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IP Postzegelveiling 
0; 17, 18 en 19 September a.s., 

's-lrravenhage, Hotel Victoria, Spuistraat. 
i? bi'langryke veiling bevat een schitterende 
ï'Iing 

NEDERLAND E E R S T E E M I S S I E , 
, blokken, paren, strippen, randstukken, af-

..'pelingen, enz., enz.; 
ENGELSCHE KOLONIEN, 

. lariteitcn; 
RESTANTEN, 

e«/ enz. 

liB^Postzegelveiliii! 
in October a.s. 
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'/5e eveneens belangryke veiling zal een keur-
c-tie NedeJ'land en Koloniën bevatten. Vraagt 
eeds den veiling-catalogus. 

SPECIAAL-CATALOGUS 
NEDERLAND E N KOLONIEN 1935, 

ave Nederlandsche Vereeniging van Postzegel-
delaren, is verschenen. Franco toezenidng na 
angst van ƒ 1,10 op postgirorekening 117396. 

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

(367) 

W. BEKKERS Postzegelhapilel. 
.'ersehenen 

ilr. 4 vaa ons Amsterdamsch 
Postzegelblad, 

me' lit^Jangwekkende ariikelen en vele spotgoed-
koopo aanbiedingen. 

jJen exemplaar wordt U op aanvraag gaarne 
üralis en franco toegezonden. ' 

i>en catalogus van onze 

Oe Veiling, 
Vi, v'̂ ike eerstdaags zal plaatsvinden, zenden A'iy L 
^.larnc geheel gratis toe. 

Deze veiling bevat verschillende byzondere zegels 
van NEDERLAND E N KOLONIEN. 

V^or betrouwbare philatelistische adviezen: 

O . Helders Postzegelliandel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 
beëedigd Malceiaar en Taxateur. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C 
TELEFOON S3324. — POSTGIRO 2127& 

(374) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 
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POSTZEGELVEILING Ë J I 
jTilAMSirÉI^BAM, 
in eoter„POlEr,;Rofln 14-16, 
op l J 2 e n | a October 1934, 
telkens des avonds te 7 nnr 30. 
Deze veiling bevat: 

Zeer belangrijke Wereld-Verzameling 
(2e gedeelte), 

W.O. talrijke groote zeldzaamheiien in prima kwaliteit. 
Geïllustreerde catalogus wordt gratis 
en franco op aanvraag toegezonden. 

Voor volgende veilingen kan steeds worden 
ingezonden. Condities worden gaarne op aanvraag 
toegezonden. Op daarvoor in aanmerking komende 
objecten wordt op verzoek renteloos voorschot 
verstrekt. Discretie verzekerd! 

VLUGGE C O N T A N T E AFWIKKELING! 

MAX POOL, 
VEILINGHOUDER SEDERT 1918. 

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

(481a) 

,-.e G E L E G E N H E I D S - A A N B I E D I N G . 
België, 1929-1932, 10 fr., bruin (ui t koers) (cat . fr. 10) ƒ0,25 
België, 1934, rouwzegel , 75 c , per 100 - 0,45 
België, spoorzegels 1879, 10 c. to t 1 fr., cpl. (cat . fr. 88) -2 ,25 
België, idem, me t speldenprik - 0,75 
"België, spoorzegels 1916, 4 fr., g roen -̂-̂  (cat . fr. 30) -0,42 
België, spoorzegels 1934, 4 fr. op 6 fr - 0,10 
Congo, 1908, hands tempel 3 fr. 50 - * (cat . fr. 400) . . . - 9,— 
Congo, 1921, 3 fr. *' (cat . fr. 10) - 0,10 

"Congo, 1930, luchtpost 15 fr. en 30 fr. (cat . fr. 47,50) - 1,— 
Duitschland, 1294, 5 m a r k - 0,35 
Mongtzeu, 1906, 1 c. t o t 15 c. -'■' (cat . fr. 61,50) - 1 , — 
Peru , 1899-1902, 5 sol ' (cat . fr. 37,50) - 0,50 

P r i m a kwali tei t . Portvri j boven ƒ2,50. 

lULIÄRO & FILS, Rue Emile Claus 12, BRUSSEL (Giro Brussel 66.553) 
Onze zichtzendingen, alsook onze phi latel is t ische re la t ies , 

worden door H.H. verzamelaars ten ftoogste gewaardeerd . 
(483) 

De 

Haagsche Postzegel Hen 
NOORDEINDE 196, 

BIEDT AAN: 

DEN H^^G 

ZWITSERLAND, Pro - Juventute, 
compl. tot op heden, 68 stuks, f 12,50. 

JAVA, Kopstaand, en Bezit Buiten, 
19 stuks, nominaal f^,75, voor f 1,95. 

COSTA-RICA, Lindberg 1928, 
zeldzaam! Yvert 125 fr., slechts f 2,50. 

YVERT-, MICHEL- EN SENF-
CATALOGUS 1935. (3,,, 
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EXCELSIOR-ALBUM 
is heden verschenen met 150 blanco blad'ii, 
zeer licht geruit papier, in eleganten lede?-n 
band, losbladig systeem, formaat 29 X 31 c i., 
gewicht ongeveer 2 kg., prys ƒ 4. -. 

Nederland en Koloniën-album, compleet, 
prijs ƒ 3 , - . 

DJlo album met de portzegels in typen, 
prgs ƒ4,—. 

Geliecl compleet met alle typen en tandin«? n 
prijs ƒ 7 a 

Alle albums losbladig systeem. Al deze albis ih 
zyn Nederlandsch fabrikaat, dus béter, ''ii 
daarom goedkóóper. Port ƒ 0,40 ext'Ji. 

N.V. J. Mebus' Postzegelhandel, 
KEIZERSGRACHT 478, m de Leidschestraat, 

AMSTERDAM. 
Postgiro 33045. Telefoon 32264. 
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ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling) : 

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

Buitenland, 
pei jaar, franco p. post ƒ 6,— 
Afzonderlijke nummers ƒ 0,50 

Gratis 
• oor de leden der aangesloten 

Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 21 VEREENIGINGEN. 
— BEKROOND OP 26 TENTOONSTELLINGEN. — 

13e Jaargang. Breda, 16 September 1934. Nr. 9 (153). 

ADVERTENTIEN 
(bü vooruil 

1/1 pagina . . 
1/2 „ 
1/3 „ 
1/4 „ 
1/6 „ 
1/8 „ 
1/9 „ 
1/12 „ 
1/16 „ 
1/18 „ 

.betal mg) : 
ƒ30,— 
- 17,50 
- 12,50 
- 1 0 , -
- 7,50 
- 6,— 
- 5,60 
- 4,50 
- 4,— 
- 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maaI plaatsing 
10, 20, 30 % reductie. 

ni!. ' 

Aüe bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelljken en redactioneelen aard, benevens 
[ucuwé uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
M'i'-^.richt; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 

W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 

aa. \X''. G, Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam; buitenlandsche poststukken 
aa.i ' J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
BUI ^ersplein i^r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-C ivennage; luchtpost aan H . L, S. Adama, Stij'nbuïjsstraat 3J, Nijmegen. 

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

L, van Essen, M. J. baronesse van Heerdt-Kolff, J. A. Kastein, K. E. König, J. G. Mülaard, 
mr. J. H. van Peursem, Leon de Raaij. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, WiJhelminapark 128, te Breda. Telefoon 49j6. Postrekening 37183. 

H E T POSTZEGEL-HOOGTIJ 
TE AMSTERDAM. 

O' .!'?r dit hoofd gewaagde „De Telegraaf" in het tweede 
vo! ,,ï)lad van 1 September reeds van de philatelistische be-
aiiL ^u'lling, welke uitging naar de hoofdstad des lands, waar 
;we jubilea op postzegelgebied werden herdacht: het gouden 
ubi;> am van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel-
feri-ïuelaars en de 25e Nederlandsche Philatelistendag. 

Eu-f en daar is in de pers de aandacht gevestigd op eerst
er i • mde herdenking. Nergens echter trof men een nadere 
eil'dring aan, welke den leek duidelijk maakte, wat eigenlijk 
!en jhilatelistendag was en hoe het philatelistische rader-
xevk in ons land op nationaal en internationaal gebied 
verkto. Niettemin had de pers tijdig desbetreffende aan-
)iedi:gen van bevoegde zijde ontvangen. De Nationale Ten-
;ooiistelling, welke de Nederlandsche Vereeniging had ge-
ji'gainseerd, overtrof de stoutste verwachtingen. Zelden is in 
ms land een dergelijke keur van zegels en poststukken bijeen-
jebracht. Nagenoeg de geheele localiteitruimte van het feest-
;ebciiw Bellevue was dicht met verticale uitstalkasten bezet. 
Niettegenstaande de tropische hitte, binnen zoowel als buiten, 
nocht de tentoonstelling zich in groote belangstelling ver
lengen. Van alle zijden waren talrijke prijzen, in den vorm 
'an medailles en bekers, ter bekroning van de vele inzendingen 
)e.sthikbaar gesteld. De jury heeft een warme en vermoeiende, 
noeilijke en uitgebreide taak te vervullen gehad. Betreurd 
vevd, dat inzendingen van niet-Nederlanders op deze specifiek 
nationale" tentoonstelling niet voor een prijs in aanmerking 
wnden worden gebracht. 

In het volgend nummer wordt over deze tentoonstelling 
ran meer deskundige zijde een uitvoerig verslag geplaatst. 

Wat ons inzonderheid opviel bij het afwerken van het lijvig 
irogi-amma was, dat alles stipt op tijd geschiedde. 

Opening der tentoonstelling. 
Precies te half elf op Donderdagochtend 6 September opende 

5ijne Excellentie de Minister van Binnenlandsche Zaken, de 
leer De Wilde, de tentoonstelling. Na door den voorzitter der 
^Nederlandsche Vereeniging te zijn ontvangen en welkom ge
weten, sprak de Minister de volgende rede uit: 

H l 

„Toen in November van het vorig jaar door mij een uit-
noodiging werd ontvangen om zitting te nemen in het eere-
comité, en wel als eere-voorzitter, van de Nationale Postzegel
tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, heb 
ik mij aanvankelijk afgevraagd, wat wel de reden kon zijn 
dat men deze vraag richtte tot den Minister van Binnen
landsche Zaken. Al spoedig echter begreep ik dat door den 
overgang van het staatsbedrijf der P.T.T. naar Binnenlandsche 
Zaken de relaties van dit departement ook waren uitgebreid 
in de richting der philatelic. Met veel genoegen heb ik daarna 
aan uw uitnoodiging gevolg gegeven en zoo sta ik dan bij de 
opening uwer tentoonstelling hier in uw midden. Van harte 
wensch ik de vereeniging geluk met haar 50-jarig jubileum. 
Een 50-jarig bestaan voor een vereeniging van postzegel
verzamelaars is inderdaad een heele tijd, vooral als men be
denkt dat het voorwerp van verzameling zelf, d. i. de post
zegel, nog slechts een levensduur heeft van ongeveer 80 jaar. 
De liefhebberij waarmede enkelen reeds spoedig waren be
gonnen postzegels te verzamelen, was in ons land dus reeds 
na ongeveer 30 jaar geleidelijk gegroeid tot een min of meer 
georganiseerd verzamelen en een semi-wetenschappelijke 
bezigheid. Tot op welke hoogte dit thans reeds het geval is, 
daarvan zal deze tentoonstelling, voor welker welslagen ik 
mijn beste wenschen uitspreek, getuigenis afleggen. 

Het mag als bekend worden verondersteld, dat aanvankelijk 
aan het uiterlijk van den postzegel niet die aandacht werd ge
schonken, welke daaraan thans wordt gegeven. Het is zeker 
voor een niet gering deel aan de verzamelaars te danken, dat 
dit in den loop der tijden anders is geworden. Immers, ver
zamelde men oorspronkelijk zegels omdat zij, met moeite ver
kregen, iets waardevols waren voor den bezitter, langzamer
hand wenschten de verzamelaars er ook voorwerpen van 
schoonheid in te zien. Het gevolg hiervan was, dat er vrij 
algemeen een verlangen ontstond naar zegels die meer dan 
voorheen een genot voor het oog zouden zijn. In verschillende 
landen, zoo ook in ons land, wordt tegenwoordig dan ook 
steeds getracht bij nieuwe uitgiften van postzegels, door de 
ontwerpen daarvan aan beeldende kunstenaars van naam op 
te dragen, te komen met zegels van artistieke waarde, waar 
de zegels er toe kunnen bijdragen, den kunstzin van het 
groote publiek te ontwikkelen. 

Zooals vanzelf spreekt, raken de belangen van de Philate
listen en die van den postdienst elkaar, doch zij loopen niet 
immer parallel en daarop zou ik in deze omgeving de aan
dacht willen vestigen. Het is van belang, dat de maatregelen 
op het gebied van zegeluitgifte e. d., door het staatsbedrijf 
genomen, door de verzamelaars niet uitsluitend worden be
oordeeld naar de gevolgen die daaruit voor hen voortvloeien, 
doch dat bij de beoordeeling evenzeer wordt getracht de mo
tieven te begrijpen, die tot die maatregelen hebben geleid. 

Het moge waar zijn, dat de postzegel slechts moet dienen 
om op eenvoudige wijze verschuldigde portokosten te voldoen, 
het kan niet worden ontkend, dat bij instelling van nieuwe 
diensten, zooals b.v. destijds de luchtpostdienst, van een post-
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zegel bovendien een groote propagandistische waarde kan 
uitgaan, die de invoering van speciale zegels voor dergelijke 
diensten wenschelijk maakt. 

Is het voorts wonder dat in den postzegel, waarvan nagenoeg 
door iedereen gebruik wordt gemaakt, een middel bij uit
nemendheid is gevonden om in dienst te worden gesteld van 
de weldadigheid of van algemeene volks of landsbelangen. 
Door de uitgifte van bijzondere zegels, die met een geringen 
toeslag worden verkocht, geeft het staatsbedrijf blijk, dat het 
zijn taak ook in dit opzicht begrijpt. Het kan niet worden 
ontkend, dat daardoor de philatelie eenigermate wordt be
zwaard, doch de verzamelaars kunnen er op rekenen, dat voor 
een te veelvuldige uitgifte van bijzondere zegels, waardoor 
het doel trouwens zou worden voorbij gestreefd, wordt 
gewaakt. 

Een juist inzicht in de gedragslijn van het bedrijf ten op
zichte van de zegeluitgiften is tot goed begrip van zijn han
delingen noodig. Dit inzicht zal een waarborg zijn voor de 
blijvende goede verhouding tusschen uw vereeniging en het 
staatsbedrijf. 

Ik eindig met den wensch dat uw vereeniging zich ook in 
de komende 50 jaar in een gestadigen bloei zal mogen 
verheugen." 

Nadat de eerewijn was rondgediend, opende de Minister 
daadwerkelijk de tentoonstelling door het doorknippen van 
een lint in nationale kleuren, dat den toegang afsloot. Daarna 
deed Z. E. een rondgang door de zalen. Hooge postale autori
teiten, o. w. de directeurgeneraal der P.T.T., voorts de direc
teur en het bestuur van het Postmuseum en de directeur van 
het hoofdpostkantoor te Amsterdam, woonden deze opening 
bij, terwijl de Nederlandsche Vereeniging daartoe mede ver
schillende philatelistische leiders in den ■ lande had uit
genoodigd. Het publiek kreeg eerst om 12 uur toegang tot 
de tentoonstelling. 

Officieele ontvangst door het gemeentebestuur. 
Bij afwezigheid van den burgemeester van Amsterdam, 

werden de Philatelisten op Vrijdag 7 September te half vier 
namens het gemeentebestuur der hoofdstad ontvangen in de 
Militiezaal aan den Singel door den locoburgemeester, mr. 
Kropman, vergezeld van wethouder Rustige en het raadslid 
dr. M. de Hartogh. 

De waarnemend burgemeester wees in zijn welkomstrede op 
de omstandigheid, dat de Nederlandsche Vereeniging te Am
sterdam was opgericht en gedurende een halve eeuw een 
leidende positie had ingenomen onder haar zusterorganisaties. 
Van het terrein der zuivere liefhebberij is het verzamelen van 
postzegels overgegaan op het gebied van studie omtrent tal 
van onderwerpen, die met den postzegel en zijn gebruik ver
band houden. Aldus werden postzegelverzamelingen documen
ten van cultuurhistorische waarde. Merkwaardig is, dat in 
betrekkelijk zeer korten tijd het verzamelen van postzegels 
zich zoo zeer heeft uitgebreid en aanleiding gegeven tot leven
digen handel. Spreker wees op de geniale gedachte van Row
land Hill, op de verzameling van Arthur Rothschild, van het 
Engeische parlementslid Tapling, wiens collectie thans in het 
Britsch Museum berust, en op die van den Nederlander Manus. 
Tal van Nederlandsche verzamelingen — aldus spreker — 
kunnen zich meten met de beste in het buitenland. 

Namens het gemeentebestuur van Amsterdam sprak spreker 
de hoop uit, dat de Nederlandsche Vereeniging ook in de toe
komst zal beantwoorden aan het doel, dat de oprichters zich 
hebben gesteld en dat zij de belangen der philatelie in Neder
land ten goede zal komen. 

Namens den Bond dankte de voorzitter, de heer W. P. 
Costerus, den locoburgemeester voor diens woorden van wel
kom. Deze ontvangst is wederom bewijs, dat de autoriteiten 
belangstellen in het philatelistisch werk. Op provinciemenschen 
oefent Amsterdam steeds een magnetische kracht uit. Van
daar, dat er elk jaar stemmen opgaan, de hoofdstad als plaats 
voor de jaarlijksche vergadering te bestemmen. Spreker wees 
op de omstandigheid, dat reeds in de 17e en 18e eeuw de post
dienst te Amsterdam, met haar 6 postkantoren, zoo goed 
mogelijk was georganiseerd. Zelfs kende men speciale Joodsche 
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bestel lers voor het regelen der briefwisseling tusschen Is
raël i t i sche briefschri jvers en on tvangers . W a t de jiost
mees te rs bet ref t her innerde spreker aan het feit, da t in 1725 
vier dezer funct ionar issen: Willem Munter , Gerr i t Munter, 
G. Corver Hooft en J a n Boreel, onderscheidenlijk 2, 4, 5 en 
7 j a a r waren, en d a t de pos tmees te res in Den H a a g , joffer 
Van Assendelft , 15 lentes telde. 

De kopzorgen der Philatel is ten in deze tijden van m iaise 
zijn niets , vergeleken bij die, welke de bestuurderen der 
Amste l s t ad kwellen. Spreker ui t te den wensch, dat de ] oofd
s tad weer spoedig moge komen t o t den bloei van vroegei'. 

De voorz i t te r der jubi leerende vereeniging, de heer L. vati 
Essen, dankte daarna , namens de Nederlandsche Vereenio'jng^ 
het gemeentebes tuur voor zijn on tvangs t en vond d:!arbii 
gelegenheid den zeer recenten dood t e herdenken van ■ ijlen 
den secre tar is der Nederlandsche Vereeniging, den heer J. H. 
Albrecht . 

Gastheer en gas t en bleven daa rna nog eenigen tijd iiider 
gezell igen kout te zamen. 

De feestavond. 
Te 20 uur hield het bes tuur der jubileerende vereeij^ïji^ 

recept ie in de groote bovenzaal van het Carl ton Hoto: De 
leiding van dezen avond berus t t e bij den heer C. H. P nek, 
A a n een tafel , in het midden der Vijzelstraatzijde v,. i 
zaal, t roonde het bestuur , omringd door vele kleurri jke, , aaie 
bloemstukken. Tusschen tafel en orkestpodium was de zaal 
over haa r volle breedte vrijgehouden en van tafeltji ei 
stoelen ontruimd. Rechts en l inks van deze open ru imte aten 
leden der feestvierende vereeniging. Links van de bestaurs
tafel hadden verschil lende officieele gas ten plaatsgenomc .i. 

Namens alle bij den Bond aanges lo ten vereenigingen ven 
het woord gevoerd door den voorz i t te r van „Hollandia" da 
heer P. Vredenduin. D a a r n a kregen de talr i jke z u s t e r v c .̂ eni' 
gingen en par t icul ieren de gelegenheid, om de jubila essi 
geluk te wenschen. Verschillende t e l eg rammen van t,.luk 
vvenschen, o. a. van generaa l Becking, werden voorgele; en. 

N a de officieele huldiging hield de heer J. D. van Hi'inl 
zijn ui te r s t belangwekkende rede, get i te ld : „Van het Di fkei 
to t de Pel ikaan" , een postaal his tor isch overzicht der v( rbin 
dingen NederlandN.O.I . Spreker deed zich gedureno. ' 
anderhal f uur , waar in hij zijn gehoor van begin to t .dndi 
wist te boeien, andermaa l kennen als een uitnemend des 
kundige op het gebied der geschiedenis van ons postv.ezen 
Vele in te ressan te , duidelijke l ichtbeelden van de pioniers nizei 
v a a r t op OostIndië af to t die onzer tegenwoordige hekKi dei 
lucht toe, alsmede v a n s tempels , pos ts tukken , e. d., illu'. reet 
den zijn betoog, da t — ondanks hi t te en duis ternis — vai 
a t o t z met de groo ts te aandach t werd gevolgd. Een wel 
verdiend applaus beloonde spreker bij het einde van zijn redi 
voor dezen grooten, veelomvat tenden arbeid, welken de heei 
Van Brink, ondanks zijn zeer drukke ambtsbezigheden ei 
veelomvat tend, inspannend redact ioneel werk voor ons Maand 
blad, op vooi'beeldige wijze nog ex t ra wist k laa r t e sjielen 
Moge hij een of anderen vorm vinden, zijn studie in brei " 
kr ing bekend te maken onder de Philatel is ten, die deze lezini 
niet bijwoonden. Zoodanige vorm zou hun, die wèl tegen 
woordig waren , s t rekken t e r her inner ing a a n het wetenschap 
pelijk genot van dezen feestavond. De heer Van Essen booi 
den spreker als blijk van waardee r ing voor zijn werk eei 
f raa ie zilveren plaque t te aan . 

Na afloop van de voordracht bleven de aanwezigen noi 
geru imen tijd gezell ig bijeen. 

Opening van den 25en Phi la te l i s tendag. 
Stonden to t dusverre deze philatel is t ische herfstmanoeuvres 

min of meer in het teeken der fuiverij . Zate rdag 8 Septerabe 
was bestemd voor naa r s t igen arbeid. De kapittelvergaderini 
had reeds vroeg, in h a a r geheime zi t t ing, belangri jke en ver 
heugende beslui ten genomen. Tegen half elf vereenigden vel 
Bondsleden en andere belangstel lenden zich t o t bijwoning de 
opening van den zilveren Phi la te l i s tendag. De directeur 
generaa l der P.T.T., de di rec teur en he t bes tuur van 
Pos tmuseum, alsmede de voorzi t te r en de secretarisgeneraa 
der F .LP . vereerden deze opening, zoowel als de onmiddellS 
daarop volgende Bondsvergader ing , m e t hun tegenwoordig 
heid. De Bondsvoorzi t ter sp rak zijn vreugde uit , dat deze 25 
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Philatelistendag was belegd in de plaats, waar twee der oudstel 
011 voornaamste Bondsleden zijn gevestigd. De Nederlandsche^ 
\ ereeniging — aldus spreker — is de grootste vereeniging fl 
hitr te lande en de eenige, die geen plaatselijke is. De leden'/ 
zijn over het geheele land verspreid. Zij is verdeeld in af
deelingen en in „losloopende" leden. Zij is de meest bekende 
veiceniging op philatelistisch gebied. In haar af deelingen be
staat een opgewekt philatelistisch leven. Naar sprekers oor
deel zouden de kleinere plaatselijke vereenigingen, die geen 
koninklijke goedkeuring bezitten, verstandig doen, zich bij 
een !id van den Bond aan te sluiten. Spreker wenschte, namens 
het Bondsbestuur, het bestuur der Nederlandsche Vereeniging 
van harte geluk met haar feest. De wijze, waarop het bestuur 
de vereeniging leidt, voert tot succes. De Bond is de Neder
landche Vereeniging dankbaar voor den steun, welken hij 
stee'i.s harerzijds ontving en roept dezen ook in voor de toe
koi i^t. Spreker herinnert aan de overleden leiders Robert, 
Va'! der Schooren, en twee levende leden, die hun bestuurs
funttie bijna een kwart eeuw vervullen: de beeren Boeken en 
Klinkhamer. Terwijl alle aanwezigen zich van hun zetels ver
hefj'en, herdenkt spreker den onlangs overleden secretaris, 
den heer Albrecht. 

L zijn overzicht van het afgeloopen philatelistisch jaar 
wijif spreker op de verschijning van het boekwerk Waller 
ovc, de emissie 1852. Hij brengt een woord van dank aan het 
Po> museum, dat de uitgave van dit werk mogelijk maakte, 
en jit zijn bewondering voor den arbeid van den samen
steljpr. De naam ,,Waller"medaille moge hem een bewijs zijn, 
hoe..eer zijn meervoudige philatelistische arbeid in breeden 
kn ig op zeer hoogen prijs wordt gesteld. Hij herinnert den 
het ■ Waller aan het bestaan van een emissie 1864! Spreker 
wij»!, op de verschijning gedurende het afgeloopen jaar van 
„Dr Vraagbaak der Philatelie" onder de bekwame leiding van 
deii heer P. C. Korteweg. Hij brengt hulde aan schrijver en 
uit'iLver. 

ojzondere woorden van hartelijk welkom richt spreker tot 
on aanwezige Belgische vrienden. Spreker betreurt de af
wfa, .gheid van den voorzitter van den Koninklijken Belgischen 
Boni, die zich liet vertegenwoordigen door den heer Maingay. 
Sp,eker uit den wensch, dat de hartelijke banden, welke tus
schcn beide Bonden sedert jaren bestaan, mogen blijven voort
du) en. Het feit, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken 
de Nationale Postzegeltentoonstelling opende en de aanwezig
hei'1 ter vergadering van den directeurgeneraal der P.T.T. 
zij', even zoovele bewijzen van de goede verstandhouding 
tu.chen de autoriteiten en den Bond. Spreker uit zijn vreugde 
OVC" de betere verhouding tusschen Bond en H.P.V., welke in 
hel afgeloopen jaar tot stand kwam. Het is de waarachtige 
WC] sch van den Bond, dat deze verhouding tot in lengte van 
da^en worde gehandhaafd. Spreker brengt hulde en dank aan 
den eersten secretaris voor diens veelomvattenden, accuraten 
arbeid. 

De Bond is ontstaan uit de Philatelistendagen. De eerste 
Philatelistendag werd gehouden op 2 en 3 Augustus 1906 te 
'sC'ravenhage. Van de toenmalige organisatoren is thans, tot 
sprekers genoegen, de heer Van Harderwijk uit Schiedam 
tegenwoordig. Geen philatelistendag werd gehouden in de jaren 
1910, 1912 en 1914. Van 1908 af is deze dag nauw met de 
geschiedenis van den Bond verbonden. De congressen, op 
dezen dag gehouden, getuigen van wetenschappelijke en popu
laire behandeling der philatelie. De Bond heeft getracht deze 
voordrachten te bevorderen door het uitloven van een wissel
beker, welke reeds menigmaal van bezitter is veranderd. Dit 
jaar geldt — als proef — voor het eerst de regel, dat geen 
congres wordt belegd, wanneer de ontvangende vereeniging 
een tentoonstelling heeft georganiseerd. Spreker doet een 
beroep op aller goede gezindheid, welke zich o. a. moge uiten 
in het werven van nieuwe leden voor de vereenigingen, wat 
zijn baten afwerpt mede voor den Bond. In plaats aan de 
jubilaresse een geschenk te geven, mocht de Bond van deze 
een cadeau ontvangen. Ter versterking van de Bondsfinanciën 
deed het bestuur der Nederlandsche Vereeniging afstand van 
de ƒ 150 subsidie, welke bij een tentoonstelling aan de be
trokken vereeniging van Bondswege wordt uitgekeerd. Spreker 
dankt de royale, jarige gastvrouw voor dit geschenk. Er 
wordt de laatste jaren van den Bond veel gevergd. Wil de 
Bond op den ingeslagen weg voortgaan, dan is versterking-

der Bondsfinanciën absoluut noodzakelijk. Na allen genoeg
lijke dagen in de Amstelstad te hebben toegewenscht, ver
klaarde spreker den 25en Philatelistendag voor geopend. 

Onmiddellijk daarna werd op het dak van het hotel een foto 
der aanwezigen genomen. Men zag tal van vijftigjarigen, die 
geen geduld hadden de aanhoudend rijzende en dalende lift 
af te wachten, als jonge hindes de 14 trappen opdartelen, om 
de tinnen en transen van het Carlton-kasteel te bestormen, 
waar men op dezen stralenden zonnedag genoot van het 
prachtige vergezicht over onze hoofdstad en haar vlakke om
geving van groene, sappige weiden en blauwe, spiegelende 
waterpartijen. 

De Bondsvergadering. 
Om kwart voor 11 opende de Bondsvoorzitter de Bonds

vergadering. Hij verleende onmiddellijk het woord aan den 
heer Maingay. Deze — half Nederlander, half Belg — dankte 
als voorzitter van de F.I.P. en als vertegenwoordiger van den 
Koninklijken Belgischen Bond het Bondsbestuur voor zijn uit-
noodiging tot bijwoning van dezen 25en Philatelistendag. Hij 
is er trotsch op, zijn secretaris-generaal, den heer Goldberg, 
in kennis te brengen met talrijke vooraanstaande Neder
landsche Philatelisten en hem de mooie hoofdstad van zijn 
vaderland te kunnen toonen. Drie punten op de agenda hebben 
hem bijzonder getroffen, n.1. die der Costerus- en Waller-
medailles, alsmede dat der jeugdvereenigingen. Hij is ver
heugd, dat de naam Bondsmedaille gewijzigd is in Costerus-
medaille, daar de naam Costerus, toebehoorend aan een kenner 
van poststukken bij uitnemendheid, Europeesche vermaard
heid bezit. Verheugd is hij over het feit, dat de naam van 
zijn vriend en landgenoot Waller in den vorm van een Waller-
medaille blijft voortleven. MeL zeer veel genoegen heeft hij 
vernomen, dat de Bond de kwestie der jeugdvereenigingen 
ernstig ter hand wil nemen. Nog zeer onlangs heeft hij tot 
zijn spijt moeten getuigen, dat in zijn land aan dat punt te 
weinig zorg werd besteed. In Duitschland en Oostenrijk is het 
tegendeel het geval. In Duitschland b.v. wordt een philate
listisch tijdschrift door de jeugd geadministreerd en gefinan
cierd. Duitsche handelaars stelden een zeer groot aantal al
bums en pakketten gratis ter beschikking van de jeugd. Na 
schooltijd wordt op sommige scholen les gegeven in de phila
telie. Van de 39 leerlingen eener klasse gaven zich daarvoor 
34 vrijwillig op, terwijl het onderwijs van één op twee uur 
werd uitgebreid. Merkwaardige zegels — zooals b.v. die van 
Columbus — werden den leerlingen getoond en de geschiedenis 
welke aan deze zegels ten grondslag lag, onderwezen. Juist 
in dezen materialistischen tijd dient bij de jeugd het idieele 
te worden aangewakkerd. Spreker is verblijd, dat de Bond 
dit punt ernstig ter harte neemt. Als voorzitter der F.I.P. 
brengt hij den Bond de groeten over van 16 aangesloten 
landen. Onder die 16 landen bestaat, op philatelistisch gebied, 
de beste verstandhouding. Waarom zou zulks niet het geval 
kunnen zijn onder de vereenigingen van één en hetzelfde land? 
Spreker wenschte den Bond veel succes toe. 

De voorzitter der Nederlandsche Vereeniging, de heer Van 
Essen, dankte den Bondsvoorzitter voor diens gelukwenschen 
en feliciteerde den Bond wederkeerig met dezen zilveren 
Philatelistendag. 

