiaansche post dankbaar te zijn voor haar gewijzigde 
houding. Zij toch heeft de verzamelaars de laatste jaren zonder 
ophouden gebrandschat en wij vermoeden, dat de sterk ver
minderde belangstelling voor de zegelproducten van dit land 
de postautoriteiten hebben g e d w o n g e n tot een andere 
en, naar wij van harte hopen, een betere houding. 

Met belangstelling zullen we afwachten wat het resultaat 
van den nieuwen maatregel zal zijn, die in elk geval een 
einde maakt aan het schandaal, dat dergelijke duur gekochte 
zegels na korten tijd ver beneden nominaal werden aangeboden. 

EEN GESLAAGDE APRILGRAP. 
Het ge Uustreerde weekblad 

„Ons Zuiden" van 28 Maart j.1. 
bracht „Het nieuwste op post
zegelgebied". Verschillende be
kende persoonlijkheden werden 
daarbij afgebeeld, keurig in een 
postzegellijstje gevat. Naast de 
filmdiva Greta Garbo ziet men 
Shaw, Harold Lloyd, Sonja Henie, 
Laurel en Hardy, het echtpaar 
Lindbergh, enz. enz. 

Het blad vermeldde, dat de Ne
der landsche posterijen deze buiten-
landsche voorbeelden hebben ge
volgd en dat op Maandag 1 April 
deze nieuwe zegels aan de post
kantoren verkrijgbaar werden ge

steld. De serie bestaat uit de waarden 5 cent (Geysendorffer), 
6 cent (Buziau), 7M cent (Willy den Ouden), 10 cent (Rie 
Mastenbroek), 12% cent (Pijnenburg), 15 cent (Bakhuijs) en 
20 cent (dr. Euwe). 

Men ziet, verscheidenheid genoeg. 
Meer dan één brave ziel wandelde op den len April naar 

het postkantoor om de nieuwe zegels te bemachtigen! 

lAÉMlÉiÉAÉM^hftihi 

Sonja Henie. 
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J. Buziau. Rie Mastenbroek. 

Voor de eventueele „liefhebbers" beelden wü enkele waar
den der nieuwe serie af. 

EEN IEDER MAKE ZIJN EIGEN TANDENMETER. 
Zelfs de verzamelaar die alle mogelijke odontomètres, Zah

nungsschlüssel, perforation gauges, bezit, make zijn eigen 
metertje, omdat dit zoo handig is en vlug werk levert met 
grootere juistheid. 

Men zoeke uit zjjn voorraad bijeen mooie gaaf getande 
zegels van bekende preciese tanding (desnoods njet behulp van 
een catalogus). Alleen de opstaande kant geldt. Men knippe 
deze zegels in de lengte middendoor en plakke op een stukje 
zwart of donkerblauw karton of papier deze helften achter
eenvolgens naast of onder elkaar, telkens met % tand verschil; 
de witte rug boven. Men neme b.v. voor: 

tanding 15: Hongarije 1932; 
tanding U14: Denemarken 191819221927; 
tanding 14: Hindenburg; 
tanding 1 3 ^ : Pasteur; 
tanding 13: Zweden 1892; 
tanding 12)^: Nederland 1924; 
tanding 12: Luxemburg Charlotte 1925; 
tanding 11K: Zwitserland Teil, Teilknabe; 
tanding 11: Litauen 1924; 
tanding 1 0 ^ : U.S.A. 1927; 
tanding 10: Zweden Gustaaf 19281929; 
tanding Q'A' TsjechoSlowakije wapen 1931. 

g^^B 
'46 

1 
I t 

1 I^^HI s' 

H TANDING.METER ■ 
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Het zal blijken dat, om b.v. vlug 
te onderzoeken of het ontvangen 
portozegeltje een nieuwe 13>2:1234 
is, zulk een meter buitengewoon 
vlug werkt. 

Men legge het te onderzoeken 
zegel met den witten rug omhoog, 
tanding tegen anding, links be
ginnende. Men ziet een zwart of 
donkerblauw cirkelvormig stipje, 
dat nu verder regelmatig juist 
doorloopt, of pas eerst bü den 
buurman. Dat gaat vlug. 

J . K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

Het groote voordeel van dit metertje is, dat men als proef 
op de som de zegelranden ineen kan schuiven en ineen sluiten, 
wat geen andere tandenmeter toelaat. 

Natuurlijk kan men interpoleeren: 
tanding 14K: Reichspost; 
tanding 13M: TsjechoSlowakije 19271928; enz. 
Er zullen natuurlijk critici komen, die beweren, dat zulk 

een metertje niet nauwkeurig genoeg is, dat er zegels ziJn 
die op den eenen kant meten 13 3/8 en op den anderen 13 5/8. 
Toegegeven. Maar eerstens zijn bij vele landen de tandingen 
prachtig juist, en men bedenke toch, hoe gering zulk een tand
verschil is. Bü tanding 13 >̂  is de afstand der tanden hart op 
hart 1.481 mm., bij 13% 1.454 mm.; het verschil bedraagt der
halve 0.027 mm. of 27 microns. Bij 1/8 tandingsverschil 
13.8 micron. 

Hebt ge een denkbeeld, hoe groot een micron is ? Hebt ge 
in uw beroep met microns te doen (drijfwerk) ? Zeker, met 
bepaalde werktuigen kan men zelfs in duizendsten van microns, 
in millioensten van millimeters meten (lichtstralen). 

Maar daar gaat het niet om. Voor keurmeesters ter op
sporing van falsificaten moge uw metertje niet voldoende 
nauwkeurig zijn, hoewel zuiverder dan de meeste tanden
meters, wanneer de gekozen halve zegels zuiver waren. 

De kwestie is, om b.v. uit een partijtje U.S.A. de zegels 
getand 10 in een oogwenk af te zonderen. Men neme de proef, 
make in een verloren uurtje zijn eigen metertje. Probieren 
geht über studieren! Probeeren staat hooger dan critiseeren! 

v. C. 

DE COLLECTIE KIND. 
Op 25 en 26 Maart j.1. werd de verzameling Spanje en ko

loniën te Londen geveild, waarvan de opbrengst rond £ 2000 
was. 

Totaal brachten de tot dusverre geveilde deelen dezer 
wereldberoemde verzameling £ 175.000 in het laadje. In deze 
voor velen benarde tijden een ongelooflijk bedrag. 

VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN 
ZEER BILLIJKE PRIJZEN! 

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

LUGANO (Zwitserland). 
Postgiro Den Haag 145664,  Lugano XIa, 1770, 

(548) 

F. J. BUENO DE MESQUITA, 
64 AVENUE LOUIS BERTRAND, 

SCHAERBEEK (BRUSSEL). 
Mijn specialiteit: 

Boekjesrondzending naar gelang referenties. 
ALLE ZEGELS VAN EUROPA. 
Prijzen lager dan de concurrentie. 

Buitengewone kwaliteit. 
Gratis toezending 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. (59j) 

Ik zoek in RUIL gewone 
Nederlandsche en Koloniale zegels 
tot I fr. cataloguswaarde Yvert per loo stuks 
en geef Hongarije en Oostenrijk 

in gelijke waarde. 
Ik behandel mancolijsten van Bosnië, Hon
garije, OudOostenrijk, Veldpost, tegen mo
derne complete series van Nederland en geef 
aan ongebruikt de voorkeur. Ik verzoek 
eerstzending. 
L. von Haiäsz, Délibabstrasse 29, 

Budapest. (585) 
(Lid van „Breda", Ned. Ver. v. Postz. enz.) 
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U I T S L U I T E N D voor en 
t en behoeve van leden der 
aanges lo t en vereenigingen. 

SAARGEBIED. 
121 —124 f 2,— 
141—146 f 1,65 
141—147 f 6,45 
148—153 f 5,40 
W SAALBERG, Lange 
Schiedam Giro 45124. 

Volkshilfe. 
155—160 f 6,25 
165—171 f 5,15 
dito met opdruk 

f 9,— 
Nieuwstraat 65d, 

(599) 

R O N D Z E N D I N G van boekjes met uitsluitend 
vhegpostzegels en RONDZENDING van uitsl 
vliegpost-, gelegenheids-, weldadigheidszegels, 
enz van Europa Bi] evtl deelname (schrif
telijk), die zonder eenige verplichting is, s v p 
opgave van ref van aangesloten Ver (598) 
] . V. H o l t e n , L. Ro t t ekade 48, Ro t t e rdam. 

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 i g . -^ 
(607) 

R U J V I E N I E ; i s 6 9 - i s 7 a . 
Ik zoek deze zegels in prachtex t e k o o p . 
Ongebr , gebr., paren, strooken en blokstuk-
ken Zichtzending wordt gaarne tegemoetgezien. 

S. KEISER, 
Passage 25 , Den Haag. (6oi) 

TE KOOP GEVRAAGDM 
PARTIJEN NEDERLAND. 
Alle soorten, speciaal met toeslag 
en gelegenheidszegels, zoowel on
gebruikt als gebruikt. Contante 
betaling. Bezoek van te voren 
aanmelden. B . J . A B R A H A M S , 
St i l le V e e r k a d e 1 0 , D e n H a a g . 

T e l e f o o n 1 1 6 9 7 6 . (606) 

Te koop aangeboden Surmaine, Te Bet. 
Porfzegels 1886 10 c. vierde T , 2 5 
e n 4 0 t w e e d e T. Ongebruikte pracht
stukken Brieven onder No . 6c2 aan de 
administratie van dit blad. 

I e k o o p g e v r a a g d (of ruil) voor mijn 
verzamehng L u c h t p o s t N e d e r l a n d e n 
K o l o m e n , alle eerst- en proefvluchten van 
Nederland, Ned Indie, Suriname en Curasao. 
G. Thoolen, Van Nijenrodestraat 117, 

Den Haag. ($94) 

Te koop gevraagd: 
Zegels per gewicht in elke 

hoeveelheid. 
Aanbiedingen met prijs aan: 

JOHN GOEDE, 
Brederodestraat 46, 

Amsterdam, W. (600) 

] 
Te koop gevraagd 

H o l l a n d s c h e k n o w a a r , allergewoonste 
en betere, alsmede afgeweekte en gesorteerde 
zegels van Nederland en Kolomen, per loo, 
1000 en meer - Aanbiedingen aan 

Postzegelhandet J . Prent & Co , 
Sneeuwklokiesstr. 18, Den Haag.(597) 

P r ü s dezer adver tent ies : 
ƒ 0,75 by voorui tbetal ing. 
Pos tz . w. niet in bet, gen. 

Ben steeds liefhebber voor mi) 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 pnjs wordt omg beantwoord, 
waarna desgewenscht toezending kan volgen 
C JansenCzn,Fr Hendnkstr 53,Utrecht (561) 

■ H B OViRZEE-VERZAMELAARS ■ ■ ■ 
Uit groote collectie worden zichtzendingen 
ook volgens manco-hjst gemaakt Lage prijzen 
Extra korting bij flinken aankoop Alleen prima 
kwaliteit Van Seventer's Postzegelhandel, 
Keizerstraat hoek Visschersdijk, Rotterdam C. 
^ — 1 ^ (562) — B ^ ^ — 

3 8 P r a c t i s c h e W e n k e n , van Dr B 
geiU, met j mancolijsten, fr. 50 c Voor 
ab op Postzegelmeuws gratis Ned en Kol 

p. 100 te koop gevraagd 
R KINGMA Villa Philatelie, Apeldoorn. 
Telefoon 3J36, Postrekening 99018 (567) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Ongebruikte koerseerende postzegels 

van de 

Unie van Zuifl-Afrika. 
(Ondernominaal). 

Adres: Ceintuurbaan 69 1 h., 
Amsterdam, Z. (604) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekenmg) 
(553) 

Kinderzegels 1934, per 10 series . . . ƒ 1,60 
Kinderzegels 1927, per 10 series . . . - 1,50 
Rembrand t , per 10 series - 2,25 
A.N.V.V., pe r 10 series - 3,25 
Zeemanszegels , per 10 series - 1,90 
W. de Zwijger, pe r 10 series - 0,90 
Crisis- en Emmazege l , per 10 series . - 1,20 
Cura^ao-herdenking, pe r 10 series . . - 0,90 
Opdruk J a v a t .m. ƒ 1,—, per serie . . - 0,95 
500 versch. geheele wereld, p . pakke t - 0,60 
200 versch. België, per p a k k e t - 1,25 
300 versch. België, per p a k k e t - 2,50 
Zendt ons U w mancolijst van Neder land en 
Koloniën. Zeer billijke prijzen, ook voor 

special i te i ten Neder land en Koloniën. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z, Voorburgwal 316, - Amsterdam. 

