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ZICHTZENDING VAN 

Zeldzame Britsche 
Koloniale Zegels. 

Welke betere methode van verza
melen kunt gij hebben dan een van 
T. ALLEN's schitterende zicht-
zendingen van zeldzame ENGEL-
SCHE KOLONIALE ZEGELS 
vlak naast Uw eigen verzameling 

te leggen? 
Ik zend U de uitgezochtste zicht-
zendingen van zeldzame Britsche 
Koloniale zegels, welke slechts 
exemplaren bevatten in den meest 
onberispelijken staat en tegen schap

pelijke prijzen. 

T. '. 
DE GOEDKOOPSTE handelaar 
in de wereld in zeldzame Koloniale 

zegels is: 

T. A L C E N , 
5, BLAKE HALL ROAD, 

WANSTEAD, LONDEN E. 11. 
(so?) 

Prachtveiling 
op 23—24 Mei a.sJ^W^'* 
te AMSTERDAM. 

Nederland, ongebruikt, compleet, met 
vele variëteiten, zooals 1852 5 cent staal
blauw; 1864, 10 cent postfrisch blok van 
vier; 1869, 1 cent zwart, uniek blok van 
tien op brief; 1891, 5 cent oranje in plaats 
van blauw. 
Nederlandsch-Indië, nr. 1 postfrissche 
blokken van vier en zes, Landmail-porten; 
postfrisch blok van acht port nr. 1. 
Curasao, 6 op 7/4 cent kopstaand, als
mede de porten in alle typen. 
Suriname, compleet, met de porten in 
alle typen, ook de zoo zeldzame 10 cent 
type II en 10 op 30 cent type II. 
De geïllustreerde catalogus Is gratis 

verkrijgbaar. 

Voor onze JUNI-VEILING kan nog tot 
22 Mei worden ingezonden. 

H.V. Hemers Postzeyelbandel 
onder Circctle van P. J. HEKKER, 

beëedigd ft/iakeiaar en Philateiistisch Expert. 
RO^IN 42, AMSTERDAM, C. 

TELEFOON 3S324. — POST6IKO 11»« . 
Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische 
belangen naar beste weten te behartigen ! 

<534) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 
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postzegelhandel p . BoOflerdÖk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
NEDERLAND. 

Roode-Kruis, Yvert 190—194 ƒ 0,55 
Olympiade, Yvert 199—206 .^ . . . - ^ -0,95 
A.N.V.V., Yvert 241—244 t ^ V ^ . w b > 0,40 
12>< et. Prins van Oranje, Yvert 252 _ . , < Ä J ; i i ^ ^ > 0,08 
Crisis, 2 stuks, compleet « t « » | i J w ^ T i « - 0,12 
12>^ et. Herdenking Curagao T^V^.fXK^y^'. - 0,10 
Luchtpost, 40 en 75, Yvert 4,5 / t W ^ i 
Luchtpost, 36 Yvert 9 m^Se 
70 cent, Yvert 234 ^ " ^ f • 
80 cent, Yvert 258 /».^.-f f?'. 

-0,20 
0,05 
0,12 
U,25 

1927. 
1928. 
1932. 
1933. 
1934. 
1934. 
1928. 
1929. 
1931. 
1933. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
1922. Jaarbeurs Bandoeng, compleet 
1923. Jubileum, Yvert 143—147 . . . 
1930. Jeugdzorg, Yvert 156—159 . . 
1931. Witte Kruis, Yvert 161—164 
1932. Leger des Heils, Yvert 165-^: 
1933. Crisiswerk, Yvert 171—174 
1934. Koningin Emma 
8 stuks Luchtpost, No. 6-8, 11, 11a en 

PORTO EXTRA. 
Prijslijst van postzegelpakketten, albums en alle benoodigd-^ 
heden op aanvraag gratis verkrijgbaar. 
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- 0,55 
-0,90 
-0,55 
-025 

- 0,10 
-0,75 

y » m » 1̂ > W W 1«! 

E X C E L S I O R 
E U R O P A H A L B U M . 

Band I is verschenen en voldoet volkomen aan de eischen 
van den verzamelaar. 

O e h e e l I V e d e r l a n d s c l i F a b r i k a a t , 
behoort dit album in het bezit te zijn van iederen verzamelaar. 

De over ige vijf deelen zullen verschijnen 
naarmate de bewerking vordert; in ieder geval 
is het album vóór December e k. geheel gereed. 

De prijs bedraagt voor de zes deelen, houtvrij papier, kunst
lederen klembanden, f 4 0 , — , welk bedrag in gedeelten 
kan worden voldaan naarmate de deelen verschijnen. 
Gaarne verstrekken wij U nadere inlichtingen betreffende 

dit schitterende album. 

DE U ITGEBREIDE C A T A L O G U S V A N 
N E D E R L A N D EN K O L O N I Ë N , 

bewerkt door den Heer P. C. KORTEWEG, 
is tevens verschenen. Prijs f 0 , 7 S . 

Doet Uw bestellingen bij ons. U is dan 
verzekerd van algeheele tevredenheid, want 
wij geven U een niet te overtreffen service. 

F Ä . I I . ¥ ® E i r (IG MIILAARD] 
Filatelisten, Keizerstraat 9, ROTTERDAM. 

The firm that means Seroice pJwi Satisfaction. (535) 

Postzegelveiling No. 70 
IS in bewerking en zal binnenkort (nog dit seizoen) 

te A A / i S T B R D A J V l plaats vmden. 

I M T Voor deze 70e veiling kunnen bijvoegingen 
tot 21 Mei a.s. nog worden aangenomen. Toezen
dingen worden echter OMGAAND tegemoet gezien. 
Geïllustreerde catalogus wordt gratis en franco op aan
vraag toegezonden ! 

Voor daaropvolgende veilingen kan regelmatig 
worden 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 veilingcondities. 
VLUGGE, CONTANTE AFWIKKELING, 
terwijl bij belangrijke objecten, op verzoek, gaarne 

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

MAX POOL. 
VEILINGHOUDER SEDERT 1918. 

T O S T E V I N 8 T R A A T , DEIV H A A G . 
TELEFOON 554629. POSTREKENING 61989. (481) 

POSTZEGELVEILING No. 2 
T E A M S T E R D A M , 
In Hotel „Polen", Rokin 14-16, 

op Maandag 20 en Dinsdag 21 Mei 1935, des avonds 
te 714 uur. 

NEDERLAND - KOLONIËN 
EUROPA - OVERZEE 

en belangrijke 
RESTANT -VERZAMELINGEN. 

Ki jkdagen: 
Gasthuismolensteeg 13, op 16, 17 en 18 Mei, 
Hotel „POLEN", Rokin, op Zondag 19 Mei, 
van 10 tot 2 uur, en Maandag van 1 tot 5 uur. 

Geïllustreerde Catalogus gratis. 

Firma TEN KATE&WEEDA, 
Gasthuismolensteeg 13, AMSTERDAM. (609) 



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 Mei 1935. Nr. 5 (161). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

„ 
^ 
„ 
» 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

1/9 
1/12 
1/16 
1/18 

„ 
» 
„ 
„ 

- 5,50 
- 4,50 
- 4,— 
- 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën, zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundïgen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
Maastricht; al wat Nederland en Kolomen betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven i j6 , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Noorder Amstellaan ao9-llI, Amsterdam; buitenlandsche poststukken 
aan J . J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelmgen aan j . P. Traanberg, 
Brouwersplein zjr, Haarlem; frankeermachines aan A van c3er Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H . L. S. Adama, Bijleveldsingel 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-Kolïï, J. A. Kastein, K. E. König, J. G. Millaard, 
mr. J. H . van Peursem, 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, Wühelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 

DE RUSSISCHE ZEMSTWOZEGELS 
door H. J. VAN ULSEN. 

I. 
Het artikel in het Augustus-nummer 1934 van dit Maand

blad over de verzameling Russische locale zegels, door den 
architect P. Schmidt te Berlijn afgestaan aan het Rijkspost-
museum aldaar, trok myn bijzondere aandacht, omdat ik zelf 
in het bezit ben van een vrii groote collectie dezer interes
sante zegels. Hun meerdere bekendheid te geven en de inte
resse der verzamelaars voor deze bijzondere postvi^aarden op 
te wekken, is het doel van dit schrijven. 

Den zegels van Wenden ontbreekt het in verschillende cata
logi niet aan belangstelling; voor de overige zemstwo-zegels 
is slechts in enkels albums, zooals b.v. het Imperial-album van 
Stanley Gibbons, een plaats gereserveerd. Vanwaar dit groote 
verschil? Zij zijn toch van denzelfden oorsprong, verdienen 
uit historisch oogpunt minstens evenveel belangstelling en 
zijn, wat oplaagcijfers betreft, niet talrijker dan de Wen-
densche zegels. De meerdere bekendheid der laatstgenoemde 
postwaarden ligt voornamelijk in het feit, dat de Inschriften 
der Wendensche zegels in het Duitsch gesteld zijn, terwijl de 
Russische taal, die men op alle overige zemstwo-zegels ge
drukt vindt, voor het overgroote deel der Philatelisten terra 
incognita is. 

Dat deze zegels wel de belangstelling van den verzamelaar 
waard zijn, moge blijken uit het feit, dat de groote St. Peters-
burgsche philatelistenvereeniging in het jaar 1913 over deze 
postwaarden een standaardwerk heeft uitgegeven, dat, in het 
Duitsch vertaald, bij den Berlijnschen handelaar Philipp Kosack 
verkrijgbaar werd gesteld voor den niet geringen prijs van 
RM. 360,—! In den grooten catalogus van den uitgever Moens 
te Brussel zijn zij, van talrijke afbeeldingen voorzien, volledig 
vermeld. In haar „Priced catalogue of the local stamps of 
the world" laat de firma Stanley Gibbons dezen „rural 
stamps" alle recht wedervaren. Een interessant artikel over 
deze zegels vindt de belangstellende lezer voorts opgenomen 
in het Philatelistisch Maandblad van 1914, blz. 136. Nog vele 
andere schrijvers hebben zich het lot van deze vaak zoo stief
moederlijk behandelde zegels aangetrokken en uitgebreide 
artikelen aan deze — in ontwerp en uitvoering (van de primi
tiefste tot de meest geperfectionneerde) zoo verschillende •— 
postwaarden gewijd. Laat ik u slechts noemen W. J. Hardy 
en E. D. Bacon in hun werk „The stamp collector", uitgegeven 
door Stanley Gibbons te Londen; Herricks Catalogue, uitgave 
Scott te New-York; Philipp Kosack bovengenoemd: „Die 
Rural- oder Zemstwo-Marken Russlands"; en, last but not 
least, de in den aanvang van dit artikel vermelde heer C. 
Schmidt, die in 1933 over zijn bijna volledige verzameling een 
uit 2 dealen bestaand standaardwerk: „Die Postwertzeichen 
der russischen Landschaftsämter" heeft geschreven, dat op 
de in dat jaar te Weenen gehouden internationale postzegel
tentoonstelling tegelijk met zijn collectie de gouden medaille 
heeft verworven. 

Den lezer zal het bekend zijn (zie Maandblad van Augustus 
1934), dat deze zegels hun ontstaan te danken hebben aan 
een keizerlijk decreet van 3 September 1870, dat, onder zekere 
beperkende bepalingen, den districts- en gouvernements-
besturen veroorloofde, binnen hun gebied een postdienst uit 
te oefenen, al of niet in verbinding met den rijkspostdienst. 
De uitvaardiging van dit decreet vond haar oorsprong in het 
feit, dat een vijftal jaren tevoren enkele landelijke districten 
zonder officiëele machtiging reeds een localen postdienst had
den ingevoerd, en dit systeem den hoogen autoriteiten zoo 
aanbevelenswaardig leek, dat men besloot het algemeen, doch 
nu officieel, in te voeren. Die zooeven genoemde districten 
waren o. a.: St. Petersburg 1863, Schlusselburg 1865, Verkhne 
Dnepr 1866, Riazan 1867, Melitopol 1867, Novgorod 1868, 
Piriatin 1868, Pavlograd 1869. 

Van tijd tot tijd werden enkele postdiensten opgeheven, 
wanneer de keizerlijke post zich in staat achtte, hun taak 
over te nemen. Zoo bestonden slechts één jaar de postdiensten 
in Alatyr (1867), Demiansk (1868), Dmitriev (1871), Dmitrow 
(1874), Donetz (1879), Jassy (1879), Kasan (1895), Novo-
moskowsk (1876), Odessa (1868) en Smolensk (1894). Nieuwe 
postdiensten daarentegen werden ook ingevoerd (Balishov 
1876-1880, Bobrow 1872-1879, Schtschigry 1882-1906, enz.) en 
aan sommige, vroeger opgehevene, werd na verloop van tiJd 
toegestaan hun bedrijf voort te zetten (Bromnizy 1868-1875, 
1893-1913, Perm 1872-1875, 1892-1896, enz.). Nog andere dis
tricten zijn op een veel later tijdstip met de uitgifte van post
zegels begonnen, o. a. Ardatow 1878, Bugulma 1882, Kologriv 
1888, Laizev 18986, Poltawa 1903, Ssamara 1908.' 
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Er zijn in het geheel niet minder dan 165 districten, die 
postzegels hebben uitgegeven, doch tot geruststelling van 
huidige en aanstaande verzamelaars zij er onmiddellijk bij
gevoegd, dat van dat groote aantal zemstwo's er 18 zijn, die 
1 serie hebben uitgegeven, 19 die 2, 7 die 3, 8 die 4, 8 die 5, 
4 die 6, 6 die 7, 3 die 8, 3 die 9, en 8 die niet meer dan 
10 series hebben doen verschijnen. Verder zijn er 26 land-
schapsbesturen, die tusschen 10 en 20 series het licht hebben 
doen zien, 19 van 20-30, 9 van 30-40 en 8 van 40-50. Bovendien 
zijn nog te noemen o. a. Gadiatsch met 50, Senkow met 68, 
Kolomna met 58, Bjelozersk met 111, Griazovets met 124, 
Poltawa met 151 verschillende postwaarden, terwijl het record 
vi^ordt geslagen door het district Bogorodsk, dat 209 zegels 
heeft uitgegeven. 

En nu de oplaagcijfers. 
Allereerst: van het Lijflandsche district Wenden, hetwelk 

in vele catalogi zulk een ruime plaats is toegekend, zijn de 
volgende cijfers bekend. 1875: 2 kop. blauwgroen en rood 
24000; 1878-1894: 2 kop. groen en karmijnrood: 188064 (waar 
van 10684 verbrand); 2 kop. zwart, helderrood en groen 
103264; 2 kop. zwart, helderrood en blauwgroen: 500000 
1901-1903: 2 kop. donkergrijsgroen en bruin: 10500; 1903 
2 kop. donkergroen en rood (rose): 50500 (waarvan 2056 
verbrand). 

En nu eenige oplaagcijfers der andere Russische districten, 
voor zoover vermeld in den catalogus van het Duitsche post-
museum. 

Ardatow 1909: nr. 28: 1000; nr. 29: 1000; nr. 30: 4000; 
nr. 32: 2000; nr. 33: 13000. 

Cholm 1906: 6375; 1911: 157000; 1913: 11700. 
Dankow 1904: 10000; 1907: 11000; 1910: 14000; 1914: 6000; 

1915: 5000. 
Krementschug 1912: 4000. 
Lebedin 1916: 365000. 
Bjelosersk 1893: 10000; 1897: 15100; 1898: 15000. 
Bogorodsk 1895: 1000. 
Busuluk 1890: 120000; 1907: 30000. 
Gadjatsch 1902: 16250; 1912: 33300. 
Kadiknow 1906: 30000; 1912: 3750. 
Kotelnisch 1906: 14000; 1908: 50000; 1909: 15000. 
Lochwiza 1899: 5000; 1910: 1000; 1911: 2000. 
Podolsk 1871: 300. 
Jekaterinenburg 1895: 300000. 
Pskow 1902: 500. 
Schadinsk 1909: 29150; 1914: 113500. 
Stawropol 1893: 15000; 1916: 327975. 
Tscherdijn 1902-1916: 618025. 
Welsk 1902-1916: 3 kop. donkerblauw: 10000; 3 kop. grijs-

groen: 30000. 
Opdrukken komen maar weinig voor, en dan slechts in 

geringen getale, zooals b.v.: 
Poltawa 1904-1909: 3/1 kop. oranje: 100; 3/6 kop. violet: 

1335; 3/10 kop. lilarose: 400. 
Pskow 1902: 1/40 kop. lila: 500. 

Zooals uit bovenstaande gegevens onmiddellijk blijkt, komen 
de grootste oplaagcijfers in de eerste twee decennia dezer 
eeuw voor. Lang niet al deze zegels zijn evenwel in de albums 
der verzamelaars opgenomen of in het bezit van handelaars 
gekomen. In de bewogen tijden van revolutie en burgeroorlog 
in Rusland zijn groote hoeveelheden dezer zegels vernietigd en 
andere geconfiskeerd door de Sovjet-regeering, die tevens aan 
het bestaan der „Landschaftsämter" een einde maakte. Na 
1918 werden geen zemstwo-zegels meer vervaardigd. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Het zal den belangstellenden lezer duidelijk zijn, dat vele 
dezer postwaarden zeer zeldzaam zijn geworden en sommige 
tot de ultra-rarisissimi mogen gerekend worden. Zoo zijn in den 
meer genoemden catalogus van het Berlijnsche postmuseum 
75 series vermeld, waarvan slechts 1 tot 3 zegels bekend zijn 
(gemerkt RRRR); van 56 zegels (gemerkt RRR) komen 4 tot 
8 exemplaren voor; 98 zegels (gemerkt RR) worden door 9 
tot 15 exemplaren vertegenwoordigd; terwijl er ten slotte 
137 zegels genoemd worden, die in een aantal van 16 tot 25 
stuks bekend zijn. Behalve deze kleinere en grootere zeldzaam-
heden (wier waarde op minstens RM. 5000 gesteld wordt) 
komen er talrijke zegels in den catalogus voor met een waarde 
van 200, 250 of 300 RM. Nog talrijker zijn er noteerd op 
50-100 M., terwijl de meeste geprijsd staan op 1-10 M. De 
meest in aantal voorkomende zijn verkrijgbaar tegen 0.50 en 
0.75 M. 

De meeste zegels komen in ongebruikten toestand voor. Van 
vele districten zijn gebruikte stukken geheel en al onbekend of 
slechts in weinige exemplaren, bekend. 

TA. 'IÜH'L 
(a.krt̂ ^k lil 

^^ 

Er is een klein aantal distiicten, dat zegels met een talon 
heeft uitgegeven, zooals Griazovetz, Kotélnich en Zadonsk. 
In dit geval werd het zegel op den brief bevestigd en de talon 
ter controle op het postkantoor bewaard. Weer enkele andere 
gouvernementen hebben zegels het licht doen zien, waarop 
met hetzelfde doel een ruimte is uitgespaard, ten einde ze 
een achtereenvolgend nummer te geven, o. a. Lubny. 

(Wordt vervolgd). 

Uït^ifteïi 
N.B. De afbeeldingen der zegels zjjn steeds op ware 

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

ALGIERS. 
Pakketpostzegels in het type van die van Frankrijk voor 

„hinderlijke" pakketten, met den opdruk „Controle Repar-
titeur": 

2 francs, blauw. 
3 frs. 50 c , blauw. 

ANTIGUA. 
Gelegenheidszegels, 25-jarig regeeringsjubileum van koning 

George V van Engeland: 
1 penny, 
13^ pence, 
2K „ 
1 shilling. 
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ASCENSION. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

ly, pence, 
2 
5 
1 shilling, 

* AUSTRALIË. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

2 pence, 
3 „ 
1 shilling 4 p.. 

De Anzac-herinneringszegels, aan
gekondigd in het vorige nummer, zijn 
thans verschenen, beide volgens af
beelding. 

2 pence, rood. 
1 shilling, zwart. 

BAHAMAS. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1% pence, 
^'A „ 
6 
1 shilling. 

BARBADOS. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
IK pence, 
2y, „ 
1 shilling. 

BASUTOLAND. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
2 pence, 
3 „ 
6 „ 

BECHUANALAND. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
2 pence, 
3 „ 
6 „ 

BELGIË. 
Op 27 April j.L, den dag der 

f^ffPfffffffflffffVffWfWWa opening van de Wereldten-
" ' toonstelling te Brussel, ver

scheen onderstaande serie: 
10 + 10 centimes, zwart. 
25 + 25 „ bruin. 
35 + 25 ,, groen. 

Alle waarden in dezelfde 
teekening; de eerste Belgische 
brievenpost, naar een gravure, 
in het bezit van het Belgische 
Postmuseum. 

De druk is vervaardigd in heliogravure en geschiedde op 
de tentoonstelling ten aanschouwe van het publiek. 

De zegels zijn gedrukt in vellen van 10 stuks door de 
drukkerij Malvaux te Brussel. 

Zij zijn thans verkrijgbaar aan de postkantoren op de In
ternationale tentoonstelling en de hoofdkantoren in Groot-

* De gelegenheidszegels der dominions waren bij het afslui
ten dezer rubriek nog niet in ons bezit. 

Volledigheidshalve worden de waarden toch reeds vermeld, 
terwijl de tijd te kort was om ook bij de Koloniale uitgiften 
de kleuren aan te geven. 

Brussel. Tot ultimo Juni 1936 ziJn de zegels geldig voor fran
keering. Het ligt in de bedoeling den druk te demonstreeren 
in het paviljoen der P.T.T. op de tentoonstelling.. 

Ir. van Caspel dank voor toezending en inlichtingen. 
BERMUDA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
ly pence, 
2 ^ „ 
1 shilling. 

BOLIVIA. 
De serie luchtpostzegels, vermeld in het vorige nummer, 

werd aangevuld met de waarden; 
2 centavos, blauw. 
3 „ donkergeel. 
5 „ groen. 

15 „ ultramarijn. 
15 „ rose. 
25 „ lichtblauw. 
40 „ roodoranje. 

BRITSCH-GUYANA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

2 cents, 
6 „ 

12 „ 
24 „ 

BRITSCH-HONDURAS. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

3 cents, 
4 „ 
5 „ 

25 „ 
* BRITSCH-INDIE. 
Gelegenheidszegels, 25-jarig regeerings-jubileum Koning 

George V: 
'A anna, 

/i » 
1 
214 annas, 
3>^ „ 
8 
1 rupee. 

BRITSCH-NYASSALAND. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
2 pence, 
3 „ 
1 shilling. 

BRITSCH-SOMALILAND. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 anna, 
2 annas, 
3 „ 
1 rupee. 

" CANADA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 cent, 
2 cents, 
3 „ 
5 „ 

10 „ 
13 „ 

CAYMAN-EILANDEN. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

A penny, 
2y pence, 
6 
1 shilling. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDTNGEN. 
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CEYLON. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

6 cents, 
9 ,, 

20 „ 
50 „ 

CHILI. 

Luchtpostzegel volgens afbeel
ding: 

30 centavos, bruinzwart. 

CYPRUS. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

Vi piastre, 
1% piastres, 
2K 

DOMINICA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
lYi pence, 

1 shilling. 
DUITSCHLAND. 

Op 1 Mei, den dag van den arbeid, wer
den aan de winnaars in den rijksberoepswed-
wedstryd door den „Führer" de prijzen uit
gedeeld. Voor deze gelegenheid verschenen 
twee speciale zegels volgens afbeelding: 

6 pfennig, groen. 
12 „ rood. 

Papier met het watermerk hakenkruis. 
De Postzegelcentrale te Rimburg dank 

voor toezending. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
De in het vorige nummer 

vermelde waardeopdrukken op 
de luchtpostzegels in de afge-

|PTgTfyTiyg!?Tf»ffag ] beeide teekening werden aan-
.1 ?~' 3 gevuld met: 

15 millièmes op 10 milli-
èmes, karmijn en 
zwart. 

2K piastres op 3 milli
èmes, bruin en groen. 

2% piastres op 5 milli
èmes, groen en zwart. 

3 piastres op 4>^ piastres, grij's en bruinrood. 

ESTLAND (April 1935). 
Frankeerzegel in het leeuwentype: 

25 santimu, blauw en bruin. 

FALKLAND-EILANDEN. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
2K pence, 
4 
1 shilling. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

" - " ^..-

PIJI-EILANDEN. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

lyi pence, 
2 
3 
1 shilling. 

FRANKRIJK. 

^mnmmmmwm^tm^m 

ÉMÉÉ 

SAiNr-löfflMEïA?: 
ÉMlIlÉlÉÜÉIIli 

Frankeerzegel ter gelegen
heid van het te water laten 
van het stoomschip Normandië: 

1 franc 50, donkerblauw. 
De oplaag bedraagt 12 mil-

lioen exemplaren. 
De aangekondigde frankeerwaarde, vertegenwoordigende 

het port van een aangeteekenden brief voor het buitenland, 
is thans verschenen. 

3 franc 50, bruin. (Saint Trophime van Arles). 
Maison Fischer te Parijs dank voor onverwijlde toezending. 
GAMBIA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

lYi pence, 
3 
6 
1 shilling. 

GIBRALTAR. 
Gelegenheidszegels als vermeld onder Antigua: 

2 pence, 
3 „ 
6 „ 
1 shilling. 

GILBERT EN ELLICE EILANDEN. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
1% pence, 
3 
1 shilling. 

GOUDKUST. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
3 pence, 
6 „ 
1 shilling. 

GRENADA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

Yi penny, 
1 
IK pence, 
1 shilling. 

GROOT-BRITANNIE. 
Gelegenheidszegels, 25-jarig regeeringsjubileum van Ko

ning George V: 
Vi penny, 

1 
1% pence, 
2% „ 

HOLKAR (1 April 1935). 
Frankeerzegels in de koerseerende portretteekening: 

3J^ annas, violet. 
12 „ karmijn. 
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HONGARIJE. 

mmvmtmm 

ÉfW^ 

MAGYARORSZXG ; 
ÜÉÜÉtMIiMAÉi 

De 200-jarige herdenking van den 
sterfdag van prins Frans Rakoczy 
II, bracht onderstaande serie fran-
keerzegels, alle volgens afbeelding: 

10 filler, groen 
16 „ violet. 
20 „ karmijn. 
32 „ bruinrood. 
40 „ blauw. 