Wat de Costerus-medaille betreft, verklaart de voorzitter, 
een der merkwaardigste oogenblikken van zijn leven door te 
maken. Ingevolge zijn voorstel toch werd, op de algemeene 
vergadering te Rotterdam, in beginsel aangenomen, een me
daille beschikbaar te stellen voor den landgenoot of vreem
deling, die zich buitengewoon verdienstelijk had gemaakt door 
het publiceeren van philatelistische studies. Later werd aan 
die medaille den naam Bondsmedaille geschonken. Verleden 
jaar deed „Hollandia", bij monde van den heer Vredenduin, 
het voorstel, een tweede medaille beschikbaar te stellen voor 
hen, die zich onderscheiden hadden tegenover de philatelie in 
het algemeen en (of) tegenover den Bond in het bijzonder. 
Voor de benaming van die medaille werden toen zoowel zijn 
naam, als die van den heer Waller geuit. Degenen, die over 
de herziening der statuten van de toenmalige Bondsmedaille 
hadden te beslissen, hebben spreker de eer aangedaan, zijn 
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naam aan die medaille te verbinden, hetgeen hij op zeer hoogen 
prijs stelt. In 1929 werd hem zelf de Bondsmedaille toegekend 
wegens zijn verschillende studiën en publicaties op het gebied 
van poststukken, voornamelijk in buitenlandsche tijdschriften 
openbaar gemaakt. Weinig had hij toen kunnen vermoeden, 
dat die medaille eenmaal naar hem zou worden genoemd! 
Spreker toont zich deswege zeer getroffen. Thans rust op 
hem de plicht, als voorzitter, voor het eerst deze naar hem 
genoemde medaille toe te kennen. Gewoonlijk wordt per jaar 
slechts één Costerus-medaille beschikbaar gesteld. Ter gele
genheid van den 25en Philatelistendag heeft het kapittel ge
meend, dit jaar ook een tweede medaille uit te reiken. Met 
algemeene stemmen heeft het kapittel besloten deze hooge 
onderscheiding te verleenen aan de beeren P. C. Korteweg en 
W. G. Zwolle. Deze mededeeling werd met groote geestdrift 
en instemming door de vergadering begroet. De voorzitter 
wenscht beide nieuwe kapittelridders met hun benoeming ge
luk. De heer Zwolle dankt, getroffen, den voorzitter en het 
kapittel voor de hem verleende onderscheiding en de ver
gadering voor haar instemming. 

De notulen der bondsvergadering van 26 Augustus 1933 te 
Breda, gepubliceerd in het September-nummer van het Maand
blad, alsmede de jaarverslagen van den eersten secretaris, 
van den penningmeester, van het hoofd van den keurings
dienst en van den beheerder van het Bondsinformatiebureau, 
werden achtereenvolgens voorgelezen en goedgekeurd, onder 
dankzegging aan de onderscheiden functionarissen voor de 
door hen verrichten arbeid. Deze jaarverslagen zullen afzon
derlijk in het Maandblad worden gepubliceerd. 

De heer Doorman verzoekt inlichtingen omtrent den achter
uitgang der gekweekte spaarbankrente. Zulks houdt verband 
met de overplaatsing van den penningmeester en met terug
betaling van op deze bank gedeponeerde gelden. Bij de be
handeling der begrooting 1934-1935 vraagt de heer Van Brink 
inlichtingen, waarom de post betreffende subsidie aan het 
Postmuseum „pro memorie" is uitgeti-okken. Waar de Bond 
een voordeeltje van ƒ 150 heeft genoten, zou de heer Van Essen 
waardeeren, wanneer deze som ten deele werd besteed ten bate 
van genoemde instelling. De voorzitter antwoordt, dat een en 
ander voorzichtigheidshalve is geschied. Wanneer het den 
Bond — gelet op zijn precairen financieelen toestand — ook 
maar eenigszins mogelijk is, zal hij in de eerste plaats de 
subsidie van ƒ 50 aan het Postmuseum handhaven. De heer 
De Vries vraagt, of het mogelijk is een geldelijke subsidie 
te vervangen door een geschenk in natura. De voorzitter ant
woordt, dat zulks reeds bij de eerste subsidie is overwogen, 
doch dat de voorkeur werd gegeven, de directie een bedrag 
in geld ter beschikking te stellen, onder voorbehoud, dat dit 
werd besteed op philatelistisch gebied. De heer Tresling dankt 
den voorzitter voor de goede bedoelingen van den Bond ten 
aanzien van het Postmuseum, ondanks den zorgelijken toe
stand van de Bondsfinanciën. 

De commissie, belast met het nazien der rekening en ver
antwoording over 1933-1934, verklaart, bij monde van den 
heer Vredenduin, deze volkomen in orde te hebben bevonden 
en stelt voor, den penningmeester onder dankzegging te 
déchargeeren. Zulks geschiedt. Bij de behandeling van het 
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jaarverslag van het hoofd van het Bondsinformatiebui iu 
merkt de heer Maingay op, dat professor Lemmens et 
woont te Leuven, maar te Ottignies. Een aanbieding it 
Ottignies beteekent Opgepast! De heer Zwolle deelt — n -ir 
aanleiding van dit jaarverslag en van de jaarvergadering 2i 
P.I.P. te Lugano — mede, dat op het postcongres te Cairo Ie 
verschillende landen zich hebben verplicht bij hun regeerin' -n 
de belangen betreffende wettelijke waarborgen tegen \ r-
valschingen naar vermogen te propageeren. De wetten, wt ce 
in Griekenland, Oostenrijk en Hongarije ter zake gelden, zul n 
aan de verschillende Bonden worden toegezonden, om ter k< i-
nis der respectieve regeeringen en autoriteiten te wore n 
gebracht. 

De voorzitter wenscht thans een punt ter sprake te breng n, 
dat niet op de agenda is geplaatst. Onder de 7 leden v n 
het Bondsbestuur bevindt zich geen rechtskundige. Toch i o-
voelt het Bondsbestuur meermalen behoefte aan rechtskiyi ;g 
advies. Het verzoekt de vergadering machtiging, een juridi; h 
adviseur aan het bestuur toe te voegen, die — als zoodanig -
het recht bezit, de bestuursvergaderingen bij te wonen. *e 
heer De Vries vraagt inlichtingen omtrent de aan dit vo< r-
stel verbonden kosten. De voorzitter wenscht eerst het 1 ?-
ginsel aan het oordepl der vergadering te onderwerpen. De'e 
gaat daarmede accoord. Vervolgens deelt de voorzitter met e, 
dat mr. W. S. W. de Beer zich — belangeloos — bereid hei -'t 
verklaard, deze functie op zich te nemen. Met groote inste i-
ming begroet de vergadering dit verblijdend nieuws. Alc' 's 
Wordt mr. De Beer, dien wij noode in het Bondsbestuur mist« i, 
daaraan permanenc verbonden! 

De voorzitter gaat vervolgens over tot lezing van het o t-
wevp-statuten der Waller-medaille, dat aan de vereeniging n 
ter kennisneming was toegezonden. Dit ontwerp wordt don' 
de vergadering goedgekeurd. De statuten zullen in het Maarul-
blad worden afgedrukt. De voorzitter deelt vervolgens meue, 
dat het Bondsbestuui besloten heeft, voor deze eerste maal 
bedoelde onderscheiding toe te kennen aan de beeren P. W. 
Waller, P. J. Maingay, mr. W. S. W. de Beer en L. C. 4. 
Smeulders, waarbij hij er op wijst, hoe laatstgenoemde — 
tegen wil en dank — door zijn vele, groote en jarenlange ver
diensten tegenover den Bond, welke aan de hand der betrek
kelijke statuten niet met de voormalige Bondsmedaille konden 

Mr. W. S. W, de Beer L. C. A. Smeulders 
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arden beloond, feitelijke oorzaak is geweest tot instelling
in deze nieuwe onderscheiding. De vergader ing toont on
ewimppld haa r volkomen ins temming met de keuze van het 
ondsbestuur. 
Het ^'oorstel tot benoeming van een wetenschappeli jke 
immi^ie betreffende jeugdvereenigingen gaf tot l angdur ige 
scussie en vele opmerkingen aanleiding. De heer Van Brink 
)ent 'Jc'ze discussie met de vraag , welke richtlijnen aan deze 
iiiimi'^ie ten gronds lag zullen l iggen. Zij moet niet alleen 
: ide(';le zijde van dit v r a a g s t u k bezien, doch tevens aan
icht ihenken aan de gevaren, welke het verzamelen van 
istze; .Is voor de jeugd aankleven. De voorzi t ter wenscht 
!ze '. .mmissie volkomen volmacht te schenken bij haa r 
iderz' kingen. 
De I er Maingay toont zich een groot voors tander van pro
igan 1 voor de philatelic onder de jeugd. De ondervinding, 
;lke .'V zake werd opgedaan in verschil lende landen, heeft 

, rekc' enkele grondbeginselen doen kennen, w a a r a a n men 
[ :h 1 idzakelijk moet vasthouden. Veel h a n g t af van den 
t ider er jeugdvereeniging. Deze moet vóór alles zijn een 

lecl' philatelist en een grondig kenner der jeugd. Als 
'ond'i n'inselen noemt sp reker : 1. de kinderen moeten schrif

, lijke oestemming der ouders overleggen, om in een jeugd
, reel' ingen te worden opgenomen; 2. de kindereir behooren 
. oit . ntributie aan een jeugdvereenig ing te betalen; 3. gel
, lijke lelangen behooren vols t rekt te r zijde te worden ge
, ongi . Slechts ruil en schenkingen — nimmer verkoop — 
. ;neii i een jeugdvereeniging regel te zijn; 4. organisa t ie en 
I min> rat ie dienen — onder toezicht van den leider — aan 

jeu 1 zelf te worden overgelaten. Daardoor wordt deze 
;ds ; > jongen leeftijd in de philatel is t ische leiding geoefend 

I ;nzel .jprekend s taan de ar t ikelen onder censuur van den 
. der. ')e j eugdorganisa t ie te Neurenberg bewijst, dat, het
■ en . eker betoogt, in werkelijkheid ook mogelijk is. 
1 Dr. alkema Blouw acht het een psychologische fout, om 

narii, verzamelen te willen „leeren". De lust to t verzamelen 
iets "satuurlijks, wordt „aangeboren" en niet geleerd. Het 
een . iting van zeker gevoel van eigenwaarde en beteekent , 
t m, . zich in s t a a t acht iets te scheppen. Het vormt een 
)rt .mpensa t ie voor andere zaken, waar toe men niet in 
lat . Spreker wijst in dit verband op de schoolpet tenrage, 
Ike ok ui t ing was van zekere pres ta t i e . De propaganda 
or ■, zamelen bij de jeugd komt van buiten, is iets kunst
itig houdt z. i. op den duur geen s tand. Hij acht den tijd 
n V zamelen door de jeugd voorbij. De jeugd stel t daar 
en 1> lang meer in, zoodra iets anders hun aandach t s te rke r 
eit. 'en dient de mat ige resu l ta ten voor oogen te houden, 
Ike ,,eze propaganda in verschillende plaa tsen heeft gehad. 
De 1 'er Van Essen onderschrijft het betoog van dr. Val
na Blouw volkomen. De jeugd in te resseer t zich meer voor 
atbal enz. d:.n voor postzegels! De heer Kleiman toont zich 
k ter zake somber gestemd, gelet op de resu l t a ten te Gro
igen. De heer Vredenduin verk laar t , als l ee raar ju is t door 
t voo'beeld zijner leerl ingen t o t verzamelen te zijn gebracht . 
i is er echter innig van overtuigd, dat de belangstel l ing der 
[enwoordige jeugd naa r andere zaken u i t g a a t dan vroeger . 
i acht het beslist verkeerd, wanneer men t r ach t via de 
lolen de jeugd voor verzamelen te in teresseeren. Men moet 
!e propaganda beslist buiten het onderwijs houden. De heer 
Hing heeft, als leider van een jeugdafdeel ing te Helder, 
eurstellende ervar ingen opgedaan. Volgens hem e. a. leggen 
161!>jarigen leeftijd vele verzamelaa r s hun collecties ter 

de. AVanneer deze echter op la teren leeftijd weer t e r hand 
irdeii senomen, heeft de propaganda gedurende de jeugd
'en wol degelijk h a a r nut gehad. Men dient zulks niet uit 
t ooj)' te verliezen! De heer De Raaij wenscht, dat een even
ïele commissie nauwe verbinding zoekt en houdt met den 
ïf Van Brink. 
De heer Maingay repliceert . Hij is van meening, dat de 
1' Valkema Blouw van een verkeerd principe u i tgaa t . Wij 
den de jeugd niet , , leeren" verzamelen, doch , ,belang in
ïzemen" voor de philatel ie. Wij willen moeite doen de mo
"ne jeugd voor de philatel ie te winnen. Als ons dit voor 
1 zeer klein gedeel te gelukt , zijn wij reeds tevreden. Wan
31' van een jeugdafdeel ing van 19 personen, w a a r v a n de 
1' Kielman sprak, slechts 4 overblijven en die vier blijven 
'1' de philatel ie gewonnen, beteekent zulks wel degelijk 

een guns t ig r e su l t aa t ! Spreker wijst voorts op het voorbeeld 
van den heer Vredenduin, die ju is t door de jeugd voor de 
philatelie werd gewonnen. W a n n e e r de Bond ooit een jeugd
medaille beschikbaar stelt , behoort deze de beeltenis van de« 
heer Vredenduin te dragen! 

Besloten wordt t o t instel l ing van een commissie. De heer 
Vredenduin ve rk l aa r t zich bereid, daar in zi t t ing te nemen. 
Verder zullen daar toe worden aangezocht : dr. Valkema Blouw 
te Oosterbeek, den heer Quant te Helder en mevrouw baronesse 
Van HeerdtKolff, wier brochure op dit gebied onlangs werd 
bekroond. De heer Van Brink verk laar t , dat hij het te druk 
heeft om in deze commissie zi t t ing te nemen; hij ve rk l aa r t 
zich echter g a a r n e bereid, haa r — desgewenscht — naa r ver
mogen met raad en daad in haa r arbeid t e r zijde te s taan . 

Bij de bespreking van de vraag , w a a r de Bondsvergader ing 
in 1935 zal worden gehouden, breekt de heer De Bas een lans 
voor Brussel . Spreker is zich zeer wel bewust van het revo
lut ionnaire van zijn voorstel . Fei t is, dat bij den Bond geen 
voorstellen voor vergader ing in een bepaalde plaa t s zijn in
gekomen. Een vergader ing te Brussel eischt geen meerdere 
kosten dan een te Vlissingen, Maast r ich t , Helder of Groningen. 
In tegendeel : zoodra men de grenzen over is, leeft men goed
kooper dan in welke p laa t s van , Nederland ook. De banden 
van Nederland to t België worden door een vergader ing in 
België's hoofdstad begunst igd, de vriendschapsbanden van den 
Nederlandschen Bond to t den Koninklijken Belgischen Bond 
daardoor nauwer aangehaa ld . De positie van onzen Bond in 
België behoort alsdan die te zijn v.an betalend logé. Spreker 
is er zeker van, dat de Koninklijke Belgische Bond zijn Neder
landschen broeder een gastvri je ontvangs t zal bereiden. 
Brussel s t a a t in 1935 in het cent rum van de wereldbelang
stell ing door h a a r wereldtentoonstel l ing, in het cent rum der 
philatel is t ische belangste l l ing door de d a a r a a n verbonden 
in ternat ionale postzegel tentoonste l l ing van keurcollecties (de 
z.g. salon du t i m b r e ) ; Reeds gedurende de rede van den heer 
De Bas bleek het oordeel van de vergader ing te zijn, wegens 
nat ional is t ische gevoelens — in beginsel — een Nederlandsche 
Phi la te l i s tendag op Nederlandsch grondgebied te doen houden. 
De heer Waller m a a k t e zich dan ook tot tolk dezer gevoelens. 
De heer Smeulders stelde voor, den 26en Phi la te l i s tendag te 
houden in het zuiden des lands en d a a r n a een excursie te 
organs ieeren n a a r Brussel . De heer Maingay kweet zich van 
een opdracht van den Koninklijken Belgischen Bond, den Ne
derlandschen Bond de verzeker ing te geven, dat een bezoek 
zijner leden aan Brussel in 1935 op prijs zou worden gesteld. 
Spreker raadde dit bezoek zeer aan . Besloten werd, dat de 
afdeelingen zich vóór 1 November zouden beraden over de 
p laa t s der Bondsvergader ing in 1935. De Bond wacht uiterlijk 
1 November eventueele voorstellen te r zake in. Wanneer deze 
niet worden ontvangen, moet het Bondsbestuur zelfs tandig 
over de plaa t s van samenkomst in 1935 beslissen. In elk geval 
zal deze worden gehouden op Nederlandsch t e r r i toor . 

Bij de rondvraag breng t de heer De Bas in her inner ing, dat 
gedurende deze vergader ing meerdere malen gewag is ge
m a a k t van den netel igen financieelen toes tand, waar in de 
Bond verkeer t . Gedurende de twee j a ren , welke hij lid van 
het Bondsbestuur is, heeft hij niet anders gekend. De Bonds
werkzaamheden — en daarmede de ui tgaven — zijn aan 
merkelijk uitgebreid, de inkomsten daa ren tegen verminderd. 
In tegenste l l ing met den voorzi t ter gelooft spreker niet, dat 
de tijden spoedig zullen verbeteren. Vertegenwoordiging van 
den Bond op buitenlandsche congressen, phi la te l i s tendagen en 
vergader ingen is beslist noodzakelijk. Zulks kan niet naa r 
behooren geschieden, wegens gebrek aan geld. De beeren 
Zwolle en Cramerus ver tegenwoordigden den Bond op voor
beeldige wijze te Weenen, Lugano, Heidelberg en Brugge , 
doch op eigen kosten! Het heeft geen pas te „schooieren" 
bij bestuursleden, die persoonlijk bijeenkomsten in het buiten
land bijwonen, om belangeloos de ver tegenwoordig ing van den 
Bond op zich te nemgn. Spreker is vas t voornemens, in zijn 
kwali tei t van Bondsbestuursl id dit j a a r aan te s turen op 
contr ibut ieverhooging. 

De heer Vredenduin betoogt ver t rouwen te hebben in de 
aanges lo ten vereenigingen, dat deze vrijwillig den Bond met 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINCxEN. 
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een subsidie in zijn geldzorgen zullen t egemoet komen. De 
heer Valkema Blouw zegt spontaan s teun van Arnhem toe. 
Enkele leden stellen bezuin ig ingsmaat regelen vooi , als in
kr imping van het aan ta l bestuurs leden van 7 op 5 en be
perking van het aan ta l Bondsbes tuursvergader ingen. De voor
z i t te r antwoordt , dat ieder lid van het Bondsbestuur zijn 
eigen, afgeronde t a a k heeft. Hij zal eei s t reven n a a r t e rug 
keer to t het aan ta l Bondsbestuursleden van 7 op 9 dan in
kr imping van 7 tot 5. W a t de Bondsbes tuursvergader ingen 
betreft , deze zijn jaarl i jks slechts 5 in aan ta l , w. o. die, on
middellijk voorafgaande aan de Bondsveigadering. De agenda 
dezer vergader ingen is zóó overvoerd, dat zich eer behoefte 
doet gevoelen aan méér, dan aan minder bijeenkomsten. De 
behar t ig ing der Bondsbelangen lijdt t hans reeds onder het 
te ger ing aan ta l vergader ingen met overvoerde agenda ' s . De 
heer De Vries stel t voor, dat ieder een zegel zal afs taan , dat 
ten bate van den Bond moet worden geveild. In de practi jk 
komt hiervan weinig terecht . De vrijwillige bijdragen voor 
algemeene verlot ingen in sommige vereenigingen hebben zulks 
genoegzaam bewezen. Tot slot l aa t mr. De Beer een krach t ig 
geluid hooren. Hij betoogt — terecht — dat de vereenigingen 
doordrongen moeten zijn van het Bondsbelang. Men heeft een 
Bond of men heeft dezen niet. Een noodlijdende Bond is een 
onding. Stellen de vereenigingen er prijs op georganiseei 'd te 
zijn in een Bond, dan moeten de vereenigingen zelf zorg 
dragen, dat deze Bond op waard ige wijze ons land in het 
buitenland kan ver tegenwoordigen! De voorzi t ter deelde nog 
mede, dat — n a a r aanleiding van een verzoek van den heer 
Weijenbergh — de punten van behandeling der F.I .P. voort
aan zullen worden gepubliceerd. De voorzi t ter sloot omst reeks 
half twee de vergader ing . 

Aan de lunch verzekerde de Bondsvoorzi t ter den directeur
generaa l der P.T.T., die niet bij den feestmaalt i jd t egen
woordig kon zijn, van de sympath ie en erkentelijkheid van 
den Bond jegens zijn persoon. 

9 September 1934. 
m r . W . S W. de Beer, J. D van Brink, S keisei 
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danslus t igen ruimschoot 
legenheid to t spijsvei 'nn 
door ui tvoer ing hunnei evo 
luties op de gladde vloei 

De voorzi t ter der fee com 
missie, de heer Sch odei 

Iko: 
de 

ngej 
.r dl 
laltiji 
I ziel 
ugini 
meei 
euiii 

VOOI 
kot 

ach 
lerd 
nti| 
ikvi 
vVltt 

ge 
7,aa 
Ee; 

pa" I 
neerr 

Tijc 
n ko 
Ie scl 
es ei 

Rui 
huis 
fetio 

Hel 
iferec 
;en ê  
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Nederlandsche Vereeniging, den heer Goossen. De sp l̂lJsl 
Lucullus waard ig , was afgedrukt op de binnenzijde v; eei 
menu, welks voorzijde de zegel van vijf gulden koningi me 
hangend haa r (emissie 1896) voorstelde, schaal 5:1. 
openingsrede van den Bondsvoorzi t ter werden de sluizt 1 de 
welsprekendheid gesloten t o t het desser t . De Bondsvoo 1 :ittei foudi' 

■ ' £ 
BA 
Die 

:eekei 
1 

De 
aar 

r icht te zich met zijn bekende welsprekendheid en gewom hof 
felijkheid to t de beeren Van Essen, Tresl ing en Maingay, to 
den l aa t s t e zoowel in diens functie van voorzi t ter der F.I.P 
als ver tegenwoordiger van den Koninklijken Belgischen Bond 
Bijzonder hartel i jk sp rak de heer Costerus de Belgische aan 
wezigen, inzonderheid de Antwerpsche vrienden, toe Hi 
dankte de Belgen voor hun tegenwoordigheid, verzocht di 
groeten over te brengen van den Nederlandschen aai. dei 
Koninklijken Belgischen Bond en r iep hun een hartelijk „to 
weerz iens" toe. Aan het desser t werd achtereenvolgens he 
woord gevoerd door de beeren Van Essen, Tresl ing, Doncl 
(op rijm) en Maingay. De heer Donck bood den voorzitli 1 da 
Nederlandsche Vereeniging een souvenir aan deze welge 
slaagde her fs tmanoeuvres aan. Na de rede van den heer Main 
gay werd, t e r eere van onze Belgische kameraden , de Bi aban 
Qonne ten gehoore gebracht . 

De excursie naa r Edam en Volendam. 
Hoewel het weer den Philatel is ten niet zoo guns t ig ae'/MH 

was als de vorige dagen, verliep het ui ts tap je naa r Enam (f 
Volendam allergezell igst . Omstreeks half twaalf worden 
Philatel is ten ten stadhuize te Edam ontvangen door den bur 
gemees ter Th. C. D. M. Kolfschoten, die in zijn welkomst 
woord wees op de overeenkomst , welke bestond tusschen Eilsn 
en de fuivende pos tzegelverzamelaars . Beiden toch houdea he 
oog op het verleden ger ich t : Edam met zijn museum, ziJ' 
prach t ige geres tauree rde kerk en zijn oudste carillon vai 
Nederland, de philatelie met h a a r kostbare , oude zegels. BciJei 
zorgen ook voor het heden: Edam met zijn strandbad, d 

BU 

BI 

Ter 
geled( 
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)liilatelie met haa r nieuwe ui tgif ten. De heer Costerus dankte 
laraer > den Bond, de heer Van Essen namens de jubi laresse 
ien biDgemeester voor de gastvri je on tvangs t . 

Ondanks de regen was de beroemde Jenny, waard ige dochter 
itti 'an het verdienstelijk Bondsbestuursl id en t rotschen „zwem-

la" Kästeln, de eers te , die in he t s t randbad de rol van zee-
neei i im vervulde. 

Tij'i'^ns den boottocht naa r Volendam klaarde het weer op 
al*n koî  men in dit wereldberoemde visschersdorp genieten van 

vet Ie 'iclulderachtige hoekjes in den doolhof van s t raa t jes , s teeg-
gj |es Cl ijrachtjes. 

Ru 11 vijf uur was men in Groot-Mokum t e rug . Zij, die 
aal hui 
4 en 

di 

aren gebleven, hadden veel gemist . Intusschen was de 
lale Tentoonstel l ing officieel gesloten, 
waardig gevierde gouden jubileum der Nederlandsche 

uging en de 25e Nederlandsche Phi la te l i s tendag waren 
ide. Slechts aangename her inner ingen en gevoelens van 
iiing bleven. Men g ing uiteen to t het volgend jaa r . 

Juo \ad is? 
Ut> cht, 10 September 1934. De 2e Bondssecretar is , 

W. G. DE BAS. 

ifere 
zic§en 
mi 

leei 
uid 
Bel 

/old 

^a) 
Eei 

1", 

om 
dei 
coi 
d( 

ijsl 
eei 

Uït̂ fifteTn 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 
ootte, tenzij het tegendeel is aangegeven. L = l iggend-, 
= s taand fo rmaa t 

Al ^TRALIE. 

«W^ i ^ ^^W 

ba 

Ter gelegenheid van het 
eeuwfeest der kolonie Victoria 
verschenen onders taande waa r 
den, alle volgens afbeelding: 

2 pence, vermiljoen. 
3 „ blauw. 
1 shilling, zwar t . 

Het zegelbeeld s tel t een in
boorling voor aan den oevei 
van de r ivier Ya r r a , die naa r 
de s tad Melbourne ziet, welke 
op den ach te rgrond opdoemt 

papier toont het meervoudig wa t e rmerk C of A en 

, ^Cai*TlÄAHY9t VICTORIA " ^ ^ 

:aÉA<MM****^M* 
H 

dl iroo 
Fl /ikeerzegel in het kangoeroe- type, papier met het meer-

telvoui,, wa te rmerk C of A en kroon: 
2, rose en zwar t . 

B.v^UTOLAND (Juli 1934). 
Di^'istzegel, opdruk Official op f rankeerzegel in de nieuwe 

teekciiing: 
] penny, karmijn. 

De dienstzegels worden niet aan de pos tkan toren verkri jg-
'aai gesteld. 

tn^^n^^^rmv 111 Uil 
BT LGARIJE. 

Tei her inner ing aan den slag bij de Schipka-pa«, 75 
geleden, verscheen een speciale serie van 7 waa rden : 

1 lewa, l ichtgroen. 4 lewa, rood. 
^ „ rose. 7 „ blauw. 
3 „ bruin. 14 „ bruinviolet . 

j a a r 

Alle waarden, behalve de 4 lewa, zijn gedruk t in s taand 
formaat . De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: een 
episode uit den slag, een monument , vaandeldrager , Bul-
g'aarschen soldaat , vaande ld rage r en v iouw m e t kinderen. 

De zegels zijn ged ruk t op papier met het wa t e rmerk golf-
lijnen. 

De hoogste waarde is gedruk t in een oplaag van 30.000 s tuks . 
Maison Fischer te Par i js , dat ons deze zegels onverwijld 

toezond, waarvoor dank, meldt nog, da t dezelfde serie op 
23 dezer in andere kleuren zal verschijnen. 

CANADA. 

tiTif i>ii*iiffl<mitihiiiirff 

Herinner ingszegel aan de ont
dekking van Nieuw-Brunswijk, 
150 j a ren geleden: 

2 cents , bruin. 
De teekening s tel t he t zegel der 

kolonie voor. 

CHILI . 
Luchtpostzegel voor 

nat ionaal verkeer : 
1 peso, gri jsblauw. 

D U I T S C H L A N D . 

he t inter-

rmmmtvmm^f^m 
uaiirnzn n r R E ö 

Ë-a.: 

i n P E s n s i i i l 
tÉA*<*MilMk*M*MMM 

»^mnmw^w^ 

Propaganda-zege l s voor de t e rugkeer van het Saargebied 
bij Duitschland, waarover vermoedelijk in J a n u a r i a.s. een 
volkss temming zich moet u i t sp reken : 

6 pfennig, groen. 
12 „ karmijn. 

De teekeningen zijn afkomst ig van Schulpig, resp. Brand. 
Ter gelegenheid van den Rijks-part i jdag, welke in Neuren

berg gehouden werd, verschenen twee speciale zegels, af
beelding van den Keizer-burcht , a l daa r : 

6 pfennig, donkergroen. 
12 „ donkerrood. 

De Zwitser Mjolnir schiep de teekening. 
Alle zegels zijn gedruk t op papier me t het wa t e rmerk 

hakenkru is . 
Den heer Van Caspel t e ' B r u s s e l dank 

vooi onverwijlde toezending. 
Ter he r inner ing aan he t verscheiden van 

Staatspres ident Von Hindenburg , versche
nen onders taande waarden in het Hinden-
burg- type met rouwrand : 

5 pfennig, l ichtgroen. 
6 „ donkergroen. 
8 „ oranje. 

12 „ karmijn. 
25 „ blauw. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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ECUADOR. 
Prankeerzege l in nieuwe teelcening, berg landschap: 

1 Sucre, rose. 

E I L A N D E N E G E E S C H E ZEE. 

nwvwMvmnvwMPVi^w^wvvwrf 

I M É M M É É É * 

Pakketpos tzegels in nieuwe landschapteekoningen: 
5 centesjmi, roodoranje. 1 lire, roodoranje. 

10 
20 
25 
50 
60 

, karmijn. 
, groen. 
, violet. 
, blauw. 
, zwart . 

2 , 
3 , 
4 , 

10 , 

kcrmijn. 
gi'oen. 
violet. 
donkeroranje . 

Portzegels m 2 vei'schillende teekeningen: het Johanni te r 
kruis , dat er aan her inneren moet, da t deze r idderorde meer 
dan twee eeuv/en in het bezit van het eiland Rodi was ; de 
tweede, een gril l ige bloem. 

De serie 
5 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

1 
2 

bes taa t uit de waarden 
centesimi, 

l ire 
„ 

groei 
violet 

F R A N K R I J K . 

roodoranje. 
karmijn. 
groen. 
violet. 
blauw. 
i 'oodoranje. 
karmijn. 
. 

IM ■MAéMMMMAMAMMMri 

Ter completeer ing van de in het voiige nummer vermelde 
waarde is thans in dezelfde teekening te melden: 

75 centimes, l i larose. 
Voor verdere bijzonderheden ztj verwezen naa r genoemd 

nummer . 
Op 1 dezer verscheen het aangekondigde Blériotzegel, te i 

h e n n n e r i n g aan de vlucht van den Franschen vlieger over 
het Kanaal , op 25 Juli 1909: 

2 fr. 25, helderviolet . 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

GROOTBRITANNIE. 

Als eerstel ing der nieuwe serie fi 
zegels, waarover wij reeds herh. 
schreven, is t hans verschenen in 
s taande t eekening: 

ly, pence, roodbruin. 
De druk geschiedde naa r het fotoj. 

procédé op de drukkerij Harr i son c. 
door deze drukmethode komt het bee 
to t zijn recht . 

GUATEMALA. 
In het vorige nummer bleef een verschrijving to t o 

wezen onopgemerkt . Van de drie daar vermelde op 
werd de 2 centavos blauw voorzien van den teks t A 
terior , de beide andere Aereo Exter ior . 

uikee 
üdelij 
neva 

avail 
Sons 

d raef 

1 leei 

iikke 

I J S L A N D . 
Luchtpostzegels in v rschi 

lende afbeeldingen, vliegt ig 
ven het eiland, enz., alle m hi 
afgebeelde fo rmaa t : 

10 aur , l ichtblauw. 
20 „ groen. 
25 „ violet. 
50 „ helderpaars . 

1 kroon, grijsbruin 
2 kronen, oranje. 

Den heer G. Thoolen dai . 
inzage. 

ITALIË . 

^ POSTE «>" 
WITALIANE 3 0 

I fONORINHRNAZ 
Dl fcLbTTRO 

R A D I O  B I O L O & U 

Ter gelegenheid van de I e In te natu 
nale Radio Tentoonstel l ing te F logi 
verschenen onders taande frankeei 
beide volgens afbeelding (por t i 
Galvan i ) : 

30 centesimi, sepia. 
75 „ karmijn. 

Eers tgenoemde waarde is gedr 
crème, de tweede op rose. 

Kt O 

LUXEMBURG. 

T« « I r« * • ■ t * «'V ■ 

LUKE 

M M M M t M M 

tei Frankeerzege l in nevenstaan( 
kening, de bekende drietorenp u 
de hoofdstad. 