Postgiro 224451. 
— Por to steeds ex t ra . —■ (499) 

■^ss:: 
In mijn zichtzendmgen vindt U: 

Een keur van goede postzegels 
zoowel EUROPA als OVERZEE, 

alsmede NEDERLAND en KOLONIËN, 
In prima kwaliteit en tegen laagste prijzen. 

Maakt ook U eens kennis met den inhoud mijner 
hoekjes. Het kost U vrijwel mets, daar al mijn 
zendingen philatelistisch gefrankeerd worden en het 
geeft Ü 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. 

A D V E R T E E R T 
I N DIT B L A D . 

RieRRB VOS, 
Noordeinde | 2 0 2 | Den Haag. 

Uitsluitend Nederland 
en Koloniën. ''') 

Het meest vakkundige ad res ! ! 

GROOTE PRIJSVERLAGING VAN 
REGEERINGSKILO's. 

D E N E M A R K E N . Origineel door de post 
verzegelde 1 kilo pakket ten, bevat tende zéér 
dikvsTgls 1, 2, 10 kr. jubileum, kankerui t 
giften, enz. Pri js ƒ 3,25. 

Z W E D E N . Nieuwste regeer ings lever ing 
m origineele verzegelde pakket ten , 1924-31, 
bevat ten hooge f rankeerwaarden (ook bui-
ten landsche! ) , congres- en jubileumzegels. 
1 kilo ƒ 3,25. 

N O O R W E G E N . Origineel van de post, 
doch nie t verzegeld, zéér tevredenstel lend 
1 kilo ƒ 4,25. 

F I N L A N D . Origineel van de post , niet 
verzegeld, mooie samenstel l ing. 1 kilo ƒ 3 ,—. 

YOUGO-SLAVIE. Waarden u i t de series 
1921-27, 1924-28 me t prov., por to ' s , n r s . uit 
series 182-93, 194-203, 170-81, zéér tevreden
stellend. 1 kilo ƒ 3,75. 

P O L E N . Veel herdenkings- en gelegen
heidszegels van de laa t s te ja ren , waarbu 
goede waarden . 1 kilo ƒ 3,—. 

Alles plus por to (Nederland ƒ 0,35, Indië 
ƒ1 ,25) , geld vooruit op giro 1700, of onder 
rembours . 

P ro f i t ee r t van deze unieke aanbieding ! 

Aufder Helde's Postzegelhandel 
AMSTERDAM, 

G r a v e n s t r a a t 17. 
(603) 

H I L V E R S U M , 
Giro 1700. 
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Ajaccio-Tunis en Algiers, hetgeen de Fransche posterijen ver
eeuwigden door de poststukken van de eerste vlucht van spe
ciale stempels te voorzien. 

De Graf Zeppelin werd 6 April voor het eerst en daarna 
om de 14 dagen weer ingeschakeld in het Duitsche luchtpost-
vervoer naar Zuid-Amerika. Alleen de boordpost krijgt eiken 
tocht een semi-officieel speciaalstempel. De andere post moet 
het met het „eenheidsstempel" doen, hetgeen ook logisch is, 
aangezien het nu een geregelde verbinding is. Alleen bij bij
zondere vluchten zullen nog andere speciale stempels door de 
posterijen gebezigd worden. 

Eenige belangrijke eerstvluchten van de K.L.M, z^'n in

middels nog bekend geworden, n.l. op 1 Mei van Amsterdam 
naar Milaan en op 15 Mei van Amsterdam via Parijs naar 
Madrid. Het ligt niet in het voornemen van de Nederlandsche 
posterijen om de poststukken van bijzondere stempelafdrukken 
te voorzien, maar zoowel in Italië als in Spanje geeft men 
de luchtpost aankomststempels, zoodat toch nog een goede 
documentatie van deze vluchten te verkrijgen is. 

Vanaf 12 Juni zal eiken Woensdag en Zaterdag een vlieg
tuig van Amsterdam naar Batavia en een van Batavia naar 
Amsterdam vertrekken. Door de verdubbeling en versnelling 
der diensten kan men dan in 13 dagen antwoord op zijn bridven 
hebben (heden 22 dagen). H. A. 

ECHTHETDSKENMERKEN VAN HANNOVER NRS. 3-5 EN NRS. 11-13 
door dr. BöLIAN 

1. 

3. 

Bij alle 3 waarden Inschrift duidelijk 
en volledig: SUSCIPERE ET FI-
NIRE. 
Bij alle 3 waarden in het wapen on
der de kroon: rechts boven staande 
leeuw, links boven en rechts onder 
3 liggende leeuwen, links onder harp. 
Bij alle drie waarden punt achter 
SGR. 
1/30 th.: witte lijn boven 1/30 niet 
onderbroken; 1/15 th.: witte liJn bo
ven 1/15 ter breedte van de 1 onder
broken; 1/10 th.: witte lijn boven 
1/10 ter halve breedte van de 1 on
derbroken. 
Ornament staat bij alle 3 waarden 
vrij van den eenhoorn. 
1/30 th.: een en een halve lijn, punt 
in het verlengde van de onderste lijn; 
1/15 th.: 2 halve lijnen, punt in het 
verlengde van de bovenste lijn; 1/10 
th.: 2 halve lijnen, punt in het ver
lengde van de bovenste lijn. 
BiJ alle 3 waarden een % een halve 
lijn. 
1/30 th.: een lijn; 1/15 th.: een en 
een halve lijn; 1/10 th.: een en een 
halve Ijjn. 
Bij alle 3 waarden deze lijnen sterk. 
Bij alle 3 waarden poot van den leeuw 
3 teenen. 
1/30 th.: een en een halve lijn; 1/15 
th.: een heele lijn die samenvalt met 
de voorkant Z, 2 kleine lijnen boven 
Z; 1/10 th.: 2 lijnen, één vóór D en 
een samenvallend met voorkant D. 

12. 1/30 th.: in beide windingen 6 lijn
tjes; 1/15 th.: linker winding 5 lijn
tjes, rechter winding 8 lijntjes; 1/10 
th.: linker winding 6 lijntjes, rechter 
winding 7 lijntjes. 

13. 1/30 th.: links van de 1 een en een 
half, rechts een en twee halve lijn
tjes; 1/15 th.: links van de 2 een en 
een half, rechts 2 lijnen; 1/10 th.: 
links van de 3 een en een halve lijn, 
rechts 2 lijnen. 

14. 1/30 th.: twee lijnen, de rechter iets onduidelijk; 1/15 th.: 
2 lijnen; 1/10 th.: 2 lijnen, de benedenrand niet rakende. 

15. 1/30 th.: 2 driekwart lijnen links, 3 heele lijnen rechts; 
1/15 th.: lyj lijn links, 2 lijnen rechts; 1/10 th.: een^ lijn 
en een 'A lijn links, 2 heele lijnen rechts. 

16. 1/30 th.: twee en een halve lijn; 1/15 th.: 3 lijnen; 1/10 
th.: 2 heele, 2 driekwart lijnen. 

17. 1/30 th.: een lijn; 1/15 th.: 2 lijnen; 1/10 th.: 2 heele 
lijnen, de tweede raakt den band niet. 

18. Bij alle waarden géén punt achter FRANCO. 
19. Achterpoot van den leeuw boven US van SUSCIPERE 

bij alle waarden. 
20. 1/30 th.: F en R divergeeren sterk; 1/1 5th.: F en R 

loopen evenwijdig; 1/10 th.: F en R divergeeren, maar 

6. 

7. 

9. 
10-

11 

JX J5. 

minder dan bij de 1/30 th. 
21. 1/30 th.: N van FRANCO veel grooter dan andere letters; 

1/15 th.: N even groot als andere letters; 1/10 th.: letters 
van FRANCO worden van links naar rechts grooter. 

22. 1/30 th.: G van SGR. kleiner dan S en R; 1/15 th.: S iets 
grooter dan G en R; 1/10 th.: S, G en R even groot. 

23. Schild raakt bij alle 3 waarden den benedenband. 
24. De band raakt bij alle 3 waarden nergens de binnen

randlijn. 
Deze kenmerken gelden zoowel voor de nrs. 3, 4 en 5 als 

ook voor de nrs. 11, 12 en 13. De nrs. 3, 4 en 5 hebben 
watermerk krans; nrs. 11, 12 en 13 zijn zonder watermerk. 
De onderdruk loopt over het heele zegel door. Bij herdrukken 
en sommige vervalschingen eindigt hij vóór den zegelrand. 
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VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN APRIL 1895). 

Overzicht. 
— Sprak ik 'n vorige maal over de vele „ a f d w a l i n g e n", 

ik heb weder wat abnormale feiten te boekstaven. Er heeft 
zich een Ruilvereeniging in Londen gevestigd, die negen leden 
telt, waarvan men tegen betaling van 6 pop lid kan worden 
en welke Vereeniging ten doel heeft zich u i t s l u i t e n d 
bezig te houden met het Ruilen van „ E n g e l s c h e z e g e l s 
i n h e t b u i t e n l a n d a f g e s t e m p e l d " ! 'n Buiten
kansje! 

— Een Wereldpostzegel? Ernstig wordt er aan gedacht; 
de V. S. van Amerika zouden 't voorstellen, het Duitsche 
Rijksbestuur had er ooren naar, enz. Het Londensche blad 
„Echo" vertelt zelfs uit „b e t r o u w b a r e b r o n" te weten 
dat op dit zegel zullen komen te staan de namen van a l l e 
Staten der Unie! ALLE!!! Hoe komt men er aan? In elk 
geval: „ g e e n v r e u g d e v o o r d e n t t jd ! " Hoe som
migen nog 'n onbeperkt geloof aan die geruchten kunnen slaan, 
dat begrijp ik niet. Het is en zal altijd een „Ideaal" blijven, 
evenals de gelijkheid der Menschen en van hunne schatten. 
Zoo'n Wereldzegel zou juist goed zijn om de „gouden paleizen" 
van 't eene Rijk te doen verhuizen naar de „papieren villa's" 
van 't andere! 

— N.B. Te laat om veel te zeggen, ja zonder den tijd der 
correctie, kondig ik U hierbij aan: 

Deel II van het Standaardwerk, bevattende „Nederlandsch 
Indiè" zooeven, 11 April, door mij ontvangen. 

Dat U allen het zult begeeren en het zult laten aanrukken, 
wensch ik zoowel U als de geschatte bewerkers van harte 
gaarne toe. 

Van Heinde en Verre. 
— Brunei'. Ze schijnen toch te bestaan! Allons done! Een 

gezicht op de kust van dit gewest, een ster en een halve maan, 
ziedaar de zegels van dit sultanaat in 't Noordwesten van 
Noord-Borneo. Ze worden voor drie doeleinden gebruikt: voor 
't brievenvervoer, voor wissels en om geld te maken. 

— België. — Aprilui ?! Iets nieuws werd vernomen, iets 
buitengewoons voor ons, tenminste. Of het geheel juist is? 
Ik zaï niet oordeelen. In dit land van verrassingen is alles 
mogelyk. Waarom dit niet? Wat het is? Wel hoort! Ik lees 
daar eerst zacht, toen harder, daarna hardop in „ T i m b r e 
P o s t e " het volgende ware nieuws uit een brief getiteld: 
„NOS TIMBRES FUTURS": Er is een contract tusschen 
België en Seebeck op handen. Konings beeltenis verdwijnt; de 
Heiligen treden op. Elk jaar nieuwe zegels; winst voor België; 
winst voor de Hamiltonmaatschappij. Hoewel nog op eenige 
moeielijkheden stuitende is de eerste uitgifte bepaald op 
1 April 1896. (erg apocrief die 1 April! Als Seebeck nu maar 
wil!). Reeds op de volgende Heiligen is de eerste keuze ge
vallen: Saint-Joseph, Saint Pantalon, Saint Jules, Saint 
Auguste en Saint Charles. De andere Heiligen zullen volgen 
totdat er geen meer zijn. Dusdoende zullen allen op deze 
zegels prijken om België onder de bescherming van den hemel 
te brengen!! (En niet van 't geld!). 