Het op de zegels weergegeven por
tret is vervaardigd naar het schil
derij van Adam Manyoki. Frans Ra
koczy II werd in 1676 geboren uit 
het gelijknamige geslacht, waarvan 

de onophoudelüke strijd met de Oostenrijkers legendarisch is 
geworden. Op beschuldiging van de Hongaren tot een opstand 
te hebben aangezet, werd Rakoczy op last van Keizer Leo
pold gevangen gezet in de vesting Wiener-Neustadt. Hij ont
snapte, stelde zich aan het hoofd der opstandige beweging 
en liet zich in 1707 uitroepen tot koning van Transsylvanië. 
Drie jaren later moest hij de wijk nemen naar Polen; van
daar trok hij naar Frankrijk en eindelijk naar Turkije. Na den 
vrede van Passarowitz tusschen de Oostenrijkers en Turken 
werd hij geïnterneerd te Rodosto, waar hij in 1735 overleed. 

HONGKONG. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

3 cents, 
5 „ 

10 „ 
20 „ 

ITALIË. 
Prankeerzegels in verschil

lende teekeningen, ter gele
genheid van het 13-jarig be
staan der Littoriali: 

20 centesimi, rood. 
30 „ bruin 
50 „ violet. 

Alle zijn gedrukt in liggend 
formaat. De 20 centesimi stelt 
een man voor met fascistenbun
del, de 30 een arend en de 50 
een wachter. 

JAMAICA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
l'A pence, 
6 
1 shilling . 

JAPAN. 

Ter gelegenheid van het bezoek van den keizer vaa Mand-
sjoekwo, Kang Teh, verscheen onderstaande serie van vier 
f rankeerwaarden: 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

1% sen, lichtolijf. 
3 „ bruin. 
6 „ rood. 

10 „ blauw. 
De teekening van de 6 sen is gelijk aan die van de IJ^, die 

van de 10 aan die der 3 sen. 
Het afgebeelde schip is de oorlogsbodem „Hivei", waar

mede de keizer de reis maakte van af Dairen. Op den achter
grond ziet men de contouren van de beroemde Witte Toren 
van Lio-yang. De andere teekening geeft het paleis te Aka-
saka (Tokio) weer, waar de hooge gast verblijf hield. 

KENYA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

20 cents, 
30 „ 
65 „ 
1 shilling. 

LEEWARD EILANDEN . 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
VA pence, 
2>^ „ 
1 shilling. 

LICHTENSTEIN (Februari 1935). 
Opdruk Regierungs-Dienstsache en 

kroon op onderstaande frankeerze-
gels in de landschapteekeningen: 

5 rappen, groen. 
10 „ violet. 
20 „ rood. 
90 „ groen. 

Op de 5 rappen is de opdruk in 
rood, op de andere waarden in zwart 
aangebracht. 

LUXEMBURG. 
De in het vorige nummer 

aangekondigde toeslagzegels 
voor hulp aan werklooze in-
tellectueelen, zijn op 1 dezer 
verschenen. De zegels wor
den tegen dubbelen prijs ver
kocht; de toeslag komt ten 
goede aan het „Comité de 
Secours International aux 
Intellectuels". 

De serie bestaat uit de 
waarden: 

5 centimes, violet. Leeraar. 
10 

15 
20 
35 

50 
70 

1 
VA 

VK 
2 

3 
5 

10 
20 

>> 

ï . 

>> 

ï ) 

franc. 
francs 

J> ;-

)f y 

'y y 

, bruin. Beeldhouwer en 
schilder. 

, lichtgroen. Journalist. 
, oranje. Ingenieur 
, geelgroen. Scheikun

dige. 
, d. violet. Advocaat. 
, d. groen. Gezicht op 

de hoofdstad. 
karmijn. Geneesheer. 

, bl. groen. Scheikun
dige. 

d. blauw. Ingenieur. 
br. oranje. Beeldhouwer 

en schilder. 
bruin. Journalist. 
blauw. Advocaat. 
grijslila. Leeraar. 
d. groen. Geneesheer. 

De 10, 50, 70 centimes, 2 en 5 francs zijn gedrukt in 
staand, de overige in liggend formaat. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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MADAGASCAR. 

V«V« 

lÉMl 

Luchtpostzegels volgens afbeelding: 
50 cent imes, geelgroen. 

1 fr. 25, wijnrood. 
1 fr. 50, 
1 fr. 75, 
2 francs, 
4 francs 
4 fr. 50, 
8 francs. 
8 fr. 50, 

12 francs. 
12 fr. 50, 
16 francs. 
20 francs 

blauw. 
oranje. 
blauwgroen 
rose. 
zwart. 
roselila. 
roselila. 
lilabruin. 
violet. 
olijfgroen. 
brum. 

Op alle waa rden is de k a a r t van het eiland in rood gedrukt . 

MALTA. 
Gelegenheidszegels , als vermeld onder A n t i g u a : 

y-i penny, 
2>^ pence, 
6 
1 shi l l ing. 

M A N D S J O E K W O (Apri l 1935). 
Verdere waarde-opdrukken in Chineesche k a r a k t e r s op 

f rankeerzegels van verschil lende u i tg i f ten : 
1 fen op 4 fen, olijf. (Zonder wa te r 

m e r k ) . 
3 fen op 4 fen, olijf. ( W a t e r m e r k ) . 

F rankeerzege l s in de koerseerende tee -
keningen, me t he t nieuwe opschrift , be
s taande u i t 6 l e t t e r t eekens : 

5 fen, blauw. 
6 „ rose. 

20 „ sepia. 
He t bezoek van den Keizer aan J a 

pan werd vas tgelegd in een speciale 
s^rie van vier w a a r d e n : 

; Wm^\ f,„tilt I. 

XYi fen, gri jsblauw. 
3 „ oranje. 
6 „ karmijn. 

10 „ b lauw. 
De 1>5 en 6 fen geven een berg weer, de twee andere w a a r 

den een p a a r van den vogel Phoenix. 

" MAROKKO (Bri tsche K a n t o r e n ) . 
Gelegenheidszegels , als vermeld onder Groot-Bri tannië , op

druk Morocco Agencies : 
Y-i penny, 

1 
I K pence, 
2K „ 

Alsvoren, opdruk in F ransche m u n t : 
5 cent imes, 

10 
15 
25 
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Alsvoren, opdruk in Spaansche m u n t : 
5 cent imes, 

10 
15 
25 

Alsvoren opdruk Tangie r : 
Ĵ  penny, 
1 „ 

\Y2 pence, 
M A U R I T I U S . 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Ant igua : 

5 cents , 
12 „ 
20 „ 

1 rupee, 

MEXICO. 

Van de in he t Februa r i -nummer ver
melde nieuwe frankeerzegels kwamen 
onders taande waarden reeds nu ui t in ge
wijzigde k leuren : 

10 centavos, violet. 
20 „ blauw. 

Gelegenheidszegel volgens afbeelding, 
n. a. V. een gehouden beroepstel l ing: 

10 centavos, violet. 

MONTSERAT. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Ant igua : 

1 penny, 
\y2 pence, 
2>4 „ 
1 shil l ing. 

N E W F O U N D L A N D . 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder An t igua : 

4 cents , 
5 „ 
'T „ 

24 „ 
' N I E U W - Z E E L A N D . 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder An t igua : 

Yi penny, 
1 
6 pence, 

N I G E R I A . 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder An t igua : 

IM pence, 
2 
3 
1 shilling, 

NOORD-RHODESIA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder An t igua : 

1 penny, 
2 pence, 
3 „ 
6 „ 

O O ST E N RIJ K . 

wwmmm 

MftM 
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De 2 schilling der koerseerende uitgif te , lu i tenant der Kei
zer Jagers , verscheen in groen. 

Bovendien is he t foutieve wapen in den rechter beneden
hoek thans verbeterd (zevenslagpennen in de vleugels i. p . v. 
vijf). 

Op 1 dezer verscheen het „Moederdagzegel" in de w a a r d e : 
24 groschen, donkerblauw. 

H e t is gedrukt in een oplaag van 2 millioen exemplaren en 
wordt zonder toes lag verkocht . 

De teekening stel t een moeder met h a a r kind voor n a a r 
een schilderij van Danhause r ; ontwerp en gravure zijn van 
H ans Ranzoni J r . 

PARAGUAY. 
Kleurwijzigingen bij onders taande waarden der luchtpost

serie van 1931: 
10 centavos, l ichtblauw, (Yver t No. 47) . 
20 „ l ichtbruin, (Yver t No. 48) . 

P E R Z I E . 

De op blz. 63 van het M a a r t n u m m e r 
vermelde naamwijziging van Perzië in 
I r an , heeft zich reeds gedemon
s t reerd op de postzegels . De geheele 
koerseerende serie — Yver t nr. 551 — 
565 — werd voorzien van den opdruk 
„Postes / I ran iennes" . 

Philatel ie Orient te Teheran dank voor 
toezending en bericht. 

P H I L I P P I J N E N . 

mwmmtmm 

•m CENUVOS MSUtt 
■ É É É É É Ï Ü M Ü Hierbij eenige afbeeldingen en een 

kor te beschrijving van de in het vorige 
nummer vermelde nieuwe serie f rankeer
zegels. 

De 2 centavos karmijn geeft het por
t r e t weer van Dr. Jose Rizal ; 4 c. donker
groen, r i js toogster met os; 6 c. bruin, 
oogstend meisje; 8 et. violet, paar lv i s 
schers ; 10 et. rood, for t Sant iago ; 12 et. 
zwar t , zoutbronnen van Hueva Vizcaya; 
16 et. blauw, landing van Magel lan; 20 
ct. bruin olijf, Filipino in nat ionaal cos
t u u m ; 26 c. zwar t Islauw, r i j s t terassen te 
I fugaos ; 30 c. vermiljoen, het bloedpact 

tusschen Legaspi en rad jah Soliman; 1 p. zwar t en oranje, 
Barasoainkerk; 2 p. z w a r t en bruin, s lag in de baa i van Ma
nilla; 4 p. zwart en blauw, Montalbanberg; 5 p. zwar t en groen, 
ru i te rpor te t van Geoge Washington . 

De 2 c. is gedruk t in hetzelfde formaat als de 20, de andere 
waarden, behalve de afgebeelde 6 c , zijn alle vervaard igd in 
he t l iggend fo rmaa t van de 16 c. De 5 pesos is in s taand for
maa t . 

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

Vertegen
woordigers 

voor 
Nederland 

en 
Koloniën: 

(533) 

P O R T U G E E S C H G U I N E A . 

HÊPUBLlCA poBTyouesx ■ 

50 ^^P* "''■'■'̂ J»̂ |ii '< 

ASSISTENCÏAÜ 

i l 

MMÜÉÉÉMÉÉÉÉÉÉti 

Toeslagzegel , w a a r v a n de opbrengs t bes temd is voor lief
dadige doeleinden: 

50 centavos, bruin op l ichtgroen. 
Dit zegel is ongegomd. 
R U S L A N D . 

Binnenkor t wcxdt te Moskou de Were ld j jSpar tak iada" 
gehouden. Als rec lame voor deze spor tgebeur ten i s verscheen 
een serie van 10 waarden , alle in het afgebeelde f o r m a a t : 

1 kopeken, oranje en blauw. Hardloopers . 
2 „ donkerbruin en blauw. Zwemmen. 
3 „ donkergroen en bruin. Roeien. 
4 „ rood en blauw. Voetbal. 
5 „ violet en bruin. Skiloopen. 

10 „ rood en violet. Wielrennen. 
15 „ z w a r t en sepia. Tennis. 
20 „ sepia en blauw. Schaatsenri jden. 
35 „ donkerblauw en sepia. Hordenloop. 
40 „ bruin en karmijn. Opmarsch der a th le tcn . 

De zegels zijn gedruk t op papier zonder w a t e r m e r k n a a r 
teekeningen van den kuns tenaa r W. W. Sawjalow. De op
l a a g b e d r a a g t 50.000 complete ser ies ; v a n sommige w a a r d e n 
werden tot 200.000 s tuks gedrukt . 

Veer t ig j a r en is het geleden, dat Friedr ich Engels , de me
dewerker en str i jdgenoot van Kar l Marx overleed. Ter her in
; oring hieraan verscheen onders taande serie, volgens afbeel
d ing : 

5 kopeken, rood. 
10 „ groen. 
15 „ blauw. 
20 „ zwar t . 

Het papier toont het gebruikelijke wate rmerk . 
Van enkele waarden werden 200.000 s tuks gedruk t ; het aan 

t?.1 complete series bed raag t 60.000. 
Phil . Sovjet Ass. dank t voor onverwijlde toezending en 

bericht . 
S A L O M O N  E I L A N D E N . 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder A n t i g u a : 

Xy, pence, 
3 
6 
1 shill ing. 

J» K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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SALVADOR. 

Ill JUEOOS 
DEPORTIVOS j - a . 
CENTROAMERIOWC» ^ 

HMÉÉMÉMÉÊMÉa 

Ter gelegenheid van de 3e Olympiade van Centraal Ame
rika verschenen onderstaande frankeer- t n luchtpostzegels 
volgens afbeeldingen. 

Frankeerzegels: 
5 centavos, roêe. 
8 „ blauw. 

10 „ oranje geel. 
15 „ geelbruin. 
37 „ groen. 

Luchtpostzegels: 
15 centavos, karmijn. 
25 „ violet. 
30 „ bruin. 
55 „ ultramarijn. 
1 colon, zwart. 

Van elke waarde werden 50.000 stuks gedrukt. 
SEYCHELLES. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

6 cents, 
12 „ 
20 „ 

1 rupee, 
SIERRA LEONE. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
3 pence, 
5 „ 
1 shilling, 

SPANJE. 
Frankeerzegels: 

10 centimos, geelgroen. 
50 „ blauw. 

Op de eerste waarde is afgebeeld M. 
Pineda, op de 50 centimos N. Salmeron 
(reeds voorkomende op meerdere waar
den der koerseerende serie). 

STRAITS SETTLEMENTS. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

5 cents, 
8 „ 

12 „ 
25 „ 

SWAZILAND. 
Gelegenheidszegels, als ver:Tield onder Antigua: 

1 penny, 
2 pence, 
3 „ 
6 „ 

ST. HELENA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

ly, pence, 
2 
6 
1 shilling. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

ST. KITTS. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
1% pence, 
2y, „ 
1 shilling. 

ST. LUCIA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

K penny, 
2 pence, 
2y „ 
1 shilling. 

SAN MARINO. 

Ds m het vorige nummer aangekon
digde serie ter herinnering aan den 
100-sterfdag van den historicus Melchior 
Delfico IS thans verschenen, alle met 
het middenstuk in zwart. 

Te melden zijn de frankeerzegels: 
5 centesimi, bruinlila. 
Ty „ grijsbrum. 

10 „ blauwgroen. 
15 „ rose. 
20 „ oranje. 
25 „ groen. 
30 „ violet. 
50 „ olijfgroen. 
75 „ rood. 
1 lire 25 c , blauw. 
1 lire 50 c , bruin. 

1 lire 75 c , oranje. 
De waarden 5—25 centesimi toonen 

het portret van Delfico, de andere zijn 
standbeeld. 

In de koerseerende teekening is te mel
den het frankeerzegel: 

3 lire 70 c , grijsgroen en bruinlila. 
Alle hiervoren genoemde zegels too

nen het koerseerend watermerk. 

ST. VINCENT. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
1>^ pence 
2K „ 
1 shilling, 

TRINIDAD. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

2 cents, 
3 „ 
6 „ 

24 „ 
TURKIJE. 



NEDERLANDSen MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 93 

Het 12e Jaarlij ksche congres van den Internationalen Vrou
wenbond voor Kiesrecht en gelijk burgerschap werd van 18—■ 
24 April j.l. te Istanboel gehouden. 

Voor deze gelegenheid verscheen een speciale serie van 15 
waarden, alle in het afgebeelde formaat. 

Het opschrift luidt: „Xllme Congres Suffragiste Interna
tional Istambul 1935". 

waarden en kleuren zijn: 
20 para, sepia. 

1 kurus, rose. 
2 „ grysblauw. 
2% „ groen. 
4 „ blauw. 
5 kurus, violet. 
7 ^ „ rood. 

10 kurus, oranjegeel. 
12K 
15 
20 
25 
30 
50 

100 

, blauw. 
, violet. 
„ oranjerood. 
, groen. 
„ ultramarijn 
, olijfgroen. 
, karmijn. 

De zegels, welke tegen dubbelnominaal worden verkocht, 
brengen o.a. eenige „gewone" vrouwen in haar dagelijksche 
bezigheden, voorts de winnaressen van den Nobelprijs voor 
literatuur, vredeswerk en wetenschappen. De verschillende 
teekeningen stellen voor: 20 p. insigne van den bond, 1 k. 
onderwijzeres; 2 k. boerin; 2K k. typiste; 4 k. vliegster en 
agente van politie; 5 k. kiezeressen; 7K k. paleis van het 
congres; 10 k. mevrouw C. Chapm.ann—Catt, grondlegster 
van den bond; 12"/!; k. Jane Addams, Nobelprijs voor den 
vrede; 15 k. Grazia Deledda, Nobelprijs voor letterkunde; 
20 k. Selma Lagerlof, idem; 25 k. Bertha von Suttner, Nobel
prijs voor den vrede; 30 k. Sigrid Undset, Nobelprijs voor 
letterkunde; 50 k. Mevrouw Curie—Sklodowska, Nobelprijs 
voor wetenschappen; 100 k. Kamal Ataturk, het tegenwoordig 
staatshoofd van Turkije en bevrijder van de Turksche vrouw. 

De zegels zijn keurig gedrukt te ChauxdeFonds. Van de 
5 laagste waarden werden elk gedrukt 1 millioen exemplaren, 
van de 4 volgende 500.000, van de 3 volgends 300.000 en van 
de 3 hoogste elk 100.000 stuks 

TURKS EILANDEN. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

Vs penny, 
3 pence, 
6 
1 shilling. 

URUGUAY. (April 1935). 

Luchtpostzegels volgens af
beelding: 

52 centimes, blauwviolet. 
57 „ blauwgroen. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Ten vervolge op het medegedeelde op bladz. 69 van het 

vorige nummer, melden wij thans de verschijning van alle 
waarden der Nationale Parkenserie, ongetand en ongegomd. 

Voorts het Moederdagzegel, de 3 cents Wisconsin van 1934 
en het luchtpostzegel 16 cents blauw. 

VIRGINISCHE EILANDEN. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
1% pence, 
234 „ 
1 shilling, 

* ZUIDAFRIKA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

y^ penny, , 
1 
3 pence, 
6 
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* ZUIDRHODESIA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
2 pence. 
3 „ 
6 „ 

* ZUIDWEST AFRIKA. 
Gelegenheidszegels, als vermeld onder Antigua: 

1 penny, 
2 pence, 
3 „ 
6 „ 

V, B. 

XeVerWacliteii 
IjJieiiiVe Uitgiften 

Oplaa^ci/fers,en5.j 

ARGENTINIË. 
De president van Brazilië zal, na de visite van het Argen

tijnsche staatshoofd, zijn tegenbezoek brengen, welke be
leefdheidsvorm gereede aanleiding is voor een speciale serie, 
die binnenkort is te verwachten. 

BASUTOLAND. 
Op bladz. 28 van het Februarinummer wezen wij reeds op 

de zeldzaamheid van de dienstzegels, die slechts zeer kort 
in omloop waren. Het jongste Bulletin Morsuel ontleent aan 
de South African Philatelist de mededeeling, dat van elk 
der vier waarden (3^, 1, 2 en 6 pence) slechts 6000 stuks wer
den gedrukt, waarvan 1500 naar Maseru (Basutoland) wer
den gezonden. Een maand later werden de zegels buiten 
omloop gesteld. Volgens genoemd Afrikaansch blad werden 
de volgende aantallen gebruikt: 27 ex. van %, 38 van 1, 58 
van 2 en 30 ex. van 6 pence. Men heeft hier dus met 
groote zeldzaamheden te doen, waarvan reeds vervalschingen 
voorkomen. 

BELGIË. 
De heer Van Caspel meldt ons het volgende: 
Een koninklijk besluit, verschenen in het Belgische Staats

blad, machtigt het Beheer der Posterijen Belgische koersee
rende postzegels van 5 frank en minder, die als betaalmiddel 
gediend hebben, tegen geld in te wisselen. 

Een recht van 4 % wordt van het geheele bedrag der in
geleverde te verzilveren postzegels afgehouden, met een mi
nimum van 4 frank. 

Dergelijke verzoeken, waarbij de zegels gevoegd ziJn, moe
ten rechtstreeks aan het Hoofdpostkantoor te Brussel gericht 
zijn, en aangeteekend worden. De zendingen zijn vrij van 
port, maar de kosten van aanteekening komen ten laste van 
den afzender. 

Het eeuwfeest der spoorwegen brengt ons in den loop der 
volgende maand een serie van meerdere waarden (tot 100 
francs!!). 

Op de waarden beneden 1 franc wordt een moderne motor
trein afgebeeld, op de francwaarden de eerste locomotief, die 
in 1835 in België gebouwd werd. 

COCHINANCHAL. 
Van de in den vorigen jaargang en het Januarinummer 

1935 vermelde opdrukken, geeft l'Echangiste Universel de vol
gende oplaagcijfers: 

3 op 4 p. 24000; 3 op 8 p. 24000; 6 op 8 p. 59.000; 6 op 
10 p. 20.000; 9 op 10 p. 19.000 stuks 

DENEMARKEN 
Deze maand is het honderd jaren geleden, dat de eerste 

der bekende sprookjes van Hans Andersen verschenen. Een 
speciaal herinneringszegel zal daarom binnenkort worden uit
gegeven. 
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DUITSCHLAND. 
Meerdere bladen meldden, dat de serie „die Saar kehrt 

heim" zou worden uitgebreid met enkele waarden. In l'Union 
Postale van Maart j . l . wordt evenwel medegedeeld, dat in 
het Saargebied alleen de zegels van het Duitsche rijk in koers 
zijn, dat i.p.v. de Hindenburgzegels van 3, 6, 12 en 25 pfennig 
allereerst bovengenoemde zegels moeten worden benut en dat 
het niet in de bedoeling ligt andere speciale zegels uit te 
geven. 

Hetzelfde blad meldt, dat de vellen met 4 weldadigheids-
zegels, in November 1933 uitgegeven ter gelegenheid van het 
10-jarig bestaan der „Nothilfe", uitverkocht zijn. Deze zegels 
kunnen tot ultimo Juni a.s. nog voor frankeering worden 
benut. 

FRANKRIJK. 
Binnenkort verschenen drie frankeerzegels met de beelte

nis van maarschalk Lyautey en belast met een toeslag. Deze 
laatste is bestemd voor het fonds, waaruit men de kosten 
hoopt te kunnen bestrijden voor een' monument ter eere van 
genoemden maarschalk. 

Voorts is te verwachten een frankeerzegel van 1 franc 40 
-f- 10 centimes, waarvan de toeslag ten goede komt aan de 
kunstenaars en schrijvers, slachtoffers van de crisis. Deze 
uitgifte wordt aangeduid met „Art et Pensee". 

Maison Fischer te Parijs, die ons deze belangrijke mede-
deelingen doet, knoopt daaraan de vraag vast, wanneer er 
een toeslagzegel komt ten bate van de Philatelisten, slacht
offers van al die overbodige uitgiften!!! Wellicht een ge
lukkige aanwijzing voor postadministraties, die naar wat 
„nieuws" zoeken? 

Door twee kamerleden is een verzoek tot den minister 
van posterijen gedaan om een speciaal zegel uit te geven 
ter eere van de gebroeders Louis en Auguste Lumière, die 
veertig jaren geleden de eerste geslaagde proeven deden 
met de cinematograaf. 

PRANSCH-GUYANA. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons, dat ter gelegenheid 

van het 300-jarig bestaan van dit gebied en de eilanden Gua
deloupe en Martinique (te samen vormende de zoogenaamde 
Antilles frangaises), als Fransche koloniën, binnenkort speciale 
zegels zullen verschijnen. Of deze eveneens worden uitge
geven voor genoemde eilanden blijkt niet duidelijk uit de 
mededeeling. 

GRIEKENLAND. 
Het herinneringszegel van 1930, de 8 drachmen violet, 

No. 393, is buiten omloop gesteld. 
HONDURAS. 
In het vorige nummer meldden wij den opdruk Habilitado 

1935—1938 op dienstzegels der uitgifte 1931. Het Bulletin 
Mensuel van April j . l . geeft hiervan de volgende oplaag-
cijf ers: 

1 centavo 46.250; 2 centavos 33.500; 5 centavos 34.650; 
6 centavos 32.100; 10 centavos 28.500; 15 centavos 6.400; 20 
centavos 15.650; 50 centavos 8.900. 

LUXEMBURG. 
De waarde-vermindering van het Belgische betaalmiddel zal 

ongetwijfeld van invloed zijn op dat van Luxemburg en 
dus op de zegels. Hieronder volgt een uitknipsel uit een Bel
gisch blad. 

Naar „Le Soir" meldt heeft de regeering van het Groot-
Hertogdom Luxemburg, bü toepassing van de volmachten die 
haar toegekend zijn tot 1937, een ontwerp klaargemaakt dat 
onderworpen werd aan de vertegenwoordigers van de voor
naamste ekonomische industrieele groepeeringen. Ook de Ka
mer, in besloten zitting, kreeg er Maandag kennis van. 

Het ontwerp, dat van Dinsdag af zal toegepast worden 
krachtens een besluit dat Maandagavond wordt afgekondigd, 
voorziet een waardeverlaging van den Luxemburgschen frank 
met 10 t. h. op de noteering van verleden week, gedurende 
dewelke de pariteit overeenstemde met die van den Belgischen 
frank. 

Daaruit blijkt dat voortaan een Luxemburgsche frank 
1.25 fr. zal waard zijn in Belgisch geld. 

NIEUWE HEBRIDEN. 
Het Anglo-Fransche condominium of medebestuur loopt 

aan het einde van dit jaar af. Een nieuwe serie is in voor
bereiding, waarbij deze eilandengroep zal worden beschouwd 
als Fransche kolonie. 

OOSTENRIJK. 
De Berner Briefmarken Zeitung meldt, dat binnenkort de 

nieuwe portzegels te wachten zijn. Drie verschillende teeke-
ningen (cijfer en wapen) zullen worden benut voor de 16 
waarden (1 groschen tot 10 schelling). Tegelijkertijd zullen 
de nieuwe luchtpostzegels uitkomen in 15 waarden (5 groschen 
tot 10 schilling). 

De gebruikelijke weldadigheidsserie, die in het najaar ver
schijnt, zal vermoedelijk zes waarden omvatten. ZiJ brengt de 
portretten van bekende veldheeren uit Oostenrijk's ge
schiedenis. 

POLEN. 
Over enkele maanden verschijnen de frankeerwaarden 55 

groszy en 1 zloty in nieuwe teekeningen; resp. portret van 
maarschalk Pilsudski en president Moscicki. 

