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Postzegelveiling 
op 15,17 en 18 Juni 1935, telkens des avonds 

half acht, in Hotel „Polen", te Amsterdam. 

Belangrijke afdeelingen Nederland en Kolo

niën, Europa, en Restantverzamelingen. 

Catalogus is grat is verkr i jgoaar . 

Voor onze H e r f s t v e i l i n g kan thans 

reeds goed materiaal worden ingezonden. 

Op belangrijke objecten wordt des-

verlangd v o o r s c h o t verstrekt . 

^ . ^ « J 
Ontvangt tT'i'êèds onze 

„ S P E C I A L E A A N B I E D I N G E N " 

die maandelijks verschijnen en vele gelegen-

heidskoop j es bevatten ? 

H.V. Hehkers Postzegelliandel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 

beëedigd Makelaar en Philatelistisch Expert. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C 
TBLEFOON lUU. — POSTGIRO ai>78. 

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

(534) 

MAX POOL, Den Haag. 
AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP. 

S T E V I N S T R A A T 7 0 . 
Telefoon 5 5 4 6 2 9 . — Postrekening 61989. 

70' Postzegelveiling 
1, 2 en 3 J U L I 1 9 3 5 , 
in Hotel „Polen", Rokin, te 

A M S T E R D A M . 
Deze belangrijke veiling bevat o.m.: 

Afd. Nederland en Koloniën, Europa en 
Overzee, alsmede aparte zitting „Diversen", 
w.o. boekjes met zegels, pl.m. 250 prachtige 
RESTANT-VERZAMELINGEN, enz., enz. 

De geïllustreerde catalogus 
w o rd t g r a t i s en f r a n c o 
op aanvraag toegezonden. 

Voor daaropvolgende veilingen kan rflgtllllttig worden 
ingezonden. Arrangementen voor de a.S. Septimber-
veiling kunnen nu r e e d s worden getroffen. 
Voor grootere objecten kan persoonlijke bespreking 
ten Uwent plaats vinden. 

VRAAGT DE GUNSTIGE VEILINGCONDITIES. 

V L U G G E , C O N T A N T E A F W I K K E L I N G , 
terwijl bij belangrijke objecten, o p verzoek, gaarne 

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

IVIAX POOL, Den Haag. 
STEVINSTRAAT 7 0 . 

Telefoon 5 5 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 
(632) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 
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postzcgelhandel p . Hoogerdjlk, 
I^^Ä?'MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

¥ É L E F 0 0 N il%JS74, POSTREKENING 92993. 
NEDERLAND. 

194, .Y^/,<tS^.l.';, .,«,,. . . ƒ0,55 
-0,95 

>^.. -0,40 
'̂  - 0,08 

-0,12 
i,-o,io 

-0,20 
-0,05 

Art -8,12 

1927. Roode-Kruis, Yvert 190 
1928. Olympiade, Yvert 199—206 
1932. A.N.V.V., Yvert 241—244 
1933. 12 K et. Prins van Oranje, Yvert 252 
1934. Crisis, 2 stuks, compleet . . . . 
1934. 12 M et. Herdenking Curagao 
1928. Luchtpost, 40 en 75, Yvert 4,5 
1929. Luchtpost, 36 Yvert 9 
1931. 70 cent, Yvert 234 . . 
1933. 80 cent, Yvert 258 YJn^pA^.^-"^, 

NEDERLANDSCH-INDIE.' 
1922. Jaarbeurs Bandoeng, compleet . . . . , . . , . ^ : . . - 5,50 
1923. Jubileum, Yvert 143—147 . ■• fMhft'f-i'M^éê^ai^é'' 
1930. Jeugdzorg, Yvert 156—159 . . '^'^'^'H'w 
1931. Witte Kruis, Yvert 161—164 
1932. Leger des Heils, Yvert 165168 rAëipf>- „ . 
1933. Crisiswerk, Yvert 171—174 .,,i^p^A^^Mut:^'Mic02i 
1934. Koningin Emma v # J | m s . Ä | Ä W . ^ï 0,10 
8 stuks Luchtpost, No. 68, 11, 11a en l ^ Ä & ^ S f • • • '" 0.75 

PORTO E X T R A . X ^ -'^'''W^'" 
Prijslijst van postzegelpakketten, albums en alle benoodigd
heden op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

(532) 
M ^ ^ 1 . ^ M * W ■ ^ ^ ^ ■ ^ ■ ^ 

■,| 

;i "<^iectSMTl T~gÄ>C)te Schaubekalbums in prima staat 
1 (nieuwe f 24,—) met min. 4500 verschillende zegels, 

^ ^ ^ '  É ^ ^ ï ^ a ^ i particulier verzameld, franco huis f 35 ,— 
roO'veirsch. ZuidAmer ika , in boekjes f 20,— 

1000 versch. Engelsche Koloniën , in boekjes f 30,— 
Zichtzendingen betere zegels aan serieuze verzamelaars. 
Toezending van zegels geschiedt na ontvangs t van het 
bedrag op onze girorekening 118330 of postwissel. 

Postzegelhandel „THE fiLOBE", 

EXCELSIOR EUROPAALBUM. 
<¥iM^\' ^ klemveerbanden. 
^•Tekst in de Nederlandsche taal. 

Nederlandsch Fabrikaat, geheel up to date. 
Prijs 40 Gulden . 

Betaalbaar in 12 termijnen van f 3,35 
per maand of .slechts 85 cent per week. 
Dit album is geheel compleet zonder 

In èen EXCELSIOR EUROPAALBUM 
te verzamelen is een genot en tevens 
is het een Nederlandsch werk; dus 
BETER en daarom GOEDKOOPER. 

Vraagt verdere inlichtingen aan 

J. HEBUS' POSTZEGELHANDEL NV. 
KEIZERSGRACHT 478 (bij de Leidschestraat) 
Telefpon 32264. AMSTERDAMC. (542) 

IvOt „Ptiilepartout". 
Circa 2000 alle verschillende postzegels, zeer 
bijzondere Inhoud. Franco aangeteekend f 10,35. 

Dit lot is in Nsd.lndië verlcrijgbaar bij 
W. F. de Nieuwe, Oro Oro Dowo 161, Malang. 

Neder land , N r s ? ^ # ^ i | # ^ 4 ^ | i u k s , f 2 , 

„ Nrs . 1, 2, 4 en 5, minder mooi, 4 St. f 1,— { 
Nrs . 7, 8, 9, 10 en 11, 5 stuks f ..3,7^ 

„ Nrs . 7 en 8,7 stuks, typen en tand. f 
350 verschillende N e d e r l a n d en Koloniën, 

!^.,^Ä,fiVrt%|%+ waarbij goede nrs. f 10,

Hoogendqk 142, Zaandam. (605) 

Wtf- Verschenen is een geheel nieuw bewerkt 

SchaubekEnropailbum (NO. 542 A). 
Dit fraaie album bestaat uit 3 linnen banden, 
is gedrukt op prima houtvrq papier en bevat 
plaats voor alle bestaande zegels van Europa; 
bovendien nog een complete opgave van Ned.
Indië, Suriname en Curagao en roltanding
zegels van Nederland. Het bip4t plaats voor 
circa 20 000 zegels ! /HWM 
De geheele uitvoering en drtiK is zooals wy 
dit van de Schaubekalbums steeds gewoon 
zgn: prima, terwfll de prgs 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. 
TELEFOONI 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) 
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ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

O F F I C I E E L ORGAAN VAN 22 V E R E E N I G I N G E N . 

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

14e Jaarganj?. Breda, 16 Jun i 1935. Nr . 6 (162) . 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappehjken 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 NieuwenLoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam; buitenlandsche poststukken 
aan J J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempehngen aan J. P Traanberg, 
Brouwersplein z^u Haarlem; frankeermachmes aan A van der Willigen, Becklaan 454, 
's~Gravcnnage; luchtpost aan H L, S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

Vaste medewerkers: H J. L. de Bie, dr. G. W. Bohan, ir G. van Caspel, W. P. Costerus, 
L. van Essen, M. J. baronesse van Heerdt-KoItT, J. A. Kästeln, K. E. Komg, j . G. Millaard, 
mr. J. H . van Peurscm, Leon de Raaij. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en \erdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uiteave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 

DE RUSSISCHE ZEMSTWOZEGELS 
door H. J . VAN U L S E N . 

II . 
In verband met den ongunst igen economischen toes tand, 

waar in de meeste Russische landschappen zich bevonden, heeft 
het overgroote deel der zemstwo-zegels slechts een ger inge 
nominale waa rde : 1, 2, 3, 4 of 5 kop.; een enkele maal t re f t 
men zegels van 8, 10 of 20 en in la te re j a ren zelfs eenige 
van 40 kop. aan. Vele d is t r ic tsbes turen bezorgden de pos t 
kosteloos; bij sommige was de opbrengs t ui t den verkoop der 
zegels niet voldoende om de kosten te dekken; vele andere 
bes turen schonken de inkomsten ervan aan de gemeente
secretar issen of pos tkantoorhouders voor hun moeite, de post 
in de dorpen to ontvangen en voor de dis tr ibut ie e rvan zorg 
te dragen. 

Tegenover het ger inge verschil in nominale waarde s t aa t , 
da t vele zegels in verschil lende kleuren gedruk t zijn (alle 
onder afzonderlijke nummers vermeld in den meergenoemden 
Duitschen ca ta logus) , hetzij met het doel, por to-verhooging 
of ver lag ing aan te duiden, dan wel om ze voor verschillende 
deelen van een u i tges t r ek t dis t r ic t te bezigen. Bes taan er 
slechts twee kleuren van een zelfde zegel, dan werd de eene 
dikwijls als post-, de andere als portzegel gebruik t . 

Kolomna. Jeletz 1875. 

Evenals in bijna alle andere landen, zijn op het Russische 
p la t te land de eers te emissies alle ongetand; in l a te re j a r en 
verschenen ongetande exemplaren zijn meestal speciaal voor 
den verkoop aan ve rzamelaa r s vervaardigd. In het l a a t s t 
der vorige eeuw bediende men zich in enkele dis t r ic ten (zooals 
Bugurus lan en Ja le t z ) van een naaimachine, teneinde de 
zegels te perforeeren. Vele andere pos twaarden vindt men 
doorstoken, terwijl men na het invoeren van he t boekdruk- en 
vooral van het s teendruk-procédé ook beschikte over ui t 
stekende perforeermachines . (Men vindt t and ingen van 6 
tot 18-19). 

Men kan zich voorstellen, da t met de pr imit ieve middelen 
to t het vervaardigen van postzegels, waarover men een 70 j a a r 

geleden in de afgelegen dis t r ic ten van di t u i tges t rek te rijk 
beschikte, het g roo t s te a a n t a l der eers te ui tgif ten zeer pr i 
mitief van teekening en u i tvoer ing zijn geworden. Enkele er
van zijn volgens de hedendaagsche opvat t ingen wel zeer naief 
en geven een duidelijk beeld van de ger inge cultureele ont
wikkel ing der toenmal ige bewoners van het groote czaarenrijk. 

Bugu t schar 1871. Griazovetz 1873. 

Malvarkangiesk 1871. Je le tz 1879. 

Sommige zegels bes taan slechts ui t den afdruk van een 
hand- of gummis tempe l op een s tuk ongegomd en ongetand 
papier (Bugutschar , Griazovetz , Kasimov, Jeletz , Maloar-
kangielsck, enz. ) . Andere geven een e igenaardige , pr imit ieve 
voorstel l ing, kenmerk van den eenvoud der p la t te landsbe
woners ; Livni; een bijenkorf me t ploeg en anker (Berd iansk) ; 
een Russische boer te p a a r d (Mel i topol) ; een vos op roof uit 
(Schad r in sk ) ; een w a t e r p u t m e t h a a k (So l ikamsk) ; een oude 
burch t ( S o r o k a ) ; een beer in verschillende afbeeldingen ( Je -
ka te r inenburg , Gladiatsch, Kungur , Novgorod, Oustri jousk, 
Solikamsk, enz. enz . ) . 

\A \ . \W\^^-V 
y jV HEPMCKOH 

Berdiansk 1870-82. Schadr insk 1875. Soliamsk 1887. 

file:///erdere
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Jassy 1879. Griazovets 1891. 

Een zeer groot, wellicht het grootste aantal der zemstwo-
zegels vermeldt, in boek-, later in steendruk, in ronden, vier
kanten of ovalen vorm den naam der stad, welke het centrum 
is van het postdistrict, dikwijls vergezeld van dien der pro
vincie waarin bedoelde stad gelegen is, en tevens vermeldende 
de nominale waarde van het zegel of het wapen van stad of 
provincie. Ik moge hier noemen als eenvoudigste uitvoering 
de eerste uitgiften van Aleksandria, Ananiev, Biejetsk, Bielo-
zersk, Bobrow, Buzulusk, Douchowchtschink, enz. Iets minder 
eenvoudig zijn die van Atkarsk, Biejetsk, Bobrow, Boriso-
gliebsk, Borovichi, Bougourouslan, Bromnitzi, Dmitriev, 
Dmitrov, enz. 

Bobrow 1871. RRR. 

M A P K A (9) 

Biejetsk 1872. 

Biejetsk 1893. Atkarsk 1883. 

Fraaier uitgevoerd en meer samengesteld van teekening 
zijn de later verschenen emissies van Aleksandria, Ardatov, 
Ananiev, Belebei, Biejetsk, Bromnitzi enz. 

Nog fraaier de daarop volgende emissies van b.v. Ananiev, 
Bielozersk, Cherson, Elisavetsgrad. 

Ananiev 1896. Dmitriev 1871. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

| i H P » I I H H I I H 

i i m > i < i l 

Bielozersk 1889. Cherson 1891. 
Het zal den opmerkzamen lezer opgevallen zijn, dat ik 

slechts enkele voorbeelden aanhaalde uit de eerste bladzijden 
van mijn verzameling en bovenal, dat er een duidelijk waar
neembare vooruitgang is in de afwerking dezer zegels. 

En zoo is het met de uitgiften der meeste andere districten 
eveneens. Zij alle tezamen vormen aldus een stuk beschavings
geschiedenis van het Russische platteland gedurende de laatste 
50 jaren vóór het uitbreken van den wereldoorlog. Deze 
meening vindt men nog versterkt door de jongste uitgiften 
van sommige zemstwo's, die in 4- en 5-kleurendruk zeer 
artistiek uitgevoerd, niet behoeven onder te doen voor de 
fraaist bewerkte zegels der West-Europeesche rijken (Ochansk, 
Tichvin, Tiraspol, Vassiegonsk). 

Ochansk 1894. 
(4-kleurendruk). 

Tiraspol (Cherson) 1887. 
(5-kleurendruk). 

En bij dit alles: welk 
een verschil in kleuren, 
typen, afwijkingen, soms 
zelfs bij de eenvoudigste 
zegels. Ziehier enkele 
voorbeelden ervan (Me
litopol, Ostrogosk). 

Tichvin 1893 (5-kleurendruk). 
Melitopol. 

Met pÜp; dubb. cirkel. 
CeP. 

Zonder pijp; dikke cirkel 
CeP. 
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-str. ster; dunne cirkel. 8-str. ster; drukl. zwaarder. 
Cep. Cep. 

Ostrogosk. 

enkele omlijsting; 
plaatsnaam klem; 

de 4 halen van 
M van MAPKA 

even dik. 
(Een andere variëteit in het laatst afgebeelde type van 

Ostrogosk is: 2e en 4e haal van M dik). 

dubbele omlijsting; dubbele omlijsting; 
plaatsnaam klein; plaatsnaam grooter; 
Ie en 3e haal van 3e en 4e haal van 

M dik. M dik. 

Ik meen dan ook wel te mogen eindigen met de bewering, 
dat de Russische Zemstwozegels in al hun verscheidenheid 
veel meer de belangstelling der Philatelisten verdienen dan 
hun tot dusverre is ten deel gevallen, treffend beeld als zij 
vormen van de ontwikkeling der cultuur in het voormalige 
czarenrijk gedurende de halve eeuw vóór het optreden der 
sovjetregeermg, die aan het bestaan der landschapsdistricten 
een einde maakte en hun zegels aldus lot een afgesloten 
geheel vormde. 

Noot van de redactie. 
Door een misverstand werden in het vorige artikel de toe

lichtingen by de afbeeldingen weggelaten. Daarom worden 
deze alsnog opnieuw weergegeven. 

Schlusselburg 1865 Dmitroff 1874 Kasan 1895 

Bromnizy 1868 Bugulma 1882 Laizev 1896 

Pskow 
1902 

Jeletz 
1873 RRRR 

Ssumy 
1868 RRRR 

iTAJIüH'L I' 
f III jLaJjfviî  Ijll 

Cherzon 
1867 

Zadonsk Lubny 

Ufti^iften 
ARGENTINIË. 
Ter gelegenheid van het bezoek van den Braziliaanschen 

president verschenen onderstaande frankeerzegels: 
10 centavos, rood. 
15 „ blauw. 

BARBADOS. 
Portzegel in de koerseerende cijferteekening: 

K penny, groen. 
Papier met het watermerk in sierschrift. 
BARWANI. 
Frankeerzegels in de teekening der uitgifte 1921, getand: 

'A anna, donkergrijs. 
1 „ bruin. 
4 annas, olijfgroen. 

BELGIË. 
Ter gelegenheid van de Siteb ver

scheen het aangekondigde frankeerzegel 
5 francs, grijsgroen. 

Het toont het portret van Franz von 
Taxis, den grondlegger van de post in 
de Zuidelijke Nederlanden. 

De oplaag bedraagt 35000 stuks; elke 
entreekaart tot de tentoonstelling gaf 
recht op aankoop van één exemplaar. 
(Men zie voorts onder de rubriek „Te 
verwachten enz."). 

Waarde-opdrukken op onderstaande 
luchtpostzegels in het koerseerend type: 
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1 fr. op 1 fr. 50, bruin. Opdruk rood. 
4 fr. „ 5 francs, bruinviolet. Opdruk blauw. 

De vervallen waarde is door twee gekruiste strepen on
leesbaar gemaakt. 

BULGARIJE. 
Ter herinnering aan den opstand 

tegen de Turken, uitgebroken in 
April 1835, verschenen onderstaande 
frankeerzegels: 

1 lewa, grijsblauw. 
2 „ bruin. 

Beide in dezelfde afmetingen. 
Op eerstgenoemde is weergegeven 

Atanasoff Djamidjiata, op de 2 lewa 
Georges Mamartcheff. 

Deze opstand is bekend onder de 
revolutie van Véltscho (Véltschova 
Zavéra) en brak uit te Tirnovo. Ata
nasoff werd door de Turken gehan
gen en Mamartcheff, een Russisch 
officier, het land uitgewezen. 

In de koerseerende teekeningen, doch op papier met het 
watermerk vertikale golf lijnen, verschenen de frankeerzegels: 

1 lewa, lichtgroen. 
2 „ rood. 

CAYMAN EILANDEN. 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, papier met het 
watermerk in sierschrift: 

Vi penny, bruin en blauw. 
>2 „ geelgroen en blauw. 
1 „ karmijn en blauw. 

1% pence, oranje en zwart. 
2 „ lila en blauw. 

2>> „ donkerblauw en zwart. 
3 „ olijfgroen en zwart. 
6 „ violet en zwart. 
1 shilling, oranje en blauw. 
2 shillings, zwart en blauw. 
5 „ donkergroen en zwart. 

10 „ karmijn en zwart. 
De zegels toonen o. a. de landkaart, een landschap met 

schildpadden, idem met zeevogels, enz. 
Behalve de 1>̂  pence en 10 shillings zyn alle gedrukt in 

liggend formaat. 
CEYLON. 
De eerstelingen der nieuwe serie frankeerzegels zijn thans 

verschenen: 
2 cents, zwart en karmijn. (Rubber tappen). 

15 „ bruin en blauwgroen. (Riviergezicht). 
25 „ ultramarijn en bruin. (Tempel). 

Papier met het watermerk in sierschrift. 
In het volgend nummer brengen wij de afbeeldingen. 
CHAMBA (April 1935). 
Opdruk Chamba State op onderstaande frankeerzegels der 

koerseerende uitgifte van Britsch-Indié met den tekst India 
postage: 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

2 annas, vermiljoen. 
3 „ karmijn. 

Alsvoren met den opdruk Chamba Service: 
14 anna, donkergroen. 
1 „ bruin. 

CUBA. 
Ter gelegenheid van den op 25 April j.1. door meerdere 

vliegers uitgevoerden „luchttrein" werd onderstaand lucht
postzegel der koerseerende uitgifte, doch in andere kleur, 
voorzien van den opdruk Primer Tren Aereo / Internacional 
1935 / O' Mearay du Pont -|- 10 cts.: 

10 -f- 10 centavos, lood. 
Het is getand en ongetand uitgegeven. 
De mail werd op bijzondere wijze overgebracht van Havana 

naar Miami (V.S.A.). 
DANZIG. 
Frankeerzegels in de koerseerende wapenteeksning ,papier 

met het watermerk ruiten: 
40 pfennig, bruin en rood. 
60 „ donkergroen en rood. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

w^mmn wmmtmmmm 

REPUBUC& DOMIttlCAri* 
M M É M A É M A M 

Een nieuwe „spoorbrug"-serie verscheen alhier, ter gelegen
heid van de inwijding van de overspanning over de Higumo-
rivier; 

1 centavo, donkergroen. 
3 centavos, bruin. 
5 „ donkerviolet. 

10 „ rose. 
Blijkens het opschrift werd deze brug, Ramfis genaamd, 

reeds ingewijd op 18 Mei 1934. 
Luchtpostzegels volgens afbeelding: 

10 centavos, donker- en lichtblauw. 
Vooïts verscheen, met de afbeelding van het ,»Nationale 

Paleis", het frankeerzegel: 
25 centavos, oranje. 

Het gebruik van dit zegel is verplichtend voor alle post
stukken, geadresseerd aan den president der republiek. 

DUITSCHLAND. 
In het vorige nummer vermeldden wij ten onrechte, dat de 

twee zegels, uitgegeven bij de prijsuitdeeling in den beroepen
wedstrijd, zijn gedrukt op papier met het watermerk haken
kruis. Deze zegels hebben g e e n wateimerk. 

FRANKRIJK. 

f P ^ l " ; ' * " ' ' ! DCLESSEBT ,7,3 ,o»» 1 

mÊÊÜÊÊÈÈÊÊiÊÈtÊtéék 

Frankeerzegel, ter herinnering aan den 50en sterfdag van 
den beroemden schrijver en dichter Victor Hugo: 

1 franc 25, wijnrood. 
Ter gelegenheid van het internationaal spaarbankcongres 

verscheen een speciaal zegel volgens afbeelding: 
75 centimes, groen. 
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H e t geeft he t po r t r e t weer van Benjamin Delesser t (1773-
1847), directeur van de Fransche Bank en grondlegger van 
de spaarbanken . 

H A I D E R A B A D . 
Dienstzegels , opdi-uk dienst in inheemsche k a r a k t e r s , op 

koerseerende f rankeerzege ls : 
8 annas , oranje. 

12 „ rose. 
1 rupee, oranjegeel . 

I T A L I Ë . 
Een lezer v r a a g t de beteekenis van het woord „Li t tor ia l i " , 

vermeld op de in he t vorige nummer beschreven zegels. Hier
onder worden ve r s t aan de universi tei ts-wedstri jden van de 
fascistische s tudenten. 

KENYA, UGANDA. TANGANYIKA. 

fv«f«M«v*«««*n 

Gelijk wü bereids in den vox'igen j a a r g a n g ber icht ten, zijn 
deze drie gebieden to t een adminis t rat ief geheel samenge
voegd, w a a i m slechts één serie frankeerzegels zal worden 
benut , dragende de namen der drie deelen. Deze nieuwe serie 
is t hans verschenen in de waarden : 

1 cent, bruin. 
5 cents 

10 „ 
15 „ 
20 „ 
30 „ 
50 „ 
65 „ 

groen, 
geel. 
rood. 
oranje 
blauv/ 
grijs e 
bruin. 

1 shilling, groen. 
2 shillings, pu rpe r en bruin. 
S „ zwar t en blauw. 
5 „ rood. 

10 „ blauw en purper , 
Ê 1, rood. 

Bij de waardon, waa rach t e r slechts één kleur is vermeld, is 
het middenstuk in zwar t gedrukt . De zegelbeelden voor de 
10 cents en het pond bes taan ui t het por t re t van den En-
gelschen koning, een leeuw on palmen; op de andere waarden 
zijn na tuur ta fe ree len weergegeven. 

De zegels werden gedruk t bij de Londensche f i rma De la 
Rue & Co. op papier met hot wa te rmerk in sierschrift . 

L I E C H T E N S T E I N . 
Frankeerzegc l in do wapenteekening van 1934 ( tentoon

s te l l ing te Vaduz, doch zonder omli js t ing) : 
5 f rancs , lila. 

Luchtpostzegels in verschillend2 ade laars - teekeningen: 
10 rappen, lila. 
15 „ roodoranje. 
20 „ rood. 
30 „ b lauwgroen. 

L U X E M B U R G . 
Frankeerzege l in het koersecrcnd type, portreL der groot 

he r tog in : 
70 centimes, violet. 

Por tzegels in de koerseerende cijferteekcning: 
35 centimes^ groen en rood. 
70 „ groen en rood. 

M A N D S J O E K W O (Mei 1935). 
F rankeerzege l in de por t re t t eeken ing van 1932; opschrift 

in 6 l e t t e r t eekens : 
50 fen, olijfgroen. 

He t papier toont het w a t e r m e r k ver t ika le golflijnen. 
MAROKKO (Bri tsche k a n t o r e n ) . 
Opdruk „Morocco Agencies" op f rankeerzegel van Groot-

Br i tanniè in fo tog ravure : 
1 penny, rood. 

Alsvoren met bovendien Spaansche m u n t : 
15 centimos op 1>^ pence, roodbruin. 

MAROKKO (Fransche k a n t o r e n ) . 

mmmmm 

MAROC 
F50*l ï50 
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De in het vorige nummer aangekondigde speciale serie 
t e r eere van wijlen maarscha lk Lyautey , is t hans verschenen 
in de waarden : 

50 + 50 centimes, lood. 
1 franc -f- 1 f ranc, donkergroen 
5 francs -|- 5 francs, donkersepia . 

Luchtpostzegel : 
1 fr. 5 0 - 1 - 1 fr. 50, blauw. 

De frankeerzegels zijn alle gedrukt in de weergegeven tee-
kening en formaat . 

Zooals wij reeds ber icht ten hoopt men uit den toes lag de 
kosten te kunnen bestrijden voor een gedenkteeken voor ge
noemden maarschalk , den pacificator van Marokko. 

Maison Fischer meldt ons noj;, da t de oplaag b e s t a a t ui t 
10.000 complete sei ies , welke in kor ten tijd waren ui tverkocht . 

NICARAGUA. 
Onders taande f rankeerzegels der ui tg i f ten 1922-1929 in de 

gcbouwen-teekeningen verschenen met den opdruk „Resello 
1935": 

1 centavo, olijfgroen. 
2 centavos, karmijn. 

Alsvoren in de cijferteekening, t eks t „Reconstruccion Co-
municac iones" : 

1 centavo, oranje. (B. M. van Mei 1935). 
N I E U W - Z E E L A N D . 

rmmrmmmi 

MlÉiÉlÉÉMÉlÉMIÉlÉMiÉÉiH 
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Op 1 Mei j .1 . verscheen de nieuwe serie f rankeerzegels , 
w a a r o p inboorl ingcntypen, inheemsche dieren, landschappen, 
enz. zijn afgebeeld. Te melden zijn: 

y, penny, groen. 
1 „ rood. 

J. K. RIETDIJK. ZICIITZENDINGEN. 



110 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

1% pence, bruin. 
2 ,, goudbruin. 

2% „ blauw en bruin. 
3 „ bruin. 
4 „ donkerbruin en zwart. 
5 „ blauw. 
6 „ roserood. (L). 
8 „ bruin. 
9 „ zwart en rood. 
1 shilling, groen. 
2 shillings, groen 
3 „ licht- en donkerbruin. 

De 2y,, 5 pence, 2 en 3 shillings zijn gedrukt in groot, lig
gend-, de 4, 6 en 8 pence in middel- en de andere in het kleine 
formaat der 9 pence, welke een Maori-versiering weergeeft. 

OOSTENRIJK. 
Portzegels in nieuwe cijferteekening en wapenschild: 

1 groschen, rood. 
2 
3 
5 

10 
12 
15 
20 
24 
30 
39 
60 

1 
2 
5 

10 

schilling. 

rood. 
rood. 
rood. 
blauw. 
blauw. 
blauw. 
blauw. 
blauw. 
blauw. 
blauw_ 
blauw. 
groen. 
groen. 
groen. 
groen. 