5 francs, groen. 
Dezeiide waarde is evenee ^ 

dienstzcgel veischenen met den 
drak Oificiel. 

Fi rma Keiser & Zn. te 'SGJ aveu 
hage dank voor inzage. 

Frankeerzege l in de koerseerend 
teekenin;^, por t i et van de groother 
tog in : 

l'A francs, karmijn. 

K U W A I T (Augus tus 1934). 
Opdruk , ,Kuwait" op onders taande waarden van But^di 

Indië op papier met het wate rmerk s t e r : 
'/, anna, groen. 

1 „ bruin. 
2 annas , rood. 
4 „ olijf. 

10 rupees, rood en groen. 
De vier eers tgenoemde zijn in het nieuwe type , uitsluiten 

met de aanwijzing , ,Postage", 
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MALAY (Augustus 1934). 
Frankeerzegel in het koerseerend tijgertype, papier met 

het meervoudig watermerk in sierschrift: 
5 dollars, groen en karmijn op groen. 

MEXICO. 
Frankeerzegel in het type der 10 centavos van 1923, door

i,l')ken: 
30 centavos, groen. 

Het papier toont als watermerk een of meer letters van 
Cyrreos Mexico. 

OOSTENRIJK. 
De in het Meinummer aangekondigde nieuwe frankeer

70'iels zijn thans verschenen. Voor de waarden tot en met 
'■],} groschen werd het kleine, voor de overige het grootere 
t imaat gebruikt. 

De teekeningen zijn afkomstig van Georg Jung te Salzburg. 
De verschillende waarden geven telkenmale paarsgewijze 

t' lische kleederdrachten weer uit verschillende deelen van 
C stenrijk, b.v. de 1 en 3 groschen uit het Burgenland. de 
4 en 5 uit Kärnten, de 6 en 8 uit Niederösterreich, enz. 
\ 'änzelfsprekend, dat bij deze alfabetische volgorde der landen 
d Duitsche schrijfwijze is gevolgd. 

De sene omvat de volgende waarden: 
1 groschen, donkerviolet. Paardenhoeder uit het Burgen

land; op den achtergrond de Zicksee. 
3 „ rood. Vrouw uit Burgenland tijdens den 

fruitoogst; slot Forchtenstein op den achter
grond. 

4 „ donkergroen. „Hochzeitsbitter", die de uit
noodigingen rondbrengt om deel te nemen 
aan een bruiloft, uit het Lessachdal (Ka
rinthië). 

5 „ purper. Boerin uit het Glandal, in dezelfde 
landstreek; op den achtergrond de Wórther
see. 

« M M 

12 

20 

24 

6 groschen, ultramarijn. Wijnboer uit BenedenOosten
rijk; op den achtergrond een gezicht op de 
Wachau met de ruïne Aggstein. 

8 „ groen. Vrouw uit de Wachau met een zoo
genaamde „Brettelhaube"; in de verte het 
bekende Rosenburg, een toeristencentrum. 

„ bruinzwart. Man uit OpperOostenrijk, de 
Traungau; op den achtergrond de Traunsee. 

„ lichtbruin. Vrouw uit het zelfde gebied met 
„Goldhaube"; op den achtergrond de Mond
see in het Salzkammergut. 

„ groenblauw. Houthakker uit Salzburg; op 
den achtergrond het toeristencentrum Zeil 
am See. 

I VJTZttBJUfM 9 

^ 

^ ^ m ^ 

^ 

O J T E f f R E I C 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

25 groschen, violet. Boerin uit de Pinzgau; in de verte 
een silhouet van de stad Salzburg met het 
slot Hohensalzburg. 

30 ,. lilarood. Jager uit Steiermark; op den ach
tergrond de Grimming en het dorpje Pürgg 
in het dal der Enns. 

35 „ rose. Vrouw uit AltAusee; in de verte de 
stad Graz. 

40 „ grijsblauw. Vrouw uit het Zillertal (Tirol) 
met kind, dat zijn communie doet; op den 
achtergrond ligc Kufstein met de Gerolds
eck. 

45 „ bruinrood. Boeren uit het KalserTal (Ti
rol); op den achtergrond het dorp Lermoos 
met den Wetterstein. 

bf^fWrvw^^^^^W 

jutmrtM ril ■»»it^rf « r TB 

60 groschen, blauw. Bruidspaar uit Vorarlberg; de vrouw 
in kleederdracht uit het Bregenzer Wald, de 
bruidegom in die van Montafon (op de 
grens van Graubünden). 

64 „ donkerbruin. Vrouwen uit Montafon met de 
eigenaardige mutsen van geitenhaar. 

1 schilling, purper. Familiegroep; dit zegelbeeld is ge
wijd aan Weenen (op den achtergrond de 
Stefansdom). 

2 „ grijsgroen. Luitenant der „Kaiserschützen" 
met twee manschappen; op den achtergrond 
de Grossglockner. Als bijzonderheid zij nog 
vermeld dat op dit zegelbeeld voor het eerst 
het nieuwe Oostenrijksche wapen prijkt. 

De Oostenriiksche post heeft hiermede een hoogst interes
sante serie geleverd, die in het bijzonder belangwekkend is' 
voor hen, die het land uit eigen aanschouwing kennen. 

Firma Keiser & Zn. te 'sGravenhage dank voor toezending. 

rf PANAMA. 

■«v«vv**«**n 

iHMfttTffMCiOm' 

De m het Julinummer aangekon
digde serie, uitgegeven ter gelegen
heid van het Institute Nacional (de 
universiteit te Panama), is thans 
verschenen: 

1 centesimo, groen. 
2 centesimos, rood. 
5 „ donkerblauw. 

10 „ bruin. 
12 „ geelgroen. 
15 „ blauwgroen. 

Alle waarden in staand formaat, 
uitgezonderd de 10 centesimos. 

De zegelbeelden stellen achtereen
volgens voor: 

Staatspresident José Domingo de 
Obaldia, onder wiens bestuur de uni
versiteit werd opgericht (1 c ) . 

Eusebio A. Morales, die tijdens de 
oprichting minister van onderwijs 
was (2 c ) . 

De sphinx, het zinnebeeld dezer hoogeschool, met haar 
motto (5 c ) . 

De voorgevel der hoogeschool (10 c ) . 
Justo A. Facio, de eerste rector (12 c ) . 
Pablo Arosemena, de president onder wiens ambtsperiode 

het Instituto Nacional geopend werd (15 c ) . 
Een deel der verkoopopbrengst dezer zegels is bestemd voor 

uitbreiding der school. 
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PERU. 

POLEN. 

}^^mn ^ 

Lk^saaiiÉaakiMMMi 

PORTUGAL. 

i v v a v v ■ ■ • » ■ • 

EXPOSIQAO 
COLONIAL 

PORTUGAL 
PORTO 193A 

" ' ■ " ' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I 

Luchtpostzegels volgens afbeel
ding, vl iegtuig boven bergland
schap : 

2 soles, blauw. 
5 „ bruin. 

Den heer Thoolen te ' s Graven
hage dank voor toezending. 

Gelegenheidszegel, 20jarig bes taan 
van het Poolsche legioen, dat in den 
grooten oorlog op verschillende fronten 
s t reed: 

30 groszy, donkerbruin. 
Het por t r e t is dat van maarscha lk 

Pilsudski. 
Ter gelegenheid van de Europeesche 

rondvlucht, welke in het begin dezer 
maand gehouden werd, voorzag' men on
dei s taande zegels van den rooden opdruk 
op twee regels „Challenge 1934": 

30 groszy, groen. (Yver t nr. 364). 
20 „ olijf, luchtpost (Y. nr. 7) . 

Met den opdruk 20 groszy verscheen 
voorts de poi'tzegel van 1924, 5 zloty, 
bruin. 

Ter completeer ing van de in het vorig 
nummer vermelde propagandazegels 
voor de koloniale tentoonstel l ing te Por to 
is te melden: 

25 centavos, sepia. 
De zegels zijn alle m dezelfde teeke

n ing: inboorlingenkop, mogelijk ook een 
reproductie van een afgodsbeeld, zoo 
weinio menschelijk ziet deze er uit. 

SALVADOR. 
H e t Bulletin Mensuel meldt de 

eenige waarden der serie 19241926: 
2 op 50 centavos, biuinoranje . 
8 op 1 colon, groen en blauw. 

15 op 35 centavos, rood en olijf. 
T C J E C H O  S L O W A K I J E . 

volgende opdrukken op 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Gelegenheidszegels, 20jarig bes taan van het Tcjechische 
legioen, da t in den Europeeschen oorlog aan de zijde dei 
geall ieerden s t reed: 

50 heller, groen. 
1 kroon, roodbruin. 
2 kronen, blauw. 
3 „ bruinrood. 

De twee eers te waarden zijn in l iggend, de andeii m 
s taand fo rmaa t gedrukt . De afbeeldingen stellen voor: 

Eedsaf legging en vaandelwijding te Kieff op 24 Septembei 
1914 (50 hel le r ) . , 

H e t Pransche batal jon t e Bayonne in October 1914 (1 •\i.). 
Vaandr ig Heyduk met de vlag van het legioen (2 kro 'n) 
Legionairs in Pransche , Russische en Servische unifoi neu 

(3 kronen) . 
P i r m a J. Voet te Rot te rdam dank voor toezending. 

T U R K I J E . 
Luchtpostzegels , opdruk 1934 en \v\ar

de, alsmede de afbeelding van een vi eg
tuig , op onders taande frankeerzegel« der 
uitgif te 1930: 

T/j kurus , roodbruin. 
12;4 „ op 15 ku tus , oranje. 
20 „ „ 25 „ bruin. 
25 „ brum. 
40 „ lila. 

Bij de waardeopdrukken is het er
vallen bedrag onleesbaar g e m a a k t ( )or 
twee vierkant jes . De opdrukken zijn ;. in
gebrach t in bru in ; bij de 20 op 25 ku us 
in blauw. 

Deze zegels dienen uitslui tend voor binnenlandsch geh iik 
op de luchtroute Is tanboul Eski Chéhi r Ankara . 

U R U G U A Y . 
Pakketpos tzege l in het cijfertype van 1927: 

5 centesimos, rood. 
V E R E E N I G D E S T A T E N VAN NOORDAMERIKA. 

fWT^w^m 

htÉlMl 

■ 111 ■■» wm 

ÏAMiMitfriUUbMii 

Van de in het Ju l i nummer aangekondigde propaganda
zegels voor het eigen landsschoon zijn onders taande waaiden 
verschenen: 

1 cent, geelgroen. ( S ) . 
2 cents, vermiljoen. ( L ) . 
3 „ purper . ( L ) . 
5 „ ul t ramar i jn . ( S ) . 

De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: 
Den berg El Capitan, Yosemitevallei (Cal i fornië) . 
Grand Canyon van Arizona. 
Mount Rainier (Na t iona l Pa rk W a s h i n g t o n ) . 
Geyser in YellowstonePark (Wyoming, Montana en Idaho). 
Den heer H. Abma te Grand Rapids vriendelijk dank voor 

toezending. 

Z U I D  A P R I K A . 
Prankeerzege l s in de koerseerende teekeningen, t eks t Suid

Afrika (met verbindingsst reepje tusschen beide woorden) : 
1 penny, l i larose en zwar t . 
5 shilling, groen en zwar t . 

H e t papier toont het wate rmerk springbokkop. 
V. B. 

file:///v/ar
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ïeVcrWacThten 
^ieuu'e Uitgiften 

Oplaa^ci/fcrs,er5.j 

ASCENSION. 
De voorraad zegels in het scheepjestype, overeenkomende 

met dat van St. Helena, is op 2 Juli j.1. vernietigd. 

BELGIË. 
De heer Van Caspel te Brussel schrijft ons o. a.: 
Op grond van ingewonnen informaties kan ik berichten, dat 

van de „rouwzegels" van koning Albert geen derde uitgifte 
gemaakt wordt. De oude 75 centimes bruin worden nu overal 
opgebruikt. 

Oi) aandrang van philatelistische en andere zijde is nu toch 
weer besloten de drie in het Meinummer (blz. 93) vermelde 
pakketpostzegels — die met de post niets uitstaande hebben — 
aan het philatelistenloket te Brussel verkrijgbaar te stellen. 
In verband daarmede is het de vermelding waard, dat het 
3 francs zegel uitsluitend geschapen werd voor de verzending 
van pakketten met versehe visch van de visschershavens naar 
de afnemers. In de officieele tarieven komt van deze af
wijking echter niets voor. 

WaÉ 

l̂ e heer Van Caspel meldt ons nog op het laatste oogenblik 
hti volgende officieele nieuws. 

\ an 24 dezer tot ultimo November a.s. zullen de 75 centimes 
en 1 franc met het portret van Leopold III worden uitgegeven, 
belast met een toeslag van 25 centimes ten voordeele van het 
nationale werk voor de oorlogsinvaliden. Deze zegels worden 
verkrijgbaar gesteld aan alle postkantoren. 

Bovendien verschijnt in dezelfde teekening een speciale uit
gifte ter gelegenheid van de van 1517 dezer maand te 
houden tentoonstelling van oorlogsafstempelingen 19141918 
en welke verkrijgbaar wordt gesteld aan het op de tentoon
stelling gevestigde postkantoor. Laatstgenoemde zegels kun
nen eveneens worden gekocht van 1822 dezer aan het post
kantoor Brussel I. 

BRAZILIË. 
Ter gelegenheid van de in deze maand te Rio de Janeiro te 

houden postzegeltentoonstelling zullen vier speciale zegels 
verschijnen in de waarden 200, 300, 700 en 1000 reis, elk 
belast met een toeslag van 100 reis. 

Tot zegelbeeld is een cijfertype gekozen, dat eenige over
eenkomst'vertoont met de uitgifte van 1844. 

DUITSCHLAND (Juli 1934). 

'h il 
De plaats waar de exempla

ren met gebroken D bij de 
8 pfennig oranje in het Hin
denburgtype zich bevinden, is 
in onderstaand schema aan
gegeven (naar L' Echangiste 
Universel). 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

a a a a 
a a a a 
£L Si 8L Q, 

Si Ei Ei Si 

d d d d 
d d d d 
Si Si Si Si 

ci Si 8L Si 

a a a a 
a a a a 

Wm. 

a a a a a a 
a a a a a a 
a Si Si Si a Si 
a a a a a a 
d a a a a a 
d a a a a a 
a d d d d d 
a d d d d d 
9L ^ 9i Si a cL 

9i & Si Si Si St, 

wafel. 

a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 

Wm. 

^ Si Si Si Si Si Si 

a a a a a a a 
a a a a a a a 
a a a a a a a 
a a a a a a a 
a a d d d d d 
a a d d d d d 
a a a a a a a 
9L Si, Si Si Si 8i 3, 

a a a a a a a 
hakenkruis. 

EILANDEN IN DE EGEESCHE ZEE. 
Als „nakomertje" zal hier nog een serie verschijnen van 

acht waarden ter herinnering aan het Heilig Jaar 19331934. 
FINLAND. 
Binnenkort verschijnt een speciaal zegel in de waarde 

2 mark, ter herdenking van den lOOen geboortedag van den 
dichter Aleksis Kivi. 

FRANKRIJK. 
'^iiliii1''iE^iMiiiaiiTi'»7iiii»iiii^ L' Echo de la Timbrologie 

vestigt de aandacht er op, 
dat in het toeslagzegel van 
1928 — zie afbeelding —■ 
twee plaatfouten voorkomen 
op meer dan een plaats in 
het vel. 

De afbeelding geeft de 
verschillende types weer. 

Jl 
^'^ y-'f y-'ïï 

Bij het normale type loopen de lijntjes boven de f tusschen 
8 en 50 door; bij type 2 zijn b e i d e lijntjes boven deze 
letter onderbroken, bij het derde type a l l e e n de bovenste. 

In het vel van 50 zegels (5x10) komen deze plaatfouten 
volgens het onderstaande schema voor: 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 

Dus 26 maal type 1; 19 maal type 2; 5 maal type 3. 
Bij een nauwkeurig onderzoek blijkt, dat bij de zegels 

3, 4, 9, 14, 19, 24 van het vel de lijntjes zijn nagestoken, 
de zegels dus tot type 1 verbeterd zijn. Bij de overige heeft 
men de plaatfouten maar laten zitten. De derde kolom be
stond dus uitsluitend uit type 2, de vierde kolom slechts uit 
type 3. 

L' Echo besluit hieruit, dat type 3 50 '/r meer waard is 
dan type 1. 

Voor den liefhebber van pakketpostzegels is de mededeeling 
van belang, dat vanaf 1 dezer in het binnenlandsch verkeer 
(met Corsica) de dienst van zoogenaamde „kinderlijke" pak
ketten is geopend. Voor de verschillende gewichtsgrenzen 
zullen noodig zijn pakketpostzegels in de waarden 4, 6 en 
8 francs, welke dan ook vermoedelijk binnenkort verschijnen. 

De heer Van Caspel vestigt de aan
dacht op den vorm der C achter het 
waardegetal 50, voorkomende op het 
koerseerend vredeszegel van Frank
rijk. 

De verschillen in vorm zijn op ne
venstaande afbeelding vergroot weer
gegeven (Ie en Ile uitgifte). 

c c 
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Het loont eveneens de moeite den vorm der neusvleugels 
der afgebeelde jongedame eens aandachtig door een ver
grootglas te bekijken, waaruit wellicht het een en ander kan 
worden geconcludeerd over het gebruik van platen. 

Naar L' Echo de la Timbrologie meldt, wordt het 3 francs 
zegel (Reims) buiten koers gesteld. 

PERZIE. 
Ten vervolge op het medegedeelde in het Februari-nummer 

betreffende de a.s. jubileum-serie — 10-jarig regeeringsjubi-
leum van sjah.Pahlavi — kunnen wij, op gezag van een buiten-
landsch blad thans melden, dat zij gedrukt wordt bij de firma 
Enschedé en Zonen te Haarlem. De serie zal bestaan uit 
negen waarden, van 5 dinars tot ly, rial. Men zal er op aan
treffen verschillende allegorische voorstellingen, benevens 
kiekjes op het oude en moderne Perzië. 

SAMOA. 
Het Bulletin Mensuel meldt, dat voor dit eiland, dat gedeel

telijk onder protectoraat van Nieuw-Zeeland staat, nieuwe 
zegels zullen verschijnen met de aanwijzing „Western Samoa". 
Zulks op verzoek van de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika, die het oostelijk deel van het eiland onder hun 
protectoraat hebben. 

SARAWAK. 
De uitgifte 1932, welke kort geleden door een nieuwe werd 

vervangen, is buiten koers gesteld. Aan te nemen is, dat het 
restant zal worden vernietigd. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
Naar het Philatelic Bulletin meldt, worden van de koer-

seerende 35 cents geen nieuwe voorraden meer aangemaakt. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
De 3 cents van de nieuwe Natiohal-Park-serie zal ver

schijnen in de meer en meer in gebruik komende ongetande 
velletjes van 6 stuks, ter gelegenheid van de dezer dagen in 
Atlantic City te houden postzegeltentoonstelling met congres. 

Het voornemen bestaat binnenkort een zegel uit te geven 
in de waarde 16 cents, vertegenwoordigende het gezamenlijk 
bedrag van luchtrecht en dat van expresse bestelling. 

V. B. 

Nederland 
er Overzeescïie Gewesten 

NEDERLAND. 
Het Koningin-Emma-zegel. 

Op de tentoonstelling te Amsterdam 
was als laatste zegel in de inzending 
portretzegels van het hoofdbestuur der 
P.T.T. het nieuwe Emma-zegel te be
wonderen. Het was een ongetand 
exemplaar, dus waarschijnlijk een 
proef-afdruk. 

Het zegel, in staaldruk uitgevoerd 
en in grijszwarte kleur gedrukt, ver
toont een bijzonder mooi portret van 
de Koningin-Moeder. Vooral door de 
lichtere plek langs het profiel komt 
dit laatste goed uit. De afwerking is 
geheel in denzelfden stijl als de Willem 
de Zwijgei'- en crisiszegels, met in een 
van de bovenhoeken een gekroonde E. 

De frankeerwaarde is, zooals al bekend was, 6 cent. Over 
de toeslag vermeldt het zegel niets. Wanneer het verschijnen 
zal, is ons nog niet bekend. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

De 134 cent in grijze kleur! 
Op de lunch tijdens de Philatelistendag sprak ir. Damme 

directeur-generaal der P.T.T., over de vele verzoeken che van 
de zijde van het publiek het hoofdbestuur bereiken. Zoo was 
eenigen tijd geleden de opmerking gemaakt dat de hard 
paarse kleur van de ly, cent zegels zoo ver uit den toon viel 
op rouw-enveloppen, en werd verzocht die kleur te veranfleren, 

Binnen afzienbaren tijd zal men, rekening houdende met 
dit verzoek, de kleur van de ly, cent veranderen in L>- Ï 
de kleur van de y cent, terwijl dan deze laatste waai Ie zai 
komen te vervallen, omdat er ongeveer geen behoef', e aan 
blijkt te bestaan. 

Weer vier waarden in de nieuwe tanding. 
Van de serie f r a n k e e r zegels zijn met de nieuwe taiiding 

13y:12y, verschenen de y, 2 en \2y, cent (de laatste in 
k o n i n g i n n e type); van de p o r t z e g e l s bericht de 
heer Veen te Nijmegen ons het verschijnen van de 2."> CNT 
(oplaag N). 

Bij het vei-schijnen van het vredeszegel op 18 Mei 193o werj 
medegedeeld, dat de 12 y cent met portret van de koi ingin 
zou worden opgebruikt, maar niet meer werd aangei- aald. 
En daar verschijnt dit zegel opeens met de nieuwe tas-rling 
Het is geen oude voorraad die nog geperforeerd moest werden, 
want het plaatnummer 437 past bij de laatst-verschenc i op
lagen. De 12 y cent type Veth moet dus opnieuw bij de g( woiii 
serie zijn opgenomen. 

Plaatnummers Curacao-zegels. 
De 6 cent Nederland-Curagao verscheen met de nun,men 

7 en 8. 
De oplaag der crisiszegels. 
Volgens de voorloopige cijfers zijn van de crisispostz. ŝ 'els 

welke t.m. Juli op de postkantoren verkrijgbaar ware ', di 
volgende aantallen verkocht: 

5+4 cent: 685.827, 
6-1-5 cent: 829.387. 

De netto-opbrengst boven de frankeerwaarde bedroeg ruin 
ƒ 61.900. Deze aantallen vallen ons vei'bazend mee, gezie i het 
feit dat het „gewone publiek" de zegels niet kocht en m n 
bijna nooit op gewone correspondentie zag. 

Nieuwe oplaagletters. 
y cent I, 2 cent N, 5 cent Q, 12y cent (koningin) C. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent Q: L 447, tanding G1(13K). 
R 447, „ G\(13y). 
L 444, „ G\{lSy). 
R 444, „ G1(13K). 

437, „ Gl(13^) . 
Het nummer 437 van de 12;<; cent was al eenigen tijd be

kend van de 5 cent. 
Naar de heer Van Dongen ons schrijft hebben de zegels in 

postzegelboekjes thans ook de nieuwe tanding (1, ly, 5 ei 
6 cent). 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
y cent I: 220. 

ly cent K: 212, 213, 215. 
2 cent N: 221. 
Alles tanding G1(13K). 
2y cent O: 141. Dit nummer blijkt nog gemeld te moeten 

worden. 
Valsche luchtpostzegels van 40 en 75 cent. 
Uit het buitenland komen, naar wij aan De Philatelist ont-

leenen, vervalschingen van de beide luchtpostzegels van 1928 
met portretten van Koppen en Van der Hoop. Ze zijn ongetand 
met breede witte randen, waardoor ze al verdacht zijn. Het 
papier heeft géén watermerk, zooals bij de echte; de druk is 
zeer waarschijnlijk gewone steendruk, inplaats van offset-
druk, die een veel betere afwerking geeft. 

In de teekening van de vervalschingen zijn, bij vergelijking 
met de echte, allerlei kleine verschillen te vinden. 

Bij de 40 cent is duidelijk het gebogen eerste been van df 
eerste N van Nederland, dat bij de echte zegels recht is. D' 

6 cent M: 

12 y cent G: 
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a.ceering van bovenlip en wang is bij de valsche zegels veel 
11 inder zorgvuldig uitgevoerd. Het valsche zegel is karmijn-
10 ld, het echte vermiljoenrood. 

Bij de valsche 75 cent zijn de drie vliegmachines met hun 
si iart aan de cabine verbonden; bij de echte is er een tusschen-
ri'iaite. Ook hier is de arceering om oog, neusvleugel en mond 
VI til te grof of ontbrekend. Het dunne witte lijntje, dat boven 
de waardecijfers over de heele breedte van het zegel loopt, 
is- bij het valsche exemplaar op verschillende plaatsen onder-
fa' )ken. De kleur is geelgroen; het echte zegel is groen. 

Een tijd geleden waarschuwde L' Echo de la Timbrologie 
te;en ongetande vervalschingen van allerlei zegels, w. o. ook 
N >derlandsche. Wij noemden toen o. a. het Indische Java-
A' stralië-zegel. Misschien hooren de beide bovengenoemde 
v(. valschingen ook daarbij. 

NED.-INDIE. 
Het Emma-zegel verschijnt 15 September. 

Wij zijn in staat, hierbij reeds de 
afbeelding te geven van het Indische 
t.b.c.-zegel met het portret van konin
gin Emma. Het zegel verschijnt op 15 
September, dus iets later dan oorspron
kelijk het plan was; het is verkrijgbaar 
tot en met 24 October. De frankeer-
waarde is 12 J4 cent, de toeslag be
draagt 2)4 cent. 

Het zegel is uitgevoerd in roto-
gravure-druk; de teekening komt op de 
landsnaam en de waarde na overeen 
met die van het Nederlandsche zegel. 
Dezelfde overeenkomst en verschillen 
dus als bij de Willem de Zwijger-zegels. 

Het zegel is o. i. buitengewoon mooi van teekening en uit
voering, een van de mooiste zegels die wij tot dusver bezitten. 
De kleur is sepia (donkergrijsbruin). Op de zijranden der 
vellen komen telcijfers voor; velgrootte en overige randdruk 
zijn ons nog niet bekend. 

De zegels hebben de nieuwe kam tanding voor dit formaat: 
13; 14. 

Deze zegels zijn van 15 September tot en met 24 October 
d.a.v. ook aan de verzamelaarsloketten hier te lande verkrijg
baar gesteld. 

De toeslag komt ten goede aan de te Batavia gevestigde 
Stichting Centrale Vereeniging tot bestrijding der tuberculose 
in Ned.-Indië. 

De zegels zijn tot ultimo Maart 1935 geldig voor frankeering. 

De Stichting Centrale Vereeniging tot bestrijding der tuber
culose in Ned.-Indië (S.C.V.T.) deelt ons mede, dat bij be
stelling van Indische „Emma-zegels" bij het hoofdbestuur van 
de stichting, te Batavia-Stad, de zending gefrankeerd wordt 
met één of meer der bestelde Emma-zegels en dat daarvoor 
een speciale herinnerings-enveloppe zal worden gebruikt, ont
worpen door het reclame-bureau A. de la Mar A.zn., te Wel
tevreden. 

De zegels moeten dan worden besteld bij den heer N. Hoek
stra, secretaris van de Stichting Centrale Vereeniging tot 
bestrijding der tuberculose in Ned.-Indië, p /a Factorij, te 
Batavia-Stad. 

De bestelling dient vergezeld te zijn van het bedrag der 
bestelde zegels, evenals van de opgave of de zegels gestempeld, 
dus op speciale enveloppen, of ongestempeld moeten worden 
geleverd. 

CURACAO. 
Deze kolonie is op het gebied der poststukken een land der 

verrassingen. Opnieuw duikt weer een enveloppe op, waar
van het bestaan misschien wel werd verondersteld, maar waar
van tot heden mij nog geen stuk werd voorgelegd. Het is een 
couvert met den waardestempel van 12^4 cent blauw, for
maat d (152 bij 125 mm.), uitgifte 1914, d. w. z. binnenzijde 
grijsgroen gemarmerd. Van deze uitgifte is wel bekend de 
enveloppe van 5 cent en gecatalogiseerd als nr. 5, maar niet 
die van 123^ cent. Het voor mij liggende stuk werd op 
10 Juni 1912 te Curagao gepost en 1.7.1912 te Delft bij 
Hillen's Sigarenfabriek bezorgd. Hieruit blijkt tevens, dat het 
jaar van uitgifte in den catalogus, 1914, niet juist is; dit 
moet vrij zeker 1912 zijn. Het aan de binnenzijde grijsgroen 
gemarmerde papier was in Nederland reeds in 1909 in gebruik 
en bleef tot 1912, in welk jaar in ons land verschenen de 
couverten van binnen ultramarijn gegolfd. Ik neem aan dat 
deze enveloppe, die zoolang onbekend bleef (tout comme 
chez nous) zeer zeldzaam is; het zou mij interesseeren of 
reeds een ongebruikt exemplaar in verzamelaarshanden is. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik tevens op te merken 
dat de jaren van uitgifte 1913 (bij env. 3 en 4) en 1914 (bij 
env. 6 en 7) niet juist zijn. 

Ik bezit van nr. 4 een gebruikt exemplaar, gepost te 
Curagao 16.1.1912, van nr. 7 I een stuk, gepost te Curagao 
1.12.1913; mijn oudste stuk van nr. 7 II is 23.5.1914. Ik zou 
hieruit wel de conclusie willen trekken, dat 7 I ook wel 
zeer kort in omloop is geweest, en misschien wel zeldzamer 
dan 7 II, ofschoon men deze zeer weinig aangeboden krijgt. 

Edam. 

BELGIË. 

W. P. COSTERUS P.zn. 
BUITENLAND. 

Behalve de in October 1933 en Januari 1934 gemelde 
reclame-opdrukken meldt men mij nog een groote reeks der
gelijke maaksels. Daaronder zijn ^r zelfs van buiteiilandsche 
firma's met oplagen van 1 millioen. De meeste opdrukken 
beperken zich tot 100000 stuks. De voorstellingen zijn meestal 
in 2, een enkele maal in 3 of 4 kleuren gedrukt. De kaarten 
zijn tegen nominale prijzen aan de philatelistenloketten en 
uit de automaten te koop. In het volgend nummer wordt hier
op teruggekomen. 

DANZIG. 
Bij gelegenheid van den 40en Duitschen Philatelisten- en 

Hen Bondsdag, welke van 3 tot 5 Augustus plaats vond, werd 
een ambtelijke briefkaart van 10 pf. groen (wapen) uitge
geven met links een portret van Joh. Hevelius, Danziger raads
heer en astronoom, dat met den tekst in rood gedrukt is 
Daarnevens verscheen een privaatkaart van 5 pf. oranje 
(wapen) met aan de achterzijde een afbeelding van Danzig 
met een koggeschip. De tekst vermeldt het doel van de uit
gifte. 

DUITSCHLAND. 
De reeks prentbriefkaarten wordt ijverig voortgezet. Thans 

verscheen de 50e oplaag met 9 verschillende kaarten; de 51e 
en 52e zijn eveneens gemeld, elk met 5 verschillende afbeel
dingen, doch elk in 4 typen, hetgeen dus per oplaag 20 stuks 
maakt. Vanuit Berlijn verneem ik de veronderstelling dat het 
daarmede voor dit jaar wel uit zal zijn. 

Naar aanleiding- van de Nürnbergsche partijdag is een 
briefkaart van 6 pf. uitgegeven. In den stempel de Nürn
bergsche keizerburcht; .in den rechterbovenhoek het cijfer 6, 
onderaan in twee regels in gothisch schrift Deutsches Reich. 
Nagenoeg de geheele linkervoorhelft van de kaart is inge-

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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nomen door een gestaalhelmden S.S.-man, die in de linker
hand een standaard met het hakenkruis vasthoudt. Daar
achter zijn nog drie vlaggen te zien. Deze teekening is ont
worpen door een teekenaar genaamd Schweitzer. 

De briefkaarten van 5 en 6 pf. krijgen gedurende korten 
tüd een rouwrand, wegens den dood van president Von 
Hindenburg. 

HONGARIJE. 
Volgens Die Ganzsache wordt een briefkaart van 6 f. geel

groen op zeemkleurig karton in de bekende uitvoering gemeld 
met drukmerk 1934, welke zooals de aanduiding Ara 6 filler 
aangeeft geen toeslag voor papier vergt. Gevraagd wordt of 
iemand die kaart mét papiertoeslag kent en die ter inzage 
zou willen zenden. 