PORTUGAL. 
Een serie luchtpostzegels is in verren staat van voor

bereiding. 
SPANJE. 
Binnenkort verschijnt een frankeerzegel met het portret 

van den dichter Gaspar Melchior de Jovellanos, die aan het 
einde der 18e en het begin der 19e eeuw leefde. 

Voorts zullen de luchtpostzegels niet lang meer op zich 
laten wachten. 

TSJECHO-SLOWAKYE. 
In het begin der volgende maand verschijnen drie speciale 

zegels in de waarden 50 Heller, 1 en 2 Kronen, ter herinne
ring aan den 150en sterfdag van den heiligen Method. 

Voorts verschijnen in den loop van dit jaar een nieuwe 
1 kroon-zegel met het portret van den Staatspresident en 
viJf landschapzegels (1.20, 1.50, 2 en 2.50 kronen) ter ver
vanging van de landschapjes uit de jaren 1926 en 1929. 

VENEZUELA. 
Onze correspondent, de heer P. J. C. Lampe te Maracaibo, 

schrijft het volgende: 
Bij decreet van 12 Nov. '34 werd de aanmaak gelast van 

5.530.000 frankeer- en 1.310.000 luchtzegels, in dezelfde tee-
kening als de thans koerseerende zegels. 

Evenwel heb ik opgemerkt, dat de achtergrond van de 
emissie 1932 blauwachtig is, terwijl die van de nieuwe, juist 
in omloop gebrachte zegels meer parelgrijsachtig is. Ingeslo
ten doe ik U enkele ex. van beide uitgiften toekomen ter 
vergelijking: het verschil springt dadelijk in 't oog. Of nu 
deze zegels met den nieuwen achtergrond mooier zijn ge
worden betwijfel ik ten zeerste, vooral de 15 c. oker is even 
onooglijk gebleven. 

De juiste aantallen van de nieuwe oplaag (dus met parel-
grijzen achtergrond) zijn voor de frankeerzegels: 

5 c. 2.000.000. 
10 c. 1.000.000. 
15 c. 150.000. 
25 c. 2.000.000. 
50 c. 200.000. 
1 Bol. 150.000. 
3 Bol. 20.000. 
5 Bol. 10.000. 

5.530.000. 

Voor de luehtpostzegels: 
5 
10 
15 
25 
40 
70 
75 
1 
1.20 
1.80 
1.95 
10 
20 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
B 
B. 
B. 
B. 
Bs. 
Bs. 

100.000. 
50.000. 
100.000. 
50.000. 

100.000. 
400.000. 
50.000. 

200 000 
20.000. 

200.000. 
20.000. 
10.000. 
10.000. 

1.310.000. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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AAN VELEN. 
Van adres veranderingen en dergelijke, welke ons n ä d e h 

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 resolutiën 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 China, gespecialiseerd; 
d. idem van Japan; 
e. frankeer- en portzegels van Corea, 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 ijiet 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 2K—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 23^—-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 23^—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2J4—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—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VOORLOOPIG PROGRAMMA 
VAN DEN 

. ZES EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

TE HOUDEN TE GRONINGEN. 

334 

4 
4 

9 

1 

10 

V r y d a g 6 S e p t e m b e r 1935. 
uur Opening der Postzegeltentoonstelling in „Pictura", 

voor genoodigden. 
uur Opening dezer Tentoonstelling voor het publiek. 
uur Bondsbestuursvergadering in „Pictura". 
uur Ontvangst door het gemeentebestuur ten stadhuize, 

Groote Markt. 
uur Gezellig samenzijn in Huize Maas, Vischmarkt. 

Z a t e r d a g 7 S e p t e m b e r 1935. 
Tentoonstelling geopend van 10 tot 12 3̂  en van 
23^ tot 10 uur. 

uur Kapittel-vergadering voor de Costerus-medaille in 
Huize Maas. 

uur Opening van den Philatelistendag en Bondsverga
dering in Huize Maas. 

uur Lunch in Huize Maas. 
3—5 uur Congres in Huize Maas. 
7K uur Diner in Huize Maas. 

Na afloop gezellig samenzijn, cabaret en gelegenheid 
tot dansen. Kosten diner (zonder drank) ± ƒ 3,50. 

Z o n d a g 8 S e p t e m b e r 1935. 
Tentoonstelling geopend van 10 tot 4 uur. 
Uitstapje per autobus over de Drentsche Hondsrug, 
bezoek Hunnebedden, boottocht op het Paterswol-
dermeer. Onderweg Drentsche koffietafel. Totale 
kosten ± ƒ2,25. 

4 uur Terug in Groningen. 
Op de tentoonstelling zal een tijdelijk postkantoor gevestigd 

zijn, waar de correspondentie met (speciale stempels zal 
worden afgestempeld. 

Aan dit postkantoor zullen tegen normalen prijs verkrijgbaar 
zijn briefkaarten met links van de scheidingslijn een af
beelding van den Martinitoren en opschriften betrekking 
hebbende op onze Philatelistendagen (in den geest als in 1933 
in Breda). 

Voorloopige Agenda van de Bondsvergadering. 
1. Opening. 
2. Uitreiking Waller-medaille. 
3. Toekenning Costerus-medaille. 
4. Notulen van den Vijf en twintigsten Nederlandschen 

Philatelistendag. 
5. Mogen niet afgevaardigden, geen officieele autoriteiten 

zijnde, op de algemeene vergadering het woord voeren? 
6. Jaarverslag eersten secretaris. 
7. Jaarverslag penningmeester. 
8. Jaarverslag hoofd keuringsdienst. 
9. Jaarverslag beheerder informatiebureau. 

10. Vaststelling begrooting 1935-1936. 
11. Verkiezing van twee bestuursleden. De beide aftredenden, 

de beeren Cramerus en Polling, zijn wederom candidaat 
gesteld. 

12. Vaststelling van de plaats, waar in 1937 de Philatelisten
dag zal worden gehouden. Verzoeken zijn ingekomen van 
„de Globe" te Arnhem (40-jarig bestaan) en van „Hol-
landia" te Amsterdam (35-jarig bestaan). 

13. Bespreking voorstel „HoUandia", om het beker-reglement 
te wijzigen. 

14. Verslag van de commissie betreffende de jeugdverza-
melaars. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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OPROEP. 
Het komt het Bondsbestuur verdacht voor, dat de ƒ 2,50 

van Ned.-Indlë veelvuldig voorkomt met hoogen opdruk 
„Java", „Bezit Buiten" en kopstaand „Dienst". Het is on
verklaarbaar, waaraan we het te danken hebben, dat deze 
zeer schaarsche opdrukken den laatsten tijd zoo algemeen, 
o.a. op veilingen, worden aangeboden. De Bond stelt zich voor 
eenzelfde soort onderzoek in te stellen als destijds is geschied 
met den opdruk „Cour Permanente", om voldoende uitsluitsel 
te geven omtrent den werkelijken stand van deze Indische 
opdrukken. 

Het Bondsbestuur doet een ernstig beroep op allen, die 
dergelijke zegels bezitten, deze — met vermelding wanneer 
en waar ze zijn gekocht — tijdelijk ter onderzoek aan den 
Bond af te staan. Het Bondsbestuur waarborgt den bezitters 
ongeschonden terugzending dezer zegels. 

* * * 
Naar aanleidihg van onze klacht betreffende afstempeling 

met het „Uiver"-stempel van Nieuwjaarsstukken, bestemd 
voor de retourvlucht van Indië naar Nederland, terwijl de 
„Uiver" helaas reeds verongelukt was, ontving de Bond op 
13 April j . l . van het Departement van Koloniën het volgende 
schrijven: 

„Naar aanleiding van Uw dezerzijds ter kennis van de 
Indische autoriteiten gebracht schrijven betreffende de af
stempeling van de voor het vervoer per „Uiver" bestemde 
Nieuwjaarsbrieven, heb ik de eer U, namens den minister, 
mede te deelen, dat, blijkens van den Indischen postdienst 
ter zake ontvangen inlichtingen, de in het Telegraaf-bericht 
onderstelde wijze van behandeling dier brieven inderdaad is 
gevolgd om een tijdige behandeling der poststukken te 
garandeeren en tegelijk de moeilijkheid te ondervangen, dat 
niet alle kantoren in Indië van het speciale „Uiver"-stempel 
konden worden voorzien. 

Met de behandeling moest vroegtijdig een aanvang worden 
gemaakt wegens den te verwachten toevloed van correspon
dentie en in het bijzonder met het oog op de door de 
Philatelisten gewenschte zorgvuldige afstempeling der stukken. 

Voor den vervolge zal met de ondervonden bezwaren reke
ning worden gehouden bij de beantwoording van de vraag,' 
of een bijzondere behandeling van de voor een speciale post
verzending bestemde stukken zich laat vereenigen met de 
eischen van den postdienst." 

* * * 
De Ie secretaris verzoekt de secretarissen der aangesloten 

vereenigingen, hem uiterlijk 1 Juli a.s. opgave te doen van de 
namen en adressen der afgevaardigden naar de Bondsvergade
ring, alsmede van het aantal leden hunner vereeniging op 
dien datum (opdat de volledige lijst in het Juli-nummer kan 
worden opgenomen). 

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

^ ^ ^F 

Bonds-Informatiebureau. 
Het bestuur van de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging 

waarschuwt voor den Duitschen postzegelhandelaar Efferl, 
te Dahme, die valsche en gerepareerde zegels, o.a. van België 
en Denemarken, door middel van rondzendingsboekjes aan 
den man tracht te brengen. Ook uit een andere vereeniging 
kwam een dergelijke klacht. 

De beheerder van het Bonds-Informatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam. 
VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 

20 April 1935, om 2 uur, in hotel Neuf, Kalverstraat, 
Amsterdam. 

Afwezig — wegens ongesteldheid — de heer Kästeln. De 
voorzitter opent om 2 uur 20 deze vergadering, die — door 
bijzondere omstandigheden — van 6 op 20 April was uitgesteld. 
Alvorens over te gaan tot het voorlezen der notulen, brengt 
de 2e secretaris den len secretaris dank en hulde voor de 
voortreffelijke wijze, waarop deze ■— ten koste van zeer 
veel tijd en moeite — deze vergadering heeft voorbereid. 

De leden zijn daardoor in staat gesteld de uitvoerige en 
ingewikkelde stof, welke op deze vergadering zal worden 
behandeld, ter dege aan hun schrijftafels thuis N'oor 'ie be
reiden. De vergadering betoont haar instemming met de 
woorden van den 2en secretaris. De uitvoerige notulen worden 
goedgekeurd. De penningmeester deelt mede, dat alle schulden 
van den Bond zijn betaald. De toestand der geldmiddelen is 
gunstiger dan verleden jaar, dank zü de giften van den 
Voorzitter, van de Ned. Ver., van Hollandia, de Globe en de U. 
Ph. V., alsmede van iemand, die onbekend wenscht te blijven. 
De Ie secretaris heeft wederom aan alle bestuursleden, tijdig te 
voren, doen toekomen een gedrukte lijst van 25 punten om
trent de door het Dagelijksch Bestuur tusschen 2 Februari en 
13 April afgedane stukken. Vele dier stukken zijn uitvoe
ringen van op de vergadering d.d. 2 Febr. j.l. genomen be
sluiten, waarvan enkele reeds in het Maandblad werden ver
meld. 

Door het D.B. afgedane stukken. 
Het verzoek van „De Globe", om in 1937 den Philatelisten

dag te Arnhem te houden, zal op de Agenda voor de a.s. 
Algemeene Vergadering worden geplaatst. De Ie secretaris 
deelt mede, dat „Hollandia" zich bereid heeft verklaard, ter 
gelegenheid van haar 35jarig jubileum, den Bond te Am
sterdam te ontvangen. Echter staat zij gaarne deze ontvangst 
af aan een andere Vereeniging, die daarop meer aanspraak 
kan doen gelden. Uit het gestelde in het verslag der bonds
bestuursvergaderijig van 2 Febr. (Febr. No. Maandbl., biz. II, 
li. kolom) zou men wellicht — ten onrechte! ■— den indruk 
krijgen, dat de heer van Brink om bijzondere belangen de aan
dacht vestigde op verzekering van verzamelingen door een met 
name genoemd assuradeur. Zulks is geenszins het geval; de 
heer Van Brink beoogde hiermede uitsluitend en alleen de 
belangen der Philatelisten. De voorzijde van den stempel van 
de voormalige Bondsmedaille, berustend bij de fa. Comelis 
Begeer te Utrecht, zal in den vervolge worden bestemd voor 
het slaan van medailles, welke de Bond toekent, b.v. als extra 
prijs bij tentoonstellingen. Aan den Luxemburgschen Bond 
zijn nadere inlichtingen verzocht omtrent de Wenschen van 
zijn Nederland verzamelende leden betreffende nieuwe uitgif
ten. Het was den Bond n.l. niet duidelijk, of deze leden ook 
de nieuwe zegels van NederlandOverzee wenschen te ont
vangen en of zij de uitgiften wenschen na 1 Januari 1934 
of '35. Op de vraag van den Bond aan de K.L.M., bij bijzondere 
vluchten het stelsel te volgen dat zij bij de Melbournerace 
toepaste (een 2e iets grootere enveloppe in de eerste te 
sluiten) antwoordde de K.L.M., dat bij de Snipvlucht zulks 
onmogelijk was, omdat de gewichtsgrens per brief op 5 gr. 
gesteld moest worden. Bij volgende gelegenheden zal echter 
gaarne met onze wenschen rekening worden gehouden. Op 
het verzoek om inlichtingen aan den Minister van Koloniën 
omtrent voorbarige afstempeling van poststukken, bestemd 
voor de Uiverretourvlucht, werd het antwoord ontvangen, dat 
afzonderlijk in dit Maandblad is afgedrukt. Een niet on
waarschijnlijk gevolg van deze gebeurtenis zal vermoedelijk 
wel zijn, dat men in Indië kariger zal worden met stempels 
voor bijzondere vluchten. De Bond ontving een aangiftebiljet 
voor de belasting in de doode hand. Onder verwijzing naar 
de ontvangsten en uitgaven over 19321933 antwoordde de 
Ie secretaris den inspecteur der directe belastingen, dat 
volgens art. 5 de Bond geen belasting is verschuldigd (bezit 
geen ƒ11.000). Op verzoek van den heer Jorissen heeft de 
Ie secretaris tot den heer de Jong, hoofdinspecteur van politie 
te Rotterdam, het verzoek gericht, of zich een bepaald cliché 
van den opdruk van 50 cent voor Surinaamsche postzegels 
bevindt onder de cliché's, die in beslag genomen waren bij 
de destijds aan het licht gekomen vervalschingen van op
drukken op Nederl. en Kol. zegels. Zoo ja, dan verzocht de 
Bond eenige duidelijke afdrukken. De heer de Jong antwoordde, 
dat de cliché's ter beschikking waren gesteld van de justitie 
en moesten worden vernietigd. De cliché's waren bij in beslag 
neming reeds stuk geknipt. Mochten de stukken nog bij de 
justitie berusten, dan zou de heer de Jong trachten, den 
Bond te helpen. Helaas zijn tot dusverre geen nadere in
lichtingen ontvangen. De voorzitter van „Breda" ontving op 
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Bovenstaande medailles zijn gemodelleerd door den Haagsehen kunstenaar Toon Dupuis en uitgevoerd door de Koninklijke Begeer te Voorschoten. 

12 Maart van den voorzitter van den Kon. Belg. Bond een 
schrijven over verkrijgbaarstelling van Sitebzegels, welken 
brief de voorzitter van Breda doorzond aan den Bond. Deze 
deelde den voorzitter van den Kon. Belg. Bond mede, niets 
van dit schrijven te begrijpen, daar het bondsbestuur met 
zekerheid weet, dat verschillende aangesloten vereenigingen 
reeds gebruik hebben gemaakt van het vriendelijk aanbod van 
dien Bond — een zeker aantal dezer bijzondere zegels voor 
Nederlandsehe Philatelisten te reserveeren — door deze bereids 
te bestellen. De jaarvergadering der F. I. P. is bepaald op 
29 Mei te Brussel. De Bond zal vertegenwoordigd worden 
door den heer Cramerus (reserve de heer Zwolle). Tot nieuw 
eerelid van de F. I. P. is benoemd de heer Pedro Guérin te 
Barcelona. De Ver. „Groningen" heeft verzocht ter ver
gadering van de F. I. P. te doen behandelen de afstempeling 
van poststukken van verzamelaars, opdat philatelistisch ge
frankeerde stukken door de post op nette wijze worden af
gestempeld. De F. I. P. heeft op dit verzoek geantwoord, dat 
dit punt niet iets internationaals is. Kwesties van afstem
pelingen worden door ieder land afzonderlijk geregeld en 
zijn dus uitsluitend nationale zaken. Door onzen Bond is 
op de agenda geplaatst als punt van behandeling: „Wie heeft 
het recht op Nationale Tentoonstellingen in te zenden, indien 
het tentoonstellingsprospectus daaromtrent niets bijzonders 
vermeldt?" en „Heeft een jury het recht inzendingen, door 
het tentoonstellingscomité aangenomen, niet te beoordeelen?" 
Zooals men zich zal herinneren hebben deze vraagpunten aan
leiding gegeven tot verschil van opvatting tusschen de Ned. 
Ver. en „Breda". 

Ingekomen stukken. 
Naar het oordeel der vergadering was de uitvoering van 

het ontwerpdiploma der Costerusmedaille in zwartdruk te 
somber. De Ie secretaris zal eenige proefdrukken in vroolijker 
kleur verzoeken. De modellen van dit diploma en van de 
plaquette, behoorcnde bij de Wallermedaille, werden goed
gekeurd. De letters zullen per machine worden gegraveerd; 
het étui wordt in imitatie leder uitgevoerd. De vergadering 
stelde voor ieder der 4 in 1934 toegekende Wallermedailles 
de betrekkelijke, op de achterzijde aan te brengen, Inschriften 
vast. De bronzen proefafslagen van beide medailles zullen 
aan het postmuseum ten geschenke worden aangeboden. Als 
extraprijs voor de a.s. gewestelijke tentoonstelling te Gro
ningen stelt de Bond een Bondsmedaille ter beschikking. De 
jaargangen van „De Nederl. Philatelist", welke ds heer 
de Raay den Bond heeft aangeboden, zullen door dezen dank
baar worden aanvaard. De Bond wil pogen, o.a. met behulp 
van deze exemplaren, de stichting van een philatelistische 
bibliotheek van het postmuseum te bevorderen. De Bond heeft 
een schrijven ontvangen van de Railway Passengers Assurance 
Cy. over verzekeringen van verzamelingen. Ook heeft de 
voorzitter bezoek gehad van een agent eener assurantie mij., 
die te Nijmegen succes had gehad met verzekering van 

verzamelingen. Hoezeer het Bondsbestuur zijn strikt neutrale 
houding op assurantiegebied onverkort wenscht te hand
haven, is het niet ongenegen, door tusschenkomst van onzen 
rechtskundigen raadsman, verbinding te zoeken met een 
eventueel bestaanden bond van assuradeurs, om langs dezen 
weg te komen tot standaardvoorwaarden voor het verzekeren 
van verzamelingen van postzegels of poststukken en tot het 
aanleggen van een lijst van betrouwbare maatschappijen, die 
zich op dezen voet met dergelijke verzekeringen wenschen te 
belasten. In de „Echo de la Timbrologie" van 31 Maart '35 
komt een advertentie voor van Nederlandsehe Rakettenbouw, 
welke een aanbieding van Nederlandsehe vluchten bevat. Dé 
Bond zal zich ■— naar aanleiding van deze advertentie — 
rechtstreeks met genoemd blad in vei'binding stellen en 
bovendien trachten nadere inlichtingen omtrent doel en 
herkomst van deze advertentie te verkrijgen, mede in verband 
met het persbericht van het H.B.—P.T.T., opgenomen op 
blz. 70, re. kolom van het Aprilnummer van het Maandblad. 
Er zal een ernstig onderzoek worden ingesteld naar de 
echtheid van de ƒ 2,50 van Ned.-Indië met hoogen opdruk 
Java, „Bezit Buiten" en kopstaand Dienst. Deze drie soorten 
zeer schaarsche opdrukken worden den laatsten tijd plotseling 
veelvuldig op veilingen aangeboden. Het Bondsbestuur doet 
een ernstig beroep op allen, die dergelijke zegels bezitten, deze 
— met vermelding wanneer en waar ze zijn gekocht — tijdelijk 
ter onderzoek aan den Bond af te staan. De Bond waarborgt' 
den bezitters ongeschonden terugzending dezer zegels. Het 
oordeel der aangesloten vereenigingen betreffende toekenning 
van den wisselbeker is vrij uiteenloopend. Dit punt zal ter 
bespreking op de agenda der a.s. Algemeene Vergadering' 
worden geplaatst. Het Bondsbestuur zal het oordeel inwinnen 
van onzen rechtskundigen raadsman, of — eventueel — 
wijziging van het bestaande bekerreglement mogelijk is. De 
voorzitter overweegt een plan al dengenen, die den beker in 
hun bezit hebben gehad, te verzoeken een verklaring te onder
teekenen, dat zij met de eventueele in het bekerreglement 
aan te brengen wijzigingen accoord gaan. Wanneer slechts 
één hunner zich daartegen verklaart, mag het betrekkelijk 
reglement niet worden gewijzigd, vóórdat de beker in het 
blijvend bezit van iemand is overgegaan. De vereeniging"' 
„Helder" heeft de vraag gesteld, waarom de Bond de aan
schaffing van den Belgischen tentoonstellingszegel aanbeveelt, 
terwijl hij toch steeds onnoodige uitgiften afkeurt. Het ant
woord op deze vraag luidt, dat de Bond niets heeft aanbevolen. 
De Bond heeft slechts zijn tusschenkomst verleend ter kennis 
van de vereenigingen te brengen, dat de Kon. Belgische Bond 
zoo vriendelijk is geweest een beperkt aantal dezer zegels voor 
Nederlandsehe Philatelisten te reserveeren, hetgeen door den" 
Bond op hoogen prijs wordt gesteld. Niettemin blijft de Bond 
onnoodige uitgiften — waartoe ook deze zegels behooren —-
afkeuren. Ze zijn er nu eenmaal! 
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Omtrent de candidaatstelling van den heer Polling als 
bondsbestuurslid bü diens a.s. periodieke aftreding deed zich 
de vraag voor, of de heer Polling in 1931 speciaal als ver
tegenwoordiger der kleine vereenigingen candidaat voor het 
bondsbestuur is gesteld, in welk geval deze kleine vereeni
gingen thans wéér voor diens candidaatstelling moeten zorg
dragen. De Ie secretaris zal hieromtrent een onderzoek 
instellen. 

Overige punten der agenda. 
De vergadering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp

programma van den 26en Philatelistendag, hetwelk — dank 
zij de voortvarende arbeidzaamheid der vereeniging „Gro
ningen", in overleg met onzen len secretaris — thans reeds 
gereed was en elders in dit Maandblad is afgedrukt. Besloten 
werd, afbeeldingen van de Costerus- en Wallermedaille in het 
Maandblad te doen afdrukken. 

De vergadering wijdt haar aandacht aan de mogelijkheid 
en wenscheljjkheid van uitbreiding van het Bondsbestuur met 
twee leden. Zij bespreekt daarbij de mogelijkheid en wen-
schelijkheid, het hoofd van het informatiebureau en het hoofd 
van den keuringsdienst als niet-leden van dit Bondsbestuur, 
permanent, naast dit bestuur, hunne functies te doen ver
vullen. De heer de Bas merkt op, dat — zonder algeheele 
bewilliging van beide functionarissen, een dergelijke regeling 
niet mogelijk is, vóór beide functionarissen aan de beurt zijn 
van aftreden uit het Bondsbestuur. De Ie secretaris merkt op, 
dat — in 't buitenland — dergelijke functionarissen ook naast' 
het bondsbestuur staan, zonder daarvan als leden deel uit te 
maken. Het gaat hier allerminst tegen de personen, wier 
verdiensten boven allen lof zijn verheven, doch tegen de 
organisatie. De Voorzitter merkt op, dat elk der bondsbe
stuursleden den geheelen Bond vertegenwoordigt en niet een 
bepaalde vereeniging, al is men — in de practijk — allengs 
de laatste opvatting gaan huldigen. Daarom is het z.i. ge-
wenscht, dat in het bondsbestuur zitting nemen leidende 
functionarissen uit de besturen der aangesloten vereenigingen. 
Vervolgens gaat de vergadering over tot besprekingen over 
de toekenning der Waller-medaille 1935. 

De rondvraag. 
De Ie secretaris deelt mede, dat de Raad van Beheer van 

het Maandblad in zijn voorjaarsvergadering besloten heeft, 
de regeling betreffende de drukkosten van het jaarverslag 
ook geldend te verklaren voor de verslagen der bondsbestuurs
vergaderingen, waarmede de Bond zeer is gebaat. De heer 
Cramerus deelt mede, dat het succes van de jeugdafdeeling 
te Breda alle verwachtingen te boven gaat. Zij telt thans 
80 leden. Gebleken is, hoe vroeger deze zaak verkeerd en 
thans goed is aangepakt. De Ie secretaris deelt mede, dat 
ook de werkzaamheden der commissie voor propaganda onder 
de jeugd thans voortgang vinden. De heer de Bas brengt ter 
kennic van den Bond een verzoek van een der leden der 
U. Ph. V. om Bondsbemiddeling ter verkrijging van — liefst 
gestempelde — nieuwe uitgiften van overzee. De voorzitter 
betwijfelt, of dergelijke uitgiften niet tegen billijken orijs 
bij de handelaars verkrijgbaar zijn. De Ie secretaris deelt 
mede, dat de F . I. P. deze vraag in studie heeft. De oolossing 
er van is in de practijk zoo eenvoudig niet. De Bond is 
bereid, deze vraag onder de oogen te zien en verzoekt de 
U. Ph. V. om medewerking, wegen aan te wijzen, hoe •— in 
de practijk — tot dat doel ware te geraken. De heer de Bas 
vestigt de aandacht op de ergerlijke frauduleuze practijken 
van een buitenlandschen handelaar. Diens handelwijzen zijn 
omstandig aan het bondsinformatiebureau kenbaar gemaakt. 
Overwogen zal worden, hem op de zwarte lijst te plaatsen 
en mededeeling van zijn bedriegerijen te doen aan den Bond 
van zijn land. 