ORCHA. 
Frankeerzegels in nieuwe teekening, portret van den maha-

radja in Europeesche kleederdracht: 
K 

'A 
% 
1 

IM 
VA 

2 
2'A 

3 
4 
6 
8 

12 
1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
25 

anna. blauwzwart en violet. 
groen en zwart. 
dongergroen en rose. 
roodbruin en blauwgroen. 
lila en zwart. 
steenrood en bruin. 
roodoranje en blauw. 
geeloranje en zwart. 
rose en lichtblauw. 
geelgroen en lila. 
lichtbruin en zwart. 
violet en bruin. 
wijnrood en groen, 

rupee, blauwgroen en roodbruin. 
rupees, lichtgeel en lila. 

groenblauw en zwart. 
bruin en zwart. 
violet en lichtblauw. 
rose en zwart. 
olijf groen en zwart. 
lichtblauw en roodoranje. 

4, werd voorzien 
PANAMA. 
Het cxpresre-zegel van 1929, Yvert nr. 

van den opdruk Correo Aereo en waarde: 
10 centesimos op 20 c , bruin, 

PARAGUAY. 
De Zeppelin-zegels van 1933 verschenen met den zwarten 

opdruk 1935 en in gewijzigde kleuren: 
4.50 pesos, karmijn. 
9 „ lichtgroen. 

13.50 „ lichtbruin. 
Dezp opdrukken zijn bestemd om te worden benut bij 

speciale postvluchten. 
Frankeerzegel in het landkaart-type van 1932: 

1 peso 50, rose. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

5 „ 
10 ,. 
20 „ 
30 „ 
50 „ 
1 s.. 

De 

PERU. 
De in het April-nummer 

aangekondigde serie ter ge
legenheid van het 100-jsrig 
bestaan der stad Ica is 
thans verschenen: 

4 c , blauwzwart. (L). 
karmijn. (L). 
wijnrood. (S). 
groen. (LK 
karmijn. (S). 
or.rood en bruin. (S). 
d.violet r.oranje. (S). 
4 centavos geeft een 

gezicht weer op de stad Ica, 
de 5 en 20 centavos een door een muur omgeven meer. Op de 
10 centavos is een druiventros afgabeeld met het opschrift 
,.Puro de Ica" (Ica-kwaliteit). De 35 centavos is gewijd aan 
de katoenteelt, een belangrijk middel van bestaan der be
volking. De beide personen op de hierbij weergegeven 50 cen
tavos zijn: links de Spaansche koning Philippus IV, rechts 
don Diego Lopaz de Zuiiiga y Velazco, vice-koning van Peru, 
onder wiens bestuur de stad Ica werd gesticht. De hoogste 
waarde toont een afgodsbeeld der Nazcas, een Indianenstam. 

De beperkte oplaag was in zeer korten tijd uitverkocht. 

PHILIPPIJNEN. 
De in het vorige nummer vermelde frankeerzegels ver

schenen met den dienstopdruk O. B. Te melden zijn: 
2 centavos, karmijn. 12 centavos, zwart. 
4 „ groen. 16 „ blauw. 
6 „ bruin. 20 „ bruinolijf, 
8 „ violet. 26 „ zwartblauw. 

10 „ rood. 30 „ vermiljoen. 

POLEN. 
Op 12 Mei j.1. overleed op 68-

jarigen leeftijd maarschalk Pilsoed-
ski, wiens levenswerk gewijd was 
aan de bevrijding van ziin vader
land. Als uiting van nationalen 
rouw verscheen onderstaand zegel 
als eerste eener serie van 5 waarden: 

25 groszy, zwart en donkergrijs. 
Het werd op den dag der begrafe

nis — 16 Mei — uitgegeven. 
Joseph Pilsoedski werd in 1867 ge

boren in Zulow nabij Wilna. Zijn le
ven was een aaneenschakeling van 
samenzweringen tegen het gehate 

Russische gezag. De afloop van den Europeeschen oorlog 
bracht de lang verbeide bevrijding. 

Dienstzegels in >̂ e eenigermate gewijzigde teekening van 
die der uitgifte 1933: 

(30 g.), blauwviolet. 
(80 g.), donkerrood. 

De nieuwe teekening onderscheidt zich van de vorige o. a. 
door een kleine wijziging in de randversiering. 

Waarde-opdruk cp portzegel der uitgifte 1924: 
50 groszy op 3 zloty, bruin. 

SPANJE. 

IHRErPOBUCA 
j ^ E S P A N O C A 

Frankeerzegel, beeltenis van don Gaspai Melchor de Jo-
vellanos: 

30 centimos, karmijn. 
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Jovellanos (17441811) was een jurist van internationale 
vermaardheid. Bovendien heeft hij naam gemaakt als his
toricus. 

Weldadigheidszegels volgens afbeelding, hoofdpostkantoor 
te Barcelona: 

10 centimos, blauw. 
1 peseta, donkerolijf. 
5 pesetas, wijnrood. 

Het gebruik dezer zegels, die geen fiankeerwaarcie hebben, 
is vrijwillig. De opbrengst komt ten goede aan hulpbehoevend 
p.t.t.personeel. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 

Prankeerzegel volgens afbeelding, portret van generaal 
Stef anik: 

50 heller, groen. 
Generaal Stefanik stortte in 1919 met een vliegtuig neer 

bij Pressburg, bij welk ongeval hij den dood vond. 
Ter gelegenheid van de onthulling van het oorlogsmonuivent 

voor het Tsjechisch legioen, dat op het Fransche front bij 
Arras streed, verschenen twee zegels volgens afbeelding: 

1 kroon, rose. 
2 kronen, blauw. 

Het zegelbeeld is een afbeelding van dit monument. ^ ^ 
URUGUAY (Mei 1935). 
Luchtpostzegels in het Pegasustype: 

15 centimos, geel. 
22 
30 
37 
40 
47 
87 

1 peso, 
1.12 „ 
120,, 
1.27 „ 
1.62 „ 
2 pesos, 
2.12 „ 
3 „ 
5 ., 

roodoranje. 
lila. 
grijsviolet. 
lilarose. 
karmijn. 
lichtgroen, 

olijfgroen, 
roodbruin, 
geelbruin, 
roodbruin, 
wijnrood. 
roodbruin, 
grijs. 
lichtblauw, 
oranjerood. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
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Het 300jarig bestaan van 
den staat Connecticut bracht 
onderstaand frankeerzegel: 

3 cents, purper. 
Het zegelbeeld stelt den 

z g. „Charter oak" voor, den 
historischen eik, waaronder 
drie eeuwen geleden aan de 
kolonisten de vry brief of 
het charter werd uitgereikt 
tot het in bezit nemen van 
het land. 
69 vervalt door het voren(Het medegedeelde op blz 

staande). 
De zegels werden voor het eerst in gebruik genomen in de 

hoofdstad Hartford op 26 April j.1.. 
Den heer Abma te Grand Rapids dank voor toezending. 
De 3 cents violet en 3 cents blauw (Yvert nrs. 319 en 323) 

verschenen pngegomd. 

HET 25JARIG REGEERINGSJUBILEUM VAN KONING 
GEORGE V VAN ENGELAND. 
Hieronder volgen eenige afbeeldingen van de voor die 

gelegenheid verschenen zegels in het Britsche wereldrijk, als
mede enkele aanvullingen op het te dien aanzien vermelde 
in het vorige nummer. 

immmmtmmmmmmtmmmm mmmmmmmvmm 

Algemeen koloniaal type. Engeland en 
Engelsche post in Marokko. 

m 

MÉÉÉI IM 

mmm^w^mrm^m 

^^^--^^---

BritschIndië. 

ÉMMÉl 

ZuidRhodesia. 

MWMVI 

Canada. 

!■■>■ S U I O  A I  R I K A W^JS'^ ^ 

l^K^li 
t ^1 .̂  iaMim^9[ii8iyili^ „jf. i j i ^,^ . ' , j S U i D 

im,^ 

llÉ 
^naiffe^^ ~ / 1 

ZuidAfrika. (Engelsche en Afrikaansche tekst). 

Z.W.Afrika. (Tweetalige t .) . NieuwZeeland. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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AUSTRALIË. 
George V in uniform van veldmaarsehalk op het paard 

Anzac, een geschenk van Australië: 
2 pence, rood. 
3 „ blauw. 
2 shillings, purper. 

BRITSCH-INDIE. 
De serie bestaat uit de waarden: 

y, anna, lichtgroen en zwart. (Indische poort Bombay). 
9 pies, donkergroen en zwart. (Victoria Memorial te 
1 anna, bruin en zwart. (Rameswaraai-tempel Madras). 

Wi „ violet en zwart. (Jain-tempel te Calcutta). 
lYi annas, bruinoranje en zwart. (Taj Mahal te Agra). 
Zy< „ blauw en zwart. (Gouden Tempel te Amritsar). 

8 „ violet en zwart. (Pagode te Mandalay). 
Calcutta). 

Alle waarden in het afgebeelde formaat. 
CANADA. 

1 cent, groen_ (Prinses Elizabeth). 
2 cents, bruin. (Hertog van York). 
3 „ steenrood. (Koninklijk echtpaar). 
5 „ blauw. (Prins van Wales). • " 

10 „ groen. (Gezicht op Windsor Castle). 
13 „ blauw. (Het zeiljacht Britannia). 

De 1, 2 en 5 cents zijn in het afgebeelde kleine, de andere 
waarden in het formaat der 3 cents. 

v. B. 

BELGIË. 
Onze getrouwe correspondent, de heer Van Caspel, meld.'-

het volgende interessante nieuws. 
Niet 30.000, maar 35.000 stuks werden van de Siteb-zegels 

gedrukt, maar ondanks de latere navraag heeft men geweigerd 
dit aantal nog te vergrooten. Daardoor blijven voor de teii-
toonstellingbezoekers slechts 400 stuks per dag beschil'baar, 
die fr. 5,— zoudon betalen als entree en fr. 5,— voor het 
Taxis-zegel. Dit aantal van 400 stuks is zeer gering. 

Hoe is dan te verklaren, dat dit zegel zoo veolvaldit; nog 
onlangs aangeboden werd? Zie Mei-nummer ver. het Maand
blad, blz. III links bovenaan. 

Voor het tot stand komen dezer postzegeUonioonötcUing 
teekende de Corporation des Négociants de Timbres-noste 
te Brussel een waarborgsom van fr. 100.000, waarvan dadoiijk 
fr. 50.000 in baar moesten gestort worden; bedragen, die door 
den verkoop der bijzondere Siteb-zegels moesten gedekt 
worden. Vandaar het onmiddellijk zoeken der handelaicn • aar 
liefhebbers-verzamelaars on het veelvuldig aanbod. De plaat
sing van het zegel is goed geslaagd, de navraag geblevci, en 
de prijs, die op fr. 15 overeengekomen was, wordt reeds t( t 
fr. 18 opgedreven. Men verwacht, dat op do tentoon; 'i g 
zelf het zegel met fr. 20, zoo niet meer, zal worden verha:ideld. 

,,Postwagen"-zcgels. 
In het hoofdgebouw op den achtergrond van de tentoon

stelling te Brussel is rechts van den ingang een kantoor in
gericht der P.T.T., door groote letters aangeduid. Daarvan 
is een gedeelte door glazen wanden afgescheiden, waarin ten 
aanschouwe van het pubMek postzegels gedrukt en getand 
worden. Ook liggen daar te zien platen, die voor het af
drukken van zegels dienden. 

In die ruimte staat een drukpers met opschrift: Machine 
Helio Johannisberg, mise gratuitement a la disposition de 
l'Administration des Postes par les Etabl. J. Dries Malfroid, 
182 Avenue d'Auderghem, Bruxelles. 

Het tanden der velletjes van 10 stuks postwagen-zegels is 
voor het publiek uitnemend goed te volgen. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

CANADA. 
In den loop dezer maand verschijnt een nieuwe serie fran-

keerzegels, gedrukt door do Canadian Banknote Company. De 
zes laagste waarden zullen het portret brengen van den 
Engelschen koning, de andere verschillende landschappen, 
monumenten, enz. Terzelfder tijd verschijnt in een nieuw 
kleed een luchtpost- en een expresse-zegel. 

DUITSCHLAND. 
In Senfs 111. Briefmarken Journal komt een antwoord voor 

van den Polizeipräsident te Berlijn- op de vraag, of gewone 
frankeerzegels nog kunnen voorkomen, van a:'>ibtswege ge
perforeerd met de letters POL, wat betwijfeld werd. 

Het antwoord luidde: „Postwaarden, die ontzangen worden 
ter vereffening van onkosten voor inlichtingen, worden, in
dien niet voor andere doeleinden bruikbaar, ali portodienst-
zegels opgebruikt, en te dien einde geperforeerd met den 
doorslag POL, evenals vroeger. Van een verordening volgens 
welke dit gebruik vanaf 1 April geschorst zo'i zijn, is hier 
niets bekend." v. C. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
In de vorige nummers vermeldden wij eenige waarde-

opdrukken op de koerseerende luchtpostzegels. Volgens Stamp 
Collecting zouden van de ly, en 10 piastres op 4y piastres 
slechts elk 10.000 exemplaren zijn gedrukt. 

ESTLAND. 
Een serie frankeerzegels met de portretten van beroemde 

Estlanders is op komst. Vooreerst zullen de waarden 5, 6 en 
50 senti verschijnen. Eveneens is een serie luchtpostzegels 
te verwachten. 

Het 111. Briefmarken Journal meldt op grond van officieele 
gegevens de oplaag- en verkoopcijfers van de Roode Kruis-
zegels van 1933, waarvan het restant op 30 Januari j 1. werd 
verbrand: 

5 + 3 s., oplage 103.700, verkocht 43.940, 
10 + 2 s., oplage 101.100, verkocht 43.217, 
12 + 3 s., oplage 105.000, verkocht 35.716, 
20 + 3 s., oplage 102.200, verkocht 34.999. 

Hieruit ziet men, dat meer dan de helft dezer uitgifte on
verkocht bleef. 

GRIEKENLAND. 
Binnenkort verschijnt een serie luchtpostzegeh in de waar

den 1, 2, 5, 7, 10, 25, 30, 50 en 100 drachmen, waarop ver
schillende figuren uit de Grieksche mythologie zijn afge
beeld. De bekende drukkerij Aspioti Elka te Cor-Tu is met 
de vervaardiging belast. 

GUATEMALA. 
De volgende maand verschijnt een serie frankeer- en lucht-

postzegels ter herdenking van den honderdsten sterfdag van 
generaal Rufino Barrios, wel eens den herv'ormsr van Guate
mala genoemd. De serie frankeerzegels zal vermoedslijk 9 
waarden omvatten (y centavo - 25 centavos), de iachtpost-
serie 3 (10, 15 en 30 centavos). De oplaag is voor de hooge 
waarden zeer beperkt. 

HONGARIJE., 
Het Bulletin Mensuel meldt de op handen zijnde verschijning 

van zegels ter eere van vdjlen kardinaal Pa^many, beroemd 
schrijver en suaatsman uit de tweede helft dcj ICe eeuw. 

ITALIË. 
De honderdste sterfdag van den componis'^ Vineenzo Bellini 

(1802-1835) zal binnenkort door een speciale serio frankeer
zegels worden herdacht. 

MANDSJOEKWO. 
Binnenkort verschijnt een serie van vier speciila frankeer

zegels tot viering van het tot stand komen van het post
verdrag met Japan. 

MOCAMBIQUE CIE. 
L'Union Postale van April j.1. meldt de op hande.i zijnde 

verschijning van negen luchtpostzegels, te benutten in de 
landschappen Manica en Sofala (Mogambique). De waarden 
zullen zijn: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 en 80 centavos. 
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PORTUGAL. 
In den loop dezer maand vî ordt te Lissabon de eerste Phi-

latelistisehe tentoonstelling gehouden, voor welke gelegenheid 
een speciaal zegel zal worden uitgegeven. 

YOUGO-SLAVIE. 
Ook hier is een speciale serie te verwachten, uit de op

brengst waarvan men de kosten hoopt te kunnen bestrijden 
voor de oprichting van een monument ter eere van den dichter 
Peter Petrowitsch Njegusch. 

V. B. 

NEDERLAND. 
De Zomerpostzegels. 
De nieuwe weldadigheidszegels zijn niet, zooals de verwach

ting was, op 1 Juni verschenen; waarschijnlijk waren zij nog 
niet gereed. Nader nieuws verscheen eerst in Dienstorder 
H 353bis van 5 Juni, waarvan wij het belangrijkste hier laten 
volgen. 

„Zomerpostzegels. 
1. Ten behoeve van sociale en cultureele doeleinden zullen 

voortaan j a a r l i j k s bijzondere zegels, z.g. „zomerpost
zegels" worden uitgegeven, welke met een toeslag boven de 
frankeerwaarde zullen worden verkocht. 

2. Zij worden uitgegeven in vier soorten met een frankeer
waarde van resp. IK, 5, 6 en 12>{> cent. De verkoopprijs is 
vastgesteld op resp. 3, 8, 10 en 16 cent. 

3. Dit jaar zal de verkoop der zegels van 5 en 6 cent op 
17 Juni a.s. aanvangen. Met den verkoop der zegels in de 
beide andere waarden, welke nog niet gereed zijn, kan worden 
begonnen zoodra zü op de kantoren zullen zijn ontvangen. De 
termijn van verkrijgbaarstelling loopt tot en met 12 October 
1935. 

5. Op de zomerpostzegels zijn van toepassing de bepalingen, 
welke gelden voor de gewone frankeerzegels, behoudens dat 
deze bijzondere zegels geldig zijn tot en met 31 December 1940. 

6. Een eerste voorraad zegels van 5 en 6 cent zal tijdig 
ambtshalve aan de kantoren worden toegezonden; de toezen
ding van een voorraad zegels in de twee overige waarden zal 
daarop zoo spoedig mogelijk volgen." 

Buitengebruikstelling van postzegels. 
De groote schoonmaak heeft ook hst departement niet on

aangeroerd gelaten. Verschenen is een koninklijk besluit van 
8 Mei 1935 (stbl, nr. 239) waarin het navolgende wordt 
bepaald: 

„Artikel I. 
1. De postzegels, briefkaarten, briefomslagen, postbladen 

en kaarten tot mededeeling van adreswijziging, behoorende tot 
de uitgiften van vóór 1924 — met uitzondering van de her
denkingspostzegels, uitgegeven in de jaren 1913 en 1923, 
onderscheidenlijk ter herdenking van Nederlands herstelde on
afhankelijkheid en van Ons regeeringsjubileum — alsmede de 
in 1924 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Noord
en Zuidhollandsche Reddingsmaatschappijen uitgegeven zegels 
en de bijzondere zegels, uitgegeven in de jaren 1923-1930 op 
grond van Ons besluit van 8 December 1923 (stbl. nr. 544), 
worden met ingang van 1 Januari 1936 buiten gebruik gesteld 
en waardeloos. 

2. Tot dien datum kunnen, behoudens het bepaalde in de 
beide volgende zinsneden, de nog voorhanden gave en on
geschonden postzegels, briefkaarten, briefomslagen, post
bladen en kaarten tot mededeeling van adreswijziging, welke 
in het eerste lid van dit artikel buiten gebruik worden gesteld, 
door de aanbieders tegen postzegels van gelijke waarde, res
pectievelijk tegen briefkaarten, briefomslagen, postbladen en 
kaarten tot mededeeling van adreswijziging met een zegel-
afdruk van gelijke waarde van de tegenwoordige uitgifte 
worden ingeruild. Wanneer postzegels, briefkaarten, enz. ter 

inwisseling worden aangeboden, waarvan in de tegenwoordige 
uitgifte geen postzegels, briefkaarten, enz. in gelijke bedragen 
bestaan, kunnen hiervoor, tot een gelijk geldswaardig bedrag, 
postzegels enz. in waarden naar keuze van de aanbieders 
worden gegeven. De briefkaarten met een zegelafdruk van 
12X> cent zullen echter slechts inwisselbaar zijn tegen brief
kaarten met een zegelafdruk van 7j4 cent; kaarten tot mede
deeling van adreswijziging met een zegelafdruk van 2 cent 
kunnen slechts worden ingeruild tegen zoodanige kaarten met 
een zegelafdruk van 1'A cent. 

Artikel II. 
De bijzondere postzegels, welke op grond van Ons besluit 

van 8 December 1923 (stbl. nr. 544) in de jaren 1931, 1932, 
1933 en 1934 zijn uitgegeven, zullen onderscheidenlijk op 1 Ja
nuari 1937, 1 Januari 1938, 1 Januari 1939 en 1 Januari 1940 
buiten gebruik worden gesteld en voor de frankeering waarde
loos worden." 

Dit koninklijk besluit \ormt het eerste deel van dienstorder 
H 337bis van 28 Mei 1935, waarin verder nog het volgende 
voorkomt dat voor ons van belang is. 

(4.). De telkens gedurende een maand ingewisselde fran
keerzegels van éénzelfde frankeerwaarde moeten worden ge
plakt op vellen papier in horizontale rijen van 10 stuks. Op 
elk vel mogen niet meer dan 10 rijen voorkomen. Zooveel 
mogelijk moeten vellen van 100 stuks worden gevormd. - Vóór 
de opzending moeten de zegels, briefkaarten, enz. door middel 
van afdrukken van den dagteekening- of den rolstempel on
bruikbaar worden gemaakt. 

(5.). Opgemerkt wordt nog, dat de weldadigheidspostzegels 
bedoeld in lid 3 van deze dienstorder, niet mogen worden in
gewisseld. 

(Dit betreft de jaarlijksche kinderzegels. Red.). 
(6.). Indien op andere kantoren dan die, waar een verzame

laarsloket is opgesteld nog postwaarden, als in lid 2 van deze 
dienstorder aangegeven, in voorraad zijn (dit betreft alle in 
te trekken frankeerzegels), moet daarvan opgave worden 
gedaan aan het hoofdbestuur. Een verzoek tot opzending van 
die waarden aan den controleur kan worden tegemoet gezien. 

(8.). Voor zooveel op de kantoren waar een loket voor ver
zamelaars is opengesteld zich nog postwaarden van de met 
ingang van 1 Januari 1936 buiten gebruik te stellen soorten 
in voorraad zijn, moeten deze tot uiterlijk 31 December a.s. 
verkrijgbaar blijven." 

Het koninklijk besluit van 8 December 1923, waarvan hier
boven gesproken wordt, en dat betrekking heeft op de kinder
zegels, is naar wij merkten nog nooit in het Maandblad ge
publiceerd. Het luidt als volgt: 

„Besluit van den 8en December 1923 (stbl. 544), betreffende 
het verkrijgbaar stellen van weldadigheidszegels. 

Wij, enz., enz., hebben goedgevonden en verstaan te be
palen hetgeen volgt: 

Artikel 1. 
Onze minister van waterstaat is gemachtigd om jaarlijks 

gedurende een door hem te bepalen tijd aan de kantoren der 
posterijen voor het publiek bijzondere postzegels verkrijgbaar 
te stellen, welke worden verkocht met een door hem te be
palen toeslag boven de frankeerwaarde en waarvan de op
brengst, na aftrek van die frankeerwaarde, de kosten van aan
maak, administratiekosten en eventueele andere onkosten, uit 
de uitgifte voortvloeiende, ter beschikking wordt gesteld van 
onzen minister van binnenlandsche zaken en landbouw. 

Onze laatstgenoemde minister gebruikt de te zijner be
schikking te stellen bedragen, na overleg ter zake met zijne 
anibtgenooten, tot steun aan nationale vereenigingen, welke 
een menschlievend doel nastreven. 

Artikel 2. 
Onze minister van waterstaat bepaalt, welke voorstelling 

de in het tegenwoordig besluit bedoelde bijzondere postzegels 
zullen dragen. De zegels, welke, nadat de termjjn voor de 
verkrijgbaarstelling aan de kantoren is verstreken, nog niet 
verkocht zijn, zullen worden vernietigd. 

Onze ministers van waterstaat en van binnenlandsche zaken 
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en landbouw zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 8 December 1923. Wilhelmina." 
Eindelijk zal de tijd dus voorbij zijn, dat wij 13 verschillende 

zegels van 2 cent, 21 van 5 en 22 van 10 cent (zonder te 
letten op tanding of watermerk) op onze brieven konden 
plakken. Buiten gebruik komen dus de navolgende zegels: 

Uitgifte 1899-1921: 3̂  cent lila, 1 cent rood, lyi cent ultra
marijn, 1'A cent blauw, 2 cent bruin, 2K cent groen, 3 cent 
oranje, 3 cent olijfgroen, 4 cent lila, 4'A cent violet, 5 cent 
rood, i/4 cent bruin, 10 cent grijs nauwe arceering, 10 cent 
grijs wijde arceering, 123^ cent blauw, 15 cent bruin, 15 cent 
blauw en rood, 17K cent violet, 17K cent ultramarijn en 
groenbruin, 20 cent groen, 20 cent olijf en grys, 22 K cent 
bruin en olijfgroen, 25 cent rood en blauw, 30 cent violet en 
lilabruin, 40 cent groen en oranje, 50 cent bronsgroen en 
bruinrood, 50 cent grijs en violet, 60 cent olijf en groen, 
1 gulden donkergroen (kroningsgulden en „gewone"), 23^ gul
den violet, 5 gulden wijnrood, 10 gulden oranje. 

Uitgifte 1919: 40 op 30 cent, 60 op 30 cent. 
Uitgifte 1920: 2.50 op 10 gulden 1905. 
Uitgifte 1921: 4 op 434 cent violat. 
Uitgifte 1921: cijfertype 5 cent groen, 12K cent rood, 20 

cent blauw. 
Uitgifte 1923: ongetand 5 cent rood, 10 cent grijs. 
Uitgifte 1923: 1 cent blauwviolet, 2 cent oranje, 23^ cent 

groen, 4 cent blauw. 
Uitgifte 1923: opdrukken 2 op 1 cent, 2 op 13^ cent, 10 op 

3 cent, 10 op 5 cent, 10 op 1234 cent, 10 op 173^ cent, 10 op 
2234 cent. 

Uitgifte 1923: opdrukken op dienstzegels: 10 op 3 cent, 
1 gulden op ITA cent. 

Uitgifte 1923: Tooropzegels 2 -f- 5 cent violet, 10 + 5 cent 
rood. 

Uitgifte 1924: kinderzegels (kinderkopje) 2, TA en 10 cent. 
Uitgifte 1925: kinderzegels (provinciewapens) 2, TA en 10 

cent. 
Uitgifte 1926: kinderzegels (provinciewapens) 2, 5, 10 en 

15 cent. 
Uitgifte 1927: kinderzegels (provinciewapens) 2, 5, IA en 

15 cent. 
Uitgifte 1928: kinderzegels (beroemde mannen) IA, 5, IA 

en 12 A cent. 
Uitgifte 1929: kinderzegels (kind op dolfijn) IA, 5, 6 en 

1234 cent. 
Uitgifte 1930: kinderzegels („4 jaargetijden") IA, 5, 6 en 

12 A cent. 
Luchtpost uitgifte 1920: 10 cent rood, 15 cent groen, 60 

cent blauw. 
De overige zegels uit den tijd vóór 1924 (T.b.c.-zegels 1906, 

De Ruijter 1907, Roode Kruis 1927, enz.) zijn al eerder on
geldig verklaard. 

Geldig blijven dus de beide jubileumseries. 
In tegenstelling met wat ons steeds bij de aankoop van de 

kinderzegels verzekerd is, hebben deze zegels dus géén on
beperkte koerstijd meer; die van de series van 1931 en latere 
jaren is op ruim 5 jaar beperkt. 

Nieuwe oplaagletter. 
6 cent O. 
Nieuwe etsingnummers en tandingen. 
6 cent O: R 473, tanding Gl. 
De De Ruijter-zegels. 
De heer Van G«merden te Alphen a. d. Rijn, die in het bezit 

is gekomen van eenige vellen en velgedeelten van de De 
Ruijterzegels, heeft wat de plaatfouten betreft, opgemerkt 
dat niet alles klopt met de uitvoerige beschrijving van deze 
zegels door den heer F. H. M. Post in het Maandblad van 
Juli 1925, blz. 103, en December 1925, blz. 196. Zijn bevin
dingen laten wij hier volgen: 

A cent. In het overzicht vermeldt zegel 5 de fouten 5 en 6. 
Bij 3 vellen vond ik alleen fout 5. - Zegel 52 vermeldt de 
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fouten 22, 23 en 47. Bij 2 velgedeelten vond ik alleen de 
eerste twee fouten. - Zegel 41 vermeldt fout 16. Bij 2 vel
gedeelten vond ik deze fout niet. - Zegel 55 vermeldt fout 48. 
Bij 2 veldeelen vond ik deze fout wel, bij het derde echter 
niet. - Fout 54 komt op mijn vel niet voor. 

1 cent. Op 4 veldeelen, waarop fout 47 had moeten voor
komen, werd deze niet gevonden. - Op zegel 142 komt bjj miJ 
wél voor fout 37 en 46, echter niet 22. 