NOORWEGEN. 
De briefkaart van 15 + 15 ö. bruin op wit karton met 

wapenleeuw in klein formaat is verschenen. 

NEDERLAND. 
Van 8 t.m. 27 Augustus 1934 stempelden Amsterdam C.S.. 

Rotterdam en 's-Gravenhage links van den datumstempel 
4-regelig 20-27 AUG. / NEDERL. ' / REISWEEK / LAGE 
TARIEVEN en links daarvan 3 zwaluwen. 

Op enveloppen van het Centrale Postgirokantoor komt de 
bekende 2-regelige tekst in omlijsting BEVORDER HET / 
POSTGIROVERKEER nu ook voor als continueerend machine-
stempel. 

J. H. K. — De door u bedoelde stempel LAREN. P. G. in 
Egyptische letters was, in tegenstelling met het in het door u 
bedoelde tijdschrift vermelde, reeds lang bekend. De heei 
Vellinga rangschikt dien stempel terecht in zijn werk „De 
poststempels van Nederland" onder de bestelhuisstempels (zie 
blz. 71 C. Bestelhuizen.). Ik bezit dien stempel o. a. in groenen 
inkt op een briefkaart waar ook de kleinrondstempel Deventer 
18 Apr 77 op voorkomt. 

NEDERLAND. 

Francotyp. 
Wie kan melden de volgende reeds lang gezochte Francotyp-

nummers: 415, 430, 459, 467, 474, 475, 477, 481, 482, 486 en 
497? Ook opgave van nog niet gemelde wijzigingen in cliché's 
enz. wordt steeds zeer op prijs gesteld! 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Machine 115 III. 
Terwijl eenige jaren geleden de dunne waardecijfers uil de 

Prancotyp-machines model A door dikke werden vervangen, 
zijrv in Augustus in deze machine van de Assurantie-Maat
schappij „De Nederlanden van 1845" de oorspronkelijk dikke 
cijfers door dunne vervangen. Afzenderscliché enz. b! ven 
onveranderd. 

Machine 143 II. 
Sinds einde Juli maakt de Friesche Coöp. Zuivelexp )rt-

vereeniging propaganda voor melkbrood met een cliché Luks 
van den datumstempel: Eet melkbrood! / DOE EEN DAA'J, / 
DIB NEERLAND'S / WELVAART BAAT. 

Machine 208 II. 
Medio Juli of eerder werden in deze machine van „De "i ele-

graaf" alle cliché's vernieuwd. De voornaamste onders<hei-
dingskenmerken zijn: in den datumstempel werden de hoekige 
letters A van Amsterdam thans met spitse koppen, in ien 
waardestempel werd het oog van de R van Nederland eel 
grooter, het machinenummer werd belangrijk grooter ei de 
karteltjes der omranding van het Speurder-eliché ziJn thans 
platter dan bij type I. 

Machine 317 V. 
Op een aantal drukwerken, begin Juli verzonden door ..In

spector" te Groningen, werden afdrukken van deze mac! ine 
geplaatst met als nieuw cliché links van den datumster, pel 
eenige concentrische cirkels, voorzien van scherp uitstekt ide 
punten met in den binnensten cirkel: INSPECTOR / HOL
LAND / GRONINGEN. 

Machine 326 III. 
Sedert begin Augustus maakte de Ned. Reisvereeniging in 

haar machine propaganda voor de reisweek met een cli'̂ hé 
links: N.R.V. / NEDERLANDSCHE REISWEEK / 20-27 
AUGUSTUS / 1934. 

Machine 445 V. 
De reeds gemelde cliché's werden in een andere combii' tie 

l?ebruikt: tusschen de stempels het cliché met „Postbus" tnz. 
(type I i n , links dat met Fifty-Fifty (type IV). 

Machine 460. 
Model C3B, in gebruik geweest bij de N.V. Nederlandsche 

Commercieele Discontobank te Amsterdam-C. Tusschen de 
stempels in dubbelen cirkel het monogram NCDB. Op 22 
Augustus j.1. is deze N.V. echter in staat van faillissement 
verklaard, waarmede dus het gebruik der machine waar
schijnlijk is vervallen. 

Machine 466. 
Model C4, sedert 31 Januari 1934 in gebruik bij de fiima 

S. J. van Essen te Amsterdam-C. Tusschen de stempels .en 
vijfpuntige ster, waaroverheen VAN ESSEN / REPTIbE-
TANNERS / AMSTERDAM. 

Machine 470 II. 
Het Informatiebureau voor Advocaten heeft in April het 

cursieve cliché iva in zijn machine vervangen door eenzelfde 
in groote blokletters IVA. 

Machine 485 II. 
Eind Juli werd de C3B-machine der Gerofabriek te Zeist 

vervangen door een van het grootere C4-model. 
Machine 489. 
Model C3B, sedert 1 Juli 1934 in gebruik bij de Neder

landsche Jeugdherberg Centrale te Amsterdam-C. Tusschen 
de stempels m driehoek met dubbele omlijsting N / JHC, 
daaronder PL. FRAN SCHELAAN 14 / AMSTERDAM C. 

Machine 490. 
Model C3B, sedert 20 Juli 1934 in gebruik bij de firma 

Carel Boll te Oldenzaal. Tusschen de stempels METANOL / 
(drie sterren in een rechthoek) / IMPORTEUR / CAREL 
BOLL. Links van den datumstempel: ZOO START U / (af
beelding van een mannetje, die een snel wegschietende auto 
nakijkt) / MET / METANOL / MOTOROLIE. 

Baarfraukeering. 
Nadat te 's-Gravenhage gedurende meer dan 3 jaar steeds 

dezelfde stempel in de machine voor de baarfrankeering ge
bruikt was, is thans in de maand Augustus een ander type 
erin geplaatst, n.1. met open sterren (type XX volgens de lijst 
van dr Benders). 

Volgens een door dr. Bendei s verkregen informatie stem
pelt ook de baarfrankeeringsmachine van Utrecht-Station met 
losse waardecijfers, waarvan aanwezig zijn de 1'/,, 2, 2'A, 3, 
4'A, 5, 6, 734 en 10 cent. Onbekend zijn nog 2, ^'A, TA en 
10 cents afdrukken. 
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HET MAANDBLAD EN HET GEDENKBOEK 
BEIDE BEKROOND TE AMSTERDAM. 

Het is ons aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen, 
dat op de Nationale Postzegeltentoonstelling, gehouden te 
Amsterdam van 6—9 September 1.1., aan het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie en aan het zoogenaamde „Jubileum

boek" elk een VERGULD ZILVEREN MEDAILLE werd 
toegekend. ' 

RAAD VAN BEHEER. 
Najaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e 
op Zondag 30 September 1934, des voormiddags te 11 uur, in 
het hotel „Terminus", tegenover het station, te 'sGravenhage. 

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigingssecretarissen en adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij v ó ó r d e n 
5«'n d e r m a a n d aan de administratie toe te zenden en 
to'.h niet den uitersten termen van inzending af te wachten. 
A! wat na den .'jen ontvangen wordt, zal in den regel tot het 
v o l g e n d n u m m e r moeten bewaard blijven. (In bij
zondere gevallen kan door adverteerders van dezen inzendings
tc! mijn worden afgeweken). 

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

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Statuten van de Wallermedaille. 
Artikel 1. 

Oe Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegel
\czamelaars wenscht, door toekenning van een Waller
iL.dailIe met diploma diegenen te beloonen, die zich ver
('onstelijk hebben gemaakt voor de philatelie in het algemeen 
er (of) voor den Bond in het bijzonder. 

Art. 2. 
Oeze Wallermedaille vertoont aan de voorzijde de beeltenis 

van den heer P. W. Waller, omgeven door het randschrift 
„Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars" en „Wallermedaille". Op de achterzijde leest men 
de woorden: „Wegens bijzondere verdiensten aan (naam en 
voorletters van den begiftigde, met jaar, waai'op zulks is 
geschied)", omgeven door een krans van lauwer en eiken
loof. De medaille is een legpenning, wordt verleend in dof 
zilver en heeft een middellijn van zes centimeter. De stempels 
zijn het eigendom van den Bond. 

Het diploma bestaat uit een bronzen plaquette van 7 bij 
5 centimeter en vermeldt — zeer in het kort — de reden (en), 
waarom de toekenning van de medaille is geschied. Medaille 
O!' diploma bevinden zich in éénzelfde étui. 

Art. 3. 
Toekenning van deze medaille geschiedt door het Bonds

■jestuur, waartoe minstens vijf van de zeven stemmen der 
ïiondsbestuursleden vóór moeten zijn uitgebracht. 

De bij den Bond aangesloten vereenigingen kunnen, schrif
telijk, met redenen omkleede voorstellen tot toekenning dezer 
medaille bij het Bondsbestuur indienen. 

Art. 4. 
Het aantal der jaarlijks toe te kennen medailles met 

diploma's is onbegrensd. De toekenning geschiedt bij voor
keur ter gelegenheid van den Bondsverjaardag (26 Juni). De 
uitreiking geschiedt door den Bondsvoorzitter of diens plaats
vervanger, bij voorkeur tijdens de jaarlijksche Bonds
vergadering. 

Art. 5. 
De Bond legt een ,,Gulden Boek" aan, waarin de namen en 

portretten worden opgenomen dergenen, die met deze Waller
medaille zijn begiftigd, vermeldende tevens de data waarop 
en de reden (en) waarom zulks is geschied. Dit boek wordt op 
elke jaarlijksche Bondsvergadering ter bezichtiging der aan
wezigen gesteld. De namen en portretten der begiftigden, 
met de reden (en), waarom de toekenning is geschied, worden 
in het blad, dat de Bond als zijn orgaan heeft aangewezen, 
bekend gemaakt. 

Art. 6. 
De besprekingen in het Bondsbestuur aangaande toekenning 

van deze Wallermedaille en de betrekkelijke notulen zijn 
geheim. De notulen worden, onderteekend door den voorzitter 
en den tweeden secretaris, in het Bondsarchief opgelegd. 

Art. 7. 
Verandering dezer statuten kan slechts geschieden in de 

jaarlijksche Bondsvergadering of in een daartoe opzettelijk 
geconvoceerde Bondsvergadering, indien een meerdeTheid van 
minstens drie vierden der uitgebrachte stemmen zich daar
vóór verklaart. 

Aldus opgemaakt in de Bondsvergadering van 8 September 
1934 te Amsterdam. 

De Ie secretaris, 
W. G. ZWOLLE. W. 

De voorzitter, 
P. COSTERUS P.zn. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Waarn. secr.: H. J. BOEKEN, Bas Backerlaan 11, Apeldoorn. 

J. H. ALBRECHT t 
Aan den vooravond van de feestelijke herdenking van 

het 50jarig bestaan van de Nederlandsche Verecniging 
van Postzegelverzamelaars, werd deze smartelijk ge
troffen door het heengaan van haren secretaris, den 
heer J. H. Albrecht, te Nijmegen. 

De overledene, die in 1929 als opvolger van den heer 
dr. A. van Dam tot lid van het hoofdbestuur werd 
benoemd, had eerst bezwaar gemaakt om daarin zitting 
te nemen en het werk van dr. Van Dam voort te zetten, 
meenende dat te veel werkzaamheden aan deze functie 
verbonden waren. Toen men er echter in geslaagd was 
de bezwaren bij hem te overwinnen en hij besloot dit 
veel omvattende werk op zich te nemen, heeft hij de 
voetsporen van zijn voorganger gedrukt en is vol ijver 
en met groote accui'atesse als secretaris opgetreden. 

Reeds als bestuurslid van de afdeeling Nijmegen had 
hij de belangen van onze Vereeniging behartigd en 
gedurende de laatste jaren was hij voorzitter en tevens 
sectiehoofd voor de rondzendingen dezer afdeeling. 

Aangenaam in den omgang, heeft hij vele leden tot 
vrienden gemaakt, die met leedwezen zijn heengaan 
vernamen, doch zij zullen ongetwijfeld een mooie her
innering aan hem blijven behouden en dankbaar ge
denken hetgeen hij voor de Nederlandsche Vereeniging 
heeft gedaan. 

H. J. BOEKEN J.zn. 

Bekendmaking. 
Wegens overlijden van den secretaris, den heer J. H. 

Albrecht, zal het secretariaat voorloopig worden waargenomen 
door ondergeteekende, aan wien men verzocht wordt alle cor

respondentie te richten. 
H. J. BOEKEN, 

Bas Backerlaan 11, Apeldoorn. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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B E G R O O T I N G 1 9 3 5. 

ONTVANGSTEN. UITGAVEN. 

Hoofdstuk I. — L e d e n . 
A.rt. 1. Contributiën ƒ3910,— 

„ 2. Entreegelden . . . . . . . . 70,— 

Hoofdstuk II. — D i v e r s e n . 
Art. 1. Advertentiën Jaarboek . . . . f 35,— 

„ 2. Verkochte Handboeken . . . . - 25,— 
„ 3. Toevallige baten - 80,— 

Hoofdstuk 3. — V e r k o o p . 
Art. 1. Winst ƒ 75,— 

ƒ 3980,-

80,-

75,— 

ƒ 4135,-

Aldus vastgesteld, 16 Juni 1934. 

De voorzitter, 
L. VAN ESSEN. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER. 

De financieele commissie: 
mr. VAN SCHILFGAARDE. A. G. V. VAN DER SCHOOREN. A. G. FERF. 

Toelichting begrooting 1935. 
De post contributiën is geraamd naar een ledental, opge

geven door den secretaris. Alle posten zijn onveranderd, be
halve kosten voor het vereenigingsorgaan en jaarboekje. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Hoofdstuk I. — A l g e m e e n e u i t g a v e n . 
1. Reis- en verblijfkosten bestuur . ƒ 150,— 
2. Lokaalhuur - 30,— 
3. Porti, secretariaat en archief . . - 400,— 
4. Algemeene vergadering . . . . - 100,— 

ƒ 680 -
Hoofdstuk II. — B i b l i o t h e e k . 

1. Onderhoud f 40,— 
2. Aankoop - 25,— 
3. Berging - 100,10 
4. Assurantiepremie - 5,80 
5. Leescirkel - 100,— 

270 90 
Hoofdstuk III. — A f d e e l i n g e n . 

1. Retributie f 600,— 
600— 

Hoofdstuk IV. — M a a n d b l a d ; 
1. Kosten van het vereenigingsorgaan 

na aftrek opbrengst advertentiën, 
abonné's, enz f 1700,— 

1700, -
Hoofdstuk V. — D i v e r s e n . 

1. Jaarboek f 300,— 
2. Propaganda - 10,— 
3. Lidmaatschap Ned. Bond . . . - 300,— ■ 
4. Verloting pr. mem. 

610,-~ 
Hoofdstuk VI. — B u i t e n g e w o o n . 

1. Tentoonstellingsfonds . . . . pr. mem. 
pr. meri. 

Hoofdstuk VII. — O n v o o r z i e n . 
1. Onvoorzien ƒ 274,10 

274, O 

ƒ 4135,-

Nieuwe leden. 
J. J. Antonietti, gep. O.-I. ambtenaar. Goudsbloemlaan 49, 

Den Haag. 
A. van der Kar, accountant, Roemer Visschei-straat 8, Am

sterdam, W. 
(Nummers later op te geven). 

Aanmeldingen. 
ir. M. H. Fuchslin, Deterdingboulevard, Tjepoe (Java). 
Th. K. Roqué, Slamatpark 3, Malang (Java). 
J. A. Voorthuis, p /a Javasche Bank, Malang. 
B. R. Pietersen, Van Oldenbarneveldtstraat 2, Zandvoorl. (Lid 

,,0p Hoop van Zegels"). 
Adreswijzigingen. 

280. A. M. W. Bussemakei', Stadhouderslaan 21, Soerabaja 
(Java). 

625. J. C. Boomer, Tangeran, bij Batavia. 
305. A. J. C. Tijdgat, Ondern. Pengadjaran, Paree (Java). 
531. H. G. van Os, Hotel Daendels, Batavia, C. ((Correspon

dentie p/a K.P.M.). 
910. J. S. G. Loncke, Columbusstraat 192, Den Haag. 
658. F. C. van de Poel, p /a mevr. Verleur, Weeresteijnstraat 

97, Hillegom. 
279. W. J. Hofsté, Thee-ondern. Pagar Djawa, p.k. Pemalang 

Siantar (S.O.K.). 
801. B. C. Akkerman, Amberboomstraat 57, Den Haag. 
556. G. R. Wartena, Batoedjadjar, bü Tjimahi (Java). 
870. R. E. P. Maier, 2e Oosterparkstraat 234, Amsterdam. 
282. J. A. W. van Kluijve, Van de Brandelerkade 4, Leiden. 
981. dr. J. H. van den Burg, Jacob Catslaan 14, Amersfoort. 
243. Th. Muijs, Pelikaanlaan 27, Soestdijk. 

37. J. E. Edie, p /a den heer H. C. B. Weijerman, Proi. 
Broekemalaan 12, Utrecht (Tuindorp). 

719. C. J. W. Westhoff, Obrechtstraat 244, Den Haag. 
954. W. A. van der Noordaa, Klaten (Java). 
744. B. J. Suermondt, Hotel der Nederlanden, Batavia, C. 
858. E. M. Croockewit, Gevers Deijnootweg 126a, Den Hac -; 

(Scheveningen). 
449. A. Schoufour, Schermlaan 41a, Rotterdam. 

Overleden. 
850. J. E. Hamming. 520. J. H. Albrecht. 
596. A. C. van der Wijst. 

Afdeeling Nijmegen. 
Op 28 Augustus 1.1. overleed te Nijmegen de heer J. H. 

Albrecht, sedert 6 Maart 1920 voorzitter der afdeeling 
Nijmegen. 

Bij de crematie-plechtigheid te Westerveld op 1 September 
waren o. m. de voorzitter der Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, de heer L. van Essen, benevens de 
bestuursleden der afdeeling Nijmegen, aanwezig. De heer Van 
Essen schetste den overledene in gevoelvolle woorden als 
iemand met buitengewone werkkracht voor onze Vereeniging, 
maar bovenal als goed vriend en mensch. 

Met even groote waardeering van zijn persoon namen daar
na nog verschillende woordvoerders afscheid van hun vriend 
Albrecht. 

Ook voor onze afdeeling valt het afscheid zwaar, doch wij 
allen zullen den persoon van onzen voorzitter steeds in onze 
herinnering doen voortleven. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
le Secret.: J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastr. 25, Breda. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maan
dag 27 Augustus 1934, in de bovenzaal van de „Beurs 
van Breda", te Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerug, opent de vergadering en 
verwelkomt de 36 aanwezige leden. De notulen van de vorige 
ïergadering worden goedgekeurd, waarna de heer Papas-
sotii'iou met algeemene stemmen als lid wordt aangenomen. 

Ingekomen ia een schrijven van het hoofdbestuur der P.T.T., 
waarin medegedeeld wordt, dat, tengevolge van het geringe 
gebruik, dat ervan gemaakt wordt, het phliatelistenloket te 
Roosendaal is opgeheven met 15 Augustus j.1. Van het hoofd
bestuur der P.T.T. te Bandoeng zijn kavelbeschrijvingen van 
den op 13 December a.s. te houden openbaren verkoop van 
gebruikte frankeeregels ingekomen. (Bij ondergeteekende 
verkrijgbaar). 

Daarna wordt de Bondsagenda besproken. De heer Smeul-
ders drukt er zijn spijt over uit, dat er dit jaar geen congres 
gehouden zal worden, hetgeen best mogelijk ware geweest, 
daar de geheele Bondsagenda binnen het uur afgehandeld 
kan zijn. 

DP heer dr. Gommers houdt daarna een vervolg-causerie 
over „Studie over postzegels" en verzoekt zijn voorbeeld eens 
na 1e volgen. De vergadering dankt hem door een warm 
app'.aus. 

Ten slotte volgt de verloting, welke vergroot wordt door 
schenkingen van de beeren Boks, Jordens, Martens, Rosman, 
Smit en Walravens, waarvoor dank wordt gezegd. Na rond
vraag wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Verzoek. 

De administrateur der rondzendingen verzoekt den leden 
om inzending van boekjes voor de afdeeling Nederland en 
Koloniën, daar zijn voorraad hiervan geheel is uitgeput. 

Nieuw lid. 
200 (E.). Spiron Ch. Papassotiriou, Alopekisstreet 12, Athene. 

Bedankt als lid. 
242. K. H. Rentes, te Scheveningen. (V). 

Candidaat-lid. 
F. A. J. van der Meer, hoofd der school, Diessen bij Tilburg. 

("Voorgedragen door A. J. J. Wolterbeek, te Breda). 
Adreswijzigingen. 

'V.i\ S. J. H. Breukel, thans Djember (Java). 
1 A. Michielsen, thans Julianalaan 23, Oegstgeest. (V). 
41. dr. L. J. van de Pol, thans Ruusbronlaan 23, Eindhoven. 

(III). 
1. A. M. F. L. Povel, thans Stadhouderslaan 149, 's-Gra-

venhage. (Van VII naar V). 
154. Frans Swerts, thans Oostenstraat 32, Antwerpen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 24 September 1934, des 

avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", 
te Breda. 

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

Bedankt als lid. 
J. I. M. Pauwels, Amsterdam. 
A. D. Brandts, Amsterdam. 
Greg. Bibérian, Nice. 

Adresveranderingen. 
P. Dahlen, Amstel 84, Amsterdam, C. 
A. Volmer, Apollolaan 111, Amsterdam, Z. 
J. Quérido, Amsteldijk 97 I, Amsterdam, Z. 
C. Psijlander-Weimer, Torenlaan 43, Blaricum. 

Candidaat-lid. 
L. Gemmeken, Lampedjie (Djember). (Voorgesteld door ^ 

Manuhutu). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 22 September 1934, de-̂  
avonds te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 29 September 1934, de 
avonds te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Utrechtsche Phiiatelisten-Vereeniging, te Utrecht 
Secretaris: H. VAN RIEZEN, Rijnlaan 230, Utrecht. 

In memoriam 
J. J. STOKMANS, 

t 3 Augustus 1934 te Bussum. 
ALBERT NIEUWENHUIJZEN, 

semi-arts, 
t 13 Augustus 1934 te Utrecht. 

Bij de begrafenis van den heer A. Neiuwenhuijzen op de 
Eerste Algemeene Begraafplaats te Utrecht op 16 Augus
tus j.1., wat de U. Ph. V. officieel vertegenwoordigd door een 
deputatie, bestaande uit den voorzitter W. G. de Bas, den 
penningmeester H. F. J. Kaub en het sectiehoofd C. Deenik. 
Behalve deze officieele afvaardiging gaven tal van bestuurs-
en werkende leden der U. Ph. V. door hun tegenwoordigheid 
van hun belangstelling blijk. Aan de geopende groeve werd 
— namens de U. Ph. V. — het woord gevoerd door den voor
zitter W. G. de Bas. Spreker herinnerde aan het feit, dat 
ten derden male binnen een half jaar tijd de U. Ph. V. voor 
eeuwig afscheid neemt van een harer leden. Waren dat de 
eerste twee malen bedaagden, thans droeg men iemand ten 
grave, die het culmunatiepunt van de levensbaan nog niet 
had bereikt. Onder culmunatiepunt verstond spreker niet al
leen het hoogtepunt in jaren, maar ook het geestelijk hoogte
punt, de kroon op ingespannen studie en het huwelijksgeluk 
na een verloving. Spreker schetste den overledene als een 
ijverig lid, die zelden een vergadering oversloeg en — in gezel
schap zijner verloofde — 's Zaterdags middags vaak in 
„Europe" aan ons beurstafeltje verscheen. Nieuwenhuijzen 
was bezield met de idealen der jeugd, waarom hij te benijden 
was, want jeugd zonder idealen is dor. Hij kwam rond voor 
die idealen uit en verdedigde ze met vuur. Hij was een eerlijk 
man. Ook om zijn strijdlust was hij te benijden, omdat strijd
lust behoort bij de jeugd en jeugd zonder strijd slap is. Toch 
heeft de wijze, waarop deze overledene zijn ideeën voorstond, 
nimmer geleid tot eenige disharmonie, wat karakteristiek is 
voor een vereeniging, waarin de leden zoo zeer verschillen 
in leeftijd en maatschappelijke positie. Spreker herinnerde 
er aan, hoe de overledene nog kort geleden het plan opperde, 
na zijn arts-examen, eenige blanco albums aan te schaffen, 
om zijn geheele collectie opnieuw op te zetten en hoe — juist 
dezer dagen — een lang begeerd zegel van het Saargebied 
voor hem beschikbaar was gekomen. Mogen zijn verwanten 
en zijn bruid troost vinden in de overgroote belangstelling om 
deze groeve, getuigende hoezeer de overledene reeds op jon
gen leeftijd werd gewaardeerd. De voorzitter eindigde met 
een namens de U. Ph. V. uitgesproken: „Rust zacht — rust 
in vrede!". 

Ballotage. 
mevr. Lebret-Tengbergen, Pieter Breughelstraat 2, Utrecht. 
F. Sijnhorst, Blauwkapelscheweg 17, Utrecht. 
J. Muller, Zadelstraat 38 bis, Utrecht. 
W. A. Ultee, Zadelstraat 38 bis, Utrecht. 
J. van der Horst, Kwartelstraat 49, Utrecht. 

Overleden. 
J. J. Stokmans, Bussum. 
A. Nieuwenhuijzen, Utrecht. 

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGE> 
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Bedankt. 

D. J. Smits, Srevetstraat 3, Utrecht. 
J. W. P. Daams, Coehoornstraat 58, Hilversum. 

Afgevoerd als lid. 
H. J. Meessen, Berlijn. 

Adreswijziging. 
H. van Riezen wordt Rijnlaan 230, Utrecht. 

Bekendmaliing. 
De beer J. G. Raatgever stelt alle leden der U. Ph. V. in de 

gelegenheid, eiken Donderdag van 7-9 uur te zijnen huize. 
Sternstraat 1, Utrecht, boekjes in te zien en in ontvangst 
te nemen. 

De heer H. P. J. Kaub, onze penningmeester, verzoekt den 
buitenleden vriendelijk hun contributie over 1934-1935 te wil
len gireeren op zijn nummer 36991, liefst zoo spoedig mogelijk. 

'Dit bespaart hem veel arbeid en oponthoud. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 18 September 1934, des 

avonds te 8 uur, in restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, 
Utrecht. 

Ledenvergadering op Dinsdag 25 September 1934, des 
avonds te 8 uur, in Hotel de 1' Europe, Vreeburg, Utrecht. 

Agenda. 1. Notulen. 2. Jaarverslag van den secretaris. 
3. Ballotage. 4. Veiling. 5. Verloting. 6. Rondvraag. 

Hiui^'sche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenliajie. 
Secretaris: A. STARINK jr.. Van Merlenstraat 89, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
J. Ae. Ramondt, Raamweg 34, Den Haag. 
,Louis Juliai'd, Rue Emile Claus 12, Brussel. 
Kaj. Hallberg, 01e Borehsvej 49, Kopenhagen. 

Adres^ eranderingen. 
E. Marcar wordt Buitenruststraat 23, Voorburg. 
J. L. Deumens wordt Bosschestraat 65a, Den Haag. 
H. P. Verschuur wordt hoofdofficier van adm., Departement 

van Marine, Batavia, C. 
mevr. ds. E. Kuijlman wo)'dt Reinkenstraat 66, Den Haag. 
A. Starink jr. wordt Van Merlenstraat 89, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 27 September 1934, des avonds 

te 8K uur, in café „The Corner", Anna Pauwlownastraat, 
Den Haag. 

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

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 22 
Augustus 1934, in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, Groen-
markt, Den Haag. 

Bij afwezigheid van den voorzitter, den heer Reijerse, wordt 
de vergadering door den heer Van Leijden gepresideerd. Aan
wezig zijn 44 beeren en 1 dame en 2 introducé's, die door 
den voorzitter welkom worden geheeten. Bericht van ver
hindering hebben gezonden de beeren Rcijerse, Van Rest, Van 
der Willigen en Sierig. 

Zegels voor de verloting zijn ontvangen van de beeren 
Verhoeff, Van den Houwen en blanco boekjes van den heer 
Melsert. Een ingekomen schrijven zal op de volgende verga
dering worden behandeld. De notulen worden onveranderd 
vastgesteld. De candidaat-leden worden aangenomen met 40 
stemmen voor, 3 blanco en 2 van onwaarde. Bij de verloting-
krijgt de heer Van Bemmclen den eersten prijs. Hierna veiling. 

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

In verband met het naderende winterseizoen wekt de voor
zitter de leden op, om op de komende vergaderingen eens 
hun verzameling ten toon te stellen of een lezing te houden. 
Op de volgende vergadering zal de heer Eckhardt zijn stempel-
verzameling medebrengen. 

Bij de rondvraag la-ij gen de beeren Kirchner, Vos en Eek-
hardt het woord. Laatstgenoemde deelt mede, dat aan zeer 
veel postkantoren in Duitschland de „Kolonialgedenkjahr". 
zegels niet meer te verkrijgen zijn. Hierna sluiting. 

J. H. V. .1 V. 
Nieuwe leden. 

578. dr. R. Rodenburg, Mr. P. J. Troelstraweg 4, Leeuwarden. 
652. K. Babajeff, Jac. Mosselstraat 97, Den Haag. 
653. H. Swart, Noordersingel 44, Leeuwarden. 
654. jhr. A. B. Goldman, Van Hoornbeekstraat 59, Den Haag, 
655. W. F. Bonman, Borneostraat 12 rd., Dordrecht. 
656. L. C. Strous, Adr. van Bleijenburgstraat 7 rd., Dordrucht 

Bedankt. 
29. F. Haffmans, Helden. 

634. A. de Wolff, Den Haag. 
Candidaat-leden. 

J. H. Koopman, Morschweg 27, Leiden. (Voorgesteld door 
J. J. Swaan jr.). 

C. L. van Erp, Vliegwielstraat 44, Den Haag. (Voorge-teld 
door J. J. Lorang). 

H. W. Winkels, Guido Gezellestraat 74, Den Haag. (Voorge
steld door J. J. Lorang). 

Louis Juliard, (lid van vele vereenigingen), Rue Emile Claus 
12, Bruxelles. (Eigen aangifte). 

Ed. Danker, boekhandelaar, Kelfkensbosch 16, Nijmegen. 
(Voorgesteld door P. Veen en Castelijn). 

Adresveranderingen. 
469. J. H. van Dijk, Nunspeetlaan 268, Den Haag. 
367. J. C. van Bortel, Weststraat, Zierikzee. 
278. C. J. van Zanten Jut, Bodjonegoroweg 14, Batavia, C. 
497. A. F. Th. Smits, Waalhoflaan 8, Voorburg. 
260. C. Veltkamp, Barend Fockestraat 5, Leeuwarden. 
502. J. van den Brink, Buntlaan 50, Driebergen. 
629. J. L. Leistra, Nieuwe Binnenweg 167, Rotterdam. 
255. G. Sevestre, Bezuidenhoutscheweg 165, Den Haag. 
635. H. E. van Opstall, Boothstraat ' l7, Utrecht. 
256. ir. G. A. de Mol, Floresweg 17, Batavia, C. 

Vergaderingen. 
Besutursvergadering te 7K uur, ledenvergadering te 8 uur, 

op WoenscJag 26 September 1934 (steeds den 4en Woensdag 
der maand), in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, Groenmarkt, 
Den Haag. 

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

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

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

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

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

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

Bedankt met 1 September 1934. 
83. W. J. van der Zwan, Zwolle. 
23. mevr. S. Brinkman, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
74. H. van Dijk wordt Rijksstraatweg 36 B, Wordth-Rheden 

(post Velp). 
139. G. D. Ketting wordt Groote Lambertusstraat 34, Ble

rick (L.). 
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Verzoek. 
De penningmeester J. C. Heidenreich, Burgemeester Weerts-

straat 53, te Arnhem, verzoekt toezending van verschuldigde 
contributie voor het vereenigingsjaar 1 September 1934 tot 
eii met 31 Augustus 1985, aan zijn adres, of storting op post
rekening 96,92. In den loop van October a.s. zal per post-
kwitantie worden beschikt over contributie, welke alsdan nog 
niet mocht zijn voldaan, vermeerderd met incassokosten. 

Vergadering. 
Ledenvergadering óp Woensdag 26 September 1934, des 

avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
Deze vergadering is de eerste vergadering van het nieuwe 

vel eenigingsjaar, in welke dus de periodieke bestuursver-
kie/ing plaats heeft. Aftredende bestuursleden zijn: mevrouw 
Sclaiurman-Meesters, mejuffrouw C. Becking en C. Raadsveld. 