B. 

DE POSTZEGELS VAN MECKLENBURG 
door A. SCHRÖDER 

MECKLENBURG-SCHWERIN. 
Het groothertogdom Mecklenburg-Schwerin, bestaande uit 

de hertogdommen Schwerin en Güstrow, het vorstendom (voor
malig bisdom) Schwerin en de heerschappen Rostock en Wis
mar, nam administratief onder de regeering van groothertog 
Friedrich Franz in het jaar 1856, waarin de eerste postzegels 
werden uitgegeven, onder de Duitsche landen een minderen 
rang in. 

De aansluiting van Mecklenburg-Schwerin bij de Deutsch-
Oesterreichische Postverrein noodzaakte dit land tot uitgifte 
van postzegels over te gaan. 

De eerste uitgifte van Mecklenburg-Schwerin op 1 Juli 1856 
bracht de uit 4 gelijke deelen bestaande 4/4 schilling, bruin
rood, waarvan elk K gedeelte frankeerwaarde had. 

Het beeld van het zegel bestond uit een vierkant op een 
ondergrond van punten het Mecklenburgwapen, een buffelkop 
met neusriug en op het voorhoofd gedragen kroon, omgeven 
door de Inschriften: links en rechts „Mecklenburg-Schwerin"; 
boven „Freimarke" en onder de waardeaanduiding. Boekdruk 
op wit papier, ongetand. Tegelijk verschenen de 3 schilling 
geel en de 5 schilling blauw. Deze beide zegels hadden dezelfde 
grootte als de 4/4 schilling; doch de teekening was verschil
lend. Het landswapen, de buffel, was hier in een schild van 
gepointeerden ondergrond vervat, boven welk schild zich een 
groote kroon bevond. De Inschriften waren dezelfde als bij de 
4/4 schilling. 

Tot goed begrip van de muntverhouding van dien tijd diene, 
dat 5 schilling van Mecklenburg-Schwerin gelijk stonden met 
3 Silbergroschen van Pruisen. 

De Pruisische staatsdrukkerij werd opdracht gegeven deze 
zegels te drukken en werden er de navolgende getallen van 
uitgegeven: van de 4/4 schilling 756.000 exemplaren, van de 
3 schilling 438.000 exemplaren en van de 5 schilling 72.000 
exemplaren. 

Het vel bestond uit 120 zegels (12 rijen van 10). De zegels 
van 4/4 schilling waren niet verder uit elkaar gedrukt dan de 
4 onderdeelen zelf, zoodat het vel uit 480, gelijkmatig aan elke 
kant 1% mm. van elkaar afstaande % schilling zegels bestond. 

In Juli 1864 werd, teneide het afscheiden der zegels te ver
gemakkelijken, overgegaan tot het doorsteken ervan. De 4/4 
schilling werd 12 doorstoken. De kleur was iets fletser dan de 
ongetande en de randen waren,ten einde met het doorsteken 
het zegelbeeld niet te beschadigen, iets breeder genomen. Te 
dien einde werden de 4/4 schilling-cliché's in groepen van 4 
stuks verder van elkaar gedrukt als tot nu toe en wel op 2K 
mm. afstand. Het doorsteken der zegels gebeurde na het druk
ken, en wel twee maal, daar eerst dwars en daarna in de 
lengte doorstoken werd. De afstand tusschen de twee door-
steeklijnen (dus bevattende het zegelbeeld en de randen) mat 
nu 241/3 mm., terwijl de afstand bij de ongetande slechts 
23 mm. was. Daar de bladen dikwijls niet al te precies werden 
gelegd, gebeurde het vaak, dat de randen zeer ongelijk van 
breedte waren, dus boven b.v. 2 mm. en onder vlak langs het 
zegelbeeld. De oplage van dit zegel was slechts 60.000 exem
plaren. Het was slechts een overgangszegel tot de 4/4 schilling 
doorstoken op witten grond, hetwelk reeds in October 1864 
plaats vond, gelijk met de 5 schilling geelbruin. De kleur-
wisseling van het 5 schilling-zegel had wel daarin haar reden, 
dat men deze met de kleur van de postvereeniging in overeen
stemming moest brengen en de 3 silbergroschen eveneens geel
bruin was. Daar het 3 schilling-zegel niet in waarde overeen
kwam met de 2 silbergroschen, had het geen doel ook deze 
kleur te doen veranderen en bleef deze geel, doch thans 
doorstoken. Het 4/4 schilling-zegel werd daarom van beeld 
veranderd, omdat de ondergrond van punten de afstempeling 
te onduidelijk deed uitkomen. Op een witten ondergrond kwam 
deze veel sprekender naar voren. Om onkosten te vermijden 
werd van de origineele matrijs de ondergrond van punten weg
gestoken en dus van dezelfde drukvormen gebruik gemaakt. 
Door de groote plaatsruimte, die de doorstoken zegels innamen, 
bevatten de vellen thans slechts 100 zegels (10 maal 10). Een 
eigenaardigheid van deze 4/4 schilling is, dat bij het uitsteken 
van den ondergrond van punten de binnenste randlijn is be
schadigd en deze hierdoor is onderbroken aan den linkerkant 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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onder de N van Mecklenb. Deze plaatfout komt zonder één 
uitzondering op elk zegel van Vi schilling op vs^itten grond voor 
en is dus een echtheidsbewijs. 

De oplage van de 4/4 schilling op witten grond bedroeg 
1.220.000 exemplaren; de oplage van de 5 schilling bruin 
56.000 exemplaren. 

De 4/4 schilling-zegels hebben een onderlingen afstand van 
2y, mm.; die van de 5 schilling 3 mm. 

In September 1865 verschijnt de 3 schilling geel doorstoken 
en 1 October 1866 de 2 schilling roodviolet, die in September 
1867 door een grijslila vervangen werd. 

In 1867 trad Mecklenburg-Schwerin tot den Noordduitschen 
bond toe en hielden hiermede de uitgiften van eigen zegels op, 
die slechts nog tot 31 December 1867 geldigheid hadden. 

Herdrukken van de zegels van Mecklenburg-Schwerin wer
den nooit gemaakt. De platen worden in het rijkspostmuseum 
in Berlijn bewaard. 

Thans een woord over de vervalschingen. Daar er talrijke 
vervalschingen van deze zegels bestaan en het ondoenlyk is 
deze alle te beschrijven, lette men nauwkeurig op de kenmerken 
van echtheid, welke ik nu ga beschrijven. 

4/4 schilling nrs. 1 en 4: 
De ondergrond van punten is altjjd regelmatig, horizontaal 

en diagonaal. Tel de parels aan de kroon. Een punt vóór de 
ophaal van de 1 in Ĵ  in de linkerbovenhoek. De horens loopen 
met een boog naar binnen en wijzen naar de I en A. De ring 
in de neus staat los van de benedenlijn, doch de ornamenten 
raken deze. Rechteroor tusschen L en E, linkeroor tusschen 
H en W. F van Freimarke staat verder van de lijn dan de 
laatste E. De onderkant van het linksche bladornament staat 
boven de C van Schilling. Punt achter Mecklenb. 

2, 3 en 5 schilling: 
Punten regelmatig horizontaal en diagonaal. Het dunne op-

loopende lijntje van de kroon links staat los van de parels, 
rechts raakt dit de parels. De rechterbuitenln van de kroon-
rand is rechts dikker dan links. Het rechteroor komt dichter 
aan de randlijn van het schild dan het linker, doch beide zijn 
ver ervan verwijderd. Er zijn 4 punten tusschen de horens in 
de bovenste lijn en 25 in het geheel tusschen de horens. De 
parels op de bogen van de kroon zijn alle duidelijk, van links 
naar rechts 8, 10, 5, 10 en 9 (bii de 2 schilling alléén een punt 
in de uiterste linkerparel van de kroon). Het kruis boven de 
kroon tusschen de twee laatste halen van de M van Freimarke. 
De dikke rechtsche randlijn om het schild vormt van boven 
een schuine afsnijding. De M en B van Mecklenb. staan op 
gelijken afstand van de randlijn. De S van Schwerin staat 
dichter bij de randlijn dan de laatste N. 

Ten slotte nog een enkel woord over de afstempelingen. 
Het „Verordnungsblatt der Grossherz. Mecklenb.-Schw.-Post-

verwaltung" van 1856, nr. 8, § 7, schrijft voor: 
„Damit einmal verwendeten Marken und Couverte nicht 

wiederholt benutzt werden können, müssen dieselbe vor dem 
Abgange der Sendung als bereits gebraucht erkennbar ge
macht (entwertet) werden. Die Entwertung geschieht durch 
den Annahme-Beamten bei den Marken durch Bedrückung 
mit dem Tagesstempel, unter Anwendung möglichst flüssig 
zu erhaltenden Buchdruckerschwärze, bei den Couverts mittelst 
durchstreichung mit blauer Tinte." 

De meeste stempels zijn dus zwart. Blauwe afstempelingen 
zijn zeldzaam. 

De meest voorkomende stempel is de groote dubbele cirkel 
met plaatsnaam in groote Egyptische of grotesque letters 
tusschen de cirkelbogen en datum (zonder jaartal) in het 
midden; de kleinere cirkel (eveneens met Egyptische of gro
tesque letters) komt minder voor. 

Langstempels (met of zonder datum) op één of twee lijnen 
zijn minder gewoon. Stempels met plaatsnaam in de lengte 
en door een randlijn omgeven zijn zeer zeldzaam, evenals 
stempels met één cirkel, waarin plaatsnaam en datum. 

Dan is er nog een groot verschil in zeldzaamheidsgraad 
tusschen de verschillende plaatsnamen. Ook lette men op het 
breukstreepje bij den datum. n.l. of dit horizontaal of schuin 
geplaatst is. 

De Bahnhof-Stempels (b.v. Schwerin-Bahnhof, Rostock-
Friedrich Franz-Bahnhof e. a.) zijn zeer gezocht. 

Dit is in korte trekken wel het voornaamste, dat van de 
•rjIBA uaSSaz 9'\ uiJ9Avq3S-Sanqua[3iDai\[ UBA spSaz 

MECKLENBURG-STRELITZ. 
Over de 6 zegels van dit op philatelistisch gebied weinig 

interessante landje valt alleen te zeggen, dat eerst op 1 Oc
tober 1864 werd overgegaan tot de uitgifte van postzegels. 
De 3 laagste waarden in gewoon en de 3 hoogste in achthoek
formaat. Alle hebben het wapen van Mecklenburg in relief. 
Doorstoken 12. 

Aangezien het postverkeer niet groot was, werden bij de 
Pruisische staatsdrukkerij slechts een klein aantal zegels be
steld, n.l. van de K silbergrosche 10.000, van de 1/3 eveneons 
10.000, 1 schilling 20.000, 1 silbergrosche 100.000, en van de 
2 en 3 silbergroschen elk 80.000 exemplaren. Het bleek echter, 
dat de post geen rekening gehouden had met de toen reeds 
zich aanmeldende verzamelaars en zoodoende waren voor
namelijk de goedkoopere soorten spoedig uitverkocht. Er 
moest thans van de Vu en 1/3 silbergrosche nog een nieuwe 
zending zegels aangemaakt worden. Thans werden tegelijk 
50.000 exemplaren van elk dezer waarden bijgemaakt. De 
K silbergrosche van deze 2e oplage was nu iets anders van 
kleur, en wel rood-oranje, terwijl de kleur van de Ie oplage 
(dus van die van 10.000 exemplaren) geel-oranje was. Deze 
geeloranje K silbergrosche is, vooral ongebruikt, een werke
lijke rariteit. Gestempelde exemplaren van dit landje zijn vrij 
zeldzaam, doch aangezien er een groot aantal restanten zijn 
achtergebleven en er een menigte hiervan naderhand valsch 
zijn afgestempeld, zij men dus op zijn. hoede. Herdrukken zijn 
nooit aangemaakt. 