2 A cent. Op zegel 20 vond ik bij 3 veldeelen tweemaal 
fout 2, de derde maal niet. 

(Dit maakt het wel waarschijnlijk, dat een aantal plaat
fouten, die door den heer Post als primair werden beschouwd, 
tot de secundaire behooren te worden gerekend. Red.). 

NED.-INDIE. 
De 10 cent nr. 2, 1867. 
De heer Calicher te Batoe, die ons eenige maanden geleden 

berichtte, een zegel van Indië nr. 2 (de 10 cent rood, getand) 
met afstempeling van 1867 gevonden te hebben (tot dusver 
werd 1868 als jaar van uitgifte aangenomen), schrijft ons 
dat zich in de verzameling van den heer Beer van Dingstee 
te Malang een tweede exemplaar bevindt met het jaartal 
1867 in de afstempeling. Dag en maand van het stempel zijn 
helaas onleesbaar. 

De weldadigheidszegels. 
De verkoop van de laatste weldadigheidszegels, van den 

Christelijk Militairen Bond, is volgens een bericht in de In
dische bladen belangrijk tegengevallen. Verwacht wordt, dat 
ook de opbrengst ver beneden die van het vorig jaar zal 
blijven. 

Ons werden enkele „plaatfouten" bij deze serie gemeld, ge
broken lettertjes, witte vlekjes e. d. Wij zullen deze maar 
niet gaan vermelden; dit gebied is eindeloos! 

In Indië wordt door verzamelaars veel geklaagd over de 
zware afdrukken, die van de nieuwe stempels verkregen 
worden. De post heeft dit zich blijkbaar aangetrokken; wij 
ontvingen een brief uit Batavia-C, gedeeltelijk met weldadig
heidszegels gefrankeerd. Deze laatste hadden een stempel 
van het oude, lichtere model; de gewone zegels waren met 
het nieuwe stempel vernietigd. Van andere verzamelaars 
hoorden wij dergelijke ervaringen. 

BUITENLAND. 
AUSTRALIË. 
Te melden zijn verschillende privaatomslagen van 2 d. rood 

met den koningskop in hoogdruk in een staand ovaal. 
BRAZILIË. 
Een nieuwe briefomslag van 300 r. verscheen in olijfkleur 

op wit papier in de bekende teekening. 
BULGARIJE. 
Een serie prentbriefkaarten, vermoedelijk uit 8 stuks be

staande, zag het licht met een blauwgroenen stempel van 1 1. 
op groenachtig karton. In den grooten stempel de kop van 
koning Boris naar links op kleurloozen achtergrond. De ge-
heele linkerhelft is door een afbeelding ingenomen, waar
onder te lezen staat, dat die afbeeldingen betrekking hebben 
op het Isker-défilé bij Tscherepisch en dat het mooiste land 
het Bulgaarsche is. De uit punten bestaande deellijn dient 
tevens voor adresaanduiding van den afzender. 

DUITSCHLAND. 
Er blijft iets geheimzinnigs bestaan omtrent de winterhulp-

kaarten. In de Februari-aflevering kon ik mededeelen, dat of
ficieel aan Bern bericht was, dat er 40 verschillende afbeel
dingen zouden worden uitgegeven. De maand daarop wees ik 
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er al op, dat dit aantal belangrijk grooter moest zijn, en nu 
lees ik in „Die Ganzsache" van eind Maart en in „Das Post
wertzeichen" van B April, dat het amtsblad van het rijkspost-
rainisterie nr. 23, dus officieel, mededeelt dat er 82 verschil
lende afbeeldingen van steden en landschappen met den bij-
zonderen 6 pf. stempel bedrukt zijn geworden. Echter geeft 
„Das Postwertzeichen" tegelijkertijd een opgaaf van de al 
bekend geworden kaarten, waarvan het aantal vermoedelijk 
200 bedraagt en waarvan er 97 met en 93 zonder stempel 
bestaan. De nummers 169, 170, 175, 176, 181, 182, 192, 196, 
197 en 198, derhalve 10 kaarten, zijn nog niet gezien. 

Waarom verschillen de officieele opgaven zoo van de wer
kelijkheid; is dat omdat het een loterij was en men dus iets 
aan het lot wilde overlaten? 

De 54e oplaag der prentbriefkaartenserie, welke ik de vorige 
maand reeds meldde, was met het 9-tal voltallig en werd be
gonnen met de 55e oplaag, die eveneens 9 kaarten zou om
vatten. De drukcylinder brak echter tijdens het drukken en 
moest door een nieuwen vervangen worden, die kenbaar is 
door de aanduiding onderaan rechts 35-55-2-B 1- enz. Van 
elke kaart van deze oplaag bescaan dus 2 soorten en zij heeten 
1. Stuttgart, Auslandsinstitut; 2. Stuttgart, Baderstadt; 
8. Wittenberg; 4. Löbau in Sachsen; 5, 6, 8, 9. Bad Landeck 
(hiervan telt men dus 8 of 2 X 4 kaarten); 7. Blankenheim-
Eifel. 

De 56e en 57e oplaag zijn tevens verschenen en omvatten 
elk ook weder slechts 9 kaarten, te weten: 1. Arendsee, 3 zeil-
bootjes; 2. Sassnitz; 3. Friedrichroda; 4. Arendsee, zeegezicht; 
5. Eisleben; 6. Bad Kissingen; 7, Arendsee, kurpromenade; 
8. Arendsee, hotels; 9. Gross Schönau. — 1. Bad Orb in 
Spessart, Kurhaushotel; 2. Tiengen; 3. Hanau am Main; 4. Bad 
Orb, Trink und Wandelhalle; 5. Kurort Malente; 6. Hanau am 
Main, Rathaus; 7. Staatsschule Zittau; 8. Gottleuba; 9. Bad 
Mergentheim. 

Vroeger meldde ik al eens de prentkaarten van de Kunst
anstalt Voremberg, Berlin SW 68, met esperantotekst. Zij 
zijn nu uitgegeven met ingedrukt Hindenburg-stempel van 
5 pf. lichtgroen. 

De Münchener Ganzsachen Sammler Verein heeft weder 
voor verdeeling onder de leden een 6 kaarten omvattende 
serie laten aanmaken, ditmaal met den lichtgroenen 5 pf. 
stempel van Hindenburg. Op de achterzijde reproducties uit 
de schoonhedengalerie van het residentsmuseum Festsaalbau. 

ENGELAND. 
De briefomslag van 3̂  d verscheen in een nieuw formaat 

146:114. 
In verband met het zilveren regeeringsjubileum verkregen 

de postwissels een nieuwen stempel: kop van den koning naar 
links op gearceerden achtergrond, daarboven een kroon met 
1910 - 1935 en aan beide kanten boogvormig Silver Jubilee. 
Geheel daaronder de waarde en in het zwart het tarief. Er 
zouden verschillende waarden komen; voorloopig is nog maar 
bekend de wissel van 1 d. blauw. 

FINLAND. 
Bern verdeelde den in de vorige maand gemelden omslag 

en voegt daaraan toe briefkaarten van 1,25 m., die voor het
zelfde weldadigheidsdoel met een toeslag van 1,50 m. ver
kocht worden. De stempel komt overeen met dien van den om
slag. De kleur van den stempel is oranje, de tekst is zwart, 
ook het middengedeelte van den stempel. De achterzijde is 
ingenomen door afbeeldingen van motieven, welke aan het 
Einsehe heldenepos „Kalevala" ontleend zijn en wel 10 in 
aantal. Daar deze evenwel óf met Finschen óf met Zweedschen 
tekst voorzien zijn, worden het voor verzamelaars derhalve 
20 verschillende kaarten. Het karton is wit. De afbeeldingen 
stellen voor: 1. bloemen aan een venster; 2. meisje aan de 
open huisdeur; 3. kind bij een korenveld; 4. vrouw aan het 
weven; 5. moeder aan de wieg; 6. huis met berken en dennen; 
7. familie voor het huis; 8. man en meisje in een boot; 9. dans 
van jongens en meisjes; 10 meisje met schapen. 
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NEDERLAND. 
Amsterdam. De Persdienst van het Staatsbedrijf der P.T.T. 

zond ons een afdruk van het stempel, dat op het congres van 
den Centralen Bond van Nederlandsch P.T.T.-personeel op 
22 Mei j.1. te Amsterdam werd gebezigd. Het is een blok-
stempel in den vorm van de koerseerende spoor-, tram- en 
bootstempels (Vellinga type D); inschrift CBPTT-CONGRES 
/ 22.V.35.VII / AMSTERDAM. 

Het blijkt, dat het afstempelen van de gewone correspon
dentie met den kantoornaamstempel in den laatsten tijd ver
band houdt met het aanbrengen van de 24-uurs-indeeling in 
de oudere typenraderstempels. Laatstgenoemde stempels, b.v. 
Vellinga type 134-159, 166-170, 173-195 worden successievelijk 
naar 's-Gravenhage opgezonden ter verandering der 12-uurs-
indeeling met V. of N. in 24-uursindeeling 0-23. 

De beeren A. P. J. Thielen en P. Veen danken wij voor de 
mededeeling, dat zij den kantoornaamstempel o. a. zagen van 
Beek en Donk (6 t.m. 9 Februari 1935), Deurne (17 Mei), 
Lierop N.B. (15 Mei), Liessel (17 Mei) en daarna de typen
raderstempels met 24-uurs-indeeling, ook reeds gezien uit 
Den Hulst, Zuidlaren 1 en 2, Zuidwolde (Dr.) 1, Stadskanaal 3 
en Zuidbroek. 

De bij Dienstorder 190 dd. 22 Maart 1933 voorgeschreven 
rubberstempel „Laat Uw stukken adresseeren „Post ", 
schijnt niet door alle kantoren aangevraagd te zijn bij het 
rijksinkoopbureau. De heer P. Veen zag op een als onbestel
baar teruggezonden brief naar Nieuwediep Gieten geadres
seerd den stempel „Bevorder dat in het adres Uwer stukken 
wordt vermeld Post Stadskanaal". 

Hoogkerk Gr. gebruikte voor de terugzending van onbestel
bare stukken een rubberstempel in omlijsting 5Vi X 214 cm. 
TERUG AFZENDER. De plaats waarheen het stuk moest 
worden teruggezonden stond met potlood ingevuld. Groningen 
teekende de onbestelbare stukken af met een rubberstempel 
in omlijsting 4>4 X 1'A cm. GEZIEN / De Hoofdbesteller, 
plus paraaf. 

De volgende stempels van het koerseerende type met ver
korten balk (Vellinga type A) zagen we met „drukfouten". 

Rotterdam-Station D.P. nr. 1 met datum 24.V.35. Op de 
plaats van het verkorte jaartal had de uuraanduiding moeten 
staan en onderin voluit 1935; de plaats hiervoor was blanco 
gelaten. 

Nieuw-Dordrechc (Vellinga 140). In plaats van 35 voor de 
aanduiding van het jaar, achter de maandaanduiding in 
Arabische cüfers staat slechts een 5. 

Roden (Dr.) heeft geen stempelnummer in het onderste 
segment. 

Wij danken dr. Benders voor de toezending van een uit-
knipsel uit het Algemeen Handelsblad, waarop een afbeelding 
staat van de voorzijde van een brief uit Tristan da Cunha 
naar Den Haag verzonden met b^jschrift: „Een philatelistische 
bijzonderheid is bovenstaande brief, van Tristan da Cunha 
door de „K XVIII" naar Kaapstad vervoerd. Postzegels zijn 
op het „eenzame eiland" niet bekend; de post wordt er alleen 
van een frankeerstempel voorzien." Een frankeerstempel is 
het echter niet, slechts een dubbelringstempel met inschrift 
TRISTAN DA CUNHA en klein Malthezer kruis, de binnen-
cirkel bevat geen datum noch portaanw\jzing en is geheel 
blanco. Verder een waarschijnlijk uit losse typen samen
gesteld 3-regelig stempel: Met Hr. Ms. K XVIII / Vervoerd 
van Tristan da Cunha / Naar Kaapstad. De eenige post
stempel is de paquebot-stempel uit Capetown 2 Apr. 35 12.15 
(Cockrill A 57), eveneens op de voorzijde voorkomend. 

(Zie voorts elders in dit nummer). 
NED.-INDIE. 

Tot nu toe was de nieuwe 24-uurs-aanduiding alleen ge-
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signaleerd in stempels met breede balk, waarin roteerende 
karakters. Dr. Benders ontving echter een zegel uit Perlanaän 
(hulppostkantoor bij Medan) met smalle balk en losse datum
en uurkarakters met nieuwe uurindeeling, waarvan lees
baar 34 10. 

Door het Leger des Heils is op 30 Mei j.1. (Hemelvaarts
dag) een velddag gehouden op Dago bij Bandoeng. Op het 
terrein was gelegenheid tot het posten van brieven, brief
kaarten en andere stukken in een aldaar opgestelde brieven
bus. De op bedoelde stukken gehechte, ongebruikte, geldige 
frankeerzegels zouden worden voorzien van een specialen 
poststempel in een dubbelring DAGO  BANDOENG. 30 
MEI  1935, in het midden het embleem van het Leger des 
Heils en omschrift VELDDAG LEGER DES HEILS. 

Het hoofdkwartier van het Leger des Heils, Javastraat 16, 
Bandoeng, had in de Indische bladen laten aankondigen, dat 
op het terrein frankeerzegels, briefkaarten en prentkaarten 
verkrijgbaar zouden zijn en door zijn bemiddeling de stukken 
gepost zouden kunnen worden. 

BUITENLAND. 
De heer Homer Brett, Amerikaansch consul te Rotterdam, 

zond den heer Van Brink op verzoek van den heer W. P. 
Campbell, cachet director te Vancouver (Washington) de 
volgende briefkaart. 

The following news item appeared in the Vancouver Colum
bian of April 26, 1935: 

The Junior Chamber of Commerce at Vancouver, Wash,, 
U.S.A., largest city on the Columbia river and head of deep 
water navigation, will issue a cachet in commemoration of 
their third annual MidColumbia Regatta, July 4th, featuring 
the Regatta. Cover {6}i size) unsealed und unstuffed, with 
stamp of money order can be sent to W. P. Campbell, cachet 
director, 1000 Broadway, Vancouver, Washington. 

Liefhebbers voor dezen specialen stempel dienen zich dus 
te haasten. 

DE TOCHT VAN DE K XVIII. 
De heer L. F. Klaassen te Willemsoord was zoo vriendelijk 

ons bijgaanden brief ter reproductie af te staan. Genoemde 
heer verstrekte ons tevens nog de volgende gegevens. 

Hr. Ms. onderzeeboot K XVIII betrok op 14 November 1934 
uit Den Helder op de uitreis naar Ned.Indié, alwaar de boot 
op 12 Juli a.s. hoopt aan te komen. De reis is gegaan via 
Dakar op de westkust van Afrika naar ZuidAmerika, alwaar 
de steden Pernambuco, Rio de Janeiro en Buenos Aires zijn 

Met Hr.Ms,K XVm 
Ve*voerd van Tristan da Q^Jfi^^^^ 

naar Kaapstad '̂ '''̂  

iH_bCiLS. 

<lh€ic 

bezocht. Van laatstgenoemde plaats is de onderzeeboot den 
ZuidAtlantischen oceaan overgestoken naar Kaapstad, welke 
overtocht 25 dagen heeft geduurd. 

Midden op deze oversteek ligt het eilandje Tristan da Cunha, 
het grootste van een groep van 3 eilanden, met een bevolking 
van 167 menschen. Het eiland werd nu door de K XVIII 
bezocht. Toen deze onderzeeboot daar arriveerde, was het 
juist een jaar geleden dat het laatste schip daar was ver
trokken. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om 
brieven te verzenden naar de bewoonde wereld. 

De K XVIII is op 2 April 1935 te Kaapstad aangekomen. 
De brieven zijn voorzien van een naamstempel van het 

eiland; postzegels bestaan daar niet. 

Franheep 
1 m^irrii macliiiie -̂

^■^-'V-'tS^ 
liMJMêMët^i^é^-iMMMMMMMk&hai^^tSk. ÈX^A S ^U»«IJ.,iAiSïBJ&S#isijUé^Mïda*r^^V~^ 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Amsterdam CS. 
Een Amsterdamsche firma verzond o.m. op 29 April circu

laires met het portret van den directeur rechts boven in den 
hoek van den omslag. Vermoedelijk in verband hiermede werd 
de datumstempel rechts van den waardestempel IK cent 
geplaatst, welke variëteit met den nieuwen datumstempel 
Amsterdam CS. nog niet bekend was. 

Francotyp. 
Wie kan melden: 
de gebruikers der machines 430, 475, 486, 501, 502, 503, 

507, 508, 509, 511, 514, 516, 517, 531 t.m. 542, 544, 546, 547, 
waarvan er vermoedelijk reeds eenige afgeleverd zijn. 

Machine 193 XXIII. 
Wederom een nieuw cliché werd omstreeks half Mei in de 

machine van Ruys' H.V. te Amsterdam links van den datum
stempel gebruikt: U GEBRUIKT TOCH / OOK EEN (pijl 
naar:) / Francotyp / FRANKEERMACHINE. 

Machine 233 III. 
Begin Mei werd deze machine van Utrecht naar Den Haag 

overgebracht en is thans aldaar in gebruik bij de N.V. 
Dordtsche Asphaltfabriek. Tusschen de stempels een soort
gelijk cliché als van type II; in de linkerhelft van den recht
hoek ASPHALT / WERKEN / DAKBEDEKKING / 
MATERIALEN / TENNISBANEN / WEGENTEER, rechts 
een dak met de letters DAF. 

Machine 243 IV. 
Omstreeks 25 April werd deze machine voorzien van nieuwe 

datum en waardestempels en grooter maehinenummer. Het 
afzenderscliché bleef als bij type III. 

Machine 248 III. 
Links van den datumstempel werd in deze machine van de 

N.V. AgfaPhoto eind April een reclamecliché Isochrom / 
Film opgenomen. 

Machine 323 IV. 
De N.V. Enba te Arnhem plaatste omstreeks half Mei in 

haar machine links een cliché: halux / BREUKBANDEN / 
MET AUTOMATISCH / WERKEND / LUCHTKUSSEN. 

Machine 331 IV. 
Ook in de andere machine van de N.V. C Misset te Doetin

chem werd een soortgelijk, doch kleiner cliché als in machine 
559: Misset's / Vakbladen, opgenomen, en wel sinds eind 
April. 

4 . K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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NIEUWE VEREENIGING TOEGETREDEN. 
Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat de Post-

zegelvereeniging „IJmuiden en Omstreken", te IJmuiden, be
sloten heeft, het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie", 
met ingang van de verschijning van het aanstaande Juli-
nummer, als haar officieel orgaan aan te nemen. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Bondsinformatiebareau. 
Van den heer W. van Welij, te Ginneken, ontving ik een 

klacht over de firma Adams & Co., Ubier-Ring 9, Keulen. 
Verschillende aanmaningen en zelfs de tusschenkomst va-n 

den consul hadden geen resultaat, zoodat de heer Van Welij 
nu al sinds een jaar wacht op het geld voor geleverde zegels. 

i 

Oproep ! 
Van verschillende zijden bereikten mij klachten over een 

zekeren Ludwig Kipke, Rossberg 40, te Hamburg 23. 
Gaarne zou ik de namen v/eten van hen, die door ge

noemden persoon voor kleinere of grootere bedragen ge
dupeerd zijn en tevens van degenen, die over de afwikkeling 
van hun zaken niet tevreden zijn. Een briefkaart met koi'te 
vermelding van het geval is voldoende. 

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

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 
Keuringsdienst. 

Het bureau van den keuringsdienst is tot nadere aankondi
ging gesloten. 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.Czn. 

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

Nieuwe leden (met ingang van 1 Juli 1935). 
372. A. L. Scherpenisse, Draafsingel 29, Hoorn. (V). 
389. W. P. J. de Vrueh, Suikerfabriek, Padjarakan, Krak-

saän (Java). 
401. H. van Haeften, Hospitaalweg, Koeta-Radja (Sumatra). 
418. W. F. A. Kagpi, Koeta Alam, P 12, Koeta-Radja (Su

matra). 
420. dr. L. P van Lel'jveld, Amsterdamscheweg 19, Arn

hem (V). 
Aanmeldingen. 

ir. J. Pabritius Schutter, Langestraat 20, Hengelo (Overijsel) 
(V). 

C. Broertjes, Soerakarta (Java). 
W. Th Butter, Ond. Wonolopo, Kepandjen (Java). 
Ch. P. A. M. Luske, Deterdingboulevard 18, Tjepoe (Java). 
W. H. Eichhorn, Poeloe Radja (Sumatra). 
G. van Diemen, Ond. Tek Naboentoe, Poeloe Radja (Sumatra), 

Bedankt. 
503. J. E. Heenk. 
617. G. A. Lichte. 

42. F. J. A Soes'man. 
Overleden. 

837. C. D. Pöttger. 
Adreswijzigingen. 

735. J. D. Wilton, Rijksstraatweg 598, Wassenaar. 
-158. IVJ J. Louws, p.a. Directie K.P.M., ScheepvaarHiuis, Am

sterdam, C. 
777 A. O. U. Wilkens, Nieuwenhof, Voorst. 
227. E. C. J. van der Horst (vertrokken naar Nederland). 
176, W. J. M. Hoefnagels, Heemse, Utrechtscheweg 273, 

Oosterbeek, 

190. ir. O. R. Maier, Talang Djawa 117, Palembang (Suma
t ra ) . 

170. J. van Duijneveldt, Talang Kerangja, Palembang (Su
matra) . 

631. P. H. van Doesburg, Roelof Hartstraat 34II, Amster
dam, Z. 

360. J. A. Hagedoorn, Wilhelminaweg 11, Tjepoe (Java). 
552. J. A. Oorver, Toentangscheweg 62, Salatiga (Java). 
954. W. A. van der Noorda, Ond. Bangak, Solo (Java). 
610. A. Levij, Ploresstraat 1, Soerabaja (Java). 
185. J. Th. Dorsch, Soenarioweg 15, Semarang (Java). 
619. ir. L. W. Hansen, Tosariweg 41, Batavia, C. 
506 A. Bosman, Pension Brockema, PoIoniaWeg, Medan 

(Sumatra). 
414. A. J. Metz, Parkweg 47, Voorburg. 
370. dr. J. Krebs, Stationsweg 8, Tjepoe (Java). 
120. F. W. H. G. L. Edixhoven, vertrokken naar Europa. 
375. J. B. G. A. Dijkman, vertrokken naar Europa 
605. P. Suter, Pangkalan Brandan (Sumatra). 

Bericht. 
In verband met drukke werkzaamheden, heeft de heer P. W. 

M. Ch. Cortenbach, te MeJan, zich verplicht gezien zijn functie 
als sectiehoofd over te geven aan den heer J. S. G. Loncke, 
te Pangkalan Brandan, die bereid werd gevonden, deze werk
zaamheden op zich te nemen. 

De Nederlandsche Vereeniging is den heer Cortenbach veel 
dank verschuldigd vc» r̂ de vele goede diensten, welke hij in 
de 10 jaren ons heeft bewezen. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Te kwart voor negen opent de voorzitter, de 

heer Aug. Schröder, de door 18 leden bezochte vergadering en 
heet speciaal de sprekers van dezen avond, de beeren mr. 
Wolff de Beer en L. van Essen, welkom. In zijn inleiding zegt 
de voorzitter, dat het jubileum van den koning van Engeland 
weer de pers geïnspireerd heeft tot artikelen over diens liefde 
voor de philatelie. De voorzitter is echter van oordeel, dat 
dergelijke artikelen, zooals ook nu weer, hoofdzakelijk den 
nadruk leggen op de handelswaarde van enkele zeldzame ze
gels, doch het wezen der philatelie niet aanroeren. Spreker 
heeft hiertegen in een artikel in „De Telegraaf" geprotesteerd, 
welk artikel is opgenomen en door de redactie van een onder
schrift is voorzien. Verder releveert de voorzitter den maat
regel, dien de uitgevers van de „Memorial Philatélique" heb
ben genomen, nl. door die uitgave verkrijgbaar te stollen tegen 
in koers zijnde zegels van Frankrijk of Fransche Koloniën of 
tegen inzending van zichtzendingen van zegels, waaruit de 
i.itc'overs zooveel kunnen behouden als over'ienkomt met de 
waarde van het werk. Spreker meent dat dit wel een eigen
aardig licht werpt op de moeilijkheden van zaken doen in het 
algemeen en op de weinige animo, die bestaat voor het aan
schaffen van philatelistische literatuur in het bii zonder. En 
toch kan men alleen door studie philatelist worden. Hierop 
leest de secretaris de notulen, die goedgekeurd worden en 
vervolgens houdt de heer mr. Wolff de Beer zijn lezing over de 
proeven van Ned.-Indië. Deze causerie, verlicht met veel en 
prachtig materiaal van proeven en zegels, wordt door de aan
wezigen met bii zondere belangstelling aangehoord. Na afloop 
dankt de heer Schroder den spreker voor het interessante, dat 
hij heeft laten hooren ea zien. De wiize, waarop dit alles tot 
on^ gebracht wordt, doet den heer Wolff de Beer wederom 
kennen als een philatelist van den eeersten rang. De heer 
Van Essen houdt hierop een boeiende voordracht over bü zon
dere en eigenaardige wijzen van verzamelen; doet daarbij uit
komen, dat de verschillende manieren, hetzij onder timbrolo-
pie, hetzij onder philatelie, te rangschikken zijn. Ook deze 
spreker wordt door den voorzitter hartelijk bedankt voor zijn 
voordracht en voor alle moeite, die hij zich bij vootduring voor 
de afdeeling geeft. Na verloting en rondvraag sluit de voor
zitter te half elf de vergadering. In de volgende bijeenkomst 
op 19 Juni zal de heer R. E. P. Maier een voordracht houden 
over proeven en ontwerpen van Indische postwaarden in Indië 
vervaardigd. W. P. G. H. 

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

In memoriam 1 
H. J. SPITZEN, 1 

1 oud-voorzitter, ere-voorzitter 1 
en oprichter der vereniging. 1 

t 11 Mei 1935. 1 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
27 Mei 1935, des avonds te 8 uur, in de ,;Beurs van 
Breda", te Breda. 

Aanwezig 41 leden en 1 introducé. De voorzitter, de heer 
Cramerus, opent de vergadering en heet de aanwezigen wel
kom, in het bijzonder den heer Friedrich, voorzitter van de 
postzegelvereniging te Geneve, een der kopstukken van de 
Zwitserse philatelie. De heer Friedrich dankt den voorzitter 
voor de vriendelijke woorden lot hem gericht. Tevens wordt 
een bijzonder welkom toegeroepen tot den heer De Minck, die 
voor de eerste maal onze vergadering bijwoont. De voorzitter 
doet mededeling van het overlijden van onzen oud-voorzitter, 
ere-voorzitter en oprichter, den heer H. J. Spitzen. Terwijl de 
vergaderden zich van hun zetels verheffen, schetst hij in het 
kort de verdiensten, die de overledene voor onze vereniging 
heeft gehad. Het bestuur en enige leden waren op de begraaf
plaats aanwezig, om de laatste eer aan den overledene te 
bewijzen. Van de Bond en verschillende zusterverenigingen 
zijn brieven van deelname in het verlies, dat onze vereniging 
heeft getroffen, ontvangen, hetgeen aan de vergadering 
wordt medegedeeld. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd, 
waarna de ballotage tot uitslag heeft, dat de 2 candidaat-
leden met algemene stemmen als lid worden aangenomen. 

De vergadering gaat daarna in comité-generaal. Na her
opening van de vergadering deelt de voorzitter mede, dat hij 
met den secretaris, als afgevaardigden, een bijeenkomst heeft 
gehad met de Nederlandsche Vereeniging, onder leiding van 
den Bondsvoorzitter. Op d i e b ij e e n k o m s t h e e f t d e 
N e d e r l a n d s c h e V e r e e n i g i n g o n s v o l k o m e n 
s a t i s f a c t i e g e g e v e n , t e r w i j l o n z e v e r e n i 
g i n g h e e f t m e d e g e d e e l d d e s p a t i e r i n g i n 
o n z e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g van 24 S e p 
t e m b e r a. p. w e l k e z o n d e r o p d r a c h t e n g e 
h e e l b u i t e n w e t e n d e r v e r e n i g i n g „ B r e d a " 
h e e f t p l a a t s g e h a d , t e n z e e r s t e t e b e t r e u r e n . 

Als vertegenwoordigers voor de Bond worden herbenoemd 
de heren Van den Berg, Broeders, dr. Gommers, Jacobs, t' Sas 
en Smeulders. 