De heer de Bas toont twee krantenknipsels, waaruit blijkt, 
dat zoowel in Rusland alsook hier te lande de rechter streng 
optreedt tegen valsche uitgiften en ontvreemding van zegels. 
Beide knipsels zullen aan de redactie van het Maandblad 
ter opneming worden aangeboden. De heer de Bas geeft in 
overweging tot de Redactie van het Maandblad het verzoek 
te richten, met het oog op den 26en Philatelistendag op 6, 
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7 en 8 September te Groningen het Septembernummer later 
dan gewoonlijk te doen verschijnen. Aan de omstandigheid, 
dat door daling van den Belgischen frank zij, die reeds 
bedragen voor aankoop van Siteb-zegels overmaakten, in 
geringe mate zijn gedupeerd, valt niet veel te doen. Deze 
teleurstelling behoort tot de vele valuta-stroppen van dezen 
tijd. Onze Belgische vrienden zijn dientengevolge voor veel 
hooger bedragen benadeeld! 

Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter omstreeks 
6 uur 30 deze vergadering. 

De 2e secretaris 
Utrecht, 21 April 1935. W. G. DE BAS, 

Postbus 1, utrecht. 

F. I. P. 
De tiende jaarvergadering der Federation Internationale 

de Philatelie zal plaats hebben te Brussel op Woensdag 29 
Mei 1935. 

^ ^ ^ 
De algemeene secretaris heeft het genoegen mede te dee-

len, dat Bulgarije zich bij de Federation heeft aangesloten. 

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

Nieuwe leden. 
321. S. Brouwer, Veenenlaan 98, Hoorn. (V). 
326. P. .L Kloet, Veenenlaan 28, Hoorn. (V). 
333. J. Talens, Unjerstraat 306, Blokker (N.-H.). (V). 
342. C. Goudkade, Burgem. Colijnstraat 95, Boskoop. (V). 
363. W. E. F. Winckel, Van Beverningkstraat 122, Den Haag. 

(V). 
369. D. L. Wagenaar, Reguliersgracht 14, Amsterdam, C. 

(v. en 1.) 
Aanmeldingen. 

A. L. Scherpenisse, Draafsingel 29, Hoorn. (V). 
W. P. J. de Vrueh, Suikerfabriek Padjarakan, Kraksaän, 

(Javal 
H. van Haeften, Hospitaalweg, Koeta-Radja (Sumatra). 
W. F. A. Kagei, Koeta Alam, F 12, Koeta-Radia (Sumatra). 
dr. L. P. van Lelijveld, Amsterdamscheweg 19, Arnhem. (V.) 

Adreswijzigingen. 
362. E. J. M. Heim, Borneostraat 14, Den Haag. 
662. H. M. Stein, Okeghemstraat 20, Amsterdam, Z. 
576. A. M. N. van den Broeke, Melkweg 9 A, Laren. 
271. F. A. Nicolai], Von Geusaustraat 149, Voorburg. 
119. mr. H. L. J. Bartstra, Speelmanstraat 10, Soerabaja 

(Java). 
115. J. Engels, n.a. C. Artkamp, Coesfeld in Westfalen 

(Duitsrhland). 
359. H. C. Scheffer, employé C.P.I.M., Negropont 32 A, Em-

mastad, Curagao. 
563. M. de Vries, Gerard Doulaan 12, Naarden. 
603. A. L. de Bruijn Kops, Burgemeester Kührweg 38, Ban

doeng (Java). 
697. P. Jongert, Majoor-Intendant, Dagoweg 86, Bandoeng 

(JavaK 
888. ir. J. W. J. Beek, Laan van Nieuw Oost-Indië 105a, Den 

Haag. 
970. C. C. van Altena, Nassaukade 50, Rijswijk (Z.-H.). 
370. dr. J. Krebs, Dornacherstrasse 22, Basel (Schweiz 1. 
220. E. K. H. Janssen van Raaij, c/o. Ned. Handel Mij., Den 

Haag. 
41. G. F. N. van Doorn, Columbusstraat 283, Den Haag. 

960. J. A. D. Krajenbrink, s.f. Assembagoes, Sitoebondo 
(Java). 

626. W. F. de Nieuwe, Oro Oro Dowo, 161, Malang (Jay^)_. 
668. F. K. van Geuns. Galvanistraat 5, Den Haag. ".ï;iCf^ 
198. W. Laudien, Medan (Two Rivers) (Sumatra). " " ^^ 
836. M. Feddema. Appelstraat 129, Den Haasr. 
309. M. J. A. Bakker, Ternatestraat 95, Delft. 
598. J. Klerk, Schielaan 50 b, Overschie. 
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Overleden. 
413. M. P. S. Popta. 
460. J. R. Suijling (stond in alph. lijst onder 640). 

Mededeeling. 
De leden, die in 1934 aan de postzegeltentoonstellings

commissie postzegels hebben doen toekomen, welke bestemd 
waren voor de eventueel te houden verloting en die deze 
zegels nog niet hebben terugontvangen, worden uitgenoodigd 
aan den heer L. van Essen, Melkpad 7, Hilversum, mede te 
deelen, welke zegels zij geschonken hadden. De heer Van 
Essen zal dan voor terugzending zorgdragen. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Bij de opening der Aprilvergadering zegt de 

voorzitter, de heer Aug. Schröder, verplicht te ziin mededee
ling te doen van het overliiden van den heer Suijling, die 
slechts zeer kort geleden, lid der afdeeling was geworden. 
Spreker wijdt eenige waardeerende woorden aan zijne nage
dachtenis. In zijne inleiding van de vergadering deelt de 
spreker mede. dat de heer Van der Zee een zegel voor het 
falsificatenalbum heeft geschonken, en dat de heer Wolff 
de Beer heeft bericht, verhinderd te wezen zijn voordracht 
over de proeven van Indië te houden. De voorzitter zegt 
echter toe, indien er tiid over is, iets te vertellen over de 
zegels van Helgoland. Daarna brengt de spreker in herinne
ring de opening van het postzeeelloket te Amsterdam op 2 
Mei 1925, dus 10 jaar geleden. Het „Hollandia"lid, de heer 
Zilver, gaf hiertoe den stoot. De voorzitter bespreekt de 
wenschelijkheid de jeugd in de philatelie op te V9pden. De 
heer Maingay sprak er dezer dagen te Brussel over en het 
Maandblad behandelt dit onderwerp in een hoofdartikel. In 
België worden de munten en de postzegels in den strijd tus
schen Walen en Vlamingen betrokken. Zoo zou de kans be
staan, dat er dubbele series postzegels met Franschen en Ne
derlandschen tekst uitkomen. Ten slotte vestigt de voorzitter 
de aandacht on de a.s. Internationale Postzegeltentoonstel
ling te Brussel van 25 Mei tot 3 Juni. Na lezing der notulen, 
die goedpekeurd worden, laat de heer Van der Zee zijn nieuwe 
Mebusalbum, met zeeels en briefstukken van Nederland en 
Koloniën, zien, waarbii hij verschillende wetenswaardigheden 
vertelt. Met een poed applaus geven de aanwezigen uiting 
aan hunne bewondering voor hetgeen de heer Van der Zee 
heeft vertoond. 

De voorzitter zegt den heer Van der Zee hartelijk dank 
voor het gebodene en prijst ten zeerste de keurige wijze 
van samenstellen. Hieron wordt de gebruikeliike verloting 
gehouden en te half elf sluit de voorzitter het officieele 
gedeelte. 

W. F. G. H. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden OD Maan
dag 29 April 1935, des avonds te 8 uur, in de „Beurs van 
Breda", te Breda. 

Aanwezig 45 leden en 1 introducé. De heer Boks is met 
kennisgeving afwezig. De voorzitter, de heer Cramerus, opent 

■de vergadering en heet de aanwezigen, in het bijzonder de 
heren Wijdicks, Hoevenaars en Melis, welkom. De notulen 
van de vorige vergadering worden goedgekeurd en de 3 can
didaatleden met algemene stemmen als lid aangenomen. In
gekomen is het werkje over President Masaryk van den heer 
mr. van Peursen, dat in dank voor de bibliotheek wordt ge
accepteerd. 

De Philatelistenvereniging „Groningen" zond het reglement 
der door haar te houden tentoonstelling. Besloten wordt een 
verguld zilveren medaille beschikbaar te stellen. De voor
zitter wenst de heren van „Philatelisme" geluk met hun 
voetbaloverwinning, waardoor de wisselbeker thans naar Ant
werpen verhuisd is. 

Daarna houdt de heer dr. Gommers een interessante cause
;rie over de plaatnujnrners op de zegels van Japan, uitgiften 

1872/1875, welke met aandacht wordt gevolgd en met een 
warm applaus beloond. 

Na de pauze deelt de voorzitter mede, dat door vriendelijke 
bemiddeling van den heer Jordens te Antwerpen worden 
beschikbaar gesteld 10 uitnodigingskaarten tot bijwoning van 
de opening van de „Siteb" op 25 Mei a.s. te Brussel, terwijl 
voor de leden van „Breda", die tevens lid zijn van „Philate
lisme", permanente toegangskaarten verkrijgbaar zijn. De 
voorzitter dankt den heer Jordens hartelijk voor dit nieuwe 
bewijs van sympathie voor onze vereniging. De heer Cramerus 
deelt voorts mede, dat hij de vererende uitnodiging heeft 
ontvangen zitting te nemen in het eerecomité van de te 
Groningen te houden tentoonstelling, welke benoeming hij 
met zeer veel genoegen heeft aangenomen. 

Voor de verloting, die nu volgt, zijn in dank zegels ont
vangen van de heren Cramerus, Hagedoom, Martens, Mut
saers, Smit en Weber, terwijl de heren Jordens, Martens, 
Schuermans, Smit, Van Wely en Wiggers zegels voor de 
jeugdafdeling afstaan. Na rondvraag wordt deze geanimeerde 
vergadering gesloten. 

J. C. G. v. d. B. 
Nieuwe leden. 

301. (S.E.N.K.). A. J. M. Hoevenaars, Raadhuisstraat A 439, 
Gilze, giro 219567. (III) . 

496. ( S . E . N . K . ) . , L . J. A. H. J. M. JanssensLaane, Spoor
laan 44, Tilburg, giro 194524. (III). 

220. (E.) J. de Mink, Achillesstraat 92, Breda, giro 218015 
(II) . 

Candldaatleden. 
P. P. van Fraaijenhove, Handelaar, L 49, Axel. (Eigen aan

gifte). 
K. W. J. Schorteldoek, Architect, Vrijenbanschestraat 3, Delft. 

(Eigen aangifte). 
Adreswijzigingen. 

43. A. P. van Gent, thans Baronielaan 134, Breda. (Van V 
naar II) . 

457. P. Gordon, thans c/o. mr. T. Toyee, 116 Camberwell 
Road, Lodon SE 16. 

468. Paul Kohier, thans Anna Paulownastraat 14, Eindhoven. 
(VI). 

138. J. N. Optendrees, thans Duinoordstraat 1, Katwijk a/Zee. 
(V). 

78. H. J. van de Poel, thans Javaweg 5, Batavia, C. 
262. M. H. A. Sitsen, thans Boschbesstraat 56, 'sGraven

hage. (V.). 
154. Frans Swerts, thans Groenplaats 28, Antwerpen. 
167. J. A. M. Verhage, thans Utrechtscheweg 119, Renkum. 

(IV). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 27 Mei 1935, des avonds te 
8 uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering van Zaterdag 27 April 
1935 in Hotel Krasnapolsky, Amsterdam. 

Tegen 8V< uur opent de voorzitter de door 40 leden en 3 
gast bezochte vergadering. De bestuursleden, de beeren Boeg 
en Kästeln, zijn met kennisgeving afwezig. De voorzitter 
herdenkt het overlijden van ons lid, den heer Suijling, een 
onzer oudsectiehoofden. De notulen der vorige vergadering 
worden goedgekeurd. Hierna spreekt de voorzitter den heer 
Philips in hartelijke bewoordingen toe naar aanleiding van 
het feit, dat deze nu reeds 10 jaar lang de beheerder is van 
het eerste philatelistenloket in ons land. Hij huldigt hem 
voor het vele, wat hij in ons aller belang op die plaats doet; 
als herinnering wordt hem onder applaus der vergadering 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Op de keerzijde dezer pla
quette staat vermeld: 

UIT ERKENTtLIJKHEiD 
VAN „HOLLANDIA" 

VOOR DE UITSTEKirNDE WIJZE, 
WAAROP U GEDURENDE 

REEDS 10 JAREN 
HET PHILATELISTbNLOKET 

HEeT BEDIEND 

een plaquette met inscriptie aangeboden. De heer Philips 
dankt den voorzitter en de vergadering voor de waardeerende 
vs^oorden, die een mensch af en toe vs^erkelijk wel eens goed 
doen en deelt een en ander mede uit zijn praktijk aan het 
philatelisten-loket opgedaan. De voorzitter doet vervolgens 
enkele mededeelingen over het verzamelen onder de jeugd 
en wijst op het succes den laatsten tijd door „Breda" behaald. 
Hij wekt „Hollandia" op, om ook eens haar beste krachten 
op dit gebied ts geven. De heer Pootjes herinnert eraan, dat 
in Watergraafsmeer een jeugdvereeniging „Neerlandia" is 
geweest; Amsterdam is een te groote stad, hetgeen altijd 
bezwaren zal blijven meebrengen; in een kleinere stad zal 
met meer succes gewerkt kunnen worden. Ook de leiding is 
een zeer voornaam iets, „Neerlandia" is feitelijk te gronde 
gegaan, omdat de voorzitter meer handelaar dan verzamelaar 
was, een zeer groote fout. De beeren Pootjes, Roodenburg en 
Siegmund geven zich voorloopig op om t.z.t. hun steun te 
verleenen. Ook de heer Philips, die zijn ervaringen met jeug
dige verzamelaars aan het philatelisten-loket mededeelt, stelt 
zich beschikbaar om de serieuze jongelui, die aan zijn loket 
komen en dus niet gerangschikt moeten worden onder hen, 
die de postzegelmarkt als geldzaakje beschouwen, t.z.t. naar 
„Hollandia" te verwijzen. Het candidaat lid, mevr. Den 
Herder-van Ommeren, wordt met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. De heer Visser zal in de Mei-vergadering zijn 
collectie vliegzegels van Europa ter bezichtiging medebren
gen. Na de pauze een veiling van 15 kavels en een verloting 
van 20 prijzen onder de aanwezigen. Tegen half elf sluiting. 

W. G. Z. 
Aangenomen als lid. 

Mevr. G. W. den Herder-van Ommeren, Donkerstraat 53, 
Harderwijk. 

Bedankt als lid. 
L. Boekman, Hilversum (overleden). 

Adresveranderingen. 
M. van Rossum, Adm. de Ruijterweg 170 III, Amsterdam, W. 
J. H. Houtman, Koninginneweg 259, Amsterdam, Z. 
dr. H. W. van Triebt, Oosterhoutlaan 46, Buitenveldert, Am

sterdam, Z. 
. Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 18 Mei 1935, des avonds 
te 8 uur, in Café „Parkzicht", Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 25 Mei 1935, des avonds te 
8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat Amsterdam. 

J. K. RIETDIJK, — POSTZEGELVEILINGEN. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

VERSLAG van de algemeene ledenvergadering op Maandag 
29 April 1935, des avonds te 8 uur in de „Dietsche 
Taveerne", Utrecht. 

Aanwezig 33 leden en 1 Introducé. De vice-voorzitter, de 
heer Baljet, opent de vergadering en heet de aanwezigen, in 
het bijzonder onzen introducé, den heer Sutherland, van harte 
welkom. 

Vervolgens leest hij een schrijven voor van onzen voor
zitter, waarin deze er zijn spijt over uitdrukt, dat hij deze 
eerste vergadering in de nieuwe zaal niet kan bijwonen. 

De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd 
goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van de vereeniging „Gronin
gen", waarin o.a. wordt medegedeeld, dat deze vereeniging 
ter gelegenheid van de Bondsvergadering in September a.s. 
een tentoonstelling organiseert voor verzamelaars uit de 4 
Noordelijke provincies. De U. Ph. V. zal hiervoor een zilveren 
medaille schenken. 

De voorzitter verzoekt de leden dringend de rondzendingen 
toch vooral op tijd te willen doorzenden; de toch al zware 
taak van de sectiehoofden wordt door dit te lange vasthou
den aanmerkelijk bemoeilijkt. De vergadering besluit in den 
vervolge in de zaal van de „Dietsche Taveerne" te zullen 
vergaderen. 

Van den heer Tholen circuleeren eenige velletjes Masaryk-
zegels, van den heer Raatgever een nieuwe serie Peru (uit
gegeven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de 
stad Lima) en van den heer Huisman een merkwaardige 
vliegbrief, welke alle groote trans-continentale vluchten van 
den laatsten tijd had meegemaakt. Een verdere bijzonder
heid er van was nog, dat de er op voorkomende Emmazegels 
vele plaatfouten vertoonden. 

Voor den landenwedstrijd. Koningin hangend haar, waren 
4 inzendingen binnengekomen, waarvan die van den heer 
Vuiistingh buiten mededing-ing. De overige werden beoor
deeld in de volgorde Cortenbach, Van den Bur^' en Kaub. Bij 
de rondvraag wijst de heer Huisman op de tegenwoordige 
zware afstempeling van de Indische zegels; d? heer Van der 
Woude zegt, dat de Bond reeds stappen gedaan heeft om dit 
veranderd te krijgen. De heer Van der Horst verzoekt het 
daarheen te willen leiden, dat personen, die no. 1 staan op de 
circulatielijsten in de rondzendingen zooveel mog-elijk boekjes 
aantreffen, waaruit nog niets is gekocht. Het bestuur zal dit 
onder de oogen zien en later hierover rapport uitbrengen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 20 Mei bö den heer Cor

tenbach. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 Mei 1935, des avonds te 

8 uur, in de bovenzaal van de „Dietsche Taveerne", Oudkerk-
hof, Utrecht. 

Agenda. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4. cq. Ballotage. 5. Landenwedstrijd Canada vanaf 1912. 6. 
Veiling. 7. Verloting. 8. Rondvraag. 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-(iiravenha,ïe. 
Secretaris: A. STARINK jr., Sueskade 172, Den Haag. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Donderdag 25 April 1935, des avonds te 8K uur, in hotel 
„de Gouden Kroon", te 's-Hage. 

De voorzitter opent de goedbezochte vergadering met een 
woord van welkom aan de aanwezigen. De notulen worden 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd en gearresteerd, 
waarna achtereenvolgens de jaarverslagen van de diverse 
functionarissen in het bestuur worden afgedaan. Niet alleen 
blijkt uit alle zonder onderscheid, dat onze vereeniging er 
goed voorstaat, maar tevens, dat wij nog steeds in de voor-
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uitgaande lijn zfn, zoowel wat ledental als belangstelling der 
leden in het wel en wee der vereeniging betreft. 

Het gemiddeld bezoek onzer vergaderingen bedraagt ruim 
37 personen en met genoegen werd daarbij tevens geconsta
teerd, dat er geen vergadering voorbijgaat zonderdat er da
mes tegenwoordig zijn, waarvan er een in het afgeloopen jaar 
(mevrouw Matzen-Fledderus) zelfs een onderscheiding op de 
Amsterdamsche Postzegeltentoonstelling verwierf. 

De eenige functionaris, die te klagen meende te hebben, 
is onze bibliothecaris; onze bescheiden bibliotheek bezit nog 
niet die belangstelling der leden, welke ze verdient. 

De voorzitter dankt de leden voor de het afgeloopen jaar 
bewezen trouw en medewerking aan de belangen der ver
eeniging en hoopt, dat het komende jaar in alle opzichten 
beter moge zijn dan het vorige, terwijl onze directeur van den 
verkoophandel nog eens de aandacht vestigt op zijn afdee-
ling en de leden opwekt boekjes in te zenden, welke hij best 
gebruiken kan. 

De veiling, die volgde, was weder zeer geanimeerd en de 
verloting als naar van ouds. A. S. 

Candidaat-leden. 
F. E. Cochius, Perponcherstraat 125, Den Haag. 
H. A. Soetens, Laan van Meerdervoort 365, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
A. Starink wordt Suezkade 172, Den Haag. 
mevr. B. Kuijlman wordt Laan van Meerdervoort 323, Den 

Haag. 
F. A. Nicolay wordt Von Geusaustraat 149, Voorburg. 
G. A. de Boer wordt Euterpestraat 116, Amsterdam, Z. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 Mei 1935, des avonds te 

8% uur, in Hotel „de Gouden Kroon", Frederik Hendriklaan 
119, Den Haag. 

Opening. Stemming voorgehangen candidaat-leden. Verlo
ting. RUILAVOND. 

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

VERSLAG der algemeene Vergadering op Woensdag 24 
April 1935, in „'t Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 55 leden, waaronder eene dame. De voorzitter 
opent deze vergadering met een woord van welkom, ook in 
het bijzonder tot ds beeren Dingemanse en Braakenburg, 
voor het eerst aanwezig. Zegels voor de verloting zijn ge
schonken door den heer Van der Houwen en falsificaten door 
de beeren Van der Puijl en Backer. 

De vergadering besluit voor de tentoonstelling van „Gro
ningen" een zilveren medaille beschikbaar te stellen; verder 
zal in het Maandblad een opwekking tot deelname aan deze 
tentoonstelling voor onze leden in de vier noordelijke pro
vinciën worden opgenomen. 

Besloten wordt verder te royeeren de beeren P. de Bar te 
Amsterdam en C. W. Lodders te Leiden. 

In de volgende vergadering zal een wedstrijd worden ge
houden van de Ceres-uitgifte van Portugal. (3 prijzen). De 
notulen worden onveranderd vastgesteld. Ter circulatie gaan 
een stempel „Snip" met fout, verder het Excelsior-album 
door den heer Millaard medegebracht, alsmede diverse tijd
schriften. De candidaat-leden worden aangenomen met 47 
stemmen voor en 7 blanco. Bij de verloting krijgt de heer 
Guns den eersten prijs. Hierna veiling. De voorzitter waar
schuwt nog eens voor de vele in omloop zijnde valsche zegels 
(zie ook verslag van 27 Februari j.l.) en sluit de vergadering. 

J. H. V. d. V. 
Afdeeling Nijmegen. 

Vergadering op 23 April 1935. 
Aanwezig 19 leden en 1 genoodigde. De notulen worden be

kort, om meer tijd te winnen voor rinl, enz. Prijzen der jaar
lij ksche verloting worden uitgereikt aan de winnaars. Onder 

de aanwezigen werden bovendien nog eenige zegels verloot 
en de bestelde en ontvangen zegels van het Cour Permanent 
de Justice overhandigd. De heer Jaspers gaf zich als lid op. 
De heer Bunge had zijn album met de klein-rond stempels, 
een keurige en vrij uitgebreide collectie, plus een deel zijner 
verzameling afstempelingen, ter bezichtiging meegebracht. 

Mededeelingen. 
De hoofdprijs van de jaarlijksche verloting is ten deel ge

vallen aan een lid, dat zijn contributie over 1935 nog niet 
betaald heeft; de prijs ligt dus nog even te wachten. 

De leden uit Den Haag en omgeving kunnen tot 1 Octo
ber 1935 hun prijs afhalen bij den heer C. van der Willigen, 
Beeklaan 454, Den Haag. 

Let op s.v.p.: Vergadering in Den Haag op 22 Mei a.s. 
Nieuwe leden. 

721. Joseph Losse, Kurfürstenstrasse 74, Berlin, W. 62. 
722. G. W. van Veen, Fuchsiastraat 81, Den Haag. 
723. H. B. A. Athmer, Ubbergsche Veldweg 69, Nijmegen 

(Afd. Nijmegen). 
D. 724. B. P. van Wijland, Dubbeldamscheweg 186, Dor

drecht (Afd. Dordrecht). 
D. 725. A. van Opstal, Adr. van Blijenburgstraat 27, Dor

drecht (Afd. Dordrecht). 
Geroyeerd. 

508. P. de Bar, Amsterdam. 
544. C. W. Lodders, Leiden. 

Candidaat-leden. 
F. F. van Doorne, Van Diepenburchstraat 110, Den Haag. 

(Voorgesteld door M. M. de Graaf). 
J. F. Heijmans, Oude Singel 160, Leiden. (Voorgesteld door 

J. J. Swaan). 
mevr. dr. E. Gogarten, tijdelijk Elsstraat 60, Den Haag. 

(Voorgesteld door P. Pieterse). 
H. J. Rompies, Van Aerssenstraat 237, Den Haag. (Voor

gesteld door A. van den Bliek). 
Jeugdlid: A. P. C. G. Dado, Storm van 's-Gravesandeweg 7, 

Wassenaar. (Eigen aangifte). 
S. Santema, Eendrachtstraat 9, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
H. Bijleveld, Groeneweg 110, Zwolle. (Afd. Zwolle) 
J. A. E. Jaspers, Van Welderenstraat 56, Nijmegen. (Afd. 

Nijmegen). 
Verbetering. 

719. J. Dingemanse, Sportlaan 116, Den Haag. 
Bedankt. 

231. P. de Munnick, Den Haag. 
488. J. Th. Berkhout, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
35. L. W. H. Tasseron, Groot Hertoginnelaan 82, Den Haag. 
26. S. Vroman, Amalia van Solmsstraat 27, Den Haag. 

248. J F. C. Dellevoet, Pieter van der Zande-.traat 26, Den 
Haag. 

389. J. J. Swaan, J. P. Blokstraat 45, Leiden. 
214. Th. B. M. Engelkamp, Kruisstraat 4, Haarlem. 
288. P. L. Backer, Laan van Meerdervoort 769, Den Haag. 

96. H. Paulussen, p.a. B. Harting, Willemstraat 6, Rijs
wijk (Z.-H.). 

C91. J. F. L. van der Waart, Jacob Gerritstraat ] 1, Delft. 
203. J. Gaanderse, Kortekade 40B, Rotterdam, O. 
629. ir. J. L. Leistra, Schiekade 101b. Rotterdam, C. 
D. 482. A. Smit, B 49, Vrijhoeve-Capelle (N.-Br.). 

25. P. Sniekhout, Bijenhof straat 26, Leeuwarden. 
222. Fr. Berghuis. Leeuwerikstraat 126, Leeuwarden. 
249. G. Dalen Gilhuis, Eemwijkstraat 3, Voorburg (Z.-H.). 
710. H. van Brummen. Javastraat 43, Zwolle. 
511. R. van Ruijven, Bachmanstraat 15, Den Haag. 

Vergaderingen 
Bestuursvergadering te 734 uur, algemeene vergadering te 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 



16 MEI 1935. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. VIII 

8 uur, op Woensdags 22 Mei 1935, in het „Zuid", Groenmarkt, 
Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Wedstrijd Ceres-uitgifte van Portugal. 6. Verloting. 
7. Veiling. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. 