Echtheidskenmerken zijn: 
Relief flink uitkomend en wapen duidelijk zichtbaar. 
Het woord „Mecklenb." is bij de 3 laagste waarden ver

schillend van lengte. Bij de M is het het langst, zoodat de punt 
achter de B bijna de scheidingslijn raakt; bij de 1/3 staat het 
verder verwijderd en bij de 1 schilling het verst, zoodat hier 
nog een arceeringspunt staat tusschen punt en lijn. Bij de 
K en 1/3 snijden de breukstrepen steeds het voetstreepje van 
de 1 aan den rechterkant af. Bij de K is de 1 van K in den 
rechterbovenhoek dikker dan de andere 3 cijfers 1. De cijfers 4 
zijn van boven open en staan los van de breukstreep; de 
bovenste links het duidelijkst. Bij de 1/3 staan de cijfers 3 
alle vast aan de breukstreep; de onderste links staat iets 
achterover. Bij de 1 schilling is de 1 in den linkerbovenhoek 
dikker dan de andere 3 cijfers 1. Kruis vlak onder de I van Ein 

1 silbergrosche. Vlak boven en schuin links onder de punt 
tusschen B en S staat een arceeringsstreepje. 

2 silbergroschen. Schuin rechts boven een streepje en schuin 
rechts beneden een punt ten opzichte van de punt tusschen 
B en S. 

3 silbergroschen. Links boven de punt een breed streepje en 
links beneden de punt een kort streepje. 

Het wapenschild wijst met den onderkant bij de 1 silber
grosche tusschen de I en de L; bij de 2 silbergroschen op de 
linker- en bij de 3 silbergroschen op de rechterzijde van de I. 

Op 31 Decembei 1867 werden deze zeg-els buiten dienst 
gesteld en die van het Noordduitsche postgebied ingevoerd. 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XXIX. 
Koning Willem I had zich intusschen tot de groote mogend

heden gewend, die op het Weener congres het koninkrijk der 
Nederlanden hadden vastgesteld; op de daarop volgende Lon-
densche conferentie werd het koninkrijk ontbonden verklaard. 

7 Februari 1831 werd de Belgische grondwet afgekondigd 
en de troon aangeboden aan prins Leopold von Sachsen Co
burg, die 21 Juli te Brussel werd ingehuldigd als koning 
Leopold I. 

De regeering in Den Haag had echter gean genoegen kun
nen nemen met het Londensche protocol en begin Augustus 
deed de prins van Oranje met zijn troepen een inval in België, 
10-daagsche veldtocht. De Belgen werden verslagen, eerst 
bij Hasselt, daarna bij Leuven, en ook Brussel zou genomen 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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zijn, als niet een Fransch leger was te hulp gesneld, waar
door de Nederlanders gedwongen werden zich naar de grenzen 
terug te trekken. 

Een nieuwe conferentie te Londen maakte een nieuw proto
col, waarbij België onder bescherming van de groote mogend
heden werd gesteld, maar ook hiermede kon de Nederlandsche 
regeering zich niet vereenigen; tractaat van Londen 15 No
vember 1831. Weer braken de vijandelijkheden uit, maar deze 
verlic pen nu minder gunstig, omdat een Engelsch-Pransche 
vloot de kusten blokkeerde en een sterk Fransch leger tegen 
Antwerpen optrok: de dappere verdediger generaal Chassé 
werd eindelijk gedwongen de vesting over te geven, 23 De
cember 1832. Gcruimen tijd nog duurden de onderhandelingen 
voort; in 1837 dreigden zelfs weder moeilijkheden over een 
grenskwestie bij Luxemburg, maar gelukkig werd een vreed
zame oplossing bereikt en eindelijk kwam 19 April 1839 bij 
het tractaat van Den Haag de definitieve verzoening tot stand. 

In 1856 werd de 25-jarige regeering van Leopold gevierd; 
de veete tusschen Noord en Zuid was in den loop der jaren 
geleidelijk afgenomen en zelfs bracht Willem III een bezoek 
aan den Belgischen koning in Luik. 

10 December 18C5 overleed Leopold en werd opgevolgd door 
zijn zoon Leopold II. Zijn dochter Charlotte is bekend door 
haar huwelijk met Maximiliaan van Oostenrijk, die later 
keizer van Mexico is geworden en zoo ongelukkig aan zijn 
einde is gekomen. 

Leopold II is vooral bekend door zijn bemoeienissen met den 
Congo-staat. Hij overleed 17 December 1909 in den ouderdom 
van 74 jaar en werd, daar zijn eenige zoon jong gestorven 
was, 22 Juni 1869, opgevolgd door zijn neef Albert, jongste 
zoon van zijn broeder, den graaf van Vlaanderen. Hij is 
geboren 8 April 1875 en werd 23 December 1909 te Brussel 
ingehuldigd. Gehuwd m.et Elisabeth, een Beiersche prinses, 
dochter van den bekenden oogarts Carl Theodor. 
1921. Tentoonstelling. 

Op blz. 235 van jaargang 1928 aan het slot de oplage van 
25000 te wijzigen in 10000 vel van 25 stuks, totaal 25000. 

1928. Orval. 
5 centimes tot 10 francs (9 waarden) 
met toeslag ten bate van de restau
ratie van de tijdens de Fransche re
volutie vernielde Cistercienser-abdij 
van Orval, gebouwd in 1124, gelegen 
in den Zuid-Oosteliiken punt tusschen 
Beliefontaine en i lonren^llle. 
5 + 5, 25 -1- 5 c. Gothio-h raam van 
de kerk. 
35 -I- 10 c , 2 fr. -t- 40 c. Monnik be
zig met het beeldhouwwi j k van een 
kapiteel, als symbool van den opbouw. 
60 + 15 c , 1,75 fr. -|- 25 c , 3 -}- 1 fr. 
Prinses Mathilde neemt de gouden 
r i rg van het heraldieke v/apenschild 
van Orval, naar de legende. 

5 -1- 5, 10 -|- 10 fr. Gezicht op Orval, liaKs de resten 
van de O, L. Vrouwekerk uit 1124. 
Uitgegeven 1 October. 

1929. Orval. 
De 9 bovengenoemde zegels, overdrukt met een ge
kroonde „L" en den datum 19.8.1929, als herinnering 
aan de eerste steenlegging voor de kerk door den hertog 
van Brabant, prins Leopold. 
Oplane 25000 series, waarmee, hoewel een officieele uit
gifte, door de afgifte aan hst Orval-Comité een groote 
speculatie is gedreven; dit verkocht de zegels met een 
nominale waarde van 40 francs voor niet minder dan 
240 francs. Van verschillende zijden, niet het minst uit 
België zelf, is dan ook tegen deze zegels gewaarschuwd. 

1930. Tentoonstelling. 
35 centimes in 2 uitvoeringen, uitgegeven 26 April voor 
de tor herinnering aan de viering van het 100-jarig be
staan van de Belgische onafhankelijkheid te Antwerpen 
en Luik gehouden internationale tentoonstelling; de 
eerste op kunstgebied, de laatste voor industrie en 
handel. 

Mii i imui i i in i i i in i 

35 e. voor Antwerpen geeft het portret van Petrus 
Paulus Rubens, geboren te Siegen in Duitschland op 
28 Juni 1577; hij kwam als kind naar Antwerpen, waar 
hij zich later in 1608 voorgoed ^vestigde en de grond
legger werd van de Vlaamsche schilder school; overleden 
aldaar 30 Mei 1640. 
35 c. voor Luik brengt het portret van Zénobe Théophile 
Gramme, geboren 4 April 1826 in de provincie Luik, 
overleden in 1901 bij Parijs, den uitvinder van de 
dynamo. 
Oplage van beide zegels 30 millioen. 

1930. Tentoonstelling. 
4 francs, voor de te Antwerpen gehouden internationale 
postzegeltentoonstelling van 9 tot 15 Augustus. 
Het zegel, uitgegeven in kleine velletjes van slechts 
één zegel, was slechts verkrijgbaar bij aankoop van een 
entreebiljet; ieder biljet van 6 francs gaf recht op 
één zegel. Oplage 60000. 
Het zegel vertoont het wapen van Anvers; de beide af
gesneden handen brengen in herinnering de legende van 
den reus Druon Antigon, die tol placht te heffen voor 
de Schelde en den weigeraars tot betalen eenvoudig de 
rechterhand afsneed. Hij werd eindelijk overwonnen 
door Brabo, die op zijn beurt den reus de beide handen 
afsneed en in de Schelde wierp. 
Aan Brabo zou Brabant zijn naam te danken hebben 
en aan het „Handenwerpen" Antwerpen? 

1930. Onafhankelijkheid. 
60 centimes met de bec'lenis van koning Leopold I, 
1 franc zijn zoon Leopo' 1 II en 1,75 franc diens neef 
Albert, den onlangs overleden koning. Uitgegeven 1 Juli 
ter gelegenheid van de 100-jarige onafhankelijkheid. 

1930. Bureau du Travail. 
60 centimes, 1 en 1,75 francs van de bovengenoemde 
uitgifte, overdrukt met „B. I. T. Oct. 1930", ter gelegen
heid van de te Brussel gehouden bijeenkomst van het 
Internationale Arbeids Bureau van den Volkenbond. 
De hiervoor gebezigde zegels zijn van een speciale 
nieuwe oplage, kenbaar aan den naam van de schilders 
wier schilderijen tot deze teekening hebben geleid: 
A. de Winne voor de laagste en J. Lempoels voor de 
beide hoogste waarden, alsmede de initialen J. D. van 
den graveur. 

1930. Vliegtocht. 
5 francs, ter herinnering aan de vlucht van Van der 
Linden en Fabry van Brussel naar den Congo op 
7 December. 
Het zegel is in dezelfde teekening als de andere lucht
postzegels, met een vliegtuig boven het Palais de Justice 
te Brussel, maar in andere kleur gedrukt, bruinviolet in 
plaats van bruinrood. 
Oplage 40000 stuks. 

1931. Tentoonstelling. 
2,45 francs, ter gelegenheid van de te Brussel van 18 tot 
21 Juli gehouden postzegeltentoonstelling. 
Het zegel, evenals dat van Antwerpen gedrukt in kleine 
velletjes van slechts één stuk, vertoont prins Leopold 
in uniform, zooals hij deelnam aan den grooten oorlog. 
Het werd verkocht met een toeslag van 2 francs voor 
de tentoonstelling en was tevens bedoeld als weldadig-
heidszogel, waartoe nog een toeslag van 0,55 franc ge
heven werd ten bate van de oorlogsinvaliden, wier in
signe voorkomt in den linker bovenhoek. 
Oplage 50000. 

1932. Kardinaal Mercier. 
10 centimes tot 10 francs (9 waarden) met een oneven
redig hoogen toeslag verkocht en bestemd voor de op
richting van een monument ter nagedachtenis van den 
uit den grooten oorlog zoo bekenden kardinaal, d;o toen 
zooveel voor zijn landgenooten heeft gf.'aan. 
Do hoogere waarden waren alleen verkrijgbaar bij in
schrijving en werden 1 Juli uitgegeven ten getale van 
30000, de lagere waarden reeds 10 Juni. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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10 -f- 10, 50 -I- 30, 75 + 25 centimes en 1 -f- 2 francs 
vertoonen het portret van den kardinaal. 
1,75 fr. + 75 e. en 3 + 4,50 fr. geven den kardinaal 
weer, zooals hij met zijn staf een groep vrouwen en 
kinderen beschermt; op den achtergrond de kathedraal 
van Mechelen. 
2,50 -|- 2,50 fr. en 5 -f 20 fr. beelden den kardinaal in 
toga als professor aan de Leuvensche universiteit, met 
het devies: Sic sapientia merces = Wijsheid zij de be
looning. Rechts de buste van Thomas Aquinas, den 
middeleeuwschen, en links die van Aristoteles, den 
Griekschen wijsgeer. De „D" voor dien naam beduidt 
Divus = goddelijk, terwijl die voor Mercier aangeeft 
den voornaam Desire. 
10 + 40 francs, de kardinaal in vol ornaat, met de 
spreuk: Civitatis defensor = Beschermer van den staat. 

(Wordt vervolgd). 

DE ONTWIKKELING DER LUCHTVAART 
IN NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bü den Ned.-Indischen P.-, T.- en T.-dienst. 