De voorzitter dankt den heer Farret Jentink voor zijn be
reidwilligheid namens de Postzegelvereeniging „Breda" zijn 
collectie luchtpostcouverten te exposeren op de tentoonstelling 
te Berchem (Antwerpen), gehouden 5 Mei j.1. Als bijzonder
heid deelt hij mede, dat daar de verschillende verenigingen de 
inzenders waren; hij wenst „Philatelisme" geluk met het 
behalen van de Ie pr;js. 

Vervolgens geeft de voorzitter een kort overzicht van het
geen op de „Siteb" te zien is en raadt aan deze tentoonstel
ling, waar de organisatoren alle eer mee inleggen ,vooral te 
bezoeken. De heer Jordens liet zich in verband met zijn 
drukke werkzaamheden op de „Siteb" voor heden avond ex
cuseren. De heer Boks deelt mede, dat postzegels een veilige 
geldbelegging gebleken zijn. Na de devaluatie van de franc 
zijn de prezen der zegels in België met 30 a 40 % gestegen. 

De heer Colen heeft een boekje met zegels geschonken voor 
de jeugdafdeling, terwijl de heer Smit 5 series van de 
Engelse jubileumzegels zond voor de verloting, welke in dank 
geaccepteerd werden. De heer Friedrich schenkt zijn prijs uit 
de verloting, welke thans volgt, eveneens voor de jeugd. Een 
catalogus Nederland en Koloniën van den heer Mebus wordt 
in dank aanvaard voor de bibliotheek. 

Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter 
gesloten. J. C. G. v- d. B. 

Nieuwe leden. 
504. S.E.Z.BE.NK.). P. P van Fraaijenhove, Beoostenblij L 49, 

Axel. (III). 
509. (S.E.Z.NK.). K. W. J. Schorteldoek, Vrijenbanschekade 

3, Delft. (V). 
Candidaat-leden. 

A. C. Donders, candidaat-deurwaarder, Spoorlaan 6, Tilburg. 
(Voorgedragen door E. A. Wijdicks, te Ginneken). 

L. A. Weslij, arts. Wattlaan 6-8, Zrilen-Utrecht. (Eigen aan
gifte). 

Overleden. 
28. H. J. Spitzen, te Ginneken. (II). 

Adreswijzigingen. 
295. H. Bierman, thans Segeerstraat H 9, Middelburg. (III) . 
121. A. H. M. Colen, thans Boschlaan 26, Ginneken. (II) . 
461. G. van Dijk, thans Goudastraat 13, Wormerveer. (VII). 
201. ir. J F. L. Krugers, thans Boerhaavestraat 47, Tilburg. 

(Hl)'. 
385. J. Th. C. M. Heijmans, thans p/a S. M. Nederland, Se-

marang (Java). 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden op 
Zaterdag 25 Mei 1935, te Amsterdam. 

Tegen half 9 opent de voorzitter de door 37 leden bezochte 
vergadering. Hij herdenkt den eere-voorzitter van ,,Breda", 
den heer Spitzen, die veel voor de philatelie in het algemeen 
heeft gedaan. Gewezen wordt op het uitvoerige verslag van 
de laatste Bondsbestuursvergadering. In het Handelsblad wor
den de Engelsche jubileumzegels scherp afgekeurd; gelukkig 
wordt ons land dus niet alleen afgekamd over de uitvoering 
van onze zegels. De philatelie legt verschillende historische 
gebeurtenissen vast; zie naar Turkije's laatste uitgifte naar 
aanleiding van de vrouwenbeweging aldaar. Dit moesten leeken 
op ons gebied eens meer weten. Tandingen en plaatfouten 
schrikken af, werken als van Van Peursem en afbeeldingen op 
zegels als hier bedoeld zijn in het belang van onze liefhebberij, 
deze trekken aan. 

De heer Zilver heeft 4 onderwerpen ter bespreking inge
zonden. 1. Over de speciale verzamelaarsloketten. Hij wilde 
deze in een waardiger omgeviiig installeeren; nu worden we 
afgescheept met een hokje, waarvoor we in de rij moeten 
staan. De voorzitter zegt, dat een mooi vertrek wel aan
genamer zou zijn, doch vindt het niet strikt noodzakelijk. Wel 
zouden we graag zien, dat de P.T.T. een overzicht gaf van de 
jaarlijksche ontvangst van de 33 loketten in ons land. 2. Over 
de voordracht voor de Costerus- en Waller-medaille. Hij wil 
hiervoor alleen ouderen in aanmerking doen komen, opdat de 
animo van dengene, die de medaille gekregen heeft, niet gaat 
verminderen of geheel verloren gaat. De voorzitter is het 
met deze zienswijze niet eens; we behoeven geen personen 
boven de 50 te hebben. Hij is overtuigd, dat ook jongeren de 
onderscheiding zullen blijven waardeeren. Iemand iets om zijn 
leeftijd niet toekennen, wat hij heeft verdiend, zou te be
treuren zijn. 3. Hij vraagt een alfabetische lijst van speciale 
gebieden, als b.v. afgesloten landen, koloniile landen, enz. 
Yvert heeft deze in den catalogus 1935 gepubliceerd, waarom 
niet in het Maandblad? Hij vraagt tevens om grootte der 
vellen en waar nieuwtjes te krijgen. De voorzitter antwoordt, 
dat ieder goed verzamelaar toch wel een catalogus kan be
kostigen, desnoods een van verleden jaar. De opgaven voor 
het Maandblad worden niet officieel verstrekt, doch door 
particulieren, zoodat niet alle gewenschte ger-evens steeds te 
verkrijgen zijn. 4. Gevraagd wordt om introd jotiekaqrten o n 
deze aan liefhebbers te geven om ze zoodoende beter aan 
onze bijeenkomsten te herinneren. De heer Van der Hurk 
ondersteunt dit voorstel, waartoe besloten wordt. Tevens om 
in de plaatselijke bladen na de vacantie af en toe oen ad
vertentie, waarnaast een postzegel om de aandacht er moer 
op te vestigen, te plaatsen. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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De heer Van Dijk wordt als junior-lid aangenomen. De 
heer Van Praag vestigt de aandacht op het feit, dat meerdere 
zegels op 1 Januari buiten gebruik komen. De heer Siegmund 
klaagt over het langzaam rondgaan der portefeuille. Gedu
rende de pauze laat de heer Visser zijn ongebruikte Euro-
peesche luchtpostzegels zien, waarvoor hem hartelijk dank 
wordt gebracht. De heer Zwolle stelt zich beschikbaar om 
afstempelingen van de „Siteb" en van de „Ostropa" mede te 
nemen. De heer Bonjoanny schenkt een Normandie-zegel. 

Voor de veiling van 33 kavels was weinig animo. De al
gemeene verloting had tot uitslag de nrs. 268, 313, 240, 296, 
103, 9, 303, 45, 152, 133, 221, 47, 86, 169, 238, 82, 51, 155, 
]3] , 63, 128. 226, 60, 38 en 11. Tegen half elf sluiting. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
D. C. L. van Dijk, Palestrinastraat 24 huis, Amsterdam, Z. 

(Junior-lid, voorgesteld door J. W. de Roever jr.). 
Adresveranderingen. 

dr. H. Feriz, Koninginneweg 50, Amsterdam, Z. 
E. Wolff, Harmoniehof 40, Amsterdam, Z. 
A. Volmer, Parnassusweg 12 hs., Amsterdam, Z. 
H. A. A. M. van Buuren, Oude Haarlemmerweg 15, Castricum. 
A. Determann, Noorder Amstellaan 290, Amsterdam, Z. 
H. J. G. Strasmeijer, Sumatrastraat 27 II, Amsi-erdam, O. 

Bedankt als lid. 
Rich. Haighton, Bussum. (Overleden). 

Mededeeling. 
De zegels van de Brusselsche tentoonstelling zijn door den 

len secretaris ontvangen. De leden, die een exemplaar besteld 
hadden, kannen het op de vergadering in ontvangst nemen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 22 Juni 1935, des avonds 

te 8 uur, in het Parkhotel, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 29 Juni 1935, des avonds te 

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

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

VERSLAG \an de algemeene ledenvergadering op Dinsdag 
28 Mei 1935, des avonds te 8 uur, in de „Dietsche Ta
veerne", Utrecht. 

Aanwezig 30 leden. De vice-voorzitter, de heer Baljet, opent 
de vergadering en doet mededeeling van de verhindering van 
den voorzitter. De notulen van de vorige vergadering worden 
ongewijzigd goedgekeurd. 

Vervolgens komt weer aan de orde de kwestie Efferl. De 
vergadering besluit op voorstel van het bestuur, genoemden 
handelaar als lid te royeeren. 

Het volgend jaar zal de U. Ph. V. haar 35-jarig bestaan 
herdenken. De vergadering benoemt een commissie, bestaande 
uit de beeren dr. Van Gittert, mr. Vuijstingh en Noordhoff, die 
voorbereidingen zal treffen en voorstellen zal doen, om dit 
feit op eenvoudige wijze te herdenken. 

Ingekomen is een aankondiging van de Postzegelvereeni-
ging „Breda", waarbij deze kennis geeft van het overlijden 
van haar oprichter, oud-voorzitter en eere-voorzitter, den heer 
H. J. Spitzen. Naar aanleiding hiervan vraagt dr. Van Gittert 
het woord. Hij herinnert er de vergadering aan, dat de heer 
Spitzen ook aanspraak kan maken op den dank en de erkente
lijkheid der U. Ph. V., daar hij de man is geweest, die in de 
eerste 10 jaren van het bestaan, het Maandblad (toentertiid 
uitgave van „Breda", „Hollandia" en U. Ph. V.) heeft geredi
geerd en van een klein postzegelblad heeft gebracht tot den 
omvang waarin we het nu kennen. De vergadering besluit aan 
de Postzegelvereeniging „Breda" een schrijven van rouwbe
klag te richten. 

Mevrouw Van Tielraden zegt dezen zomer een reis naar 
Oostenrijk te zullen maken; zij zal gaarne voor leden, die 

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

zulks wenschen, postzegels vandaar medebrengen. Voor den 
landen wed strijd Canada is geen inzending ingekomen; in do 
plaats daarvan heeft de heeer Hobma zijn collectie Tsjecho-
Slowakije uitgelegd, welke uitmunt door den buitengewoon 
fraaien opzet. Na de veiling, welke geanimeerder had kunnen 
verloopen, en de verloting, sluit de vice-voorzitter de verga
dering. J. J. A. H. N. 

Geroyeerd. 
J. Efferl te Dahme, Mark Brandenburg (D.). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 17 Juni 193.", bij den heer 

Cortenbach. 
Ledenvergadering op Dinsdag 25 Juni 1935, des avonds te 

8 uur in de bovenzaal van de „Dietsche Taveerne" Oudkerkhof, 
te Utrecht. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4. Landenwedstrijd: a. Oostenrijk Jubileumserie 1910; b. 
Suriname 1911 (kroontjes en Porten). 5. Veiling. 6. Verloting. 
7. Rondvraag. 

Haajïsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK jr., Suezkade 172, Den Haag. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden Donderdag 
23 Mei 1935, des avonds te 8K uur, in Hotel „De Gouden 
Kroon", te 's-Gravenhage. 

Daar het een ruilavond is, worden geen huishoudelijke 
bezigheden verricht; alleen wordt er gestemd over de voor
gehangen candidaten, die met algemeene stemmen tot lid 
worden aangenomen. 

Verder had alleen de gewone verloting plaats. A. S. 
Nieuwe leden. 

P. E. Cochius, Perponcherstraat 125, Den Haag. 
H. A. Soetens, Laan van Meerdervoort 365, Den Haag. 

Candidaat-lid. 
W. F. K. Anemaet, Perziklaan 86, Den Haag. 

Adresverandering. 
J. J. L. Hesselt van Dinter wordt Hendrik Zwaardecroon-

straat 21a, Den Haag. 
Bericht van uitloting. 

De volgende nummers der uitgegeven stukken van den ver
koophandel zijn uitgeloot en het montant daarvan ad ƒ 2,50 
per stuk zal na inlevering der stukken bij den heer C. J. 
Coeland, Anna Pauwlownaplein 3, Den Haag, worden uitbe
taald, eventueel na aftrek der portikosten worden over
gemaakt: 46, 60, 110, 114, 163, 167, 182, 189, 191, 200, 226, 
255, 278, 279, 281, 313, 342, 405, 406, 446, 472, 484, 526, 560, 
576, 587, 625, 668, 671, 675, 680, 688, 690, 700, 713, 794, 805, 
817, 819, 832, 843, 1015, 1026, 1048, 1068, 1098, 1120, 1163, 
1165, 1247, 1350, 1357, 1359, 1395, 1458, 1461, 1481, 1486, 1506, 
1513, 1518, 1526, 1530, 1559, 1567, 1609, 1618, 1666, 1743, 1748, 
1811, 1828, 1856, 1877, 1888, 1897, 1918, 1953, 1980, 2029. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 27 Juni 1935, des avonds te 

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

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

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 22 Mei 
1935, in „'t Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 62 leden. De voorzitter opent de vergadering. Door 
den heer Verhoef is een boek geschonken voor de bibliotheek 
en door den heer Melsert twee bladen falsificaten; voor de 
verloting van heden avond eenige zegels door den heer Achil-
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les. De heer Van Rest is met kennisgeving afwezig. De voor
zitter verzoekt den leden direct na de veiling met den heer 
Verhoeff af te rekenen. 

Hierna komt de jeugdorganisatie ter sprake. De voorzitter 
doet hierover eenige modedeelingen. Een commissie wordt be
noemd, waarin zitting nemen de beeren Van Leijden, Vogel, 
Kirchner, Sierig, Achilles, Braakenburg, Buining en Van der 
Veen. 

De candidaat-leden worden met algemeene stemmen aan
genomen. De notulen worden onveranderd goedgekeurd. De 
beeren Vos, Lorang en Eckhart worden als jury aangewezen 
voor den heden avond te houden wedstrijd van de Ceres-uit-
gifte van Spanje. Bij de verloting krijgt de heer Pujick den 
eersten prijs. Er wordt nu eenigen tijd gelegenheid gegeven 
om de inzendingen voor den wedstrijd te bezichtigen. Hoewel 
het aantal niet groot is, is hetgeen ons te zien gegeven wordt 
van bijzonder gosde kwaliteit en opzet. Door de jury wordt de 
Ie prijs toegeksnd aan de inzending onder het motto „Portu
gal" en de 2e prijs aan „Portuceres". Bij opening van de naam
briefjes blijken de inzenders respectievelijk te zijn de beeren 
Buining en Me^sert. Door deii heer Kirchner was „buiten 
mededinging" ingezonden. 

Hierna veiling. Bij de rondvraag deelt de heer Melsert 
mede, dat verschillende zegels van Nederland zullen worden 
ingetrokken. Verder komt ter sprake de oproep van de keu
ringscommissie van den Nederlandschen Bond betreffende de 
ƒ 2,50 van Ned.-Indië met hoogen opdruk Java, Java-Buiten-
Bezit en kopstaand Dienst. De voorzitter wekt de leden, die 
deze zegels bezitten, op, om deze aan ons bestuur op te zen
den; voor verzending zal dan worden zorg gedragen. Door een 
der aanwezigen wordt gevraagd, waarom het noodig is, dat 
medegedeeld wordt: wanneer en waar ze gekocht zijn. De 
voorzitter antwoordt dit ook niet te kunnen begrijpen. Hierna 
sluiting. J. H. v. d. V. 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering van 28 Mei 1935. Aanwezig 21 leden en 1 ge-

noodigde. Als plaatsvervangend veilingmeester wordt de heer 
H. J. Lensink aangewezen. Overwogen zal worden na eenigen 
tijd een verloting voor alle leden te houden. Er zal een staat 
worden gemaakt, waarop vermeld staat, welke zegels elk lid 
verzamelt. Eenige bestelde zegels werden aan de koopers 
uitgereikt. Een drietal geschonken zegels werden onder de 
aanwezigen verloot. De heer Peeters gaf zich als candidaat-
lid op. Na officieele sluiting der vergadering ging men tot 
ruil van zegels over. 

Afdeeling Dordrecht. 
De Juli-vergadering zal niet op Woensdag 3, doch op 

Woensdag 10 Juli worden gehouden. 
Op 8 Mei j.1. vierde de afdeeling Dordrecht haar ]2!4-jarig 

bestaan met een eenigszins feestelijke vergadering in „Ta
veerne Ter Merwe". Aanwezig waren 62 leden, w. o. 2 djmes. 
Tevens waren aanwezig de beeren Roijerse en Van Rest, 
respectievelijk voorzitter en secretaris van het hoofdbestuur. 
De heer Van der Mark, voorzitter van de afdeeling, opende 
de vergadering en memoreerde in het kort de geschiedenis der 
vereeniging sedert de oprichting op 1 November 1922. Het 
ledental is aangegroeid van 7 tot 68 leden, terwijl nog 10 
nieuwe leden zich hebben opgegeven, zoodat het ledental 
thans 78 bedraagt. Het 70e lid (een dame) ontving een premie 
in postzegels. 

Machtiging werd verleend tot het oprichten van een af
zonderlijke jeugdafdeeling. 

Het verdere gedeelte van den avond werd op gezellige wijze 
doorgebracht; verschillende attracties brachten velen in het 
bezit van mooie zegels. Het was ongeveer middernacht, toen 
deze vergadering door den voorzitter werd gesloten. A. R. 

Nieuwe leden. 
484. F. F. van Doorne, Van Diepenburchtstraat 110, Den 

Haag. 
727. J. F. Heijmans, Oude Singel 160, Leiden. 
231. mevr. dr. E. Gogarten, Elsbtraat 60, Den Haag. 
488. H. J. Rompies, Van Aerssenstraat 237, Den Haag.. 
508. S. Santema, Eendrachtstraat 9, Zwolle. 
544. H. Bijleveld, Groeneweg 110, Zwolle. 
726. J. A. E. Jaspers, Van Welderenstraat 56, Zwolle. 

Jeugdlid: A. P. C. G. Dado, Storm van 's-Gravensandeweg 7, 
Wassenaar. 

Candidaat-leden. 
J. W. van Santé, Stationsstraat 28, Zaandam. (Eigen aan

gifte). 
Ph. Smulders, Weimarstraat 376, Den Haag. (Voorgesteld 

door P. Vos en C. Rootlieb). 
C. F. Beukers, Anth. Duijckstraat 42, Den Haag. (Voorge

steld door J. van Dam). 
A. Faas, Sterappelstraat 66, Den Haag. (Eigsn aangifte). 
J. van Aerden, Lumeystraat 5, Den Haag. (Voorp-esteld door 

M. L. Spier). 
H. J. Hoks, Kaapstraat 66, Den Haag. (Eigen aangifte). 
W. M. J. Peeters, Oude Weurtscheweg 5, Nijmegen. (Voor

gesteld door H. J. Lensink). (Afdeeling Nijmegen). 
K. G. Bron, Anna van Burenstraat 15, Schiedam. (Voorge

steld door L. C. Terwe). 
mej. J. C. van Riemsdijk, Voorstraat 9, Dordrecht. 
L. van Rhijn, Pelserbrug 1 rd., Dordrecht. 
D. Rijkee, Sumatrastraat 35, Dordrecht. 
H. W. A. Houbolt, Frederikstraat 36, Dordrecht. 
G. J. J. C. Snel, Dubbeldamscheweg 2, Dordrecht. 
S. Sindorf, Sumatrastraat 10, Dordrecht. 
R. W. Vink, Museumstraat 15, Dordrecht. 

Jeugdleden. 
E_ B. van Gelder, Wijnstraat 109, Dordrecht. 
B. van Rijn van Alkemade, Oranjelaan 32, Dordrecht. 
C. A. Molendijk, Nieuwstraat 53, Dordrecht. 
B. Lam, Voorstraat 53, Dordrecht. 

Adresveranderingen. 
272. ir. A. N. P. de Wit, Lübeckstraat 57, pension „Willeke", 

Den Haag. 
53. J. D. Boes, Van Lennepweg 22, Den Haag. 

584. M. Feddema, van Indië naar Appelstraat 129, Den Haag. 
510. J. Piet, Am^telkade 82III, Amsterdam, Z. 
170. C. H. van Rij, Wilhelmina van Pruisenstraat 44, Den 

Haag. 
537. F. A. Budde, De Heemstraat 380, Den Haag. 
638. C. van Eijsbergen, Beukstraat 105, Den Haag. 
720. C. Braakenburg, Thomsonlaan 104, Den Haag. 

81. E. R. A. de Bree, B.P.M., Parallelweg 134, Balikpapan 
(Borneo). 

651. W. F. Varenkamp, Altingstraat 134, Den Haag. 
327. E. Röntgen, Oleanderlaan 89, Den Haag. 
667. C. W. van Santen, Postkantoor Terborg (Gelderland). 
364. J. Lamet, Jacob Hopstraat 8, Den Haag. 
614. H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

57. H. Lampe Fzn., Bolswarderwog 29, Sneek. 
96. H. F. K. M. Paullussen, van Hannover naar Jonck-

bloetplcin 70, Den Haag. 
562. dr. D. F. van Slooten, Buitenzorg (Java). 
710. H. van Brummen, Javastraat 143, Zwolle. 
C91. J. F. L. van der Waart, van Nijmegen naar Jacob Ger-

ritstraat 11, Delft. 
524. A. Keuzenkamp, Theresiastraat 5, Den Haag. 
280. V. A. Kramers, Emmastraat 10, Rijswijk (Z.H.). 
528. A. Aeckerlin, van Dordrecht naar Witte Rozenstraat 27c, 

Leiden. 
199. A. J. de Rekker, Hindestraat 8, Nijmegen. 
D. 384. A. Koster, Ceramstraat 74, DordrccV. 
D. 885. J. A. R. Bruinse, Kromhout 73, Dordrecht. 

Bedankt (wegens vertrek uit Dordrecht). 
D. 138. J. J. de Jong. 
D. 141. Th. Groenhart. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7X uur, algemeene vergadering te 

8 uur, op Woensdag 26 Juni 1935, in het „Zuid", Groenmarkt, 
Den Haag (steeds den 4en Woensdag). 

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

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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Vergadering af deeling Dordrecht (Ie secretaris: A Rou
wenhorst, Celebesstraat 29), den 2en Woensdag van Juli 
in „Taveerne ter Merwe", Scheffersplein. 

Vergadering af deeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt), 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 af deeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraaat 57, Bleriek), eiken 2en Maandag der 
maand: 7% uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

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

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: P. A. J. Veen, 
Barbarossastraat 74, Nijmegn) eiken 4eii Dinsdag der maand 
in „De Nieuwe Karseboom.", Mariënburgplein, Nymegen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 29 Mei 
1935, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 16 leden. De waarnemend voorzitter, de heer 
Heidenreich, opent tegen half negen de vergadering met een 
woord van welkom tot de aanwezigen. De notulen van de vo
rige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Ingekomen 
is de nieuwste catalogus van Nederland en Koloniën van de 
N.V. J. Mebus' Postzegelhandel. Het candidaat-lid, mevrouw 
M. Westermann-Block, wordt hierna als lid van de vereeniging 
aangenomen. Vervolgens worden de beeren dr. H. C. Valkema 
Blouw, C. R. Feddema, B. H. J. Lap en G. J. van de Sandt 
aangewezen als afgevaardigden en plaatsvervangende afge
vaardigden naar de a.s. Bondsvergadering. 

Hiernr, is aan de orde de benoeming van een bestuurslid. 
Candidaten hiervoor waren niet ingekomen. Uit de vergadering 
wordt voorgesteld de heer dr. H. C. Valkema Blouw hiervoor 
in aanmerking te laten komen. De voorzitter deelt mede, dat, 
in verband met de bepalingen van het huishoudelijk regle
ment, genoemde heer echter niet direct hiervoor in aanmer
king zou kunnen komen, aangezien hij in Oosterbeek woonach
tig is en in het huishoudelijk reglement is bepaald, dat de 
bestuursleden in Arnhem woonachtig moeten zijn. Do voor
zitter stelt daarom voor in de eerstvolgende vergadering wij
ziging van het huishoudelijk reglement op de agenda t3 plaat
sen. De vergadering is echter van meening, dat wijziging 
hiervan thans reeds kan plaats hebben, waartoe wordt beslo
ten. Naar aanleiding hiervan wordt de zin voorkomende in art. 
7 van meergenoemd reglement: „De bestuursleden zijn te 
Arnhem woonachtig", aangevuld met de woorden: „of in naas
te omgeving". Thans stonden geen beletselen meer in den weg, 
om den heer Valkema Blouw voor een bestuursfunctie in aan
merking te doen komen. Uit de gehouden stemming bliikt, dat 
13 leden hun stem op den heer Valkema Blouw en 2 leden hun 
stem op den heer Blanken hebben uitgebracht, zoodat de heer 
Valkema Blouw als bestuurslid is verkozen. Aangezien deze 
niet ter vergadering aanwezig was, zal hem gevraagd worden 
of hij de benoeming aanvaardt. 

Daar de volgende vergadering samenvalt met de verkiezing 
van leden voor den gemeenteraad en verscheidene leden dien
tengevolge verhinderd zullen zijn de vergadering bii te wonen, 
wordt besloten de e.v. vergadering te houden op Dinsda«? 25 
Juni a.s. Ons lid, de heer Bruil, liet hierna het Excelsior-album 
ter kennisneming bij de leden rondgaan. Hierna volgde de 
gebruikelijke maandeliiksche verloting onder de aanwezigen, 
waarna de voorzitter de vergadering sloot. C. R, 

Nieuw lid. 
57. mevr. M. Westermann-Block, Joh. Vermeerstraat 7, 
; Arnhem. 

Adresverandering. 
61. C. Th. Meijer wordt Noordelijke Parallelweg 18, Velp (G.) 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 25 Juni 1935, des avonds te 

8 uur, in ,,N^ti9ijar', te Arnhem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Dinsdag 14 Mei 1935, 
in restaurant „Suisse", Beursplein, Rotterdam. 

Aanwezig 18 leden. Bij afwezigheid van den voorzitter, die 
wegens ziekte bericht van verhindering had gezonden, werd 
de vergadering geleid door den heer Bakker. Deze opende de 
vergadering, deed mededeeling van den ingekomen brief van 
den heer Van Harderwijk, wien namens de club bloemen wa
ren gezonden bij zijn herstel. De club kreeg hiervoor in dit 
schrijven een hartelijk woord van dank, terwijl tevens de ver
wachting was, dat met September onze voorzitter weer ge
zond en wel in ons midden zal terugkeeren. Hierna werd de 
secretaris verzocht de notulen te lezen, welke ongewijzigd 
werden goedgekeurd. Dan volgde het bezichtigen van een col
lectie Ukraine van den heer A. J. van Senus, die de bladen 
rustig bij de aanwezigen liet passeeren. Dit object was weer 
eens wat anders op onze club; de moeilijkheid van het mate
riaal met de vele variaties en plaatsen was zeer zeker de 
moeite waard eens bekeken te worden. Aan het eind bedankte 
de heer Bakker ons lid voor dezen avond, den wensch uit
sprekende, dat het niet bij dit eene zal blijven. Onder applaus 
van de aanwezigen werd dit dankwoord uitgesproken, waarna 
de verloting van het extra zegel aan de orde was. Ditmaal 
was de heer Voren de gelukkige, die genoteerd werd. Hierna 
had de gewone verloting plaats en werden nog een paar zegels 
verkocht ten bate van de kas. Bij de rondvraag werd nog 
besloten in Juni te vergaderen en wel op den eersten Dinsdag, 
4 Juni. Dan zal er naast ruilen nog Zuid-West-Afrika rond
gaan van den heer Frenkel en een eerste emissie van Noor
wegen van den heer Eijgenraam. 

Nadat door den secretaris nog was medegedeeld, dat de 
verslagen waren opgestuurd en het schrijven van Februari 
aan den heer Zwolle was ingezonden, doch na 1 Mei, werd 
deze goed bezochte vergadering gesloten, waarna velen nog 
eenigen tijd gezellig bijeenbleven. L. W. I. 

Adresveranderingen. 
W. L. Immink, thans Bergsche Plaslaan 3, Hillegersberg, N. 
L. A. van Putten, thans Rochussenst'ï'aat 181, Rotterdam, C. 
A. van Putten, thans Hondiusstraat 16a, Rotterdam, C. 
D. Egeter, thans Berglustlaan 43a, Hillegersberg, N. 
N. Weijer, thans Adrianalaan 339, Schiebroek, N. 

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

' ERSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 31 Mei 1935. 
Na goedkeuring der notulen worden de ingekomen stukken 

hakend gemaakt; naar aanleiding van dat van „Groningen" 
deelt de voorzitter mede, dat het bestuur besloot het bedrag 
voor een verguld-zilveren medaille te schenken, waarmee de 
vergadering accoord gaat. 