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

Vergadering af deeling Tiel (secretaris: J. Sonne veld t ) , eiken 
2en Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 

Vergadering af deeling 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: 7% 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 Vriidag-avond der maand 
in Lunchroom Beenen, Groote Markt, Zwolle. 

Vergadering afdeelina; Niimegen (secretaris: P. A. J. Veen, 
Barbarossastraat 74, Nijmegen) eiken 4en Dinsdag 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 24 
April 1935, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 16 leden. Wegens afwezigheid van den voorzitter 
opent de penningmeester, de heer Heidenreich, tegen half 
negen de vergadering. De notulen van de vorige vergadering 
worden gelezen en goedgekeurd. Aan de orde is dan een 
schrijven van den voorzitter van onze Vereeniging, waarin 
hij bericht, dat hij wegens andere werkzaamheden veelal 
verhinderd is de vergaderingen bij te wonen en zich dien
tengevolge bezwaard gevoelt langer lid van het bestuur te 
moeten blijven. De waarnemend voorzitter spreekt hierna 
eenige waardeerend? woorden aan het adres van den aftre
denden voorzitter, die ruim twintig jaren een bestuursfunctie 
heeft waargenomen, waarvan dertien jaren als voorzitter. In 
verband met zijn aftreden zal in dp eerstvolgende vergade
ring een voorzitter of een bestuurslid gekozen moeten wor
den. De keus van een voorzitter of van een bestuurslid, om 
later diens functie door het bestuur te doen regelen, wordt 
thans aan de beoordeeline van de vergadering overgelaten. 
Na eenige discussie wordt besloten in de volgende vergade-
rir"- een bestuurslid te kiezen. Nadat de gebruikelijke mian-
deliiks'"he verloting onder de aanwezigen heeft plaats f^ehad, 
sluit de voorzitter de vergadering. C. R. 

Candidaat-lid. 
mevr. M. Westermann-Block, Joh. Vermeerstraat 7, Arn

hem. (Voorgesteld door G. J. van de Sandt). 
Adres-verandering. 

122. C. R. Feddema wordt Jacob Marislaan 33, Arnhem. 
Rectificatie. 

46. De naam van het in de vorige vergadering toegelaten 
lid V. H. Stemans Jr., moet zijn T. L. J. Stenmans. 

Vergadering. 
Ledenvergadering on Woensdag 29 Mei 1935, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
De agenda vermeldt: Benoeming van een bestuurslid 

Schriftelijke opgave van candidaten hiervoor worden gaarne 
ingewacht bij den secretaris. Drukke opkomst gewenscht. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 8 Januari 1935, des 
avonds te 734 uur, in Restaurant „Suisse", Beursplein, 
Rotterdam. 

Aanwezig 20 leden, als introducée de heer M. van de Weg. 
De voorzitter was verhinderd deze vergadering bij te wonen. 

De vice-voorzitter heette allen welkom en liet de notulen der 
jaarvergadering lezen, welke ongewijzigd werden goedgekeurd. 
Daarna passeerde een collectie Curasao van den heer Frenkel, 
welke door uitgebreidheid en vele bijzonderheden, speciaal 
stempels, ons een zeer leerzamen avond bezorgde. Hij oogstte 
hiervoor den dank der aanwezigen bij monde van den heer Van 
Genderen. Vervolgens verloting, waarna een commissie werd 
benoemd ten einde het vieren van het 30-jarig bestaan der 
Club voor te bereiden. De heer Van de Weg gaf zich na afloop 
op als 'werkend lid der Club. 
GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 29 Januari 1935. 

Deze vergadering was uitgeschreven, ten einde te beslis
sen, of de herdenking dit jaar met de jaarvergadering van 
den Bond zou samenvallen. Met het oog op de a.s. bestuurs
vergadering van den Bond waa deze vergadering op een 
datum vóór 1 Februari uitgeschreven. Na bespreking en inlei
ding van den heer Bakker, die door afwezigheid van voorzitter 
en vice-voorzitter de leiding had, werd en en ander nader 
toegelicht en besloot men met het oog op de tijdsomstandig
heden de herdenking alleen in intiemen kring te doen plaats 
hebben. Nadat nog eenige zegels waren verloot, werd deze 
vergadering, door 14 leden bezocht, gesloten. 
GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 12 Februari 1935. 

Aanwezig 19 leden. Bij afwezigheid van voorziter en vice-
voorzitter werd deze vergadering gepresideerd door den heer 
Weijer. De notulen werden gelezen en goedgekeurd. Plannen 
voor de herdenking worden gesmeed, doch bij de leden was niet 
v^el animo te bespeuren, zoodat het wel een bescheiden vie
ring zal worden. Daarna laat de heer Weijer zijn collectie 
Vlaanderen zien, speciaal Nederlandsch taalgebied in België. 
De vele bladeft passeeren en geven weer eens een kijk op een 
ietwat afwijkende van het gewone, doch daardoor zeer inte
ressante verzameling. Bij monde van den heer Frenkel wordt 
den heer Weijer de dank der vergadering hievoor gebracht. 
Nadat nog besloten is een circulaire over de a.s. herdenking 
te verspreiden, wordt de vergodering onder dank aan de 
aanwezigen gesloten. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 12 Maart 1935. 
Aanwezig 21 leden. Bij de binnenkomst is door de welwil

lendheid van een onzer leden een aantal vazen met bloemen 
geplaatst, zoodat de herdenking wel te ruiken is. De voorzit
ter, de heer Van Harderwijk, opent deze bijeenkomst en heet 
allen hartelijk welkom. De notulen der vorige vergadering 
worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen is 
een werkje van mr. Van Peursem, dat rondgaat en voor de 
bibliotheek wordt bestemd. Daarna houdt de voorzitter een 
aardige beschouwing over de 30 jaren, welke onze Club thans 
oud is. Hij blijft stilstaan bij de merkwaardige gebeurtenissen 
en onze hoogtijdagen, geeft op gezelligen toon aan hoe onze 
Club, klein als ze is, toch steeds een goeden naam heeft, 
gezien ook de successen, welke onze leden behalen op de 
tentponstelingen. Hij bedankt allen, die daaraan hebben mee
gewerkt en geeft nog een opwekking aan de jongeren, in 
dien geest door te gaan. Daarna had een tombola met twee 
prijzen voor elk aanwezig lid een aangenaam gedeelte van 
den avond ingeluid. Ons lid, de heer Van Senus, draaide enkele 

| l | Ik ben bezig met het realiseeren van een schitterende verzameling der EERSTE UITGIFTEN VAN BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS, l i l 
^m Fraaie zichtzendingen van uitgezochte exemplaren, tegen een-derde van den catalogusprijs, op aanvraag. Referentiën worden verzocht. 

| j | , 
J. BIRD, 6 W e s t Hill R o a d , L.onclon, S. W. 

P r i j z e n In B n é e l s c h e é e l d s w a a r d e b e t e e k e n t e e n é r o o t e e x t r a kor t ing . 
I S . 

(!I9) 19 



IX NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 MEI 1935. 

films, die er toe meewerkten een bijzondere sfeer te scheppen. 
•De heer Van Harderwijk stelde nog een mooi zegel beschik
baar voor de hoogste werpers gedurende de eerstvolgende 
twaalf maanden, terwijl nog eenige kartonnetjes werden ver
loot onder de aanwezigen. Voor de rondvraag had niemand 
iets, zoodat daarna de prettige avond werd besloten. Dank aan 
hen, die hieraan hebben meegewerkt. Leve de Philatelistenclub 
„Rotterdam". 
GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 9 April 1935. 

Aanwezig 17 leden. Bij afwezigheid van den heer Van Har
derwijk opent de heer Weyer de vergadering onder mededee-
ling, dat de voorzitter wegens ongesteldheid in het ziekenhuis 
is. Het bestuur heeft besloten hem daar bloemen te zenden 
als blijk van medeleven der Vereeniging. Verder is bericht van 
verhindering ingekomen van den heer Voren. De notulen wor
den na wijziging van een enkel woord goedgekeurd, waarna 
de heer Frenkel oud-Nederland laat zien. Schitterende kleuren 
en bijzonderheden doen de vergadering genieten en terwijl de 
heer Van Senus een paar bladen Ukraine laat passeeren met 
de belofte voor een volgend maal, bedankt de heer Weijer den 
heer Frenkel namens de vergadering voor de bezichtiging. 
Hierna eenige verlotingen. Voor de a.s. vergadering te Gronin
gen werden de beeren Frenkel en Den Outer tot afgevaardig
den benoemd. Na de gebruikelijke rondvraag sluit de heer 
Weijer deze vergadering onder dank aan de aanwezigen. 

L. W. I. 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 
26 April 1935. *»«r W«''»?ï?ï* '̂-•S2f•>*i3w.tï-' 

De notulen worden na geringe aanvulling in orde bevon
den; eenige ingekomen stukken worden onder de aandacht 
der aanwezigen gebracht. Bij de rondvraag voeren verschil
lende leden het woord inzake het a.s. jubileum, waarvoor in de 
volgende vergadering een commissie zal worden gekozen. In 
de pauze schenkt een drietal leden prijzen voor de jubileum
verloting in 1936. 

De 5 prijzen van de algemeene verloting vallen op de 
nummers: 225, 89, 22, 84, 133, 198, 93, 218, 53, 94, 62, 113, 
255, 40 en 221; de niet ter vergadering uitgereikte prijzen 
zullen den gelukkigen in Mei worden toegezonden. Na de 
gebruikelijke verloting onder de aanwezigen sluit de voor
zitter de vergadering. H. W. 

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

heer C. B. Mans, Kleine Houtweg 51 te Haarlem, nog niet 
voldeden en dit alsnog per giro willen doen, worden beleefd 
verzocht hiertoe over te gaan vóór het einde van Mei; het 
nummer van de girorekening van bedoelden functionnaris is: 
195055. 

Adreswijzigingen. 
41. L. Germeraad, thans Dr. Dirk Bakkerlaan 50, Bloemen-

daal. 
215. G. H. Proper, thans Van der Meerstraat 6, Haarlem. 

Overleden. 
216. J. van Hemert, Haarlem. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 31 Mei 1935, des 

avonds te 8 uur, in het Gebouw van den Haarlemschen Ke
gelbond, Tempeliersstraat 35, Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maan
dag 29 April 1935, in Restaurant „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig 17 leden. De voorzitter opent te half negen deze 
vergadering met een woord van welkom tot de leden en deelt 
mede, dat fn verband ynet de P^ejgchdagen de vergadering 

een week later moest worden gehouden. Verder worden er 
nog eenige mededeelingen gedaan. De secretaris lees£ de 
notulen van de vorige vergadering, welke onveranderd wor
den vastgesteld. Bij de ingekomen stukken bevindt zich een 
schrijven van het Bondgbestuur, waarin wordt bericht, dat 
het voorloopige programma voor de a.s. Bondsdagen werd 
goedgekeurd. Verder een schrijven van de firma Mebus om
trent de verschijning van haar catalogus '35—'36, vergezeld 
van een present-exemplaar voor de bibliotheek der vereeni
ging. Vervolgens wordt de gebruikelijke maandelijksche ver
loting gehouden. De aangekondigde lezing over het Saar-
gebied kon wegens uitstedigheid van den heer mr. Siertsema 
niet doorgaan; de heer Van der Warf werd echter bereid 
gevonden wederom een gedeelte van zijn luchtpostverzame
ling mede te brengen. Ditmaal is het Centraal-Amerika. Naar 
de korte toelichting, die door den heer Van der Warf wordt 
gegeven, wordt met belangstelling geluisterd. Daarna krijgen 
de aanwezigen gelegenheid de expositie te bezichtigen, waar
van dankbaar gebruik wordt gemaakt. De voorzitter zegt den 
heer Van der Warf hartelijk dank. Van de rondvraag wordt 
geen gebruik gemaakt, waarop de vergadering wordt geslo
ten. De leden hebben daarna nog gelegenheid voor ruilen 
en koopen. A. C. S. 

Adresveranderingen. 
72. R. A. Cleveringa, Burgemeester Nieuwalda, thans 

Zuidhorn. 
162. B. H. Smit, Winschoten, thans Waeze 16, Leeuwarden. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 27 Mei 1935, des avonds te 

8% uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandsig 15 April 
1935, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijthof 50, 
Maastricht. 

Aanwezig 25 leden. De voorzitter heeft het genoegen de 
bijeenkomst te openen en heet in 't bijzonder welkom den 
snreker van den avond, den heer J. E. H. van Waegeningh, 
directeur van den Warenkeuringsdienst te Maastricht. Ver
der richt hij een hartelijk woord tot de genoodigden, o.a. de 
beeren Feickens, inspecteur der P.T.T., Du Saar, districts
hoofd van den Rijkstelefoondienst en Prick, directeur van het 
postkantoor, benevens de pers. De voorzitter <jeeft vervol
gens den heer Van Waegeningh het woord. Spreker houdt 
de aanwezigen ruim l'A uur bezig met een causerie over het 
vervalschen van postzegels, geïllustreerd door lantaarn
plaatjes. Hij wijst vooral op de moeiliikheden, waarvoor een 
expert soms komt te staan en hoe hij deze dan o.a. door 
de Ouarzlamp, weet op te lossen. Bij de verschillende over
drukte zegels, die zeer vergroot op het doek worden weer
gegeven, kan men de afwijkingen bij de valsche ten ouzichte 
van de echte zegels dan ook vrij goed waarnemen. Enkele 
aanwezigen stellen vragen, welke door spreker worden be
antwoord. Na afloop van zijn causerie dankt de voorzitter 
den heer Van Waegeningh, hetgeen door applaus wordt be
vestigd. 

Het voorlezen der notulen wordt uitgesteld tot de volgende 
vergadering. De gezellige avond wordt besloten met een 
gratis-verloting, waarna het gzelschapsspel. J. H. 

Candidaat-Iid. 
J. H. J. du Saar, Hooge Kanaaldijk 8, Maastricht. (Voorge

dragen door J. D. van Brink). 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 20 Mei 1935. vergadering; 
Maandag 3 Juni 1935, beurs; 
Maandag 17 Juni 1935, vergadering: 

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

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: H. MEIJER, Kanaalweg 108, Den Helder. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Vrijdag 
26 April 1935 in de zaal van den heer Sanderse, Den 
Helder. 

Om half negen opent de voorzitter deze goed bezochte ver
gadering. Hij heet de aanwezige leden welkom, in het bij
zonder de candidaat- en nieuwe leden, die voor het eerst 
aanwezig zijn. Een nieuw candidaat-lid wordt geballoteerd. 
De notulen der vorige vergadering worden onder dankzegging 
goedgekeurd, waarna de ingekomen stukken behaßdeld wor
den. Van den Bond is antwoord ontvangen betreffende het 
Belgische tentoonstellingszegel, met de mededeeling, dat dit 
niet door den Bond aanbevolen is, maar alleen tusschenkomst 
verleend is om dit ter kennis van de aangesloten vereeni-
gingen te brengen. Verder een aankondiging van de Phila-
telisten-Vereeniging „Groningen" over de in September te 
houden tentoonstelling. Besloten wordt bij te dragen in het 
waarborgfonds, alsmede een medaille beschikbaar te stellen. 
Van de Fa. Mebus werd een catalogus voor de bibliotheek 
in dank ontvangen. 

Het bestuur heeft besloten eenmaal per jaar slechts een 
tentoonstelling te organiseeren, maar om het werven van 
nieuwe leden toch aan te moedigen twee prijzen beschikbaar 
te stellen en wel voor die leden, die tot 1 Januari a.s. de 
meeste leden aangebracht hebben, ingaande 1 April j.l. Wan
neer slechts de helft der leden één enkel nieuw lid aanbrengt,' 
wat toch waarlijk geen groote moeite is, gezien het groote 
aantal verzamelaars, telt onze vereeniging op 1 Jan. 1936 
beslist 100 leden en ons doel is bereikt. Dus allen aan den 
slag! Van de rondvraag wordt alleen door den heer Walter 
gebruik gemaakt, welke heer zich beschikbaar stelt tot het 
bestellen van een catalogus, welke zeer lage prijzen van 
Nederland en Koloniën bevat. 

Voor den wedstrijd „Goudsche glazen" meldden zich niet 
veel liefhebbers en weet de heer Brouwer beslag op den prjjs 
te leggen. 

Hierna sluiting van het officieele gedeelte, waarna men 
nog geruimen tvjd bij elkaar blijft om te ruilen en te handelen. 

H. M. 
Candidaat-lid. 

L. F. van Loo, Middenstraat 43, Den Helder. 
Bedankt. 

G. Rudolph, Hoogstraat 35, Den Helder. 
Adreswijzigingen. 

J. de Graaf, Brakkeveldweg 208, Den Helder. 
G. J. de Vlieger, Binnenhaven 115, Den Helder. 
C. R. de Groot, Kanaalweg 72, Den Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 24 Mei 1935, in de zaal van den 

heer J. Sanderse (voorheen Van Weelde), Koningsplein, Den 
Helder. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 29 April 
1935, te Heerlen. 

Om 8 uur opent de voorzitter deze vergadering en heet 
allen welkom. De notulen van de vorige vergadering worden 
voorgelezen en goedgekeurd. Voor de bibliotheek werd in 
dank ontvangen de nieuwe catalogus Nederland en Kolo
niën van Mebus' Postzegelhandel, terwijl degenen, die een 
exemplaar besteld hadden, dit eindelijk in ontvangst konden 
nemen. Naar aanleiding van gevraaffde inlichtingen zond de 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Ned. Vereeniging ons een catalogus van haar bibliotheek, 
waaruit blijkt, dat er reeds heel wat literatuur bestaat. De' 
heer Polling was zoo welwillend ons het Standaardwerk 1894 
ter inzage te zenden. Hoewel dit werk verschillend beoor
deeld werd, blijft dit toch een prachtboek voor den Neder
land-verzamelaar. Den heer Polling dank. 

Onderstaand candidaat-lid wordt met algemeene stemmen 
aangenomen en als lid geïnstalleerd. Na de rondvraag, v^aar-
van geen gebruik gemaakt wordt, heeft de maandelij ksche 
verloting plaats, waarvoor de heer Finken nog een serie ze
gels schonk. Daarna sluiting. P. S. 

Nieuw lid. 
J. Dovermann, Coriovallumstraat 16, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 Mei 1935, des avonds te 8 uur, 

in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerleen. 
Beursavond op Maandag 10 Juni 1935. 

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

Adresverandering. 
K. Nieland, Poelestraat 37a, wordt Poelestraat 38a, Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Donderdag 23 Mei 1935, des avonds 

te 834 uur, in café-restaurant „de Pool", Groote Markt, Gro
ningen. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene ledenvergadering op 
Zondag 28 April 1935, in hotel Central te 's-Hertogenbosch. 

De voorzitter opent te ca. S'A uur de vergadering en heet 
de 16 aanwezige leden hartelijk welkom, waarna hij mede
deeling doet van de op de gehouden jaestuursvergadering 
overeengekomen samenstelling van het nieuwe bestuur (zie 
hiervoor het April-nummer van het Maandblad). 

De notulen werden na voorlezing onveranderd goedgekeurd. 
Van de firma Mebus werd in dank haar nieuwsten uitgebrei-
den catalogus van Nederland en Koloniën ontvangen, waar
voor gaarne een plaatsje in de bibliotheek zal worden inge
ruimd; meerdere leden bestelden een exemplaar, waarvoor 
door den penningmeester zorg werd gedragen. De overige 
ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen. 

Volgens het nieuwe reglement moest de verkiezing van een 
financieele commissie, bestaande uit 2 leden, plaatsvinden en 
werden hiervoor door het bestuur candidaat gesteld: de 
beeren J. van de Meerendonk en Chr. Ysbrandy, terwijl de 
heer J. van de Meerendonk der heer F. van Liempt nog can
didaat wenschte te stellen. Bij de gehouden stemming be
haalde de door het bestuur candidaat gestelde beeren meer
derheid van stommen, zoodat deze gekozen zijn. 

De voorzitter deelde nog mede dat op de bestuursvergade
ring de wenschelijkheid naar voren was gebracht, om Je 
bijeenkomsten afwisselend op een Zondag en een werkdag 
te houden. Het besluit werd genomen dat het bestuur na de 
vacantie-periodp hieromtrent met een voorstel zal komen. 
Tevens deelde de voorzitter nog mede, dat ook nog besloten 
was om de gelden der vereeniging bij de Rijkspostspaarbank 
te beleggen, wat aller instemming had. Nadat de nieuwe 
reglementen waren uitgereikt, vond de gebruikelijke verloting 
plaats, waarvoor wederom 8 prijzen beschikbaar waren w.o. 
één geschonken door den heer A. Duijn en één door den heer 
Joh. Groenhard. 

Van de rondvraag werd druk gebruik gemaakt en deelde de 
bibliothecaris nog mede, dat het nog geen doel had een lijstje 
van de aanwezige boekwerken enz. aan ieder lid uit te reiken, 
doch zal op iedere bijeenkomst een lijstje hiervan ter inzage 
aanwezig ziJn. 

'BLAD VOOR PHILATELIE. 
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Nadat de directeur van den rondzenddienst de leden nog
maals verzocht had de ruilboekjes toch vooral niet te lang 
onder zich te houden en geen boekjes meer voor nä de va-
cantie-periode in te zenden, sloot de voorzitter te ca. 4)4 uur 
met een woord van dank deze zeer geanimeerde bijeenkomst, 
waarna nog ruimschoots gelegenheid bestond voor het ruilen 
van zegels. P. H. 

Vergadering. 
De datum der eerstvolgende vergadering, te houden in de 

maand Mei, wordt nader per convocatie bekend gemaakt. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 29 April 
1935, in Restaurant „De Beurs", te Helmond. 

Aanwezig 13 leden. De voorzitter en de secretaris-pen
ningmeester hebben bericht van verhindering gezonden. De 
leiding van de bijeenkomst berust daarom biJ den onder
voorzitter, den heer Van Schijndel, die na het openingswoord 
nog eens aandringt op het beschikbaar stellen van zegels 
voor verlotingen en voor de junioren, alsook op het mede
brengen van zooveel mogelijk ruil-materiaal. Ook wordt nog 
eens gewezen op het belang, om zooveel mogelijk voor wat 
men wenscht te koopen gebruik te maken van den rond
zenddienst en de handelaren, die onze vereeniging als dona
teur steunen. Vervolgens vindt de uitreiking plaats van een 
aantal vliegbrieven van de Air France en een veiling van 
enkele Nederlandsche zegels van den heer Van Someren. 
Hierna sluiting van het officieele gedeelte. A. H. J. S. 

Candidaat-lid. 
P. van der Velden, Liefdegesticht, Deurne. 

Nieuwe donateur. 
25. L. Elsbach, Postbus 385, 's-Gravenhage. 

Adreswijzigingen. 
26. W. H. A. P. Schafrath, Bakelscheweg 76, Helmond. 
38. J. A. Brouwers, Eikendreef 19, Helmond 
45. C. E. van Someren, Julianalaan 8, Helmond. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 27 Mei 1935, des avonds te 

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

Ruilbijeenkomsten. 
Eiken tweeden Vrijdagavond van de maand in restaurant 

„De Beurs". , 

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: P. GIJZEN, Dorpstraat 25, Geleen (L.). 

VERSLAG vergadering van Zondag 14 April 1935. 
De voorzitter heet allen welkom en geeft na eenige woor

den ter inleiding het woord aan den penningmeester, die als
dan zijn verslag uitbrengt over het afgeloopen boekjaar, 
waaruit blijkt, dat wederom met een batig saldo kan be
gonnen worden. 

Ontvangen is van mr. van Peursem het boekwerk „Pre
sident Masaryk". Besloten wordt dit in dank te aanvaarden 
en den schenker onzen dank te betuigen. 

Vervolgens wordt besloten de vergadering niet meer op 
Zondag te houden. Geklaagd werd over het lang uitblijven 
der rondzendingen, waaraan door het bestuur zooveel mo
gelijk tegemoet zal worden gekomen. 

Na nog eenige kleinere opmerkingen sluit de voorzitter 
de vergadering, waarna wordt overgegaan tot een gratis ver
loting. Deze had een uitermate gezellig en vlot verloop, zoo
dat een ieder weivoldaan en eenige zegels of series rijker 
huiswaarts keerde. P. G. 

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

Rondzendingsdienst. 
De rondzendingsdienst is overgedragen aan den heer ir. P. 

van Hemert, Oostduinlaan 39, Den Haag. Boekjes voor de 
laatste rondzending voor het begin der vacantie moeten zoo 
spoedig mogelijk worden ingezonden. 

Nieuwe leden. 
W. J. C. Kau, Den Haag. *) 
A. Vegter, Assen. 
P. van Houten, Eindhoven. 

*) Komt reeds onder de „Nieuwe leden" in het Aprilnum-
mer voor. m A D V E R T E N T I Ë N 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

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

in gelijke waarde. 
Ik behandel mancoiijsten van Bosnië, Hon
garije, Oud-Oostennjk, Veldpost, tegen mo
derne complete series van Nederland en geef 
aan ongebruikt de voorkeur. Ik verzoek 
eerstzendmg. 
L. von Halasz, Del ibabstrasse 2 9 , 

Budapest. (j8$) 
(Lid van „Breda", Ned. Ver. v. Postz. enz.) 

O S T R O P Ä 
speciaal tentoonstellingsblok van 4 ze
gels, ook met speciaal stempel, gebr , 
I st f 1,20 
10 st f IO,JO 
Porto extra. Vooruitbetaling op giro 
86326 van H. D R E Y F U S S , 
Anna Vondelstraat 3 , Amster
dam. (Lid „Hollandia") (612) 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD: 
K I I v O ^ V A A R : i) NEDERLAND (met weinig buitenland) 

2) BUITENLAND ( „ ., Nederland) 
J V I A S B A W A A R : Allergewoonste soorten van NEDERLAND 

en NED -INDIE, afgeweekt en gesorteerd, 
per 1000 of 100 000 per soort, liefst gebundeld (617) 

Postzegelhand«) R. KORMOS, Van Solmsstraat 21, DEN HAAG. 

Prüs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postz. w. niet in bet. gen. 