Tevens vermeldt de agenda goedkeuring van verschillende 
jaarverslagen. Om deze redenen zal druk bezoek van leden 
diii- zeer op prijs worden gesteld. 

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

Candidaat-lid. 
J. B. Thonus, Wagenweg 220, Heemstede. (Voorgesteld door 

Joh. Rol). 
Adreswijzigingen. 

237. S. H. de Bock, thans Duvenvoordestraat 52, Haarlem, W. 
lr> H. P. J. Amesz, thans Wagenweg 224, Haarlem, Z. 

Vergadering. 
De eerstvolgende ledenvergadering zal gehouden worden op 

Vrijdag 28 September 1934, des avonds te 8 uur, in het Gebouw 
van den Haarlemschen Kegelbond, Tempeliersstraat 35, 
Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 27 
Augustus 1934, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

.\anwezig 21 leden. Bij afwezigheid van den voorzitter 
wordt de vergadering geopend door den tweeden voorzitter, 
den heer Cleij. Deze richt eenige woorden van welkom tot 
de aanwezigen en constateert met genoegen, dat, niettegen
staande de vacanties nog niet zijn geëindigd, de opkomst vrij 
goed is. De notulen van de vorige vergadering worden ge
lezen en onveranderd vastgesteld. 

Verschillende ingekomen stukken worden behandeld. Be
sproken wordt een klacht van een der leden over de firma 
Kirgma te Apeldoorn. De op deze kwestie betrekking heb
bende correspondentie wordt voorgelezen. De vergadering is 
alcemeen van oordeel, dat deze firma hier niet erg coulant 
is opgetreden. 

Van de rondvraag maakt nog een der leden gebruik, waar
na het officieele gedeelte der vergadering wordt gesloten. 

A. C. S. 
Candidaat-leden. 

G. Sanders, Ie Helmersstraat 37, Amsterdam. (Eigen aan
gifte). 

R. Boekema, Rotterdam. (Eigen aangifte). 
C. Nagel, Vischmarkt 30, Groningen. (Voorgesteld door R. B. 

de Jonge). 
Adresveranderingen. 

A. Nijhuis, thans Jac. Marisstraat 9, Huizum bij Leeuwarden. 
W. B. Kuntzil, thans Zuiderhaven 7, Harlingen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 24 September 1934, des 

avonds te 83^ uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 

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

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

Adresverandering. 
N. A. Alderliefste, Sluisdükstraat 85, Den Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 21 September 1934, in de zaal van 

den heer Van Weelde, Den Helder. 

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

Bedankt. 
J. Stucht, Heerlerheide. 

Adreswij ziging. 
ir. D. J. Klink, Bisonlaan 8, Hilversum. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 24 September 1934, des avonds 

te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

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

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats vinden op Donder

dag 27 September 1934, des avonds te 8y> uur, in restaurant 
„De Pool", Groote Markt, Groningen. 

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

Nieuw lid. 
10. J. H. M. Prinssen, Warandelaan 5 N., Helmond. 

Adreswijzigingen. 
3. J. J. Ebben, Ameidestraat, Helmond. 

17. M. Marchand, Krugerlaan 10, Baarn. 

Ligue Internationale Aérophilatélique. 
Secr. Ned. Af deeling: Paulus Buijsstraat 44, 's-Gravenhage. 

Rondzending. 
Voor de eerstvolgende rondzendingen worden geen lucht-

postbrieven meer geaccepteerd. Gaarne zien wij echter toe
zending van boekjes luchtpostzegels tegemoet. 

Waarschuwing. 
De zich voor ,,rakettenconstructeur" uitgevende heer Ger

hard Zucker (in werkelijkheid is deze heer noch uitvinder noch 
rakettenconstructeur) verkoopt in Engeland z.g. Nederlandsche 
rakettenzegels, zoowel in rechthoekig als driehoekig formaat. 
Onnoodig te zeggen, dat deze zegels fantasiezegels zijn, waar
tegen een waarschuwing op haar plaats is. 

Meeting Hasselt. 
Van de op 2 September j.1. plaats gehad hebbende lucht

vaartmeeting te Hasselt (Vlaanderen) is een kleine partij 
brieven met speciaal stempel beschikbaar, wellcc tegen den
zelfden prijs als die van de meeting te Antwerpen bij den 
inkoopdienst te bestellen zijn. 

Nieuw lid. 
M. Noordtzij, Zwolle. 

file:///anwezig
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ZICHTZENDINGEN! Een aangename en voordeelige wijze tot het completeeren Uwer collectie zijn mijn 
alom bekende zichtzendingen van per stuk geprijsde zegels. Reeds talrijke ver

zamelaars, zoowel eerstbeginnende als meergevorderde, ontvangen deze regelmatig! Honderden boekjes met zegels worden door 
mij in circulatie gebracht, welke uitmunten door juiste omschrijving, groote verscheidenheid vanaf de goedkoopste tot de 
duurdere soorten en tegen z e e r l a g e p r i j z e n ! Zoowel de zegels van Europa als Overzee zijn elk in alfabetische volg
orde der landen in afzonderlijke boekjes ondergebracht, hetgeen het keuze doen ten zeerste vergemakkelijkt. — Vraagt eeis 
een proefzending aan, welke U na opgaaf van referenties per omgaande wordt toegezonden, en ik ben overtuigd, dat ook U bet 
op prijs zult stellen, deze zendingen regelmatig te ontvangen ! - _ . .^ r%r\r\1 > D *. IL J I 
70, sTEviNSTRAAT, Tel. 554629, DEN HAAG. (Post schevemngen) MA\ rUUL s r o s t z e g e l h a n d c l . (̂ , ) 

In opdracht van de executeuren zullen wij in 

Veiling IVo. 360, 
welke gehouden zal worden op 
VRIJDAG 21 EN ZATERDAG 22 SEPTEMBER 
in het Nutsg'ebouw te Rotterdam, de handelsvoor
raden onder den hamer brengen van wijlen den heer 

TH. J. A. NEUZEN, 
in leven Postzegelhandelaar te Rotterdam. 

Bovendien worden hierbij gevoegd de voorraden 
van een 

OUD-POSTZEGELHANDELAAR 
TE DEZER STEDE. 

Hei geheel omvat een enorm groote partg ver
zamelingen, zegels in boekjes, engros, albums, enz. 

De catalogus wordt op aanvraag gaarne toe
gezonden. 

?P ^ ^ 

In verband met de door ons te verwachten drukte 
in liet aanstaande seizoen, kunnen nu reeds 
schikkingen getroffen worden voor onze komende 
veilingen. 

Stelt ü zicli daarom tijdig in verbinding met 
Nederland's oudste veilinghouders: 

J. L. VAN DIETEN'S 
POSTZESELHANDEL N.V. 

DELl TSCHEVAART 44, ROTTERDAM. 
TELEFOON 55259. POSTREKENING 17369. 

(488) 

Aan kenners en 
verzamelaars van 
mooie postzegels. 

Is liet U bekend, dat ik een van do 
mooiste voorraden zeldzame zegels dei' 
ENGELSCHE KOLONIEN bezit! 

Ik besteed mijn geheel persoonlijke 
aandacht aan de frischheid der zegels 
en men vindt in mijn voorraden alleen 
stukken in den best mogelijken staat. 

De prezen zijn zeer billijk. De laagste 
niarktprüzen voor deze soort van zegels. 

U zult in de meeste belangrijke col
lecties zegels vinden, welke door miJD 
handen zijn gegaan. 

Vraagt uw philatelistische vrienden, 
wat zij denken van de zichtzendingen 
van T. Allen. • 

Ik heb a l l e tijdvakken voorradig : 
19e en 20e eeuw. 

Zendt mg Uw mancolijst. 
Zichtzendingen van rariteiten. 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. (437, 

t^f:^vs::i:iiRZS^tiRX^i:^'i:i^^ 

Postzegels. 
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE E N DOMEINEN, te 'S-GRAVENHAGE, zal § g 
op VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1934, des namiddags 2 uur, in het gebouw van het Hoofd- waric! 
bestuur der Posterijen, T. en T., aldaar, Kortenaerkade, bij inschrijving verkoopen: ftÄSttiC! 

I I Gebruikte Frankeer- en Portzegels. | 1 
g § Notitiën zijn gratis aan dat gebouw verkrijgbaar. (482) § 0 
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RUSLAND 
I]EN CENT PER FRANC ! 

Zendt ƒ 1,36 op onze postrekening 
7843 of per postwissel en U ont-
nigt Franco per post 100 verschil-
ndc zegels van Sovjet-Riisland, ter 
aaide van 136 francs Yvert 1934; 
tsluitend gave zegels in prima 
yaliteit. 
Wii leveren alle soorten zegels van Sovjet 
islaiia tegen abnormaa l lage prijzen ! 
Handelaren en wederverkoopers speciale 
ijzen. 
Vraagt eens een zichtzending aan, samen
stelt) uit p r ima Europa-zegels ! 

e BOLKENBAAS, 
ROTTERDAM. 

esse-, i t s t r a a t 32a. - Giro 177843. (489) 

Gi DKOOPE AANBIEDING. 
80 v.^'-chillende Abessinië ƒ1,90 
B5 „ Albanië -1,25 
SO „ Albanië - 3,75 
»O „ Afr ika -1,50 
)0 „ Azië - 2,— 
>0 „ Engelsche Koloniën -1,35 
HO „ Luchtpos t - 2,75 
)0 „ Oostenrijk - 0,90 
)0 „ Polen -1,10 
)0 „ Rumenië -1,90 
1 „ Rusland -1,50 
O „ Zwitser land - 2,75 
O „ Spanje -1,15 

„ Tsjechoslowakije . - 2,25 
Zuid-Slavië - 3,25 

POSTZEGELHANDEL 

C3. LA POUTRÉ, 
DL-r HAAG, Z o u t m a n s t r a a t 14-14a, 
Tei.foon 334929. Giro 31822. 
id Ned. Ver. van Pos tzege lhande la ren) . 

(434) 

KKETTEN. 
versch. Nederland, 1 a 20 ct., 10 ä ITA 

ct., 25 a 15 ct . 
I versch. Nederland, 1 ä 55 ct., 10 ä 45 

ct., 25 ä 40 ct. 
) versch. Neder land, 1 ä ƒ 1,50, 10 ä 

ƒ 1,30, 25 ä ƒ 1,15. 
versch. N.-Indië, 1 ä 35 ct., 10 ä 273^ ct. 

I versch. N.-Indië, 1 ä ƒ 1,35, 10 ä ƒ 1,20. 
versch. Curagao, 1 a 90 ct. 

I versch. België, 1 ä .f 1,25. 
) versch. België, 1 ä ƒ 2,50. 
) veisch. geheele wereld, 1 ä 60 ct. 
raoao, 1918, hulpzegels , 2 ct. en 2>^ ct.. 
)■ 10 stel ƒ 2 , — ; 2K ct., p . 10 s tuks ƒ0,80 
Ierland, crisisz. (2 w . ) , p . 10 stel ƒ 1 , — 
ura^ao-herdenk. (2 w.) , p . 10 stel ƒ 1 , — 

tl.-Indië, Java-opdruk t .m .ƒ 1,— 
17 Vf.), p . serie ƒ 0,95 
913, 50 ct., 60 ct., 80 ct., f 1,— en 
f2,50, p. 10 series ƒ 0,80 

Porto ex t ra . — Pos tg i ro 224451. 

derlandsche Postzegelhandel, 
Voorburgwal 31é, - Anulerilam, C. (320) 

Een keun van goede p o s t z e g e l s in 
grootste versctieidenheid 
der g e h e e l e w e r e l d , 
geprijsd op laagsi mogelijk niveau, 
ligt ter verzending gereed. 
Uw aanvrage voor een p r o e f z e n d i n g 
Vi/ordt gaarne ingewacht. ^ 
Zij zal voldoende belangwekkend voor 
U zijn, om U aanleiding te geven venvolg-
zendingen van mij te willen ontvangen. 

H E R M A N C O H N , 
D E N HAAG, VAN L E N N E P W E G 2 4 . 
Tel. 551945. Giro 37029. Bank: Amsterdcmsche Bank. 

AUF DER HEIDE'S 
POSTZEGELHANDEL 
POSTBUS 1, ' HILVERSUM. 
GRAVENSTRAAT 17, - AMSTERDAM. 

HET ADRES VOOR 
ZIGHTZENDINGEN, 

POSTZEGELS, NIEUWIGHEDEN, 
ALBUMS, PHILATELISTISGHE 

ARTIKELEN, ENZ. 
Vraagt toezending van prüsconranten! 

(4") 

W I E H E E F T IDEE 

MEDEVENNOOT 
te worden in goed rendeerenden 
P O S T Z E G E L H A N D E L ? 

Benoodigd kapitaal f 5000,—. 
Accountantsonderzoek toegestaan. 

Brieven onder No. 490, Adm. Maandblad. 

UITKI^IPPEN en toezenden. 

A an ■■i.a«e»ej-sii w m m , 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van . .. 

Tmmmsm 
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 teiugzending. f Handteekening) 
(452) 

B I J Z O N D E R E A A N B I E D I N G . 
Jub . 1923, 2 c.l g., 9 w., p. ser. ƒ 0,30 
10/3 en 1 g-./17><; c , p . serie . . -0,18 
Weldadigheid 1923, p . serie . . - 0,65 
Weldadigheid 1924, p . ser ie . . - 0,25 
Weid. 1925 (rolt . f 1,50) - 0,25 
Weid. 1926 (rolt . ƒ0,70) -0,40 
Weid. 1927 (rol t . ƒ 0,30) - 0,20 
Weid. 1928 - 0,20 
Weid. 1929 (rolt . ƒ0,20) -0,20 
Weid. 1930 (rolt . ƒ0,20) -0,20 
Weid. 1931 (rolt . ƒ0,35) -0,30 
Weid. 1932 (rol t . ƒ0,20) -0 ,20 
Weid. 1933 (rolt . ƒ 0,20) - 0,20 
Roede Kruis-zegels , p . serie . . - 0,45 
Olympiade-zegels , p . ser ie . . . . - 0,65 
Rembrandt -zegels , p . serie . . . . - 0,20 
Goudsche Glazen-zegels, p . ser. - 0,30 
Verkeers-zegels , p . serie - 0,30 
Zeelieden-zegels, p . serie - 0,22 
W. van Oranje-zegels , p . serie - 0,12 
1000 verschil lende zegels - 1 , — 
2000 verschillende zegels - 3 ,— 
3000 verschil lende zegels - 7,— 
400 vsch. Ned. en Kol., s lechts - 1 1 , — 
Een kilo gemengd: Yougo-Slavië, Hongarije, Spanje, 
C.S.R., Denemarken, Noorwegen, Zwitserland, zeer 
interessant f 3,—. Porto extra. Giro 40215. ïndië ook 
rembours. JOHIV GOEDE, 

Brederodestraal 46, AMSTERDAM, W. 
Zichtzendingen aan vereenigingen en clubs. (4J1) 

Adverteert in dit blad 
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SPECIALE L U C H T P O S T A A N B I E D I N G . 
Albanië 1925, cpL, ongebr. , b lokken v. 4 ƒ 20,— 
Albanië 1927, idem, idem, idem . . . - 20,— 
Albanië 1928, idem, idem, idem . . . - 45,— 
Albanië 1929, idem, idem, kon inkr . Alb. - 65,— 
Albanië 1930, idem, idem, blokken v. 4 - 20,— 
Albanië 1931, T i r ane -Rome , ongebr. , id. - 50,— 
Danzig 1932, Luposta, ongebr. , idem . . - 5,50 
IJsland, Balbo, idem, idem - 35,— 
Duitschland 1930, Zepp. , Z.-A. vaart , id. - 20,— 
Duitschland 1931, idem, Polar Fahr t , id. - 2 0 , — 
Dutischland 1933, idem. Chic. Fahrt , id. - 20,— 
Suriname 1931, D O . X, compl. , ongebr. - 9,— 
Suriname 1931, idem, op geheelen brief . - 10,— 
Italië, Balbo 1930-1931, 7 1. 70, ongebr., 

blok van 4 - 35 ,— 
Italië, Dan te 1932, 100 Hre, idem, idem . - 6 5 , — 
Ver . Staten, Zepp . 1930, compl. , ongebr . - 30,— 
Ver . Staten, id., b lokken v. 4, zeer zeldz. - 125 , - -

Van bovenstaande blokken en series zijn slechts 
enkele voorradig, zoodat spoed geboden is. 

Een uitgebreide prijslijst van luchtpostzegels en 
-s tukken is in voorbereiding; s tor t 25 cent op mijn 
g i ronummer 236885 en zij w o r d t U na verschijnen 
franco toegezonden. 

Wie voor ƒ 10,— uit mijn prijscourant Neder
land en Koloniën koopt , on tvang t den nieuwen 
speciaal-catalogus gratis en franco. 

Zoo juist ontvangen een schitterende collectie 

E N G E L S C H E K O L O N I Ë N , 
welke ik verkoop tegen 1 ä 1 % cent per Franc. 

Tevens kan ik U alle zegels van 

NEDERLAND EN K O L O N I Ë N 
leveren tegen uiterst concurreerende prijzen. 

H E B T U M I J N N I E U W E PRIJSLIJST AL? 
Zij word t U g r a t i s en f r a n c o toegezonden. 

V E R Z A M E L T U L U C H T P O S T S T U K K E N ? 
Vraagt dan een zichtzending en U zult verbaasd 
staan over de l a g e p r i j z e n , meestal 2/3 Sieger. 

Treedt toe tot mijn 

Rondzendingskring „Philatel ia", 
waarvan prospectus gratis en franco word t toe
gezonden. Deelname gratis. 

L. VAN DER WEIJDEN, 
PHILATELIST, 

Mr. T R O E L S T R A S T R A A T B, V L A A R D I N G E N . 
(492) 

ERÊO SMITH, 
p. o. BOX 661. — VIA CASSERINETTA 9a. 

LUGANO (Zwitserland). 
V o o r h e t n i e u w e s e i z o e n 

s t e r k g e r e d u c e e r d e 
n i e u w e r>rijzen 

Nederland en Koloniën, 
Zwitserland, Britsche Koloniën, r 
nieuwe Europa-series en Vliegpost ongebi likt 
ZICHTZENDINGEN Europa en Overzee 

mijn nieuwe, uiterst practische 
BOEKJES MET AFZONDERLIJKE LOSSE BLADFN'! 
Elke pagina kan afzonderlijk verwisseld worden; , anta 

bladen naar verkiezing tot 25 per boekje. Zeer mooi' mt 
voei'ing ! 

Proefcollectie van 10 boekjes in 5 verschillende utivoei 
ƒ1,05 franco (aangeteekend ƒ1,20). 

Postgiro: Den Haag 145664; Lugano Xla 1770. 

sen ! 
jndet 

Ma 
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jepla 
-igei ie N 

A.mst 
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SPECIALE SEPTEMBER-AANBIEDING. 
LETLAND 1933, Latvia-Afrika-serie, 5 w., compl , 

oplage slechts 2500 series, slechts ƒ 14,—. 
EGYPTE 1931, Zeppelin-serie, 2 w., compl. ', opL ;e 

22.500 series, slechts ƒ3,95. 
TURKIJE 1929-1934, Michel 1—30, compl. ", R ;., 

ƒ 27,50. 
LUCHTPOSTZEGELS ongebruikt, EERSTVLUCH !-, 

ZEPPELIN- en KATAPULTPOST zend ik gaarne »p 
zicht. Neemt U een proef. Kwaliteit en toch billii •. ' ™'̂ ''' 

GERARD THOOLEN, ■'**'' 
Van Nijenrodestraat 117, DEN HAAG 

HerfstLuchtpostveiling. De catalogus wordt aan 

Ma 
Mo 

\̂ olke 
i'ersit 

Ma 
Sed 

Ma. 
Sin 

serieuze l iefhebbers op aanvraag gra t i s toegezonden Metei 
(4"/ : ter 

TEOC 

„PHILEPÄRTOUT", 
re 

Ma. 
Sin 

sCr*" 
dat is de onovertrefbare samenstelling, bevat bij de 200' waan 
alle verschillende zegels der geheele wereld, een collectie 
zooals U die gaarne wenschte ! 

Wij vragen U minder dan de helft der werkelijke waarde 
prijs slechts ƒ 15,—, franco aangeteekend. Benut Uw kans 

Toezending der collectie na ontvangst van het bedrag o 
postrekening 118330. 

Postzegelhandel J H E GLOBE' 
Hoogendijk 142, ZAANDAM. 

Voor Indië bij onzen ver tegenwoordiger W. F . DE NIBUW^de re. 
Societei tsweg 17, Malang. 

A t t en t i e : Buiten deze adressen nergens verkrijgbaar 
(418 
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Machine 491. 
Model C3B, seder t Juli in gebruik bij de N.V. Schenker 
Co.'s In ternat ionale Expedi t ie te Amste rdamC ( te r ver

ranging der to t dusver gebruik te Komusinamachine 106). 
russchen de s tempels een afzenderscliché van denzelfden 
vorm als in de Rot te rdamsche machine 410, alleen de plaa ts 
naam Rot terdam gewijzigd in AmsterdamC. 

Machine 492. 
Model C3B, seder t 1 Jul i in gebruik by den Nederlandschen 

Bioscoopbond te Amste rdamC. Tusschen de stempels in recht 
hoek een projectietoestel , dat op een scherm N E D E R L A N D 
3CHE / BIOSCOOP / BOND projecteer t . 

Machine 494. 
Model C4B, seder t 28 M a a r t 1934 in gebruik bij de N.V. 

Barik:erskantoor van Mendes Gans & Co. te Amste rdam. 
Tusschen de stempels in dubbelen cirkel het monogram 
MG&Co. met omschr i f t : N.V. B A N K I E R S K A N T O O R VAN 
MENDES GANS & Co. / AMSTERDAM. 

ga Je N 
A,ma 

Machine 506 I I . 
Begin Juli p laa t s t e de f i rma Schaaper te Hilversum een 

)lei tiieir.' cliché l inks van den da tums tempe l : een afbeelding van 
»en boogvormige afs temschaal van een radiotoestel , waar 
snder: Eén knop met / Zenderschaal . 

!M.;chine 515 I I . 
H.i tijdelijk door de Br. American Tobacco Cy. gebruik te 

Qunirier in een C4machine werd t hans in een C3Bmachine 
itst, die op 1 Jul i 1934 in gebruik benomen werd door 
V. Levee, Fabr iek van en groothandel in meubelen te 
3rdamC. Tusschen de s tempels de aardbol , waarover 

_ leen m schri j f le t ters : Levee. 

''̂  Midline 518. 
>]■ 'lel C3B, seder t 31 ^»l i 1934 in gebruik bij de Vacuum Olie 
au. chappij N.V. te Rot te rdam. Tusschen de s tempels in 

■ecl, ,ioek VACUUM OLIE M A A T S C H A P P I J N.V. / GAR
GÔ . iE / een afbeelding van het hande lsmerk met bijschrift: 

E.>. MERK / Mobiloil. 

.Alichine 519. 
Model C3B, seder t 27 Augus tus in gebruik bij de f i rma L. J. 

Volli>rs te Amste rdam. Tusschen de s tempels in een lijn
i'ei•viering het t e l e g r a m a d r e s : F A V O L K A / AMSTERDAM. 

Hasler . 
Machine H. 538 I I I . 
Sedert eind Jul i s tempel t de N.V. Heemaf in h a a r machine 

links den s lagzin: bij Heemaf / altijd alles / „af" (in schrijf
.etters). 

Machine H. 600. 
Sinds 12 Jul i in gebruik bij de N.V. Betonfabriek „De 

Meteoor" in De Steeg. Tusschen de s tempels een vijfpuntige 
ter met opschri f t : N.V. B E T O N F A B R I E K / „DE M E 
rEOOR". 

Machine H. 601. 
Sinds 30 Augus tus in gebruik bij de N.V. Montan te 

. .SGravenhage. Tusschen de s tempels als monogram MSY, 
^ waaronder N.V. „ M O I W A N " , l inks van den da tums tempe l : 

GEBRUIKT / KLöCKNER / S P E C I A A L  P R O F I E L E N . 

ä' NED.INDIE. 
Francotyp. 

Machine 25 II, 29 XIV, 30 IV. 
Met nieuwe Indische datum en telcijfers verschenen nog 

de machine van het Bureau voor Vrije Emigratie te Medan, 
de laatste nog ontbrekende tekst van machine 29, n.l. „Zorgen
vrij bestaan", en de machine van het „Akiz" te Batavia met 
de reclame voor Westinghouse koelkasten. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

Machine 37 IV. 
In de machine van de firma G. Kolff & Co. te Batavia 

werd begin Augustus een cliché opgenomen: tusschen de 
stempels een afbeelding van een schrijfmachine, onder den 
waardestempel: SMITH PREMIER / De schrijfmachine voor / 
iedereen! 

Machine 51. 
Sedert enkele maanden in gebruik bij de BorneoSumatra

Hand elmaatschappij, filiaal Semarang. Tusschen de stempels 
het ook in de andere machines gebruikte wapencliché, onder 
den waardestempel verder BORSUMY. 

Bijzondere postverzending met de Mac Robertson race. 
Op verzoek van de K.L.M, wordt het volgende onder de 

aandacht der lezers gebracht. 
Aan de luchtrace EngelandAustralië via Ned.Indië wordt 

deelgenomen door een vliegtuig van genoemde maatschappij. 
Voor deze vlucht zal een bijzonder poststempel worden benut, 
waarmede de frankeerzegels worden vernietigd. 

Het l u c h t r e c h t bedraagt ƒ 1 , — per 10 gram, waar
van minstens 30 cent moet worden verantwoord door het 
driehoek-luchtpostzegel. 

Het ligt in het voornemen van de K.L.M, voor deze race 
te benutten een Douglas D C 2 vliegtuig. Het vertrek uit 
Engeland vindt vermoedelijk plaats op ongeveer 25 October a.s. 

Voor verdere informaties wende men zich, met bijvoeging 
van antwoordporto, tot het hoofdkantoor der K.L.M., Hofweg 9, 
's-Gravenhage. 

Nadere bijzonderheden zullen zooveel mogelijk worden ge
publiceerd in het Maandblad van 16 October a.s. 

Engeland. 
Zooals reeds in een vorig nummer van ons Maandblad mede

gedeeld werd, is 1 Juli j.l. door de K.L.M, een geregelde dage-
lijksche luchtdienst van Amsterdam (Rotterdam) via Huil 
naar Liverpool v. v. geopend. 

Vanaf dienzelfden datum was alléén postvervoer mogelijk 
op het traject Amsterdam-Huil v. v. De afstand Hull-Liverpool 
V. v. werd niet voor postvervoer gebezigd, daar men over dit 
traject de post per trein vervoerde. 

Eerst vanaf 13 Augustus j.l. vindt het postvervoer vanaf 
Liverpool over de geheele route tot Nederland plaats, terwijl 
op 15 Augustus in Nederland de eerste bundel post, welke over 
Huil tot Liverpool vloog, verzonden is. Speciale afstempelingen 
vonden niet plaats. 

Op 19 Augustus j . l . werd een nieuwe luchtpostlijn geopend 
tusschen Londen - Birmingham - Manchester - Isle of Man -
Belfast en Glasgow v. v. Dat het vervoer der poststukken 
van en naar de vliegvelden nog te wenschen overlaat, bewijst 
een hoofdartikel in het bekende dagblad Daily News. Hierin 
vertelt een Londensch zakenman, dat hem bij informatie ten 
postkantore werd medegedeeld, dat de post, die den volgenden 
ochtend in de eerste bestelling te Glasgow moest zijn, per 
luchtpost verzonden uiterlijk 1 uur namiddag moest worden 
opgeleverd, terwijl ze per trein nog tot 's middags 5 uur 
verzonden kon worden. 

N I E U W ! CVepkplIgbaap bij a l l e H a n d e l a r e n . ) 
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Op 4 Juli j.1. bestond voor het eerst gelegenheid, om met 
de uit Londen vertrekkende luchtpostzending voor Midden- en 
Zuid-Afrika post mede te geven, welke in Broken Hill aan
sluiting vond op het vliegtuig van de Lefèvre-lijn naar Tana-
narivo (Madagascar). 

Nieuw-Zeeland-Australië. 
Het heeft in den loop der jaren niet aan pogingen ont

broken, om tot een geregelde luchtverbinding van Nieuw-
Zeeland met Australië te komen. Alhoewel de af te leggen 
afstand slechts plm. 300 km. is, waarvan ongeveer 200 km. 
over de Tasman-Zee, blijkt juist dit gedeelte van de vlucht 
zeer groote bezwaren op te leveren, aangezien de weers
gesteldheid hier vaak uiterst ongunstig is. Heftige onver
wachts optredende stormen kunnen het vliegtuig mijlen ver 
uifc zijn koers wegvoeren, naar plaatsen, waar geen nood
landing mogelijk is. Tot nu toe bestaat dan ook nog geen 
geregelde luchtverbinding. 

De eerste keer, dat luchtpost vervoerd werd van Sydney 
(Australië) naar Christchurch (Nieuw-Zeeland) was in Sep
tember 1928. Deze vlucht werd uitgevoerd door den bekenden 
aviateur Kiagsford-Smith, vei'gezeld van Ulm, met zijn later 
zoo beroemd geworden vliegtuig „Southern Cross". In totaal 
zijn slechts 10 poststukken van deze vlucht bekend, welke alle 
de handteekening dragen van de beide piloten. Deze stukken 
werden in Christchurch met Nieuw-Zeelandsche zegels na-
gefrankeerd. Met de terugvlucht in October 1928 van Blen
heim (Nieuw-Zeeland) naar Sydney (Australië) had geen 
postvervoer plaats. 

Nu werden eenige jaren lang geen vluchten met postvervoer 
meer uitgevoerd, aangezien Kingsford-Smith — zooals be
kend — met zijn „Southern Cross" den geregelden luchtdienst 
van Engeland met Australië voorbereidde, en daarvoor ver
schillende vluchten tusschen de werelddeelen uitvoerde. 

Eerst in 1933 maakte hij weer een postvlucht heen en weer 
naar Nieuw-Zeeland. In Januari vloog hij van Sydney naar 
New-Plymouth, teiwiji hij 6 Maart van Narpapakauri weer 
naar Sydney terugvloog. 

Daarna vond in 1934 weer een postvlucht plaats. De heen-
vlucht in Jan-uari was van Sydney naar New-Plymodth, de 
terugvlucht op 29 Maart van Kaitaia naar Sydney. 

In April j.1. had weder een postvlucht heen en weer plaats, 
welke werd uitgevoerd dooi den piloot Ulm met zijn bekend 
vliegtuig „Paith in Australia". 

Met de postvluchten, welke in 1933 en 1934 zijn uitgevoerd, 
werden groote hoeveelheden post medegegeven, aangezien het 
porto maar laag was. Veelal bezigde men ook de speciale 
couverten, die voor deze postvluchten werden uitgegeven, 
terwijl alle stukken van een fraai speciaal stempel voorzien 
werden. 

Zweefvliegen in Frankrijk. 
In 1933 werd door de Aeroclub d' Auvei-gne een prijs van 

15000 francs uitgeloofd voor den eersten zweefvlisger, die 
van den top der Puy de Dome naar den top van de Banne 
d' Ordanche vloog. Algemeen werd deze vlucht voor een zweef
vliegtuig als onuitvoerbaar beschouwd, aangezien de af te 
leggen afstand ongeveer 25 km. bedraagt, terwijl ruim 50 m. 
gestegen moet worden. Zelfs een uiterst bekwaam zweef-
vlieger zou niet in staat zijn dezen afstand over een buiten
gewoon woest berggebied, rijk aan spleten en afgronden, met 
weinig kans op gunstige opstijgende luchtstroomingen, te 
kunnen afleggen. 

De bekende Oostenrijksche zweef vlieger Kronfeld — bekend 
door zijn zweefvluchten in Oostenrijk, waarbij eenige keeren 
ook postvervoer plaats vond — heeft den 3en Juli j.1. een 
poging gewaagd om den uitgeloofden prijs te winnen. Deze 
tocht behoort tot de meest emotioneele, welke hij ooit ge
maakt heeft. Reeds spoedig na het starten verloor hij een 
aanzienlijke hoogte door de afwezigheid van opstijgende lucht
stroomingen. Hij dacht reeds op de rotsen te pletter te slaan, 
toen een gunstige stijgwind hem weer naar boven voerde. 
Echter eenigen tijd daarna planeerde het toestel weer lang
zaam lager. Bij het meer van Serviere was hij zoo ver ge-
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daald, dat hij de boomen aan den oever nog nauwelijks ko 
ontwijken. Ook hier kwam het geluk hem nog op he, juisk 
moment te hulp. Terwijl hij reeds pogingen deed eer nood 
landing te maken, trof hij een opstijgenden luchtstroom, dii 
het hem mogelijk maakte, om de 300 meter hooger ., 
top van de Banne d' Ordanche te bereiken. Een onn 
schijnende prestatie was geleverd. 