Na eenige discussie wordt vervolgens overgegaan tot ver
kiezing' eener jubileum-commissie. Gekozen worden de beeren 
De Jong, jhr. Van Lennep, Mes en Van Waard; als bestuurslid 
wordt hieraan toegevoegd de heer Engelenberg. De verkiezing 
der afgevaardigden heeft tot resultaat, dat gekozen worden 
de beeren De Jong, Rol en Weijenbergh, die allen de benoe
ming aanvaarden. 

De opbrengst van een aantal philatelistisch gefrankeerde 
enveloppen (door den heer Weijenbergh o.a. als secretaris 
ontvangen en afgestaan), ten bate van het jubelfonds 1936 
op Amerikaansche wijze geveild, overtreft de verwachting 
verre. Van de rondvraag maken enkele leden gebruik, waarna 
de verloting onder de aanwezigen hot laatste deel dezer ver
gadering is. H. W. 

Voorgesteld als lid. 
J. Jansen Heytmajer jr., te Zaandam (Voorgesteld door S. 

Schagen). 
Vergaderingen. 

In Juni, Juli en Augustus worden geen ledenvergaderingen 
gehouden. 
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Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen, 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen. 

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

Te ruim half negen opent de voorzitter deze door 27 leden 
bezochte vergadering met een woord van welkom tot de aan
wezigen, inzonderheid tot het candidaat-lid, den heer Sterk. 
De notulen van de vorige vergadering worden door den secre
taris gelezen en onveranderd vastgesteld. De ingekomen 
stukken worden behandeld. De heer dr. Van der Spek zond 
bericht, dat hij wegens ongesteldheid de vergadering niet kan 
bijwonen. Bij het schrijven waren gevoegd eenige poststukken 
van het Saargebied, afgestempeld op den dag van de volks
stemming, welke ten bate van het reservefonds mogen wor
den geveild. De voorzitter hoopt, dat de heer Van der Spek 
spoedig hersteld mag zijn en aanvaardt in dank de enve
loppen. Eenige mededeelingen betreffende de Bondsdagen en 
Tentoonstelling in September a.s. worden gedaan, terwijl ook 
eenige hierop betrekking hebbende zaken worden behandeld. 
Bij de ballotage wordt de heer Sterk met algemeene stemmen 
als lid aangenomen. De heer S., die zich gedurende de stem
ming heeft verwijderd, wordt dooi den voorzitter met een toe
passelijk speechje ge nstalleerd. Nadat nog eenige aardige 
zegels zijn verloot, wordt een oogenblik gepauzeerd, 

Vervolgens houdt de heer mr. Siertsema zijn aangekondigde 
causerie over de volksstemming in het Saargebied. Eerst 
wordt een zeer uitvoerige inleiding gegeven, waarbij spreker 
ook stilstaat bij het bestuur over dit gebied na het einde van 
den oorlog. Daarna worden behandeld de voorbereidende werk
zaamheden voor de stemming, waarna deze zelf. De heer 
S., die zelf voorzitter van een stembureau was, geeft op vaak 
humoristische wijze verslag van de reis erheen en van de 
stemming. De leden, die de lezing met groote aandacht vol
gen, hooren vele bijzonderheden, welke niet in de bladen 
hebben gestaan. Bij het einde geven de aanwezigen door een 
hartelijk applaus hun waardeering voor het gehoorde te 
kennen. De heer Kleiman maakt zich de tolk van de aan
wezigen door den heer Siertsema met eenige welgekozen 
woorden te danken. De geëxposeerde verzameling van het 
Saargebied van den heer Kleiman trekt daarna nog zeer de 
aandacht van de leden. Van de rondvraag wordt geen gebruik 
gemaakt. Met het oog op het vergevorderde uur wordt be
sloten de veiling van de Saar-enveloppen tot de volgende 
vergadering uit te stellen. Hierna sluiting. A. C. S. 

Nieuw lid. 
9. J. J. Sterk, J. C. Kapteijnlaan 12, Groningen. 

Candidaat-lid. 
J. Boesman, Zierikzee. 

Afgevoerd (v/egens overlijden). 
123. H. de Boer, Drentsche Punt, Groningen. 

Adresveranderingen. 
46. A. van Delft, Groningen, wordt Mr. Tripkade 32, Utrecht. 

124. A. C. van Ringh wordt Albertstraat la, Groningen. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 24 Juni 1935, des avonds 
te 8K 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 Maandag 20 Mei 
1935, In de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrqthof 50, 
Maastricht. 

Aanwezig 17 leden. De voorzitter opent de vergadering, 
waarna de notulen der vergaderingen van 18 Maart en 15 
April j.1. worden voorgelezen en goedgekeurd. Hierna heeft 
behandeling plaats van de ingekomen stukken. De heer Du 
Saar wordt tot lid aangenomen. Verschillende leden schaffen 
zich de laatst verschenen zegels van Luxemburg aan bij den 
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heer Verzijl, die deze namens de vereeniging aan nominaal 
overhandigt. Nadat de gratis-verloting is gehouden, volgt het 
vereenigingsspel. J. H. 

Nieuw lid. 
66. J. H. J. du Saar, Hooge Kanaaaldijk 8, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 17 Juni 1935 vergadering, des avonds te 8 uur, in 

de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijthof 50, Maastricht. 
Mededeeling. 

In de vacantiemaanden Juli en Augustus worden geen bij
eenkomsten gehouden. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Vrijdag 
24 Mei 1935 in de bovenzaal van Café „Centraal", Den 
Helder. 

Om half negen opent de voorzitter deze goed bezochte ver
gadering in een voor ons vreemde zaal. Door verbouwing van 
ons domicilie was dit echter noodzakelijk. (De leden worden 
erop attent gemaakt, dat ook de vergadering van deze maand 
in „Centraal" gehouden wordt.) Nadat de secretaris gelegen
heid gehad heeft de notulen der vorige vergadering voor te 
lezen, welke onder dankzegging goedgekeurd worden, waren 
de ingekomen stukken aan de beurt, welke voor kennisgeving 
werden aangenomen. 

Daar er vele leden zijn die onze vergaderingen Vrijdags niet 
bezoeken kunnen en dit vele verzamelaars ook tegenhoudt om 
lid te worden, komt er een bestuuravoorstel ter tafel deze 
dagen niet vast te zetten, maar afwisselend. Na eenige dis
cussie wordt besloten de volgende vergadering op een Dinsdag 
te houden (zie hieronder). Tevens wordt er een artikel uit 
„De Telegraaf" besproken betreffende de verzameling van 
Koning George van Engeland. 

Bij de rondvraag brengt de heer Klerk eenige boekjes voor 
de rondzending ter sprake, welke volgens hem door don han
delaar in hvrestie te hoog geprijsd waren. Enkele leden zijn 
het hiermede eens, anderen niet. Ds. Witkop maakt de leden 
attent op het intrekken van alle zegels van vóór 1924. Dit 
was het einde van het officieele gedeelte van deze korte ver
gadering, waarna gelegenheid was een verzameling van alle 
jubileum-zegels van Engeland en Dominions van den heer 
Ter Brugge te bezien. Nog geruimen t^d bleef men hierna bij
een. H. M. 

Nieuw lid. 
J. P. van Loo, Middenstraat 43, Den Helder. 

Candidaat-leden. 
H. J. Kerkhoven, p.a. mej. Freeke, Weezenstraat 1, Den Hel

der. 
mevr. J. C. W. F. van den Nieuwenhuizen, Prins Hendriklaan 

15, Den Helder. 
Adresverandering. 

G. L. Broeke, Koekoekstraat 19, Den Helder. 
Vergadering. 

Veragdering op Dinsdag 25 Juni 1935 in de bovenzaal van 
Café „Centraal", Kanaalweg, Den Helder. 

Wedstrijd: Overdruk Luchtpostzegels Ned.-Indië, 3 x 2ct. 
2 X 42>^ et. 

Rondzendboekj es. 
De administrateur verzoekt, om toezending rondzendboek-

jes Europa tegen maximum van 2 cent de franc. 
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Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Schinkelstraat 99, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 27 Mei 
1935, te Heerlen. 

De voorzitter opent de goed bezochte vergadering met een 
woord van welkom aan de aanwezigen, in het bijzonder aan 
een genoodigde, die met verlof uit Indië hier vertoeft. De 
notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. De 
ingekomen stukken, waarbij een aankondiging van de Phila-
telisten-Vereeniging „Groningen" over de in September te 
houden tentoonstelling, worden voor kennisgeving aange
nomen. Bij de rondvraag deelt de secretaris mede, welke 
zegels met 1 Januari a.s. voor de frankeering waardeloos 
worden. 

In verband met Pinksteren wordt de beursavond op Dinsdag 
gehouden, terwijl besloten wordt ook in Juli nog een beurs
avond te houden. Na de gewone verloting wordt de ver
gadering gesloten. P. S. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 1 JULI 1935, des avonds te 

8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 
Beursavond op Maandag 15 Juli 1935. 

I 'ostzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Donderdag 
16 Mei 1935, des avonds te 8 uur, in het Hotel der Neder
landen, te Terneuzen. 

Aanwezig 8 leden. De voorzitter opent de vergadering met 
een woord van welkom. De secretaris leest de notulen van de 
vorige vergadering, gehouden op 27 Maart j.1., welke worden 
goedgekeurd. De ingekomen stukken worden voor kennis
geving aangenomen. 

Bij monde van den heer De Schepper adviseert deze, na
mens de commissie van onderzoek der boeken van den direc
teur der rondzending, deze goed te keuren en den heer 
Hommes dank te betuigen voor zijn accuraat gehouden beheer. 
Alzoo wordt met algemeene stemmen besloten, den directeur 
fiat te verleenen over het gehouden beheer gedurende het 
afgeloopen boekjaar. De voorzitter betuigt zijn dank namens 
de vereeniging, voor het gehouden beheer; hij zal dezen per
soonlijk aan den heer Hommes overbrengen. 

Als nieuw lid is voorgesteld de heer Jos. Boogaert te Kijk-
uit. Axel K 40, die met algemeene stemmen als lid van de 
vereeniging wordt aangenomen. 

Hierna wordt een kleine verloting onder de ter vergadering 
aanwezige leden gehouden. De volgende vergadering zal 
later op de eerstvolgende bestuursvergadering worden vast
gesteld. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Na een 
slotwoord van den voorzitter volgde de sluiting. G. T. 

Nieuw lid. 
Jos. Boogaert, Kijkuit K 40, Axel. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene ledenvergadering op 
Dinsdag 21 Mei 1935 in hotel „Central", te 's-Hertogen
bosch. 

De voorzitter opent te circa 8% uur dezo bijeenkomst met 
een welkomstgroet tot de 16 aanwyezige leden, in het bijzon
der tot den heer J. van Boekei jr., voor het eerst aanwezig. 
Bericht van verhindering is ingekomen van de beeren M. van 
Rijswijk en E. J. de Vries. De voorgelezen notulen worden 
onveranderd vastgesteld. Hierna wordt kennis genomen van 
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de ingekomen stukken, waarna de voorzitter tevens nog mede
deelt, dat het bestuurslid, de heer H. Kersemaekers, geslaagd 
is voor het te Nijmegen gehouden doctoraal examen in de 
rechten, waarmede hij hem namens allen van harte geluk-
wenscht. Verder deelt de voorzitter mede, dat, alhoewel op de 
convocaties als openingsuur voor de avondvergaderingen 
steeds TA uur vermeld staat, deze eerst om S'A uur aanvan
gen en het daartusschen gelegen tijdsbestek bestemd is voor 
het ruilen van zegels enz.; dit op een vroeger, speciaal door de 
beeren buitenleden die reeds vroegtijdig moesten vertrekken, 
gedaan verzoek. 

De hierna gehouden gratis verloting brengt v/ederom een 
achttal gelukkige winnaars en was een der beschikbare prijzen 
door den heer Van Dommelen geschonken. Van de londvraag 
werd nog gebruik gemaakt door den heer J. van Liempt, en 
zal de penningmeester, op diens door meerdere leden onder
steund verzoek, een 25-tal exemplaren van het door de Belgi
sche posterijen uitgegeven speciaalzegel van 5 franc aanvra
gen. Niets meer aan de orde zijnde, i;luit de voorzitter hierna 
het officieele gedeelte dci bijeenkomst en wordt het ruilen enz. 
voortgezet. P. H. 

Candidaat-leden. 
J. van Boekei jr., Julianaplein 19, 's-Hertogenbosch. (Voor

gesteld door F. F. G. Scheefhals). 
M. Cappel, Van Noremborghstraat 32, 's-Hertogenbosch (Voor

gesteld door P. M. J. Heeren). 
Adreswijziging. 

Mevr. J. A. A. M. van Mierlo-Hanlo, Soostdijkerstraatweg 41, 
De Bilt, wordt Van Randwijkweg B. 305, Beek bij Nijmegen. 

Rondzenddienst. 
De directeur van den rondzenddienst verzoekt de deelnemers 

beleefd op de circulatiekaart der loopende rondzending te wil
len vermelden of zij er belang in stellen de rondzendingen in 
de vacantie-periode doorgang te doen vinden; zulks in verband 
met het nog in zijn bezit zijnde aantal ruilboekjes, welke hij 
eventueel nog gaarne in circulatie zal brengen. 

Vergadering. 
De datum van de in de maand Juni te houden vergadering 

wordt nader per convocatie bekend gemaakt. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
27 Mei 1935, in restaurant „De Beurs", te Helmond. 

Aanwezig 17 leden, benevens 2 introducé's, die zich tijdens 
de ve'rgadering als candidaat-lid aanmelden. Bericht van ver-
hindermg is ingekomen van den heer Prinssen. Na een wel
komstwoord van den voorzitter worden de notulen van de 
vorige vergadering goedgekeurd. Met algemeene stemmen 
wordt daarna het candidaat-lid, de heer Van der Velden, tot 
lid aangenomen .Ingekomen is bericht van den directeur van 
het postkantoor, dat, ten gerieve van de verzamelaars, de 
openstelling van het philatelistenloket een uur later gesteld 
zal worden, ten einde gesn hinder te ondervinden van de 
drukte aan de andere loketten. Het philatelistenloket zal dus 
voortaan geopend zijn eiken 2en Zaterdag der maand van 
4 tot 5 uur. 

Vervolgens komt ter tafel een bestuursvoorstel betreffende 
een klasse-indeeling voor de eerstvolgende tentoonstelling, 
hetwelk in principe aanvaard wordt. Wat betreft het tijdstip 
voor deze tentoonstelling, meent het bestuur dit stellig niet 
eerder dan in Januari of Februari van het volgend jaar te 
moeten stellen. De heer Staal zou reeds October van het 
loopende jaar willen kiezen in verband met de grootere pro
pagandistische waarde in de wintermaanden, waartegen echter 
van bestuurszijde ernstige bezwaren bestaan. De heer H. van 
Lieshout zou den tweeden Zondag in Januari prefereeren in 
verband met de herdenking van het vijfjarig bestaan van de 
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vereeniging. Besloten wordt een en ander op een bestuurs
vergadering nader onder de oogen te zien en op de eerst
volgende vergadering met een uitgewerkt bestuursvoorstel ter 
tafel te komen. Hierbij zal ook het vraagstuk der publieks
prijzen aan een nadere beschouwing onderworpen worden, in 
verband met een tweede voorstel van den heer Staal. 

De secretaris-penningmeester deelt mede, dat een der leden 
bezwaar gemaakt heeft tegen het laten ophalen van niet 
tijdig voldane vorderingen van de vereeniging. De vergadering 
verklaart zich met de gevolgde handelwijze accoord en be
treurt de afwezigheid van het betreffende lid, dat blijkens de 
presentielijst aanwezig was op de vergadering, die tot deze 
wijze van inning met algemsene stemmen besloten heeft. 

Hierna volgt een veiling van enkele betere zegels van 
Nderland en Koloniën, onder leiding van den heer Brouwers, 
welke vlot verloopt en goede prijzen opbrengt. Voor Oud-
Duitsche zegels bliikt minder belangstelling te bestaan. Na 
afloop van de veiling wordt het officieele gedeelte van de 
bijeenkomst gesloten. A. H. J. S. 

Nieuw lid. 
47. P. M. A. van der Velden, Liefdegesticht, Deurne. 

Candidaat-leden. 
mevr. C. M. G. Vorstermans, Antoniusstraat, Asten. 
J. L. Vorstermans, Antoniusstraat, Asten. 
H. L. J. Leloup, Ameidestraat 15, Helmond. 

Adreswijziging. 
10. Utrechtsche Postzegelhandel, Nobelstraat 16, Utrecht. *) 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 24 Juni 1935, des avonds te 

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

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

Li^iie Internat. Philatélique et Aérophilatélique. 
Secr. Ned. Af deeling: Van Nijenrodestraat 117, 's-Gravenhage. 

Dienst inschrijvingsvluchten. 
Het is ons een genoegen onze leden te kunnen berichten, 

dat de heer K. Linde, Blankensteinweg 8, Meppel, zich bereid 
verklaard heeft de leiding van de dienst van inschrijvings
vluchten op zich te nemen. 

De leden, die bij verschijning de nieuwe Yvert, Michel of 
Standard Airpost Catalogue op de gebruikelijke voorwaarden 
wensen te ontvangsn, worden verzocht reeds nu hun ver
langens aan den leider van de inschrijvingsdienst kenbaar 
te maken. De heer Linde zal echter uitsluitend antwoorden 
op brieven, voorzien van zegel voor antwoord. 

Eerstvlucht Java-Den Pasar. 
Van deze vlucht is voor ieder lid of nieuw lid één exemplaar 

retourvlucht Java-Den Pasar beschikbaar tegen den prijs van 
ƒ 0,75 vermeerderd met 2 cent voor enveloppe toezending en 
6 cent porto, totaal ƒ 0,83, te gireeren op postrekening 92180 
van den heer K. Linde, Blankensteinweg 8, Meppel. 

Eerstvlucht Java-Makassar. 
Van deze vlucht is voor ieder lid of nieuw lid één exemplaar 

retourvlucht Java-Makassar beschikbaar tegen de priis van 
ƒ 0,75 vermeerderd met 2 cent voor enveloppe toezending en 
6 cent porto, totaal ƒ 0,83, te gireeren op postrekening 92180 
van den heer K. Linde, Meppel. 

Ned.-Indisehe afdeling. 
Verkort verslag der eerste contact-vergadering L.I.P.A. in 

de bovenzaal van de firma Versteegh, te Batavia, op 21 
April 1935. 

Aanwezig plaatselijke leden der L.I.P.A. en belangstellen
den, in totaal 35 personen, plus de vertcgenv/oordigers van 
drie plaatselijke bladen. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van wel-
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kom, in het bijzonder aan de pers, en brengt openlijk dank uit 
aan de firma Versteegh voor het gratis ten gebruike stellen 
van de bovenzaal. De voorzitter wijdt dan enkele woorden 
aan de ramp van de „Leeuwerik" en de „Uiver", welke 
staande worden aangehoord. Aangezien den voorzitter ge
bleken was, dat verschillende leden niet wisten hoe ze feitelijk 
luchtpoststukken moesten verzamelen, had de voorzitter zijn 
verzameling medegenomen en ter bezichtiging gesteld. Tijdens 
een causerie op 24 April hoopt hij over enkele dier stukken 
in nadere details te treden. 

Op verzoek leest da voorzitter enkele artikelen voi^r uit de 
statuten omtrent doelstelling en verhouding van de afda
lingen tot het hoofdbestuur. Hij ziet in een luchtpostvereni
ging een belangrijke vooruitgang als teken dos tijds. De 
jaarlijkse contributie bedraagt ƒ2,75; dit is zeer gering, in 
aanmerking genomen, dat de leden gratis het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie ontvangen en de mogelijkheid van 
ieder lid om van de „big" organisatie gebruik te maken. De 
voorzitter overweegt later een abonnement te nemen voor de 
leden op het Ned.-Indisch Postzegelblad ter bevordering van 
het contact onder de Indische leden. Verder deelt de voor
zitter mede, dat leden van een bestaande vereeniging zich 
kunnen aansluiten op basis van ƒ 1,— per lid. 

Vervolgens houdt de heer Hagen een causerie over eerst-
vluchten en zet uiteen, dat deze een grote historische waarde 
vertegenwooi digen. 

Niets meer aan de orde zijnde, vraagt de heer mr. Plate het 
woord, dank uitbrengende aan de L.I.P.A. voor de pogin<ï tot 
bevordering van het contact, de beste wenschen uitsprekend 
voor de L.I.P.A. De voorzitter sluit daarop onder dankzegging 
het officiële gedeelte; daarna bleven de aanwezigen nog gfc-
ruimen tijd gezellig bijeen. H. G. v. O. 

Leider Ned.-Indische afdeling. 
In verband met het vertrek van den heer Van Os naar 

Nederland is de heer E. H. baron van Ittersum, S. O. Loe-
woenggadjah, Cheribor;., aamjewezen als leider der afdeling 
voor geheel Ned.-Indië. Nederlandsche leden kunnen eventueel 
zich tot den heer Van Ittersum wenden voor het adresseren 
van post met speciale vluchten naar Ned.-Indië. 

Nieuwe leden. 
H. J. van der Laan, Meppel. 
H. C. Lefering, Batavia, C. 
D. S. Ranti, Batavia, C. 
mevr. Melchers-Olland, Batavia, C. 
P. A. van 't Pad, Batavia. 
H. H. Th. van Lennep, Batavia. 
M. A. Mutter, Batavia, C. 
D. M. C. Naughton-Butter, Batavia. 
C. P. Mijnarends, Batavia, O. 
H. E. Veenstra, Batavia, C. 
M. Droop. Batavia, C. 

Wij roepen deze nieuwe leden een hartelijk welkom toe! Nu 
in Ned.-Indië de Sikorsky haar intrede doet en verschillende 
nieuwe lijnen zijn aangekondigd, o. a. van Sabang naar Sai
gon, enz., is een krachtige samenwerking tusschen de lucht
postverzamelaars in Nederland en Koloniën meer dan nood
zakelijk. Aaneensluiting in één grote familie, de L I.P.A., 
stelt een ieder in staat de komende vluchten tegen billijke 
pfijzen voor zijn verzameling aan te schaffen. 

Candidaat-leden. 
K. Rogier, Jette. 
J. J. Renders, Batavia, C. 
E. Sterk, Medan. 

Afgevoerd als lid. 
P. Blom, Bussum. *) 
J. C. Slok-Goede, Pekalongan. 
J. G. Allebé, Amponan. 
J. Proost, Tilburg.*) 

*) Komt niet meer voor als lid van de L.I.P.A. in de carto
theek. Adm. 
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Machine 391 XVIII. 
In combinatie met het jubileumcliché werd thans links de 

reclame Rapid (evenals bij type VII) gebruikt. 
Machine 440 V-VI. 
De N.V. Bonda's Handelmij. stempelde omstreeks 18 Mei 

zonder reclame links (overigens als type III-IV), daarna 
sedert 20 Mei met links een cliché voorstellende een ossekop, 
die aan een opgehangen steen likt, daaronder: NATUUR
KRISTAL / LIKSTEENEN / ONMISBAAR IN STAL EN 
WEIDE. 

Machine 470 IIIIV. 
Sedert 15 Mei is deze machine thans in gebruik bij de firma 

Marck Spier & Co. te Nijmegen. Tusschen de stempels: 
MARCK SPIER & Co / NIJMEGEN / INTERNATIONALE 
EXPEDITIE / INKLAREN. Bij type IV links bovendien: 
AGENTSCHAP / NIJMEGEN / STOOMV. MIJ. „NEDER
LAND" N.V. / PASSAGE NAAR INDIE / TOURISTEN
REIZEN. 

Machine 510. 
Model C3B, sedert 25 April in gebruik bij de N.V. Pamco 

(Nijgh & Van Ditmar) te Rotterdam. Tusschen de stempels 
het uitgeversmerk: een steigerend paard met berijder, waar
onder als kenspreuk: NIMMER DRALEND. 

Machine 523 II. 
De Tilburgsche Band- en Veterfabrieken gebruiken sedert 

begin Mei links een cliché „BUFFEL-GAREN" / (afb buffel) 
/ GELD BESPAREN. 

Machine 561. " 1 
Model C3B, sedert 12 Maart in gebruik bij de N.V. Eerste 

Nederl. Proceskostenrisico-verzekering-mij. te Amsterdam. 
Tusschen de stempels N.V. PROCESRISICO / INCASSO -
INFORMATIE / KEIZERSGRACHT 137. 

Machine 562 I-II. 
Model C3B, sedert 1 April in gebruik bij de Pullman Club 

te 's-Gravenhage. Tusschen de stempels: PULLMAN CLUB / 
LAAN COPES VAN CATTENBURCH 6 / DEN HAAG. Bij 
type II (sedert eind Mei) bovendien links: BOEKT TIJDIG / 
UW SCHEEPSPASSAGES / TELEFOON 117796 / TOE
STEL 9. 

Machine 566. 
Model C3B, sedert 25 April in gebruik bij de N.V. Fourage-

handel W. Peters-Van Oyen te Venlo. Tusschen de stempels 
in lijnversiering W. PETERS-VAN OYEN N.V. 

Hasler. 
Machine H. 550 VII. 
Een afdruk van 19 Maart op een klein couranten-adres

strookje bevatte geen afzenderscliché tusschen de stempels, 
links wel de reclame Schweizer Produkt enz. 

Machine H. 589 IIL 
Op een enveloppe van het Gemeente Gasbedrijf was dd. 

1 Mei 1935 een afdruk van deze machine geplaatst zonder 
afzenderscliché. 

Machine H. 598 V. 
De N.V. F. A. Swagemakers gebruikt in deze machine sedert 

1 April of eerder links van den datumstempel nog een af
zonderlijk cliché F. A. S. 

Machine H. 606. 
Sedert 29 Mei in gebruik bij de Ned. Federatie van Fabrieks

arbeiders te Amsterdam. Tusschen de stempels de letters 
NFvFA ineengevlochten. 

Machine H. 607 IL 
Deze machine stempels nu en dan ook zonder het reclame-

cliché links van den datumstempel. 
Machine H. 609. 
Sinds 28 Mei zonder afdruknummer en zonder reclame in 

gebruik bij de N.V. Lever's Zeepfabrieken te Vlaardingen. 
Evenals in de Unilevermachines 536 en 594 is ook hier het 
machinenummer zeer klein. 

Machine H. 610. 
Sedert 27 Mei in gebruik bij de firma T. P. Viruly & Co. 

te Gouda. Tusschen de stempels geen afdruknummer; in 
dubbelen cirkel een soort hamer met omschrift T. P. VIRULY 
& Co. / GOUDA Links: UITSLUITEND / INDUSTRIE / 
ZEPEN. 

Neopost. 
Machine N. 250 XV-XVI. 
Deze machine werd voorzien van een nieuw waardestempel 

met iets andere letters van NEDERLAND en de streepjes 
dichter aansluitend bij het machinenummer N250 dan voor
heen. Bekend sedert April 1935. Bij type XV links de reclame 
Stalen Kantoormeubelen (als VII), bij type XVI links het 
cliché J. Dust's H.V. (als X). 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 4 XIV-XVI. 
Nog eenige cliché's van de firma Lauw Tjin zijn te ver

melden: XIV: „Elite" / ROOMBOTER / ONGEËVENAARD 
IN / KWALITEIT EN PRIJS; XV: WINCARNIS / 'S 
WERELDS BESTE / TONISCHE WIJN / AANBEVOLEN / 
DOOR MEER DAN / 20.000 DOKTOREN; XVI: Afbeelding 
van een tube tandpasta met tekst: Ipana / tandpasta / maakt 
Uw tanden parelwit / en Uw tandvleesch gezond. 

Machine 45 XIV. 
Tusschen de stempels een afbeelding van een pot verf met 

kwast en opschrift LINDETEVES / BIETER SCHOEN / 
ELTOSIN, eronder GEDEPONEERD HANDELSMERK, het 
geheel in staand ovaal met omschrift VERF VAN SCHOEN / 
ZAL 'T BETER DOEN. 

Luchtpost in Ned.-Indië. 
In het „Postzegelblad voor Indië" lezen wij, dat in Maart j.1. 

eenige Dornier-vliegtuigen van Soerabaja naar de Philippijnen 
vlogen. Deze gelegenheid werd benut om de uit Europa aan
gekomen luchtmail naar Balikpapan mee door te geven. 

De terugvlucht van Manila naar Soerabaja werd benut om 
post mee te geven en hiervoor werd zelfs een speciaal stempel 
gebruikt in onderstaande vorm: 

VIA FLYING BOATS 
NETHERLANDS 

ROYAL NAVAL AIR FORCE 
Van Manila werden pl.m. 1400 poststukken meegegeven. Wij 

zagen deze brieven met afstempeling MANILA - Mar. 11 -
6 P.M. - 1935. Doch ook van Tarakan en Balikpapan werd 
post meegegeven naar Soerabaja. Een brief, op 14 Maart 
tusschen 3 en 4 uur n.m. afgestempeld, was 18 Maart in 
Bandoeng bezorgd. 