■ ■ H OV£RZEEVERZAMELAARS. ■ ■ ■ 
Uit groote collectie worden zichtzendingen 
ook volgens mancolijst gemaakt. Lage prijzen. 
Extra korting bij flinken aankoop Alleen prima 
kwaliteit. Von Seventer's Postzeg«lhandel, 
Keizerstraat hoek Visschersdijk, Rotterdam C,. 
mÊÊÊÊ^^mm (s^ )̂ ^ — — ■ 
3 8 Pract ische W e n k e n , van Dr. B. 
geill., met 5 mancoiijsten, fr. jo c Voor 
ab. op Postzegelnieuws gratis Ned. en Kol. 

p. 100 te koop gevraagd. 
R KINGMA. Villa Philatelie, Apeldoorn. 
Telefoon 3536, Postrekening 99018. {567) 

S T E M P E L S . Ik zoek relatien voor 
ruil, koop en verkoop van alle soorten 
stempels op Hed. Postzegels. Ik heb zeer 
uitgebr. verzamel., doch mankeer natuurlijk 
ook nog enkele kl. rond en gr. rond stempels, 
enz Nummerst. bijna compl. en gr, voorraden. 
J. V. d. HORST Kwartelstr.49 Utrecht. (613) 

Te koop gevraagd 
H o l l a n d s c h e k l l o w a a r , allergewoonste 
en betere, alsmede afgeweekte en gesorteerde 
zegels van Nederland en Kolomen, per 100, 
1000 en meer  Aanbiedingen aan 

Postzegelhandel J . Prent & Co , 
Sneeuwklokjesstr . 18, Den Haag.(6l8) 

T e koop g e v r a a g d : 
2V2 d. Jubi leumzegels van Engeland 

gebruikt, per 100 of 1000, 
Prijsopgaaf aan P. Gordon, c/o Mr. J o y c e , 
Camberwe l l Rd. 116, London, S . E . 5 . 

(620) 

Prijzen in Belg ische Francs ! I 
België, Belg. Congo, Luxemburg en Frankrijk 
steeds compleet in voorraad.  Ben steeds 
kooper van BELGISCHE weldadigheidsseries. 
J. Boekdrukker, Rue des Allies 73, 
Brussel. Telephone 44.59.76 (61$) 

TE KOOP GEVRAAGD: per 10 en 100, 
D U I X S C H I v A N D 2 S P f . gebruikt, 
van „Koloniaal"herdenking, „HindenburgRouw" en 
„Saarherdenkinguitgiften". — Brieven met prijsopgaaf: 
R. KORMOS, Van Solmsstraat 21, Den Haag. (616) 

VLIEGPOST- EN 
GELEGENHEIDSZEGELS 

O N C Z E N D I N G van boekjes met 
uitsluitend vl iegpostzegels en R O N D 

Z E N D I N G van uitsluitend vhegpost , 
gelegenheids ,we ldadighe idszege ls , 
enz. van Europa. Bij eventueele d e e l  

name (schriftelijk) s.v.p. opgave van 
referentiën van aangesloten V e r e e n . 
J . van H O L T E N , Linker R o t t e k a d e 4 8 , 

Rotterdam. (éio1 

P O S T Z E G E L B O E K J E S N O O D I G ? 
Vraagt bemonsterde offerte aan 

T. D E J O N G Tzn . , Z E I S T , 
2 e Dorpsstraat 3 0 b . 

^ Z e e r v o o r d e e l i g . -^ 
(607) 

Tekst van. deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 
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De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
van 3 5 jaar systematische aankoopen. 

Neder land 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 

3 5 Southamptonstreet, 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZENDINGEN. 

Strand, London W.C. (̂ 35) 

Philatelie en Geschiedenis. 
Zeestraat 40. 's-GRAVENHAGE. Postrek. 188282. 

Complete serie, zestien deelen, philatelistisch-historische 
geschriften, van de hand van Mr. J. H. van Peursem, f 9,—. 
Verschillende nummers zijn vertaald in het Spaansch, 
Engelsch, Fransch en Duitsch. 

Laatst verschenen deel: President Masarijk f 0,30. 
No. 1 (Hawaii) en No. 5 (Volkenbond) zijn vrijwel 

uitverkocht; exemplaren van deze werkjes ruilen wij voor 
de nummers 8 (da Gama), 9 (Cook), 10 (Columbus), 
13 (San Martin), 14 (Bolivar) en 15 (Willem van Oranje). 

PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAGE. (614) 

L ôt „Rhi lepartout" . 
Circa 2000 alle verschillende postzegels, zeer 
bijzondere inhoud. Franco aangeteekend f 10,35. 

Dit lot is in Ned.-lndië verlirijgbaar bij 
W. F. de Nieuwe, Oro Oro Dowo 161, Malang. 

Nederland, Nrs. 1, 2, 4 en 5, 4 stuks, f 2,— 
„ Nrs. 1,2, 4 en 5, minder mooi, 4 St. f 1,— 

Nrs. 7, 8, 9, 10 en 11, 5 stuks f 3,75 
„ Nrs. 7 en 8, 7 stuks, typen en tand. f 1,— 

350 verschillende Nederland en Koloniën, 
waarbij goede nrs. f 10,— 

.Collectie in 2 groote Schaubek-albums in prima staat 
(nieuwe f 24,—) met min. 4500 verschillende zegels, 

particulier verzameld, franco huis f 35,— 
1000 versch. Zuid-Amerika, in boekjes f 20,— 
1000 versch. Engelsche Koloniën, in boekjes f 30,— 
Zichtzendingen betere zegels aan serieuze verzamelaars. 
Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het 
bedrag op onze girorekening 118330 of postwissel. 

Postzegeihandel „THE mM\ 
Hoooendijk 142, Zaandam, (eos) 

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) 

De Haagsche Postzegel Handel 
Noordeinde 196, DEN HAAG, Giro 11O104, 

BIEDT AAN: 
Nederland, 1927. Roode Kruis, compleet £ 0,45 

1927. Weld, ongebr., compleet f 0,40 
1927. idem in roltanding £ 0,50 
1933. Vredeszegel f 0,02; 100 st £ 1,25 

„ 1934. Curacao Herdenk. , 2 si. £ 0,10 
per 10 series f 0,75 

1934. Emma, per 10 séuks £ 0,30 
P o r t 1906, 50 c.=l gld., echt gebr. £ 3,50 
P o r t 1924,10 c. en 12y2 c tête=bêche 

2 paren £ 0,45 
„ 1925. Pos tpakke t Verr. zegels, 

11/221/2 c. en 15/171/20. per serie £ 1,65 
70 c , No . 234 £ 0,10; 10 stuks £ 0,80 

N . O . I n d i ë 1923. Jub. 1 Gld., 1 0 c . ; p e r l O s t . £ 0,75 
1923. Jub. 21/2 gld., per stuk £ 2,— 
1928. Luchtpos t No. 1=5**, compl. £ 2,25 

Suriname 1927. Groene Kruis , compleet £ 0,25 
1927. Brandkast , compleet £ 1,40 

„ 1931. Do=X serie, compleet £ 9,50 
„ 1931. idem echt gebruikt, op brief £ 12,— 

enz., enz. 
Enorme sorteering. Zeer lage prijzen. (529) 
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Zoowel de frankeer als de luchtzegels zijn in dezelfde tee
kening als de thans koerseerende typen, voorgeschreven bij 
decreten van 21.1.1915 en 1.2.1930 resp., evenwel op Security
paper. \ ' ~ ' 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Op 29 dezer wordt te San Diego (Californië) de „Pacific 

International Exposition" geopend, voor welke gelegenheid 
een speciaal zegel verschijnt. 

ZWITSERLAND. * , . . ■" "   ^ " 
Van de ProJuventute zegels van 1934 werden de votgende 

5 rappen 2.689.146; 10 rappen 3.621.527; 20 rappen 2.857.189: 
30 rappen 998.608 stuks. 

V. B. 

Nederland 
en 

Overzccsche 
Gewesten 

NEDERLAND. 
De IK cent in gryze kleur. 
De nieuwe oplaag van de IJ^ cent zal, naar een persbe

richt meldt, worden aangemaakt in grijze kleur. Deze zegels 
zullen op de postkantoren verkrijgbaar worden gesteld, zoo
dra de aanwezige voorraad zegels in roodlila kleur zal zijn 
uitgeput. , .V ' ^ i 

Aan de verzamelaarsloketten zullen de zegels reeds dadelijk 
na het gereedkomen verkrijgbaar zijn. 

Volledigheidshalve vermelden wu hier Dienstorder H 289 
van 8 Mei: „Frankccrzegels van l'A cent. 

1. Zoodra de voorraad frankeerzegels van IK cent in de 
roodlila kleur bij den controleur zal zijn uitgeput, zullen de 
zegels van deze waarde in grijze kleur worden uitgegeven. 

2. Met den verkoop van de nieuwe zegels mag op de kan
toren met worden aangevangen, voordat de voorraad in de 
tegenwoordige kleur is verkocht. Een uitzondering behoort 
te worden gemaakt voor wat betreft den verkoop aan de 
loketten, opengesteld voor verzamelaars. Aan deze loketten 
kunnen de nieuwe zegels na ontvangst dadelijk verkrijgbaar 
worden gesteld." Jfj^f* 

De oplagen der degels mèt nieuwe 2zijdige roltanding. 
Van het Persbureau der P.T.T. ontvingen wij een opgave 

van de aantallen frankeerzegels, die met de nieuwe twee
zijdige roltanding (hoekroltanding) zijn uitgegeven. De op
laag kon niet voor alle waarden met zekerheid worden op
gegeven; de hier volgende aantallen zijn echter zeer nabij 
de werkelijkheid. 

% cent 318.000, 5 cent 606.800, 
1 cent 97.800, 6 cent 1.951.200, 
IK cent 2.452.400, 10 cent 100.000, 
2 cent 440.800, 20 cent 237.800, 
2K cent 628.200, 21 cent 107.800, 
3 cent 107.800, 30 cent 107.200, 
4 cent 255.200, 50 cent 116.800. 

Zooals bekend worden sinds geruimen tijd geen zegels met 
roltanding meer aangemaakt, zoodat deze aantallen dus als 
de definitieve zijn te beschouwen. Rariteiten zijn er niet bij, 
dit was ook niet te verwachten. 

Oplaageijfers NederlandCurasaozegels. 
Naar het Persbureau der P.T.T. ons mededeelde zijn van de 

beide het vorig jaar uitgegeven herdenkingszegels de volgende 
aantallen verkocht: 

6 cent: 23.530.749, 
12K cent: 2.332.405. 

Einde geldigheid Crisiszegels. 
Wij brengen in herinnering dat de geldigheid van de Crisis

zegels (5 cent lila en 6 cent blauw), uitgegeven in April 1934, 

op 31 Mei a.s. eindigt. Na dien datum ziJn de zegels dus niet 
meer voor frankeering te gebruiken. 

De opbrengst der kinderzegels. 
In de afgeloopen maand is de opbrengst bekend gemaakt 

van de laatste serie kinderzegels. Deze was bruto ƒ 119.013,73; 
met de opbrengst van de speciale kaarten, enz., is dit bedrag 
ƒ 144.412,28. 

De Dagbladpuzzle heeft hiertoe een bedrag van ruim f 2500 
bijgedragen. 

Na altrek van alle kosten blijft als netto-opbrengst voor 
het misdeelde kind ongeveer f 134.000 over. 

In 1933 was de netto-opbrengst van de kinderzegel.? 
ƒ126.100, in 1934 bruto ƒ127.700. 

Nieuwe oplaagletter. 
20 cent N. 

Nieuwe „etsingnummers" en tandingen. 
5 cent R: L 467, tanding Gl. 

R 467, „ Gl. 
10 cent I : L 453, „ Gl. 
20 cent N: 468, „ Gr. 

Wij gebruiken ditmaal het woord „etsingnummer" inplaats 
van „plaatnummer". Er was al eens onze aandacht op ge
vestigd dat men ter drukkerij de nummers, die op de zegelvel-
len van de koerseerende uitgifte voorkomen, niet met plaat-
nummers betitelde, maar welk woord daarvoor gebruikt werd 
was ons niet bekend. Vandaar dat wij ons tot dusver aan het 
klassieke woord „plaatnummer" gehouden hadden. In een 
officieel schrijven van den Controleur der postwaarden te 
Haarlem worden deze nummers met „etsingnummers" be
titeld, en wij zullen ons dus voortaan aan de officieele be
naming houden. 

Zooals bekend worden de rotogravure-zegels niet van vlakke 
platen gedrukt, maar van koperen cylinders, waarin de ze-
gelbeelden, de oplaagletters en de telcijfers worden geëtst 
(de randlijnen en het nummer worden erin gegraveerd). De 
beteekenis van de nieuwe naam is dus duidelijk. 

De z.g. rakettenpost. 
Het medegedeelde op bladz. 70 van het vorige nummer 

bracht ons een brief van den heer K. Roberti Jr., secretaris 
van de „Nederlandse Rakettenbouw", welke brief hier onver
kort volgt, met weglating van den gebruikelijken beleefd-
heidsaanhef. 

's-Gravenhage, 25 April 1935. 
Van bevriende zijde ontvingen wij Uw artikel over z.g. Ra

kettenpost. Daar U dit schrijft onder de rubriek Nederland, 
vermoeden wij dat hiermede bedoeld zijn onze postraketten. 

Uw artikel wekt den schijn alsof het onze bedoeling zou 
zijn geweest imitatiepostzegels uit te geven. Dit moeten wij 
ten stelligste tegenspreken. Wat wij hebben uitgegeven, zijn 
niet anders dan sluitzegels geweest en meest bedoeld, om onze 
leden, die hierom gevraagd hebben, een herinnering te geven 
aan de proeven, die geweest zijn. Bijgaand vindt U één dezer 
sluitzegels. Zoals U kunt zien is er zelfs nog op vermeld de 
aanduiding „sluitzegel". 

Dat de couranten spreken van postraketten, is vrijwel van
zelfsprekend. Postraket is een gelijksoortige uitdrukking als 
gebezigd voor „Postbus", „Postzak", „Postvliegtuig" en derg. 

Verder willen wij nog mededelen, dat het nooit in onze 
bedoeling heeft gelegen of ligt, om een bepaalde groep van 
de bevolking, die zich bezighoudt met verzamelingen aanleg
gen van zegels, tegen ons in het harnas te jagen. Daarom 
hebben wij dan ook besloten om van nu af aan onze raketten 
niet meer beschikbaar te stellen voor briefvervoer, tenzij het 
hoofdbestuur der P.T.T. mocht overgaan tot ingebruikname 
van onze uitvinding. 

Wij hopen door deze uiteenzetting medegeholpen te hebben 
een misverstand uit de wereld te brengen en U hiermede van 
dienst te zijn geweest. 

Noot der Redactie. — Wij stellen ons voor in het volgend 
nummer in een uitvoerig artikel terug te komen op deze 
aangelegenheid. En waarin belangstellenden dan op goede 
gronden gewaarschuwd zullen worden tegen de diverse rakêt-
zegel(?) Produkten. 
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NED.INDIE. 
Ook hier tanding IVA ■ 12J^. 
Naar onze correspondent bericht is in Indië tiet portzegel 

van 10 cent met de nieuwe kamtanding 13 J4 : 1234 versche
nen, de tanding die tegenwoordig ook voor de Nederlandsche 
post en portzegels worden gebruikt. Het was te verwachten 
dat de Indische portzegels zouden volgen. 

In Suriname en Curagao zal de nieuwe tanding waarschijn
lijk niet zijn intrede doen, in verband met andere velgrootte 
(100 inplaats van 200 zegels). 

Nieuwe etsingnummers. 
In hetmagazijn der Indische P.T.T. werden de volgende nog 

niet bekende nummers van de koerseerende serie aangetrof
fen: 

.2 cent: R 36, 4 cent 34. 
Voor de beteekenis van het woord „etsingnummers" zie men 

onder Nederland. 
Afwijking. 

In het Maartnummer werd neven
staand zegel afgebeeld (opdruk 20 op 
2234 cent), met een lijn onder de ge
heele waardeaanduiding in de kleur van 
den opdruk. Hierover schrijft ons de 
heer Van Otterloo, dat hij drie strips 
bezit van drie zegels met rechtervel
rand, waarop telnummer 11. Op elk van 
deze strips heeft het eerste (linker) ze
gel deze fout, zoodat die moet ziJn voor
gekomen op zegel 97 van het vel. De 
oplaagletter der vellen was B. 

Gewijzigde bepalingen uitgifte postwaarden. 
Op 1 Januari 1935 zijn de bepalingen van het Postcongres 

te Cairo 1934 in werking getreden. In Indië is van die gele
genheid gebruik gemaakt om de wettelijke bepalingen voor 
den postdienst geheel om te werken en waar mogelijk te ver
eenvoudigen. Van belang daarvan is de volgende wijziging. 

In art. 15 van het Postreglement 1925 staat o.a.: „Door 
den GouverneurGeneraal wordt geregeld het in en buiten ge
bruik stellen van de wijze van uitgifte en gebruik van de 
frankeer en portzegels, gezegelde briefomslagen, enz." 

Artikel 16 van de nieuwe Postordonnantie 1935 luidt (punt 
7): „Het Diensthoofd (het Hoofd van den P.T.T.dienst) stelt 
bepalingen vast inzake het in en buiten gebruik stellen en 
den verkoop en het gebruik van de frankeer en portzegels en 
de gezegelde en andere formulieren." 

Het rechtstreeksch nut voor de verzamelaars van deze wij
ziging is gering, het gevolg is echter dat berichten omtrent 
uitgifte en intrekking van postzegels voortaan niet meer in 
het Staatsblad zullen worden vermeld, waardoor voor latere 
verzamelaarsgeslachten het opzoeken van de noodige offi
cieele gegevens zeer veel moeilijker zal worden. Wij hopen 
daarom geregeld in deze rubriek de beschikkingen van het 
Hoofd van den P.T.T.dienst te publiceeren, zoodat de be
wuste gegevens niet verloren zullen gaan. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
De nog voorhanden reclamekaarten van 50 c blauw ziJn 

ook van een tweeregeligen opdruk 35/c in rood, staande in 
een vierkant kastje, voorzien geworden. Tevens verschenen 
de onlangs uitgegeven nieuwe kaarten van 35 c groen, met 
reclame links. Er wordt gemeld, dat die kaarten zoowel in 
klein als in groot formaat verschenen zijn, doch ik zag ze 
nog niet en weet ook nog geen reclames te melden. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

BRAZILIË. 
Mijn mededeeling in de 

Maartaflevering blijkt, nu 
Bern tot de uitdeeling over
ging, onvolledig te zijn. Ik 
voeg derhalve, wat het post
blad betreft, daaraan het vol
gende toe. Aan de binnenzijde 
zijn op 1234 cm. 21 blauwe 
lijnen aangebracht; op de 
achterzijde zijn twee schuin 
oploopende lijnen voor het 
adres en den naam van den 
afzender aanwezig, waaronder 
in een soort monogram de 
dooreengestregelde letters C 
en M geplaatst zijn, waarvan 
de beteekenis niet duidelijk is. 

Er zijn totaal 10 briefkaar
ten verschenen, echter in 
slechts 3 typen. De kaart welke 
ik Maart het eerst beschreef 

en in de kleuren blauw, rood, 
violet en groen verscheen, telt maar 4 adreslijnen en niet 5. 
Het 2de type is hiernaast afgebeeld; dit verscheen ook in vier 
kleuren: blauw, bruin, violet en groen. Van het 3de type, 
waaromtrent toen nog geen bijzonderheden bekend waren, 
volgt hier ook nog een teekening, welke veel op een zoekplaat
je, waar zijn de fndianen? glijkt. Hiervan slechts twee kleuren: 
zwart en blauw. Al deze kaarten zijn uitgegeven ter eere van 
het bezoek van den president van Uruguay aan Brazilië. 

DUITSCHLAND. 
De briefkaart van 6 pf., voor binnenlandsch gebruik, met 

Hindenburg medaillon, verscheen nu in donkergroene kleur 
op lichtroomkleurig, doorschijnend karton. 

Afbeelding 9 van de 53ste reeks prentbriefkaarten 6 pf bruin 
is nog altijd niet verschenen en wordt nu gelijk met de nieu
we serie van 1935 verwacht, waarvan reeds 9 het 
licht zagen en wel met afbeeldingen van 1 en 2) Braunschweig, 
3) Wildbad, 4 en 5) Bad Eister, 6) Angerburg, 7) Döbeln, 8 
en 9) Wildbad. Zij vormen dus het begin van serie 54, zijn 
wederom in bruinen diepdruk, met het Hindenburg medaillon 
van 6 pf gedrukt. 

Ostropa heeft nog twee privaatomslagen laten aanmaken 
van 12 pf rood en 25 pf blauw met afbeeldingen op de ten
toonstelling betrekking hebbende. Steeds nog het Hinden
burgmedaillon in den stempel. 

Voorts zijn nog privaat enveloppen van 8 pf (Hindenburg) 
oranje te melden, welke, zooals men miJ meldt, een collecteur 
van staatsloterijen heeft laten maken om door personen, die 
van hem loten (op zicht?) ontvingen gebruikt te worden voor 
de terugzending. 

EGYPTE. 
De poststukken zullen in het vervolg gedrukt worden in 

eigen beheer der Egyptische postadministratie, hetgeen blijkt 
uit het drukkersmerk, dat onder de klep van de als eerste 
uitgave verschenen enveloppe voor aangeteekonde stukken 
van 15 mill, blauw op roomkleurig papier te melden is. Dit 
merk luidt Survey of Egypt in het Engelsch en Arabisch. 
Overigens zijn in kleur en druk van den tekst verschillen op 
te merken met de omslagen, welke voorheen bij Harrissons 
& Sons in Londen gedrukt werden. 
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ESTLAND. 
De briefkaarten hadden tot nu toe een dikke lijn onder de 

vierde adreslijn. Dit is veranderd en voortaan draagt de 5de 
lijn die onderstreeping. Voorloopig zijn nog pas te melden de 
kaarten van 5 en van 5 f 5 senti rood en die van 12 s 
karmijn; alle op roomkl. karton. 

FINLAND. 
De vereeniging Kultatähka (in het Zweedsch Guldaxet of 

in het Nederlandsch Goudaar) heeft ter bestrijding van de 
tuberculose onder arme vrouwen gedaan weten te krijgen 
dat een weldadigheidsbriefomslag van 2 m. met een toeslag 
van 50 p. uitgegeven is geworden. De stempel, in lila op wit 
papier, vertoont de kop van de vrouw van den Finschen 
Staatspresident, Mevrouw Ellen Swinhuvud, omgeven door 
een versiering met aren. 

GIBRALTAR. 
Door Bern werd verdeeld een briefomslag in de afmetingen 

94 X 120 mm van 2 p. grijs met in den ronden stempel, in 
hoogdruk Koning George naar links. Het papier is wit. 

MEXICO. 
Ook hier blijkt, nu ik de Bernsche zending onder de oogen 

krijg, dat mijn opgave in het Maartnummer, onvolledig was. 
Ter completeering vermeld ik een briefomslag van 5 c. bruin, 
verkoopprijs 6 c ; een kruisband van 2 c.groen op geel papier; 
een luchtpostblad van 15 c. zwart; een gewone briefkaart van 
4 c. rood en een dito voor den vliegdienst van 10 c. donker
bruin. fc_ , _^ 

De stempels komen alle overeen met die der postzegels. 
ZUIDAFRIKA. 
Het ligt blijkbaar in de bedoeling een geheel nieuwe serie 

poststukken te doen verschijnen. Om mede te beginnen zijn te 
melden: een enveloppe van 1 d. rood op wit glad papier, 
formaat 120 : 95 met het schip van de zegels in den stempel. 
De landsnaam in twee talen; boven staat postage, onder 
in het Afrikaansch Posseel. Voorts een omslag voor R brie
ven van 4 d. blauw formaat 152 : 94. De stempel, een kraal, 
in vierhoek op de sluitklep aan de achterzijde. Ten slotte een 
briefkaart voor het binnenland van % d. groen en zwart, 
steenbok in den stempel, zwarte tekst op roomkleurig karton. 
Ook hier de landsnaam in twee talen. 

NEDERLAND. 
In aansluiting aan de mededee

ling in het vorig nummer kunnen 
wij berichten dat de bloementen
toonstelling te Boskoop geduurd 
heeft van 10 t. m. 28 April 1935. 
Daar geposte stukken werden ver
nietigd met een dubbelringstempel 
BOSKOOP BLOEMENTENTOON
STELLING, in den verkorten balk 
de datum, b.v. 10 APR. .35, ,ink 
violet. 

Met ingang van 1 Mei 1935 is gevestigd het postagent
schap ArnhemUtrechtscheweg. 

Ook AmsterdamC. S. heeft gedurende April eenige dagen 
^e^tempeld met den Emmabloemreclamestempel gemeld van 
s Gravenhage en Rotterdam. 

Groningen. In den machinestempel met rechts staande tekst 
.Postzegels rechts enz.", kwam begin Mei een nieuw enkel
•ing datumrondje als van meerdere groote steden bekend. 

r. K. RïETPIJK. ZICHTZENDINGEN. 

NED.INDIE. 
Van den heer R. E. P. Maier mochten wij in dank de vol

gende nog onbekende K. P. M.stempels ontvangen: 
naamstempels: VAN LANSBERGE met aankomststempel 

Soerabaja 2.6.33, S.S. MERKUS/11 OCT. 1927 met aankomst
stempel Weltevreden 11.10.27, 21 MAY 1933/S.S. van NECK. 

Ovale stempels met omschrift KONINKLIJKE PAKET
VAART MAATSCHAPPIJ S.S. Sleet v/d beele, idem SS. van 
OUTHOORN. 

Van dr. Benders vernemen wij nog het volgende omtrent 
de nieuwe Indische stempels. 

De nieuwe stempels zijn tot nu toe verstrekt aan: Ban
doeng, BataviaC, Batavia, Djokjakarta, Makasser, Medan, 
Menado, Padang, Palembang, Semarang, Soerabaja, Solo en 
Tandjongpriok, en aan het vliegveld Bat.C. 

Stempel „Port Betaald". Met ingang van 1 April j.l. is 
ten behoeve van de correspondentie, uitgaande van het Hoofd
bestuur P.T.T. (in Indié) ingevoeld den tweeregeligen stem
pel in langwerpigen achthoek HOOFDBESTUUR P.T.T. PORT 
BETAALD. Deze stempel treedt in de plaats van een post
zegel en is dus een soort baarfrankeering; het wordt niet ge
bruikt voor stukken, die door het Hoofdbestuur portvry ver
zonden worden. De stempel wordt dus afgedrukt op dié stuk
ken, welke normaal door het Hoofdbestuur van frankeerzegels 
zouden zijn voorzien. 

parlteep._ , 
NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Rotterdam. 
De baarfrankeeringsmachine te Rotterdam heeft ■— ver

moedeliik de geheele maand — in April gestempeld met 
maandcijfer VI i.p.v. IV, een fout, die blijkbaar niemand 
van het bedienend personeel op geen enkele van de duizenden 
afdrukken ooit bemerkt heeft! 

Francotyp. 
Machine 160 XIV. 
In de machine van Ruys' H. V. te 'sGravenhage werd in 
April een nieuw cliché links opgenomen: OMZETBELAS

TING / MACHINALE / VERREKENING / MET DE / 
TAXOGRAPH. Tusschen de stempels als type XII. 