De rakettenpost. ' 

.aeRR^/r^ De postraketconstructeu»- Ger 
hard Zucker meldt ons, d.it vai 
de vlucht van 28 Januai' 
stukken in omloop .zijn, ^ aaio| 
behalve de bij deze vluc it g( 
bruikte stempels, ook nog leven 
staand afgebeeld stempel vooi 
komt. Dit stempel is latt 
een onbevoegde op deze ^ ukkei 
aangebracht, kennelijk m t d 
bedoeling den verzamelaar i da 
waan te brengen, dat hij nict e« 

rariteit te doen heeft. Men hechte dus aan. een stuk, v aaroi 
dit stempel voorkomt, geen extra waarde, aangezi^ n dl 
stempel valsch is. 

Voorts worden momenteel in Engeland raketzegels te ' ver 
koop aangeboden, welke zonder zijn toestemming en luite 
zijn medeweten zijn vervaardigd. 

Nog komen voor enveloppen met waardestempels in d hier 
boven afgebeelde „zegeF'-teekeningen: 

a. 1 gulden lichtbruin en 50 cent groen; 
b. opdruk in zwart 13^ gld. op 50 cent groen; 
c. 134 gulden lichtblauw. 
Alles je reinste maakwerk! 

H. il 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN SEPTEMBER 1894). 
Nederland. — In verschillende buitenlandsche tijdschriftei 

doet het bericht de ronde, dat onze postzegels het volgend ï 
in nieuw type zullen verschijnen. Naar aanleiding daarvai 
informeerden wij eens en ontvingen uit goede bron de vol 
gende mededeeling: 

• „De beeltenis van onze jeugdige Koïiingin, op de Postzegeli 
voorkomende, werd algemeen afgekeurd. De uitvoering He 
zooveel te wenschen over, stak zoozeer af bij die van onzi 
naaste buren zelfs, dat het artistiek gevoel zich gekwets 
achtte, toen zulk een type door een Nederlandsche Regeeiinj 
werd goedgekeurd. 

„Omtrent de kleuren kan ik U mededeelen, dat ze in spre 
kender tinten zouden geleverd worden. De kleuren, door eei 
Duitsche firma aangeboden, kwamen op scheepjes in zee ei 
zoo iets, prachtig uit; ze waren echter voor Postzegels on 
geschikt: het harde kersrood van de 10 cent bewijst U dit 
Men ging, met eene kleine verandering in den kleurstof, te 
voorkoming van stempelafwissching, voort in de oude kleurei 
te drukken. De kleurveranderingen of de tinten spruiten voor 
uit de omstandigheid dat de oude kleurmenger gepensionneer 
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werd en zijn opvolger de hoeveelheid der verschillende bestand-
deelen niet kent. Er is echter opnieuw aangedrongen op hand-

' having van de kleur en juistere menging. 
„Als nieuws bericht ik U dat de gulden- en, zeer waar-

schijnhjk ook de 25 en 50 cent-postzegels, bij verschijning van 
den eerstgenoemden, in twee kleuren zullen worden uit
gegeven." 

Nederlandsch Oost-Indië. — De heer Robert ontving van 
den Postdirecteur te Meester Cornells een schrijven met bij
voeging van een afschrift, waarop het daarinvoorkomende 
bei tekking heeft. De geachte schrijver zegt: 

„Zooals U bekend is heeft de ramp van Krakatau in 1883 
het Postkantoor te Telokbetoeng geheel verwoest. De heer 
Mailier de Ronton, toenmaals Postdirecteur aldaar, heeft 
onJer goedkeuring der Regeering een noodstempel van kurk 
gemaakt, teneinde de postverzending geregeld te kunnen doen 
doöi-gaan. Onder zijne oude boeken vond de heer Marlier de 
Routon dezer dagen een afschrift van de door hem aan den 
Hoofdinspecteur gezonden dienstnota, omtrent de afstempeling 
dei stukken, met voorbeeld, zooals U uit dit stuk kan zien. 
Hê  kan zijn nut hebben ik U hiervan kennis geef," enz. Het 
af&mrift luidt: 

„Aan Hisp." - Deze ') door mij in kurk uitgesneden nood-
ve) jiietigingsstempel wordt gebruikt om de van Soekadann en 
vai' de Residentie Telok Betong van Postzegels voorziene 
brieven te vernietigen, daar alle stempels door de vloedgolf 
var 27 August, verdwenen zijn. 

lelok Betong, 4 Sept. 1883. De Chef, 
Marlier de Routon." 

') De stempel bestaat uit grootere en kleinere strepen, aan 
drie zijden dubbel, aan eene zijde enkelvoudig. In het midden 
„T B"! 

Met deze afstempeling werden plusminus 160 brieven ver-
niexigd en verzonden. De daartoe gebruikte inkt is blauw-
aer tig grijs. 

B. 

GUSTAV KEISER. 

1854-1934. 
Op 25 September a.s. viert de heer G. Keiser, de nestor der 

Nederlandsche postzegelhandelaren, zijn 80en verjaardag. 
Dat de philatelic den mensch jong houdt, moge een aan

moediging zijn voor hen, die nog aarzelen zich in haar dienst 
te stellen. Dezen twijfelaars mogen wij dan den raad geven: 
stapt eens den bekenden postzegelwinkel in de Passage te 
s-Gravenhage binnen en overtuigt u er van hoe springlevend 
en kerngezond de „oude heer" Keiser er uit ziet, die toch na
genoeg zijn geheele leven tusschen de postzegeltjes heeft 
doorgebracht! 

Behalve als toonbeeld van benijdenswaardige goede gezond
heid op een dergelijken leeftijd, wenschen wij thans den 
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jarige eveneens te belichten als het type van den vertrouwen-
wekkenden zakenman, die zich in den loop der jaren talrijke 
vrienden heeft weten te verwerven onder zijn klanten en die 
met recht een sieraad mag worden genoemd van den Neder-
landschen postzegelhandel. 

Het Maandblad, dat met de firma Keiser & Zoon, waarvan 
de heer Gustav de oudste firmant is, de aangenaamste ver
bindingen onderhoudt, wenscht den 80-jarige van harte geluk 
onder het uitspreken van zijn beste wenschen voor de toekomst. 

DE NEDERLANDSCHE 
VOORAFSTEMPELINGEN 

door P. C. KORTEWEG. 
Ingevolge het door den heer O. M. Vellinga gedane verzoek 

(blz. 156, jaargang 1933), volgen hieronder eenige nadere 
gegevens omtrent de Nederlandsche voorafstempelingen, in 
aansluiting op het medegedeelde op pag. 40 en 124-125 in 
„De poststempels van Nederland", het fraaie boekwerk van 
bovengenoemden auteur. 

Doel en werkwijzen. 
De voorafstempeling had voor de P.T.T. ten doel tijds

besparing te verkrijgen bij de expeditie van groote hoeveel
heden dagbladen en periodieken. Inplaats van de kranten e. d. 
van een omslag (kruisband) te doen voorzien en hierop een 
postzegel te doen plakken, welke zegels voor de expeditie 
alle door het postkantoor van afzending dienden te worden 
afgestempeld, werden bij de voorafstempeling door den 
drukker de n o g n i e t v a n e l k a a r g e s c h e i d e n 
k r u i s b a n d e n van postzegels voorzien en deze papier-
vellen met adressen, elk adi'es met een postzegel gefrankeerd, 
van te voren aan het postkantoor ter afstempeling aangeboden. 
Gedateerd werd dan met den komenden datum van expeditie 
en met het vermoedelijke uur van aanbieding der drukwerken. 
Na het terughalen dezer vellen van omslagen van het post
kantoor, werden de kruisbanden gescheiden en om de dag
bladen, resp. periodieken bevestigd ( e e r s t e w e r k w i j z e ) , 
waarna alle stukken ten postkantore werden bezorgd, alwaar 
direct tot expeditie kon worden overgegaan. Het aantrekke
lijke dier voorafstempeling voor de P.T.T. lag dus in het feit, 
dat de vellen omslagen gemakkelijker te stempelen waren en 
deze arbeid in kalmer uren uit te voeren was, dan alle druk
werken afzonderlijk tijdens een mogelijk spitsuur in bewerking-
te moeten nemen. 

Inplaats van de adressen op de vellen papier op zoodanige 
onderlinge afstanden te drukken, dat na de scheiding volledige 
omslagen verkregen werden, ging men er toe over de tusschen-
ruimten tusschen de adressen te verminderen tot de zegel
hoogte van een zegel, soms zelfs slechts ter hoogte van een 
liggend zegel, en niet breeder dan het adres zelf, waardoor 
na de scheiding geen oinslagen, maar slechts gefrankeerde 
en afgestempelde adresstrookjes ontstonden, die dan nog op 
een blanco omslag dienden te worden bevestigd ( t w e e de 
w e r k wij z e). 

Slechts zelden werden vellen postzegels van te voren af-
gestem.peld en de losse zegels op de kruisbanden geplakt 
( d e r d e w e r k w i j z e ) . Uit verz. 1168 dd. 9 Maart 1882 
blijkt dat de zegels op sommige kantoren vooraf vernietigd 
en vervolgens door de uitgevers op de adresbanden werden 
gehecht, hetgeen voor het vervolg werd verboden (Vellinga, 
blz. 40), doch sinds dien toch nog voorkwam. 

Kenmerken. 
De voorafstempeling is tengevolge van de hierboven be

schreven methoden van werken als volgt te herkennen: 
a. De rugafdruk. 
Doordat de afstempeling der vellen van aaneengesloten 

kruisbanden in snel tempo werd uitgevoerd, drukten de nog 
natte stempels van een afgestempeld vel adressen af op de 
achterzijde van het hier bovenop gelegde volgende vel. Men 
krijg't daardoor dus stempelafdrukken in Spiegelschrift aan 
de binnenzijde van den kruisband (eerste werkwijze), of gelijk
soortige spiegelbeelden onder het adresstrookje dat op den 
kruisband geplakt is (tweede werkwijze). 
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b. De serieafstempeling (tweede werkwijze). 
De adresstrookjes zijn zoo smal dat de serie stempels el

kaar snijden en raken. Het zegel is dus behalve van het 
vernietigmgsstempel bestemd voor het zegel zelf, veelal ook 
nog voorzien van Stempelfragmenten, deelen van stempels 
die het zegel van belendende strecken vernietigden. 

c. Het Stempelfragment. 
cl. By een niet goed gecentreerd poststempel (tweede werk

wijze) zal dit met de adresstrook plotseling eindigen, om niet 
op den kruisband door te loopen. 

c l . c2. 

c2. Zegels volgens de derde werkwijze per vel voorver-
nietigd, zullen een stempel laten zien dat buiten het zegel 
nergens op den kiuisband doorloopt. De afbeelding toont 
duidelijk hoe het geheele vel werd afgestempeld alvorens de 
zegels werden gescheiden. Voorafstempelingen ad c2 van de 
N.R.C, en het Alg. Handelsblad blijven in verbanS met het 
tijdsbestek van het boek Vellinga buiten behandeling. 

d. De verminking. 
Tengevolge van slordige scheiding kunnen ontstaan: 
dl . Gehalveerde zegels aan beide zijden van den kruisband 

(eerste werkwijze). 

«ÜK 

HAARLEM. 

l 11".L 
d l . 

d2. 

d2. Verkorte zegels of zegels met fragmenten van belendende 
zegels, gevolg van smalle adresstrooken (tweede werkw ize), 
tevens van de omstandigheid dat de zegels veelal in lange 
aan elkaar vasthoudende strippen op de vellen werden gej.lakt 

7 ^ ^ 
iy^y - " TJS, 

t* '«(f 
B 
fe^' 
P(u ̂  '-> '4': 

dS. 

d3. Indien de scheiding der strooken (tweede werkw 
niet uitgevoerd werd door ze te snijden, doch door perfor' 
zoo ontstaat bij op de strooken slecht gecentreerde zegels 
tweede perforatie. 

e. Wijziging stempelafdruk. 
In verband 

treedt op: 
met vertraagde expeditie van het druk-\ erk 

el. 

el. De met de pen doorgehaalde datrm van afzending. Ver
moedelijk ter voorkoming hiervan komen voor: 

^ ^ r i ^ ^ * 

e2 en ei. e2, e3, e4. 

e2. Omgedraaid uurkarakter in den stempel, een zwart seg
ment afdrukkend. 

e3. Omgedraaide datum, waardoor zwarte strepen optreden. 
e4. Omgedraaid jaarcijfer, dat aanleiding geeft tot een 

zwarte vlek van diversen vorm. 
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I. Verouderd s tempel type . 
De voorafstempeling van s t rooken en banden schijnt veelal 
zijn geschied met modellen stempels , die men ten post
itore aan de loket ten missen kon. 

Bewijsmatei ' iaal. 
Kenmerken a en c zijn onaanvechtbaar , m a a r alleen op brief
)ik waar t e nemen; b, d l en d2 zijn alleen bewijskracht ig 

jiidien op briefs tuk aanwezig, tenzij overvloedig voorkomen 
/an dergelijke zegels vergiss ingen t. o. v. voorafs tempel ing 
litsluit; d3 en e zijn ook op afgeweekte zegels waarneem

ar, ook d2 in combinatie met b bij veelvuldig optreden, 
ivenals f met b. 

Tol d3 behoort o. a. de z. g. Bossche tanding, met oudst 
)ekeiide datum 9 Aug. 1877. Deze da tum heeft echter niets 
litsti'ande met de invoering der voorafs tempel ing in het 
ilgen.een. 

D'^c dateer t zeker van 1870 (zie hiernavolgend model I I ) , 
reripoidelijk zelfs van 1869 of ouder. Kenmerken b, d2 en f 
[omcT n.l. voor bij stempel model Vellinga nr. 39 (franco

Jt^'>'keningstempel met groteske l e t te rs en j a a r t a l ) in 1869 
ip d" in dat j a a r geëmi t teerde wapenzegels . Zoolang ken
nerk i nog niet is aanget roffen , kan de rij van voor de voor
ifstfiiipeling gebezigde Stempelmodellen m. i. nog niet met 
nodi' 39 geopend worden. Het betreft o.a. de stempels der 
lant ' .en ' s Gravenhage en Groningen. 

Stempelmodellen en kantoornamen. 
De ■^tempelmodellen, gebru ik t voor de voorafs tempel ing en 

Ie V. argenomen kan toornamen van de plaa tsen , w a a r deze 
ferkv'ijze gevolgd weid, zijn: 

L ^'odel 47. 
Da teekeningstempel met t ak je (aanget rof fen kenmerken : 
b, i2, f ) . 
Ge') 'uikt t e : 
Re endaal. 
W.'Tigenomen da ta :Mei 1879 to t en met November 1881. 
II. .vlodel 53. 
Ds.'teekeningstempel met groteske le t ter , z.g. oud druk

feil stempel (aanget rof fen kenmerken : a, b, d2, e4, f ) . 
G^' lu ik t t e : 
Ai.'bterdam. 
V 'aens Vellinga reeds in 1870 dienende en gebru ik t tot in 

air i.i 1875. Eind 1872 en het geheele j a a r 1873 t r eed t e4 op 
n den vorm als afgebeeld op pag . 32 Vellinga. 

III. Model 51. 
Fianco dagteekenings tempel met takje (aangetroffen ken

neikiii: a, b, c l , c2, cl2, f ) . 
Georuikt t e : 
Amsterdam. Groningen. 
Breda. Rot te rdam. 
Deventer. Utrech t . 
'sGravenhage. 
c2 te Groningen. 
IV Model 60a.' 
Tweeletter stempel (aanget rof fen kenmerken : a, b. c l , 

52, f). 
Gebi'uikt t e : , 
.A.lphen. N'jmegen. 
Amsterdam. Rozendaal . 
Deventer. Utrech t . 
Groningen. Wageningen . ' 
Leerdam. Zutphen. 
V, Model 54. 
Kleinrondstempel pos tkan toren (aangetroffen kenmerken: 

', b, cl , d2, d3, e l , f ) . 
Gebruikt t e : 
Alkmaar. Boskoop. 
Amersfoort. Culemborg. 
Amsterdam. Cuyk. 
Arnhem. Dedemsvaar t . 
Assen. Delden. 
Bergen op Zoom. Deventer . 

Drachten . 
Enkhuizen. 
Enschede. 
Franeke r . 
Gorinchem. 
Grave. 
' s Gravenhage. 
Groenloo. 
Groningen. 
Haar lem. 
Heerle . Heerlen. 
Hengelo. 
' s Hertogenbosch. 
Hulst . 
Kampen. 
Leerdam. 
Leeuwarden. 
Leiden. 

Maast r ich t . 
Nijmegen. 
Roermond. 
Rot te rdam. 
Rozendaal . 
Sas van Gend. 
Schagen. 
Si t ta rd . 
Sneek. 
Ter Neuzen. 
Tiel. 
U t l echt 
Veendam, 
Venlo. 
Wageningen . 
Zutphen. 
Zwolle. 

d3 Bossche t and ing , t. 12 van 1877 tot October 1883, sinds 
dien t. 14. 

e l te Groningen in 1894. 

VI. Model 63. 
Kleinrondstempel hulpkantoren (aanget rof fen kenmerken : 

a, b, d2) . 
Gebruikt t e : 
Aalsmeer . 
St. Annaparochie . 

VIL Model 9899. 
Grootrondstempel pos tkan toren (aanget rof fen kenmerken : 

a, b, c l , d2, d3, e2, e3, e4, f ) . 
Gebruikt t e : 
Aalsmeer . 
Alkmaar . 
Almelo, Almeloo. 
Amsteidam. 
Arnhem. 
Assen. 
Asten. 
Barneveld. 
Bergen op Zoom. 
Boxmeer. 
Boxtel, Bokstol. 
Breda. 
Breskens. 
Delden. 
Deventer . 
Dieren. 
Doesburg. 
Doetinchem. 
Dordrecht . 
Drachten. 
Eindhoven. 
Franeke r . 
Grave. 
' s Gravenhage . 
Groningen. 
Haar lem. 
Heerlen. 
Helmond. 
e2, e3, e4 te Groningen, 

gelo en Kollum.. 
d3 te ' s Hertogenbosch. 

Hengelo. 
' s Hertogenbosch. 
Hilversum. 
Kollum. 
Leeuwarden. 
Leiden. 
Maast r icht . 
Middelburg. 
NederHardinxveld . 
Nijmegen. 
Nijverdal. 
Oldenzaal. 
Roermond. 
Rot te rdam. 
Schagen. 
Schiedam. 
Si t tard . 
Sneek. 
Tilburg. 
Utrech t . 
Varsseveld. 
Veendam. 
Venlo. 
Wecsp. 
IJzendijke. 
Zutphen. 
Zwolle. 

ook in combinat ie ; e4 ook te Hen

VIII . Model 103104. 
Grootrondstempel hulpkantoren (aanget rof fen kenmerken : 

, b, d2, d3) . 
Gebruikt t e : 
Aalsmeer . Gendr in i en . 
St. AnnaParochie Nijverdal 
Dalfsen. Warnsveld . 
d3 te Gendringon in 1899, t . 10 
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IX. Model 125. 
Martinstempel (gearceerde balk) (aangetroffen kenmerken: 

a, b, d2). 
Gebruikt te: 
's-Gravenhage. 
Groningen. 
Rotterdam. 
X. Model 134-137. 
Balkstempel met Arabisch maandcijfer (aangetroffen ken

merken: a, b, cl, f). 
Gebruikt te: 
Almelo. 
Amsterdam. 
Arnhem. 
Barneveld. 
Bergen op Zoom. 
Borne. 
Breda. 
Breskens. 
Bussum. 
Dalfsen. 
Deventer. 
Doetinchem. 
Dokkum. 
Edam. 
Enschede. 
's-Gravenhage. 
Groningen. 
Helder. 

Helmond. 
Hengelo (Ov.). 
's-Hertogenbosch. 
Hilversum. 
Hoogeveen. 
Leiden. 
Lochem, 
Maastricht. 
Nijmegen. 
Roermond. 
Rotterdam. 
Scheveningen. 
Schiedam. 
Utrecht. 
Zaltbommel. 
Zutphen. 
Zwolle. 

XI. Model 166-167. 
Balkstempel met Romeinsch maandcijfer (aangetroffen 

kenmerken: a, b, c l ) . 
Gebruikt te: 
Amsterdam. 
St. Anna-Parochie. 
Apeldoorn. 
Barneveld. 
Breda. 
Deventer. 
Dieren. 
Druten. 
Eindhoven. 
Enschede. 
Gouda. 
Grave. 
's-Gravenhage. 
Haarlem. 

Heerlen. 
Helder. 
Leeuvifarden. 
Leiden. 
Maastricht. 
Roermond. 
Rotterdam. 
Scheveningen. 
Tiel 
Utrecht. 
Weesp. 
Zaandam. 
Zutphen. 
Zwolle. 

XII. Model E. 
Rolstempel (aangetroffen kenmerken: a, 

eS, f; eS is ter zake van geen waarde). 
Gebruikt te: 

c2, dl , d2, d3, 

Aalsmeer. 
Aalten. 
Alkmaar. 
Almelo. 
Alphen a/d Rijn. 
Alphen (Z.H.). 
Amersfoort. 
Amsterdam. 
Apeldoorn. 
Appingedam. 
Arnhem. 
Arnhem 3. 
Assen. 
Baarn. 
Bergen op Zoom. 
Boxmeer. 
Breda. 
Brielle. 
Culenborg. 
Cuyk. 
Dalfsen. 
Delft. 

Doesburg. 
Doetinchem. 
Dordrecht. 
Dragten. 
Druten. 
Eindhoven. 
Emmen. 
Enkhuizen. 
Enschede 
Goes 
Gorinchem. 
Gouda, 
's-Gravenhage. 
Groenlo 
Groningen. 
Groningen 1. 
Groningen 2. 
Haarlem. 
Heerenveen. 
Heerlen. 
Helder. 
Helmond. 

Hengelo. 
's-Hertogenbobch. 
Hilversum. 
Hoogeveen. 
Hoorn. 
Hulst. 
Joure. 
Kampen. 
Kerkrade. 
Koog-Zaandijk. 
Leens (Gr.). 
Leerdam. 
Leeuwarden. 
Lochem. 
Maassluis. 
Maastricht. 
Meppel. 
Musselkanaal. 
Neuzen. 
Nijkerk. 
Nijmegen. 
Nijverdal. 
Oldenzaal. 
Purmerend. 
Roermond. 

Roosendaal. 
Schagen. 
Sittard. 
Sneek. 
Steenbergen. 
Tiel. 
Tilburg. 
Uithuizen. 
Utrecht 
Venlo. 
Waalwijk 
Wageningen. 
Weert. 
Wildervank. 
Winschoten. 
Winterswijk. 
Woerden. 
Wolvega. 
Workum. 
Wij he. 
Wijk bij Duurstede. 
Zaltbommel. 
Zundert. 
Zutphen. 
Zwolle. 

d3 te 's-Hertogenbosch, t. 12. 
Assen, Groningen, Hoorn en Utrecht bestaan in twt typ 

(de punt onder den plaatsnaam al of niet tusschen b( )gJ6s 

c2. 

Dit stempel werd ook gebruikt volgens de derde we kwij 
(c2) te Amsterdam, Cuyk, 's-Gravenhage, Groninger, ] oose 
daal, Zaltbommel. 

De rolstempel werd speciaal voor vooraistempeling uitg 
geven, maar diende ook voor vernietiging van spa, iban 
zegels, waartoe Amsterdam-Zuid in gebruik genome!« wei 
Rolstempel Amsterdam werd in latere jaren gebruikt ter vs 
nietiging van frankeerzegels op postpakketlabels; rol-.tem{ 
Roosendaal diende ook ter vernietiging van de zegels .e Efl 
sendaal op buitenlandsch drukwerk geplaatst. 

In de lijst van handrolstempels mankeeren vele groote 
steden: Deventer, Leiden, Rotterdam, e. a., terwijl ai 
kantoornamen schaarsch zijn: Amsterdam, Schagen, enz. De 
kantoren gebruikten dan geheel of gedeeltelijk stempels V, 
X, XI en XIII. 

XIII. Model A. 
Verkorte balkstempel (aangetroffen kenmerken: a, b, t 

d2, d3). 
Gebruikt te: 
Deventer. 
's-Hertogenbosch. 
Maastricht. 

Sittard. 
Utrecht. 

Model XIII wordt weinig gezien, want na model XII kwa 
de gelegenheid tot „frankeering bij abonnement", die de vo( 
afstempeling meer en meer, en ten slotte geheel, verdrong. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINCxE 
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DE GRIEKS CHE „VONDST". 
Op blz. 13 e. V. van het Januarinummer meldden wij de 

vondst van een veldeel van een 40 lepta, door verkooper en 
kooper aangezien als frankeerzegels en waarmede dan het 
Enüclbche record op het gebied van zegeluitgifte gebroken 
zoi'de zijn. 

\ aii meet af aan hebben wij de pogingen om deze 40 lepta 
k \eieenzelvigen met een officieele uitgifte der Grieksche 
|i() k'rijen met wantrouwen gevolgd, en wel op grond van de 
Mi'^ende overwegingen: 

, de makelij was dermate eenvoudig, dat het moeilijk te 
a„'ivaarden zoude zijn, dat men hier met staatspapier te doen 
zon hebben; 

' \ de onbruikbaarmaking door middel van een gekleurde 
p( loodstreep in een tijd, dat de Grieksche post reeds dag
U Leningstempels benutte. 

]en en ander is op de hierboven aangehaalde plaats uit
v( 'Tig uiteengezet. 

< )ver den status dezer „zegels" is thans afdoende licht ver
s' .eid van volkomen bevoegde zijde. In het kort komt de 
g chiedenis op het volgende neer. 

' '1 de eerste maanden van 1831 werd Griekenland over
s' oomd door armlastige vluchtelingen van het eiland Kreta, 
!■ regeering besloot deze menschen aan land en een weinig 
g< 'd te helpen. Het eerste was genoeg aanwezig, maar aan 
zj'verlingen was gebrek. In zijn vergadering van 13 Maart ' 
1!1 besloot de Helleensche senaat, dat aan eiken vluchteling 
e' 1 stuk land zou worden toegewezen om daarop een huis 
tr bouwen; iedere burger werd uitgenoodigd 40 lepta of meer 
t( offeren, naar gelang zijn welstand, ten einde aan de 
11 jdige geldmiddelen te komen. 

ai het „Journal General de Grèce" van 21 Maart 1831 werd 
dl besluit gepubliceerd, terwijl in een begeleidende circu
la e werd medegedeeld, dat de inning der 40 lepta geschieden 
zo I door middel van „billets". Deze circulaire werd gericht 
ati I alle bijzondere staatscommissarissen, de gouverneurs en 
„1 iitenants". Dezen werden billets toegezonden met verzoek 
ze te distribueeren en voor elk exemplaar 40 lepta in te 
voi deren. Voor elk bedrag van 40 lepta of veelvoud daarvan 
waren evenveel billets of merken uit te reiken. 

Hoewel in het Journal General de Grèce noch in de circu
laire een beschrijving voorkomt van de „billets", vestigt de 
schrijver van het artikel, de heer Tr. Constantinides, waaraan 
h" ^nrenstaande is ontleend, speciaal de aandacht op de groote 
gelijkenis van papier en lettertype der 40 lepta met dis van 
het Journal. Hij maakt dan ook de gevolgtrekking, dat de druk 
geschiedde in de drukkerij van genoemd blad te Nauplia en 
niet op het eiland Poros, gelijk aan de hand van het gevonden 
veldeel aanvankelijk werd verondersteld. Voorts geeft hij de 
volgende aanwijzingen, waaruit de identiteit van de billets met 
de gevonden 40 lepta kan blijken: 

a. het blokstuk draagt den datum Mei 1831, vallende in het 
tijdvak van afkondiging van het senaatsbesluit (18 Maart 1831) 
en het einde der inzameling (1 Juli 1831); 

b. de overeenkomst van het papier en het lettertype met die 
van het officieele of staatsblad van Griekenland; 

c. in de archieven is geen enkel element te vinden, dat wijst 
op de vervaardiging van frankeer of fiscaalzegels in dat tijd
vak; 

d. de merken hebben een waarde van 40 lepta, overeen
komende met de heffing voor het reeds genoemde doel. 

Het blok van 9 stuks of meer was — en dit onderstreept het 
betoog van den schrijver — gezonden door den gouverneur van 
Poros, G. Glarakis, aan Georges Apaliras, een rijken bankier 
te Constantinopel, die naar Griekenland was uitgeweken en 
het zijne heeft willen bijdragen tot leniging van den nood onder 
de arme vluchtelingen. De veronderstelling, die Pemberton, de 
kooper van het blokstuk, heeft gemaakt, dat dit te Poros was 
gedrukt, is onhoudbaar gebleken, want aldaar was geen druk
kerij gevestigd. 

Constantinides tracht voorts een verklaring te geven voor 
het vinden van dei'gelijke merken op de bekende brieven van 
1840, 1841 en 1848: óf de Grieksche regeering is gezwicht voor 
latere verzoeken om deze merken te erkennen als een nationale 
verplichting uit vroegere jaren, waardoor zij toestond om ze te 
gebruiken als kwijtingsmiddel voor briefport, óf we hebben te 
doen met een schelmenstreek van den jongsten tijd. 

Tegen de eerste mogelijkheid pleit, dat het posttarief van 
1840 voor de afstanden Athene, Piraeus, Chalkis, Koroni, geen 
enkel verband houdt met een port van 40 lepta. Ook de in het 
Kohlhandboek gemaakte veronderstelling, medegedeeld in het 
Januarinummer, dat dit bedrag verband hield met oen of 
anderen privaatdienst, wordt door geen enkel decreet »'edekt. 
Terecht wijst de schrijver op het onhoudbare of verdachte, 
gelegen in het feit, dat de merken, aannemende dat zij dienst 
deden als frankeerzegel, niet werden afgestempeld, doch op 
onvoldoende wijze voor verder gebruik ongeschikt werden 
gemaakt door een gekleurde potloodstreep. 

Ten einde nog meer zekerheid te krijgen of deze merken al 
dan niet voorkomen op andere dan de drie genoemde brieven, 
heeft de schrijver zich gewend tot den directeur van het staats
archief, dien van de afdeeling manuscripten der Nationale 
Bibliotheek en den directeur van de historische archieven van 
het eiland Hydra, allen personen, die een onnoemelijk aantal 
oude brieven, waarop de merken zouden kunnen voorkomen, in 
handen hebben gehad. Geen van hen had er ooit één gezien! 

De heer Constantinides komt dan ook tot de mogelijkheid, 
dat de merken van 40 lepta in latere jaren op brieven zijn 
geplakt ten einde ze te slijten als zeldzaamheden. 

Alvorens te besluiten nog een enkele opmerking, slechts 
zijdelings verband houdend met deze aangelegenheid. 

In het Januarinummer schreven wij, dat het Kohlhandboek 
deze 40 lepta rangschikte onder de p o r t zegels. Van zekere 
zijde is dit weersproken. Wie dit handboek bezit, zal in deel III 
op blz. 322 e. v. de beschrijving der portzegels aantreffen 
onder het hoofd ,,Portomarken". Na een toelichting op den 
veronderstelden status van de onderwerpelij ke 40 lepta, ver
lucht met een afbeelding, boekt Kohl deze waarde als p o r t
zegel met het Romeinsche cijfer I, om daarna de beschrijving 
der portzegels v o o r t t e z e t t e n , beginnende met de uit
gifte van 1875. v. B. 

Dooi dat een groot deel van dit nummer wordt ingenomen 
dooi het verslag van Philatelistendag en Congres te Amster
dani, moesten enkek gewone rubrieken en artikelen achter
wege blijven 

RIJKSVEILING IN NED.-INDIE. 
Op 13 December 1934 en volgende dagen wordt te Bandoeng 

vanwege het hoofdbestuur der P.T.T. een openbare verkoop 
bij inschrijving gehouden van gebruikte frankeerzegels, enz. 
De veiling omvat 1627 kavels. 