De eerste geregelde postvlucht van Soerabaja naar Ma
kassar vond 6 Mei j.1. plaats. Het toestel arriveerde om 6 mi
nuten voor twee te Makassar. Het vertrek aldaar voor de 
eerste terugvlucht vond plaats op 7 Mei 's ochtends om 
5 minuten over zes. Bijzonderheden betreffende de vervoerde 
post zijn momenteel nog niet bekend. 

Nederland. 
Teneinde aansluiting te krijgen op het Duitsche nachtlucht-

postnet werd 15 Mei j.1. een speciale luchtpostdienst tusschen 
Amsterdam, Rotterdam en Keulen ingesteld. Vertrek Schiphol 
22.40 uur. Waalhaven 23.10 uur, aankomst Keulen 0.30 uur. 
Hier vindt men nog aansluiting op vrijwel geheel Midden- en 
Oost-Europa en ook op Londen en Parijs. Het Londensche 
vliegtuig vertrekt n.1. om 3 uur en het Parij sehe toestel om 
3.05 uur uit Keulen (aankomst respectievelijk 5.30 uur en 
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5.50 uur). De kaarten die wij echter verzonden met deze vlucht 
vertoonen als aankomststempel: van Keulen en andere Duitsche 
steden: geene, Parijs Le Bourget - Port Aérien 16 Mei 12.45 
en Parijs R.P. 14 uur, waaruit blijkt dat zij in Keulen aan
zienlijke vertraging ondervonden hebben. 

De van 26 Mei af per vliegtuig uit Nederland binnen
komende post (zonder toeslag) wordt te Weenen van een 
speciale afstempeling met den tekst: „Ohne Zuschlag mit Flug 
befördert", voorzien. Men kan dit stempel beschouwen als 
een reclamestempel, waarmede de Oostenrijksche posterijen 
de belanghebbenden trachten te animeeren voor het lucht-
postvervoer. 

Bij wijze van proef werden met ingang van 3 Juni op 
werkdagen, behalve 's Zaterdags, vrijwel alle poststukken, 
welke per trein (en boot) Zierikzee niet meer kunnen be
reiken, door het expeditiekantoor Amsterdam CS. en door 
het postkantoor Rotterdam, verzonden met de luchtdienst 
Amsterdam Rotterdam Haamstede Vlissingen. Vertrek van 
Schiphol 17.30 uur, van Waalhaven 18.00 uur, aankomst Haam
stede 18.20 uur. Voor dit luchtvervoer is geen luchtrecht 
verschuldigd. Aangeteekende stukken en postpakketten wor
den echter niet met dezen luchtdienst overgebracht. 

De correspondentie, die aldus verzonden wordt, zal te 
Zierikzee nog in de derde bestelling (aanvang 20.30 uur) 
worden opgenomen. 

Van de tentoonstelling te Brussel. 
Op de „Siteb", welke van 25 Mei tot 3 Juni 1935 te Brussel 

gehouden werd, waren ook eenige belangrijke luchtpost
inzendingen te zjen. Dr. Otto Kallir-Nierenstein te Weenen 
kwam uit met ee'n van de oudste luchtpostverzamelingen die 
bestaan. Reeds in 1909 was hij met verzamelen begonnen. De 
gezichtspunten waarvan hij uitgegaan was, zijn in de eerste 
plaats de ontwikkeling van het luchtpostvervoer van 1909 tot 
1925 en verder werden verschillende zeldzame vliegpostzegels, 
echt gevlogen op brief, opgenomen. Wij zagen hier dan ook 
stukken van de voornaamste vliegpogingen uit de geschiedenis 
der luchtvaart, stukken van historische beteekenis! Zoo was 
b.v. zijn collectie oceaanvluchten, voor zoover daarbij (veelal 
niet-officieel) postvervoer plaats had, geheel compleet. Alle 
vliegzegels, welke New-Foundland bij dergelijke gelegen
heden placht uit te geven, kon men hier op brief aanschouwen. 

Bijzonder interessant waren ook zijn kaarten en brieven 
van de alleroudste Zeppelins, als b.v. de Deutschland, Sachsen, 
Viktoria Louise, Hansa en Bodensee, waarbij vooral mijn aan
dacht trok een kaart met het boordstempel der Viktoria Louise 
van 18 Juni 1912, welke tijdens haar vlucht in Noord-Neder
land boven Huizum (bij Leeuwarden) was uitgeworpen en dan 
Dok het poststempel van dit dorp met bovengenoemden datum 
vertoont. 

Van de Rhein-Main vluchten was er een stuk bij waarop 
een z.g. kopstaande Gelber Hund zegel voorkwam (één van de 
twee bekende gevlogen stukken). 

Van de Ross Smith vlucht Engeland-Australië 1924 bevond 
zich in deze collectie een bijzonder fraai stuk met duidelijke 
afstempeling op het speciale Australische zegel. Een zeer 
bijzondere verzameling! 

Toch waren ook andere collecties goed van de pioniers
stukken voorzien. 

In de verzameling van mej. W. Penn-Gaskell uit Newton 
Abbot (Engeland) zagen we o. a. een kaart van de z.g. 
duivenpost van Metz, georganiseerd door „Le Matin" in 1905. 
Ook bevonden zich in deze collectie een drietal ballonbrieven 
waarmede men in 1850 sir John Franklin in de poolstreken 
trachtte te bereiken. 

Ook in deze collectie zagen we weer vele oceaanvliegstukken 
met zegels van New-Foundland. 

In de verzameling van mevr. Anson Mac-Cleverty te Fleet 
(Engeland) viel onze aandacht in de eerste plaats op een 
keurige collectie drukproeven van de vliegzegels van 1933 
van New-Foundland. 

Bijzonder interessant was ook een gebruikte en ongebruikte 
serie van de vliegzegels van Tikwa in China, waar men bij 
de opening der luchtlijn gewone zegels van een opdruk „lucht
post" mocht voorzien, aangezien de hoeveelheid aanwezige 
vliegzegels ontoereikend was. 

Onder de luchtpostrubriek van België waren nog een 5-tal 

inzendingen, waarbü zoowel de oudere als nieuwere Belgische 
luchtpoststukken rijk voorzien waren, o. a. zag ik een stuk 
met handteekening van Jan Olieslagers, die ook in ons land 
voor den oorlog verschillende vluchten uitvoerde. 

Nog bereikte mij de volgende waarschuwing. 
Ter gelegenheid van de opening der tentoonstelling steeg 

een ballon op met den ballonvaarder M. Demeuther, welke 
den afstand Brüssel-Bordeaux aflegde. 

De piloot had een partijtje post bij zich, alhoewel deze 
vlucht niet officieel voor postvervoer bestemd was. Het be
treft hier dan ook een particuliere speculatie. 

Amerika breidt zijn luchtlijnen uit. 
Het ligt in de bedoeling van de Amerikaansche luchtvaart 

om tegen het einde van dezen zomer een handelsvliegdienst 
te openen over den Atlantischen en den Stillen oceaan. De 
L.Z. 129, de nieuwe super Graf Zeppelin, welke bijna gereed is, 
zal dan zorgen voor den dienst Lakehurst (New-York) - Fried
richshafen. Op deze lijn zal een luchtlijn San Francisco -
Canton aansluiten. 

Eind April werd reeds een proefvlucht gehouden van San 
Francisco naar Hawai v.v. met het z.g. Clippertoestel, waar
mede het toestel — eenmaal in de lucht — draadloos te 
sturen is. Bij deze vlucht werd veel post medegegeven, welke 
een speciale afstempeling verkreeg. 

Ook in Canada heeft men plannen voor een geregelden 
luchtdienst met watervliegtuigen over den Atlantischen oceaan 
waarschijnlijk via New-Foundland en IJsland. 

Nieuwe K.L.M.-lijn Venezuela-Curasao. 
De onderhandelingen tusschen de Venezolaansche regeering 

en de K.L.M, over de nieuwe luchtlijn van de K.L.M, tusschen 
Curasao en Cumarebo in Venezuela zijn zoo vlot verloopen, 
dat de opening reeds op 1 Juli a.s. mag worden tegemoet-
gezien. 

De afstand tusschen de beide plaatsen bedraagt circa 
100 km., welke de K.L.M, tweemaal per week zal laten be
vliegen, afwisselend door de „Snip" en de „Oehoe", welk 
vliegtuig begin Juni per s.S. Barneveld naar West-Indié zal 
worden gedirigeerd. 

De nieuwe lijn Curafao-Cumarebo heeft daarom zoo groote 
beteekenis voor onze West-Indische eilanden, daar de dienst 
aansluiting zal geven op de verbindingen van de Pan-American 
Airways, die viermaal per week langs Cumarebo vliegt. Hier
door krijgt men aansluiting op Noord- en Zuid-Amerika. 

H. A. 

H. J. SPITZEN t 

Op 11 Mei j.1. overleed te Ginneken het laatste eere-lid 
onzer redactie, de heer H. J. Spitzen, in den leeftijd van 
77 jaren. Hiermede is een leven afgesloten, dat rijke vruchten 
heeft afgeworpen. Midden in het volle, drukke leven, dat 
beslag legde op den geheelen persoon, vond de thans over
ledene gelegenheid zich aan de philatelic te geven, op een 
wijze, waarvoor hij ten volle onze dankbaarheid heeft verdiend 
en waarvan de tegenwoordige generatie de vruchten plukt. 
Hij is de man geweest, die den stoot gaf tot de oprichting 
van „Het Philatelistisch Maandblad", waarvan hij jaren lang 
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de drijvende kracht was. Aldus werd door hem de grondslag 
gelegd van ons tegenwoordig blad, waarvoor hij tot zijn 
laatste levensoogenblikken alle belangstelling had behouden. 

Toen de fusie tusschen de beide Nederlandsche philate
listische bladen tot stand kwam, waaruit het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie werd geboren, heeft men gemeend 
de verdiensten van dezen voortrekker te moeten beloonen door 
zijn benoeming tot eere-lid der redactie. 

Doch ook van andere zijde ondervond de heer Spitzen waar
deering voor wat hij voor de Nederlandsche philatelie had 
gedaan. Hem werd, als een der eersten, de Bondsmedaille 
uitgereikt, een onderscheiding, welke bij allen, die hem ken
den, met groote voldoening werd begroet. 

Van niet algemeene bekendheid is, dat de heer Spitzen 
reeds jaren terug zijn krachten en kennis wijdde aan de 
samenstelling van een lijst van Nederlandsche proeven, wel
licht de eerste, die op dit gebied verschenen is. 

Mede aan zijn stuwkracht was het te danken, dat de Neder
landsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
werd opgericht, waarvan hij jaren lang bestuurslid was. 

Zijn troetelkind was de Postzegelvereeniging „Breda", 
waarvan hij een der oprichters en vele jaren voorzitter was, 
alsmede, in latere jaren, eere-voorzitter. 

Steeds heeft de heer Spitzen op de bres gestaan, waar het 
gold de belangen der verzamelaars te verdedigen. In den Raad 
van Beheer van „Het Philatelistisch Maandblad", waarvan hij 
verscheidene jaren lid was, had zijn woord steeds een aan
dachtig gehoor. 

Met hem is wederom een lid van de oude garde ten grave 
gedaald. Aan ons de plicht de nagedachtenis aan dezen werker 
in dankbare herinnering te bewaren. 

Dat hij ruste in vrede. 
V. B. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JUNI 1895). 
Overzicht. 
— Niet minder typisch is het volgende. De P o s t d i r e c 

t e u r van E 1V a s (Portugal) ontlastte de ter post bezorgde 
brieven van de n i e t a f g e s t e m p e l d e z e g e l s die hü 
door g e b r u i k t e verving en waarover een prachtig dik 
ge nkt stempel kwam, waardoor de eerste vernietigingsstem-
pel in 't Niet verdween. De „afgenomen ongebruikte zegels" 
verkocht hij aan den tabakskramer Joao Baqueire, 30 "/e onder 
de waarde. De B a n k i e r en B u r g e m e e s t e r van El-
vas, Heer Pietro, leverde den Postdirecteur do „gebruikte" 
zegels, en ontving als tegemoetkoming: „ k o s t e l o o s v e r 
v o e r v o o r z i j n e z e e r u i t g e b r e i d e b r i e f w i s 
s e 1 i n g". Dit edele Driemanschap is nu door de Portu-
geesche Regeering gescheiden, hoewel ze onder een dak ver
toeven en „k o s t e 1 o o s v e r - e n g e v o e r d w.o r d e n !" 

Nederland. 
Aan enkele postkantoren was het „Holland in last". Iemand 

had eenige postzegels in betaling ontvangen, en dat waren de 
5 cents doch in de kleur van den 3 cents, oranje. Daar hem 
dit vreemd voorkwam ging hij met deze naar het postkantoor 
zijner woonplaats, doch daar wist men er niets van te zeggen. 
Eindelijk vervoegde hij zich aan het postkantoor te Amster
dam, waar men de zegels eerst voor valsch hield. - Eén exem
plaar liet hij achter, waarmee de directeur naar Haarlem 
reisde en daar bleek het dat de postzegels echt waren en men 
aan de drukkerij zich vergist had. Aan „Waterstaat, enz." 
moet men alles behalve gesticht zijn over deze fout. Pogingen 
door mü aangewend meer van de zaak te weten te komen of 

de zegels te zien, waren tot dusver vruchteloos. Alvorens te 
boeken hoop ik het onderzoek voort te zetten. 

Dat men te Haarlem ter drukkerij nog lang niet kleurvast 
is, bewijst weder de postzegel van 22>^ cent, die nu gedrukt 
is in d o n k e r blauwgroen. 

De serie portzegels ultramarijn wordt van lieverlede vol
tallig. De Heer Becking te Utrecht zond mij den 1 cent in 
deze kleur, en alleen in type III. 

De Tentoonstelling te 's Hertogenbosch. 
— De laatste tafel was geheel door den heer C. ingenomen. 

't Was een wonderlijke inzending, die bij velen de lachlust 
opwekte. Met allen eerbied voor den ijver en goeden wil van 
den inzender, kon ik dikwerf het verband niet snappen tus
schen het tentoongestelde voorwerp en een tentoonstelling 
van postzaken. Doch het kan aan mij liggen en daarom zal ik 
opnoemen wat deze inzender al zoo liet zien. In ieder geval 
bewijst het dat de smaken der verzamelaars kunnen verschil
len, en wij hier met een z e l d z a m e n smaak kennis 
maakten. Doch ter zake: men zag gewone, gebruikte brief
kaarten, in allerlei kleuren; particulier gedrukte formulieren 
met een 23^ cents-zegel voorzien; reclameboekjes van dranken 
en zoetigheden in velerlei vorm, verkoopers per post toege
zonden; kaarten met hartelijke groeten, in velerlei talen, uit 
alle oorden van Europa; nieuwjaars- en kerstfeestkaarten met 
wenschen in proza en poëzie, door de post overgebracht; een 
groote massa ongebruikte hotel- en andere reisherinnerings-
kaarten; zakdoeken, waarop afbeeldingen van postzegels, 
wereldbollen en portretten van menschenrassen; een couvert, 
waarop een 25 cents Nederlandsche postzegel en daarbij ge
plaatst 7 ä 8 andere postzegels, die er niet op behooren; 
een zakje met bijschrift, zooals door de Nederl. Bank ge
bruikt wordt bij het verzenden van geldwaarden. Misschien 
vergeet ik nog een half dozyn voorwerpen te noemen, alle 
even curieus. 

In dit nummer verder, van een niet genoemden auteur, het 
eerste deel van een artikel „Proeven eener Beschrijving van 
Stempels op Nederlandsche Brieven in Binnenlandsch Ver
keer", beginnend met de Generale Instructie van 1810. 

B. 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTI
KELEN, IN FEBRUARI 1935 VERSCHENEN 
IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 

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

Algemeen. 
Der rechtliche Chai'akter der Wertzeichen und der Wert

zeichenfälschung. Sch.B.Z. Jrg. XLVIII, 1935. 3, 27. 
Soldiers and Stamps. S.C. vol. XLII, 1935. 618. 
Les Timbres et l'Histoire de 1'Art. Sch.B.Z. XLVIII, 1935. 36. 
Traite de Legislation et d'Exploitation Postales. E.T. Jrg. 49, 

1935. 10. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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België. 
Les Obliterations temporaires, devises et reclames. PH.B. 

15e Jrg. 9, (Janvier 1935). (Is bij het Januarioverzicht 
niet vermeld). 

BritschWestIndië. 
British West Indian Stamps in the „Hopkinson" Collection. 

S.C. XLII, 1935. 621. 
Brunei. 

The Great Brunei Mystery. S.C. XLII, 1935. 649. 
Cameroun (Fransch). 

Les Bureaux de Poste du Cameroun sous mandat frangais. 
E.T. Jrg. 49, 1935. 68. (niet vermeld in het Jan.overzicht). 

Chili. 
The „Walters". Collection of Chile. PH.J.G.ß. Vol. XLV, 

1935. 19. 
Duitschland. 

Dio Auftragsnummern auf den Marken des Deutschen 
Reiches. P.M. 1935. 35. 

Bisher noch unbekannte „Probedrucke" des Deutschen 
Reiches. Ausgabe 18891898. I.B.J. 1935. 55. 

Die ehemaligen deutschen Schutzgebiete. P. Jrg. 42, 1935. 33. 
Die Saar kehrt heim. I.B.J. 1935. 51. 
Die Saar kehrt heim. P. Jrg. 42, 1935. 28. 
Sonderpostanstalten im Jahre 1934. P.M. 1935. 48. 
Wipa Privatganzsachen. G. Jrg. 15, 1935. 6. 
Zeppelinfahrten 1934. P.M. 1935. 31. 

Duitsche Bezetting van België. 
Unbekannte belgische Poststempel aus der Zeit der deut

schen Besetzung 1914—1918. G.B. Jrg. 39, 1935. 15. 
Engeland. 

Die FreimachungsStraszenautomaten in England und in 
anderen Ländern. G.B. Jrg. 39, 1935. 18. 

Jubilee stamps at a glance. S.C. Vol. XLII, 1935. 586. 
Supplement to the List of Houses of Parliament Envelooes 

of 1840. L.PH. Vol. XLIV, 1935. 27. 
Frankrvjk. 

Les timbresposte de France imprimés en tailledouce. E.T. 
Jrg. 49, 1935. 12. (Niet vermeld in het Jr.n.overzicht). 

Hawaii. 
„Hawaii" overprints (a counterfeit). A.PH. Vol. 48, 1935. 

285. 
Hejaz. 

The case for Hejaz. S.C. Vol. XLII, 1935. 640. 
Hong Kong. 

Hong Kong. L.PH. Vol. XLIV, 1935. 28. 
Ierland. 

Les Timbres d'Irlande. Etude des Emissions officieuses ct 
officielles. E.T. Jrg. 49, 1935. 5. 

Mafeking. 
Les timbres de Mafeking. Sch.B.Z. XLVIII, 1935. 33. 

Mexico. 
Les premières emissions du Mexique (1856—1874). E.T. 

Jrg. 49, 1935. 59. 131. 183. (Niet vermeld in het Januari
overzicht) . 

Montenegro. 
Montenegro. L.PH. Vol. XLIV, 1935. 32. 

Oostenrijk. 
Die Erste Ausgabe von Oesterreich und LombardeiVenetien 

18501858. P.M. 1935. 30. 
Die erste Marke der Oesterr. Levante in Piaster Wahrung 

in Typen. P.M. 1935. 37. 
Der halfmondförmige Stempel von Riva. P.M. 1935. 38. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Polen. 
Die Postwertzeichen und Poststempel von Polen im 18. und 

19. Jahrhundert. P.M. 1935. 46. 
Roemenië. 

Roumania. Discovery of Two Plates of the 10 c. blue of 
187279. PH.J.G.B. Vol. XLV, 1935. 24. 

Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Roumanie 
(18581872). PH.B. 15e Jrg. 1935. 7. 29. 

Saargebied. 
Die Gelegenheits und Werbestempel des Saargebiets. G.B. 
Jrg. 39, 1935. 20. 

Servië. 
Die Poststempel von Serbien 1843 bis 1921. 
(Vervolg van blz. 302, 1934). P.M. 1935. 49. 

Turkije. 
Die Aufdruckfälschungen der türkischen Zeitungsmarken 
(III). Der ImpriméAufdruck. P. Jrg. 42, 1935. 38. 

Vereenigde Staten van NoordAmerika. 
Another Tuscumbia, Ala, Postmaster Provisional. A.PH. 

Vol. 48, 1935. 278. 
The Penny Post. A.PH. Vol. 48, 1935. 281. 
Die „Permits" und „Meters" der Vereinigten Staaten. P.M. 

1935. 32. 
Standardized Hand Stamp Cancellations on the Bank Notes 

Issues. A.PH. Vol. 48, 1935. 256. 
Wallis &■ Futuna (Eil.). 

La Poste aux lies Wallis et Futuna. E.T. Jrg. 49, 1935. 188. 
WestAustralië. 

WesternAustralia. A note on some reentries. L.PH. Vol. 
XLIV, 1935. 30. 

ZuidAustralië. 
South Australia. L.PH. Vol. XLIV, 1935. 34. 
South Australia. PH.J.G.B. Vol. XLV, 1935. 22. 

Zwitserland. 
Transit en Suisse de correspondances postales italiennes en 

1859. Schw.B.Z. Jrg. XLVIII, 1935. 7. 
Unsere Werbestempel. Schw.B.Z. XLVIII, 1935. 8. 

PORTRETGALLERIJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

8a. (Zie Meinummer 1935). 
Jane Addams ontving, samen met professor Murray Butler 

in 1931 den Nobelprijs voor den vrede, wegens haar paci
fistisch streven. Na een ernstige ziekte is zvj op 22 Mei 1935 
te Chicago overleden. 

18. (Zie Aprilnummer 1935). 
Zijn beeltenis komt eveneens voor op: Canada, 1935, 2 ets. 
27. ALEKSANDAR I Pawlowitsj. 
Op 23 December 1777 te St. Petersburg geboren als zoon 

van den lateren Zar Paul I en diens tweede echtgenoote Maria 
Peodorowna van Wurtemberg, werd hij door den Zwitser 
Laharpe opgevoed volgens de beginselen van Rousseau. De 
moord op zijn vader bracht hem op 24 Maart 1801 op den 
troon. Hij stichtte verschillende inrichtingen voor hooger 
onderwijs en schafte de lijfeigenschap in de Baltische pro
vinciën af. Ook in de rest van Rusland wilde hij daartoe over
gaan, doch werd in zijn plannen door den adel belemmerd. 

Aleksandar nam deel aan sommige coalitieoorlogen tegen 
Napoleon; in 1807 vond de beroemde samenkomst van beide 
keizers plaats op het vlot in de Nemunas. In 1809 veroverde 
hij Finland, in 1812 Besarabié. In hetzelfde jaar ging Na
poleon met de „grande Armee" naar Rusland, bezette zelfs 
Moskou, doch moest deze stad na den grooten brand ver
laten. Zoodoende kon Aleksandar de beslissing brengen in den 
strijd tegen Napoleon. 

Na het Congres van Weenen nam hij het initiatief tot de 
Heilige Alliantie, welke voor Europa belangrijke gevolgen 
heeft gehad: de politieke reactie werd daardoor ingeluid. 

Hij overleed op 1 December 1825 te Tauragé. 
Zijn beeltenis komt voor op: Rusland, 1913, 20 k. 
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28. ALEKSANDAR II Nikolajewitsj. 
Op 29 April 1818 gevoren als zoon van Z^r Nikolaj I en 

Aleksandra van Pruisen; in 1841 trad hij in het huwelijk met 
Maria Aleksandrowna van Hessen. Op 2 Maart 1855 volgde 
hij zijn vader op als Zar; na den val van Sebastopol sloot hij 
den vrede van Parijs, welke een eind maakte aan den Krim-
oorlog. Hij herstelde de Russische macht in het Oosten en 
hief in 1861 de lijfeigenschap op. Ook veranderde hij de rechts
pleging, doch na 1863 ging hij, tengevolge van den Poolschen 
opstand, een steeds meer reactionairen koers volgen. Hij was 
bevriend met Wilhelm I en hield zich daarom, zoowel in 1866 
als in 1870 neutraal. In 1872 sloot hij den driekeizersbond. 
In 1877 verklaarde hij den oorlog aan Turkije en zette 
Alexander van Battenberg op den Bulgaarschen troon. Hij 
gevoelde veel sympathie voor de Bulgaren: dit verklaart dan 
ook het feit, dat voor het gebouw der vroegere Sobranje te 
Sofia een standbeeld van Aleksandar is opgericht. Hij kreeg 
in zijn eigen land den tegenstand van de Nihilisten te duchten; 
op 13 Maart 1881 werd hij te St. Petersburg vermoord. 

Zijn beeltenis komt voor op: Rusland, 1913, 2 k.; Bulgarije, 
1929, 6 1. 

Zijn standbeeld ziet men op: Bulgarije, 1921, 20 st.; Rusland, 
1905, 10 k. 

29. ALEKSANDAR III Aleksandrowitsj. 
Geboren als zoon van Zar Aleksandar II en Maria Aleks

androwna; na den dood van den kroonprins Nikolaj werd hij 
op 24 April 1865 troonopvolger en huwde de bruid van zijn 
broeder, prinses Dagmar (Maria Feodorowna), dochter van 
Christian IX van Denemarken. Toen zijn vader op 13 Maart 
1881 werd vermoord, volgde hij op als Zar; weldra bleek 
reeds, dat hij een autokraat was; onder zijn bevnnd nam dan 
ook het Nihilisme in kracht toe. Ternauwernood ontsnapte hij 
aan een moordaanslag op 29 October 1888 te Borki. Hü was 
sterk anti-Duitsch en sloot zich meer bij Frankrijk aan. Zoo
veel mogelijk Russificeerde hij Finland en de Bakische landen, 
wat tot afschuwelijke onderdrukking van de in beschaving 
veel hooger staande Finnen, Litauers en Lijflanders leidde. 
Reeds in 1877 had hij aan dan oorlog tegen Turkije deel
genomen; later begunstigde hij hot pansb'' isme. Hij overleed 
op 1 November 1894 te Livadia. 

Zijn beeltenis komt voor op: Rusland, 1913, 3 k. 

3D. ALEKSANDAR I Obrenowitsj 
Geborjn oo 14 Augustus 1876 te Beograd als eenige zoon 

van Milan Obrenowitsj on Natalia Kesjko. Zijn vader deed 
op 6 Mar.rt 1889 afstand van den troon, -waarna hij dezen als 
koning opvolgde. Hij stond onder regentschap, doch reeds 
op 13 April 1893 verklaarde hij zich zelf meerderjarig en aan
vaardde de regeering. Tengevolge van zijn optreden ont

stonden verschillende onlusten: hij riep toen zijn vader te 
hulp; op 21 Mei 1894 schafte hij de grondwet van 1889 af. 
Op 5 Augustus 1900 trad hij in het huwelijk met de hofdame 
Draga Lunjevitsja, weduwe van den ingenieur Masjin. Het 
huwelijk bleef kinderloos. 

Het verzet tegen zijn wanbestuur werd steeds grooter; de 
vermoedelijke leider van den opstand was de latere koning 
Petar I Karageorgewitsj. Hij viel als slachtoffer van een 
complot, op 11 Juni 1903 te Beograd. 

Zijn beeltenis komt voor op: Servië, 1890-1903 (de zegels 
van 1903 werden overdrukt). 

31. ALEKSANDAR IL 
Geboren op 16 December 1888 te Cettinje als zoon van 

Petar Karageorgewitsj en prinses Zorka van Montenegro. 
Door afstand van zijn broer George werd hij op 28 Maart 1909 
troonopvolger. Na de verovering van Servië door de Centrale 
Mogendheden werd hij in November 1915 regent van het 
koninkrijk Servië. Drie jaar later, in November 1918, stichtte 
hij het Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen, dat de 
meeste Zuid-Slaven binnen zijn grenzen huisvestte. Later 
werd de naam van het rijk: Yougoslavië. 

Na den dood van zijn vader werd hij op 22 Augustus 1921 
koning; op 8 Juni 1922 trad hij in het huwelijk met Maria, 
de tweede dochter van Ferdinand van Rumenië. 

Bekend is het feit, dat hij aanvankelijk zeer scherp stond 
tegenover Italië, dat een deel van Dalmatië verkregen had; 
verder had hij te kampten met ernstige onrust in eigen land, 
omdat hij een te sterk gecentraliseerd bestuur voerde, wat 
niet naar den zin der Kroaten was. Ton einde raad ontbond 
hij op 5 Januari 1929 de Skuptsjina, weldra ook de politieke 
partijen en regeerde sindsdien als dictator. Doch zonder 
twijfel was het niet wachtswellust, die hem hiertoe dreef; te 
goeder trouw meende hij dat het de eenige uitweg was. ' 

Hij was zeer sterk Fransch georiënteerd; op aandrang van 
Frankrijk matigde hij zijn anti-Italiaansche politiek. In Oc
tober 1934 zouden te Parijs besprekingen plaatsvinden, doch 
deze heeft hij niet kunnen voeren: onmiddellijk na zijn aan
komst te Marseille werd hij, op 9 October 1934, door een 
nationalist vermoord. Als ,.Aleksandar de Vereeniger" leeft 
hij voort in de herinnering. Hij werd begraven in het mauso
leum der Karageorgewitsj-familie in de kerk te Oplenac. 