XVIII. 
De Medan-lijn. 

Met de inbedrijfneming van de Java-Singapore-lijn kreeg 
Ned.-Indië definitief zijn aandeel in het internationaal lucht
verkeer. De uitbreidingsplannen voor 1930 van de K.N.I.L.M. 
waren hiermede echter niet voltooid. Deze maatschappij richtte 
vervolgens haar oog naar Noord-Sumatra, dat weliswaar door 
gebruikmaking van de lijn Singapore-Batavia reeds van de 
voordeden van het snelverkeer door de lucht kon profiteeren, 
doch met een directe aansluiting aan het bestaande Indische 
luchtnet meer zou zijn gediend. Contractueel was de K.N.I.L.M. 
verplicht ook Medan aan het luchtnet aan te sluiten, hetzij 
door de lijn op Singapore door te trekken, dan wel door het 
inleggen van een nieuwe lijn via Palembang. Om verschillende 
redenen werd tot het laatste besloten. In afwachting van het 
gereedkomen van het vliegveld te Pakanbaroe, als laatste 
schakel in de keten van landingsterreinen van Java naar 
Medan, werden de noodige voorbereidingen voor een gere
gelden wekelijkschen dienst getroffen. Nadat ongeveer medio 
September 1930 het landingsterrein te Pakanbaroe voor het 
burgerlijk luchtverkeer geschikt was bevonden, werd den 
20en dier maand een proefvlucht van Batavia via Palembang 
en Pakanbaroe naar Medan ondernomen, waarbij aansluiting 
werd gegeven op de mailboot Chr. Huygens, welke 21 Sep
tember 1929 van Belawan naar Europa vertrok. Medan int-
ving per vliegtuig 13.622 kg. post, Pakanbaroe 0.230 bruto kg. 
Den 22en d.a.v. werd het traject in omgekeerde richting af
gelegd. Door Medan werd met deze gelegenheid 3.870 bruto 
kg., door Pakanbaroe 0.132 bruto kg. post verzonden. De uit
komsten van deze proefvlucht waren zoo bevredigend, dat 
reeds den 27en September de lijn in geregeld b'>c.'rijf werd 
genomen. De ontworpen dienstregeling verzekerde te Medan 
aansluiting, zoowel op de uit- als op de thuisvarende mail-
booten van de stoomvaartmaatschappijen „Nederland" en 
,,Rotterdamsche Lloyd", hetgeen van ongemeen groote be-
teekenis bleek te zijn voor het postvervoer, aangezien de mail-
verbinding tusschen Java en Zuid-Sumatra eenerzij ds en een 
groot gedeelte van Azië, alsmede Afrika, Europa en Amerika 
anderziids, daardoor met enkele dagen werd bekort. Van de 
mogelijkheid om met het des Zaterdags van Batavia, via Pa
lembang en Pakanbaroe naar Medan vertrekkende vliegtuiu,-
mailstukken mede te geven, welke nog des Zondags van Medan 
kunnen worden doorgezonden met de Nederlandsche mail-
booten, welke Woensdags tevoren van Tandjongpriok zijn 
vertrokken, werd dadelijk een ruim gebruik gemaakt. Ook 
verschillende buitenlandsche postadministraties (Nederland, 
Duitschland, Italië, Zwitserland, Egypte, Ceylon) gingen er 
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toe over voor het publiek de gelegenheid open te stellen om 
correspondentie te verzenden, welke met de mailstoomers van 
de maatschappijen ,,Nederland" en „Rotterdamsche Lloyd" 
tot Belawan wordt vervoerd en verder per K.N.I.L.M.-vliegtuig 
wordt doorgezonden. Dit is mogelijk, doordat het vertrek van 
het vliegtuig uit Medan naar Batavia plaats heeft op den dag, 
volgende op dien, waarop volgens de mailtabellen der stoom
vaartmaatschappijen „Nederland" en .,Rotterdamsche Lloyd" 
de uitvarende mailstoomers te Belawan moeten aankomen. 

Nederland stelde vorenbedoelde gelegenheid dadelijk eind 
September 1930 open. Het daarvoor verschuldigde luchtrecht 
werd gesteld op 10 cent per 20 gram. Tot het einde van het 
jaar 1930 werd uit Nederland te Medan totaal 36.440 kg. lucht
post, inhoudende 984 stukken, ontvangen ter doorzending van
daar per vliegtuig. Ook voor het onderlinge verkeer tusschen 
Noord-, Midden- en Zuid-Sumatra benevens voor het verkeer 
met Java, enz., beteekende de nieuwe luchtverbinding een 
belangrijke versnelling en verbetering. 

Aangezien ook thans, op grond van de verkeersuitkomsten, 
de voorloopige luchtlijn Batavia-Palembang v.v. bleef gehand
haafd, ontstond een geiegelde driemaal 's weeksche postver
binding door de lucht van Java naar Palembang. In omge
keerde richting was een tweemaal 's weeksche verbinding op 
vaste dagen gegarandeerd. In bepaalde gevallen, afhankelijk 
van den dag, waarop het Medanlijn-vliegtuig het traject 
Medan-Pakanbaroe-Palembang-Batavia aflegt, hetgeen weder 
verband hield met den in de mailtabel aangegeven dag van 
aankomst van de uitvarende Nederlandsche mailbooten te 
Belawan, bestond driemaal per week een luchtverbinding van 
Palembang naar Java. 

Op het einde van het jaar 1930 had de K.N.I.L.M. de vol
gende lü'nen in exploitatie: 

Bandoeng-Batavia, 110 km., 2 maal daagsche dienst v. v.; 
Batavia-Semarang-Soerabaja, 670 km., dagelijksche dienst 

V. V . ; 
Batavia-Palembang, 585 km., éénmaal per week v. v.; 
Batavia-Palembang-Singapore, 1161 km., éénmaal per week 

V. V . ; 
Batavia-Palembang-Pakanbaroe-Medan, 1727 km., éénmaal 

per week v. v.; 
zoodat einde 1930 de totale lengte van het luchtnet 4253 km. 

bedroeg. 
(Wordt vervolgd). 

PORTRETGALLERIJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

17. ALBERT. 
Geboren op 26 Augustus 1819 op slot Rosenau, bij Koburg, 

trad hij op 10 Februari 1840 in het huwelijk met Engelands 
jeugdige Koningin Victoria. Er bestond tegen dit huwelijk 
van vele zijden ernstig bezwaar, zoodat langen tijd oppositie 
werd gevoerd tegen den „Prince Consort", welken titel hij in 
1857 verkreeg. Door zijn wetenschappelijk .en sociaal werk 
wist hij echter populariteit te krijgen en behield deze tot zijn 
vroegtijdigen dood. Op 14 December 1861 toch overleed Albert 
op Windsor Castle: ongeveer veertig jaar droeg Queen 
Victoria het weduwenkleed. 

Zijn beeltenis komt voor op: Canada, 1851-1858, 6 p.; 1859, 
X cts.; New-Foundland, 1866, 10 cts. 
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18. ALBERT. 
Als tweede zoon van koning George V van Engeland werd 

prins Albert te Sandringham geboren op 14 December 1895 
Evenals zijn oudere broer, Edward Albert, diende hij in het 
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Engelsche leger, ook tijdens den oorlog. Volgens de traditie 
voert hij den titel van Duke of York. Op 26 April 1923 trad 
hij in het huwelijk met Barones Elizabeth Bowes-Lyon, uit 
welk huwelijk o. a. prinses Elizabeth is geboren. 

Zijn beeltenis komt voor op: New-Foundland, 1911, 4 ets. 
19. ALBERT HONORé. 
Op 13 November 1848 werd vorst Albert Honoré te Parijs 

geboren; hij voelde zich tot wetenschappelijke studies aan
getrokken, vooral op oceanografisch gebied, getuige zijn mu
seum te Monaco (zie 30 en 50 ets. van Monaco 1922-1923). 
Op 10 September 1889 volgde hij Charles III op als vorst 
van Monaco; steeds voelde hij zich politiek één met Frank
rijk, waaruit ook zijn, overigens vanzelfsprekende houding 
tijdens den oorlog volgt. Op 26 Juni 1922 is hij te Parijs over
leden en opgevolgd door Louis II. 

Zijn beeltenis komt voor op: Monaco, 1891-1922; 1910, port-
zegels; 1928, rechtsche portret. 

20. Manuel ALBERTI. 
Geboren op 28 Mei 1765 te Buenos Aires, studeerde Alberti 

theologie aan de Universiteit San Carlos de Córdoba, waar 
hij den doctorsgraad behaalde. Hij behoorde tot de vooraan
staande „Sociedad de los Siete", welke de onafhankelijkheid 
van Argentinië beoogde. Hij werd benoemd tot pastoor te 
San Fernando de Maldonaldo, in het tegenwoordige Uruguay, 
welke stad hij wegens conflict met de daar, toenmaals, ver
toevende Engelsche troepen moest verlaten. Vandaar ging hij 
naar Montevideo en vervolgens naar Buenos Aires, waar hij 
pastoor werd in de parochie San Nicolas de Bari. 

Toen de onafhankelijkheid daagde, werd hij lid van de 
eerste Junta van Buenos Aires, waar hij een gematigden in
vloed uitoefende. Hij drong aan op samenwerking met de 
verdere Juntas, in welke meening de geschiedenis hem gelijk 
heeft gegeven. Lang heeft hij niet meer invloed op den gang 
van zaken kunnen uitoefenen, want hij overleed op 22 Fe
bruari 1811 te Buenos Aires. 

Zijn beeltenis komt voor op: Argentinië, 1910, 3 ets. 
21. ALBERTUS. 
Te Wiener Neustadt geboren on 13 November 1."59 al« 

derde zoon van keizer Maximilian II, werd hij gezonden naar 
het hof van Philips II, om daar zijn opvoeding te genieten. 
Reeds in 1577 werd hij kardinaal-aartsbisschon van Toledo, 
in 1583 volgde zijn benoeming tot onderkoning van het in
middels geannexeerde Portugal. Dit ambt bekleedde hij tot 
1596. 

Daarna ging hij naar de Nederlanden, als welker landsheer 
hij zou fungeeren. Gelijk bekend mag worden verondersteld, 
kwam hij aan in gezelschap van Philips Willem, den oudsten 
zoon van den Zwijger. Van den Paus verkreeg Albertus van 
Oostenrijk dispensatie, trad uit den geestelijken stand en 
trad in het huwelijk met Isabela, dochter van Philips II, in 
het jaar 1599. Evenmin als het Albertus tlleen was gelukt, 
slaagden ,,de aartshertogen" samen in een onderwerping van 
de Noordelijke gewesten. Wel wisten zij in de Zuidelijke, 
Spaansche Nederlanden, het Katholicisme te versterken. Tij
dens het bewind van Albertus werd het twaalf-jarig bestand 
gesloten: de feitelijke erkenning van de Nederlanden als vrije 
staat. Omstreeks het einde van het bestand, hoogstwaar
schijnlijk op 13 of 15 Juli 1621, overleed de aartshertog te 
Brussel, zijn residentie. 

Zijn beeltenis komt voor op: België, 1933, 2 fr. 
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22. ALBRECHT I. 
Geboren in het jaar 1248 als zoon van den lateren keizer 

Rudolf I van Habsburg, verkreeg hij in 1282 de Oostenrijksche 
landen als leen van zijn vader, tezamen met zijn broer Rudolf. 
Toen zijn vader in 1291 verzocht hem tot troonopvolger te 
benoemen, weigerden de keurvorsten. Toen dan ook Rudolf op 
15 Juli 1291 stierf, werd de hebzuchtige Albrecht geen keizer, 
doch weldra werd Adolf van Nassau met deze waardigheid 
bekleed. Albrecht rustte echter niet voordat zijn tegenstander 
was afgezet, en hij zelf tot Roomsch Koning werd benoemd, 
hetwelk op 28 Juni 1298 geschiedde. Op 2 Juli d.a.v. versloeg 
hij zijn tegenstander bij Gollheim en thans kon hij dus zijn 
taak aanvangen. Hij zette het werk van zijn vader: het grond
vesten van een groote, machtige Habsburgsche erfmonarchie, 
voort. Hij leefde afwisselend in oorlog met talrijke Duitsche 
vorsten, in onmin met den Paus en met den Franschen Koning. 
Voordat hij den strijd om Bohemen kon hervatten, werd hij 
door zijn neef Johann vermoord, op 1 Mei 1308, dicht bij den 
stamburcht der Habsburgers. 