Kavelbeschrijvingen met verkoopvoorwaarden en inschrij
vingsbiljetten zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij het 
Departement van Kolonien, Commissariaat voor Indische Za
ken, Afdeeling A, te 'sGravenhage. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

file:///eieenzelvigen


194 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 . 

ROLTANDTNGZEGELS 
MET FIRMAPERFORATIE 

door J. K R A J E N B R I N K . 

Vele verzamelaa r s van Nederland en Koloniën gespeciali
seerd zullen met mij het ongerief gevoeld hebben, dat nog 
nimmer of a l thans zeer zelden in het Maandblad het een en 
ander vermeld is geworden omtren t de ro l tandingzegels met 
f i rmaperfora t ie . 

Onbekend m a a k t onbemind; dit zal dan ook wel de reden 
zijn, waarom dit gedeelte der philatelie zoo weinig aan
hangers vindt en to t gevolg heeft, dat de meeste geperfo
reerde ro l tandingzegels in de prul lenmand verdwijnen. Een 
ieder echter, die het gebied der machinale f rankeer ing be
t reedt , zal moeilijk dit gedeelte der philatelie geheel kunnen 
negeeren. Echte r is men vrij , zich op elk gebied eenige be
perk ing op t e leggen, doch voor een volledig overzicht m a g 
m. i. de f rankeer ing met de „Poko"f rankeermachine niet 
ontbreken. W a a r ik t hans in de gelegenheid ben, zal ik 
t r ach ten een overzicht te geven van hetgeen mij bekend is. 

In alle grootbedrijven heeft men steeds gestreefd n a a r 
controle en vooral bekor t ing in den tijd van het zoo zeer 
t i jdroovende werk van zegeltjes plakken. De post is hierin 
tegemoet gekomen en heeft voor f i rma 's , welke groote hoe
veelheden drukwerk te verzenden hebben, de gelegenheid ge
opend deze door middel van f rankeer ing bij abonnement en 
l a te r ook door baar f rankeer ing te doen plaa t s hebben. In het 
eerste geval is zegels plakken geheel overbodig en in het 
tweede wordt in den kor t s t mogelijken tijd een groot aan ta l 
drukwerken gefrankeerd. Kantoren echter met veel diverse 
correspondentie kunnen van bovengenoemde f rankeer ingen 
geen gebruik maken. E e r s t bij de invoering van f rankeer 
machines is de gelegenheid voor deze f i rma ' s om op een
voudige en snelle wijze h a a r correspondentie te f rankeeren, 
opgelost . Een j a a r of twaalf geleden werd door den heer 
G. M. Dehlinger een postzegelkas (de Pokomachine) aan de 
m a r k t gebracht . Door de in denzelfden tijd in den handel 
gebrachte f rankeers tempelmachines werd aan bovengenoemde 
Pokomachine een ontijdig einde gemaak t . De machine is van 
Duitsch f ab r ikaa t en opgesloten in een zwar t ijzeren kas t 
van 60 bij 40 bij 30 cm. Deze machine werk t alleen met rollen, 
waarbij in de prakt i jk al spoedig bleek, dat de bestaande per
forat ie veel te zwak was. Hierdoor brak de zegelbaan af en 
de kas functionneerde niet meer. Op voorstel van den heer D. 
werd de post bereid gevonden het perforat iegedeel te tusschen 
de zegels te vers terken , door n.1. eenige tanden in de per
foreermachine niet te la ten functionneeren. Hierdoor bleef 
meer papier s taan , de t r ekk rach t werd verhoogd, zoodat het 
euvel van ontijdig afbreken, ook in de au tomaten der posterijen, 
opgeheven werd. 

Het onts taan van 3 en 4gaats t and ingen houdt verband. 
met de proeven, welke men eers t moest nemen vóór de prakt i jk 
uitwees, welke t and ing het geschikts te bleek. H e t onts taan 
der 4zijdige ro lperfora t ie is vermoedelijk te wijten aan den 

wensch, de postzegelrollen zoowel in 
de lengte als in de breedte te kunnen 
aanwenden. 

Omtren t den a a n m a a k der zegels 
het volgende. Nog veelal hoor t men de 
meening verkondigen dat de ro l tanding
zegels in rollen werden vervaard igd ; 
nog nimmer zijn deze zegels in rollen 
afgedrukt . Alle zegels worden to t he
den in vellen afgedruk t ; van deze vel
len worden dan rollen vervaardigd door 
ze in strooken te scheuren. Vervolgens 
worden deze strooken met een strookje, 
afkomst ig van den velrand, aaneen
geplakt . Restan ten strookjes van den 
velrand vindt men nog een enkele maal 
aan de zegels. (Afb. 1) . 

De werking van de machine is als 
volgt . 

Op een in de machine zich bevindende 
horizontale as zijn 5 rollen zegels van 

Afb, 1. verschillende waarden geplaa t s t . Door 

verschuiving van een zich aan den zijkant bevindende 
pal kan de gewenschte rol zegels voor de opening gebiacht 
worden. Tevens t re f t men aan de buitenzijde een handvat aan, 
dat tweemaal rondgedraa id dient te worden. De te frankeeren 
brief wordt vooraf op een onder aan het toestel voorkomend 
tafel t je geplaa t s t . Bij den eersten draa i van het hardvat 
wordt het zegel van de rol afgerold, waarbij het dan tevens 
l angs een bevochtigd s tuk vilt stri jkt . De tweede slag snijdt 
het zegel van de rol af en p laas t het voor de opening; ti vens 
wordt de tafel waarop de brief l igt , omhoog gebrach t en t gen 
het zegel aan gedi 'ukt. De tweede slag perforeer t teven het 
volgende zegel. In het toestel bevinden zich dus steeds vijf 
vooraf geperforeerde zegels. 

De snelheid is bij eenige rout ine vrij groot , in elk < eval 
vele malen grooter dan de gewone wijze van opplakkei De 
machines voldeden op den duur echter niet, omdat plotse nge 
t empera tuurswisse l ingen in ons land te veel invloed h( 'ben 
op de gom, w a t weer bedrijfsstoornis gaf, doordat de z sjels 
bleven plakken en het bedienend personeel zich nooit zelf 
wist te helpen. Overige stoornissen werden veroorzaakt 'ooi 
de perforat ie , w a t aan verscheidene verminkte le t ter op 
zegels na eenigen tijd te zien is. Ook de mesjes, well de 
zegels afsnijden, worden door het gebruik wat minder sci 'rp, 
^oodal )K nierdooi vei minkmueii onts taan Ue veur. irki jeii 
zijn dan vaak van cenzellden aa id . Hetgeen ook aan de ■' eK 
gedemonstreerd wordt (Afb 2) 

■ 

frmr^m 

1 
1 

1 
f 

. 1 

Afb. 2. 

Vermoedelijk door bovengenoemde stoornissen, ontb ' ekt 
de perfora t ie in een twin t ig ta l geleverde machines. De m'ige
lijkheid is nie t uitgesloten, dat de f i rma ' s geen prijs sttiden 
op een perfora t ie . De zegels van deze machines zijn slechts 
te herkennen, indien men ze op geheelen brief verzamelt, 
waarop als ä tzends te r de naam van de f i rma, die een der
gelijke machme bezit, voorkomt. 

Ten gevolge van bovengenoemde moeilijkheden, mede Joor 
de invoering der f rankeers tempels , zijn langzamerhand 
Pokomachines in onbruik geraak t . De meeste f i rma 's wölke 
een Poko bezaten, zijn l a te r dan ook overgegaan tot een 
s tempelmachine. 

Thans nog enkele opmerkingen. 
Uit het bovenstaande volgt, dat de rol tandingzegels met 

f i rmaperfora t ie uitslui tend gestempeld voorkomen, tenzij op 
een enkele ui tzonder ing na een zegel door de post niet af
gestempeld werd, dan wel dat het zegel van den te verzenden 
brief werd afgeweekt . Verder, dat er nimmer zegels in paren 
of s t r ippen kunnen voorkomen. (Ook hierop is een uitzon
der ing, wanneer eens een paar t j e op onregelmat ige wijze 
uit de machine werd ve rk regen ) . De vele s t r ipjes , paren en 
blokken, welke t hans nog menige verzamel ing sieren, moeten 
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slechts als een ui twas der philatel ic beschouwd worden. (De 
uit de aan de kantoren aanwezige au tomaten verkregen 
paaltjes maken hierop een ui tzonder ing) . De beschikbaar
stelling der rol tandingzegels in vellen aan de phi la te l is ten
loketten heeft deze mogelijkheid doen onts taan . 

Thans het een en ander over het al dan niet echt gebruik t 
zijn der ioltandingzegels. Hierover zijn reeds heel wat pennen 
in beroering gebrach t ; het is niet mijn bedoeling om met dit 
artikel wederom de discussies te openen. Echte r is een ieder 
vri) er zijn eigen meening over te hebben. 

I 'et gaa t niet aan om alle gestempelde rol tandingzegels , 
nie' uit een machine verkregen , als contrabande te beschouwen. 
Dom de verkr i jgbaars te l l ing aan de phi la te l is tenloket ten is 
ee'. ieder in de gelegenheid geweest zich deze zegels aan t e 
scti.'Ten en ze desgewenscht voor f rankeer ing te bezigen. Uit 
he s'ezichtspunt van den meer algemeen verzamelaar hebben 
dt . zegels dus denzelfden weg bewandeld als de gewone en 
ht 'oen zij voor hem wel degelijk waarde . Van de zijde der 
spt laalverzamelaars bekeken, zijn dergelijke zegels als contra
ba; 'Ie te beschouwen en terecht , w a n t zij hebben niet gediend 
vo<' het doel, waarvoor zij feitelijk a a n g e m a a k t werden. Echter 
sti 1 hij op eenige moeilijkheden, en wel bij die zegels, welke 
ui; 'Ie au tomaten der kantoren afkomst ig zijn en die welke 
do f rankeermachines zonder perfora t ie werden gebezigd. De 
la; te moeilijkheid is te overwinnen door de zegels op ge
he .Ln brief te verzamelen, doch w a a r slechts enkele bevoor
rci i'.en dergelijke zegels op geheelen brief kunnen bemacht igen 
ra., ik een ieder aan zich op dit gebied t e beperken door 
sl(. ' ts die zegels te verzamelen, w a a r a a n duidelijk te zien is, 
da ^e door een machine geleverd werden, b.v. rechte en ver
se! ven afsnijding. (Afb. 3) . Het stempel kan ook een aan
wij.'ing zijn, doch niet altijd. 

Afb. 3. Afb. 4. 
(..esten t hans de ro l tandingzegels met perfora t ie . Deze zegels 

zi| ■ door hun bekende perfora t ie onmiddellijk te herkennen als 
gt.^i'uikt door de Pokomachine zoodat iedere verzamelaa r hier
bij zonder twijfel te maken heeft met „echt" gebruik te rol
tandingzegels. 

V,bn groot verzamelgebied l ig t hier open. Mij zijn reeds 
een 60 f i rma's bekend, welke een Poko bezi t ten. Echte r is 
ook hier beperking mogelijk, door n.l. slechts de verschillende 
gebruikte waarden ongeacht hun perfora t ie te verzamelen. 
Men bereikt dan toch nog het respectabele a a n t a l van 
7o waarden. 

Rest mij t hans nog een overzicht te geven van de rol
tandingzegels met hun f i rmaper fora t ie . 

(Eerst worden opgegeven de waarden 2zijdig zonder water 
merk, vervolgens 2zijdig met wate rmerk , daa rna 4zijdig, 
ten slotte hoekro l tanding) . 

1. A E G : 2, 3, 4, 5, 7)4, 10, 15, 20, 50; 2, 3, 5, TA, 10, 15; 
IA, 3, 5, 6, IA, IA, 15; IA, 5. 

2. A L : 2, 4, 5, IA, 10, 15, 20, 25, 30, 40; 2, 5, lAi, 10, 15, 
30, 40; XA,, 4, 5, 6, IA, 7M, 15, 30; 134, 5. 

3. A L / M : 5, IA, 10, 25; 2, 5, TA, 10, 15, 25, 30, 40; 
5, IA, IA, 15, 25; 6. 

4. A M / G : 5, IA, 10, 15; 2, TA, 10; IA
5. B & H : 2, 5, 10; 10 (K26) . 
6. B N / G : 2, 5, IA, 10, 15; 2, 5, TA, 10, 15; 134, 5, 6, 

TA, IA, 15. 
7. B S / M : 5, IA, 10, 1234, 15, 20, 25, 50; 10 (K25) ; 

5, TA, 10, 15; 10 (K26) , 734 en 15 (K27) . 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

8. C B : 2, 5, TA, 10, 15, 20, 25; 2, 5, TA, 10, 15; 134, 5, 6, 
734 734, 16, 20, 25; 13^, 5, 6. 

9. C C / B : 1, 2, 5, 734, 10, 15, 25, 30; 2, 5, TA, 10, 15, 30; 
1, IA, 5, 6, TA, TA, 10, 15, 25, 30; 134, 5, 6, 30. 

10. C K : 2, 5, TA, 10, 20; 2, 5, TA, 10; 134, 5, 6, TA, 
TA; 6. 

11. G S / M : 2; 2. 
12. D B : 3, 5, 10, 20. 
13. D H : 3, 5, 734, 10, 12A, 15, 20, 25; 10 (K25) ; 3, 5, 6, 

734, 10, 15; 10 (K26) , 73^ (K27) ; 5, 6, TA, TA, 10, 15; 
6 (K29) . 

14. D M : 4, 20; 10; 34, 4, 5, 6, TA, 10, 12A, 15, 20, 25; 
4, 6. 

15. D T : 2, 3, 5, 6, 9, 15, 20, 25; 2, 3, 5, 6, 15, 25; IA, 3, 
5, TA, TA, 25. 

16. E L : 2, 2A, 5, 73^, 10, 15, 40, 50; 2, 5, TA, 10, 15, 2234, 
40; IA, 3, 5, 6, 734, 734, 10, 1234, 15; 134, 5, 6. 

17. G H / B : 2, 234, 3, 5, 6, TA, 10, 1234, 15, 20; 2, 5, 6, 
TA, 10, 15; 3, 5, 6, 734, 734, 1234, 15. 

18. G M : 2, 10; 2; 234, 734. 
19. G M / B : 2, 3, 734, 10, 20, 50; 2, 5, 734, 10; TA, TA
20. G P : 2, 5, 73^, 10, 20, 40, 50, 60; 2, 5, 734, 10, 40; 

134, 5, 6, 734, 734, 50; 5. 
21. G S : 2, 5, TA, 10, 1234, 15, 20, 30; TA en 10 (K25) ; 

2, 5, 734, 10, 15, 30; 2, 10 en 15 (K26) ; 134, 2, 5, 6, TA, 734, 
10, 1234, 15, 20, 25; 5, 6. 

22. G V / Z : 2, 234, 5, TA, 10, 1234, 15; 2, 3, 5, 73^, 10, 
15, 25; 234, 3, 5, 6, 734, 734, 15, 25; 134, 3, 6. 

23. G Y : 2, 5, 6, 73^, 10, 15; 2, 5, 734, 10; 13^, 3, 5, 6, 
734, TA, 15; 134, 3, 6. 

24. H A / V : 2, 4, 5, TA, 10, 15, 20, 25; 2, TA, 10, 15; 
10 (K26) , 2 en 734 (K27) ; 13^, 5, 73^, 734, 15; 5. 

25. H H : 2, 3, 5, 6, 73^, 10, 15; IA, 5, 6, 73^, 73^, 1234, 15; 
6, 20. 

26. H L : 2, 4, 6, 734, 10, 15, 20; 2, 3, 4, 5, 6, 734, 10, 15; 
134, 3, 5, 6, TA; 5. 

27. H & M : 234; 5, 6, 10. 
28. H P : 2, 5, 6, 734, 10, 1234, 15, 20, 25; 2, 5, 6, 734, 10, 15; 

134, 3, 5, 6, 734, 15; 2. 
29. H V / S : 2, 5, 734, 10, 15, 20, 30, 50, 60; 2, 5, TA, 10, 

15, 30; 13^, 5, 6, 73^, 734,10, 15, 15, 20, 30; 2, 5, 6. 
30. I G : 2, 5, 734, 10, 40, 50, 60; 2, 734, 40; 10 (K26) , 

5 (K27) ; 5, 6, 734, 734, 10, 50; 6. 
31. J P / W : 2, 234, 5, 734, 10, 15, 20; 2, 5, 734, 10, 15; 

134, 5, 6, TA, TA. 
32. J R : 5, 734, 10, 15; 5, 734, 10, 15; 6, 734, 734, 10, 15; 6. 
33. K G : 10, 15. 
34. K L / O : 2, 73^, 10, 15, 20, 30; 2, 5, 734, 10, 15; IA, 

5, 6, TA, TA, 15; IA, 2, 6. 
35. K M / G : 2, 234, 3, 5, 6, 734, 10, 15, 20, 25; 3, 5, 734, 

10, 15; 734 en 15 (K27) ; IA, 2, 234, 5, 6, TA, 734, 10, 15, 
20; 6. 

36. L & C o : 134, 5, 6, 734, 734; 6. 
37. L S : 2, 3, 5, 734, 10, 15, 20, 30; 2, 5, 734, 10, 15, 30; 

134, 5, 6, TA, TA, 15; 6. 
38. L Z / M: 2, 4, 5, 734, 10, 20, 30; 2, 4, 5, 734, 10, 15, 30; 

10 (K26) , 734 ( K 2 7 ) ; 134, 3, 5, 6, 734, 7>4, 15, 30; 6 (K29) . 
39. N B / A : 2, 5, 734, 10, 15, 20, 30, 40; 2, 5, 734, 10, 15, 40; 

734 (K27) ; IA, 5, 6, TA, TA, 15; 5, 6. 
40. N H : 734, 10, 15. 
41. N I / H : 2, 5, 10. 
42. N O / G: 2, 4, 734, 10, 15, 20, 25, 30; 2, 734, 10, 15, 25; 

134, 5, 6, TA, 734, 10, 15, 30; 134, 6. 
43. O G : 2, 3, 4, 5, 7>4, 10; 2, 5, 10; 734 (K27) . 
44. P G / E : 2, 734, 10, 1234, 15, 20; TA, 10, 15; 10 (K26) , 

734 ( K 2 7 ) ; 73^, 15. 
45. P J / B : 2, 5, 734, 10, 1234, 15, 20, 50; 2, 5, 734, 10, 15; 

IA, 5, 6, TA, TA, 1234, 15, 20, 50; 5 en 6 (K29) ; 5, 6. 
46. P K : 2, 3, 4, 5, TA, 9, 10, 15, 20, 25; 2, 6, 10, 15. 
47. R K / H : 5, 734, 10, 1234, 15, 20, 25, 30; 5, 734, 10, 

15, 30; 134, 5, 6, 734, TA, 1234, 15, 273^; 5, 6. 
48. S C : 2, 234, 5, 734, 10, 20, 40; 2, 5, 734, 10; 10 ( K 2 6 ) ; 

IA, 5, 6, 734, 734, 15; 6 (K29) ; 5, 6; P (K31) . 
49. S H / B : 2, 234, 3, 5, 734, 10, 25, 40, 60; 2, 3, 5, 73^, 

10, 25, 40; 134, 2A, 3, 5, 6, 73^, 734, 25. 
50. S Z ( E n s ) : 5, 734, 10, 15, 20, 50; 2, 5, 734, 10, 15; 3, 

TA, TA. 
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51. SZ (R): 2, 10, 15, 30; l^j, 15; 2 en 10 (K26). 
52. SZ (Z): 2, 2i4, 3, 5, T/,, 10, 12K, 15, 25; 2, 3, 5, 6, 7]/,, 

10, 15; ly, (K27); 1)4, 2K, 3, 5, 6, 7K, VJ4, 10, 1 2 ^ , 15, 25; 
1J4, 2J4, 5, 6, 10. 

53. T: 2, 7%, 10, 15; 2, 5, TA, 10, 15; 10 (K26); ly,, 2%, 
5, 6, ly,, ly, 12y, 15; IK, 2, 2K, 6. 

54. T / B E : 2, 5, 7K, 10, 12X, 15, 20; 2, 3, 5, 7 ^ , 10, 15; 
ly, 3, 5, 6, ly, ly, i2y, 15, 20; 6 (K29); 5, 6; 6 (K31). 

55. T D : 2, 3, 4, 5, 7M, 10, 121^, 15, 20, 25, 30; 2 en 10 
(K25); 2, 3, 5, 6, ly 10, 15, 25; 2 en 15 (K26), 15 (K27); 
ly, 2y, 3, 5, 6, 7K, 7K, 12K, 15, 2iy- 5, 6. 

56. T N / G: 2, 4, 5, 7y, 10, 12K, 20, 50, 60; 2, 5, 7>^, 10, 15; 
ly (K27); K, IK, 3, ly, 15. 

57. V D / B : 2, 2K, 3, 4, 5, 6, ly, 10, 12^ , 15, 20, 25; 
2, 4, 5, 6, 7K, 10, 15; K, ly, 3, 5, 6, 7K, 7)4, 12K, 15; 
IK 5. 

58. V V / H : 1, 5, 7K, 10, 12K, 15, 25; 2, 6, 7K, 10, 15; 
5, 6, ly, ly, 15; 6. 

59. (Driehoek): 2, 2K, 3, 4, 5, 7K, 10, 12K, 15, 25; 2, 2K, 
5, 6, 7K, 10, 15, 25; IK, 2K, 5, 6, 7K, 7K, 12K, 15, 20, 25; 
IK, 6. 

60. A v / S : 10. 
61. D E / B. 
Thans enkele opmerkingen over bovenstaand overzicht. 
Het kan geen aanspraak maken op algeheele volledigheid, 

aangezien nog immer nieuwe waarden gevonden worden. 
Waar de roltandingzegels ten behoeve der automaten wer

den vervaardigd en niet het omgekeerde plaats had, komen 
derhalve oudere zegels voor, welke in de Poko-frankeermachine 
werden gebezigd. Deze laatste zijn slechts te herkennen aan 
de overeenkomstige perforaties. (Afb. 4). Zoo zijn o.a. in 
mijn bezit de volgende zegels (nummering volgens handelaars
catalogus) met diverse perforatie: nrs. 54, 61, 65, 81, 107, 
111 ,145, 153 en 153a. 

De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat sommige firma's 
vóór de roltandingzegels hun Poko afgeschaft, dan wel ver
vangen hadden door een stempelmachine. Eén hiervan is o.a. 
de firma met perforatie D E / B. Voor zoover mij bekend zijn 
er nog geen roltandingzegels gevonden met bovengenoemde 
perforatie. 

Ook treft men wel eens roltandingzegels aan welke geper
foreerd werden door een perforator. Deze zijn dus niet in 
een machine verbruikt; o. a. N G S F, Th G en D H & C. 

Eenige verzamelaars zouden dit artikel onvolledig vinden, 
wanneer niets omtrent de geldelijke waardeering dezer rol
tandingzegels vermeld werd. Daar niet precies bekend is hoe
veel roltandingzegels in de machines verwerkt zijn, is dit 
ondoenlijk. De aandachtige lezer zal echter reeds opgemerkt 
hebben, dat sommige zegels weinig gebruikt zijn. Een ver
gelijking met de prijzen in de diverse catalogi gaat dus voor 
d e z e zegels niet op. Om een voorbeeld te geven: in den 
handelaarscatalogus wordt het 15 c. zegel zonder watermerk 
een 15 maal grootere waardeering toegekend dan het 12 K c. 
zegel. Bij de geperforeerde is echter de waardeering om
gekeerd; immers hier is de verhouding 16 : 40. Het 12K c. 
zegel zou dus bij gebruik van slechts 1 rol van elke soort 
door de betreffende firma reeds een 2K maal grootere 
waardeering moeten hebben. 

Nog grooter worden de tegenstellingen bij vergelijking met 
het 1 c. zegel. Eventueele beginners raad ik dan ook aan, 
zeer voorzichtig te zijn met het aanschaffen dezer zegels 
en in geen geval de hooge prijzen te besteden, waarop sommige 
zegels genoteerd staan. 

Voor den speciaalverzamelaar levert de geldelijke waar
deering nog grootere moeilijkheden op, want niet alle firma's 
hebben hetzelfde aantal zegels verbruikt. Sommige waarden 
met een bepaalde perforatie zijn dan ook zeldzaam. 

Met het beëindigen van dit artikel wil ik de hoop uit
spreken, dat veel onbekends op het gebied der roltanding
zegels een ieder thans duidelijk zal zijn en dat de roltanding
zegels met firmaperforatie een betere waardeering bij de 
verzamelaars zullen vinden dan tot heden het geval is. 

Naar mij ter oore kwam is door één der firma's een Poko-
machine aan het postmuseum ten geschenke gegeven. Daar 
de machine nog geheel nagezien moet worden, zal het nog 
eenigen tijd duren vóór ze voor het publiek ten toon gesteld 
zal worden. 

NATION ALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
6-9 SEPTEMBER 1934 TE AMSTERDAM 

Lijst der bekroningen. 
Klasse I, afd. A: Nederland. 
3. P. J. Maingay, Brussel. Goud. 
Klasse I, afd. C: Andere landen. 
6. L. van Essen, Hilversum: Kaap de Goede Hoop. Go d. 
7. Adr. J. Hoek, Rotterdam: Griekenland. Goud. 
8. P. Jorissen P.C.zn., 's-Gravenhage: Bulgarije. Goud. 
Klasse II, afd. A: Nederland emissie 1852. 
9. A. L. L. Gathier, Leiden: platen. Goud. 
10. P. C. Korteweg, Bussum: platen. Goud. 
11. J. G. J. Polling, Den Helder: platen. Zilver. 
12. J. F. van Strijen, 's-Gravenhage: platen. Zilver. 
14. Mr. J. H. Vuijstingh, Utrecht: kleuren en tinten. Bro. s 
Klasse II, afd. B: Andere zegels. 
15. W. H. P. van Truijen, Haarlem: 5 cent gespecialisee 1. 

Zilver. 
16. Ir. A. D. R. Verbeek, Utrecht: plaatconstructie der po t-

zegels. Groote gouden medaille. 
17. Mr. J. H. Vuijstingh, Utrecht: courantenzegels. Bror.s. 
18. J. van Woerden, Apeldoorn: boekdrukzegels 1872 n̂ 

1876. Verguld zilver. 
Klasse II, afd. C: Bijzondere gezichtspunten. 
19. Ir. D. J. Klink, Heerlen: rariteiten Nederland en Kolo

niën. Goud. 
20. D. Cohen Paraira, Amsterdam: idem. Zilver. 
Klasse III, afd. A: Gespecialiseerde verzamelingen. 
22 en 27. D. Cohen Paraira, Amsterdam: portzegels Nedc-

land en Koloniën. Goud. 
Klasse III, afd. C: Niet gespecialiseerd. 
23. A. Staverman, Vlissingen: Nederland ongebruikt. Zilver. 
24. J. F. van Strijen, 's-Gravenhage: idem. Zilver. 
Klasse III, afd. D: Niet gespecialiseerde verzamelingen 

gemengd. 
26. J. Poulie, Amsterdam: Nederland. Zilver. 
Klasse IV, afd. A: Gespecialiseerde verzamelingen. 
28. A. D. Schwarz, Amsterdam: portzegels Curagao. Zilver. 
Klasse IV, afd. C: Niet gespecialiseerd ongebruikt. 
29. A. Staverman, Vlissingen: Ned.-Indië, Curasao en Su

riname. Brons. 
Klasse V, afd. C: Proeven Nederland en Koloniën. 
31. Ir. D. J. Klink, Heerlen. Verguld zilver. 
Klasse VI, afd. A: Stempels Nederland vóór 1906. 
32. A. L. L. Gathier, Leiden. Verguld zilver. 
33 en 35. R. E. P. Maier, Bandoeng: V.O.C.-stempels. Goud. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN 
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ZUMSTEIN'S EUROPA-KATALOG 1935 
ZUMSTEIN & Cie, BER.^/SCHWEIZ. 

met de werkelijke netto marktprijzen. I 
Prijs voor Nederland f 2,10 franco. B 
Postrekening Den Haag 1 1 0 7 S 0 . 1 

(473)I 
K; > ^ 

11 Mr. G. W. A. de Veer, Middelburg: Nederlandsche af-
empeüngen 1800-1870. Goud. 
Kla^^e VI, afd. D : Frankeermachines tempels . 
37. l. van der Willigen, ' s -Gravenhage . Zilver. 
Kla.-. o VI, afd. E : Stempels van andere landen. 
38. J A. A. van der Hors t , Leiden: Oostenrijk en Lom-
,rdU( Verguld zilver. 
Kla e VII : P l a a t n u m m e r s en drukkers teekens Neder land 
Kc nién. 

40. i . Cramer, ' s -Gravenhage . Verguld zilver. 
Kla'.-e VIII , afd. A: Gespecialiseerde verzamel ingen. 
41. . ug. Schroder, A m s t e r d a m : Frankr i jk Bordeaux-ser ie . 
Iver 
Klas-. VIII, afd. B. 
42. • Ei jgenraam, Schiedam: Luxemburg . Goud. 

. C. W. Schonebaum, Bussum: Griekenland. Zilver. 
Tinkelenberg, Hi lversum: Griekenland. Verguld 

VIII, afd. C. 
van Essen, Hi lversum: Oud-I ta l iaansche s ta ten . Goud. 
Wi t tkamper , A m s t e r d a m : Hannover . Verguld zilver. 
VIII , afd. D. 

43. 
44. 
Kla 
15. -
46. • 
Kla.' 
17. 1 van Essen, Hi lve r sum: Finland. Zilver. 

nieuw volgnummer 58c. 
. H. D. Mak van Waaij , ' s -Gravenhage : Rusland. 

rvr. M. J. Matzen-Fledderus , ' s -Gravenhage : Servië. 

48. ', 
49. 
ons. 
;o. 
vei 
)2. . G. Raa tgever , U t r e c h t : Rusland. Brons. 
)3a j . van Rijswijk, ' s -Gravenhage : Turkije. Verguld zilver. 
)4a . F . van Strijen, ' s -Gravenhage : I Js land. Zilver. 
)öa. '. Vooren, Schiedam: Hongari je . Verguld zilver. 

\Ir. J . H. Vuijstingh, U t r e c h t : San Marino. Zilver. 
» VIII, afd. E : S ta ten na 1914. 
Poulie, A m s t e r d a m : Letland. Verguld zliver. 
L. Stegenga, A m s t e r d a m : Danzig. Brons, 
on de Raai j , A m s t e r d a m : Opper-Silezië. Verguld 

ila 
i3. 
i4. 
i5. 
ver 
Kla-
J6. . 

VIII , afd. F : Niet gespecial iseerde verzamel ingen. 
A.. G. Ferf, ' s -Gravenhage : vi'eemde kantoren Turkije. 

rgul 1 zilver. 
)7. ' 'i. H. Kl inkhamer , Zevenhuizen: Bulgarije. Zilver. 
)8. i' H. van de Weg, Dordrech t : Kre ta . Verguld zilver. 

83. F . Hochheimer, A m s t e r d a m : zeldzaamheden, ge-
nbincerd met verzamel ing. Goud. 
>8c ^- 48. S. van Kooten, A m s t e r d a m : Ier land, Gibral tar , 
;. Zilver. 
Clas-c V i l l a : Gespecialiseerde verzamel ingen. 
i9. O. Deggeler, Ba tav ia : China en J a p a n . Zilver. 
>0. D. de Vries, A s m t e r d a m : J a p a n . Verguld zilver. 
il. (Ondergebracht bij kampioensk lasse) . P . Spaapen, 
st: Perzië. Verguld zilver. 
Classe Vi l l a , afd. D: Niet gespecialiseerd. 
>2. Ir. A. G. Ferf, ' s -Gravenhage : China. Vei'guld zilver. 
üa'iae VlIIb, afd. C: Gespecialiseerd. 
34. i,eon de Raaij , A m s t e r d a m : Stellaland. Goud. 
p5. K. M. Weissmann, A m s t e r d a m : Belgisch-Congo. Verguld 

Classe VlIIb , afd. D : Niet gespecialiseerd. 
>6- Dr. P. H. van Git tert , U t r e c h t : Egyp te , enz. Zilver. 
Clause VIIIc, afd. B : Gespecialiseerd. 
iï. D. de Vries, A m s t e r d a m : Mexico. Zilver. 
üasse VIIIc, afd. D. 
i9. A. Maijer, A m s t e r d a m : Costa-Rica, enz. Brons. 

K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

Klasse VIIIc, afd. F . 
70. K. A. Hei jmans jr. , Ro t t e rdam: Guatemala . Verguld 

zilver. 
Klasse VlIId, afd. A. 
71. A. L. L. Gathier , Leiden: p laa tcons t ruc t ie Victoria. 