Zijn beeltenis als regent komt voor op: Servië, 1918-1920; 
Yougoslavië, 1921; als koning: Yougoslavië, 1923-1934; zijn 
mausoleum op: Yougoslavië, vliegpost, 1934, 3 d. 

*********' 

32. ALEKSEI Michailowitsj. 
Geboren op 10 Maart 1629, volgde hij zijn vader Michail 

Feodorowitsj op 12 Juli 1645 als Zar op, onder leiding van 
Morosow. Hij schiep een krachtig leger; toen de Kleinrussische 
kozakkenhooidman Bogdan Chmelnitzkij in opstand kwam 
tegen Polen, zocht deze toenadering tot Rusland; ia 1654 er
kende hij zelfs de souvereiniteit van Aleksei, wat aanleiding 
werd tot een oorlog met Polen. In 1667 kreeg Aleksei, bij den 
vrede van Andrussowo, de Ukraine. Ven"er onderwierp hij 
Siberië, het gebied der Donkozakken en t'idelijk ook Lijfland 
en Inkermanland. Tevens kwam tijdens zijn bewind de han
delsrelatie met de Nederlanden tot stand. Hij overleed op 
29 Januari 1676. 

Zijn beeltenis komt voor op: Rusland, 1913, 25 k. 

J . K. PiIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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DE ZOOGENOEMDE „PROEFPORTEN" 
door P. W. WALLER. 

In het Maart-nummer bladz. 58 las ik het artikeltje „Voor 
40 jaar", waarin de 2>^ cent z.g. proef port wordt besproken. 

Ik heb mij eenigen tijd geleden bezig gehouden met het 
opsporen van de verschillende proef porten 2%, 5, 10 en 12 }4 
cent. 

Hierbij geef ik een schema van de 234 cent met aanwijzing 
van de bezitters op 1 Augustus 1934. Ik heb ze alle persoon
lijk gezien en gecontroleerd. 

In een van de artikelen omtrent de 2>^ cent proef port en 
± 1895 verschenen wordt verteld, dat Schreuders het geheele 
vel toonde: de bovenste 19 rijen en het eerste zegel van links 
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Verklaring der teekens: 
-|- Nederlandsch Postmuseum. 
X Verzameling J. van Nifterik (in bruikleen N. Postmus.). 
— Verzameling W. van Rede. 
I Verzameling D. C. Paraira. 
= Verzameling P. M. H. Haan. 
I Verzameling Van der Graft, thans Ned. Postmuseum. 

Zonder teekens verblijf onbekend. 
Blokken, paren en strippen door zware lijnen aangegeven. 

van de onderste rij. Dit moet zijn het laatste zegel (No. 200). 
Alle zijn ongebruikt. Misschien is er een gebruikt exemplaar 
te vinden van type II. Men zou dan eens goed moeten zoe
ken, doch het is niet gemakkelijk. Het is best mogelijk, dat 
niet het geheele vel van de drukkerij is gekomen. 

Van de andere waarden zijn alléén maar brokstukken be
kend. Het staat nu wel vast, dat er maar één vel of vel-
gedeelte is geweest. 

LANDKAARTZEGELS 
door Mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Verleden jaar heb ik in het Maandblad een opstelling ge
geven van alle, mij toenmaals bekende zegels met landkaar
ten. Men vindt deze opstelling in het Maartnummer van 1934, 
blz. 60 en 61. Nadien heb ik eenige aanvullingen gegeven, 
laatstelijk in October. Intusschen zijn talrijke zegels verschenen, 
welke een landkaart als voorstelling hebben. Daarom heb 
ik besloten hier een aanvulling te geven van alle landkaart
zegels, welke niet in de eerste lijst voorkwamen; sommige 
daarvan zijn dus al vermeld in de korte berichtjes. 
Europa. 
Duitschland. 1934, serie luchtpostzegels. 
Frankrijk. 1934, Blériot-herdenkingszegel. 
Noord-Epirus. 1935, fantasieproducten met landkaart van het 

„onafhankelijke" Noord-Epirus. 
Litauen. 1934, Darius-Girenas serie. — 40 et met kaart van 

Amerika en Europa; 3 Lit. globe. 
Portugal. 1894, Hendrik de Zeevaarder serie. 150/1000 rs. 
Rhodos. 1933, fantasieproducten. 
Rusland. 1934, 30 Kop. luchtpost. 1935, 20 Kop. van de serie 

anti-oorlogszegels. 1935, 10 Kop. „ondergrondbaan" van 
Moskou met stadsplattegrond van Moskou. 

Spanje. 1930, luchtpost No. 77, met den „Cristo de los Andes". 
Turkije. 1935, vrouwenkiesrechtscongres, 1 K. 
IJsland. 1934, vliegpost - en 2 Kr. 
Zweden. 1924, Postunie-serie, Kronenwaarden. 
Amerika. 
Argentinië. 1934, Eucharistisch Congres, zegel met den Cristo 

de Los Andes. 
Bolivia. 1935, gewone serie en serie vliegpostzegels. 
Brazilië. 1934, zegel ter herdenking van het bezoek van Z.E. 

Mgr. Pacelli. 
1933, 200 Rs., moet worden 1933/34 serie. 

Cayman-eilanden. 1935, 3 d. 
Colombia. Privaatzegel voor Cücuta, 1927, 1 Oct. 
Chile. 1934, 20 en 30 Pesos vliegpost. 
Honduras. 1935, 15 ets. vliegpost. 
Mexico. 1934/35 20 ets. met standbeeld op globe. 
Salvador. 1887/89 type a, waarop vier maal een globe voor
komt, met de namen van vier staatslieden. 
Venezuela. 1930/1933 vliegzegels moet worden 1930, 1933, 

1935 vliegzegels. 
Vereenigde Staten. Zeppelin 30 cts., 1 D moet worden: 

D. 1.30 en 2.60. 
Byrd 1933 moet worden: Byrd 1933/34. 

Azië. 
Mandsjoutikwo. 1933, 1 en 4 f. (type c). 
Perzië. 1935, 15 Drs. 
Touva. 1935, 1 kop. 
Australië. 
Commonwealth of Australia. 1934, vliegpost 1/6. 
Afrika. 
Ascension. 1934 serie. , 
St. Helena. 1934 serie. 
Eritrea. 1934, vliegzegels 80 ets. 1 en 2 L. 
Swazieland. 1933, serie (waardeschildje is een landkaart!). 
Mozambique. Serie van 1920 Yj, tot 4 ets. 
Britsch Centraal Afrika. Type a, b, c, d (onder het wapen!). 
Reunion. 1907/30. Type e. 
Madagascar. 1935, serie vliegzegels. 

Wie kan nog aanvullingen noemen? 
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OPDRUKVERSCHILLEN IN DE WAARDEN 
DER HULPUITGIFTE 1921 VAN 

NEDERLANDSCH-INDIE 
door R. E. P. MAIER. 

Van de 7 verschillende waarden dezer uitgifte (Yvert no. 
125 t /m 131) is de opdruk 32% cent op 50 cent (no. 128) in 
2 typen bekend; bj] type II bevinden zich de 3 strepen dichter 
bijeen dan bü type I. 

Constateering van hetzelfde verschil bü een zegel no. 125, 
de 1214 cent op 1734 cent, was aanleiding om alle opdrukken 
dezer serie aan eeen nauwkeurig onderzoek te onderwerpen: 
de bevinding volgt hieronder. 

CE N t 
1. 

22 2 

CE NT CENT 
3. 

CENT 
4. 

CENT 

32 | CENT. 32 | CENT 

7. 

60 CENT. 60 CENT 
25 

2 

8 9. 

No. 125. De opdruk 12 K cent op 1 7 ^ cent vertoonde 
groote, voor het bloote oog echter niet waarneembare ver
schillen. Bij nameting der afstanden a, b en c (zie fig. 1, dat 
een schetsmatige vergrooting weergeeft), werden gevonden: 
voor a waarden, varieerend tusschen 11 2/3 en 13 mm, voor b 
tusschen 9 1/3 en 10K mm, terwijl e vrij nauwkeurig 
2K mm bleek te bedragen. M.a.w. de afstand tusschen het 
woord „cent" en de onderste der 3 strepen vertoonde ver
schillen tot ruim 1 mm. 

Echter komen bij dit zegel sporadisch opdrukken voor, 
waarbij de strepen zichtbaar dichter bij elkaar liggen dan de 
hierboven vermelde norm; bij nameting werd dan steeds ge
vonden: voor a U K mm, voor b 9K mm en voor e 2 mm. 

In fig. 2 en 3 is dit verschil schematisch vergroot weer
gegeven en wij zouden ook hier van een type I (fig. 2) en 
type II (fig. 3) kunnen spreken. 

Het type II schijnt zeer weinig voor te komen; bij onder
zoek van eenige duizenden zegels werden slechts 6 ex. aan
getroffen. Een daarvan hing samen met een opdruk type I, 
zoodat type II tusschen de typen I voorkomt op het vel. 

No. 126. De opdruk 12 K cent op 22)^ cent is oogenschijnlijk 
dezelfde als die op het vorige zegel; hij vertoonde echter 
veel kleinere verschillen. Voor de afstanden a, b en c (fig. 1) 
werden resp. gevonden 12 K tot 12% mm, 9% tot 10 1/3 mm 
en 2K mm. Een type II als bij no. 125 werd niet aangetroffen. 

Blijkbaar hebben voor de opdrukken op no. 125 en 126 
verschillende opdrukplaten dienst gedaan en wel voor no. 125 
meer en wellicht ook andere dan voor no. 126. In een der 
ondrukplaten voor no. 125 is vermoedelijk het afwijkend moe-
dercliché type II op enkele plaatsen afgedrukt; vandaar de 
relatieve zeldzaamheid van dit type. 

No. 127. De opdruk 20 cent op 22 K cent vertoont eveneens 
verschillen. Gevonden werd voor (zie fig. 1) a 13% tot 14K 
mm, voor b 11K tot 11% mm en voor c 2 ^ mm. Deze zijn 
van geringe beteekenis, maar een ander, wel opvallend ver
schil is, dat bij het eene zegel de groep van 3 strepen, ten 
opzichte van het woord „cent", ongeveer 1 mm meer naar 
rechts ligt dan bf het andere. In fig. 4 en 5 is zulks schets
matig vergroot weergegeven en ook hier zou van een type I 
(fif. 4) en een tvpe II (fig. 5) gesproken kunnen worden. 

Beide typen schiinen ongeveer evenveel voor te komen. 
No. 128. De beide welbekende typen van 32 »̂  cent op 50 

cent worden volledigheidshalve in fig. 6 en 7 schematisch 
ver^-root weergegeven. 

No. 129. Bij deze opdruk 40 cent op 50 cent werden geen 
verschillen aangetroffen: van alle onderzochte zegels bleek 
de afdruk volkomen gelijk te zijn. 

No. 130. Bij de opdruk 60 cent op 1 gulden bleek verschil 
te zijn in den afstand tusschen den onderkant van het woord 
..cent" en de bovenzijde der bovenste balk. Bij sommige be
droeg deze afstand 2>^ mm en bij andere 2 mm, hetgeen 
schetsmatig vergroot voorgesteld is in fig. 8 en 9. Hier zou 
eveneens een type I (fig. 8) en type II (fig. 9) te onder
scheiden zijn. 

Voor de verhouding tusschen typen I en II werd ongeveer 
5 :1 gevonden. 

No. 131. De ondruk 80 cent on ] srulden, de laatste dezer 
serie, bleek evenmin als no. 129, afwijkingen te vertoonen. 

Bij bovenstaand onderzoek werden uitsluitend zegels on
derzocht met opdrukken van normale dikte. Exemplaren, 
waarvan de opdruk te licht of uitgevloeid was, werden ter 
zijde gelegd. 

De boven beschreven verschillen kunnen niet veroorzaakt 
zijn door werking van het papier: wij zullen de oorzaak moe
ten zoeken in de omstandigheid, dat de moeder-cliché's, waar-
ra "v de verschillende opdrukplaten zijn samengesteld, niet 
volkomen identiek zijn geweest. 

De verdeeling der typen op het vel kon niet nader onder
zocht worden, omdat geen heele vellen ter beschikking ston
den Persoonlijk hecht ik weinig waarde aan deze kleine ver
schillen, maar als zij met het oneewapend oog, bij eenige 
onlettendheid, bijna net zoo duidelijk waarneembaar zijn als 
bij den opdruk 32'4 cent op 50 cent het geval is, ligt het 
voor de hand om de verdeeling in tvpen ook uit te strekken 
tot de hierboven beschreven verschillen. 

Ten slotte wil ik volledigheidshalve de reeds door Serrane 

M^MS^M^^k. 
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aangegeven methode vermelden, waarop zelfs minimale op-
druk«;fwijkingen kunnen worden vastgesteld. Men legt nl. op 
de opdruk een stuk heldere film of dun celluloid en trekt met 
een scherpe graveernaald de omtrekken nauwkeurig na. Legt 
men dit malletje op den te onderzoeken opdruk, dan springen 
zelfs kleine verschillen direct in het oog. Voor het onderzoek 
van verdachte opdrukken is dit betrekkelijk eenvoudig hulp
middel onontbeerlijk en als regel volkomen afdoende. 

Mijnheer de redacteur. 
Wij hebben met verwondering kennis genomen van een op

merking op blz. III van het Maandblad van Mei 1935 betref
fende een veelvuldig aanbod van kopstaande opdrukken van 
Ned.-Indië en in verband daarmede een waarschuwing aan 
de verzamelaars. 

Deze opmerking heeft ons gegriefd, omdat zij blijkbaar is 
neergeschreven zonder eerst bij de verantwoordelijke instan
ties, in casu de veilinghouders, naar de oorzaken van dat 
„veelvuldig aanbod" te informeren! 

Wanneer eerst bij de veilinghouders geïnformeerd zou zijn 
dan zou het navolgende zijn gebleken: 

1. Dat vele der in de laatste jaren in veiling aangeboden 
stukken meermalen dezelfde exemplaren zijn; bij ons is het 
herhaaldelijk voorgekomen dat wij in hetzelfde seizoen of 
korte tijd daarna een exemplaar hebben moeten veilen voor 
rekening van een verzamelaar die datzelfde exemplaar in een 
vorige veiling bij ons of op een andere veiling had gekocht. 

2. Dat het grotere aanbod vooral te wijten is aan de crisis, 
waardoor verschillende grote verzamelaars gedwongen wer
den hun po&tzegelbezit te realiseren. In verband hiermede 
willen wij opmerken dat het „grotere aanbod" niet alleen 
geldt t. a. V. Indische kopstaande opdrukken, maar voor bijna 
alle zeldzame Nederlandsche zegels en opdrukken. Herhaal
delijk worden in de laatste jaren rariteiten aangeboden, die 
men vroeger vrijwel nooit zag; dit is een crisisverschijnsel 
dat niet speciaal voor de Indische kopstaande opdrukken geldt. 

3. Dat de veilinghouders alle onvoorwaardelijk voor de 
echtheid der aangeboden opdrukken instaan en in bijna alle 
gevallen de aangeboden exemplaren voorzichtigheidshalve 
eerst hebben laten keuren door de Nederlandsche Bond. 

Wij moeten een woord van heftig protest laten horen tegen 
de opmerking in het vorig nummer van het Maandblad, die 
er alleen maar toe kan leiden dat de verzamelaars ongerusi 
gemaakt worden zonder noodzaak; immers het is nog steeds 
zeker, dat een verzamelaar die de dure stukken betrekt van 
een bona fide handelaar of veilinghouder die een reputatie te 
verspelen heeft, absoluut zonde i gevaar koopt, aangezien de 
leverancier zich wel zal wachten om een zegel te verkopen 
wanneer hij niet in elk opzicht voor de echtheid kan instaan. 

Het mag verder als bekend worden verondersteld dat de 
valse opdrukken, die enige jaren geleden ontdekt ziin, thans 
vrijwel alle geregistreerd zijn en zich in vaste handen be
vinden, zodat aanbod daarvan niet meer verwacht kan worden. 
De keurmeesters van de Nederlandsche Bond besihikken 
trouwens over voldoende materiaal om deze vervalsingen zo
wel als alle andere die zouden kunnen worden aangeboden, 
met absolute zekerheid als zodanig te identificeren. 

U dankend voor de verleende plaatsruimte, 
hoogachtend, 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL N.V. 
P. J. Hekker, directeur. 

Amsterdam, 24 Mei 1935. 

Onderschrift van het Bondsbestuur. 
Het Bondsbestuur is bij voorbaat overtuigd, dat de bona 

fide handel in dezen geheel vrijuit zal gaan; het is den Bond 
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er evenwel om te doen de beschikking te krijgen over zooveel 
mogelijk gegevens om daarna naar bevind van zaken te han
delen. Bij eventueele commissie-benoeming zou dan de Bonds
keuringscommissie in de eerste plaats hiervan deel uitmaken. 
rJfe weg door de firma Hekker aangegeven, n.1. dat eerst bij de 
veilinghouders geïnformeerd had moeten worden, was den 
Bond bekend. Deze werkwijze houdt evenwel het bezwaar in, 
dat bij navraag bij veilinghouders deze zich wellicht zullen 
beroepen op de geheimhouding van hun opdrachtgevers, zoo
dat de Bond dan tot geen resultaat zou komen. 

COSTERUS, voorzitter. 
ZWOLLE, Ie secretaris. 

OSTROPA. 
INTERNATIONALE OSTEUROPälSCHE 

POSTWERTZEICHEN-AUSSTELLING KÖNIGSBERG PR. 
25 JUNI - 3 JULI 1935. 

Deze expositie geschiedt met goedkeuring van de Federation 
Internationale de Philatelie. Het lid van het Bondsbestuur, 
de heer W. G. Zwolle, neemt zitting in de jury. 

Genoemde heer heeft de vriendelijkheid zich bereid te ver
klaren de verzamelaars tegemoet te komen wat betreft de 
verschillende nieuwtjes, die daar te krijgen zullen zijn, o. a. 
postzegels, poststukken en verschillende afstempelingen, ook 
francotype. 

Het adres van den heer W. G. Zwolle is: Noorder Amstel-
laan 209, Amsterdam, Z, 

POSTZEGELTENTOONSTELLING TE GRONINGEN 
6-8 SEPTEMBER 1935. 

Ter gelegenheid van de jaarvergadering van den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
houdt de Philatelistsn-Vereeniging „Groningen" een post
zegeltentoonstelling voor de vier noordelijke provinciën in de 
zalen van „Pictura" te Groningen. 

Aan het reglement der tentoonstelling is ontleend, dat in
zendingen worden aangenomen van: 

a. leden van de Philatelisten-Vereeniging „Groningen"; 
b. postzegelverzamelaars, die hun domicilie hebben binnon 

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 tentoonstellingscomiLé is de heer Chr. 
Scholtens, Graaf Adolfstraat 64a, Groningen. 

Wij wekken de verzamelaars op, aan het welslagen der ten
toonstelling mede te werken door tijdig hun inschrijvings
biljet in te zenden. 

C^ ^ ^ Ter Lesctiermin^ É 
"Q?y^® Van Verzamelaars B 
^ ^ ^ j ^ ^ ^ en Mandclairein. JE 

Rakettenpcstzwendel. / Escroqucrie en pcste par fusée. / 
Swindle with rocket mail. / Schwindel-Raketcnpost. 
Reproduction permis (traduction ä demande). 
Please copy (translation on request free). 
Uebernahme erlaubt (Uebcrsetzung auf Anfrage). 
In het September-nummcr 1934 van ons Maandblad brachten 

wij een 3-tal zegels" in beeld, zooals zij n Engeland waren 
opgedoken, en welke van een persoon of organisatie in Neder
land stamden. - . . , 

De bevoegde autoriteiten vonden hierin aanleiding — 
daar op die zegels van raketten p o s t werd gesproken en er 
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ook een w a a r d e aanduiding op voorkwam — de zaak in 
handen van de justitie te stellen. Hierop vo'gde een onderzoek 
of ook vervolging mogelijk was op grond van art. 440 wetboek 
van strafrecht, hetwelk zegt: „Hij die drukwerken of stukken 
metaal in een vorm, die ze op munt- of bankbiljetten, op 
muntspeciën of op p o s t z e g e l s doet gelijken vervaardigt, 
verspreidt of ter verspreiding in voorraad heeft, wordt ge
straft met een galdboete van ten hoogste vijf en twintig 
gulden. De voorwerpen waarmede de overtreding plaats heeft, 
kunnen worden verbeurdverklaard." 

Na een serieus onderzoek gelukte het de justitie het 
grootste gedeelte van deze zwendelzegels in het bezit van den 
postzegelhandelaar G. A. G. Thoolen, wonende Van Nijenrode-
straat 117, Den Haag, aan te treffen. Genoemde handelaar 
trof daarop een schikking, zooals bedoeld in art. 74 van het 
wetboek van strafrecht. 

Volledigheidshalve geven wij hierbij nogmaals de afbeel
dingen dezer zegels. 

Wij hadden gehoopt, dat deze les voor bovengenoemden 
handelaar voldoende was geweest, om zich niet verder in te 
laten met rakettenpost-fantasieproducten ,in welk geval wij 
zijn handelsloopbaan niet gekruist zouden hebben, maar het 
heeft niet zoo mogen zu'n. 

Weer zijn er raketzegels verschenen (met op den rand het 
woord „sluitzegel" gedrukt, welke rand echter voldoende breed 
is om het lastige woord er eventueel af te knippen) en nu 
ook „poststukken", alles echter op zoodanige wijze, dat deze 
kunstproducten niet meer onder een van de artikelen van het 
Nederlandsche wetboek van strafrecht vallen. Toch is deze 
geste niettemin voor de publieke opinie e v e n afkeurens
waardig, aangezien deze plaatjes onder onjuiste voorwend
selen te koop of in ruil worden aangeboden. 

Hoe het mogelijk was deze „handelsobjecten" te fabriceeren 
en in de buitenlandsche philatelistische pers aan te prijzen, 
teneinde door verkoop of ruil hieruit geld te slaan, mogen 
de volgende courantenberichten cns verklaren. 

Op 24 October lazen wij in verschillende bladen het vol
gende bericht: 

„Een stichting voor rakettenbouw. 
Op 17 October j.1. werd te 's-Gravenhage ten overstaan van 

notaris J. J. M. Braun door het Studie-comité opgericht de 
Stichting Nederlandsche Rakettenbouw. Hierbij is besloten, in 
afv/achting van een algemeene vergadering, het studie-comité 
(waarin verschillende aeronautische personen zitting hebben) 
als raad van beheer te handhaven, terwijl de heer G. Thoolen 
bereid werd gevonden het voorzitterschap van den raad van 
beheer op zich te nemen. 

Doel van de stichting is o. a. het bestudeeren van de moge
lijkheid om in verbinding te komen met de planeten, daarbij 
gebruik makende deels van het rakettensysteem, dan wel van 
z.g. stratosfeerballons. Hierbij zal eveneens worden getracht 
in raime mate steun te verleenen aan hen, die op dat gebied 
proefnemingen doen of daarbij lichamelijk letsel hebben 
bekomen. 

De N.R.B, zal corporatief toetreden tot diverse organi
saties op luchtvaartgebied, alsmede tot de E.V. Fortschritt
liche Verkehrstechnik te Berlijn. 

In het tijdschrift „Rakettenpost", uitgegeven door de firma 
Gaspers Uitgeversbedrijf, Den Haag, officieel orgaan van de 
Nederlandsche Rakettenbouw, zullen mededeelingen over de 
stichting worden gepubliceerd." 

Op 6 December 1934 vloog de eerste '„postraket" op het 
strand bij Katwijk aan Zee uit elkaar. Dit product, dat dus 
nog anders vloog dan de bedoeling was, stamde uit de fabriek 
van den vuurwerkfabrikant A. J. Kat te Leiden. Op de af
gebeelde foto ziet men den heer Thoolen „post" in de raket 
stoppen, een employé van de firma Kat houdt hem vast, en 
geheel rechts staat ten voeten uit de heer Caspers. De foto 
toont ons voorts duidelijk, dat voor een leek uiterlijk geen 
verschil te zien is tusschen deze raket en een vuurpijl zooals 
men ze bij vuurwerk bezigt. 

De heer Kat heeft ons verklaard, dat het eenige verschil 
hierin bestond, dat in den kop van een vuurpijl een ster en 
in dien van deze raket enveloppen gestopt worden. 

Dit vuurwerk nu, dit heugelijke feit van het uit elkander 
springen van een „raket" gaf het aanschijn aan: „de eerste 
Nederlandsche rakettenpost", welke stukken (herinnerings
stukken) geteekend door den „rakettenbouwer" (in de buiten
landsche philatelistische tijdschriften wordt hij ook wel „uit
vinder" genoemd) K. Roberti — een minderjarig uitziend 
jongmensch — en versierd met kleurige stempelafdrukken en 
een Nederlandsche postzegel, welke ook zoo'n fantasiestempel 
kreeg, in een advertentie van genoemde „stichting" den lucht
postverzamelaars voor slechts ƒ 6,— per stuk worden aan
geboden. Het is te geef! 

Die advertentie kan men aantreffen in het bekende post
zegeltijdschrift L'Echo de la Timbrologie van 31 Maart 1935, 
pag. 348, en luidt (vertaald): 

„Raketenpost — de post der toekomst. 
Sedert eenige jaren heeft het vervoer van postale post 

(courrier postal!) per raket plaats, en deze pioniers zijn tot 
een groote toekomst geroepen. Men kan een goede prijs
stijging van deze stukken verwachten. Daarom, aerophila-
telisten, trekt profijt van deze unique gelegenheid. 

Ziehier eenige prijzen (na aanprijzing van eenige buiten
landsche raketsouvenirs in den prijs van 15-18 Fransche francs 
volgt): Systeem Roberti. Vlucht Nederland: Meteoor fr. 60.—. 
Vlucht Poolster (Ned.) 15.—. Vlucht Mercurius (Ned.) 12.—. 

Het aantal luchtpoststukken, welke bij gelegenheid van deze 
vluchten vervoerd werden, is buitengewoon gelimiteerd ge
weest (300 tot 800 exemplaren). Nu is het nog mogelijk de 
verzameling van deze stukken der toekomst tegen een lagen 
prijs te koopen. 

Tegen serieuze referenties maken wij zichtzendingen. 
Nederlandse Rakettenbouw, Postbus 285, Den Haag (Hol

land)." 
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TER HERh4^'ERING AAN D£ 
NEDERLANDSE RAKETTEN 
PROEFNEMINC5EN OP HET 
STRAND TE KATWIJK AAN 
ZEE 6 DECEMBER 1934 / ' 

Mag dus de postale én gelimiteerde post van de ontplofte 
Meteoor al bijzonder geslaagd heeten, bij een volgende gele
genheid dacht men er toch aan, haar nog een tikje meer 
postaal uiterlijk te geven. Het moest immers toch „courrier 
postal" voorstellen. Te dien einde liet men een postzegel op 
elk stuk door het postkantoor te Katwijk afstempelen ,waarna 
nog eigen zegels (sluitzegels!) en afstempelingen het geheel 
een echter uiterlijk moesten geven. Door een onvergefelijke 
vriendelijkheid van een postbeambte op het b;ipostkantoor 
te 's-Gravenhage-Nassauplein verschenen op deze couverten 
ook nog aankomststempels, soms zelfs werden de eigen ge
fabriceerde luchtpostetiquetjes met den tekst: Per Vuurpijl
vliegtuig, Par Aérotorpédo ( ! !??) , welke aan de voorzijde 
van de enveloppe geplakt waren, van een poststempelafdruk 
voorzien. 

PER VUol̂ PIJLVLIEGTUIG 
PAR AÉROTORPÉDO : 

Voor niet-ingewijden schijnt het nu dus alsof deze „post
stukken" door de Nederlandsche posterijen per „raket" geheel 
of gedeeltelijk van Katwijk naar 's-Gravenhage-Nassauplein 
vervoerd zijn De Nederlandsche Rakettenbouw weet zich
zelf een pluim op de hoed te zetten en haar Portemonnaie 
te spekken! 