Zijn beeltenis komt voor op: Zwitserland, 1921, 40 ets. 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTI
KELEN, IN JANUARI 1935 VERSCHENEN IN 

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

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

Algemeen. 
Ausstellungsbriefmarken. PH.Z. jrg. 43, 1935, 4. 
Bemerkungen zu dem sog. Wappenspruch: Ich Dien des 

Prinzen von Wales, angebracht auf den Marken Neufund
land Nr. 132, 148 u. 164. I.B.J. jrg. 62, 1935, 5. 

The case for „Specimens". S.C. vol. XLIII, 1935, 442, 473, 
497, 525, 554. 

Chemical industry and postage stamps. G.S.M. vol. VIII, 
1935, 92. 

Grundbegriffe der Philatelie. P.M. 1935, 3. 
Politik und Philatelie. P. jrg. 42, 1935, 12. 

Canada 
The „Georges" of Canada. S.C. vol. XLIII, 1935, 529. 

Duitschland. 
Deutsche Bahnpost im 20. Jahrhundert. G.B. jrg. 39, 1935, 8. 
Die deutschen Francotyp-Stempel im Jahre 1934. P.M. 1935, 

18. 
Die deutsche Heerespost an der Westfront. P.M. 1935, 19. 
Graf Zeppelin im Jahre 1934. I.B.J. jrg. 62, 1935, 39. 

Neue Sonderstempel. PH.Z. jrg. 43, 1935, 4. 
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Nochmals Trauermarken. P. jrg. 42, 1935, 17. 
Transozeanischer Luftpostdienst Deutschland-Südamerika. 

P.M. 1935, 2. 
Die Zusammendrucke deutscher Marken. PH.Z. jrg. 43, 

1935, 3. 
Duitsche koloniën. , 

Die ehemaligen deutschen Schutzgebiete. P. jrg. 42, 1935, 6. 
Engeland. 

Great Britain photogravure printings. S.C. vol. XLIII, 1935,-
461. 

The sheet air mail labels of England, Wales and Northern 
Ireland. S.C. vol. XLIII, 1935, 450. 

Stamps of messrs. Perkins, Bacon & Co.'s printing with 
the obliteration „Cancelled". L.PH. vol. XLIV, 1935, 2. 

Engeland en koloniën. 
Colonial jubilee stamps leth May 1935 - 31rst Dec. 1935. 

S.C. vol. XLIII, 1935, 549. 
Formosa. 

The stamps of Chinese Formosa. PH.J.G.B. vol. XLV, 1935, 
3. 

Frankrijk. 
French stamps .,Used abroad". S.C. vol. XLIII, 1935, 512, 

574. 
Gambië. 

Gambian „Cameos" from the „Ams" collection. S.C. vol. 
XLIII, 1935, 500. 

Hongkong. 
The plates of the stamps of Hong Kong 1862-91. G.S.M. vol. 

VIII, 1935, 86. 
Japan. 

Japan: Spreu und Weizen. P. jrg. 42, 1935, 9. 
Johore. 

The first stamp of Johore. G.S.M. vol. VIII, 1935, 68. 
Kaap de Goede Hoop. 

Re-entries of the triangular Capes. PH.J.G.B. vol. XLV, 
1935, 6. 

Montenegro. 
Montenegro. L.PH. vol. XLIV, 1935, 17. 

Nieuw-Zeeland. 
New Zealands first air mail. S.C. vol. XLIII, 1935, 575. 

NoordduitSche Postbond. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Umschläge des Nord

deutschen Postbezirks. G. jrg. 15, 1935, 2. 
Oostenrijk. 

Die Bildpostkarten Oesterreichs und ihre verschiedenen Aus
gaben. G. jrg. 15, 1935, 1. 

Ueber die Portomarken von Südtirol. G.B. jrg. 39, 1935, 1. 
Polen. 

Die Postwertzeichen und Poststempel von Polen im 18. und 
19. Jahrhundert. P.M. 1935, 6, 21. 

Poonch en Kashmir. 
The postal dies of Poonch and Kashmir. PH.J.G.B. vol. XLV, 

1935, 1. 
Pruisen. 

Enge und weite Zwischenräume bei preussischen Kopf
marken. G.B. jrg. 39, 1935, 5. 

Queensland. 
2 d, 1887, with normal, instead of long P in ,,Pence". 

PH.J.G.B. vol. XLV, 1935, 13. 
Saargebied. 

A philatelic introduction to the Saar. G.S.M. vol. VIII, 
1935, 61. 

The Saar in philatelic outline. S.C. vol. XLIII, 1935, 437. 

Slam. 
The K.L.M. and Siam. S.C. vol. XLIII, 1935, 572. 

St. Helena. 
St. Helena. L.PH. vol. XLIV, 1935, 10. 

Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 
New Orleans - Confederate' 2 c. red - Provisional 1861. 

C.C.PH. vol. XIV, 1935, 1. 
Theo. F. Tracy & Company's Express. C.C.PH. vol. XIV, 

1935, 9. 
The United States Postage Stamps of the 20th century 

(Five cent blue Theodore Roosevelt etc.). C.C.PH. vol. 
XIV, 1935, 22. 

DE STEMPELS 30, 37 EN 39. 
In het Februari-nummer van het Maandblad 1935 zag ik met 

genoegen een stukje van de hand van den heer Vellinga, met 
een lange lijst van de kantoren, die al dan niet de stempels 
30, 37 en 39 gebruikt hebben op de eei'ste emissie. 

Deze lijst vergelijkende met het in het werk Vellinga om
trent deze stempels vermelde, kwam ik tot de conclusie, dat 
de lijstjes: „Nog onbekende stempels van de kantoren", res
pectievelijk op blz. 15, 20 en 23, zouden kunnen vervallen, tenzij 
die kantoren bedoelde stempels wél op andere dan de eerste 
emissie hebben gebruikt. Is deze conclusie juist? 

Verder weet ik niet, hoe het met de volgende kantoren 
gesteld was, want — mij beperkende tot stempel 37 — zie ik 
Bergen op Zoom, Harlingen, Den Helder, Middelburg en Sittard 
alle vermeld bij B op blz. 20 (d. w. z. zij stempelden met 37), 
terwijl zij volgens het Maandblad-artikel geen 37 hebben gehad. 

Het zou mooi zijn als er nog eens een rechtzetting of ver
duidelijking mocht volgen, want moeilijkheden en vraagpunten 
zijn er — zelfs mét het werk Vellinga in handen — al genoeg. 

Voorburg, 2 Maart 1935. 
A. DOORMAN. 

Voor het samenstellen van de lijsten der stempels 30, 37 en 
39 ten behoeve van het stempelwerk zijn mij gegevens ver
strekt uit de collectie Waller, welke onlangs bij eigen aan
schouwing tot mijn leedwezen niet alle juist bleken ie zijn. 

Dientengevolge moeten van de bekende stempels vervallen: 
blz. 15, model 30: Zeist; 
blz. 20, model 37: Bergen op Zoom, Harlingen, Den Helder, 

Middelburg, Sittard, Vianen; 
blz. 23, model 39: Oosterhout, Wyk By Duurstede. 
Waar bij intensief verzamelen van de onbekende stempels 

37 en 39 tot dusver nog geen op zegel is gevonden, mag met 
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aan
genomen, dat deze niet zijn verstrekt. 

Ten aanzien van de onbekende modellen 30 staat de zaak 
anders. Een onduidelijk stempel Hulst was aangezien voor 
Zeist. Dit was een van de op 1 September 1850 geopende 
kantoren, welke alle model 37 ontvingen, zoodat voor Zeist 
alleen wel niet bovendien het oude model 30 zal zyn aan
gemaakt. 

Daarentegen is het best mogelijk, dat de 8 op blz. 15 ver
melde kantoren vóór 1852 (Valkenburg tot 1 September 1850) 
model 30 hebben gebruikt, hetgeen niet gemakkelijk zal zijn 
vast te stellen, daar franco-dagteekeningstempels uit het 
postzegellooze tijdperk schaarsch zijn. 

Op zegel zal wellicht nog wel eens een niet als vernietigings-
stempel vermeld model 30 worden aangetroffen, daar op ver
schillende kantoren — 's Gravenhage b.v. — dat model alleen 
in 1852 als vernietigingsstempel dienst heeft gedaan. 

O. M. V. 
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DE SPECIAAL-CATALOGUS VOOR 
NEDERLAND EN KOLONIEN. 

De in Augustus 1934 verschenen speciaal-catalogus voor 
Nederland en Koloniën (2e editie) doet vermoeden, dat in 
Augustus 1935 de 3e editie zal verschijnen. Hierbij zou ik 
gaarne nog eenige opmerkingen willen geven, welke moge
lijk tot eenige wijzigingen kunnen leiden. 

1. Evenals de eerste maal z\jn ook thans voor vele series 
(b.v. kinderzegels, reddingszegels, enz.) geen serieprijzen ver
meld. Dit wordt door veel verzamelaars als een ernstig be
zwaar ondervonden, daar de som der enkele zegels ver uit
gaat boven de serieprijs. 

2. Verschillende zegels der eerste uitgiften van Suriname 
en Curasao zijn, ongebruikt, niet gegomd. Gaarne zou ik deze 
zegels zien aangegeven. 

3. De aangegeven prijzen dienen toch werkelijk belangrijk 
herzien te worden. Niemand houdt zich ook maar eenigermate 
aan de in den catalogus vermelde prijzen. B.v. bleek mij dat 
nr. 1 van Nederland bij een 10-tal handelaren geprijsd was 
van ƒ 0,90-/1,25 voor inderdaad onberispelijke exemplaren. 
De jubileumserie Suriname wordt door vele handelaren voor 
ƒ26,— verkocht (catalogus ƒ42,—). De portzegel Nederland 
nr. 56, type I (catalogus ƒ 3,—■ ongebruikt) werd mij door een 
eerste klas handelaar geleverd voor ƒ 0,75. Nederland nr. 48 
werd door mij gekocht voor ƒ 8,75 (catalogus ƒ 16,—); Suri
name nr. 40 voor ƒ15,— (catalogus ƒ27,50); Curacao brand
kast voor ƒ3,50 (catalogus ƒ6,—); Ned.-Indië nr. 159 voor 
ƒ 5,— (catalogus 9,50); enz. 

Indien men nu werkelijk wil, dat de catalogus door zijn uit
gebreidheid een algemeene maatstaf voor de prijzen van de 
zegels van Nederland en Koloniën is, moet men toch met deze 
prijzen anders omspringen dan thans. Het is niet prettig als 
alle prijzen omlaag gaan, maar dit is toch niet tegen te houden 
met een willens en wetens geheel verkeerde prijsnoteering. 
Reeds thans vernam ik van vele verzamelaars, dat zü koopen 
en verkoopen op Yvert-basis, daar de speciaal-catalogus geen 
houvast meer geeft. Dit is toch de bedoeling van de uitgevers 
niet geweest. Met alle respect voor het door de commissie ver
richte werk moet nogmaals en thans met meer nadruk dan 
vorig jaar gevraagd worden de prijsnoteering aan te passen 
aan de werkelijkheid; vroeger kocht men ook geen zegel van 
ƒ12,50 voor ƒ7,— of ƒ6,50 (Nederland nr. 80). 

Gaarne zou ik hierover de meening van de commissie van 
samenstelling vernemen. 

Bij voorbaat dankend, 
dr. J. G. SIESTROP, 

A. Mayerlaan 4, Utrecht. 

UITSLAG TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
De oplossing luidt: 

c CT CNT CENT ICENT lOCENT CENTIMO 
CENTIMOS CENTESIMO GENTESIMOS 

Prijswinnaars zijn: 
H. J. Boekholt, Den Haag. 
W. A. de Boer, Haarlem. 

Albanië. 
Bulgarije. 
Nederland. 
Italië. 
Deensch-West-Indië. 
Suriname. 
Costa-Rica. 
Britsch-Marokko. 
Uruguay. 
Panama. 
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Van Gennerden, Alphen a/d Rijn. 
A. J. Jacobs, Breda. 
E. K. H. Janssen van Raaij, Semarang. 
J. M. Meijs, Arnhem. 
C. Nagtegaal, De Bilt. 
M. van Rossum, Amsterdam-W. 
M. Sloet van Marxveld, Huis ter Heide. 
W. van Welij, Ginneken. 