Machine 177 V. 
Gedurende de eerste helft van April was deze machine van 

Ruys' H. V. te Utrecht zonder cliché's in gebruik bij de N.V. 
Houthandel Jongeneel, ter vervanging van de waarschijnlijk 
ter reparatie opgezonden eigen machine 168. 

Machine 193 XXIL 
In de nieuwe C3Bmachine van Ruys' H. V. te Amsterdam 

kwam links een nieuw cliché in gebruik: Geruischloos / MET 
/ BEHOUD VAN ALLE / BESTAANDE VOORDEELEN / 
(afb. schrijfmachine) / DE Silent L. C. SMITH. 

Machine 248 II. 
De N.V. AgfaPhoto (v/h. O. Tanger) te Arnhem ge

bruikt sedert Maart 1935 als nieuwe reclame in haar machi
ne tusschen de stempels het handelsmerk Agfa in een ruit. 

Machine 249 IVV. 
Het in het vorig nummer gemelde IVde type moet als Vde 

opgenomen worden, aangezien nader gebleken is, dat reeds 
lang twijfelachtige IVde type — oude stempels zonder re
clame links — toch ook bestaat en wel van Januari 1935. 

In April 1935 kwam wederom een neiuwe reclame in ge
bruik links van den datumstempel: VRAAGT / ZUIVERE / 
RIETSUIKERSIROOP / W. S. R. (Type VI). 
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Machine 386 IV. 
Ruys' H.V. te Groningen gebruikte eind April hetzelfde 

cliché links als boven vermeld is onder 193 XXII. 
Machine 440 IV. 
Sedert eenige maanden gebruikt de N.V. Bonda's Handel-

maatschappii links een nieuwe reclame: een rechthoek, waar
in hollende kippen, varkens enz. met bijschrift: PROVIMI / 
DE BASIS / VOOR / RATIONEELE VOEDING. 

Machine 552 II. 
Op en enveloppe van het Verkoopbureau der Excelsior-

storzuigers kwa mals cliché tusschen de stempels van deze 
machine voor: EXCELSIOR / STOFZUIGERS / Mij. TER 
VERVAARDIGING / VAN GASMETERS ENZ. / DOR
DRECHT. 

Machine 555. 
Model C3B, sedert 22 Februari in gebruik bij de N.V. Druk

kerij & Uitgeverij v/h. C. de Boer Jr. te Den Helder. Tus
schen de stempels als monogram CdBJ, links in schrijfletters: 
Costelijck/drukwerk/Baet/Immer! 

Hasler. 
Machine 607. 
Sedert 7 Mei zonder afdruknummer in gebruik te Leeu

warden met als afzenderscliché tusschen de stempels: COÖPE
RATIEVE / CONDENSFABRIEK / „FRIESLAND" / 
LEEUWARDEN. Links een vlag in cirkel, waarnaast FRIE-
SCHE VLAG, het geheel in een ruit, waaronder: Drinkt Uw 
koffie / met „Friesche Vlag" / . . . en met smaak. 

Machine 608. 
Sedert 3 Mei zonder afdruknummer in gebruik te Venlo 

met als afzenderscliché tusschen de stempels: Océ / L. VAN 
DER GRINTEN / VENLO. 

NED.-TNDIE. 
Machine 33. II. 
In de machine van de firma Van Dorp te Bandoeng kwam 

eenzelfde nieuw afzenderscliché in gebruik als in de te Se-
marang gebruikte machine 18 type IV. 

Machine 54. 
Uit een afdruk van begin Januari blijkt, dat deze machine 

in gebruik is bij de N.V. Harmsen Verwey & Co. te Soe-
rabava. Onder den waardestempel HARMSÈN, VERWEY & 
Co. N.V.; tusschen de stempels The Continental / Bodega 
Company. 

De Britsche luchtpostdienst op Australië. 
Uit knipsels uit Indische couranten, welke Dr. Benders zoo 

vriendelijk was ons toe te zenden, lezen v/ij nog de volgende 
bijzonderheden omtrent het postvervoer der „Qantss", de zus
ter-maatschappij der Imperial Airways, welke de geregelde 
vluchten Singapore-Australiè uitvoert. 

Het eerste retourvliegtuig: de „Arethusa" landde 14 Dec. 
1934 op Tjililitan en bracht 8 Engelsche ponden aan post uit 
Australië bestemd voor Batavia mede. 

Bij het vertrek nam dit vliegtuig driekwart kilo;;ram post 
voor Singapore en Europa bestemd, mode. Dit was de eerste 
postaansluiting te Batavia voor verzending per Imperial Air
ways. In vei'band met dit feit waren enkele postautoriteiten 
op het vliegveld aanwezig. 

De .,Arethusa" voerde uit Australië 556 kg. post (53967 
stukken) mede, bestemd voor diverse tussahenstations, doch 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

grootendeels voor Engeland. Deze groote hoeveelheid hield ver
band met de Kerstmail, en met het feit, dat verzamelaars bij 
dergelijke eerstvluchten steeds veel post plegen mee te zenden. 
Het verschil wordt ons eerst goed duidelijk als wij lezen, dat 
het tweede postvliegtuig slechts 8861 poststukken (in plaats 
van 53967!) van Australië naar Europa vervoerde. Om een 
idee te kriigen van de post, welke de eerste 3 maanden ver
voerd werd, diene het volgende lijstje: 

Heenvluchten: 
December 1934 (4 vluchten): te Batavia ontvangen 18.178 

kg., te Soerabaja 7.420 kg., van Batavia verzonden 2.733 kg., 
van Soerabaja 1.697 kg. 

Januari 1934 (4 vluchten): te Batavia ontvangen 14.076 kg., 
te Soerabaja 6.795 kg., van Batavia verzonden 2.439 kg., van 
Soerabaja 1.094 kg. 

Februari 1935 (5 vluchten): te Batavia ontvangen 15.510 
kg., te Soerabaja 9.669 kg., van Batavia verzonden 4.232 kg., 
van Soerabaja 1.267 kg. 

Terugvluchten: 
December 1934 (3 vluchten): te Soerabaja ontvangen 1.244 

kg., te Batavia 2.011 kg., te Soerabaja verzonden 0.141 kg., te 
Batavia 0.854 kg. 

Januari 1935 (4 vluchten): te Soerabaja ontvangen 0.716 kg., 
te Batavia 1.300 kg., te Soerabaja verzonden 0.217 kg., te Ba
tavia 1.212 kg. 

Februari 1935 (4 vluchten): te Soerabaja ontvangen 0.102 
kg., te Batavia 1.469 kg., te Soerabaja ontvangen 0.501 kg., 
te Batavia 1.397 kg. 

Door het gemiddelde gewicht ner poststukken op 5-10 gram 
te stellen, kan men dus gemakkelijk het aantal vervoerde stuk
ken berekenen. 

Behalve van Batavia en Soerabaja vervoeren de Britsche 
vliegtuigen ook nog post van en naar Laboean Hadji (Rem-
bang) en Koepang. Deze hoeveelheden zijn natuurlijk maar ge
ring geweest. 

Een poststuk van de eerste retourvlucht, verzonden uit La
boean Hadji (Rembang) en gevlogen tot Athene, beelden wij 
heden af. Zooals bekend, was Griekenland het eenige land, 
waar men voor deze vlucht speciale poststempels bezigde. In 
tegenstelling met Britsch-Indië, waar de Nederlandsche 
vliagtuigen alle post in Karachi moeten uitladen en niet vooi 
binnenlandsch postvervoer gebezigd mogen worden, kunnen 
de Britsche vliegtuigen in Ned Indie wél voor binnenlandsch 
postvervoer gebruikt worden. Het extra luchtrecht per 20 
gram boven het gewone port verschuldigd, bedraagt in Ned. 
Indië: voor binnenlandsch verkeer 10 cent, naar Singapore 
15 cent, naar Port Darwin 45 cent, naar Bangkok 45 cent, 
naar Britsch-Indië 90 cent en naar Europa 105 cent. 

Voor blieven naar Europa v/ordt t/m. 5 gram een extra port 
van 60 cent g heven en t /m. 10 gram ƒ 1.—, zoodat de tarie
ven aanmerkelijk booger zijn dnn bij verzending per K.L.M. 
Dit vindt zijn verklaring eenerzijds hierin, dat in de Britsche 
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gebieden de luchtpost-tarieven over eenzelfde traject voor de 
K.L.M, ook hooger zijn dan voor de Imperial Airways, en 
anderzijds omdat de posterijen aan deze luchtvaartmaatschap
pij per gewichtseenheid een hoogere vergoeding voor het ver
voer moeten geven dan aan de K.L M. 

De Kongovluchten. 
Met de eerste geregelde postvlucht der Belgische Kongolijn 

(23—28 Febr. 1935) werden vanuit Oostenrijk naar Colomb-
Béchar 22, Adrar (Reggan) 23, Ojao 21, Niamey 22, Zinder 21, 
Port Lamij 20, Fort Archambault 18, Libenge (Bangui) 19, 
Coquilhatville en Stanleyville 57, en Leopoldville en verder 73 
poststukken vervoerd. 

Met de eerste geregelde postvlucht der P'ransehe Kongolijn 
(2—7 Maart 1935) verzond Oostenrijk naar Alouef 16, El 
Goléa 16 en Brazzaville 46 poststukken. 

Zooals wij reeds verwachten zijn inedrdaad met deze vluch
ten vanaf Nederland eenige poststukken meegegaan, die ook 
de speciale afstempeling verkregen, alhoewel de Nederland-
sche Posterijen officieel eerst 14 dagen later meededen. 

De Katapultvluchten. 
Evenals voorgaande jaren zullen ook dit jaar weer katapult-

vluchten van de stoomschepen „Bremen" en „Europa" naar 
New York plaats vinden, waarbij de poststukken van een 
speciaal stempel zullen worden voorzien. 

De verzending vanuit Nederland vindt plaats den dag voor
afgaande aan het vertrek der schepen uit Cherbourg. De cor
respondentie moet zijn voorzien van een etiket „Per luchtpost, 
par Avion" en van de aanwijzing „Mit Vorausflug nach New 
York". Het extra luchtrecht bedraagt 40 cent per 20 gram. 

De tijdwinst is gemiddeld ongeveer 24 uur. 
De data der vluchten vindt men in het volgende lijstje: 
Bremen: vertrek Cherbourg 4 Mei, katapultvlucht 8-9 Mei. 
Europa: vertrek Cherbourg 11 Mei, katapultvlucht 15-16 Mei. 
Bremen: vertrek Cherbourg 22 Mei, katapultvl. 26-27 Mei. 
Europa: vertrek Cherbourg 1 Juni, katapultvlucht 5-6 Juni. 
Bremen: vertrek Cherbourg 8 Juni, katapultvl. 12-13 Juni. 
Europa: vertrek Cherbourg 22 Juni, katapultvl. 26-27 Juni. 
Bremen: vertrek Cherbourg 29 Juni, katapultvlucht 3-4 Juli. 
Europa: vertrek Cherbourg 10 Juli, katapultvl. 14-15 Juli. 
Bremen: vertrek Cherbourg 20 Juli, katapultvl. 24-25 Juli. 
Europa: vertrek Cherbourg 27 Juli, katapultv. 31 Juli-1 Aug, 
Bremen: vertrek Cherbourg 7 Aug., katapultvl. 11-12 Aug. 
Europa: vertrek Cherbourg 17 Aug., katapultvl. 21-22 Aug. 
Bremen: vertrek Cherbourg 24 Aug., katapultvl. 28-29 Aug. 
Europa: vertrek Cherbourg 4 Sept., katapultvl. 8-9 Sept. 
Bremen: vertrek Cherbourg 11 Sept., katapultvl. 15-16 Sept. 
Europa: vertrek Cherbourg 21 Sept., katapultvl. 25-26 Sept. 
Bremen: vertrek Cherbourg 28 Sept., katapultvl. 2-3 Oct. 
De nonstopvlueht naar Zuid-Amerika. 
De poststukken, waarop men door bemiddeling van de 

K.L.M, kon inteekenen en die met de nonstop-snelvlucht van 
Codos en Rossi per „Joseph Le Brix" van Frankrijk naar Zuid-
Amerika vervoerd zullen worden, kwamen inmiddels in het 
bezit der inteekenaren. Zooals men in de couranten heeft kun
nen lezen, waren de piloten midden boven de Oceaan wegens 
een motordefect gedwongen terug te keeren. 

Dank zij het feit, dat zij hiertoe tijdig besloten — hetgeen 
van grootera moed getuigt dan het „coute que coüte" door
vliegen, konden zij nog veilig te Praia op de Kaap-Verdische 
eilanden landen. 

RAID INTERROMPÜ > 
Le 47 Février 4935 ä 8''37 GMT 
par 7°40' de latitude Nord 
et 26*37' de longitude Ouest 

( 5 . 4 3 0 " " ' j 
Appareil ramene avec courrief ^ 

ä PORTO-PRA].A è 13 h. 30 G IH T 
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De speciale kaarten geven deze prestatie duidelijk weer. De 
zegels werden 16 Februari afgestempeld te Marseille-Gare-
Avion, en de stukken vertoonen voorts een afstempeling van 
17 Februari van Praia (Cabo Verde) terwijl een speciale af
stempeling aantoont hoe zwaar het de bemanning gevallen 
moet zijn terug te keeren; zij hadden reeds ruim 5000 K.M. af
gelegd! H. A. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 
VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MEI 1895). 

Van Heinde en Verre. 
Nederland. Eerstdaags zullen postbladen worden uitgege

ven van 3 en 12 K cent. Officieus vernamen wij dat er ook 
zouden komen met vooruitbetaald antwoord. Indien dit laatste 
bevestigd wordt zal zeker ook het formaat veranderen. De 
inrichting van het bestaande postblad van 5 cent is zeer on-
practisch; het vereischt eenige handigheid om het goed te 
vouwen of te openen zonder het aan stukken te trekken. 

Suriname. Met „cent" zijn van de portzegels eindelijk weer 
enkele waarden voor den dag gekomen, n.l. die van 20 en 
25 cent, beide in 3 typen. 

Mexico. De nieuwe uitgifte. — Lacht niet! De Heer 
S. Chapman bericht dat op den dag der uitgifte van de nieuwe 
zegels, 2 April, een muziekkorps ten 8 ure voormiddag zich 
ten postkantore had opgesteld, alwaar een nieuw loket was 
aangebracht om des te gemakkelijker de nieuwe uitgifte te 
kunnen slijten. Dit loket werd door den Directeur-Generaal 
Gochicon in propria persona geopend en de eerste zegels 
verkocht onder begeleiding van muziek!!! 

Die schoone, talentvolle 19e eeuw! 
Waarschuwing. 
Het lijkt ons niet onraadzaam tot voorkoming van mis

verstand het volgende onder de aandacht der verzamelaars 
te brengen: 

Zooals aan de meesten wel bekend zal zijn, worden de 
postzegels der eerste uitp-ifte van Nederland gedrukt aan 
's Rijks munt te Utrecht. Behalve de definitieve kleuren zijn 
toentertijd vervaardigd essais van de verschillende waarden 
en zoo o.a. van den 10 cent, voor zoover ons bekend, in blauwe 
kleur. 

De Hr. Joh. A. Moesman te Utrecht is enkele dagen in het 
bezit geweest van de plaat der postzegels van 10 cent en 
heeft hiervan afdrukken gemaakt in zwart, rood, blauw, bruin 
en groen. Tot onzen spijt heeft de Hr. Moesman deze zegels 
in den handel gebracht zonder daarop te vermelden, wat het 
waren; terwiil de Hr. D. E. Sehreuders een groote partij 
van die zegels heeft gekocht. Voor hem, die de essais kent 
is het niet moeilijk deze nadrukken daarvan te onderscheiden. 
Eerstens toch missen deze laatste het watermerk, terwijl ze 
bovendien veel slechter uitgevoerd zijn wegens het afgesleten 
zijn van de plaat. Een ieder zij echter voorzichtig en schaffe 
zich deze nietswaardige zegels niet aan, die tot niets anders 
kunnen leiden, dan tot 't in discrediet brengen van onze 
Hollandsche postzegels. We hopen dan ook dat de Hr. Sehreu
ders, die daartoe door het Bestuur der Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegelverzamelaars is aangeschreven, gehoor 
zal geven aan het verzoek van genoemd Bestuur en den 
verkoop dezer zegels zal staken. 

A. H. V. d. Berg en Joh. G. Haas. 
B. 

PORTRETGALLERIJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Van vriendelijke zijde maakt men er mij op attent, dat ik 
in biografie No. 9, van Adolf Friedrich van Nassau heb gezet, 
dat hij stamde uit de Katholieke tak van het huis Nassau. 
Dit blijkt niet juist te zijn. 

Van andere zijde vraagt men mij, waarom ik niet in de 
volgorde heb opgenomen hertogin Maria Teresa de Alba, 
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welke wij kennen van de Goya-serie van Spanje. Om de een
voudige reden, dat deze persoon niet als zoodanig is afge
beeld, doch uitsluitend als beroemd schilderstuk van Goya. 

Bovendien kan ik hierbij meedeelen, dat ik niet opgenomen 
heb die personen, welke uitsluitend zii'n afgebeeld op NIET 
officieel uitgegeven zegels. Bv. Julio Prestes de Albuquerque 
en José P. Guggiari, welke wij zien op de zegels van Paraguay 
van 1930. Deze zegels waren gedrukt en zouden worden uit
gegeven op den dag van het bezoek van Albuquerque, presi
dent-elect van Brazilië, aan Paraguay. Dit bezoek ging niet 
door, aangezien een revolutie in Brazilië een ander staats
hoofd bracht. De geheele voorraad zegels is vernietigd, on 
zeer weinige exemplaren na, waarvan zich de beide verschil
lende kleuren in mijn bezit bevinden. 

Tenslotte deel ik nog mee, dat ik zal trachten steeds zoo 
spoedig mogelijk na verschijnen van zegels met tot heden nog 
niet afgebeelde personen, welke alfabetisch reeds zijn gepas
seerd, een korte biografie te geven, welke dan met een 
,,a" nummer wordt aangeduid, zooals bv. hieronder de num-
8a en 16a. 

Ps. 
8a. Jane ADDAMS. 
Geboren op 6 September 1860 te Cedarville (III.) nam zij 

reeds op ieugdigen leeftiid deel aan den striid voor de rech
ten van de vrouw. In 1889 stichtte zij te Chicago het Hull-
House, een instelling ter behartiging van de opvoeding en 
de opleiding van de vrouwen, die aan het openbare leven 
deelnemen. Zij schreef o.a. „The Spirit of Youth and the City 
Streets", „Twenty Years at Hull House", „The Long Road 
of Woman's Memory" en in 1930 „Second Twenty Years at 
Hull House". Sinds 1915 is zii voorzitster van de ..Internatio
nale Vrouwenliga voor Vrede en Vrijheid". Zij behoort tot 
de meest eeprononceerde feministen en Suffragetten der Ver-
eenigde Staten. 

Haar beeltenis komt voor op: Turkye, 1935, 12y, K. 

WVMVPOTWi«« ! 

16a ALBERT. 
Weinige maanden na den dood van Koning Albert I der 

Belgen, werd als derde kind uit het huwelijk van den jongen 
Koning Leopold III en Konin^rin Astrid een zoon geboren. In 
den laten avond van 6 Juni 1934 werd het prinsje op het slot 
Stuyvenberg te Laeken geboren; zijn naam werd dadelijk 
vastgesteld op Albert, als herinnering aan zijn onvergete-
lijken, groeten voorvader Koning Albert. 

Vermoedelijk is het prinsje de jeugdigste persoon, die op 
de postzegels der wereld voorkomt. 

Zijn beeltenis komt voor op: België, 1935, kinderzegels. 
23. § Joaquim Mousinho de ALBUQUERQUE. 

Geboren te Batalha in 1855, trad hij in dienst van het Por-
tugeesche leger en werd naar de koloniën gezonden. Hij 
bestreed o.a. den negerkoning Gunrjunhana in 1895 en ver
sloeg hem in meerdere slagen. O.a. op 21 Juli 1895 bij Ma-
conteute, op 19 en 20 October bij Mujen^a, op 7 November 
bij Coolela, op 28 December bij Chaimite, op 1 Januari 1896 
bij Ibrahimo, op 6 Maart bij Mucuto-Muno en op 7 Mei bij 
Naguema. 

Daarna werd hij benoemd tot kamerheer van de prinsen 
Luiz, Filipe en Manoel, doch pleegde in 1902 zelfmoord. 

Zijn beeltenis komt voor op: Mozambique, 1930, 50 ets. 
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24 § Matias de ALBUQUERQUE. 
Goboren in 1609, trad hij in dienst van het leger der Bra-

gangas en streed tegen de Spaansche overheersching. Vooral 
aan zijn toedoen was het te danken dat het oude Koningshuis 
op den troon kon worden hersteld: in den slag bij Campo 
Mayor, in het jaar 1644, bevestigde hij Joao IV in zijn rech
ten. Albuquerque, inmiddels tot de hoogste rangen gekomen, 
overleed vermoedelijk in het jaar 1646, wellicht in 1647. 

Zijn beeltenis komt voor op: Portugal, 1928, 4 Esc. 50. 
25 Augusto Severo de ALBUQUERQUE MARANHäO. 
Geboren op 11 Januari 1864 te Macahiba, voelde hij zich 

tot de technische wetenschappen aangetrokken. Hij studeerde 
aan de Polytechnische School te Rio de Janeiro en begaf zich 
daarna in den handel. Ook de politiek trok hem aan: In 1893 
slaagde hij erin gekozen te worden als afgevaardigde. 

Hij was vol enthousiasme voor het vliegwezen, tocmnaals 
nog geheel in opkomst. Hij liet een ballon vervaardigen, die 
hij, pacifist als hij was, „Pax" doopte. Deze ballon kennen 
wij van de vliegzegels van 300 Reis van 1929. Op 12 Mei 
1902 steeg hij met de „Pax" te Parijs op, vanuit het park 
Vaugirard. Toen hij gekomen was op ongpvfer 400 Meter 
hoogte, vloog de „Pax" in brand ten gevolge van een ont
ploffing van 2500 M''. waterstofgas, aangezien de uitlaatklep 
niet goed functionneerde. Evenals de mechanicien Sachet, 
vond de energieke Augusto Severo den dood. 

Zijn beeltenis komt voor op: Brazilië, 1929, 5.000 Reis. 
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26. Juan Ignacio ALDAMA. 
Hij werd in 1777 te San Miguel el Grande goboren uit 

rijke ouders. Overeenkomstig zijn maatschappelijke positie 
werd hij officier in het Spaansche leger in Me>äco; zoodoende 
ontving hij een goede vooropleiding voor zijn levensdoel: be
vrijding van Mexico. Toen in 1810 de priester Hidalgo den 
opstand proclameerde, schaarde Aldama zich onmiddellijk 
aan zijn zijde; de gewezen Spaansche cavaler'e-kapitein nam 
deel aan de conspiratie van Querétaro en hief samen met 
Hidalgo en Allende de vrijheidskreet aan. Hij was een van 
de kundigste tactiel van den opstand. In hoï; bekende optre
den van de „Monte de las Cruces" wees hij zich zelf aan als 
luitenant-generaal van het bevrijdingsleger. Met zijn vrienden 
werd hij echter het slachtoffer van het verlaad van Elizondo; 
gevangen genomen door de Spaansche troepen, werd hij op 
26 Juni 1811 te Chihuahua gefusilleerd. 

Zijn beeltenis komt voor op: Mexico, 1910, 4 en 50 ets. 
Pesowaarden. ' , ' 
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DE POOLSCHE PORTO-PROVISORISCHE UITGIFTEN 
VAN 1919 

(Aanvullingen bij de gelijknamige artikelen op 
blz. 5b en lö4 van den jaargang 1936) 

door ERWIN KÖNIG. 
Door een toeval vernam ik, dat er in de „Internationale 

Brielmarkenborse Liechtenstein" een artikel over deze ma
terie verschenen was. Onder den titel van: „Die Aushilfs-
portomarken van Polen 1918/19" vermeldt de heer H. Grom 
(Luzern) eenige mij onbekende porto's. Het zijn meestal ze
gels, waarop met inkt (potlood) het woord „Porto" is aan
gebracht. Jammer genoeg wordt er alleen gezegd, dat de 
opschriften voorkomen op Poolsche zegels, maar niet op welke. 
h ier volgt dan de completeering: 

Bojanow. Porto (handschr.) 
Chocholow. Porto (handschr.) 
Czermin. Porto (stempel van 34 X 12 mm.) 
Dobrimil. Porto (handschr.) 
Drohobycz. Porto (stempel van 20 X 5 mm.) 
Jzdebnik. Porto (handschr.) 
Kolaczice. Porto (handschr.) 
Mokre. Dienstzegels als porto's gebruikt. 
Posen. Dienstzegels als porto's gebruikt. 
Racet. Doplata (handschr.) 
Sucha. Porto (handschr.) 
Tczew. Porto (handschr.) 
Zator. Porto (handschr.) 
Het aantal plaatsen, dat porto-provisoriën uitgaf, is dus 

inmiddels gestegen tot 87. Voor verdere aanvullingen houd 
ik me steeds aanbevolen, liefst met vermelding op welke 
zegel(s) de opdruk voorkomt. 

HARRIS'S METER POSTAGE STAMP CATALOGUE (1935). 
(PRIJS 5 SHILLINGS). 

Wij ontvingen een exemplaar van l)ovengenoemd werkje, een 
uitgave van „The Philatelic Magazine", Strand 112, Lon
don W.C. 2. 

Dit interessante boekje van ruim 70 pagina's bevat een uit
voerige catalogiseering van alle bestaande soorten en stem
peltypen der frankeermachines, wier verspreiding over de 
geheele wereld in de afgeloopen 10 jaren (zij bestaan welis
waar reeds sedert 1902 in Nieuw-Zeeland, doch komen eerst 
sedert ongeveer 1925 in meer geperfectionneerden toestand 
voor massafabricage in aanmerking) zich belangrijk sneller 
heeft voltrokken dan de idee om postzegels te gebruiken se
dert 1840 de wereld veroverde. 

Het is rijk geïllustreerd, waarbij Engeland en Koloniën 
natuurlijk in tekst en beeld het meest volledig zijn. De be
doeling is om, bij de machines met vaste waarden, een prijs 
voor elke waarde te geven, terwijl deze waarden ook afzon
derlijk genummerd zijn. Dit laatste zal waarschijnlijk nog 
wel eens moeilijkheden veroorzaken, indien door porto-wijzi
gingen verschillende nieuwe waarden in gebruik zouden komen. 