Hoe buitengewoon geslaagd het „postvervoer" op 24 Ja
nuari 1935 met de Poolster was, leert ons een krantenartikel, 
dat begint met de d e f i n i t i e : een raket is een ding, dat 
door baldadige jongens wordt aangestoken, en de volgende 
ontboezemingen van een persvertegenwoordiger weergeeft: 

„De eerste twee hadden we niet gezien, maar de laatste, 
die we zagen, was mislukt. Het postraket P 12, zooals het 
bleek te heeten, was enkele meters van het „startgestel" (een 
paar schuinstaande planken) op den grond gekomen. 

En de eerste twee, mijnheer? 
Die zijn gelukt. De P 10 en de P 11 zijn driehonderd meter 

weggeschoten en de post, die zji bevatten, was onbeschadigd. 

De politieagent, dien we er naar vroegen, schatte den afstand 
op honderd meter, maar men moet op zoo'n afstand op een 
paar honderd meter niet kijken. 

Weet u wat een postraket is?, vroeg een der aanstichters 
van het experiment. Een raket is geen vuurpijl, zooals wel 
eens gedacht wordt. Neen, die gaan hooger, meende een col
lega, en een andere collega sprak peinzend deze definitie uit: 
Een postraket is een ding, dat door baldadige jongens wordt 
aangestoken en dan sissend mislukt. 

Een postraket is, zoo verdedigde de vertegenwoordiger van 
de Nederlandsche Vereeniging voor Rakettenbouw — want 
dit was de organisatie die de demonstratie organiseerde — 
een instrument, dat in de toekomst de communicatie met af
gelegen plaatsen zal onderhouden. In theorie moet het moge
lijk ziJn van Europa naar Amerika te schieten. 

Dus daar hadden we de beginselen van gezien. Och, dit was 
slechts pionierswerk. Men schoot thans nog maar 100 m. ver 
op een aardappellandje in de duinen, maar de mogelijkheden, 
die in het raket verscholen zitten, zijn niet te overzien. De 
raketten, die thans afgeschoten waren, waren gevuld met 
pulver, maar de naaste toekomst zal vloeistofraketten bren
gen, die wel beter aan hun doel zullen beantwoorden. Daar
voor beschikt de Nederlandsche Vereeniging voor Raketten
bouw nog niet over genoegzaam kapitaal. 

Hoe komt de vereeniging eigenlijk aan haar kapitaal?, heb
ben we gevraagd, maar daaromtrent hulde men zich in het 
duister." 

Een andere persvertegenwoordiger schreef: 
„Wij zagen eenige personen, die bezig waren raketten af 

te schieten. Het bleken vertegenwoordigers van de Vereeni
ging Nederlandsche Rakettenbouw uit Den Haag, die onlangs 
reeds te Katwvjk proeven namen. De raketten ontploften toen 
vóór zü goed en wel de lucht in waren en thans werden 
andere vullingen geprobeerd. Het werd een betrekkelijk 
succes. Maar toch een succes, naar de beeren zelf beweerden, 
want de raketten ontploften niet. Weliswaar kwamen zij niet 
ver weg, twee vóór een nabijgelegen aardappelveld en één 
vlak vóór het startgestel, maar er viel toch verbetering in 
het resultaat vast te stellen." 

Van de volgende schietpartijen der Nederlandsche Raketten
bouw vinden w\j nog slechts korte courantenberichten met 
mededeelingen van goed geslaagde rakettenproeven, waarbij 
eenige honderden poststukken vervoerd werden. Deze mede
deelingen noopten het hoofdbestuur der posterijen het pers
bericht te verspreiden, dat de post er geheel buiten staat en 
het hier uitsluitend proefnemingen betreft van particulieren, 
waarbij t e n o n r e c h t e van postraketten gesproken wordt. 

In de buitenlandsche philatelistische tijdschriften vinden w\j 
mededeelingen als: „Door de vriendelijkheid van mijnheer: 
R a a d v a n B e h e e r , te 's-Gravenhage, zijn wij in staat 
de eerste raketpost-proefnemingen van Nederland te memo-
reeren," enz. Dergelijke mededeelingen (soms met afbeeldin
gen der zegels en afstempelingen) kan men in verschillende 
buitenlandsche tijdschriften aantreffen. Meestal z\jn zij op de 
advertentiepagina vergezeld door een advertentie met de 
mededeeling, dat Gerard A. G. Thoolen, luchtpost-specialist 
te 's-Gravenhage (Holland), zeldzame eerste Nederlandsche 
rakettenpost in ruil geeft tegen eerstvluchtbrieven of vlieg-
postzegels. 

Na het voorafgaande — dat we uit den aard der zaak nog 
maar beknopt konden weergeven — is voor ons wel duidelijk, 
dat de heele zaak op geldmakerij berust. Welke beeren nog 
meer achter den naam der Nederlandsche Rakettenbouw 
doende zjjn, weten wjj niet, maar het is de postzegelhandelaar 
Gerard Thoolen, die onder allerlei schoonklinkende namen de 
kunstproducten aan den man tracht te brengen. Het antwoord 
op de vraag, hoe de Nederlandsche Rakettenbouw aan geld 
komt, is voor ons opjrelost! De r a k e t brengt biJ verkoop 
van zyn „poststukken" veelvuldig zijn onkosten op. 

Het uit elkaar ploffen van een stuk vuurwerk op het strand 
en zelfs het vliegen van zoo'n ding over eenige honderden 
meters in de duinen in een aardappelveldje, lijkt ons t e c h 
n i s c h niet van groote beteekenis. In het buitenland is men 
veel verder. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Ieder van ons kan zich zoo'n stuk speelgoed bij een vuur
werkfabriek bestellen. De kosten bedragen ongeveer ƒ 25. 

Het eenige n i e u w e eraan is, dat de Nederlandsche 
Rakettenbouw (waarvan de heer Thoolen zich voorzitter van 
den Raad van Beheer noemt) deze dingen p o s t r a k e t t e n 
noemt, en dat zij de „post" in het buitenland onder valsche 
voorwendselen tegen hooge prjjzen tracht te verkoopen of 
te verruilen. 

Alle verzamelaars dienen hun buitenlandsche relaties tegen 
deze zwendelstukken te waarschuwen, opdat het Neder
landsche verzamelgebied geen slechten naam krijgt. 

Zelfs nu de heer Roberti ons schrijft, dat de Nederlandsche 
Rakettenbouw besloten heeft van nu af aan haar raketten 
niet meer beschikbaar te stellen voor briefvervoer (dd. 25 
April 1935) kunnen wij toeh niet de antecedenten van de 
bestaande „post" (volgens den heer Thoolen in totaal tot 
en met 25 April 1935: 5530 stuks) in de doofpot stoppen. De 
waarheid over deze vijfduizend vijfhonderd „poststukken" 
moet hen volgen tot het einde der wereld. 

Ons werd het antwoord op een schiijven van iemand ter 
inzage gegeven, die prijsopgave en bijzonderheden van ra-
kettenpoststukken aan de Nederlandsche Rakettenbouw, Post
bus 285, Den Haag, aangevraagd had. Dit luidt (vertaald): 

Nederlandsche Rakettenbouw. 
Stichting tot het nemen van daadwerkelijke proeven. 

's-Gravenhage - Postbus 285 
Raad van Beheer. Postgiro 249.458 

Secretariaat : Bankier : Nutsspaarbank 
Balistraat 5 Telefoon 77.48.04 

Den Haag, datum. 
Den Heer 
te 

Wij danken u voor uw brief en deelen u mede, dat met onze 
raketten de volgende post verzonden is: 

6 December, raket „Orion" 200 brieven. 
6 December 1934, raket „Komeet" 200 brieven. 
6 December 1934, raket „Meteoor" 200 brieven. 
24 Januari 1935, raket P 11 (12 A) 923 brieven. 
24 Januari 1935, raket P 12 (12 B) 498 brieven. 
20-21 Maart (nachtvluchten), raket „Mars" 496 brieven. 
20-21 Maart (id.), raket „Mercurius" 795 brieven. 
20-21 Maart (id.), raket „Venus" 252 brieven. 
23 April, P. P. 1, raket „Neerlandia" 983 brieven. 
23 April, raketvliegtuig „Icarus" 492 brieven. 
23 April, id. „Santos Dumont" 491 brieven. 
Bij de vluchten van 24 Januari en volgende zijn speciale 

zegels gebezigd (private). De raketten van 6 December 1934 
zijn alle uit elkaar gevlogen. De andere raketten hebben zeer 
mooie vluchten gemaakt, in het bijzonder de „Mercurius", die 
een afstand van 4 km. bereikt heeft. 

Wij zijn bereid deze stukken tegen eerstvluchtbrieven enz. 
te ruilen. 

Wij hooren gaarne van u en verblijven hoogachtend, 
Nederlandsche Rakettenbouw 

(get.) G. A. G. Thoolen 
Voorz. Raad van Beheer. 

Den inspecteur van politie te Katwijk aan Zee, die voor de 
afzetting van het terrein zorgde en bij de proefnemingen aan
wezig was, hebben wij dezen brief laten lezen. 

Hij wees ons op de volgende „onjuistheden" in de mede-
deelingen van den heer Thoolen. 

Tijdens de nachtelijke proeven van 20 Maart 1935 te om
streeks 8 uur 's avonds werden niet drie, maar slechts één 
raket met „post" gevuld afgeschoten. Voorts schoot de heer 
Kat nog enkele vuurpijlen af. De horizontale afstand, welken 
de „post"-raket vloog, was 300, hoogstens 400 meter (dat 
klinkt anders dan 4 km.). Van namen op de raketten was 
hem niets bekend. Slechts enkele schijnen een erop geschreven 
naam gedragen te hebben. 

Nog is interessant te lezen, dat „Mijnheer Raad van Be
heer" aan het tijdschrift „Airpost Journal" (April-nummer 
1935, pag. 14) meldde, dat de totale hoeveelheid van de ge
drukte zegels 4000 bedroeg. Van dit aantal kregen 3000 een 
opdruk voor de Januari-proeven, n.1. „Poolster 24 Januari". 
Van dit aantal bestaan ongeveer 1000 zegels met den f o u t-

d r u k „Poolstep" in plaats van „Poolster". Van een zeld
zaam zegeltje gesproken! 

Het lijkt ons heusch tijd, dat alle verzamelaars, zoowel in 
binnen- als buitenland, gewaarschuwd worden. 

v. B. 
Mexico. 
Nieuw vliegzegel, bijgenaamd Earhardt. 
In Senfs 111. Briefmarken Journal komt een ernstige waar

schuwing voor tegen het frauduleuse Amelia Earhardt vlieg
zegel van Mexico als verwerpelijk maakwerk. 

Vóór dat deze bekende vliegster haar zoogenaamde vriend-
schapsvlucht van de U.S.A. naar Mexico uitvoerde, was haar 
echtgenoot G. Putnam Palmer daags tevoren in Mexico City 
aangekomen en had van de regeering, die voor die vlucht 
geen subsidie ter beschikking had, weten te bereiken dat 
300 + 480 stuks vliegzegels k 20 centavos, rood, Mexico Senf 
nr. 696, met een door Palmer meegebracht stempel met zjjn 
eigen drukinkt in de staatsdrukkerij bedrukt werden met 
den Spaanschen tekst Vuela / de buena voluntad / Amelia 
Earhardt / Mexico. Voor Bern waren de 480 stuks bedrukt 
en werden daarheen onverwijld afgezonden, om deze pro-
visoriën een schijn van rechtmatigheid te geven, ofschoon geen 
enkel stuk aan eenig postloket te koop was. Van de 300 stuks 
werden er 10 aan hooge ambtenaren geschonken, en 40 aan 
de 7 postzegelvereenigingen ter verloting onder haar leden 
(daarvan kwamen er in handen van 5 presidenten), en 250 
stuks nam Amy mee terug op haar thuisreis. 

Voor deze zegels werd een bod van $ 50 per stuk gedaan 
maar afgeslagen; echter worden ze nu door den bekenden 
handelaar Rübsamen voor $ 480 verkocht. 

Maar Putnam Palmer bleef in het bezit van het stempeltje 
en zijn drukinkt, die hij mee naar huis terugnam. Vliegzegels 
van Mexico van 20 centavos zijn zonder moeite in groote 
hoeveelheden voor hem te koop, zoodat bij de zaakkundigheid 
van den heer Palmer slimme dingen gevreesd kunnen worden. 

HET 10-JARIG AMBTSJUBILEUM VAN DEN 
DIRECTEUR-GENfiRAAL DER P.T.T. 

Dit werd op 1 Juni j.1. onder overgroote belangstelling her
dacht, waarbij van talrijke zijden op de groote verdiensten van 
ir. M. H. Damme als leider van het staatsbedrijf der P.T.T. 
werd gewezen. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

...^ïSb. 



128 N E D E R L A N D S e n M A A N D B L A D VOOR P H I L A T E L I E . 

H e t Maandblad, da t met genoemd staatsbedri j f aangename 
verbindingen onderhoudt , moge zijn geluliwenschen bij de 
vele voegen en daarbij de hoop ui tspreken, dat het den heer 
Damme nog j a ren lang gegeven moge zijn met krach t en voort
varendheid dezen belangri jken t a k van openbaren dienst te 
leiden en te vervolmaken. 

H E T M O N U M E N T VOOR DE B E L G I S C H E I N F A N T E R I E . 
Het is voor een mensch v a a k van belang te weten, w a a r 

zijn duiten zijn gebleven, al is die wetenschap niet steeds van 
aangenamen aard . 

Wie dan Brussel mocht bezoeken, zal op het Poelaer tplein 
het bovengenoemde m onumen t kunnen aant ref fen , op 5 Mei j.lV 
onthuld en w a a r a a n talr i jke verzamelaa r s hun penningske 
hebben geofferd. 

H E T R E G E E R I N G S J U B I L E U M VAN GEORGE V. 

In het speciaal nummer van het Philatel ie Magazine, gewijd 
aan dit jubileum, wordt ui teengezet , waarom talri jke landen 
enz., min of meer onder pro t ec to raa t van Engeland, voor 
deze gelegenheid geen speciale zegels uitgeven. Wij ontleenen 
aan dit ar t ike l onders taande gegevens . 

Bri tschNoordBorneo. Dit land word t geadminis t reerd door 
de Bri t i sh Nor th Borneo Company. 

Brunei . Onafhankelijke s t a a t m e t eigen sul tan, onder be
scherming van GrootBr i tannië . 

Ier land. Vrijs taat , door slechts enkele banden nog met 
Engeland verbonden. Om polit ieke redenen werd de uitgif te 
van jubi leumzegels ach te rwege gela ten . 

Johore , Kedah, Kelantan , Negri Sembi lan , Pahang , P e r a k 
en Selangor hebben hun eigen vors ten, doch s t aan onder be
scherming van GrootBri tannië . (De vier l aa ts tgenoemde lan
den vormen den zoogenaamden Malayschen s ta tenbond) . 

Malediven. Deze ei landengroep behoort adminis t ra t ief to t 
Ceylon, doch heeft een eigen sul tan . 

Nieuwe Hebriden. Condominium of gemeenschappeli jk bezit 
van Engeland en Frankr i jk . 

Bahrein , Kuwai t , Sarawak , Tonga en Zanzibar . Onafhan
kelijke s t a t en onder Britsch pro tec to raa t . 

Pales t ina is door den Volkenbond gesteld onder Britsch 
m a n d a a t (klasse A ) . 

Tangany ika als voren, doch in klasse B. 

(De mandaa t l anden behoorend t o t klasse A, worden t . z. t., 
wanneer zij rijp zijn geacht voor zelfbestuur, onafhankeli jk; 
die, vallende onder klasse B, worden door den m a n d a t a r i s 
voor onbepaalden tijd geadmin is t ree rd) . 

Tot slot doet genoemd Magazine de verheugende ( ? ) mede
deeling, dat de zoogenaamde Indische kleinstaten, die hun 
eigen souvereinen hebben, doch die het oppergezag van den 
Engelschen koningkeizer erkennen, wellicht nog beslui ten t o t 
het ui tgeven van speciale zegels als her inner ing aan bedoeld 
regeer ings jubileum. 

De inkt , waarmede het vorenstaande werd geschreven, was 
nog niet opgedroogd, of de mededeeling bereikte ons, da t 
jubiloumzegels eveneens verschenen zijn voor de Cook
eilanden, Nauru , Niue, NieuwGuinea, Papua en Samoa (eeij 
of meer koerseerende waarden, voorzien van een desbetref
fenden opdruk) . (De Cookeilanden, Niue en Samoa behooren 
t o t het dominion NieuwZeeland) . 

I n h e t volgend nummer komen wij hierop t e rug . 

D D O F I T F F D T M B I ^an deze buitengewone 
■ I ^ V y i l l t C I x l I^W gelegenheids aanbieding. 
Voor f 3 , " ontvangt U franco 
1 SCOTT LUCHTPOSTALBUM, geheel up to date, plaats 
voor 3000 luchtpostzegels, alles in prachtuitvoering; 
1 INAPRESS 1935 LUCHTPOSTCATALOGUS, welke U 
de juiste prijzen geeft voor alle officiële en halfofficiele 
luchtpostzegels. GIRO 922, 
N.V. Verenigd Uitgeversbedrijf, Den Haag. 
H.H. WINKELIERS! 
Zoeven verscheen de rijk geïllustreerde brochure 
„HOE VERZORG IK MIJN ETALAGE"? 
Prijs f 0,30 franco. (629) 

T I ■ I A D V E R T E N T I Ë N 

U I T S L U I T E N D voor en 
ten behoeve van leden der 
aanges lo ten vereenigingen. 

Luchtpostverzamelaars! 
w i j r e s e r v e e r d e n 2 0 e e r s t v l u c h t e n 
B a t a v i a  D e n P a s a r e n B a t a v i a  M a 

k a s s e r v o o r U . G e e f t U d a a r o m n u 
o p als l i d . C o n t r i b u t i e f 2 , 5 0 p e r 
j a a r , w a a r v o o r N e d e r l . M a a n d b l a d . 
R o n d z e n d i n g s d i e n s t , I n s c h r i j v i n g s 

d i e n s t , e n z . A a n m e l d e n S e c r e t a r i a a t 

L . I . F » , A . , (631) 

V a n N i j e n r o d e s t r a a t 1 1 7 , D e n H a a g . 

F i n l a n d . T e k o o p mijn Finland, 
p r a c h t o b j e c t g e b r u i k t , normaal c o m 
p lee f t e m . Yverc no. 121. Bovendien 
vele tand., kleuren, enz. Volle waarde Yvert 
I934 fr. 6650. 

Schriftelijke biedingen lid 660 N e d e r l . 
V e r e e n , v a n P o s t z e g e l v e r z . (628) 

A L L E E N P L A A T S I N G 
BIJ V O O R U I T B E T A L I N G . 

Het verzamelen van 

POSTSTUKKEN 
is niet kostbaar. 

Koop en verkoop door de rond
zendingen der Vereeniging van 
Poststukkenverzamelaars. 

Inlichtingen: 
J. A. MAAS GEESTERANUS, 

Nassaustraat 13, Utrecht. (626) 

1000 verschillende postzegels uit 
mijn doubletten ö f 1,15 franco. 

D. VAN O M M E K , 
Apeldoornscheweg 46, EPE. 

Giro 132330. (625) 

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

SCHAERBEEK. (BRUSSEL). 
Mijn specialiteit: 

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

Buitengewone kwaliteit. 
Gratis toezending van mijn prijscourant 

BELGIË, BELG. C O N G O en LUXEMBURG, 
in het Nederlandsch met prijzen in Neder

landsche munt. — Verzoek om toezending 
mancolijsten. — Snelle uitvoering. (624) 

Te koop gevraagd: 
a) fr. 1,50 ten toonste l l ing 1935 België gebr. 
b) 25 pf. waarden van Duitschland n.1. 
Kol. gedenkzegels. Rouwzegels, Saarheim
kehr , benevens 50, 80 en 100 pf. 2 kl., 
weid. en vliegpost . 
c) gewoonste en betere zegels van Neder
land en Koloniën, per 1000 en meer, 
afgeweekt en gesorteerd. 
d) Neder l . Kilowaar , missiewaar. 
Offertes met prijsopgave aan 

A. J. DE WIT, Irisstraat 15A, 
HILVERSUM. (630) 

^ ■ a OV.RZEEVERZAMEL&ARS. B ^ H 
Uit groote collectie worden zichtzendingen 
ook volgens mancolijst gemaakt. Lage prijzen. 
Extra korting bij flinken aankoop. Alleen prima 
kwaliteit. Van Seventer ' s Postzegeihandel , 
Keizerstraat hoek Visschersdijk, I<.otterdam C . 
^ — — (562) 1 ^ — — ■ 

Prijzen in Belgische Francs ! ! 
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 (615) 
POSTZEGELBOEKJES NOODIG? 
Vraagt bemonsterde offerte aan 

T. DE JONG Tzn., ZEIST, 
2e Dorpsstraat 30b. 

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

Prijs dezer adver ten t ies : 
ƒ 0,75 by voorui tbeta l ing. 
Postz . vf. niet in bet . gen. 

Te koop gevraagd: Buitenl., Ned. en Kol. ze
gels per gewicht, alsook afgeweekt en gesor
teerd, per loo, 1000 en meer; Belgit' fr. 1,50 
wereldtentoonstelling; Duitschland 25 Pf. Ge-
legcnheidszegels; Engeland 2l/j p. Koningsjub. 

Postzegeihandel J. Prent & Co., 
Sneeuwklokjesstr. 18, Den Haag.1^33) 

f 
4 

Philatelisten, wekt Uw ori' 
georganiseerde kennissen-
verzamelaars op tot aan-
sluiting bij een vereeniging. 

Te koop gevraagd. 
2V2 'l, Jubileumzegels van Engeland, gebruikt, 
tegen f 4,— per icoo; of in ruil voor Va d, 
1 d, l^l-j d Jubileumzegels. 
P. GORDON, 17 Maidstone Road, 
Bounds Green, London, N. 11. (635) 

Tekst van deze annonces 
vóór den Sen in t e zenden 

aan de adminis t ra t ie . 



De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
van 35 jaar systematische aankoopen. 

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

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel 

3 5 Southamptonstreet, 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZENDINGEN. 

ElSr Strand, London W.C. (555) 

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) 

VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN 
ZEER BILLIJKE PRIJZEN! 

ERIC SMITH, 
p . o. BOX 661. — VIA CASSERINETTA 

Ai' 
LUGANO (Zwitserland). f^W-

Postgiro Den Haag 145664, - Lugano XIa, 1770. 
(548) 

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

tegen lage prijzen. 
Zichtzendingen tegen referentlën, 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. 

Bij de Administratie van het „Nederlandsch Maandblad 
voor Philatehe", L. C. A. Smeulders te Breda, is nog 
steeds verkrijgbaar a f 2,50 + f 0,30 frankeerkosten 
(buitenland f 0,75) het GEDENKBOEK 

Postzegelkunde en Postwezen. 

S ^ ZICHTZENDING VAN 

Zeldzame Britsche Koloniale Zegels. 
Welke betere methode van verzamelen kunt gg hebben dan een van T. Allen's schitterende 

zichtzendingen van zeldzame ENGELSCHE KOLONIALE ZEGELS vlak naast Uw eigen ver
zameling te leggen? Ik zend U de uitgezochtste zichtzendingen van zeldzame Britsche Koloniale 
zegels, welke slechts exemplaren bevatten in den meest onberispelflken staat en tegen schappe
lijke prgzen. 

De goedkoopste handelaar in de wereld in zeldzame Koloniale zegels is: 

5, BLAKE HALL ROAD, T . ALrLrEN, WANSTEAD, LONDEN E. 11. 

(509) 



Postzegels. | | 
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE E N DOMEINEN, te 'S-GRAVENHAGE, zal | | 

KÄJKÄ! op V R I J D A G 28 J U N I 1935, des namiddags 2 uur, in het gebouw van het Hoofd-
KßjKÄj bestuur der Posterijen, T. en T., aldaar, Kortenaerkade, bij inschrijving verkoopen: 

I I Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw verkrygbaar. (623) ^ 

W!yrÄ5ViJKß«tÄJt»x«»t«j ~'rxersi'vxxxizxi:/:xiiixi^^ riRx::rjrx:}Xfii:^rxi-^ Kft«Ä«V'i.u^K«i 

I^UHTSCHILAlüß. 
Weldadigheidszegels 1935 . . . f 1,70 
Weldadigheldszegels 1924/34, 

30 verschillende . „ 3 , — 
Alle gelegenheidszegels 1934/35 „ 1,— 

W. RUETER, Valkenburg, 
Ignatiuskolleg. Postrekening 14753. C«") 

Reelier Briefmarkentausch 
gesucht. 

Zuerst erbitte Anfrage. 
J. SEGALL, Jelgava, Latvya. 

Katolu iela 26. (627) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E C E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 
(553) ^ ^ ^ f ^ ' ^ ' ^ ^ l ^ " ^ 

Voor 2 gulden in ongebruikte, in koers 
zijnde Nederlandsche postzegels, zenden wij U 
aangeteekend 100 van Perzie, 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) 
DUITSCHLAND. 

Herinneringszegels, goed gestempeld. 
HINDENBURG, rouw (5) . . . 
SAAR I, compleet (2) . . . . 
NÜRNBERG, compleet (2) . . 
SCHILLER, compleet (2) . . . 
SAARHEIMKEHR, compleet (3) 
HELDENGEDENK, compleet (2) 
BERUFSWETTKAMPF . . . 
10 verschillende « 

Vliegzegels. 
Van 5 tot 80 pfennig (8) 
Van 5 tot 3 mark, compleet (11) 

ƒ0,15 
-0,05 
-0,07 
-0,07 
-0,12 
-0,08 
-0,05 
-0,50 

-1,80 
-6,50 

Betaling in ongebruikte zegels Nederland. 
L. KLOSTERMANN, 

Siebengebirgsallee 25 - Köln-Klettenberg, 
(Duitschland). (634) 

KOOPT BIJ ONZE 
A D V E R T E E R D E R S 

In mijn zichtzendingen vindt U. 
Een keur van goede postzegels 
zoowel EUROPA als OVERZEE, 

alsmede NEDERLAND en KOLONIËN, 
2 In prima kwaliteit en tegen laagste prijzen: 
Maakt ook U eens kennis met den inhoud mijner 

hoekjes. Het kost U vrijwel niets, daar al mijn 
zendingen philatelistisch gefrankeerd worden en het 
geeft U zeker voldoening, daar U vele manco's met 
geringe uitgaven zult kunnen aanvullen. 
^ NEVENSTAAND MANCOLIJSTJE 

wordt, liefst zoo volledig mogelijk ingevuld, gaarne 
ingewacht door HERMAN COHN, 

DEN HAAG, 24 Van Lennepweg. 
Tel. 55194i. Giro 37029. Bank: A'damsche Bank. 

-•ic: 
A D V E R T E E R T 
N DIT B L A D . 

SPECIALE AANBIEDIMG. 
lledtrland. 
Postbewijsxegels in complete series 
(prima kwaliteit) per serie f 3 , — . 

De aitgebreide cataloeas 1935-1936 
van Rederland en Koloniën, opnieuw 
bewerkt d o o r P. C. Korteweg en anderen, 

per exemplaar f 0,75. 
Zendt ons Uw mancolij st van Nederland en 
Koloniën. Zeer billijke prijzen, ook voor 

specialiteiten Nederland en Koloniën. 
Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, - Amsterdam, C. 

Postgiro 224451. 
— Porto steeds extra. — (499) 

GROOTE PRIJSVERLAGING VAN 
REGEERINGS-KILO's. 

DENEMARKEN. Origineel door de post 
verzegelde 1 kilo pakketten, bevattende zéér 
dikwijls 1, 2, 10 kr. jubileum, kanker-uit
giften, enz. Pr\js ƒ 3,25. 

ZWEDEN. Nieuwste regeeringslevering 
in origineele verzegelde pakketten, 1924-31, 
bevatten hooge frankeerwaarden (ook bui-
tenlandsche!), congres- en jubileumzegels. 
1 kilo ƒ 3,25. 

NOORWEGEN. Origineel van de post, 
doch niet verzegeld, zéér tevredenstellend. 
1 kilo ƒ 4,25. 

FINLAND. Origineel van de post, niet 
verzegeld, mooie samenstelling. 1 kilo ƒ 3,—. 

YOUGO-SLAVIR Waarden uit de seriea 
1921-27, 1924-28 met prov., porto's, nrs. uit 
series 182-93, 194-203, 170-81, zéér tevreden
stellend. 1 kilo ƒ 3,75. 

POLEN. Veel herdenkings- en gelegen
heidszegels van de laatste jaren, waarbö 
goede waarden. 1 kilo ƒ 3,—. 

Alles plus porto (Nederland ƒ0,35, IndiS 
ƒ1,25), geld vooruit op giro 1700, of onder 
rembours. 

Profiteert van deze unieke aanbieding ! 

Aufiletlleiile's Postzegelhandel 
AMSTERDAM, 

Gravenstraat 17. 
(603) 

HILVERSUM, 
Giro 1700. 