Namens den Raad van Beheer: 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

EEN EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
Op het hier afgebeelde albumblad, waarop, zooals gebruike

lijk, bij elkaar behoorende zegels van eenzelfde serie gemeen
schappelijk omlijst zijn, en natuurlijk in elke serie de zegels 
in volgorde van hun waarde geplakt worden, bevinden zich 
24 zegels, en wel van elk der waarden 10, 20, 50 en 100 
zes stuks. 

1 

A 

1 1 1 

C 

1 1 

1 i 

1 

B 

1 1 1 1 

1 1 

1 

D 

1 j 

1 

1 1 
Gevraagd wordt in welke vakjes deze zegels geplakt zijn, 

als gegeven is, dat zoowel op elk der horizontale en vertikale 
rijen evenals in elk der diagonaalrichtingen (b.v. AB of CD) 
hoogstens één zegel van elke waarde voorkomt. 

Oplossingen vóór 15 September 1935 in te zenden aan 
dr. P. H. van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. Op de 
adreszijde te vermelden: 21e prijsvraag. 

Een tiental prijzen in postzegels wordt beschikbaar gesteld. 
Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd 

worden. 
Namens den Raad van Beheer: 

dr. P. H. VAN GITTERT. 
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Tenloonstellim^en 

HANNOVER. 
11-19 MEI 1935. 

Deze tentoonstelling wordt gehouden in het „Künstlerhaus", 
Sophienstrasse. 

De .,Briefmarken-Club Hannover", die de expositie houdt, 
geeft ter gelegenheid van den 75en verjaardag van het eerste 
postzegel van Hannover een medaille uit, ten einde het ver
zamelen der zegels van dit land aan te moedigen. De medaille 
wordt verleend in zilver en in brons. 

Voor alle gewenschte inlichtingen wende men zich tot den 
heer W. H. Schnoor, Stephans Platz 6, Hannover. 

„SITEB". 
SALON INTERNATIONALE DU TIMBRE ET EXPOSITION-
CONCOURS DE TIMBRES DE BELGIQUE ET DU CONGO. 

Van 25 Mei tot 3 Juni a.s. wordt 
deze salon met tentoonstelling ge
houden in het Palais des BeaUx-Arts 
te Brussel. 

In den „salon' 'worden alleen de 
beroemdste verzamelingen der ge-
heele wereld — uitgezonderd België 
en Congo — tentoongesteld en wel 
die daartoe door het comité ziJn uit-
genoodigd. 

Aan de tentoonstelling van zegels 
van België en Congo kunnen a l l e 
verzamelaars, op eigen aangifte, 
deelnemen. 

De voor den salon uitgenoodigde 
verzamelaars dragen geen kosten 
voor hun inzendingen, vanaf het 
oogenblik, dat hun objecten in het 
Palais zijn aangekomen. Verzeke
ring tegen brand, diefstal, enz., 
draagt het comité. 

Een wedstrijd vindt niet plaats; 
een gouden medaille; de jury kent 
beste inzendingen toe een gouden 

bokaal (zie afbeelding), een verguld zilveren en een zilveren 
exemplaar. 

Tegelijkertijd wordt in hetzelfde gebouw de eerste inter
nationale tentoonstelling van de philatelistische pers en 
literatuur „Liphinprex" gehouden onder auspiciën van de 
Federation Internationale de la Presse Philatélique te Turijn 

Ter gelegenheid van de Siteb wordt door de Belgische post 
een speciaal zegel uitgegeven in de waarde 5 francs en in 
een oplaag van 30.000 stuks. Elke entreekaart van 5 francs 
geeft recht op aankoop van één zegel, waarop het portret zal 
prijken van Franz von Taxis. 

Inlichtingen zijn voorts te verkrijgen bij den commissaris-
generaal voor Nederland ,den heer Leon de Raaü te Water
graafsmeer, of bij het bureau „Siteb", 2, Rue de la Revolution, 
Brussel. « 

OSTROPA. 
INTERNATIONALE OSTEUROPälSCHE 

POSTWERTZEICHEN-AUSSTELLUNG KÖNIGSBERG PR. 
25 JUNI - 3 JULI 1935. 

Deze expositie geschiedt met goedkeuring van de Federation 
Internationale de Philatelie. 

Het lid van het Bondsbestuur, de heer W. G. Zwolle, neemt 
zitting in de jury. 

Inlichtingen: Geschäftsstelle der Ostropa, Steindamm 26 III, 
Königsberg Pr. 
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iedere deelnemer krijgt 
bovendien aan de drie 

POSTZEGELTENTOONSTELLING TE GRONINGEN 
6-8 SEPTEMBER 1935. 

Ter gelegenheid van de jaarvergadering van den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
houdt de Philatelisten-Vereeniging „Groningen" een post
zegeltentoonstelling voor de vier noordelijke provinciën in de 
zalen van „Pictura" te Groningen. 

Aan het reglement der tentoonstelling is ontleend, dat in
zendingen worden aangenomen van: 

a. leden van de Philatelisten-Vereeniging „Groningen"; 
b. postzegelverzamelaars, die hun domicilie hebben binnen 

de provinciën Groningen, Friesland, Drenthe en Overijsel; 
c. in Nederland gevestigde handelaren en uitgevers uit

sluitend in klasse VI (albums, philatelistische literatuur en 
benoodigdheden). 

Secretaris van het tentoonstellingscomité is de heer Chr. 
Scholtens, Graaf Adolfstraat 64a, Groningen. 

In het volgend nummer wordt op deze a.s. philatelistische 
gebeurtenis uitvoeriger teruggekomen. Wij wekken evenwel 
thans reeds de verzamelaars op, aan het welslagen der ten
toonstelling mede te v/erken door tydig hun inschrijvings
biljet in te zenden. 

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 
NEW-YORK 9-17 MEI 1936. 

Voor deze belangrijke philatelistische gebeurtenis is de 
Bondsvoorzitter, de heer W. P. Costerus, uitgenoodigd om 
zitting te nemen m de jury. 

Ißoel^erken, '^^ 
Catalogi, eng. I 

PRESIDENT MASARYK 
DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM. 

NR. 16 DER SERIE PHILATELIE EN GESCHIEDENIS. 
UITGAVE VAN PHILATELIE EN GESCHIEDENIS, 

ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 
Het is een goede gedachte geweest van dezen bekenden 

auteur om aan den hoogbejaarden president der jonge Tsjecho-
Slowaaksche republiek ter gelegenheid van diens 85en ver
jaardag deze studie te wijden. 

Het is een eenvoudig, pretentieloos geschrift, waarin de 
heer Van Peursem op zijn bekende vlotte wijze het leven en 
streven van Thomas Masaryk beschrijft. Hoe deze man, naar 
wien millioenen vol dankbaarheid opblikken, ongeacht zijn 
nederige afkomst door taaie volharding, groote intelligentie 
en niet minder door zijn onkreukbaarheid en grootheid van 
karakter, het Tsjechische volk uit de eeuwenlange onder
drukking heeft opgeheven tot een vrije natie. 

Dit nieuwe geesteskind van den vruchtbaren schrijver dient 
zich aan in den bekenden, goed verzorgden vorm. Talrijke 
illustraties van de vele postzegels aan Masaryk en zijn land 
gewijd, lichten den tekst toe. 

Wij bevelen deze studie gaarne in aller belangstelling aan. 
V. B. 

KOHL BRIEFMARKEN-HANDBUCH APL. 36. 
VERLAG DES VEREINS DER FREUNDE DES 

KOHL BRIEFMARKENHANDBUCHS E.V., 
BERLIN N.W. 7, DOROTHEENSTRASSE 53 IV. 

Wederom rust op ons de plicht een korte bespreking te 
geven van deze nieuwe aflevering. Het is een aangename taak 
thans opnieuw de aandacht te vestigen op het grootsche werk, 
dat dr. Munk en zijn staf van medewerkers verrichten. Deze 
aflevering bevat het slot van de beschrijving der zegels van 
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de Jonische eilanden en het eerste gedeelte van Ierland. Voor 
de liefhebbers van zeebrieven biedt zij veel om van te smullen. 

Wie nog niet op het handboek inteekende, benadeelt zich 
zelven! 

38 PRACTISCHE WENKEN 
VOOR DEN POSTZEGELVERZAMELAAR VAN DR. B. 

UITGAVE REINOU KINGMA, APELOORN. PRIJS ƒ0,50. 
De lectuur van dit boekje heeft ons niet geheel bevredigd; 

de schrijver roert de dingen wel heel vluchtig aan. Wellicht, 
dat de eisch van den uitgever om een boekje te leveren, dat 
door zijn bescheiden prijs in het bezit van velen kan komen, 
het beletsel was om uitvoeriger te zijn. Dat de auteur daartoe 
ongetwijfeld in staat is, verraadt de inhoud, ook al is deze 
naar ons inzicht te beperkt gesteld. 

Bij een eventueelen herdruk mogen wij den uitgever in over
weging geven enkele uitdrukkingen te herzien: beleg (i. p. v. 
belegging), postalisch en fiskalisch, om slechts enkele te 
noemen, zijn geen Nederlandsch. 

Ongeacht de geuite bezwaren, biedt het werkje toch wel het 
noodige, waarmede de groote massa der verzamelaars zijn 
voordeel kan doen. v. B. 

g^phüatelisJjidsAllerici 

ALBERT COYETTE t 
Met ontroering en verdriet ontving ik dezer dagen het 

bericht van zijn oude moeder madame veuve Francois Coyette, 
van het overlijden van mijn grooten vriend Albert Coyette, 
in den ouderdom van 75 jaren. 

Er zullen niet veel groote Philatelisten gevonden worden, 
die den jovialen Coyette niet gekend hebben. Immers Coyette 
was altijd de man die voor de philatelie in de bres sprong en 
men kon zich geen evenement op philatelistisch gebied in 
Frankrijk voorstellen, waarbij hij, met zijn opgeruimd humeur, 
niet steeds te stuwkracht was. 

Toen, jaren geleden, de Société Frangaise de Timbrologie 
(de oudste vereenigmg op dit gebied) zou worden ontbonden, 
was het aan Coyette's energie en doorzettingsvermogen te 
danken, dat de vereeniging bestaan bleef en hij op waardige 
wijze tot aan zijn overlijden de functie van voorzitter be
kleedde. Hij was de organisator van de twee groote inter
nationale postzegeltentoonstellingen te Parijs m 1913 en 1924, 
terwijl hij adviseur werd van de tentoonstellingen te Straats
burg en Le Havre. Hoeveel keeren hij als lid der jury fun
geerde op internationale postzegeltentoonstellingen, is mij ont
schoten, doch allen die de internationale tentoonstelling te 
's-Gravenhage hebben meegemaakt, zullen zich nog den 
jovialen man herinneren, die alles zoo mooi in Nederland vond. 

Hij stierf in de functie van president van de Société Fran
gaise de Timbrologie, vice-president van de Académie de 
Philatelie, officier de 1'instruction publique, enz. enz. 

Ik verlies een groot en oprecht vriend; de philatelie een 
harer voornaamste voorstanders. 

Hü ruste in vrede. LEON DE RAAIJ. 
NIEUW TYPE ZWEDEN 10 ORE. 

Bij de koerseerende zegels 
van Zweden is weer een 
nieuw type te melden, dit
maal van de 10 öre violet, 
leeuw-type, die sinds medio 
1934 van nieuwe platen 
wordt gedrukt. Het verschil 
met de vroegere 10 öre is 
heel gering. Zooals op bij
gaand teekeningetje te zien 
is, kwam vroeger op de 
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rechterachterpoot een groep van 4 lijntjes voor; bij het nieuwe 
type heeft zich daar een kort 5e lijntje bij gevoegd. 

Misschien zal het sommige verzamelaars zijn opgevallen 
dat het papier van de Zweedsche zegels sinds eenigen tijd 
zuiver wit is, terwijl het vroeger alty'd min of meer in de 
tint van de zegels was gekleurd. Dit is met opzet gedaan om 
de zegels een beter uiterlijk te geven. Sinds October 1933 
worden de staalplaten afgewischt met een doek, die vochtig 
is gemaakt met een 2 % kali-oplossing (voor dien tiJd werd 
een droge linnen doek gebruikt). In 1934 gaat men nog een 
stap verder, tegenwoordig wordt het papier tijdens de be
reiding extra gebleekt, waardoor het nog een witter effect 
maakt. 