Goud. 
Klasse VlIId, afd. C: Niet gespecialiseerd. 
72. M. de Vries, N a a r d e n : Aust ra l i sche Bond. Brons. 
Klasse V l I I e : Vooraf s tempel ingen. 
74. A. de Munck, A m s t e r d a m : Luxemburg , Frankr i jk , enz. 

Zilver. 
Klasse I X : Groepen van landen. 
75. H. Cramer , ' s -Gravenhage : Engelsche Koloniën. Verguld 

zilver. 
76. M. Davidson, Overveen: Engelsche Koloniën. Zilver. 
77. I r . A. G. Ferf, ' s -Gravenhage : Engelsche Koloniën. 

Goud. 
78. S. van Kooten, A m s t e r d a m : Gambia, Unie van Zuid-

Afrika. Brons. 
79. D. van Rijswijk, ' s -Gravenhage : Mal ta en Gibr'altar. 

Verguld zilver. 
82. G. H. van Gruningen, Den Helder : Deensch-West-Indië. 

Zilver. 
Klasse X: Zeldzaamheden. 
Afd. A : voor ve rzamelaa r s . 
83 = 58a. 
84. J . L. Laverge , Ro t te rdam. Goud. 
86. Dr. H. Schouten, Bussum. Goud. 
87. A. Schwarz, Ams te rdam. Zilver. 
Klasse XI, afd. A : Luchtpostzegels Neder land en Koloniën 

op brief. 
90. Mevr. M. J. van Heerdt-Kolff, B a a r n : his torische ver

zameling. Verguld zilver. 
91. J . F . van Strijen, ' s -Gravenhage : Neder land en Koloniën 

op brief. Zilver. 
Klasse XI , afd. B : Andere landen op brief. 
92-1-93. J . F . van Strijen, ' s -Gravenhage : diverse landen. 

Verguld zilver. 
94. P . Wi t tkamper , A m s t e r d a m : gespecial iseerde Zeppelin-

post. Goud. 
Klasse XI, afd. C: Luchtpostzegels niet op brief. 
95. J . van der Warf, Groningen: wereldverzamel ing. Goud. 
96. W. G. Zwolle, A m s t e r d a m : idem. Verguld zilver. 
Klasse X I I : Oorlogscuriosa, Roodo Kiu i s , enz. 
98. H. J . F . Pootjes, A m s t e r d a m : spor tverzamel ing . Brons. 
100. H. Rorije, ' s -Gravenhage : weldadigheidszegels , enz. 

Zilver. 
101. W. G. Zwolle, A m s t e r d a m : wereldverzamel ing welda

digheidszegels, enz. Verguld zilver. 
Klasse X I I I : His tor ische en leerrijke verzamel ingen. 
102. W. G. Bölian, Hi lversum: vervalschingen Nederland en 

Koloniën. Verguld zilver. 
103. Mevr. M. J. van Heerdt-Kolff, B a a r n : zegels als leer

middel. Zilver. 
104. W. G. de Bas, U t r e c h t : proeve van geï l lus t reerde op

zet. Brons . 
105. F i r m a Auf der Heide, Hi lversum: fantasie-zegels . 

Brons. 
106. Louis Ju l ia rd & Zn., Brusse l : falsificaten. Zilver. 
107. Mr. J . H. van Peursem, ' s -Gravenhage : philatel ic en 

geschiedenis. Zilver. 
108. C. J . L. Sitzen, Vliss ingen: t ien j a a r Oostenrijksche 

geschiedenis . Brons . 
Klasse XIV: Pos t s tukken . 
110. W. H. Doorman, Voorburg. Brons . 
111. W. G. Zwolle, Ams te rdam. Goud. 
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Klasse XIV, afd. B : Proeven pos ts tukken Nederland en 
Koloniën. 

112. W. G. Zwolle, Amste rdam. Brons. 
Klasse XIV, afd. C: Pos t s tukken andere landen. 
113. W. H. Doorman, Voorburg : OudDuitsche s ta ten , enz. 

Brons. 
115. W. G. Zwolle, A m s t e r d a m : geï l lus t reerde br iefkaar ten . 

Verguld zilver. 
De aan het begin van elke inzending vermelde nummers 

verwijzen n a a r den tentoonste l l ingscata logus . 
In de l i t e ra tuuraf deelingen werden bekroond: 
116. Correljé 's speciaalcaat logus Nederland en Koloniën. 

Brons. 
117. M. A. Manuskowski , ' s Gravenhage: KaBe albums, 

enz. Verguld zilver. 
118. K. A. Heijmans en P. C. Korteweg, Rot t e rdam: Neder

landsche Philatel is tenBibliotheek. Verguld zilver. 
119. K. A. Heijmans jr., R o t t e r d a m : De V r a a g b a a k der 

Philatel ie . Verguld zilver. 
120. Mr. J. H. van Peursem, ' s Gravenhage : Simon Bolivar 

en Willem van Oranje. Zilver. 
121. Leon de Raaij , A m s t e r d a m : manuscr ip t OpperSilezié. 

Zilver. 
123. Nederlandsch Maandblad voor Phi la te l ie : Postzegel

kunde en Postwezen. Verguld zilver. 
125. Nederlandsch Maandblad voor Philatel ie , Breda. Ver

guld zilver. 
126. De Philatel is t , Rot te rdam. Verguld zilver. 
127. Bandoengsche Postzegelhandel : Postzegelblad voor 

Indië. Zilver. 
De inzenders, welke buiten mededinging inzonden, ont

vingen allen een diploma. 
E x t r a prijzen of gelukwenschen der ju ry werden bovendien 

ui tgere ik t aan de navolgende inzenders : 
6: medaille van A m s t e r d a m ; 9: beker der Vereeniging van 

Postzegelhandelaren; 16: gelukwensch en oorkonde van den 
direc teurgeneraa l der P.T.T.; 18: gelukwensch; 19: Bonds
medail le; 3 3 + 3 5 : gelukwensch; 34: medaille der Zeister Phi
latel is ten Vereeniging; 58a: penning van de f i rma Begeer; 
84: beker van de f i rma Van Dieten; 90: medaille der Zeister 
Phi la te l is ten Vereeniging; 96: medaille der V.V.V. Hilversum. 

I N T E R N A T I O N A L E P O S T Z E G E L T E N T O O N S T E L L I N G 
K O N I N G S B E R G E N 1935. 

De heer W. P. Costerus, te Edam, is uitgenoodigd zi t t ing 
te nemen als lid der ju ry voor de in ternat ionale postzegel
tentoonstel l ing te Koningsbergen in 1935. 

UITSLAG 19e P R I J S V R A A G . 
De j aa r t a l l en zijn ontleend aan de volgende zegels : 

1519: P a n a m a 120. 
1910: Goudkust 57. 
1911: Nicaragua 297. 
1912: Guatemala 152. 
1913: NieuwZeeland 144. 
1914: Perzië 354. 
1915: Peru 152. 
1916: Liberia 134a. 
1917: S. Marino 50. 
1918: Roemenië 260. 
1919: Albanië 78b. 
1920: Kar in th ië 20. 
1921: Columbia ( r e t a rd ) 9. 
1922: CostaRica 108. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

1923: Est land ( luchtpost) 3. 
1924: Fiume 182. 
1925: Peru 218a. 
1926: Ecuador 241. 
1927: Spanje 303. 
1928: België (courantenzegels) 1. 
1929: Frankr i jk 258. 
1930: Argent in ië ( luchtpost) 20. 
1931: Hongari je ( luchtpost) 24. 
Omlijst ing: wate rmerk BritschIndië 1854. 

Pri j swinnaars zijn: 
P. Dekker, Semarang . 
J. H. Houtman , Amste rdam. 
E. K. H. Janssen van Raaij , Semarang . 
A. J. van Pesch, Den H a a g . 
J . G. Raatgever , Utrech t . 
H. van Riezen, Utrech t . 
H. P. Verschuur , Rijswijk (Z.H.) . 
S. Voswijk, Hil legersberg . 
J. M. A. de Vries, Amste rdam. 
G. R. W a r t e n a , Den H a a g . 

Namens den Raad van Behet ■: 
dr. P. H. VAN CIT . EET 
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MICHEL B R I E F M A R K E N KATALOG 
E U R O P A  U E B E R S E E 1935. 

VERLAG DES S C H W A N E B E R G E R ALBUM, L E I P IG, 
IN 1 BAND 5,50 M., IN 2 B A N D E N 6,50 M. P L U S 

Een werk van ru im 1700 bladzijden, keur ig gedruk t 
geï l lustreerd. Uit gehouden steekproeven blijkt, dat dez^ cata 
logus aan een grondige herziening werd onderworpen. 1 ^ Irijk 
aanvull ingen werd'en aangebrach t , hier en daar wat over 
tolligs of aanvech tbaars verwijderd. 

Een schat van wetenswaardigheden is in dit boekwe K op 
genomen, dat op bijna elke bladzijde getuigenis af legt an 
pijnlijke nauwkeurigheid , waarmede het werd bewerkt . 

W a t de prijsbepaling betreft , geldt hetzelfde als hie onde 
bij den Senfcatalogus wordt geschreven. 

Ongetwijfeld zal de Michel ook in deze nieuwe geaaant 
zijn weg wel vinden. 

V. I 

S E N F ' S I L L U S T R I E R T E R B R I E F M A R K E N KATALOG 19Si 
VERLAG GEBRÜDER S E N F , LEIPZIG. 

Van dezen goeden bekende l ig t t hans de 38e ui tgave voo 
ons. De cata logus is verschenen in drie uitvoeringen, uil 
gave W, omvat tende de zegels der geheele wereld; E allee 
Europa en D behandeldende de zegels van het Duitsche rijl 
de oudDuitsche s ta ten , Helgoland, de tijdens den oorlog b( 
zet te landen en de plebiscietgebieden, Danzig, Memel, enz. 

De prijzen bedragen 5, resp . 2,25 en 1 mark , plus porto. 
Beperken wij ons bij onze kor te bespreking tot de uitgave W 

Deze cata logus bevat rond 1400 bladzijden in stevige linnei 
band en beschrijft alle to t Augus tus 1934 verschenen zegeli 
der geheele wereld. Zooals wij van dit werk reeds jaienlatii 
gewend zijn, legt ook dit keer de grondige bewerking der sto 
een goed getuigenis af van de bekwaamheid der bewerkeü 
Vooral de behandeling der zegels van Duitschland, de oud 
Duitsche s ta ten, bezet te gebieden, enz., is voor hen, die wa 
dieper op een en ander wenschen in te gaan , zonder te vel 
vallen in beuzelarijen, een ware ui tkomst . 

Het is de vermelding waard , dat deze cata logus zoovel 
biografische bijzonderheden omvat , die voor den weetgierige 
verzamelaar van belang zijn. 

De pri jzen? De prijssti jging der zegels op papier, mi 
twee l aa t s t e ja ren, vond h a a r weerklank in de prijsbepalini 
vooral bij die zegels, die onder het bereik van den gevorderde 
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verzamelaar vallen. Minder bij de rariteiten, waarvoor den 
laatsten tijd zich slechts koopers voordoen op de veilingen. 
Toch — en dit geldt voor alle catalogi — stare men zich niet 
blind op de prijsnoteering. Wat zegels kosten merkt men 
zoowel bij verkoop als bij aankoop. Basis catalogus is een 
handelsterm; van vraag en voorraad is de korting op den 
atalogusprijs afhankelijk. De grootste waarde der catalogus

noteeringen is de mogelijkheid tot vergelijkende waardeering 
der zegels. 

Er was een tijd, dat de Senfcatalogus hier te lande toon
aans'ovend was; de grondige en uitvoerige bewerking doet 
verwachten, dat het verloren terrein geleidelijk aan her
wonnen wordt. V. B. 

CATALOGUE DE TIMBRES POSTE 
YVERT & TELLIER, CHAMPION, 1935; 29e UITGAVE. 

PRIJS 42 FRANCS PLUS 8 FRANCS PORT. 
Wat terstond de aandacht trekt is, dat de prijzen aan een 

ingi ij pende herziening werden onderworpen. Nagenoeg over 
de geheele linie vond een vrij aanzienlijke prijsvermindering 
plaats. Vergelijkt men b.v. Nederland met Frankrijk, dan 
wordt ongetwijfeld de indruk gevestigd, dat hier met onpar
tijdigheid te werk werd gegaan. Merkwaardig is, dat de 
betere Belgische zegels hetzelfde prijsniveau behielden als in 
de i"'rige uitgave. Ook van meerdere oudDuitsche zegels kan 
dit ■\.'orden gezegd. Vermeldenswaard ik voorts, dat de betere 
en bi ste soorten der uitgiften van de laatste jaren haar no
teering behielden of zelfs nog in prijs stegen. Dit moet hen, 
idie "ver al die nieuwigheden la mort sans phrase uitspreken, 
[toch wel even tot nadenken stemmen. 

D' samensteller licht in zijn voorwoord de ingrijpende 
Iprijblierziening toe: rekening moest worden gehouden met de 
ongunstige economische omstandigheden, die over de geheele 
wereld heerschen. Het valt n. o. m. toe te juichen, dat de 
Yvcu zich op dit standpunt heeft gesteld; hoe nauwkeuriger 
de ■.,.talogusnoteeringen zich aanpassen aan de marktwaarde 
der /egels, hoe beter. Aan de overdreven prijsstijgingen der 

^1 laatste jaren dient een einde te worden gemaakt, wil de 
ph;!.. lelie zich staande kunnen houden. Per saldo is zij voor de 
groote massa der verzamelaars niets anders dan een lief
hebberij, die niet ontaarden mag in een verwoede prijs
speeulatie. Het streven van dezen Pranschen catalogus om 
zich aan het bestaande aan te passen, verdient daarom alle 
waardeering. 

Wat de bewerking betreft, deze is gelijk aan de oude be
proefde van voorafgaande jaren, d. w. z. overzichtelijk en rijk 
geïllnstreerd. Een zeer belangrijke verbetering achten wij het, 
dat bij de illustraties de namen der afgebeelde personen zijn 
vermeld, waardoor de instructieve waarde van den catalogus 
zee; vergroot is. 

Dat wij het niet geheel eens zijn met de afwijkende aan
ddii'ing van bijzonder'^ uitgiften, is reeds vroeger uiteengezet. 
De logica is hier herhaaldelijk zoek; waarom b.v. worden de 
I're<ievik de Grootezegels van Duitschland van 1933 gewoon 
en do Willem de Zv/ijgerzegels van ons land met kleine 
letters vermeld? 

Doch dit is slechts een opmerking, die aan onze waardeering 
voor dezen goed bewerkten catalogus niets te kort doet. 

v. B. 

ZUMSTEIN BRIEFMARKEN KATALOG 1935. 
18e UITGAVE. UITGEVER ZUMSTEIN & CIE., BERN. 

PRIJS FR. 3,75 PLUS PORT. 
Tot een van de beste der kleinere catalogi behoort de Zum

stein, waarin de zegels der Europeesche landen, de voormalige 
Duitsche koloniën en die der Europeesche postkantoren in 
den vreemde zeer uitvoerig worden behandeld. Merkwaardig 
blijft steeds, hoe het mogelijk is in dezen catalogus de 

ut 

nieuwste uitgiften tot kort voor den datum van zijn ver
schijning op te nemen. 

De Zumsteinnoteeringen zijn nettoprijzen, wat men, bij 
vergelijking met andere catalogi, niet uit het oog mag 
verliezen. 

Het werk bevat ruim 52000 prjjsnoteeringen en ruim 5600 
afbeeldingen; de tekst is Duitsch. Voor hen, die deze taal 
minder goed machtig zijn, is een woordenlijst bijgevoegd met 
de vertalingen in nagenoeg alle Europeesche talen. 

Een woord van warme aanbeveling moge dit uitstekende 
werk begeleiden. v. B. 

KABE NIEUWS. 
Weer vraagt de actieve KaBe Postzegelafbumfabriek onze 

aandacht voor een harer nieuwste producten. Ditmaal is het 
weer een Nederland en Koloniënalbum, geheel compleet, zelfs 
met de roltandingen, doch zonder afwijkingen. 

Het album bevat circa 100 bladen, voorzien van mooie 
cliché's en zeer duidelijke en begrijpelijke aanwijzingen, wat 
het jnplakken zeer vereenvoudigt. De bladen zijn van prima 
stevig houtvrij papier, voorzien van eenige rillen, hetgeen het 
omslaan der bladen zeer vergemakkelijkt. Het geheel is in 
een zeer smakelijk kleed gestoken, prima schroefband met 
keurigen gouddiepdruk voorzien. De verkoopsprijs van slechts 
4 gulden zal zeker geen verzamelaar, die zich een Nederland 
en Koloniënalbum wil aanschaffen, daarvan weerhouden. Zeer 
zeker zal ieder verzamelaar door de bestaande KaBe album
serie, welke thans tot 12 soorten uitgebreid is, een album 
kunnen vinden naar zijn gading. Deze firma bewijst wel met 
haar tijd mede te gaan door een album in bovenaangehaalden 
prijs uit te geven, hetwelk onder ieders bereik valt en toch 
aan de hoogste eischen voldoet. Overigens verwijzen wij voor 
verdere bijzonderheden naar de annonce in ons voorlaatste 
nummer en in dat van heden. Het album is bij alle vooraan
staande postzegelhandelaren verkrijgbaar. Wij wenschen deze 
energieke en actieve firma het haar toekomend steeds stijgend 
succes gaarne toe. 

HET POSTMUSEUM TE PRAAG. 
In L' Union Postale, het tijdschrift der Wereldpostver

eeniging, treft men in het nummer van Juli 1934 een uit
voerig, rijk geïllustreerd artikel aan over bovengenoemd 
museum. Het museum beschikt klaarblijkelijk over een der
gelijke prachtige collectie voorwerpen, op het Boheemsche 
postwezen betrekking hebbend en is zóó vorstelijk gehuisvest, 
dat men er bijna jaloersch op zou worden. 

Wij bevelen de kennisname van dit artikel gaarne in de 
belangstelling onzer lezers aan. 

DE WEDSTRIJD VOOR EEN PHILATELISTISCH WERK 
VOOR DE JEUGD. 

Ten vervolge op het medegedeelde in voorafgaande nummers 
geven wij hierbij den uitslag van de prijsvraag, waaraan door 
zeer velen uit alle deelen der wereld werd deelgenomen. 

De eerste prijs, 2000 francs, werd toegekend aan den heer 
C. Heynen te Sedan: „Les jeudis du petit Toto". 

De tweede prijs, 1200 francs, aan mevrouw O. Hasenlechnc 
te Graz (Oostenrijk): „Chez madame Holle". 

De derde prijs, 600 francs, aan mevrouw M. J. van Heerdt
Kolff te Baarn: „Alphabet". 

Ik ben bezig met het realiseeren van een schitterende verzameling der EERSTE UITGIFTEN VAN BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 
Fraaie zichtzendingen van uitgezochte exemplaren, tegen eenderde van den catalogusprijs, op aanvraag. Referenden worden verzocht. 

J. B I R D , 6 W e s t H i l l R o a d , L o n d o n , S . W . 1 8 . 
Prijzen in Bn^elsche éeldswaarde beteekent een éroote extra korting. (4;o) 
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Behalve de drie genoemde zijn nog als de best ges laagde 
t e beschouwen: 

4. Henchoz t e Par i j s : „Mes deux jolies volières" . 
5. Mejuffrouw Leroy te Le Mans : „Claude et Frangoise" . 
6. J. Baguley te Londen: „Histoires diverses" . 
7. Max Bonnin te Dordrecht : „Le tour du monde de Line 

e t J o " . 
8. Mevrouw Duf our te P a u : „Chasseurs d' images" . 
9. Mejuffrouw Choffat te Geneve: „Deux pet i t s contes" . 
10. Max But tne r te Berlijn: „Timbres , miroirs du monde" . 
11. Th. Zschoke te Rosario. 
12. Rud. Trimmel te Weenen. 
13. B. Reynaud te Lausanne . Enz. 
A a n den pri jswinner en de pri jswinsters , meer in he t bij

zonder aan onze landgenoote en medewerks ter , mevrouw Van 
HeerdtKolff, onze gelukwenschen voor het behaalde succes. 

H E T E E R S T E P H I L A T E L I S T I S C H E L E S U U R . 
Als nieuw vak van onderwijs is op een der scholen in het 

westen van Berlijn de philatel ie bij wijze van proef als nieuw 
leervak ingevoerd. 

Der Briefmarkenhändler van 20 Augus tus j . l . meldt hier
omt ren t in te ressan te bijzonderheden, waarbij afbeeldingen zijn 
gep laa t s t , die zich helaas minder goed leenen voor r ep ro 
ductie, doch w a a r u i t de gespannen aandach t der jeugdige 
verzamelaa r s blijkt. 

Talrijke Duitsche opvoedkundigen, aldus ver te l t het blad, 
zien in de philatel ie een prach t ig hulpmiddel om de kinderen 
spelenderwijs geschiedenis, aardr i jkskunde, land en volken
kunde enz. bij te brengen of hen in te wijden in de geheimen 
van he t muntwezen . Als voorbeeld word t aangehaa ld de wijze 
waarop in het lesuur, da t de schrijver van het ar t ikel mee
maak te , de jeugd de ontdekking van Amer ika en het leven 
van Columbus leerde aan de hand der postzegels . 

Ontegenzeggeli jk schuilt hier in een groote aantrekkeli jkheid, 
doch deze medaille heeft een keerzijde, die zoo m a a r niet 
verwaarloosd m a g worden. Hei'haaldelijk is er in het Maand
blad op gewezen, da t de ouderen, die de jeugd willen inwijden 
in de genoegens van het postzegelverzamelen, ook t e rdege 
rekening moeten houden met de niet ger ing te achten gevaren 
w a a r a a n het ontvankelijk kindergemoed kan worden bloot
gesteld, indien begeer te het heeft a a n g e r a a k t . 

Wil men propaganda voor het verzamelen onder de jeugd 
voors taan , dan dient het geheele v r a a g s t u k met zijn voor en 
t egen grondig in beschouwing te worden genomen. E r zal 
ongetwijfeld wel eens aanleiding zijn, om op dit pun t nader 
in te gaan . 

V E R K O O P VAN R E S T A N T E N . 
Der Briefmarkenhändler , het orgaan van het Reichsverband 

des Deutschen Briefmarkenhandels , deelt mede, dat in den 
l a a t s t en tijd groote part i jen onverkochte herdenkingszegels 
v a a k belangri jk onder nominaal verkocht worden door ver
schillende landen, bij voorbeeld door I tal ië 1030 % onder 
nominaa l ; ook in hun geheel afgestempelde vellen. 

Postzegelhandel H. G. GORRELJÉ, 
thans gevestigd recht tegenover het station, 

STATIONSPLEIN 20, UTRECHT. 
TELEFOON 12782.  POSTGIRO 10849. 
Ruime keuze in zegels van Nederland en Koloniën. 

Gorreljé's Speciaal Catalogus van Nederland 
en Koloniën, 6e uitgave 1934, Prijs f 0,50. 

Franco ttoezending^I na ontvangst! van het bedrag. 
Steeds te koop gevraagd belangrijke verzamelingen. 
Taxatie van verzamelingen, beëedigd Makelaar en Taxateur. 

DBLAD VOOR P H I L A T E L I E . 
Imillllir 

po 
TELS 

Verleden j a a r werden t e Luzern groote hoeveelheden 
Spaansche gelegenheidszegels publiek verkocht . Nu worden 
aangeboden volledige stellen Columbus, Goya en Panamorika
zegels, to taa l t e r waarde van 3 millioen pese tas , waarvoor 
450.000 pesetas gevraagd worden, dus 15 % van het nominale 
bedrag , m a a r w a t geboden werd is belangri jk minder; een 
s t rop voor diegenen, die destijds de stellen t egen den ,ollen 
prijs kochten. Ook word t beweerd, da t San Marino p..irtijen 
r e s t an t en aan een consor t ium verkocht heeft, waarschjnlijt 
ook beneden nominaal . 

|ADVERTËNTIËN. | 
D U 1 1 Nederland en Koloniën. Ik geef 
' * * " ^ " Hongarije, Bosnië, enz. Basis 
Yvert volgens mancolijst, geef aan ongebruikt 
de voorkeur. Prijslijst gratis. 
L. von Haläsz, Délibébsirasse 29, 
Budapest. (Lid van „Breda", Ned. Ver., 
enz.) (463) 

Préafstempelingen België. 
roo verschillende . . . f Ojjo 
i j o verschillende . . . f 1,00 
200 verschillende . . . f 1,75 
Porto extra. Giro 132330. 

D. VAN OMMEN, 
Apeldoornscheweg 46, — EPÉ. (487) 

Te koop gevraagd: 
Zegels per gewicht en afgeweekt per 100, 
looo of meer. Alleen Nederland en Koloniën. 
Brieven met prijs aan: 
JOHN GOEDE, Brederodestraat 46 , 

AmsterdamW. (486) 

TH. WIHENHORST, 
STOKKUM, BIJ 'sHEERENBERG, 
HEEFT ZEER BILLIJK AF TE GEVEN VER

SCHILLENDE OUDE CATALOGI, TIJD

SCHRIFTEN, EHZ. VRAAGT OPGAVE. (491) 

RONDZENDINV^EN 
Inzending verzocht door andel^ 
ren en verzamelaars van boekje "■■ ■ 
voor rondzending van de Skm 
Phil. Ver. Groningen, Ui luiten 
Nederland en Koloniën of iuroi 

Afrekening na 3 maan „en. 
De commissaris: C. MEIJF'!,, 
Mr. Moddermanlaan 11, Gr qingi 

i 

5Ê  

w «Ei 
GOEDKOOPE AANBIED HQ. 

100 versch. Zwitserland f 0.60; J \ f f, 
150 „ „ f 1,50; I \ f14, 
200 „ „ f 5, ïo; i" v f32, 
300 „ „ f 10,— 
loo stuks W. V. Oranjezegels Ind f i,j 

Zichtzendingen tegen spotprij'.ii. 
Toezending franco per post na i~ itinj 

postrekening 231613 van 
P Mastenbroek; 

Snouckstraaf 4,  Enkhuizen [4; 

^ i h ^kA^A / 

FROEDE^s EUROPI 
CATALOGUS 1935 

IS zoo JUIST VERSCHENEi. 
Het is de eenige Europacatalog s 

met BETROUWBARE 
NETTOHANDELSPRIJZEN. 

DE UITGAVE 1935 IS: 
1. beduidend verbeterd, 
2. circa AOO pagina's groot, 
3. rijk geïllustreerd, meer dftn 

3 0 0 0 afbeeldingen, 
4. duurzaam in linnen gebonden, 
5. met Senf en MichelCafalogusnummers, 
6. in gemakl<elijlc zakformaat. 
Daar de oplage van den catalogus, vergeleken met 
die van het vorig jaar 2V3maal gestegen is, kon 
de winkelprijs van de uitgave 1935 tot slechts 

f 1,50, inclusief porto, verlaagd worden. 
Daar de oplage steeds aan de werkelijke behoefte wordt aan

gepast en een latere herdruk njet volgt, is onmiddellijke bestel

ling zeer aan te bevelen. Verkrijgbaar in eiken postzegelhandel 
of rechtsstreeks bij den uitgever 

HANSFROEDE <^ladbacherstr. 38, Düsseldorf 66. 
' G i r o Den Haag211591,Keulen 98902, Parijs 1750 (5. 

Handelaren gelieven een bijzondere aanbieding aan te vragen. 
(47') 
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ioEtzegelhapdel p . HoOBerdQk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAA6. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 9299». 

CATALOGI 1935. 
Y V I : R T & TELLIER, geheele wereld f 4,50 
Mi HEL, Europa f2,25 

geheele wereld f 3,30 
piSE'4F, Europa f 1,45 

geheele wereld f 3,00 
NE X HANDELAREN, Ned. en Kol. f 1,00 

(Speciaal catalagus) 

PORTO EXTRA. 1 
Pru^slijst van postzegelpakketten, albums en 
alle f.$anoodigdheden op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

(371) 
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„Ka-Be" AANVULLINGEN 1935 op de 
Nederland en Koloniën-albums 

zijn verschenen! ! ! 
D( .^rijzen zijn als volgt: 
vo< album nr. 641H ƒ0,60 
vo. album nr. 521H ƒ 0,80 
vor. album nr. 621H, 421H, 321H . . . ƒ 1 , -
vov album nr. 311H, 211H / 3,— 
VOO; album nr. 621HS, 421HS, .321HS . . ƒ 1,— 
vof.,' album nr. 311HS, 211HS ƒ 3,— 
— '^e nieuvs'e oplage 1935 der „Ka-Be" Nederland 
en 'voloniën-albums is van heden af verkrijgbaar. 
L( baar in 12 uitvoeringen vanaf ƒ 2,50 tot 
ƒ > .'O,-. 
— ,.Ka-Be" postzegelalbums en andere pliilatelis-
ti^clie benoodigdheden zijn overal verkrijgbaar. 
— Wenscht U van een land een speciaal album 1 
„Ka-Be" heeft het of maakt het voor U ! 

O . Paul Koch, Ka-Be Postzegelalbumfalirieli. 
(484) 

KATALOGIE 1935. 
YYERT & TELLIER 
MICHEL, Europa-deel . 
MICHEL, gehele wereld 
SENF, Europa-deel 
SENF, gehele wereld 
GIBBONS, British Empire 
GIBBONS, gehele wereld 
NEDERLAND E N KOLONIEN . . . . 
ZITMSTEIN, Europa 
FROEDE, Europa 

Porto steeds extra. 
Alle gewenste katalogie kunnen wij 

spoedigste bezorgen. 
Uwe orders zien wij gaarne tegemoet. 

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

FILATELISTEN. 
KEIZERSTRAAT 9 - ROTTERDAM. 

The firm that means satisfaction. (375) 

ƒ4,50 
ƒ2,25 
ƒ 3,30 
ƒ1,45 
ƒ 3 , -
ƒ2,75 
ƒ6,25 
ƒ ! , -
ƒ 2 , -
ƒ 1,50 

U ten 

BUITENGEWONE AANBIEDING 
UIT EEN OVERZEE-VERZAMELING. 

(Alles ongebruikt. - Vrijblijvend. - Nrs. Yvert & Tellier). 
Seile Brunei, 1—12, fr. 725,— ƒ18,— 
Serio Borneo, 150—162, fr. 1475,— . . - 35,— 
Serie Br.-Z.-Afrika, 76—81, fr. 269, 8,— 
Serie Gabon, 16—32, fr. 1155,— . . . . -27,50 
Serio (",ambia, 12—27, fr. 449,— . . . . -11,— 
S(>iu' (iambia, 54—65, fr. 687,— . . . . -17,— 
Serie Fr.-Marokko, 63—79, fr. 966, 23,50 
Serie Fr.-Guinea, 18—32, fr. 2013,— . -47,50 
Serie Fr.-Guinea, 33—47, fr. 575,— . -14,— 
Serie Dahomev, 18—32, fr. 1619,— . . -37,50 

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

Verschenen zijn de nieuwe uitgaven 1935 van: 
SPECIAAL-CATALOGUS NEDERLAND 

EN KOLONIEN (2e editie), 196 pagina's, vele 
ver1)eteringen, aanvuUinoeu, enz. Prijs franco 
ƒ3,10. 

PRIJSLIJST NR. 21 NEDERLAND EN 
KOLONIEN (G. Keiser & Zoon), geheel ge 
illustreerd, met nieuwe prijzen. Prijs franco 
f 0,25. 

(370) 
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THEODORE CHAIMPION, 
= PARIJS - 13 Rue Drouot 13 - PARIJS (9e). = 

ZOOEVEN VERSCHENEN: 
DE 39e UITGAVE, 1935, VAN DEN 

Catalogus Yvert & Tellier-Champion. 
Geheel herzien en tot op den dag van verschijnen bijgewerkt. 
Prijs: fr. 4 2 , - . Port voor aangeteekende toezending: fr. 8,». 
Gratis en franco toezending, op verzoek, van onze 

Prijslijst van series en pakketten tegen verminderde prijzen, 
Geïllustreerd met 160 afbeeldingen van fraaie zegels; 

en van een proefnummer van het 

Bulletin Mensuel Theodore Champion, 
Supplement van den Catalogus Yvert & Tellier-Champion. Abonnement 10 fr. per"jaar. 

THEODORE CHAMPION, 
PARIJS - 13 Rue Drouot 13 . PARIJS (9e). (357) 