Ofschoon het werkje als eerste Engelsche uitgave zeker 
verdienstelijk genoemd mag worden, meenden wij uit het 
voorwoord te kunnen opmaken, dat de schrijver vrijwel uit
sluitend de catalogiseering aan de hand van zijn eigen ver
zameling opstelde zonder medewerking van andere verzame
laars. Dit komt met name sterk naar voren bij een land als 
België, waar de schrijver verschillende geregeld voorkomende 
waarden (o.a. de 70 centimes, het enkelvoudig binnenlandsch 
brief port) als hem onbekend zonder prijzen vermeldt. Enkele 
kleinere „slips of the pen", zooals bij Frankrijk de muntaan-
duiding p. (peseta?), bij Nederland eenige niet-bestaande 
waarden der UPF. en géén vermelding der waarden van de 
Neopost-machines of de o.i. overbodige afzonderlijke vermel
ding van Amerikaansche frankeermachines, gebruikt in Porto 

Rico zullen ongetwijfeld in een volgende editie verbeterd 
worden. Wij kunnen deze catalogus den in frankeerstempels 
belangstellenden lezers dan ook zeker aanbevelen! 

V. d. W. 

NATIVE RACES OP THE STAMP ALBUM 
DOOR A. E. GOULD. 

„STANPHIL" STAMP BOOKS. No. 2. 
UITGAVE STANLEY GIBBONS, LTD., LONDEN, 

391 STRAND, W. C. 2. 
PRIJS 1 SHILLING & PORT. 

Een alleraardigst boekje ligt op onze schrijftafel; het 
houdt de aandacht gespannen van het begin tot het einde. 
De schrijfster vertelt aan de hand van de postzegels tal van 
bijzonderheden over vreemde volken en rassen. Zij voert 
ons de steppen en toendra's van Rusland en Siberië binnen, 
reist met ons naar Ned. Indië, springt daarna over naar de 
inheemsche rassen der nieuwe wereld, brengt een bezoek aan 
het donkere Afrika en aan de nomaden van de woestijnen. 
Voor de dames nog een bijzondere attractie: een afzonderlijk 
hoofdstuk wordt gewijd aan de diverse kapsels der zwarte, 
bruine en gele dameswereld. 

Dit keurig uitgevoerde werkje heeten wij van harte welkom. 
v. B. 

OSTERREICH-SPEZIAL KATALOG 1935 
DOOR ING. EDWIN MULLER. 

UITGAVE: DIE POSTMARKE G.M.B.H., 
WIEN I, WALLNERSTRASSE 6. 

PRIJS 6 SCHILLING. 
Van dezen zeer uitgebreiden catalogus ligt de derde oplaag 

voor ons, afgesloten in December 1934. 
De groote kunde van den schrijver is er garant voor, dat 

hier een werk werd geleverd, dat den toets der kritiek kan 
doorstaan en voldoet aan de hoogste eischen. 

Wij bevelen dit werk gaarne aan in de belangstelling van 
den speciaal-verzamelaar-der Oostenrijksche zegels. 

V. B. 
EXCELSIOR ALBUM. 

UITGAVE INTERNATONAAL UITGEVERSBEDRIJF, 
AMSTERDAM C, ELANDSTRAAT 169—173. 

Met groote waardeering voor het initiatief van den Neder-
landschen postzegelhandel, die in deze zorgvolle tijden het 
durft te bestaan met een dergelijk werk voor den dag te ko
men, maken wij melding van de verschijning van het eerste 
der zes deelen, waaruit het Europa-album zal bestaan. Het 
doet den vaderlander goed een dergelijk algeheel Neder-
landsch product voor zich te zien en het is een afdoend bewijs, 
dat de Nederlandsche postzegelhandelaar niet bij de pakken 
neerzit. 

Doch het is niet alleen de onvervalschte Nederlandsche af
komst, die reden geeft verheugd te zijn over deze uitgave. 
Het is de goede kwaliteit van het gebodene, die alle waar
deering verdient en die ons het vertrouwen schenkt, dat dit 
album zijn weg zal vinden naar talrijke huiskamers, overal 
waar Nederlanders zijn. 

Het is een goede gedachte geweest de aanwijzingen op de 
bladen zoo eenvoudig mogelijk te houden met weglating van 
alle overbodige, als regel smaaklooze tierlantijntjes. Op dit 
onderdeel is de tekst in volkomen overeenstemming met de 
hedendaagsche zakelijkheid. 

Met groote zorg hebben de samenstellers nagegaan wat wèl 
en wat niet van belang is voor den doorsnee-verzamelaar. 
Door het uitlichten van enkele bladen is de gebruiker zelf in 
staat dit losbladige album in te richten naar eigen inzicht 
en opzet. Tot grondslag is genomen de Yvert-catalogus, doch 
deze is niet klakkeloos gevolgd. Met groote zorg is nagegaan 
door vergelijking met andere wereldcatalogi welke vermelding 
de meest juiste en dus de gewenschte is. 

Wij wenschen den Nederlandschen Postzegelhandel met deze 
keurige uitgave, gevat in een smaakvolle band, van harte ge
luk en spreken den wensch uit, dat het publiek deze daad 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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zal vpaardeeren, door zich dit album aan te schaffen, dat in 
velerlei opzicht de buitenlandsche producten verre achter zich 
laat. 

v. B. 

UITGEBREIDE CATALOGUS VAN NEDERLAND 
EN KOLONIEN 1935—'36. 

OPNIEUW BEWERKT DOOR P. C. KORTEWEG 
EN VELE ANDEREN. 

UITGAVE N.V. J. MEBUS, POSTZEGELHANDEL, 
KEIZERSGRACHT 478, AMSTERDAM, C. 

PRIJS ƒ 0.75. 
Het is merkwaardig, dat de uitgeef ster een dergelijken 

uitgebreiden catalogus heeft doen drukken in zulk een handig 
formaat, dat door den gebruiker al heel gemakkelijk in zijn 
zak kan worden medegedragen. 

Het is zeer juist van haar gezien, dat de prijs zoo laag 
werd gesteld, ook al ging dit ten koste van eenige beperking 
in de illustraties, die echter ook bü dezen jaargang nog 
overvloedig genoeg zijn. 

Na de bekende en beproefde behandeling van de zegels van 
Nederland en overzeesche gewesten, volgen overzichten der 
postvluchten, der stempels van Nederland (met verwjjzing 
naar het werk Vellinga), puntstempels van Nederland, Nederl. 
Oost- en West-Indié, om te besluiten met de plaatnummers 
der zegels van het moederland. 

Een schat van wetenswaardigheden ligt in dezen catalogus 
opgesloten. Een compliment aan de bewerkers. Over de prijs-
noteerjngen zullen wij geen oordeel vellen; deze toch zijn van 
zooveel omstandigheden afhankelijk, dat men het daarover 
toch niet eens wordt. 

De vele gebruikers van den Mebus-catalogus zullen dezen 
nieuwen druk met vreugde begroeten. 

V. B. 

Tenloónstellim^em 

^^RLJ- m 
„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 
uitgenoodigd. 

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; 
iedere deelnemer krijgt een gouden medaille; de jury kent 
bovendien aan de drie beste inzendingen toe een gouden 
bokaal (zie afbeelding), een verguld zilveren en een zilveren 
exemplaar. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Tegelijkertijd wordt in hetzelfde gebouw de eerste inter
nationale tentoonstelling van de philatelistische pers en 
literatuur „Liphinprex" gehouden onder auspitiën van de 
Federation Internationale de la Presse Philatélique te Turijn 

Ter gelegenheid van de Siteb wordt 
door de Belgische post een speciaal ze
gel uitgegeven in de waarde 5 francs 
en in een oplaag van 30.000 stuks. El
ke entreekaart van 5 francs geeft recht 
op aankoop van één zegel, waarop het 
portret zal prijken van Franz von 
Taxis. 

Inlichtingen zijn voorts te verkregen 
bij den commissaris-generaal voor Ne
derland, den heer Leon de Raaij te Wa
tergraafsmeer, of bü het bureau „Si
teb", 2, Rue de la Revolution, Brussel. 

Van den persdienst van de Siteb ontvangen wij nog een 
uitvoerige mededeeling, die helaas wegens plaatsgebrek niet 
onverkort kan worden weergegeven, doch waaraan het vol
gende is ontleend. 

Het tentoonstellingscomité heeft zich de toezending ver
zekerd van verscheidene schitterende verzamelingen, die on
getwijfeld geheel tot haar recht zullen komen op de expositie 
in het Paleis voor Schoone Kunsten. Meer dan 50 verzame
lingen, afkomstig uit 40 verschillende landen zullen de aan
dacht der bezoekers vragen. In hun volledige ontwikkeling 
zal men daar kunnen bewonderen de bijzondere domeinen 
der Philatelie als luchtpost, poststukken, zegels der scheep
vaartmaatschappijen, vervalschingen, enz. Bovendien zal een 
onvergelijkelijke verzameling rariteiten uw bewondering op
wekken. Dit alles wordt geëxposeerd in den „Salon du Timbre". 

In de andere zalen van het Paleis is de Internationale 
tentoonstelling van de zegels van België en Belgisch-Congo 
ondergebracht. Ook hier een keur van verzamelingen, w.o. 
verscheidene op hoog wetenschappelijk plan. 

Daarnaast vraagt de Liphinprex, de eerste internationale 
tentoonstelling van de philatelistische pers de aandacht van 
den bezoeker. Deze staat onder de beproefde leiding van den 
heer Guilio Tedeschi uit Turijn, den man, die op dit gebied 
zijn sporen heeft verdiend. Hier zal de bezoeker kunnen zien, 
welke beteekenis de tegenwoordige philatelistische pers heeft 
door haar periodieke uitgaven, studieboeken en standaard
werken. 

Nog wordt in de groote marmeren zaal van het Paleis 
een postzegelbeurs gehouden, waarbij stands zijn ingericht 
voor handelaren, uitgevers van albums en catalogi en fabri
kanten van philatelistische benoodigdheden. 

Het speciale zegel, dat tijdens de tentoonstelling wordt 
uitgegeven, zal het portret toonen van Franz von Taxis, den 
grondvester der internationale post in de Zuidelijke Neder
landen. Het is gegraveerd door J. de Bast. 

Twee postkantoren zijn in het Paleis gevestigd, waarvan 
een beschikt over den gelegenheidsstempel „Siteb", het 
andere over „Liphinprex". 

Alle Philatelisten worden op 25 Mei e.k. en volgende dagen 
te Brussel verwacht! 

De heer Maingay te Brussel schrijft ons nog het volgende: 
„Nog nimmer werd ergens een Postzegel-Tentoonstelling 

georganiseerd in een complex van zalen (meer dan 20) als 
in het schitterende Palais des Beaux Arts, bepaald eenig. 
Alles zal prima zijn. De scholen worden allemaal uitgenoo
digd. Wij ontvingen juist een groote Verguld-Zilveren en een 
dito Zilveren Medaille van Koning Leopold. Bij de officieele 
opening worden alle Militaire en Civiele Autoriteiten uitge
noodigd, alsook het Corps diplomatique enz. Als Hollander 
en in mijne leidende positie van 'Commissaris generaal' ben 
ik bereid mijne landgenooten in alles zooveel mogelijk te 
helpen. Vanaf de grens zijn er week-end kaartjes met 35 % 
reductie, geldig van Vrijdag tot Dinsdag. De twee diners zijn 
op Woensdagavond 29 Mei en Zaterdagavond 1 Juni. Zeer 
vele bezoekers uit het buitenland hebben zich reeds aan
gemeld. Ook doordat de Hemelvaartsdag in die week valt." 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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POSTZEGELTENTOONSTELLING TE GRONINGEN 
6—8 SEPTEMBER 1935. 

Ter gelegenheid van de jaarvergadering van den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
houdt de Philatelisten-Vereenigjng „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 werken door tijdig hun inschrijvings
biljet in te zenden. 

PostzegelcoUectc verduisterd. 
Op een dag in het najaar van 1932 vond een inwoner van 

Utrecht in de gang van zijn woning een pakje. Hij maakte 
het open en vond vijf boekjes met gebruikte postzegels van 
verschillende landen. Philatelist was hij niet, koopmansaanleg 
had hij blijkbaar wêl en dus verkocht hij deze zegels geleide
lijk aan liethebbers. Spoedig kwam echter uit, dat deze cir
culatie-collectie, toebehoorende aan de Utrechtsche Philate-
list-Vereeniging, bij vergissing te zijnen huize was bezorgd, 
doch bestemd was voor zijn buurman, eenige huizen verder, 
die lid is van deze vereeniging. Toen er hem echter naar 
gevraagd werd, zeide hij, niets van een pakje te weten. 

Wegens verduistering is de uitverkoop houdende niet-phila-
telist door de rechtbank zijner woonplaats en het Amster-
damsche gerechtshof veroordeeld tot vier maanden gevange
nisstraf, met aftrek van preventief. 

De ongeregelde postzegelkoopman teekende daarna be
roep in cassatie aan, doch de Hooge Raad heeft, bij heden-
uitgesproken arrest, de vier aan2:evoerde middelen onge
grond verklaard en het beroep verworpen. 

(Telegraaf 8 April 1935). 

Litauen. 
In het groote postzegelzwendelproces te Kowno, dat acht 

dagen in beslag heeft genomen, is heden vonnis geveld. De 
hoofdbeschuldigde, de gewezen chef van de Litausche pos
terijen, Sruoga, is veroordeeld tot vijftien jaar en de gewezen 
directeur van de posterijen van Memel, Augunas, tot vijf 
jaar tuchthuisstraf; de overige bij de affaire betrokken per
sonen kregen tuchthuisstraffen van één, twee en drie jaar. 
Vier der beschuldigden zijn voorts veroordeeld tot het betalen 
van een schadevergoeding ten bedrage van ƒ 711.692. 

De veroordeelden hadden gedurende tal van jaren bedrog 
gepleegd. Zij lieten namelijk voor eigen rekening valsche post
zegels drukken. De echte zegels werden dan onder den prijs 
verkocht terwyl de voorraden zegels die onder hun beheer 
waren met de valsche zegels weer werden aangevuld. De 
staat werd op deze wijze voor bovengenoemd bedrag be
nadeeld. 

Dit proces wordt nog gevolgd door een tweede tegen de-

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

zelfde personen en nog een reeks andere beschuldigden. Dit 
proces betreft vervalschen van postzegels voor verzamelaars. 
Het bedrag dat op deze wijze onrechtmatig bijeen werd ge
gaard, beloopt ongeveer ƒ497.6000. — (D. N. B.) 

(Telegraaf 27 Februari 1935). 

San Marino. 
Vervalschte Zeppelin-zegels. 
H. E. Sieger te Lorch schrijft hierover in Das Postwert

zeichen van 5 April j . l . : 
Deze vervalschingen zouden vrij wel geslaagd zijn, wan

neer zij niet gemakkelijk te herkennen zouden zijn aan eene 
kleinigheid, die niet te wijzigen is. 

Het postbestuur van San Marino had destijds uit voorzich
tigheid niet de gewone luchtpostzegels bedrukt, maar liet die 
waarden in een afwijkende kleur vervaardigen en gebruikte 
deze dan als ondergrond voor de Zeppelinzegels. Daarom 
moest de vervalscher in die zelfde kleuren andere waarden als 
ondergrond nemen voor het aanbrengen van de valsche op
drukken. 

De volgende tabel toont dit duidelijk: 
Zeppelinzegels van Origineel op Vervalsching op 

12 lire 2 lire 1 lire 
15 lire 2.60 lire 80 centesimi 
20 lire 3 lire 50 centesimi 

Aan de vervalsching van de Zeppelinzegels van 3, 5 en 10 
lire hebben de vervalschers zich tot heden niet gewaagd, 
daar de daarvoor noodige grondzegels van 5, 9 en 10 lire voor 
dat doel te duur zijn. 

Behalve aan den verkeerden ondergrond zijn de valsche 
zegels daaraan te herkennen, dat de Zeppelin dikker is, dat de 
rosetten links en rechts vlekkerig zijn en ook de letters iets 
afwijken. De valsche zegels zijn op oorspronkelijke prentbrief-
kaarten van San Marino geplakt en met valsche dagstempels 
afgestempeld, waarbij den vervalscher ook nog eene vergis
sing overkomen is; bovendien is aangebracht een vervalscht 
groen San Marino Zeppelinstempel, en een valsch Zeppelin
strookje is er op geplakt. v. G. 

HET VERKOOPBUREAU VOOR POSTWAARDEN TE 
MÜNCHEN OPGEHEVEN. 

Met 1 April j.l. is aan het bestaan van dit bureau, waar 
men vroeger de zegels van Beieren kon bestellen, een einde 
gekomen. Alle aanvragen om zegels zijn thans te richten aan 
„Versandstelle für Sammelmarken beim Postrechnungsamt 
in Berlin W 30, Geisbergstrasse 7." 

EEN MERKWAARDIGE CARRIèRE VAN EEN 
KUNSTENAAR. 

Onder dit hoofd vermeldt de Telegraaf het volgende: 
LONDEN, 24 April. — Koning George van Engeland, dien 

men zeker wel 's werelds grootsten postzegelverzamelaar kan 
noemen, heeft zijn goedkeuring gehecht aan de uitgifte van 
een serie jubileumzegels in vier waarden, n.l.: van K d. 
(groen), 1 d. (rood), IK d. (bruin) en 2X> d. (blauw). De 
nieuwe zegel is tweemaal zoo groot als de gewone postzegel, 
waardoor voor het drukken van de eerste 1.000 millioen ex
emplaren tienduizend pond meer moet worden betaald. Voorts 
worden achttien millioen jubileumpostbewijzen in zes waarden 
uitgegeven. 

Al deze nieuwe uitgiften zijn ontworpen door den 33-jari-
gen Barnett Freedman, die als schilder reeds eenige be
kendheid genoot, doch thans het succes van zijn leven boekt. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Dit leven is overigens reeds moeilijk genoeg geweest . Freed-
mans vader is een politieke vluchtel ing u i t Rusland, die zich 
in he t Londensche E a s t End vest igde, w a a r Ba rne t t werd 
geboren. Op acht- jar igen leeftijd bleek, da t de jongen een 
h a r t k w a a l had en da t hij volkomen r u s t moes t hebben. Vier 
j a a r l ang bleef Barne t t in een ziekenhuis. 

Van onderwijs kwam in die j a r en natuur l i jk weinig, m a a r 
Ba rne t t had een ander tijdverdrijf: hij teekende. De doctoren 
en verp leegs te rs moedigden hem aan, na zijn onts lag ui t het 
ziekenhuis werd hij teekenaar , volgde een avondschool en 
won een s tudiebeurs . Met s teun van sir Wil l iam Rothenstein 

kon hij afs tudeeren, hü verkocht w a t teekeningen en schil
derijen aan musea , doch moest hard werken om voor zijn 
vrouw en kindje voldoende te verdienen; hij schildert bij 
voorkeur de wijken der a rmen , w a a r hij zelf zoovele ja ren 
heeft doorgebracht . 

D a t de j u ry ten s lot te den koning heeft voorgesteld zijn 
goedkeur ing t e willen hechten aan het ontwerp van Preed-
m a n is wel een zeer gelukkige wending voor dezen kuns tenaar , 
daa r hij op s lag beroemd is geworden. De schilder, die dik-
wyls maanden bes teedt a a n een schilderij, heeft he t ontwerp 
in eenige vrjje u ren ge reedgemaak t . 

I |ADVERTENTIÉN. | 1 
VAN S E V E N T E R ' S POSTZEGELHANDEL, 

Keizerstraat (hoek Visschersdijk), Rotterdam, 
levert U ALLES in a l l e e n prima kwaliteit, 

tegen lage prijzen. 
Zichtzendingen tegen referentién, ook volgens mancolijst. (s^°) 

N e d e r l a n d e n K o l o n i ë n in typen en tandingen. 

Voor 2 gulden in ongebruikte, in koers 
zijnde Nederlandsche postzegels, zenden wij U 
aangeteekend 100 van Perzië, 50 Rusland, 10 
Cochin, 20 Irak, 20 Japan, 5 Mansjoekwo, alle 
verschillend, plus een zeldzaam zegel van Perzië, 
genoteerd 20 francs Yvert 1935. Wij voegen 
hierbij onze prijslijst van Perzië en onze 
maandelijksche gelegenheidsaanbiedingen. 

PHILATELIE „ORIENT", 
TEHERAN, Iran. (Perzië). (608) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

Kinderzegels 1934, per 10 series . . . ƒ 1,60 
Kinderzegels 1927, per 10 ser ies . . . - 1,50 
Rembrandt , pe r 10 series - 2,25 
A.N.V.V., per 10 series - 3,25 
Zeemanszegels , pe r 10 series - 1,90 
W. de Zwijger, pe r 10 series - 0,90 
Crisis- en Emmazegel , per 10 series . - 1,20 
Curagao-herdenking, pe r 10 ser ies . . - 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 pakke t -1 ,25 
300 versch. België, per p a k k e t - 2,50 
Zendt ons U w mancolijst van Neder land en 
Kolonien. Zeer billijke prijzen, ook voor 

special i tei ten Nederland en Koloniën. 

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

Postgiro 224451. 
— Porto steeds ex t ra . — (499) 

- < B ^ 
In mijn zichtzendingen 'vindt U: 

Een keur van goede postzegels 
zoowel EUROPA als OVERZEE, 

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

Maakt ook U eens kennis met den inhoud mijner 
boekjes. Het kost U "vrijwel mets, daar al mijn 
zendingen philatelistisch gefrankeerd worden en het 
geeft U zeker voldoening, daar U vele manco's met 
geringe uitgaven zult kunnen aanvullen. 

^ NEVENSTAAND MANCOLIJSTJE 
•wordt, liefst zoo volledig mogelijk ingevuld, gaarne 
ingewacht door HERMAN COHN, 

DEN HAAG, 24 Van Lennepweg. 
Tel. 551945. Giro 37029. Bank: A'damsche Bank. 

■ ^ K : 

A D V E R T E E R T 
N D IT B L A D . 

GOEDKOOPE A A N B I E D I N G . 
Albanië , Vliegp., No. 1— 7 ongebr. ƒ 3 ,— 

„ „ No. 8—14 ongebr. - 3,25 
„ „ No. 15—21 ongebr. - 6,— 

No. 22—28 ongebr . - 3 5 , — 
m e t keur Zef Prenduski . e 

Spanje , No. 412—428 ƒ 2,— 
No. 442—456 - 2,— 
No. 457—471 - 1,75 
No. 512—521 - 1,75 
Vliegpost, No. 37—49 ...... - 2,— 

No. 56—67 - 2,— 
No. 68—74 ...... - 1,75 
No. 75—83 - 1,10 
No. 84—89 ...... - 0,90 

„ „ me t official - 0.90 
m. off. No. 20-29 - 1.75 

Ned.-Indië, Vliegp., No. 1—5, ongebr. - 2,— 
Sur iname, Do-X, ongebr - 7,50 

F r a n c o rembours of giro 201148 
Spui 13, Amste rdam 

J . J . A. E N G E L K A M P . (621) 

GROOTE PRIJSVERLAGING VAN 
REGEERINGS-KILG's. 

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

Z W E D E N . Nieuwste regeer ings lever ing 
in origineele verzegelde pakke t ten , 1924-31, 
beva t t en 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 n ie 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. Waa rden u i t de series 
1921-27, 1924-28 me t prov., por to ' s , n r s . uit 
ser ies 182-93, 194-203, 170-81, zéér tevreden
stellend. 1 kilo ƒ3,75. 

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

Alles plus porto (Neder land ƒ0,35, Iridii 
ƒ1 ,25) , geld vooruit op giro 1700, of ondei 
r embours . 

Prof i t ee r t van deze unieke aanbieding 

AufderHeide'sPosIzegelhanile 
H I L V E R S U M , AMSTERDAM 
Giro 1700. Gravens t r aa t 17 

(603 



um 

iViAURieB B A E X E N , 
3 9 L>otnbardvest, Ant^verpen. 

24e Veiling, Wij werden belast met den verkoop eener uiterst belang
rijke verzameling, waarvan een aanzienlijk gedeelte in onze 
welke gehouden wordt 1 7 , 1 8 , 1 9 e n 2 0 Juni 1 9 3 5 , zal worden opgenomen. 

E n g e l a n d - D i e n s t , compleet, met de 10 sh. Edward (specimen) en een 
prachtstuk van de zeldzame 1 sh. Board of Education, alles gekeurd. 
S p a n j e en T o s c a n e , compleet. 
O o s t e n r i j k , pracht-exemplaar van de Mercuur vermiljoen. 
L u x e m b u r g , gespecialiseerd met vele rariteiten, 

enz., enz. 

Alle kavels worden tentoongesteld in onzen stand in de 

E^^mOfDOIisO P>IHIDILÄirilD@(ü)i MUB", 
in het Paleis van Schoone Kunsten, te Brussel, van 25 Mei^^^ ,3 Juni a.s. 

Catalogus gratis en franco op aanvraag. 
(619) 

r 

ää"^ A'erschenen is een geheel nieuw bewerkt 

Schaubek-Europa-AUum (NO. 542 A). 
Dit fraaie album bestaat uit 3 linnen banden, 
is gedrukt op prima houtvry 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 plaa;ts voor 
circa 20000 zegels! '±é^'0%AÉal^A^^ 
De geheele uitvoering en" druk is zooaÏR wy 
dit van de Schaubek-albums steeds gewoon 
zyn: prima, terwfll de pr^js van dit pracht
werk, voor de drie deelen 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 4 2 6 2 . 

SPECIAAL-CATALOGUS NEDERLAND EN KOLO
NIEN 1935, compleet f 1,— plus 10 cent port. 
PRIJSLIJST NR. 21 NEDERLAND EN KOLONIEN < 
KEISER & ZOON 1935, ƒ0,25 franco. (531) 

i ^ ^ f e ^ h i r f h ü t f k i ^ t e ^ B i ^ v ^ h ^ h ^ f e ^ k M ^ ^ t e i ^ B 

EXCELSIOR EUROPA-ALBUM. 
6 klemveerbanden. 

Tekst in de Nederlandsche taal. 
Nederlandsch Fabrikaat, geheel up to date. 

Pr i j s 40 G u l d e n . 
Betaalbaar in 12 termijnen/V^ ^ 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 Nederlandsch werk; dus 
BETER en daarom G O E D K O O P E R . 

Vraagt verdere inlichtingen aan 

J. HEBUS' POSTZEGELHANDELH y 
KEIZERSGRACHT 478 (bij de Leidschestraat) 
Telefoon 32264. AMSTERDAM-C. (542) 
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