Als proef werd daarvoor in het begin een papiersoort ge
bruikt die vrij dun is, zoodat de teekening aan de achterzijde 
min of meer doorschijnt. Dit papier (door de autoriteiten Ic 
genoemd) is alleen gebruikt voor de 10 öre violet en de 
15 öre rood. Later nam men een dikker papier, 3a genoemd, 
en dit is op het oogenblik voor een aantal waarden al ih-
gevoerd. B. 

HET 10-JARIG BESTAAN DER POSTZEGELLOKETTEN 
VOOR VERZAMELAARS. 

KLEINE OORZAKEN HEBBEN (SOM SOOK WELEËNS) 
VOORDEELIGE GEVOLGEN 

Het was in September 1924 op een mooien Zaterdagmorgen 
dat een ietwat heetgebakerd lid van „Hollandia" te Amster
dam voor een buitenlandsche relatie een aantal zegels wilde 
koopen aan het hoofdpostkantoor aldaar, en zich ietwat 
méér dan voor een goede gezondheid wenschelijk is, stond op 
te winden over het lange wachten. En terwijl h;j zoo in de 
lange file stond, kwam het bij hem op, dat het toch eigenlijk 
idioot was dat Amsterdam, een wereldstad, nog niet beschikte 
over een speciaal loket voor postzegelverzamelaars, zooals er 
in diverse buitenlandsche plaatsen reeds geopend waren. In 
die ietwat heetgebakerde bui liet genoemd lid zich direct even 
aandienen bij den toenmaligen directeur van het postkantoor 
teneinde dezen heer eens even op deze zaak attent te maken, 
enz. enz. Opmerkelijk snel werd hij toegelaten en even op
merkelijk snel stond hij weer buiten, want, hoewel de directeur 
het idee niet ongunstig gezind was, was het een voor dien 
tijd veel te kostbaar plan. Ter verzachting werd eraan toe
gevoegd, dat het plan nogeens schriftelijk mocht worden in
gediend, wat dan ook direct gebeurde en waarop ook weer 
een afwijzend antwoord werd ontvangen, waarmee de zaak 
echter niet van de baan was omdat direct daarop weer werd 
geantwoord en ook naar Den Haag werd geschreven en mede 
het bestuur van „Hollandia" in den arm werd genomen. En 
zoo geschiedde het dan op den 2en Mei van het jaar 1925 dat 
Amsterdam de eer genoot van de opening van het eerste 
speciale loket voor postzegelverzamelaars, welke opening zon
der ceremonieel geschiedde. Sedert zyn er in ruim 30 plaatsen 
van ons land dergelijke loketten en zou het wel aardig zijn 
eens te vernemen hoeveel deze hebben opgebracht. 

Op 2 Mei 1935 bestaat het loket te Amsterdam dus 10 jaar; 
sedert zijn de „tijden" nog ietwat slechter dan 10 jaar ge
leden en behoeven we dus niet te vreezen, dat de verzamelaars 
nog eens extra zullen worden „bezocht" met een jubileum
zegel van het postzegelloket! Maar, al zijn de tijden dan ook 
nóg zoo slecht, wel mogen we even stilstaan bij dit feit, en 
den man gedenken die gedurende die 10 jaar met voorbeeldigen 
ijver en toewijding dit loket heeft beheerd en steeds met de 
meest mogelijke bereidwilligheid aan de wenschen der ver
zamelaars, naar zijn vermogen, is tegemoetgekomen. Z. 

DE MODERNE SIERKUNSTENAAR-PUZZLEDOKTER. 
De teekening van de IK mark der Finsche Kalevala-zegels, 

beschreven in het vorige nummer, was zóó duidelijk, dat men 
deze grif kon aanzien voor een straatjes-inkiJk. Bij aan
dachtige, beschouwing en met wat goeden wil kan men er 
ook twee barden of zangers van volksliederen uithalen. Dit 
laatste schijnt inderdaad de bedoeling geweest te zijn van 
den teekenaar, wien alsdan het complimentje niet mag worden 
onthouden, dat zijn schepping voor meer dan één doeleinde 
geschikt is. 



De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge ■ 
van 35 jaar systematische aankoopen. | 

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

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel. 

35 Southamptonstreet, W . Inl©lül ir2AIMIÜS. 

Engelsche Koloniën en ■ 
andere Overzee. H 

Gebruikt en ongebruikt, H 
tot de grootste rariteiten. H 

ZICHTZENDINGEN. 1 

Strand, London W.C. « è ^ 1 

H.P.H. 
VOORJAARSPOSTZEGELVEILING 

O P 16 E N 17 A P R I L 1935, 
IN DE G R O Q T E B Q VENZAAL VAN H O T E L „VICTORIA", SPUISTRAAT, DEN HAAG, 

^ ^  f'^^^^^^'^^^^Ps^pELKENS DES AVONDS TE 7 72 UUR. 

Kijkaa^en en Catalogus: IMooraeinae 196, D e n r i a a § . (529) 

ZICHTZENDING VAN 

Zeldzame Britsche Koloniale Zegels. 
Welke betere methode van verzamelen kunt gfl hebben dan een van T. Allen's schitterentle 

zichtzendingen van zeldzame ENGELSCHE KOLONIALE ZEGELS vlak naast Uw eigen ver
zameling te leggen? Ik zend U de uitgezochtste zichtzendingen van zeldzame Britsche Koloniale 
zegels, welke slechts exemplaren bevatten in den meest onberispelgken staat en tegen schappe
lijke pryzen. 

De goedkoopste handelaar in de wereld in zeldzame Koloniale zegels is: 

5, BLAKE HALL ROAD, T.ALLEN, WANSTEAD, LONDEN E. IL 

(509) 
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z^^-

":^M--^ 

M A I V C O I w i a S T . 
ALBANIË. Nrs. 1, 2, 5, 9, 11, 12, 12b, 12(3,"^^,"^ 

102, 106 t.m. 110, 125, 173 t.m. 176, 184 t.m. 187, 
190 t.m. 206, 215, 216#i^3f^Vliegpost 1 t.m. 7. 

BADEN. Nrs. 1 en 20. * ** "^ 
B E I E R E N . Nrs. 1 *, 7, 8, 14, 17, 18, 21, 22, 29*, 36. 
BOSNIË. Nr. 84. -^-r.,^^ « 
BULGARIJE. N r ^ f ê ^ ^ ^ m " 2 6 , 3D, 

taxe nrs. 1, 10, l5. ^^§<X^ 
DUITSCHLAND. Nrs. 3 a 7 ^ ^ 

21^, 24, 25*, 28, 29*, 61, 63, 64. 
NORDD. POSTBEZIRK. Nrs. 3, 8, 

23, 24; service nrs. 1*, 2, 4, 7*, 9%^ 
PRUISEN. Nrs. 7, 9, 21*, 22*, 23, 24, 25, 26; l7. 
ESTLAND. Nrs. 40, 61, 83. 
FINLAND. Nrs. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 19, 25, 26, 27, 90. 
NEDERLAND. N^.^é7, 48, 64, 91, 93; port nrs. 

26, 38, 39, 40.-^"'^^ 
RUSLAND. Nrs. '1 , 3, 34 t.m. 37, 114; vliegposl^j^^, 

nr. 1. 
SERVIË. Nrs. 4*, 5*^^S, 10, 11, 14=̂ , 1^^^§] 

19 22 24 59 Sl . '^ssä^^ - _ ^»v^r^ ' 
WURTEMBERG. N r ^ ^ ^ & ^ J ^ ^ ^ C t s f 16, 

19, 20, 29, 32 t.m. SS, 3 7 , ^ ^ 4 3 , 5Ï, 52, 56.' 
ZWEDEN. Nrs. 1, 3, 4, 5, % 10^ 12, 14̂  15^ 2,2, 25} 

s e r v i c ^ ä g Ä j . T ' e ^ ; ^ ^ ^ ' ^ , ^ * - ^ ^ ^ " 
9, 10. * " >. ^ '~ - . ^ —. -
Voor bovenstaande zegels wordt offerte gevraagd 
door particulier te Amsterdam. Alleen prima en 
volkomen gave exemplaren komen in aanmerking. 
Voor echtheid der zegels moet worden gegaran
deerd. De prijzen dienen laag gesteld te zijn, 
daar anders geen kans van slagen bestaat. 
Brieven onder nr. 592, bureau van dit blad. 

postzegelhanJel p . Hoogerdijk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
NEDERLAND. 

1927. Roode-Kruis, Yvert 190—194 
1928. Olympiade, Yvert 199—206 . 
1932. A.N.V.V., Yvert 241—244 ?SAA 
1933. 12y, et. Prins van Oranje, Yvert 2 5 % ^ - ; 
1934. Crisis, 2 stuks, compleet , . ^^^^m 
1934. 1234 et. Herdenking Curasao .-^^^^^Sg^gif, 
1928. Luchtpost, 40 en 75, Yvert 4jB<*.'ï^ 
1929. Luchtpost, 1,50 Yvert 6 . . ' ^ - C g ^ d 
1929. Luchtpost, 7,50 Yvert 8 . . .%!<' " 
1929. Luchtpost, 36 Yvert 9 . . 

„ ƒ0,55 
"̂  . . . . -0,95 

«r.. 
NEDERLANDSCH-ÏNDIE. 

1922. Jaarbeurs Bandoeng, compleet . . 
1923. Jubileum, Yvert 143—147 ._^™-,i,i^^ 
1930. Jeugdzorg, Yvert 156—159~yt^-tT4"#^'rs 
1931. Witte Kruis, Yvert 161—164 '. ^^^', 
1932. Leger des Heils, Yvert 165—168 . . ^ " ^ ^ ^ 
1933. Crisiswerk, Yvert 171—174 „ ^ ^ ^ f i é ^ 
1934. Koningin Emma ;f^S^^^. 
S j ^ ^ L u c h t p o s t , No. 6-8, 11, 11a eli*16 
? ^ ^ PORTO EXTRA. 
Prijslijst van postzegelpakketten, albums en alle benoodigd-
heden op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

(532) 

-5,50 
-0,40 
-0,55 
-0,90 
-0,55 
-025 

-0,10 
-0,75 

äW Verschenen is een geheel nieuw bewer] rkt 1 

A). ' Schaubek-Europa-Album (NO. 542 
Dit fraaie album bestaat uit 3 linnen banden, 
is gedrukt op prima houtvrij papier en bevat 
plaats voor alle bestaande zegels van Europa; 
bovendien nog een complete opgave van Ned.-
Indië, Suriname en Curasao en roltanding-
zegels van Nederland. Het biedt plaats voor 
circa 20 000 zegels ! 
De gelieele uitvoering' en druk is zooals wij 
dit van de Schaubek-albums steeds gewoon 
zyn: prima, terwijl de pr^js van dit pracht-
M'erk, voor de drie declen compleet, slechts 
ƒ 35,— bedraagt. 
Laat U zich dit album toonen en onmiddellijk zult U er
toe besluiten het aan te schaffen. Het is iets bijzonders 
en is direct uit voorraad leverbaar. Komt U eens kijken? 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25 , - DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. GIRO 4262 . 

SPECIAAL-CATALOGUS NEDERLAND EN KOLO
NIEN 1935, compleet ƒ 1,— plus 10 cent port. 
PRIJSLIJST NR. 21 NEDERLAND EN KOLONIEN 
KEISER & ZOON 1935, ƒ0,25 franco. (531) 

EXCELSIOR EUROPA-ALBUM. 
6 klemveerbanden. 

Tekst in de Nederlandsche taal. 
Nederlandsch Fabrikaat, geheel up to date. 

Pr i js 40 G u l d e n . 
Betaalbaar in 12 termijnen van f 3,35 
per maand of slechts 85 cent per week. 
Dit album is geheel compleet zonder 

typen en tandingen. 

In een EXCELSIOR EUROPA-ALBUM 
te verzamelen is een genot en tevens 
is het een Nederiandsch werk; dus 
BETER en daarom GOEDKOOPER. 

Vraagt verdere inlichtingen aan 

J. HEBUS' POSTZEGELHANDELHV. 
KEIZERSGRACHT 478 (bij de Leidschestraat) 
Telefoon 32264. AMSTERDAM-C. (542) 


